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 گزارش فعالیت های اطالع رسانی لـــوی څـــــارنـــوالی
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  1398جدی 



 

 ی اســـــالمـــی افـغـانـــستـــاندولــت جــمهور

 لـــوی څـــــارنـــوالی

 معاونت مالی و اداری

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه  

 

  څارنوالیلوی  اطالع رسانی یفعالیت هاگزارش 

 1398در سال مالی 

 

عنوان بهرنـوالی در امور مالی و اداری بوده و ریاست اطالعات و ارتباط عامه تحت اثر تشکیالتی معاونت لوی څا

آوردهای رسانی از کارکردها و دستدهی و اطالعرسانی مسئولیت امور نشراتی، آگاهیمرجع اصلی و واحد اطالع

های همگانی، قانون دسترسی به اطالعات را، بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه ج.ا.ا  لوی څارنـوالی

 های ممکن، بر عهده دارد.یسی کاری اداره؛ با استفاده از وسایل و روشو پال

های کاری این ریاست بر اساس اصول و ماهیت کاری آن، شامل امور نشرات،  تأمین ارتباط و هماهنگی بخش

څارنـوال، نامۀ نامۀ څارنـوال، فصلباشد که امور نشراتی از طریق ماهیی و مدیریت اطالعات میهای رسانهبرنامه

 شود.پیش برده میهای اجتماعی رسمی اداره؛ بهسایت و شبکهوب

ها،  یی  رهبری اداره، سیمینارهای رسانههای مرکزی و والیات و هماهنگی برنامهتأمین ارتباط با ریاست

 یابد.یی به هدف پوشش خبری، در مواقع معین انجام میهای رسانهها و سایر برنامهکنفرانس

یابی به اهداف های کاری خویش در راستای دستت اطالعات وارتباط عامه طبق پالن منظور شده و مسؤولیتریاس

و از راه های ذیل به اطالع انجام در قیبال اطالع رسانی از کارکرد های اداره څارنـوالی، اجراآت ذیل را لوی 

 .هموطنان عزیزمان رسانیده است

 

  :څارنوالشماره جریده  12نشر  

 
و های اداره ، خبر ها مرکز و والیات آورددست ،هاریاست اطالعات و ارتباط عامه به منظور بازتاب فعالیت

در تیراژ  هوارجمع آوری و بطور مادر سطح مرکز و والیات از بخش های مختلف اداره  راهای ویژه زارش گ



تی، نهاد های اکامیک و پوهنتون ها توزیع به بخش های اداره، ادارات دول چاپ و څارنوال جریده از طریق   2000

 گردیده است.

  دست آورد ها وکارکرد های بخش های مختلف لوی څارنوالی نشر 

  از عملکرد ریاست های استیناف، عسکری  والیات به منظور نظارتنشر سفر های مقامات رهبری اداره به

 های امنیت ملی.  څارنوالیو 

  که شامل موضوعات ذیل می باشد:شور ملی ک های گزارش به زبان 150نشر 

 جلسات شورا عالی  -1

 جلسات علنی محاکم مرکز عدلی و قضایی  -2

 رسیدگی به قضایایی جرمی دربخش عسکری -3

 مبارزه با مواد مخدر مرکز -4

 منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال   -5

 کنفرانس های مطبوعاتی   -6

 والیات  استنیاف څارنوالیافتتاح تعمیر و سنگ بنای ریاست های  -7

 استیناف څارنوالیانعکاس فعالیت ها و دست اورد ها ریاست های  -8

 

  :څارنوالپژوهشی  - ۀ علمینامفصلشماره  3نشر 

 
څارنواالن و همکاران و بازتاب موضوعات ریاست اطالعات و ارتباط عامه به منظور افزایش دانش حقوقی 

وار چاپ بطور ربع به تیراژ دو، دو هزار  څارنوال را، عدلی و قضایی دو شماره فصل نامۀ علمی پژوهشی حقوقی

  نموده است.  ءهای ذیل را پیرامون آن اجراو فعالیت

  ت شان به معیار های از قبل مقاالکه محترم تحریر و سایر عالقه مندان یأت هنزد جمع آوری مقاالت از

 .تعیین شده برابر باشد

 رم تحریر جهت تاییدمحت تأویراستاری مقاالت و ارسال آنها به هی. 

