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 مقدمه  .9

اساس و مبنای تمامی تصامیمی را تشکیل میدهد که انسانها در زندگی رسمی و شخصی خویش اتخاذ می معلومات 
ی به این باور است که ارائه معلومات از برنامه ها، فعالیت های تطبیق شده، مشکالت و څارنوالاداره لوی  .نماید

 .اصله میان دولت و اتباع کشور میگرددچالش های موجود زمینه درک مشترک را فراهم نموده و زمینه ساز کاهش ف
این اداره همواره کوشیده تا مردم و سایر شرکای  ی کاری خویش را در جریان تطبیق منظور فوق   با در نظرداشت

فعالیت ها و برنامه های کاری قرار داده تا حمایت و پشتبانی ایشان را برای تطبیق موفقانه فعالیت ها و برنامه ها 
ورد های خویش را از با خود داشته ب

 
اشد. اینک این اداره در نظر دارد تا گزارش فعالیت های تطبیق شده و دستا

 بابت سه سال گذشته به نشر رساند. 

ورد های عمده بخش های مسلکی و اداری باشد.
 
زارش گ در این گزارش سعی صورت گرفته تا تمرکز بیشتر روی دستا

ه ری  ترتیب گردیده است که در سارشات بخش های مسلکی و ادتوحیدی حاضر در نتیجه تحلیل و توحید گزا
ت بخش عمده ) اصالح ساختار تشکیالتی، 

 
ور  اجراا

 
 دمسلکی و چگونگی تطبیق بودجه و عواید حاصله(  تمامی دستا

 .میدهدتوضیح و انعکاس  را ها

 څارنوالی پس منظر اداره لوی .2

جمهوری اسالمی افغانستان بمثابه یکی از ادارات کلیدی و مهم سک تور عدلی و قضای  ی کشور دولت  څارنوالی لوی 
ت ابوده و نقش بارزی در تامین عدالت و تطبیق قانون به عهده دارد. این اداره جزء قوه اجرائیه بوده و در 

 
 جراا

 دعواتحقیق جرایم و اقامه صالحیت  څارنوالی قانون اساسی، لوی  111خویش مستقل می باشد. به اساس ماده 
 دارد.  را علیه متهم در محاکم

 دیدگاه .2.9

انستان و شهروندان افغالنه، پاسخگو، مستقل و مسلکی برای ؤو ۀ خدمات عدلی منصفانه، َشّفاف، مؤثر، مسئارا
هر شخصیکه در ساحۀ قلمرو جمهورِی اسالمِی افغانستان سکونت دارد، تحت حمایت قانون، با در نظر داشت 

زادی های مدنی و سیاسی.
 
 کرامت انسانی، حقوق مساوی، ا

 ماموریت .2.2

 ،ادارۀلوی څارنوالی وظایف محولۀ قانونی خود را با رعایت اساسات حقوق بشری، حقوق اساسی و مدنی هر شخص
 .طور مستقالنه، مؤثر و مسلکی در مطابقت به احکام قانون انجام میدهد

 څارنوالیاولویت های ستراتیژیک اداره لوی  .2.3
 .ترویج و تقویت فرهنگ ارزش گرای  ی سازمانی .2.3.9
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 .ارائۀ خدمات عدلی مؤثر و پاسخگو .2.3.2
 ُمدرن سازی سیستم های ادارۀلوی څارنوالی .2.3.3
گاهِی عاّمه     .2.3.4

 
 افزایش اعتماد مردم و ا

 خالصه گزارش  .3

ایجاد حکومت وحدت ملی، تمرکز بیشتر روی موضوعات چون  جمهوری اسالمی افغانستان ازدولت لوی څارنوالی 
ق عایت حقو)تطبیق اصالحات، مبارزه علیه فساد اداری، حاکمیت قانون، حمایت از حقوق زنان، حمایت و ر 

وردهایکه در زمینه بشر( معطوف داشته است، 
 
 ذکره در بخش های مت گیری تغیرات چشم و ، قابل مالحظه دستا

مده استبه میان 
 
 .ا

مشخص در  فعالیت های و بمنظور افزایش موثریت و مثمریت کاری اصالح ساختار تشکیالتی طرح و عملی گردیده
 تطبیق گردیده است که منتج به تسریع روند رسیدگی به قضایا و څارنوالی بخش ارتقای ظرفیت کاری اداره لوی 

ری این روی پروسه های کااعتماد مردم ح ، افزایش تطبیق بودجه و افزایش سطکیفیت ارایه خدمات عدلیبهبود 
  اداره گردیده است. 

ورد های این اداره بشکل فشرده ارائه میگردد: 
 
 در ذیل دستا

دولت جمهوری ا.ا بمنظور تنظیم، تطبیق و ارزیابی هرچه بهتر اولویت ها و فعالیت  لوی څارنوالیاداره  .1
منابع موجود، تطبیق اهداف سک توری و ارتقاء  استفاده از درو نیز افزایش موثریت و مثمریت کاری  ها

سطح رضایت مندی و اعتماد عامه، ستراتیژیک پالن جدید خویش را با استفاده از نتایج ارزیابی مشکالت 
موخته شده در هماهنگی و همکاری با شرکائی کاری خویش برای سال های 

 
و چالش های قبلی و تجارب ا

 طبیق قرار دارد.(  تصویب و در حال ت1111ی ال 1131)
پالن جامع جهت تطبیق اصالحات الزم در سک تور عدلی بمنظور توانمند سازی، تسریع روند عرضه  .2

ت خدمات وبهبود 
 
 کاری سک تور عدلی طرح و نهائی گردیده است.  اجراا

در امر مبارزه با فساد  څارنوالیمشخص جهت تمرکز روی اهداف و اولویت های کاری اداره لوی  های پالن .1
 در حال تطبیق می باشد.اداری و تحقق تعهدات دولت جمهوری ا.ا به جامعه جهانی طرح و 

ت بمنظور اصالح و تنظیم هرچه بهتر چارچوب حقوقی برای  .1
 
مسلکی و اداری و تقویت اداره لوی  اجراا

غاز گردیده و نیز ط لیلوی څارنوا، کار روی بازنگری و اصالح قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی
 
رزالعمل ا

 .گردیده استترتیب  مشخص برای ریاست های مختلف طرح و ها و رهنموده های کاری 
در امر تحقق اهداف ستراتیژیک و اولویت های کاری و نیز  لوی څارنوالیحمایت و توانمند سازی اداره  .1

