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 می افغانستانجمهوری اسال څارنوالی صالحیت و قانون تشکیل

 فصل اول

 احکام عمومی

 نیمب

 :اول ۀماد

ده وضی  رددیی ،افغانسیاانقانون اساسیی  و چهارم وسی یکصد مادۀ حکم سی ازاین قانون به تأ 

 است.

  اهداف

 :دوم ۀماد

 از: ستاهداف این قانون عبارت ا

 څارنوالی. الحیتتنظیم امور مدبوط به تشکیل و ص -1

 .تحکیم حاکمیت قانونمنظور  به تأمین نظم حقوقی -2

 .در اجداآت آن څارنوالیتأمین اساقاللیت  -3

خیدمات مککیی و  کارکنیان ، ارنواالنڅیی مسیککمایداوم  فداهم نمودن زمینۀ ارتقای ظدفیت  -4

 .څارنوالی اداری منسوبین نظامی

 امی.ظمککی و ن نتنظیم امور ذاتی څارنواال -5

 ن.څارنواال ی و تأدیبئلیت جزاوتنظیم امور مدبوط به امنیت و مصونیت وظیفوی، مسئو -6

 اصطالحات

 سوم: مادۀ

 اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

قامیه قیی  جیدم و ابمنظیور تح شیدای  منیدرا ایین قیانون: شخصی است که مطیاب  څارنوال -1

ایفیای  و اسیاخدام یکیی از بسیت هیای مسیککی مککیی ییا نظیامی څیارنوالیدر دعوی عکیه میاهم 

 .نمایدمی  وظیفه 

هیم ماسیت کیه در میورد موضیوعات  څیارنوالی عالی تدین مدجی  :څارنوالی شورای عالی -2

 اتخاذ می نماید.  ،مالی تصمیم مسککی، اداری و

داری ا ن و سییاتنمانافسییدان، بدیییدمالو نظییامی  : څییارنواالننظووامی څووارنوالیبین منسووو -3

فسیدان، قیانون امیور ذاتیی ا ایین قیانون و احکیام مطیاب  آنهیا امور ذاتی کهڅارنوالی می باشند 

 رددد. تنظیم میبدیدمالن و ساتنمنان 

 

 تطبیق ساحۀ

 :چهارممادۀ 

کیی داخ امنییت جیدایم عکییه و نظیامی  هیای څارنوالیهای مککی و رنوالیاڅاحکام این قانون بد

 .می رددد و خارجی تطبی 

  څارنوالی وظایف

  :پنجم مادۀ
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 :می باشدوظایف ذیل دارای څارنوالی 

 .جدایم تحقی  -1

 در محاکم مطاب  احکام قانون. ماهم عکیه جزائی دعوی اقامۀ -2

  .محاکم قطعی احکام تنفیذتحقی  جدایم و   څارنوالیاجداآت   از نظارت  -3

ت در ساید مداج  و ارائه پیشنهادات بیه حکومیتحکیل و ارزیابی عوامل جدمی با همکاری  -4

 .کشورسیاست جنائی  عدصۀ

 مبنی بد اتخاذ تدابید پیشگیدانه از وقوع جدایم به مداج  ذیدب . پبشنهاد -5

ناشییی از جییدایم فسییاد  زم در رابطییه بییه اسییادداد دارایییی هییای  ییید قییانونیاتخییاذ تییدابید ال -6

 .اداری

 اسقاللیت در اجراآت

 م:شش ۀماد

در اجراآت خود مستقل می  قانونمطابق احکام  رنوالیڅا

 های صالحیت تواند، نمی مرجع یا شخص هیچ باشد،

 .نماید مداخله آن در یا اخالل را رنوالیڅا قانونی
 فصل دوم

 ترکیب و تشکیل څارنوالی

 ترکیب

 :هفتممادۀ 

  دارای تدکیب ذیل می باشد: څارنوالی

 .فدجام خواهی  څارنوالی -1

 .اسایناف والیڅارن -2

 .ئیهابادا څارنوالی -3

 

 طرز فعالیت

 :هشتممادۀ 

فعالییت میی  څیارنوا لیوی  مدکزی و محکی میی باشید کیه تحیت ا ید تڅارنوالی دارای تشکیال

 نماید.

 مرکزی                                        تشکیل 

 :نهم ۀماد

 : ذیل می باشدل یتشکدر مدکز دارای څارنوالی ( 1)

 وی څارنوا .ل -1

 .تحقی  جدایم در امور څارنوا  لوی معاون -2

 .یئتعقیب قضا در امور څارنوا  لوی معاون -3

 فساد اداری.جدایم  بامبارزه  در امور څارنوا  لوی معاون -4

  .طفا اتخکفات و  خشونت عکیه زن مبارزه بادر امور  څارنوا  لوی معاون -5
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 ی.نظامدر امور  څارنوا لوی معاون  -6

 خارجی. امنیت داخکی وعکیه جدایم  بامبارزه در امور  څارنوا لوی  معاون -7

 .اداری مالی ودر امور  څارنوا لوی  معاون -8

 مسککی و اداری. یریاست ها -9

 ( اییین مییاده ماناسییب بییا نیازمنییدی هییای 1) ۀمنییدرا فقییدریاسییت  هییای مسییککی و اداری ( 2)

 تنظیم می رددد.  ،در تشکیل یڅارنوال

 نحاللا ایجاد و

 :دهممادۀ 

څیارنوالی هیا و ادارات جدیید را ای یاد و  ی در صیورت ضیدورت در تشیکیل مدبیوط،څارنوال

 کدده می تواند. انحال 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 رنوالیڅا شورای عالی یوظایف و صالحیت هاترکیب، 

 رنوالیڅاشورای عالی ترکیب  

 : یازدهممادۀ 

 یب ذیل ای اد می رددد:به تدکرنوالی څاشورای عالی ( 1)

 .یسئحیث ره ب څارنوا لوی  -1

 به حیث اعضاء. څارنوالی عمومی مدکزی سایؤرو   څارنوا لوی  معاونان -2

 .به حیث عضو رئیس بورد مشاورین -3

 .می باشدرئیس تحدیدات و داراالنشاء  به عهده رنوالیڅا( سکدتدیت شورای عالی 2)

 بنام شورای عالی یاد می رددد. ونرنوالی در این قانڅا( شورای عالی 3)

در جکسات شیورای را   واالن رنڅا در صورت ضدورت اشاداک می تواند رنوا څا( لوی 4)

 .هدایت دهدعالی 

 ی شورای عالیهاوظایف و صالحیت 

 :دوازدهم ۀماد

 ذیل می باشد: یصالحیت هاوظایف و دارای  شورای عالی( 1)

 .نوالیڅارهای پالیسی  و ساداتیژیاتصویب  -1

 .څارنوالی ها ائیه هایمورد اساهد اتخاذ تصمیم در -2
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هییای  تدبیییه و آمییوزد کییادر ،ارتقییای ظدفیییت کییاری څییارنواالن تییدابید بییه منظییور اتخییاذ -3

  .اداری څارنوالی ،  کارکنان خدمات مککی و منسوبین نظامیڅارنوالی مسککی

 .مدبوط اسناد تقنینی ۀمسودتائید یا رد  -4

 .النڅارنوامسککی  کادر رتب صویبت -5

 .تصویب لوایح و طدزالعمل های مدبوط -6

 .کارت هویت و یونیفورم څارنواالن تصویب نمونۀ -7

 .بودجه ساالنه څارنوالی تشکیل وطدح  یدئتا -8

 .الیڅارنوخدمات مککی و منسوبین نظامی اداری  کارکنان، څارنواالنشکایات  بدرسی -9

 قانون. این ارنواالن مطاب  احکامه څتعکی  و رف  تعکی  وظیف  -10

ر داساماع رزارد سیاالنه و ریزارد هیای دوره ای ادارات مدبیوط و اتخیاذ تصیمیم الزم  -11

 .زمینه

 .رددد به شورای عالی محو  می څارنوا لوی که از طدف بدرسی ساید امور مدبوط   -12

 یآن شییورز طییدف ا کییهی طدزالعمکییدر  امییور مدبییوط بییه تییدوید جکسییات شییورای عییالی( 2)

 .تصویب می رددد، تنظیم می شود

 څارنواللوی  یصالحیت ها و وظایف

 :سیزدهم ۀماد

 :باشد می ذیل یها صالحیتوظایف و  دارای څارنوا لوی 

 کییاماح مطییاب  آنهییا اجییداآت از مداقبییت و والیییات و مدکییز در ا یید تحییت ادارات رهبییدی -1

 .قانون

 .عالی شورایجکسات  ریاست -2

 مطاب  احکام قانون. ا د تحت ادارات و به څارنواالن هدایات و اوامد صدارا -3

 قانون. احکام مطاب  لی هاڅارنوای اه قدار اتخاذ تصمیم در مورد  -4

 تکییا در صیورت اتهییام بیه ار میوظفین خیدمات عامییه ۀوظیفیی تعکیی اتخیاذ تصیمیم در مییورد  -5

