جمهوری اسالمی افغانستان
اداره عالی لویه څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان
برنامه صد روز دوم
مقدمه:
لویه څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان ،بر بنیاد ماده  134قانون اساسی کشور ،جز قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل میباشد .تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهمان درپیشگاه
محاکم ،درچوکات قوانین نافذه از وظایف اساسی این اداره است .مؤظفین اداره لویه څارنوالی ،وظایف وصالحیت های خویش را بر بنیاد قوانین نافذه کشورانجام می دهد .حفظ بی طرفی،
استقاللیت و احترام به کرامت انسانی ،رعایت حقوق بشری و شرعی اتباع کشور ،در اولویت کار این اداره قرار دارد .اداره لویه څارنوالی مشموالن قضایای جرمی را با درنظر داشت
اصل برائت الذمه اعمال ،وطرز فعالیت خویش را مطابق قانون تشکیل وصالحیت څارنوالی تنظیم مینماید.
تشکیل منظورشده سال  1393خورشیدی اداره لویه څارنوالی مشمول  5170کارکن می شود .این رقم کارکنان مسلکی ،اداری و خدماتی څارنوالی های ملکی ،عسکری ،مبارزه علیه
جرایم امنیت داخلی وخارجی ،مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر و مبارزه با خشونت علیه زنان را در مرکز و والیات در بر می گیرد.
اداره لویه څارنوالی افغانستان ،بمنظورعرضه خدمات عدلی پایدار و رسیدگی به دعوی پیرامون قضایای جزایی به عنوان مدعی العموم ،عمل می کند .این اداره بر بنیاد معیارها واولویت
های ستراتیژی ملی افغانستان ،درداخل سیستم عدلی و قضایی ایجاد شده است .هدف آن بهبود کیفیت در تأمین عدالت اجتماعی ،ارزش های اسالمی و ملی اتباع ،رعایت اصل تساوی
و آزادی دربرابرقانون می باشد .از دیگر سو،این اداره در زمینه ی دسترسی یکسان همگان به عدالت فعالیت می کند .نکات زیر نشانگر اهداف عمومی اداره لویه څارنوالی می باشد:






تحقیق قضایای جرمی پس ازدریافت محاضرکشفی ازسوی مراجع کشفی وامنیتی بمنظور تثبیت حقایق؛
تأیید یا رد تصامیم اتخاذ شده در پروسه کشفی قضیه و تعین سرنوشت مظنونین؛
تعقیب دعوی جزایی بر علیه متهمان قضایای جرمی؛
جمع آوری دالیل الزام  ،انتساب جرم یا رد آن به شخص مظنون با در نظر داشت اصل برائت الذمه؛
ارزیابی علی السویه دالیل اثبات و برائت مظنون /مظنونان قضیه؛
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در خواست اسناد ،مدارک و معلومات اضافی مرتبط به قضایای زیر کار از مراجع ذیصالح کشفی و اصدار هدایت درزمینه نحوه اجراآت کشفی و جمع آوری مدارک؛
ترتیب اتهامنامه و اقامه دعوی جزایی برعلیه متهمان قضایای جزایی که در جریان تحقیق کسب الزامیت می کنند؛
در خواست مجازات برای متهمان درچوکات قوانین نافذه کشور از پیشگاه محکمه؛
تطبیق و تنفیذ فیصله های نهایی و قطعی محاکم و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری؛
حراست و حمایت از حقوق و آزادی های فردی وعامه بمنظور تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت؛
بررسی احصائیه های جرمی  ،تحلیل و ارزیابی علل و انگیزه صعود گراف جرایم ،و تصمیم گیری در مورد شیوه های جلوگیری ازجرایم ،مبارزه با آن و ارایه راهکارهای
علمی و مسلکی بخاطر وقایه و کاهش جرایم؛
اتخاذ تدابیر بمنظورارتقای ظرفیت کاری څارنواالن ،تربیه و آموزش کادر های مسلکی و اداری اداره څارنوالی؛
فراهم نمودن تسهیالت دفتری و تجهیزاتی بمنظور پیشبرد امور محوله برای څارنواالن و سایر کارکنان؛
تنظیم امور ذاتی څارنواالن و کارکنان خدمات ملکی اداره څارنوالی؛
تنظیم امور مربو ط به مسوولیت جزایی و تأدیبی څارنواالن ،و اعمال سایر مسوولیت ها و صالحیت های که در قوانین نافذه کشورتصریح گردیده است.