ه اداره قرار داشتاین رهبری  اممقرفع نیازمندیهای موجود در بخش های مختلف همواره در محراق توجه 
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که بدین منظور در ساختار تشکیالتی بخش های مشخص تا سطح مرستیالی ایجاد و بخش های غیر 
 مدغم و یا هم حذف گردیده است. ی دیگرضروری و غیر موثر با سایر بخش ها

تن مساعد  1111افزایش یافته است که زمینه کاریابی به  6611به   1118سقف تشکالتی این اداره از  .6
، قابل ذکر است که جهت اکمال بست های متذکره در هماهنگی با کمیسیون مستقل گردیده است

اصالحات اداری و خدمات ملکی افراد واجد شرایط از طریق پروسه های رقابتی استخدام گردیده که از 
 . است تقرر حاصل نموده CBRبست از طریق برنامه  16به تعداد جمله 

پیشنهادی و سفارشی جذب کارمندان مسلکی بمنظور تطبیق اصل شفافیت و شایسته ساالری پروسه های  .1
و نیز جذب کادر های مسلکی و متخصص با پروسه رقابتی تعویض گردیده است که منتج به جذب افراد 

 شایسته در بخش های مسلکی گردیده است.
با اساس حکم مقام عالی  یارنوالڅاره لوی مدیریت پروسه ادغام اداره عالی مبارزه با فساد اداری با اد .8

 ریاست جمهوری 
ت بخش  در .3

 
 ( 31816) بتعداد مسلکی ریاست های مختلف توانسته درسه سال گذشته  مجموعا   اجراا

ن رس مختلف جرمی قضیه
 
 گی صورت گرفته است.ید را دریافت که در مراحل مختلف به ا

غاز نموده است.کمیته مشخص جهت رسیدگی به قضایای شکنجه ایجاد و  .11
 
 به فعالیت ا

غاز نموده است. .11
 
 بمنظور دقت هرچه بیشتر در قضایای اعدام کمیته مشخص تشکیل و به فعالیت ا

فیصدی  توانسته است، څارنوالیبمنظور تحقق اهداف، پالیسی افزایش نقش زنان در ادارات دولتی، لوی  .12
  ش دهد.افزای %21.3 استخدام زنان را در مجموع  استخدام یک سال به 

جهت انکشاف توانمندی ها و مهارت های کاری بخش های مسلکی و اداری، با در نظرداشت نیازسنجی  .11
این اداره اعم از ذکور و اناث به برنامه های  تن ازکارمندان (1261های انجام شده مجموعا  به تعداد )
موزشی کوتاه مدت، میان مدت، و 

 
 مدت تحصیلی معرفی گردیده است. درازا
ا صفحات ب څارنوالیلوی سایت جدید اداره  یبو نظور تقویت پروسه های اگاهی دهی و ارتباطات عامهبم  .11

در قالب  س های تدویر شدهکنفران بحث ها و نتایجت ایجاد و نیز اجداگانه برای ریاست های استیناف والی
ه جریدالن و پژوهشی څارنوا -فصل نامۀ علمی ک تب جداگانه چاپ و به نشر رسیده است، همچنان

 رسیده است. نشربه  و  پچابشکل شماره وار  الن څارنوا
به منظور تعمیم فرهنگ پاسخگوی  ی در اداره لوی څارنوالی، واحد مشخص اطالع رسانی جهت شریک  .11

ورد های اداره لوی څارنوالی ایجاد گردیده است که واحد متذکره 
 
ساختن فعالیت های تطبیق شده و دستا

 .ت عنوان برنامه عمل برای بخش رسانه ها و ارتباطات عامه طرح و نهائی نموده استبرنامه مشخص را تح
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ب بمنظور رسیدگی به شکایات مراجعین،  .16
 
لوی څارنوال ج.ا.ا بصورت منظم زمینه مالقات های  جاللتما

 که در نتیجه هزاران تن همه ساله عرایض و مشکالت خویش را با نمودهرو در رو با مراجعین را فراهم 
ب   

 
شریک و جهت رسیدگی به عرایض و مشکالت ایشان از جانب  لوی څارنوال ج.ا.اشخص جاللتما

 ایشان هدایت و رهنمائی های الزم صورت گرفته است.
که شکایات را ثبت و جهت ایجاد گردیده (  181مرکز سمع شکایات از طریق خدمات تیلفونی با شارت کد )  .11

صندوق های شکایات در بخش های مختلف سازد. هم چنان  رسیدگی با بخش های مربوطه شریک می
نصب گردیده و وقتا  فوقتا  شکایات دریافت شده جهت رسیدگی با بخش  دفاتر مرکزی اداری لوی  څارنوالی

 .های مسؤل شریک میگردد
گاهی دهی، افزایش مسؤلیت پذیری نهاد های مربوطه و بهبود تطبیق کنفرانس های مختلف  .18

 
جهت ا

ه یل با اشتراک مسؤلین، شرکائی پروستحت عناوین ذا و نتایج متوقعه در بخش های مسؤل، فعالیت ه
 های کاری و سایر نهاد های ذیعالقه تطبیق گردیده است:

  حکومتداری خوب و انکشاف پایدار بمنظور تعمیم و گسترش ارزش های حکومتداری کنفرانس
 خوب و انکشاف پایدار در سک تور عدلی برگذار گردید.

  گاهی، یمبارز علیه فساد در سک تور های دفاعی و امنیتی بمنظور ارتقاکنفرانس
 
تسریع و  سطح ا

 تدویر گردیده است.در ارگانهای متذکره  موثریت هرچه بیشتر پروسه مبارزه علیه فساد

  شورای سراسری علمای افغانستان،  وزارت ارشاد، حج و صدای منبر، با اشتراک کنفرانس
برجسته ساختن جهت مسؤوالن لوی څارنوالی  و علمای دین از سراسر کشور  اوقاف، با حضور 

 ،هانقش علما در امر مبارزه با فساد اداری و تشویق مردم از طریق منابر، مساجد و حسینیه
  تدویر گردید.