 څارنوال و ارسال آن به مطبعه پژوهشی - علمی ۀطرح و دیزاین فصل نام. 

  څارنوال جریان داردپژوهشی  -ۀ علمی فصل نام ۵۶کار روی شماره 

 



 جلد کتب کنفرانس ها :  4چاپ 
 

لزوم دید و ضرورت جامعه به اساس  کنفرانس هایی راهمه ساله جمهوری اسالمی افغانستان څارنوالی اداره لوی 

فعالیت   رتباط عامه پیرامون کنفرانس های تدویر شدهنمایدکه ریاست اطالعات و ابا موضوعات مختلف تدویر می

  انجام داده است. 1398  جریان سال مالیدر های زیر را 

 زه با خشونت ملی مبار ، کنفرانسها از جریان کنفرانس صدای منبر بر ضد فساد اداریجمع آوری سخنرانی

 مین عدالت در محالت سلب آزادی.ملی تحکیم قانونیت و تأکنفرانس   و علیه زنان

  از حالت صوتی به متن(  تبدیل فوق)  هایاز جریان کنفرانس هاسخنرانیمتون استخراج 

 برای ت محترم تحریر  یان کنفرانس ها و ارسال آن به هیأهای استخراج شده از جرویراستاری سخنرانی

 .ییدأت

 جهت چاپ دیزاین و نهایی سازی و  ارسال آن به مطبعه، طرح. 

 های به تمام بخش( نسخه 2000با تیراژ ) صدای منبر بر ضد فساد اداری چاپ و توزیع کتاب کنفرانس

 .ت دولتی و غیر دولتیاو ادار اداره

 های به تمام بخش سخه( ن2000با تیراژ ) ملی مبارزه با خشونت علیه زنان چاپ و توزیع کتاب کنفرانس

 .دولتی و غیر دولتیت او ادار اداره

 ( 1500با تیراژ ) مین عدالت در محالت سلب آزادیملی تحکیم قانونیت و تأ چاپ و توزیع کتاب کنفرانس 

 ت دولتی و غیر دولتیاو ادار های ادارهبه تمام بخش نسخه. 

 

 :  لوی څارنوالیادارۀ عالی در وب سایت 
 

لوی ادارۀ عالی اهی دهی در گبه عنوان یکی از مجرا ها اصلی اطالعاتی و آ و ارتباط عامهریاست اطالعات 

 اطالع رسانی و  څارنوالی فعالیت می کند. داده های معلوماتی بر بنیاد قانون دسترسی به اطالعات و به منظور

شبکه های و )وب سایت  ینشرات غیر چاپو این معلومات از طریق نشرات چاپی شده و اهی دهی، نشر و پخش گآ

 ردد.گاجتماعی(، نشر می 

، در پرتو احکام قانون حق دسترسی به اطالعات و حکم مقام عالی ریاست ریاست اطالعات و ارتباط عامه بناً 

زارش ها، دستآورد ها، سایر معلومات و مواد گبه موقع اطالعات،  و نشر جمهوری و همچنان به منظور پخش



این اداره  و آگاهی دهی، وب سایت و شبکه های اجتماعی یگهماهنپهلوی انواع فعالیت های  ای و کاری، دررسانه

 .نیز به پیش می برد  )Attorney General ago.gov.af) (’s Officeتحت نام و آدرس  ) را

ب سایت بطور متدوام به مردم اطالع رسانی ارنوالی در بخش های ذیل معلومات را از طریق وڅادارۀ عالی لوی 

 نماید:می

 صفحه عمومی وب سایت 

ارنوالی، پیام څارنوالی شامل معرفی کوتاه ادارۀ عالی لوی څصفحه عمومی وب سایت ادارۀ عالی لوی 

( linkارنوال دولت جمهوری اسالمی افغانستان، تازه ترین اخبار مرکز و الیات، گزارش ها، نشانی)څلوی 

