
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

 میالد با سعادت وپرمیمینت حضرت ناجی بشریت حضرت دمحم مصطفی

 ۀ ملت مسلمان افغانستان وجهان مبارک بادبرای کاف ملسو هيلع هللا ىلص
 

 

ز ن دایکناا ی ن ساارپب ن ب  شااان وفااارا  ننگرهااار ن نیماارو
 تفویض گردی  . 

 

شورای عالی ساتر  مککماق لباب از  هار هفاتب عحار  تکات 

ریاساات لااانونسو  ساای  یوسااا حلاایب لاواای الحضااات ور اای  
 لسق داد .ستر  مککمق تشکیب ج

شورا نخست  با توجق  باق شاکایات یکعا   ازماراجعین مبنای  

ومنساوبین اداری وعا    بر بر ورددوگانق  یکعا   ازلضاات
را ماورد در برابار احاکا  دعااوی  رعایت سالوک لضاایی

غور لرارداد  ن  اذعاان داشات کاق بار مبناای احکاا  فحهای و 

 ضاتلانونی و مطابق بق مواد محرر  طرزسلوک لضایی ن ل
مکلفناا  تاااموازین ا اللاای و  و همااق منسااوبین اداری مکاااکب

سلوکی را حین بر ورد و تعامب با احکا  دعاوی رعایات 

نمااود  ن از رجکااان اطاارای دعاااوی و عطااا ن ربااق یاا  
 ن جانااق لضاایق  کااق عاا الت و بیطرفاای را  شااق دار میسااازد

جاا اب بسرهیدناا  و بااق داراهنشاااد هاا ایت داد تااا مصااوبۀ م اا د 

عااالی سااتر  مککمااق  در زمینااق را  تن اایب و بعاا از  شااورای
 تصویق بق تمامی مکاکب کشور ا بار نمای  .

بعااا اب مراتاااق تسااالیت نسااابت وفاااات الکاااا  لاوااای دمحم عمااار 

یکاااتن از لضاااات ساااابحق دار و نیااا  ناااا  کشاااور کاااق ا یاااراب 
داعااای اجاااب را لبیااا  گفتاااق و باااق رحمااات ایاااددی پیوساااتق 

هللا متعااااااااه     باااااااق اسااااااات ن ابرازگردیااااااا   ن از بارگاااااااا  

مرحااااومی جناااات فااااردول و بااااق فااااا ماااایل  حاااابر  جمیااااب 
 مسئلت گردی  .

ارنسو  غااااال  حیاااا ر عالمااااق څاااادرادامااااق جلسااااق درحالیکااااق 

واه ـارناااااڅارنوالی ن څااااامرسااااتیاه تعحیاااااق لضاااااایی لااااو ی 
مرباااااوط و الاااااار  ووکیاااااب مااااا اف  یکاااااتن از مککاااااومین  

حضورداشااات ساااق تحاواااای ت  یااا  ن ااار جدایااای درپرتاااو 

لااااانون اجاااارا ت جدایاااای مااااورد  282ب ماااااد  شاااارای  حکاااا
رساااای   گاااای لرارگرفتااااق و درهرمااااورد تصااااامیب محتضاااای 

 گرفتق ش  .
ارنوالی ن څااباارعالو  باار مبنااای مطالبااۀ ادارل مکتاار  لااو ی 

ی بااق مکاااکب   دوساایق جدایاا09حااال حیاات رساای   گاای بااق  

ن بغااالن ن کناا هار ن پکتیااا ن غدناای ن اسااتینای وهیااات هلمناا 

جریان طوری است کق ی  فرد باشن   وهیت هرات چن ی 

وال  در   ود ۀ ال ۀهمانی  شق را در انلبب بع  از  تب م
 ۀدو  شاروالی  ن وهیت سسری میکن  و ساعت دوب  ۀناحی

 ود را توس   ۀشق از وا  بی ار میشود ابت اد شوهر  ال

کارد بحتب میرسان  وزمانیکق میخواه  فرار کن  فامیب 
محتوه از وا  بی ار میشون  ومتهب مذکور چهار عضو 

ق  انب و ی  مرد بودن  را نید بحتب دیگر  ن  انواد  کق س

میرسان  وسس  اجساد  ن افراد را بق  ت  میدن  و ازمکب 
روی اد فرار میکن  کق با تالش نیروهای امنیتی فرد 

دستگیر و درتکحیحات ابت ا ی بق جر   ود اعترای می 

 لتب را  صومت های شخصی عنوان میکن . لنمای  وانگید
تکت ریاست   3108ر7ر31درجلسۀ علنی لضایی تاریخی 

لضاوتمن  شم  الرحمن ر ی   یب ر ی  مککمۀ 
استینای وهیت هرات لاوی م لق گدارش لضیق یاد ش   

ارنواه لضیق حورت اعتراض  ود څرا بیان نمود  سس  

ب وکیب م اف  متهب دفاعیق  ود را بیان  را لرا ت و متعالبا
نتی ق  نمود  کق بع  از ت لیق همق جانبق هیئت لضا ی در

 متهب بق اش  م ازات اع ا  مککو  گردی .