با توجه به وظایف و صالحیت های یاد شده ،اداره لویه څارنوالی بر اساس پالن صد روز نخست از تاریخ  1394/3/23تا  1394/06/30در راستای تحقیق و تعقیب عدلی متهمان
قضایای جرمی ،فعالیت های زیر را انجام داده است:
در ُکل  8هزار و 5صد و  13قضیه جرمی را تحقیق ،و علیه متهمان قضایا در پیشگاه محاکم اقامه دعوی کرده است .این رقم مشمول  3صد و 27قضیه ناشی از جرایم فساد اداری3 ،
صد و  54قضیه ناشی از جرایم قاچاق مواد مخدر و  3هزار و  9صد و  11قضیه جرایم متفرقه می شود .همچنان در مجموع مبلغ  6میلیون و  945هزار و 142افغانی بابت جرایم نقدی
دریافت و به حساب دولت در بانک مرکزی واریز شده است.
اداره لویه څارنوالی این دستاورد ها را به سادگی بدست نیاورده است .ازآغاز سال جاری تا حاال این اداره در راستای تحکیم قانونیت و تأمین عدالت 36 ،تن از کارکنانش را از دست
داد 70 .تن دیگر در حمالت تروریستی بر کارکنان این اداره ،زخم برداشته اند.
با توجه به نکات بیان شده ،اداره لویه څارنوالی در نظر دارد ،در صد روزبعدی  -برمبنای پالن صد روزدوم -فعالیت های ذیل را انجام دهد:

2

شماره

برنامه

هدف برنامه

برنامه اصالحات

فعالیت های عمده

فعالیت های فرعی

شاخص

معیارتعین فیصدی

تعداد فیصدی محصول

هیأت رهبری ومعاونت لویه څارنوالی در امور اداری و ریاست منابع بشری

ترتیب و تنظیم تشکیل سال  1395طبق قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی

رفع چالش های تشکیالتی بمنظور ارایه خدمات عدلی بهتربه شهر وندان کشور

اصالح تشکیل طبق نیازمندی

ترتیب و تنظیم تشکیل اداره لویه څارنوالی در مطابقت با قانون تشکیل و صالحیت لویه څارنوالی

ریاست های مرکزی څارنوالی های استیناف والیات ،شعبات مربوط معاونت لویه څارنوالی در
امور عسکری ،شعبه مربوط څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

مدت پانزده روز ترتیب و تنظیم تشکیل شعبه های مرکزی و مدت پانزده روز بعدی ترتیب و تنظیم
تشکیل والیات

 1394/9/1تا 1394/9/30

صد روز

% 100

شروع
فعالیت و
ختم فعالیت

مدت زمان تطبیق

سکتور
1

– 1بازنگری تشکیل سال  1395شمسی بر اساس تصویب کابینه محترم
جمهوری اسالمی افغانستان و رفع چالش های تشکیالتی مطابق نیازمندی ها
و بویژه گنجانیدن تشکیل څارنوالی منع خشونت علیه زنان درتمام والیت کشور
بمنظور ارایه خدمات عدلی بهتر به شهروندان کشور.
 -2ادغام تشکیل (بخش څارنوالی) ریاست حقوق ستر درستیز وزارت محترم
دفاع ملی و انتقال بودجه آن ریاست به معاونت لویه څارنوالی در امور
عسکری وفق صراحت ماده  134قانون اساسی کشور با درنظرداشت فقره 3
ماده  7قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی ،در صورت موافقت مقام محترم
عالی ریاست جمهوری.
 -3ایجاد څارنوالی کنترول و مراقبت در سطح والیات هرات ،بلخ ،کندز،
پکتیا ،کندهار و ننگرهار بعد از منظوری تشکیل.
-4ترتیب و بازنگری الیحه وظایف شعبه بخش ملکی که از صد روز نخست
باز مانده است.
 -5تقویت و تجهیز څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در
مرکز عدلی و قضایی پروان.