چاپی، تصاویر و ویدیوهای تازه، صحفات اجتماعی) فسبوک، توتیتر و یوتوپ( ، شماره و ایمیل ادرس  مواد

درس ریاست اطالعات و ارتباط عامه که بطور منظم و دومدار قابل آدرج شکایات و شماره تماس و ایمیل 

 شود.از سوی بخش های مربوط به پیش برده می  update به روز

 

 پایگاه اطالعات 

این بخش عموماً اخبار مرکز و والیات، اطالعیه ها، اعالمیه های مطبوعاتی، پیام های مناسبتی، مقاله  در

وشتار مقاالت نشر و پخش ارنوال، شیوه نامه نڅارنوال، جریده څ پژوهشی  –علمی  ها، کتاب ها، فصل

 گردد.می

 بخش قوانین 

رره ها تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و طرزالعمل دراین بخش، قوانین مربوط،  استراتیژی ، پالیسی ها، مق

 های کاری به نشر سپرده شده است.

 قوانین  -1

  قانون اساسی 

  څارنوالی های لویون تشکیل و صالحیتقان 

    کد جزا 

   قانون اجراآت جزایی 

 قانون منع خشونت علیه زن 

 قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن 

 قانون پولیس 

http://ago.gov.af/
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D9%88%DB%8C%20%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%DA%A9%D8%AF%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%DA%A9%D8%AF%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%B2%D9%86.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%20%D8%A2%D9%86.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3.pdf


  قانون دسترسی به اطالعات 

  جلو گیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایمقانون 

  قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان 

  تحت کار(قانون مبارزه با فساد اداری( 

 طرزالعمل ها -2

 طرزالعمل ارزیابی اجراات څارنواالن 

 ت کادری لوی څارنوالیطرزالعمل درجا 

 الی به مرکز آموزشی حقوقی پوهنتون کابلطرزالعمل معرفی کارمندان لوی ځارنو 

 ارنوالی به پوهنتون های خصوصیطرزالعمل انتخاب و معرفی کارمندان لوی څ 

 طرزالعمل استخدام کارکنان بالمقطع 

  ۱۸۰میکانیزم داخلی سمع شکایات شماره 

 تفاهم نامه ها  -3

 تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان 

 تفاهم نامه میان لوی څارنوالی و وزارت امور داخله 

 تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان 

 النبیین تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و پوهنتون خاتم 

 تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و پوهنتون سالم 

 تفاهم نامه همکاری میان لوی ځارنوالی و حقوق بشر و محو خشونت 

 رشنا شرکتتفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و د افغانستان ب 

 انکشاف حقوق  تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و سازمان بین المللیIDLO 

  نامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه آموزش تحقیق برای صلحتفاهم 

 تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه انکشاف سنایی 

 تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه بین المللی بنیاد آسیا 

 لت افغانستانتفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه عدا 

https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D8%AA%20%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%84%D9%88%DB%8C%20%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%88%DB%8C%20%DA%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%88%DB%8C%20%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_0.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%20%D8%B3%D9%85%D8%B9%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DB%B1%DB%B8%DB%B0.pdf
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 همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه کمک های بشری صحی و باز سازی هیواد تفاهم نامه 

 عات و فرهنگتفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و وزارت اطال 

 تفاهم نامه همکاری میان لوی څارنوالی و وزارت تحصیالت عالی 

 ت های کلینیک های حقوقیتفاهم نامه همکاری های مشترک هفت جانبه جهت بهبود و نعمیم فعالی 

 

 موافقت نامه ها -4

 ور های موافقت نامه های تبادله، تحویلدهی و انتقال محبوسین فی مابین جمهوری اسالمی افغانستان و کش