 .مطاب  احکام قانون جنحه یا جنایت جدم

 و اهمیینم و مظنیونین عکییه میالی و تدابیداحایاطی ساید اتخاذ وع الخدوجی وممنمنظوری  -6

 قانون.  ایناحکام  در قضایای جزائی مطاب آن  رف 

ی قضییایا در محییاکم قطعییی فیصییکه هییای بیید نظیید  دیییدت اتخییاذ تصییمیم در مییورد درخواسییت -7

 ۀ آنالعییاد فییو  جکسییۀ تییدوید بیید مبنییی محکمییه سییاده عییالی شییورای بییه پیشیینهاد ارائییه جزائییی و

 .شوری

 قضیایای در نظید ت دیید بید مبنیی محکمیه سیاده عیالی شیورای یئقضیا جکسات در اشاداک -8

 .یئجزا

از یییی   موجودییییت دالییییل م جیییهدر صیییورت  اقامیییه دعیییویو  تحقیییی  صیییالحیت تفیییوی  -9

 څارنوالی به څارنوالی دیگد.
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و سیییاید امیییور ذاتیییی  ءاقبیییو  اسیییاعفموافقیییه، ، تبیییدیکی، تدفیییی ، انفکیییاک ،قیییدرنظیییوری تم -10

 اییین مطییاب  احکییام څییارنوالی خییدمات مککییی و منسییوبین نظییامی اداری کارکنییان، نڅییارنواال

 و اسناد تقنینی مدبوط. قانون

 .در در قضایای جزائیو ماضحکوم م، مظنون، ماهم رعایت حقو  از نظارت -11

 مطاب  احکام قانون. صالحیت هااعما  وظایف و اجدای ساید  -12

 و صالحیت های معاونان وظایف

 :چهاردهم مادۀ

صییالحیت هییای ذیییل مییی  تحقییی  جییدایم دارای وظییایف و نوا  در امییور رڅییالییوی  معییاون( 1)

 باشد:

مطیاب   تحقی  و اعما  وظایف مدبیوط بیه تحقیی  جیدایم رهبدی و نظارت از پیشبدد امور -1

 احکام قانون.

 ا د.های تحت  څارنوالی ،ت څارنواالنآنظارت از اجدا -2

حیت ا ید در تهیای څارنوالی قدار های صادره  یا رد تصامیم واتخاذ تصمیم در مورد تائید  -3

 صورت لزوم.

 .قانونیت توقیف مظنونین و ماهمین نظارت ازاتخاذ تصمیم څارنواالن درمورد -4

 اصدار هدایت به څارنواالن در جهت جکوریدی از بی سدنوشای مظنونین و ماهمین. -5

 .لوی څارنوا مدبوطه به  ه موق  رزارد امورب ارائه -6

نیونین و پیشنهاد تعکی  از وظیفه، ممنوع الخدوجیی و سیاید تیدابید احاییاطی  میالی عکییه مظ -7

 .څارنوا ماهمین و رف  آن به لوی 

 مطالعات. قانونیت قدارهای صادره تدقیقی ریاست تدقی  و نظارت از -8

 به اساس هدایت لوی څارنوا . هاو اعما  صالحیت  اجدای ساید وظایف -9

صییالحیت هییای ذیییل مییی  تعقیییب قضییائی دارای وظییایف و رنوا  در امییورڅییالییوی  معییاون( 2)

 باشد:

 ودربخییت تعقیییب قضییائی ات څییارنوالی هییای اسییایناف مدکییز و والیییات آاجیید ازنظییارت  -1

 .در بخت مدبوطه فدجام خواهیڅارنوالی 

 .تحت ا دڅارنوالی های ه ی صادرها اتخاذ تصمیم در مورد قدار -2

حکمیه جناییت بید فیصیکه م ه وحیی جنئیا عدم قناعت در قضایا اتخاذ تصمیم مبنی بد قناعت -3

 ابادائیه. کمۀمحی جنایت بد فیصکه ئدر قضایا اسایناف و

  .قطعی محاکم تنفیذ احکام  نظارت از -4

 ت دیییید نظییید درکمیسیییونعضیییویت  قدارهیییای ت دیییید نظییید و تنظییییم و تدتییییب نظیییارت بییید -5

 .یڅارنوال

 به اساس هدایت لوی څارنوا . و اعما  صالحیت ها اجدای ساید وظایف -6

وظییایف و صییالحیت  ( مییادۀ نهییم اییین قییانون1فقییدۀ ) 7و 6، 5، 4منییدرا اجییزای  ( معاونییان3)

 (  این ماده را در بخت مدبوط تعمیل می نمایند.2و  1مندرا فقده های ) 
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صییالحیت هییای ذیییل مییی  مییالی و اداری، دارای وظیایف ومییور در ا څییارنوا لییوی  ( معیاون4)

 باشد:

 اداری څارنوالی. تنظیم امور مالی و -1

 و تطبی  بودجه څارنوالی. تدتیب -2

 طی مداحل تشکیل څارنوالی در تفاهم با مداج  مدبوطه. تدتیب و -3

 .لیڅارنوا یادار خدمات مککی و منسوبین نظامی کارکنان ،نواالنتنظیم امور ذاتی څار -4

 تدارکاتی څارنوالی طب  اسناد تقنینی مدبوط. امورتنظیم  -5

 منقو  و  ید منقو  څارنوالی. های و مداقبت از دارائیحفاظت   بت اسناد، -6

 های څارنوالی. نظیم امور مدبوط به توسعه زیدبنات -7

 لوژسایکی څارنوالی. تنظیم امور مدبوط به حمایت های مادی، تخنیکی و -8

، س هیاکنفیدان ،مسیککی تدوید کورس هیای آموزشییرمدبوط به سااژ څارنواالن، تنظیم امو -9

ی خیییدمات اداری و مینار هیییا و سیییاید بدنامیییه هیییای ارتقیییای ظدفییییت څیییارنواالن و کارکنیییانیسییی

 څارنوالی.

 ی کییاریی، پالیسییی و پییالن هییاسییاداتیژاتییدوین مسییوده  تنظیییم امییور مدبییوط بییه تهیییه و -10

 څارنوالی.

 تنظیم امور مدبوط به نشدات و ارتباطات عامه.  -11

 و افشییا کننییدران رانیییت از ماضییدرین، شییهود، اطییالع دهنییدتنظیییم امییور مدبییوط بییه حما -12

 مطاب  طدزالعمل مدبوط.جدایم 

 نظیم امور مدبوط به رسیدری به شکایات در محی  کار.ت -13

 .اجدای ساید وظایف به اساس هدایت لوی څارنوا  -14

لییوی وظییایف و صییالحیت هییای بخییت هییای مدبییوط را تحییت نظیید  لییوی څییارنوا معاونییان ( 5)

 د.ن، اعما  می نمایڅارنوا 

وی توس  یکیی از معاونیان  کیه بیه وی  صالحیت های  وظایف و لوی څارنوا ( در  یا  6)

 تفوی  صالحیت شده باشد، اعما  می رددد.

 څارنوالی تحقیق جرایم  یصالحیت هاو وظایف 

 :انزدهمپۀ ماد

 ذیل می باشد:  یصالحیت ها و وظایف څارنوالی تحقی  جدایم، دارای

 ن.و ساید موارد مندرا قوانیتحقی  قضایای جدمی بعد از دریافت محاضد مداج  کشفی  -1

 جم  آوری دالیل الزام و اناسا  جدم یا رد آن به مظنون. -2

ت بییده دیگیید در صییوریییین اهییل خهنمییائی الزم در زمینییه یییا تعرمطالبییه نظیید اهییل خبییده و  -4

 .احکام قانون مطاب  ویه شده توس  ئاعاداض عکیه آن یا نظد ارا

 یییا الغییای آن مطییاب  احکییامو صییدور امیید احضییار یییا ردفاییاری و توقیییف مظنییون یییا مییاهم  -5

 قانون.

م اشیییای ضییب  شییده ماعکیی  بییه جییدم یییا ناشییی از آن در حییدود احکییا مییورد اتخییاذ تصییمیم در -6

 قانون. 
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یم هم در جیدامنی  تصیدف داراییی مظنیون و میا ییا و ذ تصمیم در مورد ان ماد ییا ضیب اتخا -7

 .مطاب  احکام قانون مالی یا فساد اداری

کمییه بیه مح ،را نمایید خسیارهای یا  مصیادره، رد مییا  ییا جبیدان  پیشینهاد سیاید میوارد کیه  -8

 مطاب  احکام قانون. 

