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 ۶۰۱۱( عقرب ۰۳شماره شانزدهم )

 (۱۵۶نمبر مسلسل )

 

 

 

 

 

 ین شمارهادر

 

 (۶صفحه ) مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی ج.د.ا  -

مقررررره کنتررررول برررر موادیکررره از سررررحدات ج.د.ا حمرررل و نقرررل  -

 (۵۵صفحه ) میشوند

 (۰۶صفحه )    مقرره کمیته دولتی عودت مهاجرین 

مقرره تنظیم اجرراتت و فاالیرت هرای کمیسریون دایمری در امرور  -

پاسررپورت و مسررافرت ریررر رسررمی اتبرراا ج.د.ا بخررارج کشررور 

 (۱۶صفحه )        

اساسررررنامه تصرررردی سرررراختمانی و پرررررو ه  سررررازی تاسیسررررات  -

 (۵۰صفحه )     تبرسانی و کانالیزاسیون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزینول: قانونمل عبدالظاهر ومدیر مس

 گزادمااون: شاه جهان بی

 ۶۱۵۵۶تیلفون: 

 

 

 

 



 رسمی جریده

 دموکراتیک افغانستان مصوبه شورای وزیران جمهوری

 کابل شهر

 (۶۹۶شماره )

 ۶۰۱۱/۷/۵تاریخ 

 در مورد مقرره کمیته دولتی عودت مهاجرین

 شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:

 عودت مهاجرین منظور است، در جریده رسمی نشر گردد.مقرره کمیته دولتی 

 لطانالی کشتمندس

 دموکراتیک افغانستان رئیس شورای وزیران جمهوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقرره کمیته دولتی عودت مهاجرین

 فصل اول

 احکام عمومی

 ماده اول:

شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد مصالحه  ۳۱۳۱جدی  ۳۱ن مقرره بتاسی از اعالمیه مورخ ای

ملی در کشور به منظور تنظیم فعالیت تشکیل و صالحیت کمیته دولتی عودت مهاجرین از خارج بکشور وضع گردیده 

 است.

 ماده دوم:

رک و بتاسی از مشی تعودت کنندگان عبارت از اتباع افغانی و اعضای فامیل آنهاست که بنابر عوامل مختلف کشور را 

 باره بوطن باز گشت می نمایند.مصالحه ملی دو

 ماده سوم:

کمیته دولتی عودت مهاجرین در چوکات شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تشکیل گردیده و از اجراآت 

 خویش بطور منظم بشورای وزیران گزارش میدهد.

 ماده چهارم:

 حل مسایل اقتصادی، اجتماعی مربوط به هموطنان عودت کننده میباشد. کمیته دولتی عودت مهاجرین موظف به

 ماده پنجم:

کمیته دولتی عودت مهاجرین در فعالیت خود تصامیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اعالمیه شورای انقالبی جمهوری 

فغانستان و احکام این مصالحه ملی، مصوبات شورای وزیران جمهوری دموکراتیک دموکراتیک افغانستان در مورد ا

 مقرره را مالک عمل قرار میدهد.

 ماده ششم:

کمیته دولتی عودت مهاجرین و هماهنگی آن با فعالیت ارگانهای حزبی،  کمیسیون عالی بنمظور تامین شرایط نورمال کار

انستان پیرامون حل موکراتیک افغارگان های محلی قدرت و اداره دولتی، وزارتها، کمیته های دولتی و ادارات جمهوری د

 مسایل مربوط عودت کننده گان تشکیل میگردد.



 عالی توسط شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور میگردد.ت های کمیسیون ترکیب و مکلفی

 فصل دوم

 تشکیل، وظایف و صالحیت ها

 ماده هفتم:

آن در والیات سیستم واحد اداره مرکزی را کمیته دولتی عودت مهاجرین شعبات مربوط در مرکز و نماینده گی های 

 تشکیل میدهد.

 ماده هشتم:

صالحیت و وظایف شعبات در مرکز و نماینده گی های آن در والیات توسط لوایح که از طرف رئیس کمیته دولتی عودت 

 مهاجرین منظور میشود، تنظیم میگردد.

 ماده نهم:

و شعبات مربوط در مرکز مستقیما توسط رئیس کمیته دولتی  رهبری و کنترول فعالیت کمیته دولتی عودت مهاجرین

 عودت مهاجرین صورت میگیرد.

 ماده دهم:

رهبری و کنترول از فعالیت نماینده گی ها در والیات توسط رئیس کمیته اجرائیه شورای نمایندگان مردم والیت و امر 

 نمایندگی کمیته دولتی عودت مهاجرین در والیت صورت میگیرد.

 یازدهم:ماده 

شعبات کمیته دولتی عودت مهاجرین و نمایندگی های آن در والیات در تماس و همکاری مستقیم با ارگانهای حزبی، کمیته 

های اجرائیوی شورای نمایندگان مردم، کمیسیون های مصالحه ملی آمران ادارات امنیت دولتی، اقوام و قبایل و قوماندانان 

 ح فعالیت میکند.رندوی و قطعات سرحدی قوای مسلڅا

 ماده دوازدهم:

رئیس کمیته دولتی عودت مهاجرین شخصا مسوول رهبری و فعالیت کمیته دولتی عودت مهاجرین است که توسط شورای 

وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان طبق احکام قانون تعیین میشود. رئیس کمیته دولتی عودت مهاجرین دارای 



مکلفیت های شان توسط رئیس کمیته دولتی عودت مهاجرین مشخص میگردد. صالحیت معاونان بوده که صالحیت ها و 

 صالحیت معاونین وی معادل صالحیت معین میباشد.و زیر لتی عودت مهاجرین معادل صالحیت ورئیس کمیته دو

 ماده سیزدهم:

 رئیس کمیته دولتی عودت مهاجرین دارای وظایف و صالحیت های آتی میباشد:

 ازماندهی امور صدور اوامر و هدایات و منظوری لوایح وظایف شعبات.رهبری و س -۳

تقرر آمران شعبات مرکزی و نمایندگی های آن در والیات به شورای وزیران جمهوری  ارایه پیشنهاد مبنی بر -۲

 دموکراتیک افغانستان.