میعاد

3

کار باالی پروژه مورد نظر مطابق
پالن صد روز نخست آغاز و نسبت
تاخیر تویل کننده ها در این زمینه
وجوه مالی آن ،الی اکنون تکمیل
نگردیده

معاونت لویه څارنوالی در امور اداری و ریاست های مالی و اداری و منابع بشری

ترتیب و تنظیم بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1395

اجرای به موقع معاشات منسوبان و سایر مصارف ادره لویه څارنوالی

ترتیب ،تنظیم وتزید معاشات کارکنان مسلکی واجد شرایط مرحله اول در مطابقت با
تصویب مشاوریت حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری

ترتیب و تنظیم بودجه سال مالی  1395با درنظرداشت و درجه بندی ضروریات و
نیازمندی های اداره لویه څارنوالی

 -1ترتیب و تنظیم بودجه با در نظر داشت نیازمندی ها و رفع چالش های سال گذشته.
 -2تثبیت کادر های مسلکی اداره لویه څارنوالی که در مرحله اول مطابق طرح افزودی
معاشات که با مقامات عالی مطرح گردیده ،معاشات آنها افزود میگردد.
 -3تثبیت آنعده اشخاصیکه دارای سویه تعلیمی و تحصیلی بکلوریا یا لیسانس پوهنځی
های غیر حقوق و شرعیات استند .بر اساس قانون قبلی تشکیل و صالحیت څارنوالی جذب
و تقرر در بست های مسلکی اداره لویه څارنوالی ایفای وظیفه می نمایند .تنظیم و پیش
بینی فیس انان در بودجه مالی سال 139۵هـ ش مطابق طرح مشاوریت حقوقی مقام
عالی ریاست جمهوری ا.ا .و معرفی آنها به پوهنتونهای دولتی و خصوصی ( مساعد
ساختن زمینه تحصیالت مطابق مسلک)
-4تثبیت و ارتقای درجات کادری څارنواالن واجد شرایط طبق قانون تشکیل و صالحیت
څارنوالی.

تمام شعبه های مربوط اداره لویه څارنوالی در سطح کشور

معاونت لویه څارنوالی در امور
اداری و ریاست اداری

معیاری ساختن اتاقهای تحقیق جرایم
فساد اداری

اکمال تحقیق قضایای جرمی با
ژی مدرن و روش
استفاده از تکنالو ِ
های پذیرفته شده حقوقی

کنترول و مراقبت دقیق از جریان
تحقیق

آماده سازی ده باب اتاق

 -1نصب وسایل و تجهیزات تخنیکی
مورد ضرورت اعم از کمره های فلم
برداری ،وسایل ضبط صوت ،کمره
های که قابلیت انتقال تصویر را
داشته باشد و غیره .
-2تجهیز اتاقها با کامپیوتر ،پرنتر،
برق دوامدار ( درصورت قطع برق
عمومی استفاده از جنراتور های
معیاری)

3

حد اقل تجهیز ده باب اتاق معیاری
تحقیق در ریاست های څارنوالی
مبارزه با جرایم فساد اداری ملکی و
نظامی لویه څارنوالی

%100

مدت پانزده یوم تثبیت کارکنان مسلکی که در مرحله اول بایست معاشات اوشان مطابق
تصویب مشاوریت محترم حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری افزود میگردد .و مدت
پانزده یوم بعدی تثبیت کارکنان مسلکی که بایست تحصیالت خویش را تکمیل نمایند

 1394/8/19الی 1394 /9/19

کارپروژه مورد بحث قبآل آغاز و
الی تاریخ  1394 /10/ ۵تکمیل
میگردد

صد روز

100
%

یک ماه

2

4

 20روز در زون مرکز
 20روز در زون شمال
20روز در زون جنوب
20ورز در زون شرق و  20یوم زون غرب