  سوی افغانستان عاری از فساد اداری ب شعارکنفرانس سراسری څارنواالن افغانستان؛ با
برای  زنان به منظور شناسای  ی مشکالت و جستجوی راه حل های مقتضیوخشونت علیه 

 تدویر گردید.  څارنواالن

  مین عدالت؛ سالمت خانواده و کشور
 
ا ب کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان با شعارتا

 بخش های مربوطه تدویر گردیده است. څارنواالناشتراک مسؤولین و 

 زادی با شعارمحالت سلب کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و ت
 
مین عدالت در محالت سلب ا

 
ا
زادی؛ اصالح و بازگشت به جامعه

 
با اشتراک مسؤولین سک تور عدلی و قضای  ی، سک تور امنیتی  ا

 و نمایندگان جامعه مدنی تدویر گردیده است.
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زادی در محراق توجه .13
 
 ذشته گ مسؤولین این اداره قرار گرفته که در سه سال پروسه نظارت از محالت سلب ا

ب 
 
نجا نظارت  متعددارنوال دولت ج.ا.ا به والیات څلوی جاللتما

 
زادی در ا

 
سفر نموده و از مراکز سلب ا

ورده است موصوف  همچنان چندین مرتبه جهت نظارت از زندان مرکزی پولچرخی بازدید 
 
عمل ببعمل ا

ورده است
 
کارمندان ریاست ماموریت نظارتی از محالت سلب ازادی توسط  همه ساله به صد هاو نیز  ا

زادی اجرا
 
  گردیده است. عمومی نظارت بر محالت سلب ا

تن محبوسین  618درنتیجه تفهاهم نامه های امضاء شده با کشور های ایران و تاجکستان مجموعا  به تعداد  .21
تن از جمهوری اسالمی ایران و  611مله افغان از کشور های متذکره به کشور انتقال یافته است. که منج

ن از جمهور تاجکستان انتقال یافته است.
 
 متباقی ا

در بخش تحقق تعهدات دولت جمهوری ا.ا به جامعه  تاارنوالی توانسته څلوی اداره با در نظرداشت موارد فوق 
 جهانی و تطبیق پالن های دست داشته موفقیت بیشتر از قبل داشته باشد که قرار ذیل خالصه میگردد.

 یافته است افزایش 1131در سال  %38به  1131در سال %11از  بودجه انکشافی تطبیق . 

  تعهدات کنفرانس بروکسیل. %111تطبیق 

  پالن ساالنه مبتنی برنتایج لوی څارنوالی %111تطبیق.  

  شاخص های اداره  %61تطبیق باالتر ازMEC. 

  پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری در روشنی ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری. %31تطبیق 
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 گزارشتفصیل  .4

بعنوان  والیڅارن و اداره لویبوده تامین و تسهیل دسترسی به عدالت مسؤولیت مشترک ارگانهای عدلی و قضای  ی 
این سک تور همواره سعی و تالش نموده تا وظایف و مسؤولیت های خویش را به وجه احسن  پایه های کلیدی از ییک

 انجام دهد. 

ورد های این اداره در سه سال گذشته بشکل تفصیلی در سه گزارش در این بخش 
 
تطبیق  )مشخص  ساحهدستا

ت مسلکی اصالحات، 
 
 گردد. و چگونگی تطبیق بودجه و عواید حاصله( توضیح و تشریح می اجراا

 تطبیق اصالحات  .4.9

ار و فعالیت نیازمندی ک ،بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی، وظایف و مسؤولیت های وظیفوی و پروسه های کاری 
ش نیز جهت افزای  څارنوالیدر محیط پویای زندگی بشری امروزه به حساب میاید، با درک اهمیت موضوع لوی 

را در امر تطبیق اصالحات طرح و تطبیق نموده که در ذیل مگیر چش موثریت و مثمریت کاری خویش فعالیت های
 بشکل مفصل با تفکیک ساحات کاری توضیح میگردد.  

 اصالح و تقویت ساختار تشکیالتی .4.9.9

عرضه  یدر بخش بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی به منظور همگون سازی ساختار تشکیالتی با نیازمندی ها
خدمات و حذف بخش های زاید، جلوگیری از تداخل وظیفوی و کوتاه سازی پروسه های کاری فعالیت های ذیل 

  طرح و تطبیق گردیده است.

  تن  1111بست که در نتیجه زمینه کاریابی جدید به  6611بست به  1118افزایش سقف تشکیالتی از
 مساعد گردیده است.

  ( بست161با کمیت ) لوی څارنوالیدر چوکات تشکیل اداره  فساد اداری مرستیالی مبارزه علیه ایجاد 
، فساد اداری  علیهموثریت هرچه بیشتر فعالیت های دست داشته در امر مبارزه افزایش تسریع و  بمنظور 

 .قابل ذکر است که ریاست های ذیل در چوکات این مرستیالی ایجاد گردیده است

o  فساد اداری څارنوالی مطالعات عوامل ریاست. 
o ریاست عمومی څارنوالی نظارت و بررسی. 
o ئی های غیر قانونیریاست عمومی څارنوالی نظارت بر تحقیق و استرداد دارا. 
o  ملکی څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری ریاست. 
o  عسکری  فساد اداری ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم. 
o  منسوبین امنیت ملیریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری.  
o  ریاست عمومی څارنوالی ستره محکمه فساد اداری 
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  اره گی به تخلفات اطفال در ساختار تشکیالتی ادمرستیالی مبارزه با خشونت علیه زنان و رسید ایجاد
جهت تسهیل هرچه بیشتر پروسه های رسیدگی به خشونت علیه زنان و اطفال، قابل  ی،څارنوال لوی

 ذکر است که مرستیالی متذکره در چوکات تشکیالتی خویش ریاست های ذیل را دارا می باشد.
o  څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنانریاست عمومی.  
o  گی به تخلفات اطفالریاست عمومی څارنوالی رسید. 
o  مریت

 
 کاهش خشونت علیه زنان.ا
o مریت مستنطقین اجتماعی

 
 .ا

 اطعانهمنظور مبارزه قایجاد ریاست عمومی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری )مرکز عدلی و قضای  ی( ب 
  . و منسجم علیه فساد اداری 

  څارنوالی مبارزه علیه جرایم بین المللیایجاد ریاست.  

 غاز فعالیت ریاست تکنالوژی معل
 
وماتی بمنظور مندرن سازی سیستم ها، تعمیم و تسریع ایجاد و ا

ت روند استفاده از تکنالوژی در 
 
 کاری بخش های مختلف. اجراا

 ایجاد ریاست خدمات. 

  مریت ارزیابی
 
ت ایجاد ا

 
مریت ارنواالڅ اجراا

 
در تشکیل ریاست عمومی منابع بشری که  HRMISن و ا

در این سیستم با تمام مشخصات و کوایف  یارنوالڅتن کارمندان اداره لوی  1111تا کنون به تعداد 
 ثبت گردیده اند .

 ( ن جمله در 11فعال سازی
 
ی ارنوالولسوالی از هشت سال بدینسو اداره څ 18( ولسوالی نا امن که از ا

، که در نتیجه فعال سازی ولسوالی های متذکره زمینه دست رسی بیشتر مردم به عدالت فعالیت نداشت
 در سطح محالت فراهم گردیده است. 