 فدراسیون روسیه، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجکستان

 هاپالن  -5

  لوی څارنوالیپالن استراتیژیک پنچ ساله 

 پالن تطبیق کنفرانس جینیوا 

 پالن تطبیقی اداره لوی څارنوالی در چوکات برنامه اصالح سکتور عدلی و قضایی 

  ۱۳۹۸پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری   

 ۱۳۹۸ثور  ۱۹مورخ   -   لوی څارنوالی  به اساس نتایج ۱۳۹۸ملیاتی سال مالی پالن ع 

 گزارش ها -6

 ی څارنوالیخورشیدی لو ۱۳۹۸ماه اول سال مالی گزارش شش 

  ۱۳۹۸گزارش ربع اول مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 

  ۱۳۹۸گزارش ربع دوم مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 

  ۱۳۹۷الی  ۱۳۹۵گزارش دست آورد ها و اجراآت اداره لوی څارنوالی از 

  ۱۳۹۷گزارش کاری سال 

  اداره لوی څارنوالی ۱۳۹۷گزارش سال مالی 

  ۱۳۹۷گزارش ربع چهارم مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 

 ۱۳۹۷ارزه علیه فساد اداری به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری گزارش ربع دوم در امرمب 
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https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf


  ۱۳۹۷گزارش ربع سوم مبارزه علیه فساد اداری سال مالی 

  قانون دسترسی به اطالعات ۱۵اجراآت لوی څارنوالی در مورد مادۀ 

 بخش اخبار 

ارنوالی ، گزارش و څلوی آوردهای ریاست اطالعات و ارتباط عامه به منظور بازتاب اجراات و دست

 1398ی در سال مالخبرهای مرکزی و والیاتی به  طور منظم به زبان های ملی و انگلیسی نشر مینماید. 

و والیات به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به منظور انعکاس  و گزارش های مرگز خبر (300به تعداد ) 

فعالیت های و اطالع رسانی از طریق وب سایت و صفحات اجتماعی این اداره به نشر سپرده شده است. 

و در اختیار عامه قرار داده ارنوالی تهیه څلوی همچنان اطالعات در مورد پروژه های انکشافی و عادی 

 شده است.

 بخش اعالنات دواطلبی ها و کاریابی 

 اعالن دواطلبی ها  56نشر 

 قرار داد های تدرکاتی اداره پروژه  31نشر لیست 

 مورد اعالن کاریابی  118نشر 

 

 

  ارنوالی)درباره ما(څلوی بخش معلومات عمومی 

نامه لوی څارنوال دولت جمهوری اسالمی افغانستان، زندگی دراین بخش در مورد اداره لوی څارنوالی، زندگی 

نامه های مرستیال ها، ساختار لوی څارنوالی و وظایف و صالحیت های این اداره معلومات الزم تهیه و نشر 

 گردیده است.

 بخش تماس با ما 

ه منظور پاسخ در این برگه شماره تماس اداره، ایمیل آدرس و شماره تماس و ایمیل آدرس رهبری اداره ب

 دهی به هموطنان عزیز نشر گردیده است.

 بخش عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری 

https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-10/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%201397.pdf
https://ago.gov.af/dr/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%80-%DB%B1%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


هم در ضایی مبارزه با فساد اداری برعالوه معرفی و ساختار این ریاست گزارشات منظم و پیقدر بخش عدلی و 

نظور بطور منظم به م وتنص حکم محاکم قضایای رش، های ستره محکمهفیصله، احصائیه محکومینمورد 

 شود.اگاهی به نشر سپرده می

 :  لوی څارنوالینالین دسترسی به اطالعات آفورم 

این بخش برای اولین بار در لوی څارنوالی با ابتکار ریاست اطالعات و ارتباط عامه ایجاد گردیده است که در 

است که اداره لوی څارنوالی از جمله اولین ادارات وری دآبرگیرنده فورم انالین دسترسی به اطالعات میباشد. قابل یا

ده فورم را دریافت  پس از فعال سازی از طریق وب سایت تنظم و دولتی است که فورم انالین دسترسی به اطالعات 

 و اطالعات را به دسترسی مقاضایان قرار داده است. 

