د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:

مقرره کمیسیون پالن گذاری کمیته های اجرائیه شورای نمایند گان مردم والیت و شهر منظور است ،در جریده رسمی
نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره کمیسیون پالنگذاری کمیته های اجرائیه شورای نمایند گان مردم والیت و شهر
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بمقصد تنظیم اجراآت و فعالیت های کمیسیون پالنگذاری کمیته های اجرائیه شورای نمایند گان مردم والیت و
شهر جهت پالنگذاری انکشاف اقتصادی و اجتماعی در والیات و شهرهای کشور مبتنی بر اصل مرکزیت دموکراتیک
وضع گردیده است.
ماده دوم:
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کمیسیون پالن کمیته های اجرائیه شورای نمایندگ ان مردم والیت و شهردر اجراآت و فعالیت های خود از قوانین ،فرامین
شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان و هیأت رئیسه آن ،تصاویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک
افغانستان ،تصامیم کمیته دولتی پالنگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان ،تصامیم شورای نمایندگان مردم والیت و شهر
و احکام این مقرره پیروی مینماید.

فصل دوم

وظایف و صالحیت ها

ماده سوم:

کمیسیون پالنگذاری کمیته های اجرائیه شورای نمایندگ ان مردم والیت و شهر دارای وظایف اساسی آتی میباشد:

 -۱تهیه و ترتیب مسوده پالن انکشاف اقتصادی – اجتماعی والیت و شهر مربوط با توجه به انکشاف متوازن و تدریجی و
اختصاصی شدن موسسات ،تصدیها ،ادارات و سازمانها و سایر واحدهای اداری وزارتها و ادارات مرکزی که در ساحه
والیت قرار دارند.
 -۲تهیه رهنمای میتودیک طرح پال نهای ادارات ،تصدیها و موسسات ایکه در ساحه والیت قرار دارند.
 -۳رهبری میتود یک امور ،ارایه پیشنهاد و طرح پالنهای ادارات تصدیها و موسساتیکه در ساحه والیت و شهر موقعیت
دارند.

مساعدت در امر تهیه و تعمیم فورمه های پالن ،شاخص های اقتصادی ،توضیح و استفاده از ریزرف ها و ذخایر تولیدی
و طرق استفاده از این فورمه ها بمنظور تحلیل های اقتصادی.
 -۴مطالعه راه ها و وسایل انکشاف متوازن بخش های مختلف اقتصادی – اجتماعی والیت مربوط.
 -۵مطالعه و تدقیق روش ها و میتود های اقتصادی بمنظور بلند بردن سطح تولید با استفاده سالم از بودجه انکشافی،
ظرفیت های تولیدی ،مواد خام محلی منابع بشری و سایر منابع با توجه به اصل صرفه جویی در مصارف مادی و مالی.
 -۶توجه در جهت ارتقای سطح کیفیت محصوالت صنعتی و زراعتی بلند بردن تولید مواد مصرفی ،بهبود عرضه خدمات
اجتماعی ،توسعه متعادل تجارب و تدارکات عامه.
 -۷فراهم آوری زمینه توسعه ساختمان های رهایشی ،کلتوری اعمار مکاتب ،موسسات اطفال قبل از مکتب ،موسسات
معالجوی وقایوی و امثال آن موازی با آن انکشاف همه جانبه خدمات ترانسپورتی و مخابراتی.
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 -۸طرح و ترتیب مسوده نهایی پالن ها و پروگرام های انکشافی والیت در موعد تعیین شده از طرف کمیته دولتی
پالنگذاری.

 -۹مساعدت الزم در جهت رشد سکتورهای خصوصی و مختلط ،در بخش های صنایع ،تجارت ،زراعت ،خدمات عام
المنفعه و سایر رشته های دیگر اقتصاد ملی.

 -۱۱تهیه و ترتیب بیالنس نیروی بشری مواد ساختمانی ،محروقاتی و سایر بیالنس های مورد نیاز برنامه ریزی انکشاف
اقتصادی و اجتماعی والیت.

 -۱۱طرح و پیشنهاد خطوط اساسی انکشاف دورنمایی والیت بر مبنای مطالعات همه جانبه منابع موجود و بالقوه.
 -۱۲پیشبینی مقدماتی پالن سرمایه گذاری (بودجه انکشافی) والیت.

 -۱۳بر قراری ارتباط دایمی با کمیته دولتی پالنگذاری و ادارات مرکزی در کابل.
 -۱۴بررسی و ارزیابی ربعوار نتایج تحقق پالن انکشاف اقتصادی اجتماعی ادارات ،تصدیها و موسسات مربوط والیت و
ارایه گزارش توحیدی آن به کمیته دولتی پالن گذاری در ختم هر ربع.
 -۱۵اجرای بموقع هدایات و دساتیر که ازطرف کمیته دولتی پالنگ ذاری در رابطه به مسایل اقتصادی والیت به آنها راجع
می شود.