و در  تب جلسق بق متهب تفهیب ش  کق حق تمیید طلبی اش 
 در حورت ع   لناعت بق حکب مککمق مکفو  میباش . 

 

لاااانونسو  سااای  یوساااا حلااایب لاوااای الحضاااات او دساااتر  
مککماااااس ر ااااای  د لااااا   پاااااق اتماااااق غرماااااق مهااااااه ولیااااا  

الشااااریا پااااق کابااااب کااااس دمصاااار ساااافارت سرپرساااات او 

لونساااب چاااس دنااا   یاااس پاااای تاااق رسااای لس ن پاااق داساااس حااااه 
س دهغاااق هیاااواد کاااس چاااس دمحم عبااا الکلیب پاااق افغانساااتان کااا

ناااوی لونساااب هاااب ورسااار  مل اااری خ د کتناااس لساااار   ساااب 

 حضورتق ومانق .
پاااااااق د  کتناااااااق کاااااااس پاااااااق کاباااااااب کاااااااس دمصرسااااااافارت 

سرپرسااااااااااات د دو  ورو اااااااااااو هیوادوناااااااااااو دتااااااااااااریخ  

اړیکااااااااااو اومناسااااااااااباتو پااااااااااق ت او باااااااااار  وکاااااااااا   او 
دمصااااااااارهیوادیس د افغانساااااااااتان د لکاااااااااو او دولااااااااات د 

یال دوسااااااات او مرساااااااتن وی پاااااااق څیروبالاااااااق او پاااااااق بااااااا

بیلااااااااااو یېرونااااااااااو کااااااااااس یااااااااااس د مرسااااااااااتو پااااااااااق دوا  
 ټین اروک  .

بیااا لاواا  الحضااات لااق افغانسااتان او پااق دااان    توېااق د 

افغانسااااتان لااااق لضااااا یق دااااواک ساااار  دهغااااق هیااااواد لااااق 
ساااخاوتمن  اناااق مرساااتو څخاااق منناااق څرېنااا   کااا   او زیاتاااق 

لکا ااااق  مصاااار او افغانسااااتان لااااق تحنیناااای یااااس کاااا   چااااس 

دي ن  دمصااااارهیواد تاااااب  دېاااااوو وجوهااااااتو درلاااااودونکی
افغااااان لاواااایان د ا تصاحااااا  زد  کاااا و د بشااااس تیا پاااااق 

مو اااق د لااااهر  دلضاااای  تعلیمااااتو پاااق مرکاااد کاااس منلااا  

او د افغانسااااااااتان د لااااااااانون جااااااااوړونی سیسااااااااتب هااااااااب د 
مصااارهیواد لاااق تحنینااا  سیساااتب څخاااق  اغیااادمن دی او پاااق 

م مااااو  کااااس دعاااا ل  او لضااااای  ارېااااانونو منسااااوبین د 

شاااااه اتی او ت رباااوی لیااا نو څخااااق نوماااوړي هیاااواد لاااق م
 ېټوری ت ربی لری .

لاوااای الحضاااات هم ارن اااق لاااق مکتااار  دمحم عبااا الکلیب پاااق 

کاباااااب کاااااس دمصرسااااافارت لاااااق ناااااوي سرپرسااااات څخاااااق 

وغوښاااتب ترڅولاااق لضاااا یق داااواک سااار  دعماااب پروېااارا  

د شا صااااااونو پااااااق بشااااااس ولو کااااااس د لاااااااهري دلضااااااای  
تعلیماااااتو پااااق مرکااااد کااااس د لضااااای  زد  کاااا و پااااق بر ااااق 

اوهااااااااب د د  هیااااااااواد د متخصصااااااااینو پااااااااق واسااااااااطق د 

افغانسااااااتان دجدایاااااا  اوماااااا ن  لوانینااااااو پااااااق شاااااارحق او 
 تفسیرکس مرستق وک ي .