 ی امنیت داخلی و خارجی و نیز ارنوالادغام ریاست های موازی ) ادغام ریاست های  کادر وپرسونل څ
 ری(. ریاست کادر و پرسونل مرستیالی عسکری با ریاست عمومی منابع بش

  گی به تخلفات اطفالادغام ریاست تخلفات اطفال امینت داخلی و خارجی با ریاست عمومی رسید. 

  څارنوالی امنیت داخلی و خارجی با ریاست څارنوالی تفتیش داخلیادغام ریاست تفتیش. 

  ادغام څارنوالی های مبارزه با فساد اداری ملکی و نظامی با مرستیالی مبارزه علیه فساد اداری. 

  با اساس حکم مقام عالی یارنوالڅمدیریت پروسه ادغام اداره عالی مبارزه با فساد اداری با اداره لوی 
 ریاست جمهوری.

 غاز نموده است کمیته مشخص جهت رسیدگی به قضایای شکنجه
 
 .ایجاد و به فعالیت ا

  غاز نمکمیته مشخص بمنظور دقت هرچه بیشتر در قضایای اعدام
 
 .وده استایجاد و به فعالیت ا



 

8 

 

 ایجاد و  بشری  کمیته مشخص جهت تسریع روند رسیدگی به شکایات در چوکات ریاست عمومی منابع
غاز به فعالیت نموده است.

 
 ا
 
 

 طرح و تقویت چارچوب حقوقی  .4.9.2

جهت تسهیل و تطبیق برنامه های کاری و تحقق اهداف اداره لوی څارنوالی در جریان سه سال گذشته در بخش 
های ذیل  فعالیتو عقد تفاهم نامه های همکاری پالن های کاری ،بازنگری قوانین، پالیسی هاتقویت، اصالح و 
 انجام یافته است.

 طرح و انکشاف پالن های کاری  .4.9.2.9

رح قرار ذیل طپالن های درازمدت و میان مدت  ،بمنظور انسجام بهتر و تحقق اهداف کاری در بخش های مختلف
 و تدوین گردیده است.

o  هدف که  ( 1111الی  1131برای سال های ) څارنوالیو تصویب پالن ستراتیژیک  پنج ساله لوی  طرح
افزایش موثریت و مثمریت کاری این اداره در استفاده از منابع موجود، تطبیق پالن متذکره از طرح 

ابی یبا استفاده از نتایج ارز که ،بوده اهداف سک توری و ارتقاء سطح رضایت مندی و اعتماد عامه
موخته شده در هماهنگی و همکاری با شرکائی کاری 

 
 ن ادارهایمشکالت و چالش های قبلی و تجارب ا

 و در حال تطبیق قرار دارد. ترتیب

o مبارزه جدی با فساد اداری طرح و در حال تطبیق می بمنظور الن جامع مبارزه علیه فساد اداری، پ
 باشد. 

o  طرح و در حال تطبیق  عدلی و قضای  ی سک تور  الحاتبرنامه ملی اصجهت حصول اهداف  عملپالن
 می باشد.

o  جهت تحقق سفارشات اداره  عملپالنMEC  61طرح و در حال تطبیق است که تا الحال بیشتر از% 
وردهسفارشات اداره متذکره 

 
 گردیده است. تطبیق و برا

 

 تفاهم نامه ها  ءعقد و امضا .4.9.2.2

ت موثر و  څارنوالی لوی
 
بر این باور است که تشریک مساعی و هماهنگی میان کشور ها و ادارات همکار الزمه اجراا

ه همکاری نظور ایجاد زمینمبمثمر در امر رسیدگی به قضایای جرمی میباشد، بنا  این اداره در مدت سه سال گذشته 
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لی سازمان های ملی و بین المل ،ر های خارجیکشو  را با متعدد دو جانبه و چند جانبه تفاهم نامه ها و یاداشت های
 که قرار ذیل تذکر میابد. رسانیده استبه امضاء 
o  امضاء درخواست همکاری های حقوق دوجانبه لوی  څارنوالی و وزارت عدلیه با کشور امارت متحده

ابل کعربی بخاطر تثبیت جایداد های افراد ذیدخل در قضیه کابل بانک و معلومات در مورد پول های 
 بانک در بانک های امارات متحده عربی ) واقع دبی( 

o  امضای تفاهم نامه با کشور روسیه در مورد همکاری متقابل و تبادل تجارب در زمینۀ مبارزه با جرایم
به شمول جرایم سازمان یافته، تروریسم، افراط گرای  ی، فساد اداری، قاچاق سالح، مواد مخدر و 

ور ) مواد روان 
 
گردان( جرایم اقتصادی، جرایم سطح بلند و دیگر انواع جرایم که خطر مواد نشه ا

مده باشد
 
وردن سرمایه ها و اموال که از جرایم بدست ا

 
  . جدی برای جامعه اند به شمول در جریان ا

o  یون فدراسو جمهوری اسالمی افغانستان دولت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان امضاء
 روسیه.

o  جمهوری اسالمی افغانستان وجمهوری اسالمی ایران .  دولت موافقتنامه انتقال محکومین میانامضاء 
o  و تان جمهوری اسالمی افغانسدولت له محبوسین ومحکومین بین دموافقتنامه در رابطه به تباامضاء

 .تاجکستان جمهوری 
وریست، که ازجمله موافقت نامه های فوق  الذکر به استثنای م 

 
افقت وافقت نامه فدراسیون روسیه دو موقابل یاد ا

نامه دیگرعملی گردیده است. به تاسی از هدایت مقامات محترم ثالثه ج.ا.ا ، طبق موافقت نامه تبادله ، تحویل 
 26/8/1186( مورخ 311تشره جریده رسمی شماره )ندهی و انتقال محبوسین فی مابین دولت ج.ا.ا و ج.ا.ا ایران م

( تن گروپ دوم به 16گروپ اول به تعداد ) )تن محبوس افغانی واجد شرایط در چهارگروپ  (611جمعا به تعداد )
( تن .به همین ترتیب به اساس موافقت نامه 211( تن و گروپ چهارم )133( تن و گروپ سوم به تعداد )131تعداد )

تباع افغانستان ، که ازطرف ( تن ا21، که میان جمهوری اسالمی افغانستان و تاجکستان امضا گردیده به تعداد )
ن ها نیز محاکم ذیصال  (محاکم تاجکستان محکوم به مجازات گردیده بودند

 
ح به کشورانتقال گردیده اند که در مورد ا

 مطابق موافقت نامه تصمیم قضای  ی اتخاذنموده اند.
o  منیامضاء تفاهم نامه های همکاری با ادارات سک تور امنیتی ) وزارت داخله، وزارت دفاع و

