
0 
 

  

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 

 

 

 

 واحد نظارت میکانیزم نظارتی
 

 کمیته اجرائیه عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی 

 مقام عالی  (۱۰۸ )از تطبیق فرمان شماره 

 ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

 

 

 

 
۱۳۹۹ 

 

 



1 
 

 مقدمه:

مناسب جهت ادغام مجدد و  نیزم عیتوزتشخیص و در مورد  یجمهور استیر یمقام عال ۱۰۸در فرمان  طوری که

 یو دفاع یتیامن یروهاین یشهدا فامیل هایو داخلی  جاشدگانیب ،عودت کنندگان یبرااعمار مسکن قابل استطاعت 

و  قیتطب تیو عودت کنندگان مسول جاشدگانیب ییاجرا تهیکم،است  شده ینیب شیپ ،کشور و علمای محراب و منبر

 بیترت نیزم عیو توز صیتشخ یبه خاطر نظارت از چگونگ زمیکانیماین  ء  بنا ؛فرمان را دارد نیهمه جانبه ا یساز یعمل

 است. دهیگرد

 مبنی

 :ماده اول

شمماده  اولمطابق فقره  میکانیزماین  سالمی  ۱۷/۸/۱۳۹۹ مورخ ۱۰۸شماره  فرمان ش ست جمهوری ا مقام عالی ریا

 افغانستان وضع گردیده است. 

 اهداف

 :دومماده 

 اهداف عمده این میکانیزم قرار ذیل است:

 آن به مقام عالی ریاست جمهوری، لوایح و طرزالعمل های مربوط ۱۰۸و به موقع فرمان شماره  موثرتطبیق   (۱

 و حسابدهی در پروسه توزیع زمین دولتی  تامین شفافیت (2

 و دریافت راه حل های مناسب  پروسه توزیع زمینتشخیص نواقص، کاستی ها و مشکالت  (۳

 ینظارت واحد

 :سومماده 
 گردد:ایجاد می ذیلرکیب واحد نظارتی به ت، میکانیزمجهت تحقق اهداف این ( ۱)

 ؛نماینده وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان (۱

 نماینده وزارت ارشاد، حج واوقاف؛ (2

 ؛های محلینماینده اداره مستقل ارگان (۳

 نماینده ریاست عمومی دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری ا.ا به حیث عضو (4

 ؛UNAMAنماینده  دفتر  (5

 ؛نماینده وزارت مالیه  (6

 .نماینده جامعه مدنی (7

 .می باشد UNAMAدفتر یت آن به عهده رسکرتبه صورت اشتراکی بوده و نظارتی  واحد( ریاست 2)
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 نظارت واحد وظایف و صالحیت های

 :چهارمماده 
 :باشدذیل می یها صالحیتوظایف و دارای  نظارت واحد

 ؛۱۰۸نهادهای مسئول تطبیق فرمان گزارشات و بررسی دریافت  •

مقام  ۱۰۸شوودگان و عودت کنندگان در راسووتای تطبیق فرمان تطبیق مصوووبات کمیته اجرایی بیجا نظارت از •

  ؛عالی ریاست جمهوری

 ؛جهت تامین شفافیت و حسابدهیهای مرتبط مشاهدات حضوری از انجام فعالیت •

  ؛تدویر جلسات هماهنگی حسب ضرورت •

جهت بهبود پروسووه با پیشوونهادات مشووخص شوودگان و عودت کنندگان به کمیته اجرایی بیجاارائه گزارش  •

 ؛توزیع زمین دولتی

اجرایی عودت کنندگان و بیجاشووودگان داخلی جهت و ارایه آن به کمیته  عملیاتی برای نظارتترتیب پالن  •

 ؛ وتصویب

 نظارت. در جریانتطبیق بهتر اهداف فرمان به نهادهای ذیربط ارائه مشوره ها در مورد  •

 روش اجراآت

 :پنجمماده 
 استفاده می نماید: گزارشاتبررسی مبتنی بر از روش عینی و  ینظارت واحد

 ؛های انجام شده مطابق به فرمان و مصوبات کمیته اجراییبررسی و تحلیل فعالیت (۱

  ؛های مشخص شدهتهیه گزارش مطابق به فارمت (2

سفر و (۳ صویب آن از جانب کمیته اجرایی در والیاتی که ترتیب پالن  سیوم انتخاب الیتی و ت سر کن

 ؛مستحقین وجود دارد

 ؛۱۰۸ مفاد فرمانمشکالت از ادارات تطبیق کننده استماع  و های انجام شدهبررسی فعالیت  (4

 مطابق ساختار آتی: از روند نظارت برای کمیته اجرایی تهیه گزارشات و پیشنهادات مشخص (5

 موارد برجسته دوره گزارشدهی -

 شکایات )جدول(گزارشدهی، تصنیف و رسیدگی به  -

شدگان داخلی را  - شده که ایجاب اقدام کمیته اجرائیه عودت کنندگان و بیجا سایل حل ن م

 می نماید. 
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 برگزاری جلسات

 :ششمماده 

 نمایند. خود را جهت نظارت بهتر به طور منظم حسب ضرورت دایر میجلسات نظارت  واحداعضای 

 گزارش دهی

 :هفتمماده 

هر ماه به کمیته اجرائیه عودت به صووورت کمی و کیفی، نظارت مکلف اسووت گزراش فعالیت های خویش را  واحد

 کنندگان و بیجاشدگان داخلی ارائه نماید.
 

 همکاری ادارات مربوطه

 ماده هشتم:

 همکاری نمایند.ند تا با واحد نظارت ا مقام عالی ریاست جمهوری مکلف ۱۰۸ادارات تطبیق کننده فرمان شماره 

 تعدیل

 :نهمماده 

 را دارد. میکانیزماین صالحیت تعدیل  و عودت کنندگانبیجاشدگان  کمیته اجرایی  ضرورت،در صورت 

 انفاذ

 :دهمماده  

 فذ میگردد.ناشورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست تصویب در بعد از  میکانیزماین 