دمصاارهیواد ناااوي سرپرساات متحاااابال ب لااق لضاااا یق داااواک 

سااااار  د مرساااااتو دادامااااا   یای ورکااااا  او ساااااب داااااان یاااااس 

دمصااار لاااق هیاااواد څخاااق د لضاااای  مرساااتو دغوښاااتنی پاااق 

دهاااریوه تحاواااا پروړانااا   تااا او دلضاااا یق داااواک داړ  

پاااااق دی ماللاااااات کااااای دساااااتری مککمااااای  ژمااااان وبالاااااق .
ی او دعامااااق امنیاااات ددیااااوان ریاااای    دعااااالی شااااورا غاااا

تعلیماااااتو ریاااای  لضااااا ی دوکتورعباااا المل  کاااااموی او د 
 . وون درلوددوکتور عب هللا عطایی  هب گ

 

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۸۹۳۱عقرب  ۲۰  

 

 در والیت فراه:
جلسۀ همآهنگی ارگانهای ع لی و  22/7/3108یو  پن شنبق مور  

لضا ی وهیت فرا  تکت ریاست لضاوتیار دمحم اجمب "عر  زی" ر ی  
وهیتن  ن ارنیار دمحم شعیق "ثابت" والی څمککمۀ استینای با اشتراک 

ت مککمق استینای دایر خسا و نماین   گان ادارات ذیرب  در محر ریاسر
 گردی .

ابت اد جلسق با تالوت  یاتی چن  از کال  هللا م ی  توس  لضاوتیار  لیب  
هللا"نوری" ر ی  دیوان جداد  غاز سس  ر ی  مککمق ومن عرض 
 وش  م ی  بق اعضای جلسق بیان داشت کق جلسۀ ع لی و لضا ی 

رفت از بخاطر همآهنگی بین نهاد ها و دریافت را  های بیرون 
مشکالت ن تأمین  احالحات ن شفافیت بیشتر ن رویق نی  و اعتماد 

والی  ن وهیتن ر ی   سازی در بین ادارات ای اد گردی   است . متعالباب 
ن ریات و  ارنوالین ر ی  ع لیق و دیگر اعضای جلسق بالنوبقڅ

پیشنهادات شانرا درموردموارد شامب اجن اد ابراز ودر موارد ذیب تعه  
 رد  ش .سس
ارنوالی کق از طری ریاست مکاکب څ نع   دوسیق جات   -1

ارنوالی و ع لیق څلرار لضا ی بریاست های ق بق رف   الد و نوالص ب
ارساه میگردد ن متاسفانق دوبار  با موجودیت همان  الد ها مکولق 
مککمق می گردد کق در اجرا ت لضا ی سکتگی بق وجود می  ی  کق 

 ورت گیرد.ح اتمنبع  بای  احالح
و مهر از طری  یاز ارساه اوراق سفی  ب ون نشان  -2
 ارنوالی بریاست مکاکب جلو گیری شود.څ
حتمی و الدامی بودن ن ریۀ طبی در لضایای مربوطۀ   -3
  ن.
ارنواه تعحیق بق جلسق لضا ی و بق عوض څع   حضور  -4

 وی  اعدا  کارمن ان اداری بق جلسق و یا ع   حضوربق ولت معین 
 ق این رویق  الی لانون است بای  منبع  رعایت شود.درجلسات ک

ارساه بق مول  ن ریۀ هبراتوار سمسب های مواد مخ ر و   -5
ن ریۀ بالستی  و کریمنالستی  در مورد فیر مرمین  وه و سر  وه 

  ن بق مککمق و یا در   ن در دوسیق های مربوطق.
تنفیذ احکا  و لرار های مکاکب ابت ا یق جهت رسی گی   -6
 حلۀ استینافی.مر
 م لب و مستن  سازی اعتراض در بخ  استینای طلبی.  -7
دلت نمودن در مکضر گرفتاری م نونین کق هویت  نان   -8

در  میشود اما از شرو  مکضر گرفتاری الی تکمیب ش ن دوسیق بق 
ارنواه څها و نامهای مختلا تغییر هویت میشود کق بای  پولی  و  اسب

نماین  و مشخصات درست را در   با درک مسؤلیت اجرا ت احولی
 نماین .

پیشنهاد ر ی  ع لیق مبنی بر تنفیذ حکب لطعی مکاکب در   -9
حصۀ مکصوه فیصلق جات از حالحیت ک ا  مرج   واهن  بود کق در 
مورد ر ی  مککمق توویح دادن  کق مووو  مکصوه دو جنبق دارد: 

ریاست الا: مکصولیکق جنبق جدا ی دارد تنفیذ حکب  ن از حالحیت 
مکصوه فیصلق جات کق جنبۀ ححولی دارد و    :ارنوالی میباش . څ

دیون جبران  سار  است و یفق ریاست ع لیق است کق بای  مکصوه 
 فیصلق جات را بق عوای   دانق دولت تکویب و تنفیذ حکب نماین .

معروض علیق در مسایلی کق مربوط ومانت باش  از   -11
میگردد ولی بق ولت معین پولی  طری ریاست ع لیق بق پولی  معرفی 

اجرا ت نمیکن  کق بع  از تصمیب جلسق تصویق ش  کق لومان ان امنیق در 
حصق جلق ها و موارد یاد ش   ریاست ع لیق همکاری همق جانبق نماین  

 و برای پرسونب امنیتی  وی  ه ایت هز  ده .
ارنوالی یاد داشتی مبنی بر سهب انگاری و ع   څر ی    -11

بای  بق  ن  ردی  کقگو مصو  ارا ق کرد  ن ریاست پولی  با همکاری 
 رسی گی حورت گیرد.