 ایین مطیاب  احکیام ییت مدبوطیه،معاون به ماهم و  مظنونتعکی  وظیفه  پیشنهادطدح تدتیب  -9

  وننقا

داد محیالت ییا انسی مناز  رهایشی و ساید سیاخامان هیای مسیکونی و تفایتپیشنهاد اجازه  -10

 احکام قانون. مطاب موقت آن به محکمه ذیصالح 

 به محکمه ذیصالح مطاب  احکام قانون. پیشنهاد تمدید توقیف مظنون و ماهم -11

 اتهامنامه عکیه ماهم مطاب  احکام قانون. تدتیب -12

 صدور قدار مبنی بد عدم لزوم اقامه دعوی مطاب  احکام قانون. -13

بیی  تعویضیات مییالی ط تضیمین تنفیییذ م ییازات و بییه منظییور میالی و احایییاطی تییدابید اتخیاذ -14

 احکام قانون. 

 و سیاید فغانسیاانا قیانون اساسییاحکیام مظنیونین و ماهمیین مطیاب  بشیدی رعایت حقو   -15

 قوانین. 

 صالحیت ها مطاب  احکام قانون. اعما  و ان ام ساید وظایف -16

 قضائی تعقیب در امور څارنوالی یها صالحیتو وظایف 

 :شانزدهم ۀماد

  باشد:  می ذیل یها صالحیت و وظایف دارای قضائی تعقیب امور څارنوالی در

 ه دعوی درپیشگاه محکمه ذیصالح.تائید اتهامنامه، تدتیب صورت دعوی و اقام -1

،   حیی  العبیید ومسیی ،  وی، م نییی عکیییه، مییدعی حیی  العبییدمییاهم، وکیییل مییداف سییاخان مطکیی  -2

 .قضائی ۀجکس زمان و تاریخ از ماضدرین شهود و

 ب مطیاتعویضیات میالی  تضیمین تنفییذ م یازات و بیه منظیور میالی و احاییاطی تیدابید اتخاذ -3

 احکام قانون.

 در شییده اقامییه دعییوای از دفییاع و توضیییحات ارائییه منظییور بییه قضییائی جکسییات در اشییاداک -4

 .محکمه پیشگاه

 رددد.  می مطدح محکمه در قضیه رسیدری حین که مسایکی تحکیل و اسادال  -5

 به اساس ارزیابی محکمه.ا بات جدم انصداف از دعوی در صورت فقدان دالیل  -6

 کمه. مح فیصکهیا  قداربه  قناعت یا اعاداض -7

 احکام قانون. مطاب ها و فیصکه های صادره محاکم به مداج  ذیدب  قدارتکثید  -8

 قانون. احکام مطاب  ها صالحیت اعما و وظایف ساید ان ام -9

 

 

 څارنوالی تحقیق جرایم های  صالحیتو وظایف 

 هفدهم: ۀماد
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 د:ذیل می باشوظایف و صالحیت های  تحقی  جدایم دارای نظارت بد څارنوالی

 . تحقی  څارنوالینظارت از قانونیت اجداآت  -1

 تحقی  جدایم در صورت شکایت.څارنوالی  اجداآت  نظارت از -2

تحیت  لیڅیارنوا ههدایات قانونی ب صدور تثبیت حاالت تخکف از احکام قانون و تشخیص و -3

  .نظارت

 .څارنوالینظارت از تطبی  قدار های  -4

میم در حفظیی و عیدم لیزوم اقامیه دعیوی جزاییی و اتخیاذ تصی نظارت از قانونیت قدار های -5

 زمینه.

 قانون. احکام مطاب  ها صالحیت اعما  و ظایفو ساید ان ام -6

 تنفیذ احکام  تحقی  جدایم و څارنوالیبر اجراآت  څارنوالی نظارتی صالحیت هاووظایف 

 هجدهم: ۀماد

 وظیییایف و فییییذ احکیییام  دارایتن و تحقیییی  جیییدایم څیییارنوالیبییید اجیییداآت  نظیییارت څیییارنوالی

 ذیل می باشد:ی ها صالحیت

 ی.ئمحاکم در قضایای جزابی  قدارها و فیصکه های قطعی نظارت از تط -1

 سیسام دیاابیس )مدیدیت  بت قضایا(.   بت قضایا در -2

 و در میورد محکیومین فیداری بیه منظیور  بیت معکومیات معکومیاتی(  ای اد دیایابیس )بانی  -3

 ودر آن  ( ایین قیانون1معکومات مندرا فورم ضیمیمه شیماره )درا  ، الخدوااشخاص ممنوع 

 تعمیل قدار.ذیدب   دض  مداج اطالع آن به 

 .سادداد مظنونین و ماهمینا اجداآت در مورد تنظیم امور مدبوط به -4

 احکام قانون. مطاب نظارت از امور تنفیذ احکام مدبوط به بدیل حبس  -5

 .مطاب  احکام قانونو اعما  صالحیت ها   وظایف ساید ن اما -6

 ی بررسی و مستند سازی جرایم فساد اداریڅارنوالوظایف و صالحیت های 

 م:نزده مادۀ

ی بدرسی و مساند سازی جدایم فساد اداری، دارای وظایف و صالحیت های ذییل میی څارنوال

 باشد:

ییا حکمیی مبنیی بید  ساند سیازی اطالعییه هیای ادارات، م سسیات وسیاید اشیخاص حقیقییم -1

 ارتکا  جدایم فساد اداری.

ضایائی ارسالی ادارات کشیفی در رابطیه بیه جیدایم فسیاد اداری در صیورت قمساند سازی  -2

 ارجاع قضیه توس  مدج  تحقی .

ند سازی رزارد و راپور هیای رسیانه هیای همگیانی میدتب  بیه جیدایم فسیاد بدرسی و مسا -3

 اداری.

و  1دم تحدی  دعوی جزائیی در میوارد منیدرا اجیزای عحدی  و اتخاذ تصمیم مبنی بد ت -4

 ی مدبوط.څارنوالاین ماده و ارسا  آن به  3

 ی مبارزه علیه جرایم بین المللیڅارنوالوظایف وصالحیت های 

 : مبیست مادۀ
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 ی مبارزه عکیه جدایم بین المککی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:څارنوال

 .ی  و تعقیب جدایم بین المککیمساند سازی تحق -1

همکاری عدلی به اساس معاهدات بیا کشیور هیای ذییدخل در جیدایم بیین المککیی  تأمین زمینۀ -2

 مطاب  احکام قانون.

سییت و مطالبییه اسییادداد مظنییونین و ماهمییین جییدایم بییین المککییی مطییاب  احکییام اجیدای درخوا -3

 قانون.

 اب  احکام قانون.ن ام ساید وظایف و اعما  صالحیت ها مطا -4

  تدقیق و مطالعات های وظایف و صالحیت

 :میکبیست و مادۀ 

 ذیل می باشد: های دارای وظایف و صالحیت تدقی  و مطالعاتریاست 

ییا معاونیان وی  څارنوا دقی  و ابداز نظد در مورد دوسیه های جزائی که از طدف لوی ت -1

 می شود. احالهتدقی  و مطالعات  ریاستبه 

 ه شورای عالی.ی ها و ارائه آن بڅارنواله و تدتیب مشوره های قانونی اساهداآت تهی -2

آن بییه  و ارائییه بیا بخییت هییای مدبیوط تدتییب مسییوده هییای اسیناد تقنینییی تهیییه وهمکیاری در  -3

 شورای عالی.

ورد اسیبا ، عوامیل و انگییزۀ جیدایم و ارائیه طیدح پیشینهادی بمنظیور کیاهت تحقی  در می  -4

 .میزان جدایم

تیدابید پیشیگیدانه  ن ام مطالعات الزم جهت تشخیص عوامیل فسیاد اداری بمنظیور وقاییه وا -5

 از ارتکا  جدم.

 ی.څارنوالطالعات الزم پیدامون رساله ها وتالیفات مدبوط به کادر مسککی م -6

ی ها و ارائه آنهیا جهیت تصیویب څارنوالدقی  لوایح، طدز العمل ها و رهنمود های کاری ت -7

 .ورای عالیبه ش

 هیه و تدتیب احصائیه جدایم و تنظیم بان  معکوماتی قضایای جدمی.ت -8

 می شود. محو  څارنوا ید وظایفی که از طدف لوی ان ام سا -9

 یڅارنوالوظایف و صالحیت های بورد مشاورین 

 : ومدبیست و مادۀ

 ی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:څارنوالبورد مشاورین 

 ع رددد.ارجا څارنوا ئه مشوره های قانونی در خصوص مواردی که از طدف لوی ارا -1

 شاداک در جکسات هماهنگی کمیاه های تسوید قوانین.ا -2

 سپدده می شود. څارنوا ید وظایفی که از طدف لوی ان ام سا -3

 یڅارنوالتفتیش داخلی وظایف و صالحیت 

 :مسوبیست و  مادۀ

 وظایف و صالحیت ذیل می باشد: ی دارایڅارنوالتفایت داخکی 

 ی.څارنوالفایت بخت های مالی و اداری ادارات تحت ا د ت -1

 .وا څارنن بعد از هدایت لوی څارنواالبدرسی تخکفات  -2



10 

 

 .څارنوا ه رزارد از نای ۀ تفایت به لوی ارائ -3

 سپدده می شود. څارنوا ید وظایفی که از طدف لوی ان ام سا -4

  کنترول و مراقبت ریاست یوظایف و صالحیت ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                            م:ۀ بیست و چهارماد

 دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:کنادو  و مداقبت  ریاست

خیدمات مککیی و منسیوبین  کارکنیانن، څیارنواالساماع و اخذ شیکایات مبنیی بید روییۀ سی  ا -1

 ی، ارزیابی و رسیدری به آن.څارنوال نظامی اداری

ات کشییفی و اوپداتیفییی جهییت مسییاند سییازی راپییور هییای واصییکه مطییاب  احکییام اتخییاذ اقییدام -2

  قانون.

