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 مبنی

 :ماده اول

ستان  ۱۷/۸/۱۳۹۹ مورخ ۱۰۸شماره  فرمان ۵ماده  ۶این الیحه مطابق فقره  سالمی افغان ست جمهوری ا مقام عالی ریا

 وضع گردیده است. 
 

 اصطالحات

 :ماده دوم

شترکاً شوهر زن و  :ست خانوادهسرپر ست به حیث م رای دو ایک زوج، د اگر شوند.شناخته میخانواده سرپر

در خانواده،  در صورتی که ،همراه زوجات، به صورت مشترک سرپرست خانواده می شوندباشد، وی یا بیشتر خانم 

 .ث سرپرست خانواده شناخته می شودسال باشد، وی به حی ۱۸دارای سن حداقل یک مرد و یا زن،  تنها

 است که توسط یک اصل مشترک با هم جمع شده باشند. ۱متشکل از اقاربی فامیل خانواده:

 .مستحقین، توزیع می گرددبه  که استرهایشی ی دولتی قطعه زمین قطعه زمین:

ستمی  :معلوماتیبانک  ست سی ضای خانواده آنها که دا ستفیدین و اع ستحقین و م ضیان زمین، م رآن معلومات متقا

 می گردد.ثبت 

ه جهت کاستتت نهادهای ملی و بین المللی نمایندگان ای از مجموعه  والیتی انتخاب مسررتحقین: کنسرررسرریوم

 ایجاد می گردد.به منظور دریافت زمین،  تشخیص مستحقین قطعه زمین،

 

 اهداف

 ماده سوم:

ساختناین  شخص  شفاف و عادالنه  الیحه، به منظور م سیوم، ایجاد میکانیزم  سر سئولیت های کن ضاء، وظایف و م اع

 برای تعیین و تشخیص مستحقین واجد شرایط؛ و اقدامات جهت دستیابی آنها به زمین دولتی، تهیه گردیده است.
 

 کنسرسیوم اعضای

 ماده چهارم:

 گردد:ایجاد میوالیتی جهت تحقق اهداف این الیحه، ترکیب زیر تحت عنوان کنسرسیوم ( 1)

 به حیث رئیسرئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت  .۱

                                                      
 مشتکل از دو یا بیشتر از عضوی می باشد که در عین خانه زندگی می کنند و رابطه شان یا بر اساس تولد، یا بر اساس ازدواج  می باشد. ،خانواده  1
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 عضوبه حیث والیت رئیس شهرسازی و اراضی  .2

 عضوبه حیث والیت  اداره ملی احصاییه و معلوماترئیس  .۳

 عضوبه حیث  شاروالی والیت .4

 ن نهادهای بین المللی به حیث عضونمایندگا .۵

، درهر والیت با درنظرداشت حضور و  ساحه فعالیت شان و سکرتریت کنسرسیوم نهادهای بین المللی عضویت(2) 

 گردد.مشخص می داخلیعودت کنندگان بیجا شدگان و از طریق کمیته اجرایی 

 ندارند کنسرسیوم با حضور سایر اعضا ایجاد می گردد.والیاتی که نهادهای بین المللی فعالیت ( در ۳)
 

 کنسرسیوم یصالحیت ها

 پنجم:ماده 

 :باشدذیل می یها صالحیتدارای کنسرسیوم 

ایجاد از طریق  بر اساس شرایط ابتدایی استحقاق و شرایط آسیب پذیری مستحقینو تایید تشخیص  (۱

 انتخاب مستحقین میکانیزم

ن و فامیل های امطابق تعداد مستتتحقین عودت کنندگان و بیجاشتتدگکنستترستتیوم نیاز به زمین را  (2

شاروالی های مربوطه، ریاست های شهرسازی و اراضی و در صورتی که  شهدای نیروهای امنیتی را  به 

 زمین در زون پایتخت باشد، به اداره انکشاف زون پایتخت ارسال می دارد.

سیب پذیر  (۳ ستحقین آ ساس ماولویت دادن برای م سیب پذیری بر ا صورتی که تعداد عیارهای آ در 

  .نمرات زمین نسبت به مستحقین کمتر باشد

در صورتی که تعداد مستحقین آسیب پذیر از تعداد نمرات زمین بیشتر باشد، میان خانواده هایی که  (4

 بیشترین نمره ارزیابی اسیب پذیری را دارند، قرعه کشی صورت می گیرد.

 .آوری و حفظ معلومات بایومتریکنظارت از پروسه جمع  (۵

 و نظارت از روند ثبت معلومات متقاضیان فعالیت ها و انسجام هماهنگ ساختن  (۶

 های الزم را بدست آوردندها رهنمایی و حمایتکه در جریان پروسه خانوادهاز اینحصول اطمینان  (۷

وسایل های کنسرسیوم و نشر فهرست واجدین شرایط دریافت زمین از طریق از فعالیتاطالع دهی  (۸

 .جمعیارتباط 
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 وظایف سکرتریت

 :ماده ششم

 سکرتریت کنسرسیوم دارای وظایف ذیل می باشد:

 . هماهنگی برای تدویر جلسات کنسرسیوم۱

 . تهیه گزارشات از جلسات و فعالیت های کنسرسیوم2

 مرکز اطالع دهی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی. هماهنگی با ۳