ارگانهای ذیرب  کشفی و امنیتی اجرا ت روز مرل  وی    -12
بشکب درست ان ا  نمی هن  مثالب ع   درست بودن مکضر گرفتاری را 

ارنوالی مربوطقن بای  احالحات حورت څم نونین و ب ون همآهنگی با 
 گیرد.
  از طری پولی  بق ریاست 1فور  نمبر  ارساه  -13
 ارنوالی در ولت معین  ن.څ

در ا یر والی وهیت از همآهنگی  و  در بین ارگانهای ع لی و 
وهیت یاد  ور ش  و بق لومان ان امنیق و م یر مبارز   ن لضا ی و محا  
وهیت ه ایت داد تا در حصق امنیت عمومی لراوه  ن با جرایب جنا ی 

از نگا  کیفیت و کمیت توجق ج ی نمود  و بق  ع لی و لضا یارگانهای 
مسؤلین ذیرب  امنیتی و کشفی ه ایت داد تا در حصق تنفیذ حکب فیصلق 

ارنوالی و ع لیق  همکاری کرد  و در حصق ت ابیر څها باریاست های 
امنیتی ریاست مکاکب توجق بیشتر نماین  ونید از اجر ت شفای  و بق 

در حالت کنونی کق فعالب نا امن ترین وهیت کشور  مول  ریاست مککمق
ر ی  مککمق جلسق را با دعا یق  یر و  بع ا  است ابراز ل ر دانی نمود. 

 فالح  اتمق بخشی ن .

 در والیت پکتیا:
جلسق همآهنگی ادارات ع لی و لضایی  19/7/3108یو  سق شنبق مور 

ی  مککمق وهیت پکتیا تکت ریاست لضاوتمن  فضب لادر"لناعت"ر 
استینای  ن وهیت با اشتراک رخسا و نماین   گان ادارات ذیرب  در محر 

 ریاست مککمۀ استینای دایر گردی . 
ابت اد جلسق با تالوت  یاتی چن  از کال  هللا م ی  توس  لاری میرزا دمحم 
مکرر  مریت ثبت اسناد ووثایق  غاز سس  ر ی  مککمق پیرامون 

 ثار مفی   ن در راستای پیشبرد و اه ای اهمیت جلسات همآهنگی و 
پالیسی های دولت در تأمین امنیت و ع الت اجتماعی حکبت نمود 
ب لومان ان امنیق پیرامون جلسق همآهنگی حکبت نمود  گفت:  متعالبا
اهمیت جلسات همآهنگی  نست کق ادارات ذیرب  را هماهنگ سا تق و 

ب بای  همچو مشکالت ادارات با تفاهب هم یگر حب و فصب می گردد بنا
جلسات دایر و از مدایای  ن مستفی  شویب بع اب اجن ای جلسق توس  منشی 
جلسق بق  وان  گرفتق ش  و بع  از بکث و تبادلق ن رتصامیب محتضی 

 اتخاذ گردی .
منبع  تما  جلق ها بطور دو نحلق از  درل دواوین  -1

ی امنیتی فرستاد  استینافین شهری و مکاکب ابت ا یق ترتیق و بق حوز  ها
میشود و حامب مکلا بق اطمینان دهی از اجرا ت  ود بق دواوین و 

 مککمق میباش .
دوسیق هایی کق دارای نوالص جد ی جدا ی بود  څارنواه  -2

مربوطق ذریعق تمال تیلیفونی   واستق شون  تا از ارساه و مرسوه بی 
 موجق دوسیق ها جلو گیری شود .

کق مککو  توانایی پردا ت  تنفیذ حکب در جداهای نح ی -3
تما  مبلغ مککو  بها را ن اشتق باش  څارنوالی بای  از اثر در واستی 
مککو  علیق بق جدای نح ی ن مووو  را پیشنهاداب بق مککمق مربوطق 
ارساه و مککمق مربوطق با در ن ر داشت حالت  اهری و م نی 

څارنوالی  مککو  علیق در مورد الساط جدای نح ی تصمیب اتخاذ و بق
ارساه و څارنوالی مربوطق ی  لس   ن را از طری مککو  علیق بق 
بان  تکویب و بع  از اطمینان  ن دوسیق را غرض غور استینافی بق 

 مککمق مربوطق ارساه نمای .
در ا یر ر ی  مککمق بق ت او  جلسات همآهنگین حضور مسؤلین 

ی  نمود و درجق اوه در جلسات و اجرای تطبیق مصوبات جلسق تأک
  جلسق با دعا یق  یر  اتمق یافت.

