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رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
 ١٩ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

دوشنبه د قوس )(١۵

 ١٣۴۴ھجری شمسی کال

په دی ګڼه کښی
د ديپلوماسی مناسباتو په باب د وين
ميثاق
د فوايد عامی د وزارت د ښار
جوړولو د رياست اساسنامه
پرله پسی ګڼه )(۴١

اساسنامه رياست شھرسازی وزارت فوايد عامه
فصل اول
مرام
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مادۀ اول:

الف -يک واحد اداری دولت بنام »رياست شھرسازی« مطابق تشکيل تأسيس گرديده است.

ب -مقر اين رياست در شھر کابل بوده و ساحۀ فعاليت و صالحيت آن در امور شھرسازی و خانه سازی شامل تمام مناطق
دولت افغانستان است.

ج -رئيس شھرسازی باثر پيشنھاد شورای عالی ،منظوری مجلس عالی وزرا ،و صحۀ پادشاه تعيين ميگردد.

د -در مورد استخدام – ترفيع – تقاعد – تاديب و محاکمۀ مامورين و مستخدمين رياست شھرسازی احکام قوانين مربوطه
مامورين و مستخدمين دولت تطبيق ميگردد.

ھـ -تمام ادارات دولتی و موسسات عامه بشمول ښاروالی ھا مکلفند در امور شھرشازی و خانه سازی مطابق رھنمائی ھای
فنی رياست شھرسازی رفتار نمايند.

مادۀ دوم :رياست شھرسازی برای انجام مقاصد ذيل تشکيل گرديده است.
الف -مطالعه و ترتيب لوايح  -مقررات و قوانين شھرسازی و ساختمانی و تقديم آن به مراجع مربوطه جھت منظوری.
ب -تنظيم امور شھرسازی بمقصد جلوگيری از توسعۀ نامنظم شھرھا.
ج -ترتيب و رھنمائی پالنھای عمومی شھرھا.
د -رھنمائی و ھمکاری فنی با ښاروالی ھا در تطبيق پالنھای شھری.

ھـ -کنترول و مراقبت ښاروالی ھا در تطبيق لوايح مقررات  -قوانين و پالنھای وضع شده شھری.
و -جستجو و مطالعۀ طرق موثر خانه سازی نظر به شرايط ساختمانی اقتصادی  -اجتماعی  -مدنی  -و اقليمی ھر منطقه.
ز -مطالعۀ پروژه ھای خانه سازی جھت از بين بردن مشکل بی خانگی مردم و تقديم آن جھت منظوری به مقامات
صالحه.
ج -آشنا ساختن مردم به شرايط بھتر سکونت و مطالعه موضوع از بين بردن مناطق کھنه شھرھا که فاقد شرايط صحی و
اجتماعی باشند.

فصل دوم
امور حسابی
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مادۀ سوم:

الف -بودجه عادی رياست شھرسازی و خانه سازی از طرف رياست مذکور ترتيب و پس از تصويب شورای عالی به
وزارت ماليه سپرده ميشود.

ب -امداد ممالک دوست يا موسسات بين المللی باين رياست جزو بودجه انکشافی محسوب گرديده و از راه وزارت پالن و
ماليه بدسترس رياست شھرسازی گذاشته ميشود.

ج -مصارف پروژه ھای که شامل وظايف عادی رياست شھرسازی نبوده و از مدارک قروض داخلی باساس پروتوکول
عليحده و تخصيصۀ جداگانه و يا عوايد خود پروژه پيش برده شوند شامل بودجۀ انکشافی رياست بوده و از پول مذکور
تنھا بمقصد پيشبرد ھمان پروژه استفاده ميگردد.

د -رئيس شھرسازی آمر اعطای درجه اول بودجه رياست بوده و بصوابديد او يک قسمت صالحيت به معاون رياست
اعطاء شده ميتواند.

فصل سوم
تشکيل
مادۀ چھارم :رياست شھرسازی دارای تشکيالت ذيل ميباشد:
الف -شورای عالی.
ب -کميتۀ مشورتی.