یرامون حل مسایل اقتصادی و جلب کمک و همکاری وزارتها، کمیته های دولتی، ادارات و سازمانهای اجتماعی پ -۱

 اجتماعی عودت کننده گان.

و سایر سازمانهای بین المللی به  جلب کمک و همکاری دول متحابه، شورای جهانی صلح، سازمان ملل متحد، یونسکو -۴

 استیذان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان از طریق وزارت امور خارجه.

فعالیت های کمیته دولتی عودت مهاجرین به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ارایه گزارش اجراآت و  -۱

 و تقدیم پیشنهاد پیرامون حل مسایل مربوط به امور عودت کننده گان.

 ارجاع مسایل مبرم مربوط به فعالیت کمیته دولتی عودت مهاجرین جهت غور به هیئت رهبری. -۳

 ماده چهاردهم:

 ه دولتی عودت مهاجرین مرکب است از:هیئات رهبری کمیت

 رئیس کمیته دولتی عودت مهاجرین بحیث رئیس، معاونان رئیس و آمران شعب مرکزی بحیث اعضاء.

 ماده پانزدهم:

 هیئت رهبری کمیته دولتی عودت مهاجرین دارای وظایف و صالحیت های آتی میباشد:

 نتایج تطبیق آن. مهاجرین و غور برتصویب پالن کار ساالنه و ربعوار کمیته دولتی عودت  -۳

 استماع گزارش آمران شعبات مرکزی و نمایندگی های آن در والیات. -۲

 بررسی مسایل مربوط به فعالیت کمیته دولتی عودت مهاجرین و اتخاذ تصمیم در زمینه. -۱



 ماده شانزدهم:

 میدهد:کمیته دولتی عودت مهاجرین بمنظور تحقق اهداف خود وظایف آتی را انجام 

 رهبری فعالیت شعبات در مرکز و نمایندگی آن در والیات. -۳

 اتخاذ تدابیر جهت انتقال عودت کنندگان از سرحد بمراکز تجمع که به این منظور تاسیس میگردد. -۲

 تعیین و تثبیت مراکز تجمع به موافقت و همکاری ارگانهای حزبی و کمیته های اجرائیه شورای نمایندگان مردم در -۱

 محالت.

البسه از وجوه کمیته دولتی عودت مهاجرین والیت کمیته اجرائیوی شورای نمایندگان مردم و  تهیه مواد ارتزاقی و -۴

 ولسوالی به عودت کننده گان طبق قانون.

 تدارک مسکن به کمک کمیته های حزبی و کمیته های اجرائیه شورای نمایندگان و سایر ارگان های ذیربط. -۱

یل زمین و آب مطابق قوانین نافذه بکمک کمیته های اجرائیه شورای نمایندگان مردم و ارگانهای مربوط حل مسا -۳

 وزارت زراعت و اصالحات ارضی.

 یض، زنان و سالخورده گان.حت عامه در قدم نخست به اطفال مرکمک های طبی به همکاری ارگانهای ص -۷

اجتماعی حسب تقاضای عودت کنندگان با نظر داشت تخصص درجه تدارک کار بکمک کمیته دولتی کار و تامینات  -۸

 تحصیل و تجربه کار.

پیشبرد پروگرام سواد آموزی در صورت تمایل بزرگساالن به آموزش و جذب اطفال واجد شرایط به مکتب به کمک  -۹

 ارگان های تعلیم و تربیه.

 رت دفاع مطابق به قرمان شورای انقالبی ج.د.ا.حل مسایل مربوط به خدمت عسکری در توافق به ارگان های وزا -۳۱

اقتصادی و مالی عودت کنندگان مطابق احکام فرامین و  -بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر مسایل اجتماعی -۳۳

 قوانین.

 

 

 



 فصل سوم

 احکام نهائی

 ماده هفدهم:

 ر میگردد.تشکیل و بودجه کمیته دولتی عودت مهاجرین توسط شورای وزیران ج.د.ا، منظو

 ماده هجدهم:

ان نشان  کمیته دولتی عودت مهاجرین شعبات مربوط آن در مرکز و نمایندگی های آن در والیات دارای مهر بوده که در

 دولتی ج.د.ا، و اسم اداره درج میباشد.

 ماده نزدهم:

 این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اشتراک ساالنه 

 افغانی  ۰۳۳داخل کشور     

 دالر امریکایی  ۵۳خارج کشور 

 افغانی  ۶۵۳محصلین با ارائه  تصدیق  

 

 ( افغانی ۵۳بهای یک شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DEMOCRATIC REPULIC OF AFGHANISTAN 

MINSTRY OF JUSTICE 

OFFICIAL  

GAZETTE 

Editor: A. Zaher Wazeen 

Issue: No. 651 

Date: November 21, 1987 
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