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علیه تصامیم کمیته تشخیص و انتخاب زمین و  تاشکای رسیدگی بهالیحه 

 کنسرسیوم والیتی انتخاب مستحقین

 

  مبنی( 1

شماره  ساس ماده هفتم فرمان  ستان  ۱۰۸این الیحه برا سالمی افغان ست جمهوری ا  عیدر مورد توزمقام عالی ریا

ا  یداخل داشبب گانیعودت کنن گان، ب یمناسببج جهت ادمام مد د ا اعمار مسببان  ابت اسببتراعت برا نیزم

رسبی گی به شباایات  ، جهتاعلمای محراب امنبر کشبور کشبور یا دفاع یتیامن یراهاین یشبه ا یها تیفام

 تهیه ا ترتیج ش ه است.متقاضیان زمین 

 

 اصطالحات (2

 می باش . بر علیه تصامیم کمیته تشخیص زمین ا کنسرسیوم انتخاب مستحقین متقاضی زمینمرالبه : شکایت

  .متقاضی زمین از فیصله کمیته رسی گی به شاایات در مرحله االا شاایت ع م  ناعت : استیناف خواهی

را انتخاب مسبتحقین یص زمین ا کنسبرسبیوم ختصبمیم کمیته تشبه صبی گفته میشبودکشباکی به شبخشاکی: 

  باش .ا به مراجع مربوطه تسلیم نموده پری  فورمه ثبت شاایات را خانهنپذیرفته ا 

شبباایات اشببترا  مراحت رسببی گی به  بوده که دری میر عضببو کمیته های شبباایات ناظر نماین ه نهادها: ناظر

  ارائه نماین .مشوره های الزم را می توان  ا حین تصمیم گیری ها  نمودهرا نظارت  ران کرده ا 

شک ست که از طرف کمیته : تیافورم ثبت  سترسبه تهیه ا شاایات فورمی ا شاایت کنن گان  رار داده  د

 میشود.

 رسی گی به شاایات به شاکی که از جانج کمیته چاپ ش هشاایت یک پارچه کامذی  رسی رسید شکایت: 

 ، تاریخ ا زمان استماع شاایت می باش . فورم افت شاایت داده میشود ا حاای شماره ثبتبه عنوان سن  دری

سیوم سر سیوم  :کن سر ساس فقره کن ست جمهوری، مقام عالی  ۱۰۸فرمان   5ماده  2بر ا شات از ادارات ریا مت

شرایط  ساس  ستحق به دریافت زمین برا سایی خانواده های م شنا سوال  ستان بوده ا م سازمان ملت ا دالت افغان

 ارزیابی مستحق بودن ا آسیج پذیری میباش . 
 

 اهداف (3

 اه اف این الیحه  رار ذیت است:    

 مستحقین؛( تامین ع الت ا شفافیت در مراحت توزیع زمین ا انتخاب ۱
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علیه تصامیم کمیته تشخیص رسی گی به شاایات عودت کنن گان، بیداش گان داخلی ا خانواده های شه ا  (2

 کنسرسیوم انتخاب مستحقین؛زمین ا 

 ( ایداد چهارچوب ااضح جهت رسی گی به شاایات.3

 

 کمیته رسیدگی به شکایات (4

، نیانتخاب مستحق یتیاال ومیا کنسرس نیا انتخاب زم صیتشخ تهیکم میتصام هیعل اتیبه شاا ی گیرسجهت 

 ایداد می گردد:که اگاهی حقو ی داشته باشن ، ذیت نماین گان ادارات به ترکیج  رسی گی به شاایات کمیته

 ؛مقام االیت به عنوان رئیس نماین ه  باصالحیت .۱

 ؛به حیث عضواالیت ع لیه  ریاستریاست مساع ت های حقو ی نماین ه  .2

 ؛به حیث عضوزن  ترجیحاًسیون مستقت حقوق بشر ینماین ه کم .3

 ؛به حیث ناظرزن  ترجیحاًنماین ه جامعه م نی  .4

  ؛گان، بیداش گان داخلی یا فامیت شه ا به حیث ناظرنماین ه عودت کنن  .5

 عه ه دفتر مقام االیت می باش ؛ سارتریت کمیته به  .6

سؤل ث .7 شاایات، م سی گی به  شاایات در دیتابیس بوده سارتریت کمیته ر سماً به بت ا درج  ا آنانرا ر

 ؛مای تسلیم مین کمیته رسی گی به شاایات در اخیر راز کاری هفته

 سارتریت کمیته، فورم ثبت شاایات را به منظور دسترسی آسان، در ایج سایت  رار می ده . .۸

 مسؤلیت های کمیته رسیدگی به شکایاتو  صالحیت (5

  می نمای .استماع ، شاایات ااصله را شاایاتکمیته رسی گی به  .۱

، اسببناد، شببواه  ا فورمه درج شبباایات را بررسببی ا تحقیق می ته رسببی گی به شبباایات در هفته االکمی .2

  نمای . 