 : لوی څارنوالیصفحات اجتماعی 
اداره م است با اصل تطبیق قانون دسترسی به اطالعات و پالن های نشراتی مصم ریاست اطالعات و ارتباط عامه

وب سایت، شبکه های اجتماعی و ویدیو های را از طریق نشرات چاپی و  لوی څارنوالیفعالیت ها و کارکرد های 

اخبار،  .تا تالش ورزیده استاطالعات و ارتباط عامه ریاست  از این رو .به شهروندان عزیز ارایه بدارد تصویری 

، اسناد تقنینی، اطالعات پروژه والیاتی ی خبری، گزارش های مرکزی،اعالمیه های مطبوعاتی، جریان کنفرانس ها

رسمی لوی وب سایت و شبکه های اجتماعی را از طریق  ها ، گزارش بودجوی، تفاهم نامه ها، پالن و گزارش ها 

و مخاطبین سبب افزایش اعتماد مردم  این امرکه  نی نماید.ع رسادر اسرع وقت به هموطنان عزیز اطال یڅارنوال

افزایش  پسند 143هزار و  129هزار به  62از  څارنـوالیپسندهای صفحه فیسبوک لوی شده و جامعه اطالعاتی 

 . یافته است

ا و به گونه منظم فعال بوده و گزارش ها، خبره در کنار وب سایت اداره  ارنوالیڅلوی  یترصفحه فسبوک و تو

 گردد.اجراات کاری به گونه همزمان به زبان های ملی و انگلیسی نشر می

 

 : قانون حق دسترسی به اطالعات 15مورد ماده  لوی څارنوالیاجراات 

 
لوی څارنوالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان، به عنوان نهاد تنفیذکنندۀ قانون در کشور، به تطبیق قانون متعهد 

 به مردم افغانستان پاسخگو باشد.  اف گونه شفداند تا در مورد اجراآت بهمکلف می دش رااست. این اداره، خو

https://ago.gov.af/dr/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ago.gov.af/dr/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ago.gov.af/dr/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://ago.gov.af/dr/%D9%86%D8%B5-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%AA


قانون حق  دسترسی به اطالعات را  15ریاست اطالعات و ارتباط عامه تالش ورزیده است که تمامی موارد ماده  

ارزبایی که از سوی  1398تطبیق و از طریق وب سایت عندالموقع به نشر بسپارد. که خوشبختانه در سال مالی 

قانون حق دسترسی به اطالعات در همه ادارات دولتی  15کمیسیون دسترسی اطالعات  به منظور تطبیق ماده 

 در ادارات دولتی قرار گرفت.صبا کسب نمرات بهتر در لوی څارنوالی انجامید، اداره 

 باشد.قانون دسترسی به اطالعات، می څارنوالی در مورد تطبیق مادۀ پانزدهمموارد زیر مشمول اجراآت لوی

 ساختار لوی څارنوالی 

 پالن ستراتیژی 

 پالن عمل مبارزه با فساد اداری 

 تیپالن عملیا 

 ح سکتور عدلی و قضاییپالن تطبیقی اداره لوی څارنوالی در چوکات برنامه اصال 

  تفاهم نامه 

  موافقت نامه 

 طرزالعمل های کاری اداره 

 1397الی  1396سال  عادی  انکشافی  مصرف بودجه  

 1398 بودجهعادی و انکشافی سال مالی  مصرف 

 هاداوطلبی 

  1398درج لیست پروژه های تدرکاتی  سال مالی  

 څارنوالی به مردمخدمات مستقیم لوی 

 های تماسشماره 

  ادرس دفاتر مرکزی 

  )ادرس دفاتر والیاتی ) تحت کار 

  مسوول مرجع اطالع رسانی 

  :۰۰۹۳۷۸۲۰۶۶۸۱شماره تماس دفتر سخنگوی 

https://ago.gov.af/dr/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%90%DB%8C%DA%A9%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80%20%D9%84%D9%88%DB%8C%20%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-min.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%84%D9%88%DB%8C%20%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8.pdf
https://ago.gov.af/dr/tenders
https://ago.gov.af/dr/tenders
https://ago.gov.af/dr/tenders
https://ago.gov.af/dr/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://ago.gov.af/dr/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://ago.gov.af/dr/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%DA%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
https://ago.gov.af/sites/default/files/2019-04/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf


  :۰۲۰۲۲۰۱۵۱۲شماره تماس ریاست اطالعات و ارتباط عامه 

  :نشانی برقیiprd@ago.gov.af 

 :۱۸۰  شماره رایگان درج شکایات 

 نشانی برقی درج شکایات  : ago.control@ago.gov.af 

 ۸:۰۰گردد. )اوقات کاری: مطابق رژیم کاری که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می 

 بعد از ظهر( ۴:۰۰صبح الی 

 : نشر به منظور  گزارش 300 تهیه 

مسوولیت وظیفوی خویش میداند که تمامی برنامه های تدویر شده را تحت پوشش  ریاست اطالعات و ارتباط عامه

قرار داده  څارنوالیخبری به منظور اطالع رسانی و اگاهی دهی شهروندان از فعالیت ها وکارکرد های اداره لوی 

یاتی را نیز طبق شیوه نامه خبری این ریاست ترتیب و به نشر میسپارد که جزئیات ان قرار ذیل و گزراشات وال

 است.

   مرکزی: گزارش ها و خبرهای تهیه 

صفحات  ،وب سایت به منظور نشر در  انگلیسیو به زبان های ملی  زارش و خبر مرکزیگ 180  تهیه

 .څارنوالو جریده اجتماعی 

  تیوالیگزارش ها و خبرهای: 

وب سایت و صفحات اجتماعی از طریق انگلیسی های ملی و به زبانزارش و خبر مرکزی گ 120 تهیه 

 څارنوالی.لوی 

 

 برنامه به منظور بازتاب رسانه ای:  پوشش

  برنامه که شامل شورای عالی، کنفرانس های خبری، جریان علنی محاکم مرکز  85فلمربرداری از جریان

 ا ، مالقات رهبری اداره و افتتاحیه ها.عدالی و قضایی، سیمناره

  شورای عالی، کنفرانس های خبری،  جلسات که شامل و جلساتبرنامه  144از جریان  مستند آرشیف

 .می باشد جریان علنی محاکم مرکز عدالی و قضایی، سیمنارها ، مالقات رهبری اداره و افتتاحیه ها

  و نشر  څارنوالیلوی آوردها و کارکرد های یی از دستقیقهد ۱۲ مستند تهیه کلیپ برایتهیه و ترتیب مواد

 .آن از طریق وب سایت و صفحات اجتماعی اداره



  در استخدام افراد دارایی  څارنوالیوی لتهیه ویدیو تجلیل از روز جهانی معلولین در رابطه به اجراات

 .څارنوالیوی معلولیت در ل

 اسد صدمین سالروز استرداد  28سالمی افغانستان به مناسبت دولت جمهوری ا څارنوالوی تهیه و نشر پیام ل

 و استقالل کشور در وب سایت و صفحات اجتماعی اداره.

 روزه محو خشنونت  16دولت جمهوری اسالمی افغانستان به مناسبت کمپان  څارنوالوی تهیه و نشر پیام ل

 علیه زنان  در وب سایت و صفحات اجتماعی اداره.

 در رابطه به اجراات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری. تهیه و نشر ویدیو 

 

 

گزارش فعالیت های اطالع رسانی ریاست اطالعات و ارتباط عامه              قرارش شرح فوق گزارش تفصیلی اجراآت 

 تهیه و به مقام عالی تقدیم است. 1398در سال مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1398ارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان از بابت سال مالی څلوی  مرجع اطالع رسانی جدول گزارش دهی 

 20/9/1398 الی  1/10/1397تاریخ:
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1397ات در مورد خریدار فرنیچر سال ممعلو  0748236008 رادیو کلید گزارشگر   حسیب هللا نوری ۱    13/12/1397      

 0785808337 رادیو کلید خبرنگار   بهشته محمدی ۲
آمار خشونت علیه زنان با تفکیک موارد آن از سال 

92-94  
  15/12/1397      

 0785808337 رادیو کلید خبرنگار   بهشته محمدی ۳
آمار خشونت علیه زنان با تفکیک موارد آن از سال 