 
ت ریاست ا

 ملی(
o .امضاء تفاهم نامه با کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در مورد رسیدگی به جرایم انتخاباتی 
o ن همه ساله به تعداد  یارنوالڅء تفاهم نامه میان اداره لوی امضا

 
و وزارت تحصیالت عالی که بر اساس ا

( تن از کارمندان این اداره به پوهنتون کابل جهت فراگیری تحصیالت دوره ماستری معرفی 61)
 میگردد.

o  امضاء تفاهم نامه همکاری با موسسه عدالت افغانستان جهت همکاری در ارتقای ظرفیت کاری
 فساد اداری. ن بخش مبارزه با جرایمڅارنواال
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o  و  یارنوالڅامضاء تفاهم نامه همکاری با رادیو تلویزیون ملی کشور جهت نشر فعالیت های اداره لوی
 اگاهی عامه در مورد فعالیت های این اداره.

o .امضاء تفاهم نامه همکاری با پروژه پروموت 
o .امضاء تفاهم نامه همکاری با موسسه زنان برای زنان 

 

 ی کاری ها و طرزالعمل هاطرح و انکشاف پالیسی  .4.9.2.3
o  جهت هماهنگی و حمایت از رویکرد های رسانه های همگانی و نهاد های مدنی، پالیسی مطبوعاتی

 .ترتیب و تکمیل گردیده است
o   ت طرزالعمل مشخص ازیابی

 
 گردیده است.ترتیب څارنواالن طرح و  اجراا

o یب گردیده یات واصله طرح و ترتطرزالعمل رسیدگی به شکایات بمنظور رسیدگی بهتر و بموقع به شکا
 است.

o رح ط این اداره بسایت و صفحات اجتماعیینشراتی ومشخص جهت تنظیم امور  های کاری  طرزالعمل
  و ترتیب گردیده است.

o طرح و ترتیب گردیده است. ریاست اطالعات و ارتباط عامه چگونه فعالیت طرزالعمل 
 

 منابع بشری  تقویت .4.9.3

با دانش و مهارت های الزم نیازمندی موفقیت هر اداره در بخش تطبیق فعالیت ها و اکمال و تجهیز نیروی بشری 
حصول نتایج مطلوب محسوب میگردد، بمنظور مسلکی سازی، و فراهم نمودن کادر متخصص و با مهارت برای 

 بخش های مسلکی و اداری فعالیت های ذیل در جریان سه سال گذشته تطبیق گردیده است.

  به تعداد  مجموعا  جهت اکمال بست های کمبود در بخش های مسلکی و اداری در سه سال گذشته
تقرر   CBRتن از طریق برنامه  16تن کارمندان جدید استخدام گردیده است. که به تعداد   (1111)

 . حاصل نموده است

  ت بهبود و افزایش کیفیت
 
 ر نتیجه   د ره قرار داشته کهادا مقام رهبری کاری همواره در محراق توجه  اجراا

 ی تطبیق گردیده است: څارنوالفعالیت های ذیل به هدف ارتقاء ظرفیت کاری کارمندان اداره لوی 

o ( 1261مستفید شدن )  برنامه های مختلف  ( این اداره ازطبقه اناث و ذکور کارمندان )تن از
موزشی در مرکز و والیات

 
 .ا
o ( تن به دوره ماستری به 61پوهنتون های خصوصی و )در تن به دوره لیسانس  (81) معرفی

پوهنتون کابل و خاتم النبین و همچنان عده از کارمندان جهت ادامه تحصیالت از طریق بورسیه 
 ها به خارج از کشور اعزام گردیده است.
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o  تن به دوره ستاژ حقوقی پوهنتون کابل  211جهت مسلکی سازی و  تخصص کارمندان به تعداد
 دیده است. معرفی گر 

  ت بمنظور تحقق اصل مکافات و مجازات با در نظرداشت نتایج ارزیابی
 
تی ساالنه کارمندان فعال اجراا

 های ذیل تطبیق گردیده است.

o  تن .  1123اجرای ترفیع 
o ( تن از کارمندان واجد شرایط از بست های اداری به مسلکی36تبدیلی ) . 
o  ت دن سطح تن بنابر دالیل پائین بو 111منفکی تعداد

 
 و عدم موفقیت در وظایف محوله. اجراا

o  تن. 211اجرای درجه کادری برای 
 

 تقویت نقش زنان .4.9.4

به عنوان تعهد لوی څارنوالی در برابر قانون، مردم و همکاران بین المللی تسهیل  مسئلهیکی از اساسی ترین 
پروسه های افزایش نقش زنان در ساختار این اداره می باشد. از این جهت لوی څارنوالی همواره کوشیده تا زمینه 

عمده  . فعالیتمایدو رهبری فراهم ن یاناث در سطوح مختلف مدیریتقشر برای  های مناسب استخدام و فعالیت
 :  در این بخش قرار ذیل توضیح میگردددر سه سال گذشته  تطبیق شده

o ی ارنوالایجاد ریاست جندر در ساختار تشکیالتی اداره لوی څ 
o .طرح پالیسی محیط مصؤن کاری برای زنان 
o  

 
زار و اذیت زنان جهت رسیدگی به شکایات و اتخاذ تدابیر الزم جهت منع ا

 
ار و ز ایجاد کمیته منع ا

 اذیت زنان در محیط کار.
o به تن  11ی ) یک تن به صفت مرستیال و ارنوالافزایش سهم زنان در سطوح رهبری اداره لوی څ

 تقرر حاصل نموده( صفت رئیس
o  ل مسلکی و نیز ارنواتن از خانم های واجد شرایط در مرکز و والیات به صفت څ 111استخدام

مرین منع خشونت علیه زنان در سطح والیات و اناث  قشرن ارنواالتن از څ 11استخدام 
 
به صفت ا

 مرکز.
o  ولسوالی که قبال  در انجا  16اناث در  قشرفراهم نمودن زمینه های استخدام و فعالیت برای

 حضور نداشتند. یهاناث ارنوالڅ
o  .زار و اذیت زنان

 
گاهی دهی در بخش تساوی جندر و منع ا

 
 طرح، انکشاف و ارائه برنامه ا

o  سهم زنان در مجموع استخدام ساالنه، طوریکه ارزیابی ها نشان میدهد سهم زنان افزایش فیصدی
 %21.3به 1131در یک سال بوده، در سال   %2که  1131در پروسه استخدام در مقایسه به سال 

   افزایش یافته است.
 



