گزارش مختصر کمیته های تدقیق و بررسی شهدا و
معلولین
موضوع :گزارش کمیته موظف افراد جهادی در خصوص بررسی٬
ارزیابی اسناد و دوسیه ها بشمول تدقیق وثایق ورثه شهدا.
طوریکه مقامات صالحه در جریان قرار دارند قبل از سال مالی
 ۱۳۹۸مو ضوع ا سناد شهدا و معلولین تحت عنوان معینیت امور
شهدا و معلولین در ساختار ت شکیالتی وزارت محترم کار و امور
اجتماعی قرار داشتتته که در ستتال  ۱۳۹۸وزارت محترم دولت در
امور شتتهدا و معلولین بعنوان وزارت مقتتتقل ایشاد شتتد  ٬که
موضتتوع درداخت وقوو و امتیازات ورثه های شتتهدا و معلولین
مربوط آن گردید است.
تتتابدهی و ایشاد یی می انیزم
بمنظور تامین شتتتیافیت و وقت
قانونمند در مورد درو سه ا سناد و دو سیه های ورثه شهدا به
استتاپ دیشتتنهاد وزارت کار و امور اجتماعی که مزین به وک
نمبر ( )۳۱۷۸مورخ  ۱۳۹۶ /۱۱ /۱۲ریاستتتتت جمهوری استتتالمی
تمول
تیه ها بشت
تناد و دوست
تی ٬ارزیابی است
تتان جهت بررست
افغانقت
تدقیق وثایق ورثه های شتتهدا و دوستتیه های معلولین به ستت
مرکز تحت نظر معین محترم شتتتهدا و در وتیات تحت نظر والی
وتیت مربوطه ایشاد ٬و کمیقیون مرکزی آن شامل معرفی نمایند
گان از هیت ادارات محترم ذیل بود است.
 -۱یکنیر نمایند از ستر محکمه جمهوری ا سالمی افغان قتان
در ترکیب هئیت معرفی گردید بود که نقش آن ادار محترم در
خصوص صحت و عدم صحت وثایق ورثه های شهدا میباشد.
 -۲یکنیر نمایند از ریا ست محترم امنیت ملی در ترکیب هئیت
معرفی گردید بود که نقش آن ادار محترم در مورد درست بودن
ت صادیق ووادث و رویداد های که از طرف م قولین ساووی مربوطه
در خصوص شهادت شهدا است.
 -۳یکنیر نمایند از ریاستتت محترم عمومی ثبت اووال و نیوپ
در ترکیب هئیت معرفی گردید بود که نقش آن ادار محترم در
مورد درستتت بودن در مورد ترکر ورثه شتتهدا هم نان در مورد
صحت و عدم صحت کتنگ فوتی شهدا بود .

 -۴یکنیر نمایند از وزارت محترم صتتحت عامه در ترکیب هئیت
معرفی گردید بود که نقش آن ادار محترم در مورد چ ون ی و
درستتتت بودن و تتبیت دقیق و قانونی تصتتتادیق درجه معلولیت
معلولین بود .
 -۵یکنیر نمایند از ریا ست محترم شهدا و یکنیر نمایند از
ریاستتت معلولین آنوزارت محترم در ترکیب هئیت معرفی گردید
بود که نقش ادارات مربوطه آنوزارت محترم در مورد درست بودن
روند طی مراول و دروسیشر های کاری مربوط به شهادت شهدا و
معلولیت معلولین میباشد.
 -۶یکنیر ن مای ند از ادار لو یه څارنوالی در ترک یب هئ یت
معرفی گردید بود که نقش آن ادار محترم در مورد درست بودن
و قانونی بودن روند طی مراول ا سناد و دو سیه های مورد نظر
و دروستتتیشر های کاری مربوطه هم نان رعایت قوانین ادارات
ذیدخل در دروسه از طرف ادارات ذیدخل در خصوص شهادت شهدا و
معلولیت معلولین وطی مراول استتتناد آنها وین اجرامت مورد
نظر.
 هم نان الی اول برج قوپ سال  ۱۳۹۹سه کمیته های شهدا
مشموعأ بتعداد ( )۱۸۹۰۹اسناد و دوسیه ورثه شهدا مورد
بررسی ٬ارزیابی و تدقیق قرار گرفته است که بتعداد ()۵۸۷۸
اسناد و دوسیه های مربوطه مورد تایئد بود و بتعداد
( )۱۳۰۳۱اسناد و دوسیه های مورد نظر بنا دتیل
نواقص٬کمبودی و یا عدم رعایت قوانین ادارات ذیدخل در
دروسه مترکر بمشاهد رسید که روی همین ملحوظ مقتردی
گردید اند.
هکرا الی اول برج قوپ سال  ۱۳۹۹دو کمیته های معلولین
مشموعأ بتعداد (  )۳۱۱۲اسناد و دوسیه ورثه شهدا مورد
بررسی ٬ارزیابی و تدقیق قرار گرفته است که بتعداد ()۲۰۱۲
اسناد و دوسیه های مربوطه مورد تایئد بود و بتعداد
( )۱۱۰۰اسناد و دوسیه های مورد نظر بنابر عدم رعایت
قوانین نافر ادارات مربوطه آنها خصوصأ قانون وقوو و
امتیازات معلولین و دقیق نبودن تتبیت درجه معلولیت از طرف
کمیقیون صحی وزارت محترم صحت عامه و یا نداشتن فورم (م
 )۱۱مقترد گردید اند.
به تعداد  ۳۱۲۱سند به مخازن مرکز و وتیات جهت تایید یا
عدم تایید ارسال ګردید است.