 در والیت پروان:
جلسۀ همآهنگی ارگان های ع لی و لضا ی وهیت پروان بتاریخ 

تکت ریاست لضاوتساه ولی احم  "عاحب" ر ی  مککمۀ  23/7/3108
استینای  ن وهیت با اشتراک شا  ولی "شاه " معاون محا   ن وهیتن 

ت ذیرب  در محر ریاست مککمق استینای دایر رخسا و نماین   گان ادارا
 گردی .

جلسق با تالوت  یاتی چن  از کال  هللا م ی  تو س  ر ی  مککمۀ شهری 
 غاز سس  ر ی  مککمق روی ه ی برگداری جلسات بق مول  
ارگانهای ع لی و لضا ی و بق حورت مشخص تر در مووو  رهایی 

ع  از حکب مککمۀ مشروط و تم ی  تولیا ها در لضایای جنایت ب
ابت ا یق کق بعضی تخطی ها در لسمت رهایی اجرا ت  ن دو مووو  
وجود داشت حکبت نمود  و رهنما ی های  هز  را مطابق لوانین نافذ  
کشور بق  صوص در لسمت رهایی مشروط بق م یریت مکب  نمودن  
ب معاون محا  وهیت در رابطق بق همآهنگی و تطبیق یکسان لانو ن متعالبا

حکبت نمود  بخصوص در مورد تطبیق فیصلق های لطعی و نها ی 
زیاد تاکی  کرد  و بق حورت مشخص مووو  فیصلۀ لطعی و نها ی کق 

در ولسوالی بگرا  کق مککو  لق  ن ی   انب م لو  بود  و بع  از 
لطعی ش ن حکب مککمق چن ین ساه است کق ملکیت  ن در تصری 

شخص لومان ان تعه  سسرد کق در روز لومان ان امنیق لرار دارد کق 
 های نددی  حکب تطبیق و ملکیت بر حاحب  تسلیب داد   واه  ش .

بع اب روی موووعات شامب اجن اد بکث حورت گرفت و تصامیب 
 محتضی اتخاذ گردی :

در رابطق بق تعیین اهب  بر  و تو یا هیئت ارگان های  -1
عی بها بق ساحق مختلا کق بخاطر اسکیچن کروکی و لیمت گداری م 

ب در لضایای ححوق عاموی اکثراب در تطبیق فیصلق های  میرون   صوحا
لطعی و نها ی اشکاه در تنفیذی ر  می ده  تصویق گردی  کق مطابق 

محا  شورای عالی ستر   4/1/1398  مور  75-1متک  الماه شمار   
مککمق همق ارگان ذیرب  مستوفیتن اراوین ع لیقن شاروالین امالک 

شعبۀ کادستر در  غاز هر ساه ی  نفر نماین   مسلکی  ود را بق  و
مککمق معرفی نماین  تا مککمق عن اهلتضا  ن ها را مو ا نمای  و این 

ب زیر ن ر مککمق حورت گیرد.  پروسق مستحیما
روی چال  ها در لضایای جنا ی بکث حورت گرفت و  -2

مطرح ارنوالی موووعات مشخص را با ارگان های کشفی څر ی  
نمود کق بای  در لضایای گرفتاری پالن لبلی بق حورت مشخص وجود 

ارنوالی در موووعات گرفتاری بای  وجود داشتق باش  څداشتق و نماین ل 
کق در زمینق با وع ل لاط  لومان ان امنیق تصویق ش  کق بخاطر لانونیت 
اجرا ت گرفتاری ها در غیر جرایب مشهود بای  تکت اشرای نماین   

 ارنوالی حورت گیرد.څ
موووعاتی از طری ریاست ع لیق مطرح ش  کق ی   -3

سلسلق مشکالت شامب ادار  و شکلیات بود کق بع  از بکث و تباده ن ر 
را  حب لانونی و رهنما ی هز  حورت گرفت و نید بنابر پیشنهاد 
ریاست ع لیق مووو  ع   تطبیق فیصلق های نهایی بق حورت ج ی 

گرفت و فیصلق حورت گرفت کق از  درل م ل  تر مورد بکث لرار 
بق همق ارگانها تکثیر شود و تعه  سسرد  ش  کق بق هر حورت ممکن 

 بای  این فیصلق ها تطبیق شون .
و در ا یر روی موووعات مختلا از لبیب جلق های جریان گرفتاری 
و غیر  بکث حورت گرفت کق در همق موارد را  های حب مناسق و 

 اد  ش  و جلسق با دعا یق  یر  اتمق یافت.لانونی نشان د

 در والیت کاپیساء:
جلسۀ همآهنگی ادارات ع لی و لضا ی وهیت کاپیسا یو  یکشنبق مور  

تکت ریاست لضاوتمب داود شا  "حسن زاد " با اشتراک  28/7/3108
عب اللطیا "مراد" والی  ن وهیتن رخسا و نماین   گان ادارات ذیرب  