 

12 

 

 
 
 

 اطالع رسانی و ارتباط عامه .4.9.5

 ارتقای سطح 
 
ورد های لوی ا

 
 ارنوالیڅگاهی مردم در مورد پالن و برنامه های کاری، فعالیت های تطبیق شده و دستا

و همواره سعی صورت گرفته است تا با استفاده از شیوه ها و امکانات  همواره در محراق توجه این اداره قرار داشته
خش فعالیت های عمده تطبیق شده در این بپیشرفته زمینه های هرچه بیشتر تماس با عامه مردم فراهم گردد که 

 قرار ذیل خالصه میگردد.
 
 

 در بخش ارتباطات .4.9.5.9
o ا ب ،با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی څارنوالیلوی سایت جدید اداره  یبایجاد و

 ت.اصفحات جداگانه برای ریاست های استیناف والی داشتن
o ( 181مرکز سمع شکایات از طریق خدمات تیلفونی با شارت کد  ) که شکایات را ثبت ایجاد گردیده

صندوق های شکایات در بخش سازد. هم چنان  و جهت رسیدگی با بخش های مربوطه شریک می
نصب گردیده و وقتا  فوقتا  شکایات دریافت شده  های مختلف دفاتر مرکزی اداری لوی  څارنوالی

 .دگی با بخش های مسؤل شریک میگرددجهت رسی

o  ،ب بمنظور رسیدگی به شکایات مراجعین
 
لوی څارنوال ج.ا.ا بصورت منظم زمینه مالقات  جاللتما

که در نتیجه هزاران تن همه ساله عرایض و مشکالت خویش  نمودههای رو در رو با مراجعین را فراهم 
ب   

 
شریک و جهت رسیدگی به عرایض و مشکالت ایشان از  لوی څارنوال ج.ا.ارا با شخص جاللتما

 اخیر سالربع دو صرف در  جانب ایشان هدایت و رهنمائی های الزم صورت گرفته است. چنانچه
 1161تن خانم و  181( تن مالقات نمایند که شامل 1113بصورت مشخص توانسته با تعداد ) 1131

 تن مرد  می باشد. 

o وی  ی در اداره لوی څارنوالی، واحد مشخص اطالع رسانی جهت به منظور تعمیم فرهنگ پاسخگ
ورد های اداره لوی څارنوالی ایجاد گردیده است 

 
شریک ساختن فعالیت های تطبیق شده و دستا

که واحد متذکره برنامه مشخص را تحت عنوان برنامه عمل برای بخش رسانه ها و ارتباطات عامه 
 .طرح و نهائی نموده است

4.9.5.2.   
 
 گاهی) تدویر کنفرانس ها (ارتقای سطح ا
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تمرکز اداره لوی څارنوالی در گذشته بیشتر تاکید بر اجرای عدالت و به محاکمه کشانیدن مجرمین بوده و بس! ولی 
گذشته این رویکرد تغییر نموده و در کنار تامین عدالت و به محاکمه کشانیدن مجرمین رویکرد  سال در طی سه

ا نیز شناسای  ی مشکالت وجستجوی راه حله را به منظور گ فتمان با اقشار مختلف و تدویر کنفرانسها و نشست ها 
لف رانس ملی با اقشار مختکنفهفت  گذشته به تعداد معطوف نموده است. اداره لوی څارنوالی در طی سه سال 

 برگزار نموده است:

 با شعاربه سوی افغانستان عاری از فساد اداری وخشونت  این کنفرانس :کنفرانس سراسری څارنواالن
علیه زنان به منظور شناسای  ی مشکالت و جستجوی راه حل های مقتضی در کابل دایر گردید. که بر 

 مبنای 
 
سیب ا

 
ی  ی ها شناسا سطح والیات و ولسوالی  موجود در های پذیری ن برای اولین بار مشکالت و ا

اداره  در پالن ستراتیژیکجهت گنجانیدن دیدگاه های څارنوالی های استیناف والیات و مرکز ده و نیز ش
وری گردید.لوی څارنوالی 

 
  جمع ا

 ت از حمای ف چونبمنظور نائل ش        دن به اهدا : این کنفرانسکنفرانس عدالت، حکومتداری خوب و انکشااااااااف پایدار
، رش  د س  رمایه گذاری و انکش  اف پایدار اقتص  ادی از طریق تقویت میکانیزم های عدلی مص  ونیت س  رمایهس  رمایه گذار و 

عرصه اقتصادی کشور و جستجوی راه حلها بمنظور کاهش مشکالت،  و فعالینو قض ای  ی، ش ناس ای  ی مشکالت تاجران 
قض   ای  ی و متش   بثین خص   وص   ی و در نتیجه ایجاد امنیت اقتص   ادی برای متش   بثین  -اعتماد س   ازی میان نهاد های عدلی 

نها برای س  رمایه گذاری و باز گرداندن س  رمایه های ش  ان به کش  ور 
 
جه در نتی .تدویر گردید خص  وص  ی، تش  ویق و ترغیب ا

ن
 
 این کنفرانس کمیس      یون حمایت از س      ک تور خص      وص      ی تحت نظر معاون دوم ریاس      ت جمهوری ایجاد گردید، که ا

ن می پردازد.کمیسیون محترم 
 
 مشکالت امنیتی و حقوقی متشبثین خصوصی را بررسی نموده و در اسرع وقت به حل ا

 فغا
ا
رچیدن فساد به منظور ب این کنفرانس: نساتانکنفرانس مشاتر  مبارزه با فسااد اداری در ساکاتور دفاعی و امنیتی ا

اداری از نه  اد ه  ای دف  اعی و امنیتی بود ک  ه ب  ه ابتک  ار اداره لوی څ  ارنوالی ت  دویر گردی  د ک  ه در نتیج  ه تف  اهم ن  ام  ه ه  ای 

مور داخله و ریاس         ت عمومی  باهمکاری فی مابین اداره لوی څارنوالی 
 
وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم ا

 ه امضا رسید.امنیت ملی ب

 مین عدالت؛ سالمت خانواده و کشور این : کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان
 
 کنفرانس با شعارتا

ش ناس ای  ی مش کالت، تسهیل رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه  اهداف عمده کنفرانس  .برگذار گردید
گاهی عامه از حقوق و 

 
زنان و اطفال، جس   تجوی راه حل های مناس   ب برای مش    کالت و چگونگی برنامه ا

 .بوده است امتیازات زنان و اطفال

  ارزه با بهمگان هویدا اس  ت که علما نقش موثری در امر م ای: بر کنفرانس صاادای منبر بر  ااد فساااد اداری
اداره لوی څارنوالی برای اولین بار با تدویر کنفرانس  حقیقتدرک این  دارند و بافس         اد اداری در کش         ور 

از دیدگاه دین مقدس اس   الم به بررس   ی  راص   دای منبر بر ض   د فس   اد اداری خواس   ت موض   وع فس   اد اداری 
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عی و ص     دای رس     ای علما در امر پرداخته و به جایگاه اجتمابگیرد و از طریق علما به مذمت فس     اد اداری 
  مبارزه علیه فساد اداری توجه خاص صورت گیرد.