 2ثبت معلومات و اطالع دهیمرکز  وظایف

 :تمهفماده 

 دریافت درخواست متقاضیان زمین و ثبت آنها در بانک معلوماتی؛ (۱

 برای هر درخواست؛کود نمبر اعطای یک  (2

 اداره ثبت احوال نفوس توسط واجد شرایط ثبت عالئم بایومتریک تمام اعضای خانواده (۳

 رهنمایی متقضایان جهت تکمیل درست فورمه ها؛ (4

 ثبت معلومات مستحقین نمرات زمین در بانک معلوماتی؛ (۵

 اطالع فامیل های واجد شرایط ابتدایی استحقاق جهت ثبت معلومات و مصاحبه تمام اعضای خانواده (۶

 اطالع متقاضیان در مورد پروسه های شکایت و استیناف خواهی (۷

 رتیب لست متقاضیان مستحق بعد از تکمیل شرایط ابتدایی استحقاق و ارسال آن به کنسرسیوم ت (۸

پذیری و حقوق و  (۹ یب  تدایی، شتتترایط آستتت یابی اب تایر ارز یان زمین از ن قاضتتت به مت گاهی دهی  آ

 هایشانمکلفیت

 شرایط ابتدایی استحقاق

 :هشتمماده 

 می باشد: عودت کنندهخانواده ابتدایی استحقاق  یکی از اسناد ذیل، شرطداشتن ( 1)

 فورم ثبت و راجستر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -۱

 فورمه عودت داوطلبانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان -2

 کارت مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت -۳

 باشد. و عودت فامیلسایر اسنادی که موید مهاجرت   -4

 سال باشند. ۱۸سرپرست یا سرپرستان خانواده، حداقل دارای سن  -۵

                                                      
 ریاست جمهوری ۱۰۸فرمان   ۱۵. براساس ماده  2
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قبل از  خانواده، متوالی سررال بیجاشرردگی ۵که موید حداقل  ( داشررتن یکی از اسررناد ذیل2)

 شرط ابتدایی استحقاق بیجاشدگان داخلی می باشد:باشد،  درخواست وی

 ؛تایید وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مبنی بر بیجاشدگی -۱

 ؛کارت مساعدت سازمان های بشردوستانه مبنی بر بیجاشدگی -2

 سال باشند. ۱۸سرپرست یا سرپرستان خانواده، حداقل دارای سن  -۳
 

 ریاست جمهوری 1۰۸قبل از فرمان زمین، وضعیت درخواست متقاضیان 

 :نهمماده 

در  شده و قیمت زمین را پرداخته اند،ریاست جمهوری، مستحق شناخته  ۱۰4( خانواده هایی که قبال مطابق فرمان ۱)

شته باشد، زمین توزیع می گردد. در غیر آن  شهرک های موجود، زمین وجود دا ست آنها از جانب صورتی که در  ل

 گردد.رسیوم به ادارات مربوطه جهت توزیع زمین ارسال می سکن

 ۱۰۸که قبال درخواستتت داده و یا مستتتحق شتتناخته شتتده بودند، درخواستتت هایشتتان مطابق فرمان هایی ( خانواده 2)

 ریاست جمهوری، بررسی می گردد.

 

 اختصاص زمین برای فامیل های شهدای نیروهای امنیتی

 دهم: ماده

هدای نیروهای امنیتی گردد، برای فامیل های شده فیصد از زمین های قابل توزیع در والیتی که کنسرسیوم ایجاد می 

 اختصاص داده می شود.
 

 هماهنگی

 :ازدهمیماده 

کنسرسیوم والیتی در والیات فعالیت های خود را در هماهنگی با کمیسیون هماهنگی انتخاب مستحقین که  (۱)

 تحت رهبری والی والیت ایجاد می گردد، انجام می دهد.

 الیحه، با سایر ادارات ذیربط همکاری و هماهنگی می نماید.کنسرسیوم جهت تحقق اهداف این  (2)

 گزارش دهی

 :دهمدوازماده 

هاجرین و عودت وزارت امور مخویش را از طریق والیتی مکلف استتتت تا گزارع فعالیت های های کنستتترستتتیوم 

شورای عالی آب، اراضی، طور ماهوار و کمیته اجرائیه به  یی بیجا شدگان و عودت کنندگانبه کمیته اجرا کنندگان،

 .هر شش ماه گزارع می دهد کابینه جمهوری اسالمی افغانستانو به هرسه ماه یکبار  توسعه شهری و محیط زیست
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 برگزاری جلسات

 :مهدسیزماده 

سیوم  سر سات کن ضا، جل ضور اکثریت اع صورت با ح شود. در  صورت ماهوار برگزار می  ساس به  ضرورت بر ا

 درخواست سکرتریت و یا سایر اعضا بعد از تاییدی ریاست کنسرسیوم، جلسات فوق العاده دایر می گردد.
 

 نحوه تصمیم گیری

 ماده چهاردهم:

سیوم در رابطه  سر صامیم کن ستحقین به ت شخیص م ساس ت ستحقاق و بر ا سیب پذیری شرایط ابتدایی ا معیارهای آ

 اعتبار داده می شود. ،به رای اکثریتسایر موارد، در صورتی که نیاز به رای گیری باشد، در  صورت می گیرد.
 

 تعدیل

 :نزدهماپماده 

 را دارد.این الیحه صالحیت تعدیل  بیجا شدگان و عودت کنندگانکمیته اجرایی  ضرورت،در صورت 
 

 انفاذ

 :همشانزدماده  

 فذ میگردد.نا اراضی، توسعه شهری و محیط زیستشورای عالی آب، تصویب در این الیحه بعد از 