 1394/7/5الی 1394 /10/15

صد روز

4

لوی څارنوال ،هیأت رهبری ،معاونت لویه څارنوالی در امور اداری و
ریاست منابع بشری

تعینات کادر ها دربست های مسلکی پس از منظوری تشکیل

تثبیت و شناسایی کادر های متعهد و مجرب

محو فساد اداری در اداره لوی څارنوالی

توظیف کمیته شش نفری تعینات جهت گزینش کادر های شایسته ،مجرب و
متعهد(حد اقل سه نفر از اعضای شورای عالی لویه څارنوالی و رئیس بخش
مربوط مشمول کمیته میباشند)

 -1مصاحبه نمودن با هریک از څارنواالن از سوی کمیته مؤظف گزینش .
 -2مالحظه و مشاهده عینی دوسیه های جزایی تکمیل شده از سوی څارنواالن
در زمان گذشته ،بمنظور تثبیت ظرفیت ،تعهد به مسلک و توانایی آنها .
 -3ترجیح ضوابط بر روابط در تشخیص و تعیینات کادر های مسلکی،
متخصص و متعهد.
 -4انتخاب کادر های مجرب ،متعهد و تقرر آنان در بست های مناسب پس از
منظور لویه څارنوال مطابق تشکیل منظور شده.
 -۵تقویت ،ترویج و عملی نمودن فرهنگ مکافات و مجازات در شعبه های
مربوط اداره لویه څارنوالی با در نظرداشت طرزالعمل سلوک و معیارهای
مسلکی څارنواالن.
 -6تثبیت وشناسایی افراد آلوده به فساد ،تصفیه اداره از وجود آنها وسپردن
کار به اهل آن.

بست های مسلکی ریاست های څارنوالی های استیناف پنج زون کابل

%100
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۵

لوی څارنوال ،هیأت رهبری اداره لوی څارنوالی  ،ریاست های څارنوالی تفتیش داخلی و کنترول و مراقبت څارنوالی

مبارزه با فساد اداری

محو فساد اداری

تطبیق بالانحراف قانون باالی همگان بگونه یکسان

تفتیش و کنترول از اجراآت اداری و مسلکی بخش های مربوط اداره لویه څارنوالی

-1ارزیابی اجراآت تمام ریاست های مرکزی و والیات بصورت دوامدار بمنظور تشخیص اجراآت سالم و تخطی ها ،اتخاذ تصامیم قانونی در مورد څارنواالن
و کارکنان خاطی.
-2تقویت روند سمع شکایات و جلوگیری از بروکراسی.
-3ایجاد و نصب صندوق های شکایات در تمام بخش های مربوط اداره لویه څارنوالی که از صد روز نخست باز مانده است.
-4کنترول همه روزه و دوامدار آدرس برقی (ایمیل آدرس) که به منظور جمع آوری شکایات ایجاد گردیده است .پیشکش شکایات رسیده به مقام لویه څارنوالی
بخاطر دریافت هدایت و اجراآت بعدی.
-۵پاسخگویی دوامدار به اشخاصیکه از طریق تماس تیلیفونی به شماره های تیلفون 0700289714 :و  0202521819به منظور شنیدن شکایات ایجاد گردیده
تماس حاصل مینمایند .اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل و جدی در زمینه رفع شکایات رسیده در مطابقت با قوانین نافذه کشور.
-6اختصاص دادن حد اقل یک نمبر بمنظور سمع شکایات در تفاهم با وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از طریق تماس رایگان جهت ایجاد
سهولت به اتباع کشور.
-7آماده ساختن پول اپراتیفی بمنظور تثبیت ،شناسایی و دستګیری بالفعل اشخاص آلوده با فساد که میخواهند به فساد مبادرت ورزند.
-8همکاری دوامدار با ارگانهای کشفی و توظیف څارنواالن در صورت درخواست ارگانهای کشفی بمنظور دستګیری مفسدین از نهاد های دولتی.
-9بررسی دوسیه های که به اساس هدایت لویه څارنوالی در مطابقت با قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی تفویض میگردد.
-10بررسی اجراآت مسلکی څارنوالی های پنج زون والیت کابل بابت سال  1393به منظور تطبیق درست و بالانحراف قوانین نافذه کشور،تحلیل و بررسی
عوامل فساد اداری و شناسایی څارنواالن آلوده به فساد .ترتیب رهنمودی اصالحی به منظور بهبود امور.