 زادی
 
مین عدالت در محالت سااااااالی ا

ا
حالت با ش        عارماین کنفرانس  :کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تا

زادی؛ اص  الح و بازگش  ت به جامعه  
 
ت تحکیم قانونیت و عدال موض  وعات چونکه  برگذار گردید،س  لب ا

نها از طریق 
 
زادی و بهبود وض        عیت معیش        تی محبوس        ین و رعایت حقوق بش        ری ا

 
در محالت س        لب ا

زادی 
 
 اهداف عمده این کنفرانس را تشکیل میداد.شناسای  ی مشکالت موجود در محالت سلب ا
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ت  .4.2
 
 مسلکی اجراا

ت طوریکه مشخص است اداره لوی څارنوالی در بخش 
 
مسلکی ساالنه به دها هزار قضیه دریافت نموده و به ان رسیدگی می نماید بناا  توضیح چگونگی  اجراا

ت 
 
مده در مورد همه قضایا بشکل تفصیلی هدف این گزارش نبوده و در گزارشات توحیدی بخش های مربوطه ارائه میگردد، در اینجا صرف معل اجراا

 
مات وبعمل ا

ت اجپیرامون مجموع قضایا و 
 
مده  بشکل توحیدی ارائه  راا

 
ت  می گردد کهبعمل ا

 
مده بعضی از بخش های عمده بشکل جداگانه در ذیل توضیح و  اجراا

 
بعمل ا

 تشریح میگردد. 

 مجموع قضایا در سه سال گذشته .4.2.9

وضاحت بیشتر تعداد قضایای دریافت شده با دریافت نموده که بمنظور را قضیه  31868بخش های مختلف اداره لوی څارنوالی در سه سال گذشته مجموعا  
ت و در بر گیرنده قضایای فساد اداری که توسط مرکز عدلی و قضای  ی دریاف ارائه شدهتوضیح گردیده است. قابل ذکر است که ارقام  ذیل تفکیک جرایم در گراف
 رسیدگی شده نمی باشد.
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مده وسیدگی به قضایای فوق قابل ذکر است که در سه سال گذشته در بخش ر 
 
ت بعمل ا

 
سیدگی وضعیت ر  اجراا

 به قضایا در گراف ذیل نشان داده شده است.

 
 تفصیل اراقام ارائه شده  .4.2.2

ت چگونگی  و بمنظور توضیح گزارش در این بخش
 
مده بخش های مسلکی اجراا

 
 پرداخته می شود. بعمل ا

 رسیدگی به قضیایای فساد اداری   .4.2.2.9

( قضیه فساد اداری به بخش های مختلف مواصلت نموده 1112سال گذشته به تعداد )بصورت مجموعی در سه 
 است که در گراف ذیل با تفکیک بخش مربوطه توضیح گردیده است.
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ت     .4.2.2.2
 
 مبارزه علیه فساد اداری  یمرکز عدلی و قضایاا اجراا

که فعالیت های تطبیق است دریافت نموده را قضیه  631از بدو ایجاد الی اکنون به تعداد  یمرکز عدلی و قضای  
 در گراف ذیل مشخص گردیده است. قضایای متذکره شده در مورد

 
قضیه به محاکم ارائه گردیده است که جزئیات پیشرفت رسیدگی به قضایای  81طوریکه گراف فوق نشان میدهد 

 متذکره در گراف ذیل مشخص گردیده است.

 
ت  .4.2.2.3

 
 څارنوالی عسکری مبارزه  با جرایم فساد اداری  اجراا

( قضیه فساد 1116عسکری مبارزه با جرایم فساد اداری در سه سال گذشته به تعداد )  څارنوالی عمومی ریاست
 اداری را دریافت نموده است که چگونگی رسیدگی به قضایای متذکره در گراف ذیل مشخص گردیده است.
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تن بعد از طی مراحل  168تن مظنون بوده که تا الحال  1331قابل ذکر است که در قضایای فوق الذکر به تعداد 

 و نیز مبالغ وجه محکوم بهای تحویل شده از جرایم متذکره به عوایددوسیه های نسبتی ایشان محکوم گردیده است 
( دالر است که شامل خزینه دولت گردیده 11111( افغانی و مبلغ )6186123دولت در سه سال گذشته مبلغ ) 

 است.

ت   .4.2.2.4
 
 څارنوالی ملکی مبارزه  با جرایم فساد اداری  اجراا

( قضیه فساد 1138عسکری مبارزه با جرایم فساد اداری در سه سال گذشته به تعداد )  څارنوالیریاست عمومی 
 گراف ذیل مشخص گردیده است.اداری را دریافت نموده است که چگونگی رسیدگی به قضایای متذکره در 

 
ت ریاست های  .4.2.2.5

 
 استیناف والیات څارنوالیاجراا
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 رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان .4.2.3

( قضیه به ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان مواصلت 1111بصورت مجموعی به تعداد )
ت دهنده  نموده، که گراف ذیل نشان

 
مده در زمینه رسیدگی به قضایای متذکره میباشد. اجراا

 
 بعمل ا

 

 رسیدگی به قضایای مبارزه علیه مواد مخدر .4.2.4

 در بخش مبارزه علیه واد مخدر در جریان سه سال گذشته فعالیت های ذیل تطبیق گردیده است.

o (  قضایای مواد مخدر و مسکرات 2211مجموعا  )  مشخص گردد چه تعداد قضایا حل، حفظ و
ت تحت کار و سایر 

 
 ؟بعمل امده  اجراا

o ( تن قاچقبران بزرگ مواد مخدر در مرکز و والیات.21تعقیب و بررسی دوسیه های ) 
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تحت کار حفظ تمیزاستینافابتدائیه 

ونگی والیات و چگقضایای فساد اداری مواصلت نموده به ریاست های څارنوالی  استیناف 
مده
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سایر مراجع ارسال 
(293)گردیده 

قضایای رسیدگی 
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o (  تن مظنونین از خدمات 116( تن مظنونین مواد مخدر و مسکرات که شامل )2861مجموعا )
باقی مانده ( تن مظنونین از طبقه اناث میباشد 38ارجی و )( تن مظنونین از اتباع خ21عامه، )

 .مظنونین از کدام گروپ است؟
o  بط گردیده ضدر نتیجه رسیدگی به قضایای مواد مخدر و مسکرات اجناس و مواد ذیل کشف و

 است.
وسایط نقلیه و مبایل های کشف و ضبط شده: جدول ذیل نشاندهنده وسایط و مبایل های   .1

 در قضایای مواد مخدر و مسکرات میباشد.کشف و ضبط شده 
 
 
 
 

مواد مخدر ) جامد و مایع( کشف و ضبط شده: گراف ذیل نشاندهنده مواد مخدر کشف و  .2
لیتر و قرص نشان داده شده ضبط شده  از قضایای مواد مخدر بوده که به اساس کیلوگرام، 

 است.