ماده چهارم:
کمیسیون پالنگذاری کمیته های اجرائیه شورای نمایندگ ان مردم والیت و شهر دارای صالحیت های آتی میباشد:
 -۱کنترول دوامدار و سیستماتیک از چگونگی تطبیق پالن ها ،پروگرامها و پروژه های انکشافی در والیت ،مطالعه
مشکالت و ارایه پیشنهاد در رابطه به حل مسایل اقتصادی والیت.
 -۲تهیه مسوده پالنهای دورنمایی و ساالنه ادارات ،تصدیها و موسسات که در ساحه والیت قرار دارند توام با محاسبات و
دالیل آنها در رابطه به طرح و تطبیق برنامه ها.
 -۳تماس دایمی با شعب احص ائیوی والیت و جمع آوری ارقام احصائیوی بمنظور تحلیل وضع اقتصادی و ترتیب مسوده
پالنها و پرگرام های پروژه های انکشافی.
 -۴تدویر جلسات هیأت رهبری باشتراک کلیه اعضای کمیسیون پالن والیت و شهر جهت مطالعه مسایل انکشافی والیت
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و استماع گزارشات مسووالن ادارات ،تصدیها و موسسات که در ساحه والیت قرار دارند.

فصل سوم
تشکیل

ماده پنجم:

کمیسیون پالنگذاری کمیته های اجرائیه شورای نمایندگ ان مردم والیت و شهر با نظر داشت ترکیب اداری والیت دارای
ارگان های ذیل است:

 -۱شورای پالنگذاری والیت و شهر.

 -۲هیأت رهبری کمیسیون پالن گذاری والیت و شهر.
 -۳کمیسیون پالن انکشافی والیت و شهر.
ماده ششم:
در ترکیب شورای پالنگذاری والیت برعالوه رئیس و اعضای کمیسیون پالنگذاری ،نمایندگان ادارات ،تصدیها و
موسسات که در ساحه والیت قرار دارند سایر اعضای که از طرف کمیته اجرائیه شورای نمایندگان والیت معرفی
میگردد ،شامل میباشد.

ماده هفتم:
در ترکیب هیأت رهبری کمیسیون پالن انکشافی والیت رئیس کمیسیون ،منشی سازمان اولیه و اعضاییکه به پیشنهاد رئیس
کمیسیون و منظوری کمیته اجرائیه شورای نمایندگان والیت تعیین میشود ،شامل میباشد.
ماده هشتم:
در راس کمیسیون پالنگذار ی انکشافی والیت رئیس قرار دارد که به پیشنهاد کمیته اجرائیه شورای نمایندگان والیت و
موافقه کمیته دولتی پالنگ ذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان در اولین جلسه شورای نمایندگان مردم منظور و بر طبق
احکام قانون مقرر میشود.
رئیس کمیسیون در عین زمان معاون اول کمیته اجرائیه شورای نمایندگان مردم والیت نیز میباشد.
ماده نهم:
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رئیس کمیسیون پالنگ ذاری از فعالیت کمیسیون پالن والیت شخصا نزد کمیته اجرائیه شورای نمایندگان مردم والیت و
کمیته دولتی پالنگذاری مسوولیت دارد.
ماده دهم:

رئیس کمیسیون پالن انکشافی والیت دارای وظایف و صالحیت های آتی میباشد:
 -۱تعیین صالحیت ها و وظایف کارمندان کمیسیون.

 -۲صدور دساتیر و هدایات الزم بخاطر اجرای تصامیم شورای نمایندگان مردم والیت و کمیته اجرائیه آن و تطبیق
تصامیم مقامات ارگ ان های فدرت و اداره دولتی مافوق و کنترول از اجرای آن.

 -۳حل مشکالت و موضوعات مربوط به امور پالنگذاری انکشاف اقتصادی – اجتماعی والیت یا ادارات مرکزی ،کمیته
دولتی پالن گذاری.
 -۴تامین اجرای بموقع و درست وظایفیکه در برابر کمیسیون پالن والیت قرار دارد.
 -۵اتخاذ تدابیر الزم بمنظور ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان کمیسیون ،دایر نمودن سیمینارها ،کنفرانس ها و لکچرها
برای کارمندان دوایر ذیعالقه که در ساحه والیت قرار دارند در رابطه به بهبود امور پالنگذاری.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده یازدهم:
( )۱شورای پالنگذاری والیت در هر ربع حد اقل یکبار جلسه می نماید در جلسات مذکور مسایل اساسی و مبرم انکشاف
اقتصادی اجتماعی والیت و شهر را مورد بررسی قرار داده جریان اجرای پالن های ربعوار و ساالنه ادارات ،تصدی ها
و موسسات ایکه در ساحه والیت قرار دارد تحلیل و ارزیابی مینماید.
( )۲شورای پالنگ ذاری روی مسایل شامل صالحیت کمیسیون پیشنهاد های مشخص راجع به تامین اجرای پالن انکشاف
همه جانبه مناطق و بهبود ساختار اجتماعی و اقتصادی آینده مناطق و محالت مربوط به کمیته اجرائیه شورای نمایندگان
مردم والیت ،شهر ،ادارات مرکزی و کمیته دولتی پالنگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان ارایه مینماید.
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ماده دوازدهم:

الیحه وظایف کمیسیون پالن انکشافی والیت و شهر توسط کمیته دولتی پالنگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور
می گردد.
ماده سیزدهم:

کمیسیون پالنگ ذاری از کار و فعالیت خود به کمیته اجرائیه شورای نمایندگان مردم والیت و به جلسات عمومی کلکتیف
های زحمت کشان والیت گزارش میدهد
ماده چهاردهم:

تشکیل و بودجه کمیسیون پالنگذاری کمیته اجرائیه شورای نمایندگان مردم والیت طبق احکام قانون منظور میشود.
ماده پانزدهم:
این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