کمیته  در صببورت ضببرارت می توان  معلومات را از شبباکی ا کمیته رسببی گی به شبباایات؛  در هفته دام .3

 به منظور اتخاذ تصمیم مرالبه نمای . مستحقین انتخاب سیوم انتخاب زمین ا کنسر

از طریق دا هفته از تاریخ دریافت شاایت، م ت ظرف کمیته رسی گی به شاایات فیصله نهایی خویش را  .4

 .اطالع می ده کمیته انتخاب زمین ا کنسرسیوم انتخاب مستحقین  شاکی،به سارتریت 

در صببورتی که کمیته نتوان  ظرف م ت دا هفته، فیصببله خویش را صببادر نمای ،  این م ت برای دا هفته  .5

 دیگر با دالیت موجه، تم ی  می گردد.
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نهایی  با اکثریت اراء  خویش را در رابره به شاایاتیصله ی جلسات کمیته عن الضرارت دایر می گردد ا ف .6

 سازد ا در صورت تساای ارا، رای رئیس جلسه تعین کنن ه می باش .می 

اذیت، خشونت یا سایر  ا استفاده، ته ی ، آزار ، سوءاداری ی به شاایات، شاایت های فسادکمیته رسی گ .7

 راجع میسازد. یا  ضای م رسمی ع لیجرمی ا جنایی را به سیستهای فعالیت 

 نمای .مراجعه  ،کمیته نهایی نبوده، شاکی در صورت ع م  ناعت، می توان  علیه آن به کمیته استیناففیصله  .۸

 فیصله کمیته شاایات، برای کمیته تشخیص زمین ا کنسرسیوم انتخاب مستحقین، نهایی می باش . .9

 می ده .  کمیته شاایات، به منظور دریافت شاایات، فورمه معیاری را ترتیج ا به دسترس عموم  رار .۱۰

 به کمیته اجرائی عودت کنن گاناز طریق سبببارتریت گزارشبببات خویش را طور ماهوار شببباایات، کمیته  .۱۱

 ابیداش گان داخلی ارائه مینمای  ا همچنان جهت اگاهی عامه انرا در سایت مربوطه می گذارد.

 کمیته سایر فعالیت های خود را از طریق  ایداد طرزالعمت ج اگانه تنظیم می نمای .  .۱2

 

 کمیته استیناف (6

سجهت  شاا ی گیر صام هیعل اتیبه  ستیناف به ترکیج تهیکم میت که ذیت  نماین گان ادارات  شاایات، کمیته ا

 ایداد می گردد:اگاهی حقو ی داشته باشن ، 

 ؛به حیث رئیس االیتمحامه استیناف  عضو .۱

 ؛نماین ه دفتر مقام االیت بحیث عضو .2

 ؛ ع لیه االیت به حیث عضونماین ه ریاست  .3

 ؛به حیث ناظرترجیحاً زن نماین ه یوناما )بخش حاکمیت  انون(  .4

 ؛به حیث ناظرترجیحاً زن نماین ه جامعه م نی  .5

 می باش .دفتر مقام االیت سارتریت کمیته به عه ه  .6

 

 صالحیت و مسؤلیت های کمیته استیناف (7

 را استماع می نمای .از فیصله کمیته شاایات، ، شاایات ااصله استینافکمیته  .۱

در رابره به شبباایات با اکثریت اراء  جلسببات کمیته عن الضببرارت دایر می گردد ا فیصببله ی خویش را   .2

 نهایی می سازد ا در صورت تساای ارا، رای رئیس جلسه تعین کنن ه می باش .

 فیصله کمیته استیناف، برای شاکی، کمیته تشخیص زمین ا کنسرسیوم انتخاب مستحقین، نهایی می باش . .3

فت شبباایت، از طریق سببارتریت به دا هفته از تاریخ دریا درم تفیصببله نهایی خویش را اسببتیناف کمیته  .4

 اطالع می ده . ا کمیته شاایات انتخاب مستحقین کنسرسیوم شاکی، کمیته تشخیص زمین،



5 
 

 به کمیته اجرائی عودت کنن گان ااز طریق سببارتریت ، گزارشببات خویش را طور ماهوار اسببتینافکمیته  .۱3

 ا همچنان جهت اگاهی عامه انرا در سایت مربوطه می گذارد. بیداش گان داخلی ارائه مینمای .

 کمیته سایر فعالیت های خود را از طریق  ایداد طرزالعمت ج اگانه تنظیم می نمای .  .۱4

 

 درخواست شکایات -8

برای رسی گی به شاایت، بای  فورمه ثبت شاایات، را از سارتریت کمیته درخواست زمین، متقاضی  .۱

 نمای .دریافت شاایات 

 به سارتریت کمیته شاایات ارائه نمای . بای ، شاایت خود را متقاضی .2

 راز بع  از فیصله کمیته شاایات، می باش . ۱5میعاد استیناف طلبی  .3

 

 انفاذ -9

 شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری ا محیط زیست نافذ میگردد.این الیحه بع  از تصویج در 