 
 رسیدگی به قضایای تخلفات اطفال .4.2.5

عراده جات مصادر 
 شده

موبایل های مصادره 
 شده

موتر سایکل های مصادره 
 شده

121 1613 12 
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در بخش تخلفات ( قضیه 2228) به صورت مجموعی  ۳۱۳۱الی  ۳۱۳۱سال  ازبخش های مربوطه 
ت اطفال دریافت نموده که در زمینه 

 
مده است. اطفال څارنوالی تخلفاتذیل از طریق  اجراا

 
 بعمل ا

 حاصلهچگونگی تطبیق بودجه و عواید  .4.3
  څارنوالیچگونگی تطبیق بودجه عادی و انکشاف اداره لوی  .4.3.9

اصالح ستاختار تشکیالتی، تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت، تسریع روند رسیدگی به فعالیت های پالنی همه و 
فزایش سطح تطبیق بودجه عادی و انکشاف اداره لوی 

 
تایج نگردیده است. چنانچه   څارنوالیهمه منتج به ا

فزایش یا
 
ست که  ا فتهارزیابی ها نشان میدهد در چند سال اخیر با گذشت هر سال تطبیق بودجه در این اداره ا

 در گراف ذیل به خوب مشاهده نمود. 1131الی سال  1131میتواند افزایش تطبیق بودجه انکشافی را از سال 
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22 

 

o  1131الی  1131فیصدی تطبیق بودجه بوجه عادی از سال 

 
ابل ذکر است که در بخش زیربنای  ی و تدارکات نیز فعالیت های ذیل در سه سال گذشته در همچنان ق

 سطح مرکز  و والیات تطبیق گردیده است.
o ( ( باب تعمیر برای څارنوالی ابتدائیه ولسوالی های ) فرزه، شکردره، قره باغ، میربچه 1اعمار

 کوت، گل دره( 
o پیسا، نورستان، دایکندی و خوست(اعمار تعمیر څارنوالی والیات ) لغمان، کا 
o  اعمار یک باب مسجد در دفتر مرکزی واقع داراالمان 
o اعمار تاالر کنفرانس ها، تحویل خانه و صالون پذیریش مراجعین در دفتر داراالمان 
o تطبیق کار اعمار تعمیر زون واقع شهر نو 
o اعمار تعمیر شورای عالی لوی څارنوالی واقع شهر نو 
o  عراده موتر هایلکس جهت استفاده بخش های مختلف 1عراده موتر کروال و  22خریدار و تهیه 
o  تطبق چندین قرارداد حفظ و مراقبت دفاتر مرکز وسایط نقلیه، تهیه روغنیات موتر، تهیه

اجناس و لوزم دفتر داری، کرایه گیری دفاتر نظر به ضرورت  و غیره موارد ضروی اداره لوی 
 څارنوالی 

 عواید حاصله   .4.3.2

همه ساله از حیف و میل میلیون ها افغانی  ی از طریق رسیدگی به قضایای فساد ادار  څارنوالیاداره لوی 
جلوگیری بعمل میاورد همچنان در کنار این از مدرک جریمه های نقدی در جرایم مختلف همه ساله پول 

 ک سه سال و عوایدقابل مالحظه را به حساب عواید دولت جمع می نماید که در بخش های ذیل با تفکی
 سطح مرکز و والیات ارائه میگردد.

 عواید بخش های مرکزی  .4.3.2.9
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ت گراف ذیل بشکل مشخص عواید که از 
 
های مرکزی در طی سه سال  څارنوالیریاست های   اجراا

وری و به عواید دولت انتقال یافت
 
 است را نشان میدهد. ه گذشته جمع ا

 

 .عواید ریاست های استیناف والیات .4.3.2.2

استیناف والیات نیز عواید حاصله از مدرک رسیدگی به قضایای جرمی را از  څارنوالیریاست های 
طریق مستوفیت های والیات به حساب عواید دولت تحویل نموده اند، گراف ذیل مجموع عواید 

 سه سال و تفکیک عواید در هر سال را بشکل واضیح توضیح میدارد.

 

 عواید مرکز عدلی و قضایاای

چنانچه یک از اهداف رسیدگی به قضایای فساد اداری جلوگیری از حیف و میل پول و سایر منابع 
عامه توسط مجرمین فساد اداری می باشد، طوریکه نتایج ارزیابی دوسیه های فساد اداری در مرکز 

عدلی و قضای  ی نشان میدهد مبالغ ذیل در قضایای فساد اداری حکم گردیده است که بعد از 
 ت و حصول به حساب عواید دولت انتفال خواهد یافت.قطعی
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 ذیل بعد از صدور حکم قطعی محاکم به حساب عواید دولت انتقال نموده است. غاز مقدار پول فوق الذکر مبال

 
 جذب کمک ها دفاتر همکار بین المللی .4.3.2.3

همچنان توانسته است جهت ارتقای ظرفیت سازمانی در بخش تجهیز و ظرفیت کارمندان این  څارنوالیاداره لوی 
، پروزه خدمات عدلی و IDLO, JSSP, EUPOL, IDLO/GIZ, GDZاداره کمک های موسسات همکار چون ) 

 . دقضای  ی و غیره ( را جذب نماید، گراف ذیل نشاندهنده مجموع کمک های جذب شده در سه سال گذشته میباش
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مجموع قیمت کمک های جذب شده 
(  105752704) در سه سال 

افغانی

قمیت کمک های جنسی جذب شده 
(  102802876)1395در سال 

افغانی

قمیت کمک های جنسی جذب شده 
افغانی( 2325478)1396در سال 

قمیت کمک های جنسی جذب شده 
افغانی( 624350)1397در سال 

قیمت کمک های جنسی جذب شده در سه سال با تفکیک سال ها