 ان ام ساید وظایف و اعما  صالحیت ها مطاب  احکام قانون. -3

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 فرجام خواهیڅارنوالی صالحیت  و تشکیل

 فرجام خواهی څارنوالی تشکیل

 م:بیست و پنح ۀماد

جیزای عمیومی، امنییت عامیه، فسیاد اداری، جیدایم  بخیت هیایدارای  اهیفدجام خوڅارنوالی 

ییه جیدایم عکو  ه زن، تخکفیات اطفیا ، جیدایم نظیامیسنگین فساد اداری، مبارزه با خشونت عکی

 می باشد. ،اتمبارزه با جدایم مواد مخدر و مسکد و امنیت داخکی و خارجی

 فرجام خواهیڅارنوالی  یصالحیت هاو  وظایف 

 :مشش یست وب ۀماد

 ذیل می باشد:ی صالحیت ها و وظایف دارای فدجام خواهیڅارنوالی ( 1)

 .احکام قانون مطاب فدجام خواهی یا انصداف از آن  -1

 .اعاداض بد فیصکه های جزایی محاکم اسایناف مطاب  احکام قانونقناعت یا  -2

جمهییوری  محکمییه سییاده پیشییگاه در تعقیییب قضیییه در مدحکییه فدجییام خییواهی و ت دییید نظیید -3

  .اسالمی افغانساان

بوطیه مد ییوان هیایشفاهی یا تحدیدی د بدابد پدست هایر توضیحات د و ه معکوماتئارا -4

 جمهوری اسالمی افغانساان. ساده محکمه

 .محو  می رددد څارنوا ان ام ساید وظایفی که طب  احکام قانون از طدف لوی  -5

 در تشکیل  مدبوط تنظیم می رددد. فدجام خواهی څارنوالیاداری دفاتد ( 2)
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 فصل پنجم

 استیناف څارنوالی  صالحیت  تشکیل و

 استیناف  څارنوالیکیل تش

   :متبیست و هف مادۀ

 باشد: میبه تدکیب ذیل څارنوالی اسایناف هد والیت دارای ( 1)

 .څارنوالی تحقی  جدایم -1

 .یئڅارنوالی تعقیب قضا -2

 تحقی  جدایم و تنفیذ احکام  څارنوالیبد اجداآت نظارت  څارنوالی -3

 .نظامیمبارزه با جدایم  څارنوالی -4

 .تخکفات اطفا  و عکیه زن خشونت مبارزه باڅارنوالی  -5

 .و صب زمینفساد اداری جدایم مبارزه با  څارنوالی -6

 اناف زون هیوالی اسیایاسیایناف دارای ریاسیت هیای څیارن څارنوالیوالیت کابل بد عالوه ( 2)

  این ماده نیز می باشد. (1) ۀفقد 3و  2، 1تدکیب اجزای  به

سیطح در اسیایناف  څیارنوالینظامی دارای ریاست هیای  در امور  څارنوا لوی  یتمعاون( 3)

 .دمی باشزون 

 اسایناف در تشکیل  مدبوط تنظیم می رددد. څارنوالی( دفاتد  مالی و اداری 4)

  استیناف څارنوالی های صالحیتو  وظایف

 :مشتهبیست و  ۀادم

 باشند: ذیل می یها صالحیتوظایف و دارای  اسایناف څارنوالی

 احکام قانون. مطاب تحقی  جدایم  -1

 احکام قانون. مطاب محاکم ذیصالح  در عکیه ماهم اقامه دعوی -2

 .تنفیذ احکام و جدایم تحقی  څارنوالی تآاجدابد نظارت -3

 .قانون احکام مطاب تحت ا د  های والیڅارن قدارهای و تصامیم رد یا یدئتا -4

 اب مطیتیدابید احاییاطی اتخیاذ اتخاذ تصمیم در مورد توقیف م دد ماهم رها شده بیه منظیور  -5

 .احکام قانون

میه محک درقضییه  تعقییبفیصکه های صادره محاکم ابادائییه و  بد یخواست اساینافارائه در -6

 اسایناف.

 ب مطیا تعویضیات میالی تضیمین تنفییذ م یازات و منظیور بیه میالی و احاییاطی تیدابید اتخاذ -7

 .احکام قانون

 قانون. احکام مطاب  اسایناف کمامح احکامبد یا اعاداض  قناعت -8

 .  تفوی  صالحیت رسیدری قضایا از ی  څارنوالی به څارنوالی دیگد در والیت مدبوطه -9

 ما فوق ارنوالیڅارسال دوسیه به 

 :مبیست و نه مادۀ
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مایید، نه یا اسیایناف در جیدم جناییت قناعیت ابادائیاسایناف به حکم محکمه  څارنوا اه هدر( 1)

 فدجیام خیواهیبا رعایت احکام این قانون دوسییه را  یدض اتخیاذ تصیمیم بعیدی بیه څیارنوالی 

 ارسا  می نماید.

، نماییید تائیییدرا  څییارنوا  اسییایناف تصییمیم څییارنوا هدرییاه معییاون تعقیییب قضییائی یییا لییوی ( 2)

بییه دیییوان  اض بییا ذکیید دالیییل  ییدض فدجییام خییواهینهییائی میگییددد و در صییورت اعایید یهقضیی

 جمهوری اسالمی افغانساان، ارسا  می رددد. مدبوط ساده محکمه

 فصل ششم

 یهئابتدا څارنوالی صالحیت  و تشکیل

 بتدائیهاهای  څارنوالی تشکیل

 :مسی ا ۀماد

ب ذییل به تدکییمدبوط والیت نوالی اسایناف څار در تشکیل  ولسوالی هایه ئڅارنوالی ابادا( 1)

 :فعالیت می نماید

 تحقی  جدایم. یڅارنوال -1

 تعقیب قضایی. یڅارنوال -2

  .تنفیذ احکام تحقی  جدایم و څارنوالیاجداآت  رت بدنظا یڅارنوال -3

 والیییت تحییت ا یید څییارنوالی اسییایناف ،والیییات در نییواحی شییهدی یییهئابادا هییای څییارنوالی( 2)

 .نداین ماده فعالیت می نمای (1) ۀا فقدرمند اجزای به تدکیبمدبوط 

 دهیخیارجی  امنییت داخکیی و عکییه جیدایم بیامبیارزه امور  در نظامی و در امور یڅارنوال( 3)

میی  میادهایین ( 1) منیدرا فقیدۀ های ابادائیه در والیات به تدکیب اجیزای څارنوالیدارای ی  

 باشند.

 در تشییکیلاییین مییاده ( 1) ۀفقیید تدکیییب اجییزای بییه  ابادائیییه هییای اخاصاصییی څییارنوالی( 4)

 د.نفعالیت می نمای ،مدبوطهاسایناف والیت   څارنوالی

 در تشکیل  مدبوط تنظیم می رددد. ابادائیههای  څارنوالی( دفاتد  مالی و اداری 5)

 یه ئابتداڅارنوالی  یصالحیت ها ووظایف 

 :مسی و یک ۀماد

تعقییب  و خیویت را در عدصیۀ تحقیی  جیدایمی هیا صیالحیت وظیایف و هئیابادا څارنوالی( 1)

در حیوزه مدبوطییه شییان تنفییذ احکییام  وجییدایم  تحقییی   څیارنوالیبید اجییداآت  نظییارت ،قضیائی

یییا اسییایناف  ید، مگیید اینکییه بییه حکییم قییانون در حیطییه صییالحیت څییارنوالنییمییی نمای اعمییا  

 قدار داشاه باشد. های مدکزی څارنوالی

 ایهی صیالحیتو  وظیایف قیانونایین  سیی ام مادۀ( 1) ۀه مندرا فقدهای ابادائی څارنوالی( 2) 

گید د، منیاعمیا  میی نمای صالحیت شاناین قانون را در حوزه م پانزدهم و شانزدهمندرا مواد 

قیدار هیای مدکیزی   څیارنوالیاسیایناف ییا  یاینکه به حکم قانون در حیطیه صیالحیت څیارنوال

 داشاه باشد.

