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 مبنی

 :ماده اول

ستان  ۱۷/۸/۱۳۹۹مورخ  ۱۰۸شماره  فرمان ۵ماده  ۷ این الیحه مطابق فقره سالمی افغان ست جمهوری ا مقام عالی ریا

 وضع گردیده است. 

 

 اهداف

 م:دوماده 

صالحیت ها ضا، تعیین وظایف و  ساختن اع شخص  برای حمایت از تطبیق  ایجاد هماهنگی و این الیحه، به منظور م

 فیصله های کنسرسیوم انتخاب مستحقین و کمیته رسیدگی به شکایات تهیه گردیده است.

 

  یهماهنگ ونیسیکم اعضای

 :سومماده 

ستحق یهماهنگ ونیسیکمتحت عنوان  ذیلجهت تحقق اهداف این الیحه، ترکیب  (۱) در والیاتی  نیانتخاب م

 گردد:ایجاد می، تشکیل شده باشدکه کنسرسیوم انتخاب مستحقین 

 ؛والی والیت به حیث رئیس (۱

 ؛امنیه والیت به حیث عضوقوماندان  (2

 ؛ریاست عدلیه والیت به حیث عضو (۳

 ؛حارنوالی والیت به حیث عضو (4

ضو (۵ سیوم والیتی به حیث ع سر ضای کن ست امور مهاجرین و عودت ) .اع ست حج اوقاف، کنندگان،ریا  ریا

 شاروالی والیت، اداره ملی احصائیه ومعلومات، نمایندگان نهادهای بین المللی(، ریاست شهرسازی و اراضی

 والیت، سکرتریت کمیسیون را به عهده دارد.و عودت کنندگان ریاست امور مهاجرین  (2)

 یهماهنگ ونیسیکمو صالحیت های وظایف 

 :چهارمماده 

 :باشدذیل می یها صالحیتوظایف و دارای  هماهنگیکمیسیون 

 تدویر جلسات منظم هر سه ماه یکبار (۱

 ادارات مربوطه یمشکالت و چالش ها ،گزارشات بررسی (2
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 رسیدگی به مشکالت و  چالشها (۳

 دولتی بنایی در ساحات توزیع زمین حمایت از برنامه های انکشافی زیربنایی و رو (4

 برنامه های اداراتحمایت از تطبیق بهتر  (۵

 وظایف سکرتریت

 :پنجمماده 

 دارای وظایف ذیل می باشد: نیانتخاب مستحق یهماهنگ ونیسیکمسکرتریت 

 کمیسیونهماهنگی برای تدویر جلسات  (۱

 پیشنهاد تدویر جلسات عندالضرورت (2

 کمیسیون  پیگیری از تصامیم (۳

 و ارسال آن به نهادهای ذیربط تهیه گزارشات از جلسات و فعالیت های کمیسیون (4

 تعدیل

 :ششمماده 

 در صورت ضرورت تعدیل این الیحه، با تایید کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی نافذ می گردد.

 انفاذ

 :مفته  هماد

  . فذ میگرددنا شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیستدرتصویب بعد از  الیحهاین 


