دافغانستان اسالمې جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد ایجاد شورای عالی کاهش فقر ،عرضۀ خدمات و
مشارکت شهروندی

تاریخ نشر )۷۲( :قوس سال  ۶۸۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۷۲۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد ایجاد شورای عالی کاهش فقر ،عرضۀ خدمات و مشارکت
شهروندی
شماره)۶۱۶( :
تاریخ۶۸۳۱/۱/۷۲ :
به تأسی از احکام مادۀ ( )۶و فقرۀ ( )۵ماادۀ ( )۵۵قااوو اساسای افناوساتا ر در رویاواری فرماا رمارر مساور اسا می
افناوستا در مورد تطبرق مؤثر و به موقع چسارچوب ملی صلح و اوکیاف افناوستا و به موظور بسبود بروامه ها کاهش
فقر و اراره خدماتر مراتب آتی موظور است:
تأسیس
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مادۀ اول:

به موظور هماهوگی و تصمرم گرر در طرح و تطبرق پالرسی ها و بروامه ها اوکیافیر بسبود در اراراه خادماتر گساترش
میااارکت یااسروود در بروامااه هااا حکوماات و تطبرااق مااؤثر بروامااه هااا تحکاارم ثباااتر ار اااد یااورا

ااالی کاااهش فقاارر

رضۀ خدمات و میارکت یسروود موظور است.
ترکیب
مادۀ دوم:
یورا

الی کاهش فقرر رضۀ خدمات و میارکت یسروود ر تحت رراست رمرر مسور قرار دایته و ترکراب آ قارار

ذرل می باید:

 -۱معاو دوم رراست مسور اس می افناوستا .
 -۲رمرر ا رامره حکومت وحدت ملی.
 -۳میاورر ارید رمرر مسور در بروامه ها اوکیافی کلرد .
 -۴وزارت مالره.
 -۵وزارت زرا تر آبرار و مالدار .
 -۶وزارت ت ارت.
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 -۵وزارت اقتصاد.
 -۸وزارت اورژ و آب.
 -۹وزارت اط

ات و فرهوگ.

 -۱۱وزارت کارر امور ا تما یر یسداء و معلولر .
 -۱۱وزارت صحت امه.
 -۱۲وزارت مسا رر و ودت کوودگا .
 -۱۳وزارت اوکیاف دهات.
 -۱۴وزارت امور زوا .

 -۱۶ادارۀ مرکز احصامره.
 -۱۵ادارۀ ارگا ها محلی.
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 -۱۵وزارت معارف.

 -۱۸کمرسرو اص حات ادار و خدمات ملی.
 -۱۹ادارۀ لو څارووالی.

 -۲۱وماروده ها یورا ها محلی (به صورت ووبتی).
 -۲۱وماروده ها یاروالی ها (به صورت ووبتی).
 -۲۲وماروده ها

امعه مدوی.

 -۲۳وماروده ها سکتور خصوصی.
 -۲۴وماروده ها وساد ها تمورل کووده (بر حسب د وت و ودالضرورت ).
وظایف
مادۀ سوم:
یورا

الی کاهش فقرر رضۀ خدمات و میارکت یسروود ر دارا وظارف ذرل می باید:
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 -۱یکل دهی فسم واضحر امع و میترکر از وضعرت فقر در کیور.
 -۲اولورت بود و هماهوگی بروامه ها کاهش فقرر اراره خدمات و تحکرم ثبات.
 -۳طرح و وظارت از بروامه ها میارکت یسروود .
 -۴تسسرل هماهوگی مرا وزارتی.
 -۵یواساری موابع تخصص و کمک تخورکیر بر حسب ضرورت وساد ها.
 -۶تامرد پالرسی ها و پروپوزل ها مرتبط به ساحات کار .
 -۵اراره هدارات الزمر در مورد پرگرر و هماهوگی بروامه ها ملی دارا اولورتر در ساحات مرتبط.
 -۸وظارت از بروامه ها کلرد توسعو و کاهش فقر برا تثبرت مؤثررت و پاردار بروامه ها.
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 -۹تسره گازارش هاا مقطعایر در ماورد برواماه هاا کااهش فقارر ار ااد ثباات و اراراه خادمات باه موظاور اراراه باه رمارر
مسورر رمرر ا رامره و کابروه.

 -۱۱یکل دهی رک بحث ملی در مورد کاهش فقرر اراره خدمات و میارکت یسروود .
جلسات
مادۀ چهارم:
یورا

االی کااهش فقارر رضاه خادمات و میاارکت یاسروود ر در ساطح وزرار حاداقل هار دو مااه رکباار تادورر لساه

وموده و در صورت ضرورتر لسات فوق العادهر طبق هدارت رمرر مسور دارار مای گاردد .لساات تخورکای باه رراسات
وزرر مالرهر حداقل رکبار در ماه تدورر می یود.
سکرتریت
مادۀ پنجم:
به موظور هماهوگی و آمادگی الزم برا تدورر لسات یورا

الی کاهش فقارر رضاۀ خادمات و میاارکت یاسروود و

ورز پرگرر از تطبرق تصامرم یورا و توظرم اماور تخورکایر وزارت مالراهر وظاارف ساکرتررت یاورا را باه پارش مای بارد.
ادارات دولتی مکلف اودر در همۀ رصه هار با سکرتررت یورا همکار الزم ومارود.
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انفاذ
مادۀ ششم:
ار فرما از تاررخ تویرح وافذ و در رردۀ رسمی ویر گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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