94-95  
  15/12/1397      

 0785808337 رادیو کلید خبرنگار   بهشته محمدی ۴
آمار خشونت علیه زنان با تفکیک موارد آن از سال 

89-91  
  15/12/1397      

 0785808337 رادیو کلید خبرنگار   بهشته محمدی ۵
آمار خشونت علیه زنان با تفکیک موارد آن از سال 

81-89  
  15/12/1397      

عات روزطال ا ۶  077892907 اطالعات روز رسانه   
د تشکیل کامل لوی څارنوالی از معلومات در مور 

الی فوق رتبه 3ت بس  
  29/12/1397      

1/10/1397   گزارش تحقیقی پیرامون میزان جرایم جنایی 0700251033 پیک رسانه   مرکز خبرنگاری پیک ۷      

 خبرنگار   انوشه انصاری  8
تلویزیون آریانا 

 بلخ
0700150530 

میلیون افغانی کمک های  20اختالس بیش از 

 نقدی نهاد های خارجی به معارف بلخ
  11/1/1398      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 9
روزنامه صبح 

 کابل
24/3/1398   کاپی حکم زمری پیکان 0744737328      



 

 خبرنگار   فرشته فیض ی 10
روزنامه صبح 

 کابل
25/3/1398   کاپی قرار بازداشت داعی الحق عابد 0744737328      

9/4/1398   تهیه گزارش پیرامون زندانیان آزاد شده از پلچرخی 0705047635 بی بی س ی خبرنگار   اولیا اطرافی 11      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 12
روزنامه صبح 

 کابل
0744737328 

کاپی اسناد های گرفتاری کمیشنران اسبق 

 کمیسیون مستقل انتخابات
  15/4/1398      

15/4/1398   پرونده های فساد اداری  0744737328 روزنامه صبح کابل خبرنگار   فرشته فیض ی 13      

15/4/1398   پرونده تخلفات پزشکی 0796361294 روزنامه صبح کابل خبرنگار   سکینه امیری  14      

17/4/1398   معلومات در مودر قضیه کابل بانک 0796544778 رادیو کلید خبرنگار   فضل هادی حمیدی 15      

24/4/1398   معلومات در مودر محمد زمان احمدی 0767649742 روزنامه جمهور  خبرنگار   سید جلیل سروش 16      

25/4/1398   جرم فساد اداری کارمندان فساد اداری  0705108617 رادیو کلید خبرنگار   بهشته محمدی 17      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 18
روز نامه صبح 

 کابل
0744737328 

قضیه معلمین که متهم به آزار و   وردمعلومات در م

 اذیت جنس ی شده
  2/5/1398      

2/5/1398   قضیه تخلفات مرتبط به برق  0796361294 روزنامه صبح کابل خبرنگار   سکینه امیری  19      

5/5/1398   معلومات در مورد قضیه خشونت خانه امن 0705108617 رادیو کلید خبرنگار   بهشته محمدی 20      

12/5/1398   اجراات مرکز عدلی و قضایی از ابتدا تا اکنون  0744737328 روز نامه صبح کابل خبرنگار   فرشته فیض ی 21      

31/5/1398   معلومات در مورد قضیه زمان احمدی 0766250089 اطالعات روز رسانه   اطالعات روز 22      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 23
روز نامه صبح 

 کابل
2/6/1398   پروند قتل اعضای یک خانواده در کارته سخی 0744737328      

 خرنگار   وحید هللا عزیزی  24
دیده بان 

 شفافیت
0705666962 

شریک سازی مسوده مقرری های اعاده دارای 

 های غیر قانونی 
  7/6/1398      

 خرنگار   وحید هللا عزیزی  25
دیده بان 

 شفافیت
0705666962 

معلومات در مورد اجراات مرکز عدلی و قضایی از 

98و  97سال   
  7/6/1398      



 

13/6/1398   معلومات در قضیه مینه منگل 0788224611 هشت صبح خبرنگار   عبداالحد حسینی 26      