 ککمۀ استینای دایر گردی .در محر ریاست م
ابت اد جلسق با تالوت  یاتی چن  از کال  هللا م ی  توس  حفیظ هللا 
"امیری"   غاز سس  ذکرهللا "م  دی"  مر تکریرات  ن مککمق 
ب ر ی   تصویق جلسق لبلی را در م ل  مرور و یاد  وری نمود متعالبا
 مککمق طی حکبت مختصر حاورین م ل  را  وش  م ی  گفت و
طبق  جن ای از لبب ترتیق ش   روی چگونگی ال ا  و تطبیق تصاویق 
جلسات لبلی توس  مسؤلین ادارات مربوطق بق حاورین م ل  
توویکات محتضی ارا ق داشتن  و ال امات عملی ش   را مثبت ارزیابی 

کق فعالیت های لومان انی امنیق  ن وهیت در لسمت تطبیق   کرد  افدودن 
دارات ع لی و لضا ی لابب ستای  بود  و از سایر تصاویق جلسات ا

ادارات ذیرب  تول  میرود تا در لسمت حب مشکالت موجود  ال ا  ج ی 
نماین  بع اب والی وهیت از ت ویر جلسات همآهنگی ادارات ع لی و 
لضا ی و نتایج مثبت  ن ابراز  رسن ی نمود  و فعالیت های  نها را 

ییر چشب دی  کق نسبت بق سالهای لبلی در موثر و مثمر دانستق و از تغ
ب ادارات لضا ی و  ارنوالی څعرحق های مختلا در میان ادارات  احتا

بوجود  م   ابراز تشکری و ل ر دانی نمود  و  ن فعالیت ها و موفحیت ها 
را برای  نها تبری  عرض نمود. سس  ر ی  مککمق شهری و 

مربوطق  وی  را در  لومان ان امنیق کق مشکالت موجود  ادارات 
 جن اد لبب از ت ویر جلسق و بق  ن ریاست ارساه نمود  بودن  لرار ذیب 
روی مرفو  سا تن مشکالت مطروحق  نها تصامیب محتضی اتخاذ گردی  
و از سایر ادارات ذیرب   واستق ش  کق لبب از ت ویر جلسات مشکالتن 

 ن .نوالص و پیشنهادات  وی  را بق  ن ریاست ارساه ب ار
وب نمودن سوابق جرمی م نونین و متهمین در دوسیق  -1

 جات در ادارات ذیرب  در جهت تش ی  و تخفیا م ازات مؤثراست.
ارنواهن و وکالی م اف  در ولت اشتراک څملب  بودن  -2

 در جلسات لضا ی بق لبال های معینق  وی  مثب لضات مکاکب.
ب مطل   -3  ارنواهن و وکالی م اف  از سویسا تن څرسما

ادارات لضا ی ح  الب سق روز لبب از ت ویر جلسات لضا ی جهت 
اشتراک در جلسات لضا ی تا بتوانن  بق شکب لوی در جلسق است هه 

 نماین .
ارنواهن و وکالی م اف  ب ون عذر څجلوگیری از نیابت  -4

 مؤجق در جلسات لضا ی.
  ماد  2ن ارت بر فیصلق های لطعی و نها ی طبق فحر     -5
ب ن ارت بر تطبیق احکا  لطعی و نها ی و همکاری همق طرزالعم 3

 ارنوالی و ع لیق  ن وهیت در زمینق.څجانبق ریاست های 
در ا یر رخسای ادارات با کماه احترا  متحابب در لسمت حب مشکالت و 
چال  های موجود  وع ل همکاری سسردن  و جلسق با دعا یق  یر  اتمق 

 یافت.

 در حوزۀ سوم شهر کابل: 
جلسق همآهنگی ارگان های ع لی و لضا ی تکت  31/7/3108تاریخ ب

ریاست لضاوتمب دمحم حفا "علیداد " ر ی  مککمۀ ابت ا یق حوز  سو  
شهر کابب با اشتراک لضاوتمب دوست دمحم "مخلص" ر ی  دیوان جدادن 
لضاوتیار ثریا "احم  یار" ر یسۀ دیوان جرایب ترافیکی  ن مککمقن 

والی های زون غر  و زون جنو  غر ن ن ال ارنڅرخسان  مرین 
"راحب" معاونق ان من مستحب وکالی م اف ن  مربررسی حادثات 
ترافیکی و مسؤه اداری ن ارت  انق لومان انی امنیق  ن وهیت در محر 

 ریاست  ن مککمق دایر گردی .
ابت اد جلسق با تالوت  یاتی چن  از کال  هللا م ی  توس  دمحم حابر  غاز 

ر ی  مککمق ومن  وش  م ی  و تح یر و تشکر از اشتراک  سس 
اعضای حاور در جلسۀ همآهنگی روی اهمیت برگداری جلسات 
همآهنگی جهت حب مشکالت تسری  در رون  اجرا ت ادارین رف  
نوالص دوسیق ها ومسؤلیت پذیری در بین ادارات حکبت همق جانبق 

 ا ذیالب بکث و تباده ن ر ایراد نمودن  متعالباب روی موووعات شامب  جن
 حورت گرفت.