ۀ میاد صیالحیت هیای منیدرا این قانون سی ام( مادۀ 4مندرا فقدۀ )های ابادائیه  څارنوالی( 3)

 این قانون را در بخت های تحت ا د شان اعما  می نمایند.م شانزده



13 

 

 

 هفتم فصل

 ممنوع الخروجی شخص و رفع آن

 پیشنهاد ممنوع الخروجی

 :موسی و دۀ ماد

ای  در نظید داشیت شید بیاایین قیانون  نهیم( میادۀ 1فقیدۀ ) 7 الیی 2معاونان مندرا اجزای ( 1) 

 د:نپیشنهاد می نمای څارنوا را به لوی یل ممنوع الخدوجی شخص ذ

قیانون  کیه جیزای آن دردر صورتی که جدم نسبت داده شده به شخص جنایت یا جنحه باشد  -1

 بینی شده باشد. پیت اد از آنبیشیا  سا  سه حبس

 اشد.در صورتی که خوف فدار شخص به اساس دالیل م جه ماصور ب -2

 بیشیاد از آن محکیوم رددییده وسه سا  ییا  در صورتی که شخص به حکم محکمه به حبس  -3

 م ازات وی تنفیذ نگددیده باشد.

انون قییدر جییدایم فدیبکییاری، خیانییت در امانییت، سییدقت و سییاید جدایمییی کییه جییزای آن در   -4

، اخیاالس و شیویی جیدایم پیو  در و نی شیده باشید بیاال د تقاضیای ماضیدرحبس ماوسی  پیشیبی

جبدان خسیارۀ وارده ییا رد میا  و ییا جیزای نقیدی محکیوم بهیا،  عدم پدداخت در صورتی در 

 مگد اینکه شخص تضمین معابد معاد  وجه محکوم بها را ارائه نموده باشد.

بیشیاد بیوده  روز  90از روز و در جنایت 60 از جنحه میعاد ممنوع الخدوجی شخص در( 2)

  نمی تواند.

وجیی تمدید ممنوع الخد څارنوا لوی ، ای ا  مدت بیشاد را نماید ممنوع الخدوجی( هدراه 3)

 پیشنهاد می نماید. را به ساده محکمه جمهوری اسالمی افغانساان،

 رسال فورم ممنوع الخروجیا

 :مسی و سوۀ ماد

فیورم ضیمیمه شییماره  ،بعید از منظییوری ممنیوع الخدوجیی مککیف اسیت ی مدبیوطڅیارنوال( 1)

انون را بعیید از خانییه پییدی و نصییب فوتییو بییه پییولیس سییدحدی وزارت امییور داخکییه ( اییین قیی1)

 ارسا  نماید.

دالیییل  ،ممنییوع الخدوجییی شییخصپیشیینهاد  تدتیییبحییین  ،مککییف اسییت ی مدبییوطڅییارنوال ( 2)

 پیشنهاد نماید. نوع الخدوجی را به صورت واضح درامم

 

 

 

 حاالت رفع ممنوع الخروجی

 :مسی و چهار مادۀ

 څیارنوا لیوی حاالت ذییل رفی  ممنیوع الخدوجیی شیخص را بیه  در  څارنوا اون لوی مع( 1)

 پیشنهاد می نماید:

 در صورت صدور حکم محکمه به بدائت شخص. -1
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 در صورت سپدی نمودن مدت حبس محکوم بها. -2

 در صورت صدور قدار مبنی بد عدم لزوم اقامه دعوی. -3

 ت آن شخص ممنوع الخدوا رددیده است.در صورت از بین رفان حاالت که به عک -4

دامیۀ ادر صورت اتخاذ تصیمیم مبنیی بید سیاید تیدابید احاییاطی کیه بیا تطبیی  آن ضیدورت  -5

 ممنوع الخدوجی مدفوع رددد.

ممنییوع الخییدوا رددیییده باشیید در صییورت رفیی    څییارنوا هدرییاه شییخص بییه تصییمیم لییوی ( 2)

لییوی  جهییت اتخییاذ تصییمیم بییهدوجییی وی (  اییین مییاده، رفیی  ممنییوع الخ1حییاالت منییدرا فقییدۀ )

 .ارائه می رددد څارنوا 

 

                   

 هشتمفصل 

 امور ذاتی

 څارنوال استخدام شرایط

 :مسی و پنج ۀماد

 تواند:  می شده اساخدام څارنوا  حیث به ذیل شدای  واجد شخص

 .افغانساان تابعیت داشان -1

 یا شدعیات. قو حهای  یپوهنځ از سانسیلد سن حداقل داشان -2

 .تقنینییا و قضائی یا  ارنوالیڅ داشان سند فدا ت از سااژ -3

 .سیاسی احزا  در عضویت عدم -4

ییه عکجیدایم  و ، قاچا  میواد مخیدر، مسیکداتاداری فسادجدایم  ،جنایت به محکومیت عدم -5

 .حدمان از حقو  مدنیعدم  و  عفت و اخال  عامه

 .مخدر مواد به اعایادی، مزمن ساری و بودن به امداض روانمصا   عدم -6

 

 استخدام از طریق رقابت آزاد

 م:سی و ششمادۀ 

ا شیفاف بی از طدیی  رقابیت آزاد و م این قانونۀ سی و پن مندرا ماد اشخاص واجد شدای ( 1)

جدییید  څییارنوا بییه حیییث  در نظدداشییت شایسییاگی، تعهیید و تخصییص توسیی  کمیاییه اماحانییات

 .دناساخدام می ردد الاقدر،

 صورت می ریدد: با رعایت موارد ذیل ( این ماده1مندرا فقدۀ ) څارنوا اساخدام ( 2)

 تشخیص بست کمبود. -1

 تدتیب الیحه وظایف. -2

 اعالن بست. -3

 ت در خواست دهندران.ب لیسو تدتی جم  آوری در خواسای ها -4

 اجدین شدای .ران و تدتیب شارت لیست وناد درخواست دهندارزیابی اس -5

 اماحان تحدیدی. -6
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 و اناخا  کاندید موف .اماحان تقدیدی  -7

 تشخیص بست کمبود

 م:فتهمادۀ سی و 

( ریاست عمومی انکشاف مناب  بشدی مککف است، بست های کمبود مسککی اعیم از مککیی 1)

 اارشیده بدوییت کایا  انید و نظامی را در آ از هد سیا  میالی بعید از دریافیت تشیکیل منظیور

سام معکومات مناب  بشیدی تشیخیص و در اسیاخدام اشیخاص مطیاب  شیدای  پییت اساخدام و سی

 بینی شده این قانون اقدام نماید.

و تیداکم  ی جدمیی، ضیدورت عینییئ( تزئید و تنقیص بست در تشکیل به اساس ح م قضیایا2)

 ی مدبوط، صورت می ریدد.څارنوالنفوس در حوزۀ 

 الیحه وظایف

 م:هشت سی و ۀماد

 دارای الیحه وظایف معین با مشخصات ذیل می باشد:  لیڅارنوا هد بست مسککی

 .عنوان بست -1

 .و بخت مدبوطریاست  -2

 .هدف بست -3

 .لیت های وظیفوی ومس -4

  .یدیرزارد ر و زارد دهیر مدج  -5

 .شدای   و معیار های بست -6

 اعالن بست

 :سی و نهم ۀماد

 مپین سیی و میادۀمنیدرا  کمبیود هیایبسیت  ،انکشاف مناب  بشدی مککیف اسیت عمومی ریاست

یکییی از سییایت هییای  و بسییایت څییارنوالیدری از طدییی  و و پشییاو اییین قییانون را بییه زبییان هییای

 کاریابی معدوف و بورد اعالنات کارییابی ریاسیت مایذکده و ریاسیت هیای څیارنوالی اسیایناف

 ( روز به اعالن بسپارد.14والیات به مدت )

 رخواست دهندگاناد و ترتیب لیست دجمع آوری اسن

 م:چهل ۀماد

قبییل از پدوسییه ارزیییابی اسییناد مککییف بییه ان ییام  انکشییاف منییاب  بشییدیعمییومی ریاسییت ( 1)

 وظایف ذیل می باشد:

 یل:و کاپی اسناد ذ سافت فزیکی یا دریافت و جم  آوری درخواسای کاندیدان بشکل -1

 احوا  نفوس. ج   بتتذکده تابعیت تایید شده مد -

 تایید شده وزارت تحصیالت عالی. اسناد تحصیکی -

 تائید شده مداج  مدبوط. تقنینییا قضائی  ،سند فدا ت از سااژ څارنوالیکاپی  -

 ست مشخصات درخواست دهندران با تفکی  ذیل: یتدتیب ل -2

  .شهدت مکمل -

 .درجه تحصیکی -
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 .رشاه تحصیکی -

