د افغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د جمهور ریی

دچاپ نېټه :د  ۴۸۳۱هـ .ش کال د لیندۍ د میاشتې( – )۰۲پرله پسې ګڼه ()۳۸۳

فرمانونه

فرمان
ریی

جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توزیع نمرات زمین برای سرپناه عودت کنندگان و بیجاه
شده گان داخلی مستحق

شماره)۴۲۱( :
تاریخ۴۸۳۱/۹/۴۱ :
مادۀ اول :
این فرمان به اساس تصویب شماره ( )۰۳مؤرر  ۶۰۸۱/۸/۶۱شؤورا وییؤران و بؤه مر ؤور توییؤن یمؤین ؤا ب ؤر و
بایر دولتی جهت حل مش ل بی سرپرا ی موطران عودت کررده و بیجاه شدۀ داخلی مستحق وضن گردیده است.
مادۀ دوم:
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( )۶عودت کرردۀ مستحق شخصی است که واجد شرایط ذیل می باشد:
 -۶تذکره تابعیت ای والیت مربوط داشته باشد.

 -۲فورم عودت داوطلباره ) (V.R.Fیا اسؤراد معتبؤر دیگؤر کؤه برگشؤت و را ای جؤرت بؤه وطؤن یؤا ای حالؤت بیجؤا
شدن در داخل دو باره به محل اصلی و دایمی اش تائید رماید ،بدست داشته باشد.
 -۰در افغارستان به رام خود ،مسر یا اوالد صغیر یمین یا خاره رداشته باشد.
( )۲بیجا شدۀ داخلی مستحق ،شخصی است که واجد شرایط ذیل باشد:
 -۶تذکرۀ تابعیت ای والیت مربوط داشته باشد.
 -۲اسراد بیجا شده گی به دست داشته باشد.

 -۰در افغارستان به رام خود ،مسر ،یا اوالد صغیر یمین یا خاره رداشته باشد.
مادۀ سوم:
در والیاتی که یمین ا دولتی موجود رباشد و مستحقین عودت کررؤده و بیجؤا شؤدۀ داخلؤی در والیؤات مجؤوار (ن (کؤه
ام ان جذب را داشته باشد) بعد ای تائید والیت مربوط معرفی و ای طرف کمیسیون مربوط یمین تویین میگردد.
مادۀ چهارم:
عودت کررده گاری که به ش ل خود سراره عودت رموده ارد ،و بیجا شده گان بعد ای ارائه اسراد و تائید کمیسؤیون مربؤوط
مستحق شراخته میشورد.
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مادۀ پنجم:
ر خاروادۀ عودت کررده و بیجا شده بطور مستقل ای خود رمایرده گی ،ای دیگران وکالت کرده رمی توارد.
مادۀ ششم:
حین تثبیت اسؤتحقاق و توییؤن رمؤرات یمؤین ،حؤق اولیؤت بؤه معلؤولین ،معیؤوبین و بیؤوه یرؤان عؤودت کررؤده و بیجؤاه شؤدۀ
داخلی بی سرپراه و بی سرپرست داده میشود.
مادۀ هفتم:
به مر ور تثبیت مستحقین رمرات یمین و تویین عادالرۀ (ن ،کمیسیون ا متش ل ای اشخاص ذیل در مرکی و والیات
ایجاد میگردرد.
کمیسیون مرکزی:
 -۶معین ویارت امور مهاجرین و عودت کررده گان به حیث رئیس.
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 -۲معین تر یم امور یمیردار ویارت یراعت ،مالدار و مواد غذائی به حیث عضو.
 -۰رمایردۀ ویارت شهر سای و مس ن به حیث عضو.
 -۱رمایردۀ ویارت معادن و صراین به حیث عضو.

 -۵رمایردۀ ریاست عمومی جیودیی  ،کارتوگرافی ،به حیث عضو.
 -۱رمایردۀ شاروالی کابل ،به حیث عضو.

 -۷رمایردۀ کمیسیون حقوق بشر ،به حیث عضو.

 -۸رئیس اس ان مجدد ویارت عودت مهاجرین ،به حیث عضو و مرشی.
کمیسیون والیتی:

 -۶معاون والیت ،به حیث رئیس.
 -۲شاروال والیت ،به حیث عضو.
 -۰رئیس یراعت ،مالدار و مواد غذائی ،به حیث عضو.
 -۱رمایردۀ شهر سای و مس ن به حیث عضو.
 -۵رئیس احیاء و ار شاف د ات ،به حیث عضو.
 -۱رمایردۀ کمیسیون حقوق بشر ،به حیث عضو.
 -۷رمایردۀ اداره عمومی جیودیی و کارتوگرافی ،به حیث عضو.
2

