د افغانستان د موکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره چهاردهم ( )۰۳میزان سال ۴۰۳۱

نمبر مسلسل ()۳۹۰

 -۰مصوووبش شووورای وزیوران جمهوووری د موکراتیووک افغانسووتان در مووورد من وووری وور م وورره توزیو
منازل مسکونی دولتی زمین در شهر کابل.
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مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل

شماره ()۴۱۱
۴۰۳۱/۱/۱
در مورد من وری ر م رره توزی منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید :
((ممرره توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد )).
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سل ان علی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری
دموکراتیک افغانستان

م رره توزی منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این ممرره باساس ماده بیست و پننج اصنول اساسنی جمهنوری دموکراتینک افغانسنتان و بن منظنور تنامین و توزینع اد نن
منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین برای شهریان مستحك شهر کابل وضع گردیده است .
ماده دوم :
منازل مسکونی دولتی  :بارت از سناتتمانهای مسنکونی اسنت کن بن سنرمای دولنت ا منار و در مرکینت ادارات ،شنورای
نمایندگان شهر کابل ،وزارت ها ،موسسات تصدی های دولتی سازمانهای ،اجتما ی و کوپراتیف ها لرار داشت باشد .
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ماده سوم :

کمیت اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان شهر کابل بن اسناس ننور هنای م ینن پنان توزینع سنا ن مننازل مسنکونی دولتنی و
نمرات زمین را ب نواحی شهر کابل لبل از آغاز سال اباغ مینماید .
ماده چهارم :

 -۱توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمنین از ررینك کمیسنیون هنای ننواحی شنهر کابنل بنا در نظنر داشنت احکنا اینن
ممرره صورت میگیرد .

 -۲ترکیب کمیسیون لرار آتی است :
-

رئیس کمیت اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان ناحی بحیث رئیس کمیسیون .

-

مسوول ش ب التصاد کمیت حزبی ناحی بحیث م اون .

-

مسوول ش ب کنترول و نظارت کمیت حزبی ناحی بحیث ضو .

-

نماینده شورای شهر اتحادی های صنفی بحیث ضو .

-

رئیس شورای ناحیوی جبه مری پدر ورن بحیث ضو .

-

آمر تدمات ارا ات دولتی ناحی بحیث ضو .

-

آمر څارندوی ناحی بحیث ضو .
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ماده پنجم :
حك دریافت منازل مسکونی و نمرات زمین ب تما شهریان کابل مرابك ماده شش این ممرره تثبیت شده میتواند .
فصل دوم
شرای تثبیت استح اق
ماده ششم :
در صورت تحمك یکی از شرایر ذیل باشنده شهر کابل بدریافت مسکن و یا نمره زمین مستحك شناتت میشود :
 -۱در محل زیست یا نواحی شهر کابل مسکن یا زمین جهت ا مار مسکن نداشت باشد .
 -۲مسکن شتص باشنده شهر کابل باساس نظر کمیسیون موظف برای رهایش مسا د نباشد .
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ماده هفتم :

اشتاص مستحك بمنظور شمول در لست مستحمین در تواست کتبی ب روسای کمیت های اجرائی جرگ (شنورا) نماینندگان
نواحی شهر کابل ارائ و باساس آن فورم درتواست غرض تان پری ب مستحك توزیع میگیرد .
ماده هشتم :

درتواست کننده مکرف است فورم درتواست را مرابك ب وال یت تان پری نموده و تصدیك مراجع مربور را اتنذ و بن
کمیت اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان ناحی مربور شهر کابل بسپارد .
ماده نهم :

 -۱کمیت های اجرائی جرگ (شورا) نمایننده گنان ننواحی شنهر کابنل مکرنف انند فورمن درتواسنت را بندفتر مربنور ثبنت و
لست مستحمین را ب اساس تاریخ ثبت ترتیب و فورم درتواست را با سوابك ب کمیسیون محول نمایند .
 -۲در تثبیت استحماق و نوبت تاریخ ثبت فورم درتواست مدار ا تبار میباشد .
ماده دهم :
شهرت مستحمین در کتاب متصوصی ک دارای نمبر مسرسل بوده ثبت و ب د از مهر و نشانی از ررف کمیسیون در کمیتن
های اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان نواحی شهر کابل بحیث سندرسمی حفظ میگردد.
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ماده یازدهم :
اشتاص آتی در لست مستحمین شامل شده نمیتوانند :
 -۱شتصیک منزل رهایشی در نواحی شهر کابل داشت باشد .
 -۲شتصیک در یکی از پروژه های رهایشی زمین دریافت کرده باشد .
 -۳شتصیک بداتل ماستر پان شهر یا ساح نزدیک ب ماستر پان منزل تود سر ا مار نموده باشد .
 -۴شتصننیک منننزل تننود را رننوری تغییننر دهنند کن مسنناحت آن کمتننر و شننرایر زیسننت را ترابتننر سننازد یننا ا مننالی را کن
شرایر نورمال زیست را برای تود بدتر ساتت انجا داده باشد .
فصل سوم