تمام بخش های لویه څارنوالی اعم از مرکز و والیات ،ملکی و نظامی تا زمان تعمیم تشکیل څارنوالی کنترول و مراقبت در والیات بلخ ،هرات  ،ننګرهار و
کندز

بصورت دوامدار و عندالضرورت

دوامدار

دوامدار

دوامدار

6
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ریاست های څارنوالی های مرکزی و څارنوالی های استیناف پنج زون شهر کابل و 33
والیت کشور

تحقیق و تعقیب قضایای جرایم عادی و جرایم ضد امنیت عامه وی

تأمین عدالت وتطبیق قانون

تأمین عدالت تطبیق و تحکیم قانونیت

و ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری

معاونت لویه څارنوالی در امور تحقیق و ریاست
څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری

تحقیق و تعقیب قضایای جرایم فساد اداری

تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری

مبارزه با فساد اداری

توظیف څارنواالن بخاطر بررسی قضایا با در نظرداشت
توانایی و ظرفیت کاری آنان

توظیف څارنواالن به منظور بررسی قضایا با در نظرداشت توانایی و ظرفیت کاری
آنان

-1امادگی برای اکمال تحقیق پیرامون قضایای رسیده
ناشی از جرایم فساد اداری ،و ترتیب اتهامنامه به
مسوولیت مشموالن قضایای مورد نظر ،در مطابقت با
قوانین نافذه کشور.
 -2ترتیب صورت دعوی و اقامه دعوی علیه متهمان
قضایای جرایم ناشی از فساد اداری در پیشگاه محاکم
صالحه.
-3نظارت از فیصله های صادر شده ی محاکم ذیصالح و
اتخاذ تصمیم در مورد آن در مراحل ابتدائیه و استیناف
مطابق قوانین نافذه کشور (اعتراض یا قناعت بر فیصله
های محاکم ابتداییه و استیناف) و طی مراحل بعدی
قضایای مورد نظر.
 -4جلب متهمان فراری قضایای ناشی از جرایم فساد
اداری که در بیرون از کشور به سر میبرند از طریق
پولیس انتر پول ،تثبیت جایداد ها و دارایی های متهمان
حاضر ومفرور.
-۵تطبیق وتنفیذ فیصله های نهایی و قطعی محاکم.

متهمان ارتکاب جرایم عادی و ضد امنیت عامه در سطح کشور

-1آمادگی بمنظور اکمال تحقیق از متهمان قضایای رسیده جرایم عادی علیه امنیت عامه
و فساد اداری .ترتیب دوسیه و ترتیب اتهامنامه پیرامون قضایای مورد نظر.
-2ترتیب صورت دعوی و اقامه دعوی برعلیه متهمان قضایای رسیده در پیشگاه محاکم
مربوطه.
-3نظارت از قانونیت فیصله های صادر شده ی محاکم ذیصالح و اتخاذ تصمیم در مورد
آن مطابق قوانین نافذه کشور (اعتراض یا قناعت به فیصله های محاکم ابتدائیه و استیناف
) در سطح کشور و طی مراحل بعدی قضایای مورد نظر.
-4همکاری با نهاد های کشفی در صورت ضرورت.
 -۵نظارت از بررسی محل واقعه و اشتراک در تفتیش و تالشی اماکن و اشخاص بمنظور
در یافت و جمع آوری اسناد و مدارک مثبته.
 -6تنفیذ و تطبیق فیصله های نهایی و قطعی محاکم .
 -7تحصیل جرایم نقدی.