 -۸رمایردۀ ادارۀ معادن و صراین ،به حیث عضو.
 -۹رئیس امور مهاجرین و عودت کررده گان ،به حیث عضو و مرشی.
ماده هشتم:
کمیسیون ا مردرج مؤادۀ فؤتم ایؤن فرمؤان مر ؤف ارؤد ،مسؤتحقین را تثبیؤت ،سؤاحۀ یمؤین ؤا معرفؤی شؤده ای طؤرف
ویارت یراعت ،مالدار و مواد غذائی را تعین و مسایل مربوط به توییؤن یمؤین و ایجؤاد شؤهرا تصؤامیم الیم اتخؤاذ
رمایرد.
مادۀ نهم:
( ) ۶ویارت یراعت ،مالدار و مواد غذائی م لف اسؤت یمؤین ؤا بلرؤد (بؤه و دشؤت ؤا بؤایر دولتؤی مؤورد ریؤای را
تثبیت و مشخص رموده ،در مرکی و والیات طبق مقررات در اختیار ویارت امور مهاجرین و عؤودت کررؤده گؤان قؤرار
د د.
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( )۲ویارت شهرسؤؤای و مسؤ ن م لؤؤف اسؤؤت رقشؤؤه و پؤ ن شؤؤهر یمؤین ؤا مرؤؤدرج فقؤؤرۀ ( )۶ایؤؤن مؤؤاده را تهیؤؤه و
مراجن مربوط ،خدمات شهر را در یمیره فرا م رمایرد.
ماده دهم:

( )۶کمیسیون ا مردرج مادۀ فتم این فرمان دارا و ایف ذیل ریی می باشرد:
 -۶تثبیت مستحقین رمرات یمین و تویین (ن.

 -۲مطالعه و ارییابی توسعه و ار شاف بعد پروژه ا مر ور شده تا سطح واحد ا ادار والیت و ارائۀ پیشرهاد
به مقامات ذیص ح در یمیره.

 -۰جلب و جذب کم ها مرسسات داخلی و خارجی برا عمار شهرا ا عؤودت کررؤده گؤان و ارجؤام سؤایر خؤدمات
اجتماعی در یمیره.

 -۱ایجاد تشریک مساعی بین ارگارها ذیربط در مرکی و والیات.
( ) ۲پول حاصله ای قیمت رمرات یمین ای طریق ویارت مالیه تر یم و در امور مربوط بؤه خؤدمات شؤهر شؤهرا ؤا
تحت ر ر کمیسیون ا مربوط مصرف میگردد.
مادۀ یازدهم:
( )۶مستحق که ای طریق کمیسیون ا مر ف ،رمرات یمین را دریافت میرماید ،دارا وجایب ذیل میباشد:
 -۶تحویل پول قیمت معیرۀ یمین طبق تعرفه.
 -۲اعمار سرپراه باال یمین تویین شده بارعایت اح ام اسراد تقریری مربوط.
 -۰عدم فروش یمین الی مدت ده سال.
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( )۲ر گاه ثابت گردد که مستحق مرؤدرج فقؤرۀ ( )۶ایؤن مؤاده خؤ ف اح ؤام ایؤن فرمؤان رمؤرۀ یمؤین را دریافؤت رمؤوده،
رمرۀ یمین مذکور مسترد و به مستحقین دیگر تویین و متخلف مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد.
( ) ۰شاروالی م لف است رقشه ا متحد الش ل که متراسب به اقتصاد صؤاحبان رمؤرات باشؤد و موجؤب تؤیئین شؤهرا
رو (باد گردد ،تهیه و بدسترس شان بگذاررد.
مادۀ دوازدهم:
قیمؤؤت یمؤؤین ؤؤا ر ایشؤؤی مرؤؤدرج ایؤؤن فرمؤؤان بؤؤه اسؤؤاس پیشؤؤرهاد کمیسؤؤیون ؤؤا مرکؤؤی و والیؤؤات و مر ؤؤور شؤؤورا
وییران تثبیت میگردد.
مادۀ سیزدهم:
مستحقین مطابق اح ام این فرمؤان یمؤین دریافؤت میؤدارد ،در مرحلؤۀ اول سؤرد مرقؤت مل یؤت ای طریؤق کمیسؤیون ؤا
مربؤؤوط بؤؤرایش داده میشؤؤود .سؤؤرد مل یؤؤت دائمؤؤی بعؤؤد ای مؤؤرور مؤؤدت پؤؤر سؤؤال ای طؤؤرف شؤؤاروالی ؤؤا مربؤؤوط اجؤؤرا
میگردد.
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مادۀ چهاردهم:

یمین ا ب ر و بایر مردرج این فرمان که تحت پروژه ا جرگ ت ،معادن و سایر تأسیسات عام المرفعه قرار داشته
باشد ،قابل تویین ریست.
مادۀ پانزدهم:

شهرا ا مهاجرین و عؤودت کررؤده گؤ ان کؤه قبؤل ای ارفؤاذ ایؤن فرمؤان افتتؤاح و مراحؤل قؤاروری (ن طؤی گردیؤده اسؤت،
تویین (ن ادامه یابد.
مادۀ شانزدهم:

تطبیق اح ام این فرمان به عهده ویارت عودت مهاجرین میباشد.
ماده هفدهم:
این فرمان ای تاریخ توشیح رافذ و در جریده رسمی رشر گردد.

حامد کرزی
ریی

جمهوری اسالمی افغانستان
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