 .ت دبه کاری -

 .مهارت ها -

 ن ماده با اسناد آن به کمیاه ارزیابی اسناد.ای  2ست مندرا جزء یارائه ل -3

 ابی اسناد ارزیکمیتۀ 

 م:ۀ چهل و یکماد

 تحیت ریاسیت رئییسکمیایۀ  ، شیارت لیسیت جهت تدتییب اسناد ماقاضیانبمنظور ارزیابی ( 1)

 : می رددد ی اداذیل  انکشاف مناب  بشدی به تدکیب عمومی

 .حیث عضوه نماینده ریاست حمایت از زنان ب -1

 .حیث عضو و منشیه آمد اساخدام ب -2

سیی و میادۀ ان از شیدای  منیدرا نیی، مککف است بمنظور حصو  اطمکمیاه ارزیابی اسناد( 2)

 این قانون اسناد ارائه شده را ارزیابی نماید.  مپن 

ادۀ مندرا میصو  اطمینان از موجودیت اسناد بعد از حمککف است  ،اسناد(  کمیاۀ ارزیابی 3)

 .نماید را تدتیب ست نهائییشارت ل، نچهکم این قانو

را  ای ناایج ارزیابی اسناد ماقاضییان واجید شیدای  و  یید واجید شید کمیاۀ ارزیابی اسناد  (4)

 درا می نماید.در فورم های جدارانه  آن یامضا بعد از

 طیهدر فیورم مدبو دالییل آن را واجد بیودن ماقاضییدر صورتی عدم  ( کمیاۀ ارزیابی اسناد5)

 ی نماید.درا م

ن تحدییدی ( این ماده را  به کمیایۀ اماحیا3ست نهائی مندرا فقدۀ )ی( کمیاۀ ارزیابی اسناد، ل6)

 ارسا  می نماید.

 مراحل امتحان

 م:مادۀ چهل و دو

  اخذ می رددد. )مصاحبه(  اماحان بصورت تحدیدی و تقدیدی( 1)

ان نمیده کامییابی در اماحینمیده بیوده و حید اقیل معییار  70( م موع نمدات اماحان تحدیدی 2)

و م میییوع اماحیییان تقدییییدی  نمیییده 50) مصیییاحبه(  تحدییییدی و شیییمولیت در اماحیییان تقدییییدی

 اماحان تقدیدی بصورت تخنیکی ریکارد می رددد.می باشد،   نمده 30مصاحبه( )

 نمیده تشیویقی در اماحیان تحدییدی در 5( بدای ماقاضیان اناث و اشخاص دارای معکولییت 3)

 ی شود.نظد ردفاه م

مطیاب  الیحیۀ وظیایف و نیازمنیدی بسیت توسی  کمیایۀ  اماحان تحدیدی و تقدیدی ( سواالت4)

 می رددد.تدتیب،   فی الم کس در روز اماحان مدبوط

 امتحانایجاد کمیتۀ 

 م:سو چهل و ۀماد

معییاون مییالی و   تحییت ریاسییتکمیاییۀ از واجییدین شییدای ،  تحدیییدی ( بمنظییور اخییذ اماحییان1)

 :به تدکیب ذیل ای اد می رددد رنوا څالوی  اداری 

 حیث عضو. ه رئیس عمومی انکشاف مناب  بشدی ب -1
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 حیث عضو.ه نماینده ریاست عمومی تدقی  و مطالعات ب -2

 حیث عضو.ه نماینده ریاست انسایاوت آموزد های مسککی ب -3

 حیث عضو.ه نماینده ریاست حمایت از زنان ب -4

 حیث منشی.ه بدربخت نظامی  کادر و پدسونل رئیس در بخت مککی و رئیس اساخدام -5

 .به حیث ناظد ذیدی  جامعه مدنیۀ نمایندی  تن  -6

تحیت ریاسیت معییاون کمیایۀ  ،از واجیدین شیدای  )مصیاحبه( تقدییدی ( بمنظیور اخیذ اماحیان2)

ی ای یاد می ( ایین میاده1فقیدۀ ) 6الی  1 مندرا ارنوا  در بخت مدبوط به تدکیب اجزایڅلوی 

 رددد.

ناد، ارنوالی مییی تواننیید در مداحییل ذیییل  عکیییه کمیاییه ارزیییابی اسییڅییاسییاخدام در  ماقاضیییان( 3)

 ریاسییتبیه  طیوری کابیی ، شیکایت خیویت راکمیایۀ اماحیان تحدییدی و کمیایۀ اماحیان تقدیییدی

 :دینارائه نما تفایت داخکی

 .بعد از ابالغ ارزیابی اسناد  -1

 .ناایج اماحان تحدیدی بعد از ابالغ -2

 دی.یبعد از ابالغ ناایج اماحان تقد -3

 ( ایین میادۀ کمیایۀ تحیت ریاسیت رئییس تفاییت3( بمنظور رسیدری به شکایات مندرا فقیدۀ )4)

 به تدکیب ذیل ای اد می رددد: څارنوالیداخکی 

 حیث عضوه ب تکنادو  و مداقب عمومی رئیس -1

 ضو.حیث عه بانکشاف مناب  بشدی  عمومی رئیس -2

 .حیث عضوه از زنان برئیس حمایت  -3

 .حیث منشیه ب ریاست عمومی انکشاف مناب  بشدی آمد ارتباط کارکنان -4

و  و رسیییدری بییه شییکایات تقدیییدی، تحدیییدی اماحیان ارزیییابی اسییناد، هییای کمیاییه( وظیایف 5)

 در طدز العمل مدبوط، تنظیم می رددد. ساید امور مدبوط به پدوسۀ اساخدام

 پیشنهاد تقرر

 م:هارمادۀ چهل و چ

ریاسییت عمییومی انکشییاف منییاب  بشییدی اشخاصییی را کییه در نای ییۀ اماحییان تحدیییدی و ( 1) 

ای میورد پیشینهاد تقیدر آنهیا را بالادتییب در بسیت هی ،را اخذ نمیوده انید بکند تدین نمدهتقدیدی 

 .ارنوا  ارائه می نمایدڅبه لوی   دض منظوری نظد

 یبه شخصی را کسب نمایند، در این حالت مساوی نمده  ،هدراه  دو یا بیشاد از دو شخص (2)

مهیارت درجۀ تحصییل، ت یار  کیاری میدتب  و  دارای بالادتیب ح  اولویت داده می شود که 

 باالتد باشد.

 

 منظوری

 :مپنج چهل و مادۀ
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 ، فاءقبیولی اسیاع اعطیای موافقیه و رفی  تقاعید، تمدیید خیدمت، تقاعید و ،، تدفیی  ( تقدر، تبید1)

و  ی بیه شیمن نظیامڅیارنواالبسیت هیای سیوم و پیایناد از آن و  نڅیارنواال تثبیت و تعدیل رتبیه

 صورت می ریدد. څارنوا پایناد از آن به  منظوری لوی  رتب دردوا  و

  فاءاسییاع قبییولی و و رفیی  تقاعیید، اعطییای موافقییه تقاعیید تدفییی ، تمدییید خییدمت،  ،د( تقییدر، تبیی2)

دیید بی رتبیه ن نظیامڅیارنواالتد از آن و بسیت هیای دوم و بیاالن څیارنواالتثبیت و تعدیل رتبیه 

اسیییالمی  و منظیییوری رئییییس جمهیییوری څیییارنوا پیشییینهاد لیییوی  بیییهجندالیییی و بیییاالتد از آن 

 صورت می ریدد. افغانساان،

ی پییت بینیقیانون  ن کیه در ایین څارنواالمککفیت های و ساید ازات حقو  و امای ی،رخصا( 3)

 صورت می ریدد. ،ناد تقنینی مدبوطنه رددیده است، حسب احوا  مطاب  احکام اس

اد اسین حکیاممطاب  ا ،ارنوالیڅ داریا نظامیخدمات مککی ومنسوبین  کارکنان امور ذاتی (4)

 .تقنینی مدبوط تنظیم می رددد

 شرایط تبدیلی

 :مچهل و شش مادۀ

 تواند: سه سا  تبدیل شده نمی از مدت کماد موارد ذیل در به اساثنای څارنوا 

 دری  دوره تدفی . نبودن فورمه ارزیابی قناعت بخت  -1

 مدبوطه.  ریاست در صورت ضدورت مبدم  -2

ه و مبنییی بیید تبییدیکی در بسییت معییاد  دارای الیحییۀ وظییایف مشییاب څییارنوا درخواسییت دو  -3

 مدبوط.ریاست های موافقۀ 

 یا پایناد. در بست معاد  دیبمنظور تأ به -4

 ارتقا

 م:فته مادۀ چهل و

 :می نماید ارتقا شدای  ذیل به بست های باالتد  تحت څارنوا ( 1)

 موجودیت بست خالی. -1

 نج سا  خدمت در بست فعکی.حد اقل پ -2

 ناایج ارزیابی موفقانه. -3

 سپدی نمودن دورۀ آموزشی. -4

کمیل ت څارنوا ( این ماده توس   دو و یا بیشاد از دو 1( هدراه شدای  مندرا فقدۀ )2)