متهمان قضایای جرایم ناشی از فساد اداری ( مؤظفین
خدمات عامه)

دوامدار

%100

دومدار
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تحقیق و تعقیب عدلی قضایای جرایم ضد امنیت داخلی و
خارجی

تأمین عدالت و تطبیق قانون

اصالح مجرمان ،تأمین عدالت و تحکیم قانونیت

9

ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم ضد امنیت
داخلی و خارجی و قدمه های زیر اثر

تحقیق و تعقیب عدلی قضایای جرایم عادی ،جرایم
علیه امنیت عامه و جرایم فساد اداری منسوبان
عسکری
معاونت لویه څارنوالی در امور عسکری و ریاست
های مربوط

تأمین عدالت و تطبیق قانون

تأمین عدالت و تحکیم قانونیت

توظیف څارنواالن بخاطر بررسی قضایا با در
نظرداشت توانایی و ظرفیت کاری

توظیف څارنواالن یخاطر بررسی قضایا با در نظرداشت
توانایی و ظرفیت کاری آنان

-4همکاری با نهاد های کشفی در صورت ضرورت.
 -۵نظارت دقیق از تطبیق و تنفیذ فیصله های نهایی و
قطعی محاکم.
 -6بازدید و کنترول وضعیت اشخاصیکه در محالت
سلب آزادی به سر میبرند ،در مطابقت با قوانین نافذه
کشور.
 -7رهایی بموقع محکومان که میعاد محکوم بها را در
حبس سپری نموده اند .

-3نظارت از قانونیت فیصله های صادره محاکم ذیصالح و
اتخاذ تصمیم نظارتی پیرامون آن مطابق قوانین نافذه کشور
(اعتراض ویا قناعت به فیصله های محاکم ابتدائیه و استیناف)
و طی مراحل بعدی قضایای رسیده.

-1امادگی به منظور اکمال تحقیق پیرامون قضایای رسیده
جرایم قاچاق و اختطاف انسان ،جرایم سازمان یافته مانند
سرقت های مسلحانه ،و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
ترتیب و تنظیم دوسیه ها و ترتیب اتهامنامه پیرامون قضایای
مورد نظر در موعد مندرج قانون.
-2ترتیب و اقامه دعوی علیه متهمان قضایا یاد شده در پیشگاه
محاکم ذیصالح.
-3نظارت از رعایت قانونیت درفیصله های صادره محاکم
ذیصالح و اتخاذ تصمیم در مورد آن مطابق قوانین نافذه کشور
(اعتراض یا قناعت بر فیصله محاکم ابتدائیه و فوقانی) و طی
مراحل بعدی قضایای رسیده.
-4همکاری با نهاد های کشفی و استخباراتی در صورت
ضرورت.
 - ۵تطبیق و تنفیذ فیصله های نهایی و قطعی محاکم.
 -6نظارت دوامدار از محالت سلب آزادی.

متهمان ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی در سطح
کشور

-1امادگی جهت اکمال تحقیق پیرامون قضایای رسیده
جرایم عادی ،علیه امنیت عامه و فساد اداری منسوبان
عسکری کشور ،تنظیم دوسیه و ترتیب اتهامنامه
پیرامون قضایای مورد نظر در موعد معین مندرج
قانون.
-2ترتیب و اقامه دعوی در پیشگاه محاکم ،مرتبط به
قضایای جرایم عادی ،علیه امنیت عامه و فساد اداری
منسوبان عسکری که پس از اکمال تحقیق به این اداره
می رسد.

متهمان ارتکاب جرایم منسوبان نظامی که متهم به
ارتکاب جرایم استند؛ در سطح کشور

%100

دومدار
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ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر

11

څارنوالی های جزای عمومی ستره محکمه و امنیت عامه
ستره محکمه

نظارت بر فیصله های محاکم

تطبیق عدالت بطور یکسان

نظارت بر فیصله های محاکم ثالثه

جلوگیری از خطا در تطبیق و تاویل قانون

 -1اعتراض بر فیصله های نهایی محاکم و تقاضای تجدید نظر،
مطابق فوانین نافذه کشور.
 -2قطعی ساختن فیصله محاکم ابتدائیه درصورتیکه فیصله
صادر شده در مطابقت با قوانین نافذه ،متناسب به حالت مجرم
و با در نظرداشت حاالت واقعی قضیه اصدار یافته باشد،
بمنظور جلوگیری از بیروکراسی در مطابقت با قوانین نافذه
کشور.