ماده دوازدهم :
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رز کار کمیسیون

کمیسیون حدالل ماه دو مرتب با حضور دو ثرث ا ضا آن دایر می گردد .
ماده سیزدهم :

کمیسیون توزیع منازل مسکونی و نمرات زمین موارد ذیل را ارزیابی و تصمی اتتاذ مینماید :

 -۱تثبیت حك دریافت منزل مسکونی دولتی و یا نمره زمین ب اساس ثبت فورم درتواست با ر ایت نویت .

 -۲توزیع منازل مسکونی دولتی ونمرات زمین هم سال مرابك سهمی ای ک برای نواحی از ررف کمیتن اجرائین جرگن
(شورا) نمایندگان شهر کابل ت یین میگردد صورت میگیرد ،ک درین سهمی اسنتحماق اشتاصنیک مننازل مسنکونی شنان بن
اساس پان شهری تحت تتریب لرار میگیرد نیز شامل میباشد .
 -۳در باره توزیع مسکن برای شهریان باساس احکا مندرج ماده ( )۱۴این ممرره .
ماده چهاردهم :
شهریان آتی ب د از تثبیت استحماق جهت دریافت منازل مسکونی دولتی ونمرات زمین حك اولیت را دارند :
 -۱فامیل های شهریانی ک سرپرست آنها جهت حفظ دست آورد های انماب ثور شهید شده باشند .
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 -۲شهریانیک ب

رنت اجنرای وظیفن جهنت حفنظ دسنت آورد هنای انمناب ثنور م رنول شنده و لندرت کنار را از دسنت داده

باشند.
 -۳شهریانیک با ارائ تصادیك از مراجع مربور در رص های تولیدی از تنود شنهامت و لهرمنانی و ابتکنار منل نشنان
داده باشند .
ماده پانزدهم :
کمیت های اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان نواحی شهر کابل لست مستحمین را ک استحماق آنهنا تثبینت و شنامل نوبنت بنوده
و امکان توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین مرابك ب پان در همان سال میسنر باشند ترتینب و در محنل دیند نا
نصب نمایند .
ماده شانزدهم :
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 -۱کمیسی ون در ربع اول هر سال در لست مستحمین غور و تجدید نظر نموده تصامی آتنی را در منورد اشتاصنیک اسنمای
شان در کتاب متصوص ثبت شده اند اتتاذ می نماید :

حذف اس شتصیک منزل مسکونی یا زمین جهت ا مار منزل مسکونی دریافت کرده باشد .
حذف اس شتصیک شهر کابل را ترک گفت باشد .

اشتاصیک جهت تحصیل یا انجا وظیف دولتی ب تارج کشور یا و یات ا نزا میشنوند و فامینل هاییکن سرپرسنت تنویش
را از دست داده و متما دینی ک مولتا کابل را ترک نموده باشند ازین حک مستثنی میباشند .
حذف اس شتصیک در فورم در تواست م رومات غرر ارائ نموده باشد .

( )۲لست تجدید نظر در نواحی شهر کابل در محل دید ا نصب و ب اشتاص مربور رسما اباغ میگردد .
ماده هفدهم :