د در دارای قدمت خدمت بیشاد در بست فعکی ارجحیت داده می شو ا څارنورددیده باشد به 

ه ب، ارتقاء واجد شدای  دارای عین مدت قدمت خدمت در بست باشند نڅارنواالصورتی که 

 صورت می ریدد.فو  الذکد  نڅارنواالبه اساس رقابت داخکی میان  بست باالتد

 اجراآتارزیابی 

 م:هشت چهل و ۀماد

 و مسککیاجداآت  ،بد اساس الیحه وظایف  یڅارنوال مککی آمدین روسا واجداآت ( 1)

 .ارزیابی می رددد این قانون، (2ضمیمۀ شماره ) معیار های مندرا فورم 
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ورم  فاجداآت مسککی و معیار های مندرا بد اساس الیحه وظایف و  ناجداآت څارنواال( 2)

 ارزیابی می رددد. این قانون (3ضمیمۀ شماره )

نان ساتنم مطاب  احکام قانون امور ذاتی افسدان، بدید مالن و ن نظامیڅارنواالت ( اجداآ3)

  .می رددد ارزیابی جدارانه، طدز العمل و

د ن، بدیقانون امور ذاتی افسدا احکام ، مطاب ارنوالیڅ اداری ( اجداآت منسوبین نظامی4)

 .ارزیابی می رددد مالن و ساتنمنان،

 کیکارکنان خدمات مک احکام مطاب  قانون ارنوالیڅمککی اجداآت کارکنان خدمات ( 5) 

 .ارزیابی می رددد

  .می رددد ارزیابی، طور ساالنهن څارنواالو  یڅارنوال سا، آمدینرؤ اجداآت( 6)

( 2 و 1 فقده های )مندرا  ،نڅارنواالی و څارنوال ، آمدینهدراه اجداآت ساالنه رؤسا( 7)

 ذیل اتخاذ می رددد:  تدابیدکی از  ی موفقانه ارزیابی رددد  این ماده

 مده.ن 50از م موع نمده  40قدم با امایاز مالی  در صورت کسب حداقل  ایارتق -1

 نمده 39الی  27قـــــدم در صورت کسب   یم وظیفه بـــــدون ارتقااود -2

 . نمده 26الی  15، در صورت کسب ظدفیت یارتقا معدفی به بدنامه ت وحفظ بس -3

 14الی  0ظدفیت در صورت کسب  یارتقا معدفی به بدنامهو پایناد ی در بست تبدیک -4

 نمده.

ر صورت داعالن بست  و قدار ردفان در حالت اناظار با معاد مطاب  احکام قانون  -5

ه دور ی این ماده در  4 جزءپیهم و تحق   دوره ارزیابی دوماده در این  3 جزءتحق  

 .ارزیابی

، به ی ه ارزیابی اجداآت به حالت اناظار با معاد قدار می ریددڅارنوا  که در نا (8)

ه از طدف ادار اداری اموردر این مدت به  ،اجدای امور مسککی توظیف شده نمی تواند

 می شود. توظیف

نینی مطاب  احکام اسناد تق نڅارنواال اناظار با معاد تحاالساید امور مدبوط به  (9)

 .مدبوط، صورت می ریدد

 یارزیابی اجداآت به ارتقادر نایحه  نڅارنواال ی وڅارنوال رؤسا، آمدین راه هد( 10)

 د.ن، بعد از سپدی شدن مدت شت ماه م دداً مورد ارزیابی قدار می ریدندددظدفیت معدفی ر

 4و 3اجزای مندرا ریاست آموزد های مسککی  مککف است بمنظور تحق  حاالت ( 11)

کشاف ریاست عمومی ان را تدتیب و تطبی  نماید، دفیتپالن ارتقای ظ ( این ماده7فقده )

 نظارت می نماید.  پالن ارتقای ظدفیت، تطبی نحوۀ مناب  بشدی از 

 نڅارنواالی و څارنوالآمرین  روسا و اجراآت ارزیابیکمیتۀ 

 م:ۀ چهل ونهماد

ی توس  څارنوال (و والیای )مککی و نظامی یمدکز و آمدین ساارزیابی اجداآت رؤ( 1)

به باشد،  تفوی  صالحیت شده به وی که یا معاون آن لوی څارنوا تحت ریاست میاۀ ک

 یدد:رصورت می  با حضور داشت شخص ارزیابی شونده، ذیل تدکیب

 حیث عضو.ه آمد مساقیم ب -1
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 حیث عضو.ه رئیس حمایت از زنان ب -2

 به حیث عضو. مناب  بشدی انکشاف عمومی رئیس -3

حیث عضو و ه ب در بخت نظامی ئیس کادر و پدسونلرت مککی و رئیس اساخدام  در بخ -4

 .منشی

 لوی تحت ریاست معاون توس  کمیاۀ ارزیابی څارنوا  )مککی و نظامی( در مدکز( 2) 

صورت می با حضور داشت شخص ارزیابی شونده،  ذیل تدکیببه  در بخت مدبوط څارنوا 

 یدد:ر

 آمد مافو  به حیث عضو. -1

 حیث عضو. هآمد مساقیم ب -2

 حیث عضو. ه نماینده ریاست حمایت از زنان ب -3

 حیث عضو و منشی کمیاه.ه نماینده آمدیت ارزیابی اجداآت ب -4

 ط،تحت ریاست رئیس مدبو توس  کمیاۀ ارزیابی څارنوا  )مککی و نظامی( در والیت( 3)

 یدد:رصورت می  با حضور داشت شخص ارزیابی شونده، ذیل تدکیببه 

 حیث عضو.ه اقیم بآمد مس -1

 حیث عضو و منشی کمیاه.ه نماینده آمدیت ارزیابی اجداآت ب -2

 تدویر برنامه آموزشی ارزیابی اجراآت

 :مۀ پنجاه اماد

 رابدنامه آموزشی ارزیابی اجداآت  ،است انکشاف مناب  بشدی مککف عمومی ریاست( 1)

 .نماید دایدت مدبوطه و آمدیت ارزیابی بدای آمدین بخ

 ددد.ارزیابی اجداآت توس  طدزالعمل جدارانه تنظیم می رید امور مدبوط به طدز ( سا2)

 ای اد بخت حمایت از ماضدرین، شهود، اطالع دهندران و افشا کنندران

 مادۀ پن اه ویکم:

ه اجه ب( آمدیت حمایت از ماضدرین، شهود، اطالع دهندران و افشا کنندران جدایم که مو1)

 اد می رددد:خطد باشند، طور ذیل ای 

 حامی ماضدر. -1

 حامی شاهد. -2

 ناب  اجاماعی.مهماهنگ کننده  -3

 شخص ارتباطی با پولیس. -4

ان ( ریاست عمومی انکشاف مناب  بشدی مککف به تدتیب الیحۀ وظایف واساخدام کارکن2)

 ( این ماده می باشد.1مندرا فقدۀ )

 ساعی و شخص ارتباطی با پولیاساخدام حامی ماضدر، شاهد، هماهنگ کننده مناب  اجام

 مادۀ پن اه و دوم:

، ( شخص واجد شدای ذیل به حیث حامی ماضدر، شاهد و هماهنگ کنندۀ مناب  اجاماعی1)

 اساخدام شده می تواند:

 ن.داشان تابعیت افغانساا -1
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 اشان سند تحصیکی حداقل لیسانس از رشاه های روانشناسی یا جامعه شناسی.د -2

 ی  سا  ت دبۀ کاری. داشان حد اقل -3

 ( شخص واجد شدای  ذیل به حیث شخص ارتباطی با پولیس اساخدام شده می تواند:2)

 ن.داشان تابعیت افغانساا -1

 ی جنائی اکادمی پولیس.ځاشان سند تحصیکی حد اقل لیسانس از پوهند -2

 قل ی  سا  ت دبۀ کاری.اداشن حد  -3

 مکلفیت های څارنوال مؤظف

م :وس مادۀ پنجاه و  

 ماضدرین، څارنوا  م ظف که قضیه تحت رسیدری آن قدار دارد در زمینه حمایت از

 شهود، اطالع دهندران و افشاء کنندران جدایم، دارای مککفیت های ذیل می باشد:  

 دایم به آمدیت مندرا فقدۀعدفی ماضدرین، شهود، اطالع دهندران و افشاء کنندران جم -1

 جهت دسادسی به حقو  و حمایت های قانونی .   قانون م اینۀ پن اه و یک( ماد1)

 .مدیت حمایت از ماضدرین، شهود، اطالع دهندران و افشاء کنندران جدایمهمکاری با آ -2

 طالع دهی در مورد وقت، محل و تاریخ جکسه قضائی به ماضدرین و شهود. ا -3

 وظایف و مسوؤلیت ها 

 م:چهار مادۀ پنجاه و

وظایف دارای  جدایم، رین، شهود، اطالع دهندران و افشاء کنندران دآمدیت حمایت از ماض

 :و مس ولیت های ذیل می باشد

 تثبیت و تأمین نیازمندی های قانونی ماضدر. -1

ماعی و تدتیب و توزی  بساه های آراهی دهی در مورد پدوسه عدالت جزایی، مناب  اجا -2

  .جدایم ندرانشهود، اطالع دهندران و افشاء کنحقو  ماضدرین، 

 سادسی بهد دض شهود، اطالع دهندران و افشاء کنندران جدایم، همکاری با ماضدرین،  -3

 خدمات حقوقی.