تمام قضایای جرایم عادی و جرایم امنیت عامه که درسطح
کشور پس از طی مراحل قانونی مورد انفصال شرعی محاکم
ابتدائیه ،استیناف و یا تمیز قرار میگیرد.

صد در صد ،قضایای رسیده که تا یک هفته قبل از اتمام موعد
مندرح پالن هذا مواصلت نماید.

دوامدار

 1394/7/5الی 1394/10/15

10

تحقیق و تعقیب قضایای جرایم قاچاق مواد مخدر

محو کشت ،قاچاق،ترافیک و استفاده از مواد مخدر در کشور

تأمین عدالت و تحکیم قانونیت

توظیف څارنواالن برای بررسی قضایا با در نظرداشت توانایی و ظرفیت کاری
آنان

-1امادگی به منظور اکمال تحقیق پیرامون قضایای رسیده جرایم قاچاق مواد
مخدر و مسکرات ،تنظیم و تکمیل دوسیه و ترتیب اتهامنامه پیرامون قضایای
مورد نظر در موعد معینه مندرج قانون.
-2ترتیب و اقامه دعوی در پیشگاه محاکم صالحه علیه متهمان قضایای مورد بحث.
-3نظارت ازقانونیت فیصله های صادره محاکم ذیصالح و اتخاذ تصمیم پیرامون
آن مطابق قوانین نافذه کشور (اعتراض یا قناعت به فیصله های محاکم ابتدائیه و
فوقانی ) و طی مراحل بعدی قضایای رسیده.
-4همکاری با نهاد های کشفی بویژه حین دستگیری قاچاق بران مواد مسکره و
مخدره و در صورت ضرورت توظیف څارنواالن مجرب بخاطر تفتیش و تالشی
محالت ،اماکن و اشخاص.
 -۵نظارت از تطبیق و تنفیذ فیصله های نهایی و قطعی محاکم.

متهمان ارتکاب جرایم مسکرات و مواد مخدره

%100

دوامدار
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څارنوالی های نظارت بر تنفید احکام و نظارت بر محالت سلب آزادی
اعم ازبخش های ملکی ،نظامی ،مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر ،امنیت
ملی در سطح کشور

نظارت از وضعیت اشخاصیکه در محالت سلب آزادی به سر میبرند

جلوگیری از نظارت ،توقیف ،محبوس نمودن و تحت عجز قرار دادن
غیر قانونی اشخاص در محالت که در مطابقت با قوانین نافذه کشور
ایجاد گردیده است

ایجاد نظم در داخل محالت سلب آزادی و اصالح محکومان

توظیف و اعزام څارنواالن مربوط بصورت دوامدر به محالت سلب
آزادی

 -1نظارت از تطبیق و تنقیذ فیصله های قطعی و نهایی محاکم اعم از
مجازات اصلی ،تبعی و تکمیلی .
 -2تطبیق فرامین مقام عالی ریاست جمهوری که به مناسبت روز های
مذهبی و ملی در زمینه عفو و تخفیف مجازات محکومان صادر میگردد.
 -3نظارت از محو مواد مسکره و مخدره
 -4بازدید و کنترول دوامدار از محالت سلب آزادی اعم از نظارتخانه ها،
توقیف خانه ها،محابس و مراکز اصالح و تربیت اطفال درسطح کشور
بمنظور بررسی از قانونیت اشخاصیکه در محالت مذکور در حالت سلب
آزادی به سر میبرند .شنیدن و رسیدگی به شکایات آنان ،تشخیص و تثبیت
متخلفین و اتخاذ تصامیم قانونی پیرامون آن .
 -۵بررسی صندوق های شکایات داخل محالت سلب آزادی ،ایجاد و نصب
صندوق شکایات در محالت سلب آزادی در تفاهم با مؤظفین وزارت امور
داخله که الی اکنون ایجاد و نصب نگردیده اند.
 -6رهایی بموقع محبوسین و محجوزین بعد از اکمال معیاد معین حبس
محکوم بها مندرج فیصله جات محاکم .