13/6/1398   معلومات در مورد عبدالحمید خراسنانی 0788224611 هشت صبح خبرنگار   عبداالحد حسینی 27      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 28
روز نامه صبح 

 کابل
23/6/1398   معلومات در مورد قضایای افراد بلند پایه دولتی 0744737328      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 29
روز نامه صبح 

 کابل
0744737328 

معلومات در مورد قضیه سوء استفاده از 

 صالحیت وظیفوی چند تن در والیت هرات
  23/6/1398      

 خبرنگار   فرشته فیض ی 30
روز نامه صبح 

 کابل
0744737328 

معلومات در مورد قضیه کمیسیون رسیدگی به 

ییتخلفات رسانه  
  23/6/1398      

   خبرنگار   اقبال بزگر 31
معلومات در مورد قضیه های ارسال شده از سوی 

یی به لوی څارنوالیکمیسیون تخطی های رسانه  
  16/7/1398      

12/9/1398   معلومات در مورد قضایای پولشوی  0700200380 هشت صبح خبرنگار   علی آرش 32      

 
 سایر فعالیت ها:
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 دیتابیس ویب سایت

فعالیت های انجام شده از سوی دفتر سخنگوی و مرجع اطالع رسانی قرار ذیل است. سایر  
 ؛ څارنوالیرسانی در چارچوب دفتر مشاوریت امورملی و سخنگویی لوی  مرجع اطالع ایجاد  -1

 اید؛نمگان اطالعات فعالیت میبندی و توزیع اطالعات به در خواست کنندهآوری، تحلیل، دستههای جمعزمینهباشد که در و دوعضو می« رییس»مرجع دارای یک مدیر  -2

 های اداره؛آوردها و فعالیت؛ به منظور بازتاب دست«مطبوعاتی»راه اندازی چهار کنفرانس خبری  -3

 .صورت ګرفته  است ( مصاحبه تصویری 700) در حدود -4

 ه تلویزیونی و رادیویی و چاپی( مصاحب400انجام حدود ) -5

 ئیاشتراک در بحث ها و میز های رسانه -6

 ارنوالیڅتهیه و نشر بسته های ویدیوی از کار کرد های  -7

 تهیه مقاالت ار کارکردها و نشر آن در رسانه های معتبر چاپی -8

 برگزاری کنفرانس ها و نشت های خبری  -9

 سابدهی به مردم در هماهنگی با دفتر سخنگوی ارنوالی های والیات بمنظور حڅبرگزاری جلسات از سوی  -10

 هماهنگی در قسمت آگاهی دهی از برگزاری جلسات علنی مرکز عدلی و قضایی -11

 فیسبوک و تیوتر -12
ً
 شریک سازی اجراات و کار کرد ها از طریق صفحات اجتماعی اداره خصوصا

 ارنوالی څتهیه مسوده پالیس ی مطبوعاتی لوی  -13

 ( کنفرانس ملی 3تدویر ) -14

 ارنوالی های مرکزی و والیتیڅ( قوانین و توزیع آن به 700چاپ ) -15

 شدن اطالع رسانی .اشتراک فعال و دوامدار در جلسات کمیسیون دسترس ی به اطالعات به منظور نظامند  -16

 انی مشخص ساختن یک دفتر مجحز با تجحیزات الزم به مرجع اطالع رس -17

 استفاده از وسایل الکترونیکی به منظور اطالع رسانی  -18

 تهیه طرزالعمل جمع آوری و انسجام اطالعات و معلومات از والیات -19

 تطبیق قانون دسترس ی به اطالعاتارنوالی های مرکز و والیات به منظور څبرگزاری نشست با تمامی روسایی  -20

 مستند سازی قضایا به همکاری دفتر  مطبوعاتی آواز و نشر آن در تلویزیون آریانا بمنظور آگاهی دهی -21

 ارنوالی عسکری  و امنیت داخلی و خارجی .څاز مرکز و والیت بشمول  1397،1396،1395تعقیب قرار های گرفتاری سال های  -22

 خبرنگارانتعقیب قضایای خشونت علیه  -23

 تعقیب جرایم انتخاباتی از مرکز و والیات -24
 