، ضدرکه  ما تیمداج  ذیصالح، بمنظور اتخاذ تدابید در حاال از مطالبه همکاری قانونی -4

 مورد تهدید قدار ریدد.  ، جدایم شاهد، اطالع دهنده و افشاء کنندران

 ماضدر و شهود در جکسه قضائی در فداهم نمودن تسهیالت ممکن جهت اشاداک -5

 .صورتی تقاضا

 معاش

 :مپنجاه و پنج  مادۀ

 . می رددد تعیین  معادمطاب  احکام قانونی   څارنواالن بدای( 1)

و معییاد منسییوبین  مطییاب  قییانون کارکنییان خییدمات مککیییخییدمات مککییی،  کارکنییان ( معییاد2)

 .پدداخت می رددد مطاب  سند تقنینی مدبوط، لیواڅارننظامی اداری 

 

 



22 

 

 کادر

 م:ششو  پنجاه  مادۀ

انیه که امور مدبیوط بیه آن در سیند تقنینیی جدار کادر مسککی می باشددرجات لی دارای څارنوا

 تنظیم می رددد

 دارایی ها  اشاعه

 :مفتهۀ پنجاه و ماد

 و بعیید از آن در شییغا  وظیفییها قبییل ازدارایییی هییای  خییویت را  څییارنواالن مککییف انیید، ( 1)

 ، اشاعه نمایند.مطاب  احکام قانون جدیان وظیفه همه ساله

 ( ساید امور مدبوط به اشاعۀ دارایی ها در طدز العمل مدبوط تنظیم می رددد.2)

 تامین امنیت

 م:هشت پنجاه و ۀماد

ط تد مدبیوامنیت وحفاظت څارنواالن ودفا ،ساید مداج  ذیدب  مککف اند وزارت امورداخکه و

 شان را تامین نمایند.

 طرز سلوک

 :منه وپنجاه  مادۀ

 رددد.  تنظیم می ،جدارانه طدز العملرنواالن توس  څاطدز سکوک 

 نڅارنواالمسلکی  ارتقای ظرفیت

 :مشصت ۀماد

ریاسیت آمیوزد هیای ن  مککیف اسیت څیارنواالی بمنظور ارتقای ظدفیت مسیککی څارنوال( 1)

 تدوید نماید.را  آموزشی ماداوم یبدنامه هامککف است،  مسککی

 .ساعت آموزد مسککی عمومی 12د اقل ح -1

 ساعت آموزد مسککی تخصصی. 6حد اقل   -2

 ساعت آموزد فدهنگی و مشارکت جنسیای. 2د اقل ح -3

ینید در ( این ماده اشاداک نما1در بدنامه های آموزشی مندرا فقدۀ ) ن مککف اندڅارنواال( 2)

اشیاداک نیه نمایید، از طیدف  آموزشییدون عذر موجه  در بدنامه هیای ب څارنوا صورتی که 

 تأدیب می رددد. ،ی مدبوطڅارنوال

 طدز العمل مدبوط، تنظیم می رددد.طب   آموزشی ماداوم ( طدز تدوید بدنامه های3)

 تادیب

 م:یک ۀ شصت وماد

الیی  وم کسد میزدارنوا  در موارد ذیل بالادتیب بار او  توصیه، بار دوم اخطار، بار سڅ( 1)

 پنج روز، بار چهارم با تبدیکی به وظیفه مشابه تأدیب می شود:

  ید ضدوری مظنون یا ماهم. توقیف -1

 عدم پابندی به وظیفه. -2

 بدخورد نا مناسب با مداجعین. -3

 وظایف محوله. وعدم دقت در اجدای اوامد قانونی  -4
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 تخطی از الیحۀ وظیفه. -5

 ای وظایف و اوامد قانونی.تعکل و تأخید در اجد -6

 د و لوازم کار.عدم دقت در نگهداشت و نظافت دفا -7

 عدم رعایت انظباط کار. -8

 ارنواالن.څطدز سکوک  احکام مندرا طدز العمل عدم رعایت -9

ۀ فورمییۀ اخطییار بالادتیییب از صییالحیت آمییدین درجییه او  و دوم ارزیییابی کننیید توصیییه و( 2)

 ییا آمید اعطیاء درجیه او  و څیارنوا سید میزد از صیالحیت لیوی سیاالنه و ک ارزیابی اجیداآت

 می باشد. څارنوا از صالحیت لوی  څارنوا تبدیکی 

طیدز العمیل مدبیوط، تنظییم میی  طبی ( ایین میاده، 1( چگونگی اجدای تأدیب منیدرا فقیدۀ )3)

 رددد.

 جرمی  تخلفاترسیدگی به 

 :مشصت و دو ۀماد

 موضوع به امید ،جزا ردددکود  417ماده  وی مندراوظیف جدایممدتکب  څارنوا هدراه  (1)

 دض اتخاذ تصمیم بیه شیورای آن  توس  ریاست تفایت بدرسی رددیده و نای ه څارنوا لوی 

ی ح  داده میی شیود تیا درمیورد نایایج بدرسی څارنوا در این صورت به عالی تقدیم می رددد. 

 .خود دفاع نماید ریاست تفایت در شورای عالی از

مییورد تائییید  څییارنوا  وظیفییوی ارتکییا  جییدایمرییزارد ریاسییت تفایییت مبنییی بیید ه هدرییا( 2)

اییی ماشییکل از دو نفیید ئتعکییی  و تحقییی  از وی توسیی  هیوظیفییه وی  ،شییورای عییالی قییدار ریییدد

میی  نیتعیی څیارنوا لیوی کیه از طیدف تحت ریاست یکیی از اعضیای شیورای عیالی  څارنوا 

 .صورت می ریدد رددد،

 

 نهمفصل 

 رقهاحکام متف

 مصونیت

 م:سو شصت و ۀماد

یفای ادر بدابد اجداآت صورت ردفاه که ناشی از  نارنواالڅارنوا ، معاونان وی و څلوی 

 باشد، مورد تعقیب عدلی قدار نمی ریدند. یارنوالڅعادی وظایف آن ها در 

 کارت هویت

 :مشصت و چهار ۀماد

طییدف  از آن ونییۀونم مشخصییات کییهباشییند  میییڅییارنواالن دارای کییارت هویییت مخصییوص 

 می رددد.تصویب  ،شورای عالی

 نلباس څارنواال

 :مشصت و پنج ۀماد

هنگییام اشییاداک در جکسییات قضییایی بییه لبییاس مخصوصییی کییه از  ، څییارنواالن مککییف انیید( 1)

 .باشندمکبس شده است،  تثبیتطدف شورای عالی 
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  یابند.( اعضای شورای عالی حین تدوید جکسات با لباس مخصوص به جکسه حضور می 2)

 اختصاصی نشریه

 :مشصت و ششدۀ ما

 میباشد. اخاصاصیۀ نشدی دارای څارنوالی

 مهر 

 :مشصت و هفتمادۀ 

هید دارای میه ئ، اسایناف و ابادافدجام خواهیڅارنوالی های  ، ریاست های مدکزی،څارنوالی

 می رددد. تصویب طدف شورای عالی نمونۀ آن ها از مخصوص می باشند که 

 ، وضع لوایح و طرز العملپیشنهاد مقررۀ

 م:شصت و هشت مادۀ

وایح و و  ل رنوالی می تواند، به منظور تطبی  بهاد احکام این قانون مقدره ها را پیشنهادڅا

 طدز العمل ها را وض  نماید.

 

 طب عدلی

 م:مادۀ شصت ونه

 .امور مدبوط  به طب عدلی را  مطاب  سند تقنینی مدبوط  تنظیم می نماید څارنوالی

 و الغاء فاذان

 :مهفتاد ۀماد

ی څیارنوالتشیکیل و صیالحیت  قیانونو  رددد نافذ می در جدیده رسمینشد تاریخ این قانون از

 قییانون، تعییدیل و ایییزاد در بدخییی از مییواد 1392( سییا  1117) شییماره رسییمی ۀجدییید ۀمناشیید

قیدۀ و اییزاد ف 1396( سیا  1286جدیدۀ رسیمی شیماره )مناشدۀ  څارنوالیتشکیل و صالحیت 

 1398( سیا  1339شیماره ) میذکور مناشیدۀ جدییدۀ رسیمی قیانون( در میادۀ بیسیت و هشیام 2)

 می رددد. لغو
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