نظارتخانه ها ،توقیف خانه ها ،محابس ،مراکز اصالح و تربیت اطفال
درسطح کشور
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ریاست های منابع بشری ،پالن و پالیسی ،نشرات ،مالی و اداری و نظارت بر محالت سلب آزادی

ارتقای ظرفیت

آگاهی څارنواالن از قوانین نافذه متنی و شکلی

 -1راه اندازی برنامه های آموزشی برای حد اقل  500تن از څارنواالن بخش های تحقیق ،تعقیب قضایی ،نظارت از تنفیذ احکام و
نظارت از محالت سلب آزادی مشمول بخش های ملکی ،نظامی ،مبارزه علیه مواد مخدر ،مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی،
محو خشونت علیه زنان و څارنواالن رسیدگی به تخلفات اطفال.
 -2تنظیم و اعزام څارنواالن در بورس های کوتاه مدت و میان مدت کشورهای دوست ،بویژه کشور هندوستان که بصورت دوامدار در
راستای ارتقای ظرفیت څارنواالن با اداره لویه څارنوالی همکار بوده است.
 -3ترتیب ،تنظیم و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط برنامه ستاژ اداره لویه څارنوالی برای دوره بعدی بمنظور اخذ امتحان شمولیت در
این برنامه.
-4نشر اجراآت مؤظفان لویه څارنوالی .
-۵رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد زندانیان مصاب به امراض صعب العالج طبق طرزالعمل وزارت صحت عامه و قوانین نافذه.
-6اصالح فورم مدیریت قضایا بمنظور ساده سازی و جوابگویی هرچه واضح و بهتر.
-7تماس با مراجع مسوول بانک جهانی برای فراهم آوری تسهیالت الزم در زمینه رفع نیازمندی های لوازم و تجهیزات دفتری و پروژه
های بنیادی.
-8آماده نمودن محل شب باش برای څارنواالن (حد اقل برای  20تن در حاالت ضرورت
-9تجهیز څارنوالی های منع خشونت.

څارنواالن واجد شرایط ،څارنواالن مبتدی در سطح کشور و
اشخاصیکه جدیدآ در اداره لویه څارنوالی جذب میگردند.
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چالش ها:
 -1عدم تأمین امنیت څارنواالن در مرکز و والیات کشور.
-2کمبود دفاتر کاری څارنواالن در مرکز و والیات کشور.
-3ناچیزبودن معاش څارنواالن
-4عدم مطابقت تشکیل در تناسب با جرایم و نیازمندی جامعه.
-۵کمبود بودجه
راهکار ها :
ایجاد و منظوری قطعه خاص محافظت څارنواالن  ،موافقه وزارت محترم مالیه در زمینه اجرای امتیازات کادری څارنواالن و ازدیاد معاشات شان مانند تنخواه قضات .

موضوعاتیکه در اکثر موارد باعث تأخیر در روند اکمال تحقیق و تعقیب قضایا جرمی میگردد عبارت اند از:
 -1تاخیر در وصول راپور کریمنالتخنیک .
 -2عدم موجودیت البراتوار های تست مواد مخدر در اکثر والیات .
 -3عدم موجودیت مراکز خدمات طب عدلی در اکثر والیات و تراکم قضایا در ریاست خدمات طب عدلی مرکز.
 -4تأخیر در احضار مظنونان قضایای جرمی از سوی مؤظفین پولیس
قرار شرح فوق پالن صد روز دوم اداره لویه څارنوالی پس از تأیید شورای عالی لویه څارنوالی احتراما به منظور مالحظه و منظوری مقام عالی ریاست جهموری اتقدیم است.
بااحترام
څارنپوه نور حبیب "جالل "
سرپرست لوی څارنوالی ج.ا.ا
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