اشتاصیک بر اساس نوبت برای آنها منزل مسکونی توزیع می گردد با ارائ د یل ممننع از تسنریمی مننزل امتنناو میورزنند
نوبت آنها باثر تصمی کمیسیون ب آینده موکول میگردد .
ماده هجدهم :
مرالبات شهریان جهت دریافت مننازل مسنکونی دولتنی و نمنرات زمنین در منوارد ذینل بنرآورده شنده نمیتوانند توزینع مننزل
مسکونی دولتی و با نمره در باک مشتص یا ناحی مشتص .
توزیع منزل مسکونی دولتی و یا نمره زمین با مساحت بیشتر .
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توزیع دو باب منزل مسکونی دولتی و یا نمرات زمین بصورت جداگان .
ماده نزدهم :
شهریانیک بتواهند منازل مسکونی دولتی را ک در اتتیار دارند جهت بهبود شرایر بهتر ب منزل مسنکونی دیگنر ت نویض
کنند مکرف اند شرایر ذیل را ر ایت نمایند .
 -۱ت هد بسپارند ک مسکن دولتی را ک در اتتیار دارند تتری و ب اداره مربور مسترد مینمایند .
 -۲مسکن لبری را ترمی و یانیت ترمی را ب اداره مربور بپردازند .
 -۳سننند دریافننت مسننکن را بننا تننذکره ا ضننا فامیننل ب ن اداره مربننور ارائن نمایننند حننل مسننایل ناشننی از ت ننویض اپارتمننان از
صاحیت کمیت جرگ (شورا) نمایند گان شهر کابل میباشد .
فصل چهارم
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رز توزی سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین

ماده بیستم :

 -۱سندی ک حك رهایش را در منازل مسکونی دولتی و حك مرکیت را ب نمرات زمین برای شهریان تثبیت می نماید متحد
شکل و سند رسمی دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمنین منی باشند کن بنر اسناس فیصنر کمیسنیون لسنت مسنتحمین
بکمیت اجرای جرگ (شورا) نمایندگان شهرکابل ارسال و از رریك ریاست مرکیت های کمیت تفویض میگردد .

 -۲در امر توزیع نمرات زمین احکا لانون تنظی امور زمینداری و ممررات مربور ب فرمان شماره هشت شورای انمابی
جمهوری دموکراتیک افغانستان ر ایت میشود .
ماده بیست و یکم :

سند ب شتص مستحك یا وکیل لانونی او با ارای تذکره تود و ا ضای فامیل مستحك تسری داده میشود .
ماده بیست و دوم :
در حا ت ذیل تسریمی سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین م رل لرار داده میشود :
در حالتیک تذکره ا ضای فامیل یا شهرت ا ضای فامیری ک در فورم درتواست درج گردیده مرابمت نداشت باشد .
در حالتیک هنگا تسریمی سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین شرایری موجود گردد ک موجب تغییر تصنمی
کمیسیون شود .
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ماده بیست و سوم :
کمیت اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان شهر کابل مننازل مسنکونی دولتنی و نمنرات زمنین مسنتردی را غنرض توزینع مجندد
مرابك سهمی ب اتتیار کمیسیون موظف نواحی شهر کابل می گذارد .
فصل پنجم
احکام نهایی
ماده بیست و چارم :
استفاده از منازل مسکونی دولتی بن اسناس مماولن مرمنین و دوا دار صنورت گرفتن  ،تنامین شنرایر اسنتفاده ،تثبینت انندازه
کرای بر اساس دالت اجتما ی ،استرداد حموق و وجایب ررفین ،مسایل حفظ و مرالبت منازل مسکونی دولتنی و اسنترداد
نمرات زمین ربك ررز ال رمی ک ب تصویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ت یین میگردد .
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ب هر صورت باشنده مستحك ،حك تنازل ب کرای  ،گروی و یا انتمال ب شتص غیر را ندارد .
ماده بیست و پنجم :

 -۱بازماندگان باشنده مسنتحك در صنورتیک شنرایر مناده ششن اینن ممنرره را دارا باشننده از مننازل مسنکونی دولتنی دسنت
داشت تویش استفاده کرده میتوانند .

 -۲حین پروس توزیع منازل مسکونی دولتی ویا نمنرات زمنین ،در صنورتیک شنتص مسنتحك کن اسنتحماق آن تثبینت شنده
فوت نماید همان استحماق ب بازماندگان وی لابل انتمال میباشد .
ماده بیست و ششم :

در صنورتیک منننازل مسننکونی از دارای وزارت هننا ادارات ،تصنندیها و موسسنات دولتننی و متننترر سننازمانهای اجتمننا ی و
کوپراتیف ها ا مار گردینده باشند ،توزینع آن توسنر کمیسنیون هنای ادارات مربورن صنورت گرفتن و راپنور توزینع مننازل
مسکونی از رریك ادارات مذکور ب کمیت های اجرائی جرگ (شورا) نمایندگان نواحی شهر کابل ارائ میگردد .
ماده بیست و هفتم :
منازل مسکونی کوپراتیفها تهی مسکن مرابك با اساسنام آن موسس توزیع میگردد .
ماده بیست و هشتم :
این ممرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد .
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