در مورد دوسیق های جدا ی در مرحلۀ کشا و تکحیق  -1
طور فنی و مسلکی تکحیحات حورت گیرد تا در مرحلۀ مکاکماتی ب لیب 
 الد تکحیحاتی مسترد نگردد و از ویا  ولت در ارساه و مرسوه 

 دوسیق ها جلوگیری بعمب  ی .
ی بررف   الد و مراج  ذیرب  لرار های لضا ی مبن -2

نوالص مککمق را در زمان معینق تکمیب نمای  تا از التوای دوسیق و بی 

 سرنوشت مان ن متهب لضیق جلوگیری بق عمب  ی 
معلومات سوابق جرمی متهب وب اوراق دوسیق نمی باش   -3

 و تذکر داد  میشود کق بع اب ارساه می گردد.
 کروکی و تصاویر مکب والعق کق وب اوراق می گردد -4

 اکثراب نالص و لابب دی  نمی باش  کق در  ن زمینق توجق حورت گیرد.
ارنواه تکحیق در حین تم ی  تولیفی در جلسۀ څحضور  -5

لانون اجرا ت جدا ی وروری بود   111لضا ی در مککمق وفق ماد  
 و اکثراب تاریخ تم ی  تولیفی سسری می گردد کق توجق حورت گیرد.

الح ق لرار داد  می شود اکثراب دوسیق هایی کق مورد م -6
حری بق ا هارات متهب اکتفا گردی   هیچ نو  دهیب مادی و معنوی 
دیگر بق ن ر نمی رس  کق در حین جلسۀ لضا ی متهب از ادعای 

ارنواه مو ا انکار می ورزد کق این امر باعث ع   اعتماد طرفین څ
 لضیق می گردد.

 در لضایای جدا ی بالخصوص در رسی   گی بق جرایب -7
ترافیکی حضور متضرر یا ورثق متضرر در جلسۀ لضا ی وروری و 
حتمی پن اشتق می شود اما نسبت ع   موجودیت  درل لابب دریافت و یا 
شمار  دلیق تمال از ایشان در اوراق دوسیق مککمق با مشکب مواجق 

ارنواه حری ی  ورلق عریضق ابراد    را ا ذ څمی گردد ولی 
ز ی  طری باعث کتمان ورثق می گردد و ووب دوسیق می نمای  کق ا

از جانق دیگر عوای  دولت کق عبارت از لیمت وثیحق شرعی می باش  
 وای  می گردد.

در حادثات ترافیکی مکب والعق از طری تیب مکب بررسی  -8
 بصورت دلیق کروکی ترتیق نمی گردد.

در رابطق بق طفب متخلا در حالیکق تذکر  تابعیت ب ست  -9
تدویر بود  و سن من ر  تذکرل وی با حالت  اهری دارد و عاری از 

ارنوالی غرض معاینق بق ریاست څاش مطابحت دارد ولی مراج  کشفی 
 111  ماد  1طق ع لی معرفی می نمای  کق در مخالفت با رویۀ فحر   

 کود جداد می باش .
در رابطق بق دوسیق های غیابی ارساه بق مول  پارچق  -11

ارنوالی حادر می گردد څد متهب غایق بق کتینگ اعالن رادیو در مور
ولی دوبار  در زمان معینق مواحلت نمی ورزد و باعث التوای دوسیق 

 های غیابی می گردد.
ع   پیگیری دوسیق جات موکلین بق مول  توس  وکالی  -11

م اف  همچنان در جریان لرار ن ادن مککمق در حورت فسخ لرار داد 
 با موکلین شان.
لی های متذکر ن  مر بررسی حادثات ترافیکین ارنواڅسس   مرین  

معاون ان من وکالی م اف  و مسؤه اداری ن ارت  انق لومان انی امنیق 
 ن وهیت هر ک ا  بالنوبق ن ریات شانرا در رابطق بق مشکالت موجود 
ابراز نمودن  کق در نتی ق فیصلق بق عمب  م  تا حتی اهمکان بق همچو 

 ی  و ت ویر همچون جلسات را در  ین    موووعات رسی   گی بق عمب
 یلی ها مثبت ارزیابی نمودن  تا باش  را  حب های لانونی  در رابطق بق 
مشکالت موجود  جست و گردی   و بق نتایج مثبت دسترسی حاحب گردد 

 جلسق با دعا یق  یر  اتمق یافت.
 