ج -ھيئات عامل.
مادۀ پنجم :شورای عالی.
اعضای شورای عالی عبارت انداز:
وزير فوايد عامه.
وزير پالن.
وزير ماليه.
وزير داخله.
وزير معادن و صنايع.
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وزير فوائد عامه رئيس شورای عالی رياست شھرسازی ميباشد.

جلسات عادی شورای عالی اقال در ھر سه ماه يکبار صورت گرفته و جلسات فوق العاده نظر به ايجاب و صوابديد کار از
طرف رئيس شورای عالی وقتا ً فوقتا ً داير ميگردد.
مادۀ ششم :وظايف شورای عالی.

شورای عالی دارای وظايف آتی ميباشد.

الف -تقديم پروگرام ھا و پيشنھادات شھرسازی و خانه سازی جھت منظوری به مجلس عالی وزراء.
ب -ثثبيت خط مش و پروگرام فعاليت رياست شھرسازی.
ج -منظوری تغييرات عمده در تشکيل رياست.

د -تثبيت و تصويب بودجۀ عادی و انکشافی رياست شھرسازی و تقديم آن جھت منظوری به مقامات صالحه.
ھـ  -مالحظه راپور اجراآت و فعاليت ھای رياست.
مادۀ ھفتم :کميتۀ مشورتی.
اين کميته قرار ذيل تشکيل می يابد.
الف -در راس کميته مشورتی رئيس شھرسازی قرار داشته و اعضای آن عبارت اند از:

رئيس بانک تعميراتی.
رئيس تعميرات وزارت فوائد عامه.
رئيس کار و ساختمان ښاروالی کابل.
رئيس فابريکه خانه سازی.
رئيس دستگاه ساختمانی افغانی.
رئيس فاکولته انجنيری کابل.
ب -اعضای کميته مشورتی نظر بايجاب در مجالس رياست شھرسازی اشتراک نموده و وظيفه مشاور را در مسايل
شھرسازی و خانه سازی اجرا ميکنند.
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ج -رياست شھرسازی نظر به ايجاب نمايندگان وزارت خانھا و موسساتی را که با پروگرام رياست شھرسازی تماس داشته
باشند در مجالس خود دعوت مينمايد .اين نمايندگان به حيث وسيلۀ ارتباط بين مراجع مربوطه و رياست شھرسازی در
پيشبرد پروژھای شھرسازی و خانه سازی اجراآت مينمايند.
مادۀ ھشتم :ھيئات عامل.

ھيئات عامل رکن اجرائيه رياست شھرسازی ميباشد .در راس ھيئت عامل رئيس شھر سازی قرار دارد.
آمرين ادارات مختلف رياست مذکور اجزای ھيئت عامل آنرا تشکيل ميدھد.

رئيس شھرسازی بايد در رشتۀ شھرسازی  -مھندسی و يا انجينيری تخصص داشته باشد.

تحت اثر رئيس يکنفر معاون وجود دارد .تخصص معاون رياست بايد در رشتۀ ساختمانی و يا اقتصادی باشد.
تشکيل شعبات فنی و اداری نظر بايجاب و حجم کار از طرف رياست ترتيب ميگردد.
مادۀ نھم :وظايف عمدۀ رئيس و معاون رياست قرار ذيل است.
الف -تطبيق پروگرامھای رياست شھرسازی.
ب -ترتيب و تشکيل بودجۀ رياست قبل از ھر سال مالی و تقديم آن بمراجع مربوط.
ج -ترتيب و تقديم حسابات قطعيه به وزارت ماليه.
د -منظوری تقرر يا تبدل  -مامورين و مستخدمين الی رتبه شش و از اجيران الی رتبه چھارم.

ھـ -اعطای مکافات و تعيين مجازات انضباطی برای منسوبين رياست طبق مقررات عمومی.
و -مسئوليت و مراقبت اجرای مواد اين اساسنامه.
مادۀ دھم :اين اساسنامه بعد از نشر آن در جريدۀ رسمی نافذ ميگردد.
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