 

مککمس پق  ن چس دنن رهار استینای نوایواتنق  ل ۴۱دغق نیټق  7/8/3108پق 
مرکد او ولسوالیو کس پق دن و ېماره شوي تر د  وړان   یس پق بېالبېلو 

 وهیتونو کس لضای  دن   پرمخ وړي دي.

دنویو تب یب شویو لضاتو دپېژن نس پق مو ق دنن رهار استینای مککمس ر ی  
لضاوتیارعب الول  لاو  زاد  پق کاري دفتر کس ناستق برابر  شو  و  ن چس 

بېالبېلو دېوانونو ر یسانو او یو شمېر لضای  غ و پق کس  ېوون ک ی دمککمس د

 و.
مرن دت ارت استینای  شنبس پق ورځ دنن رهار استینای مککمس دمخدن  قدس

دېوان او کورن  او بهرن  امنیت دېوان لضای  غ ي دنن رهار استینای 

ونکو و او کارکونایوامککمس ر ی  لضاوتیارعب الول  لاو  زاد  لق لوري ل
 تق وروپېژن ه شوه او رسمآ یس دن   پیب ک   .

س پق مراسمو کس دنن رهار استینای مککمس ر ی  وویب دنویو نو دپېژن نایوادل

و تشق پق بشس   نایواتب یب شویو لاویانو پق راتګ سر  پق د  مککمق کس دل
  و دکمبود ستوند  بق تر یو بری نایواتوېق نق ش  حب کی ای  و پق  بر  یس دل

 ورسر  حب ش .

و سر  پق ناستق کس دلضای  لبال پق نایوالضاوتیارعب الول  لاو  زاد  ل
رعایت ن لضای  سلوک ن حاورۍ پق پابن ۍ او دفساد سر  پق کلکس مبارز  

 ټین ار وک .

نوموړي زیاتق ک   پق لضا یق لو  کس دپا  وړ ښق والی راغلی او دمکاکمو 
 درواز  دولسونو پرمخ  الحس دي .

دیادونس د  ن چس دنن رهار استینای مککمس اړون  یو شمېر دېوانونو او 

دولسوالیو ابت ا یق مککمو تق نوي ر یسان او لضای  غ ي ېماره شوي ن چس 
تنق نور بق هب پق نږد   ۷تنو یس رسمآ  سلس چار  پیب ک   او پاتس  ۷نږد  

 وردو کس  سلس چار  پیب ک ي .

 

و  کس د غونو  منش  ښاغل  لضاوتمن  حبیق یاد  غوننیټق  3/8/3108پق 
د ېوانونو  .ه اېانس ولوستستاس ا لق مخس ی  حلیمی  پق نوبت سر  د اجنخالر

ریئسانو د ناستس پرمهاه د کن هار استینای مککمس د جدا دیوان ر ی  
مننق وک   ن چس پق دن و پابن  او څخق ېوون والولق لضاوتیار نورالکق مصلح 

د دېوانونو ر یسانو دد  اونۍ پق غونو   . سب و ت رسی ې  کويتق پق  ولضایاو
کس یو شمېر موووعات بکث شوه ن چس ددېنو پق بر ق کس هز  تصمیمونق 

د دېوانونو ر یسانو دغق ناستق پق اونۍ کس یو دب دهغق موووعاتو .ونیوه شوه
 .او روښانق نق وي سستوندمن یسلضدحب پق مو ق ترسر  کېږي ن چس 

پق هم غق یوه موووعاتو بکث کوي او دن رونو لق  نایوااستق کس لپق د  ن
 .تبادلس وروستق ېو تصمیب نیوه کېږي

 

جلسق علنی لضا ی ریاست دیوان  20/7/3108دوشنبق مؤر   یو 

تکت ریاست  وهیت پن شیر استینای ۀمککم ۀامنیت عام
لضاوتمن دمحمطاهر"تا ق" ر ی  دیوان امنیت عامق بق عضویت 

لضاوتمن  ن دیوان ن عضولضا ی  "طیق" یارن یب هللالضاوت

منشی جلسق لضا ی حا   و  ن دیوان عضو  متی سی حکیب"هاشمی"
ارنواه څ با حضور داشتدیوان  ن م یر تکریرات  ال ین "سالکیار"

بر ی ازمرد  عا   وححولی متهب  مساع  متهب لضیقن مؤ ا لضیقن

 .رگردی یستینای داا ۀدرحالون جلسات علنی لضا ی ریاست مککم
توانا  بنا    اون  دادگر و ر ی  مککمقجلسق توس  رسمیت ابت أ 

سس  لاوی م لق گدارش لضیق یاد ش   را بیان نمود  بع اب  غاز

ارنواه مو ا حورت اعتراض  ود را لرا ت و بق تعحیق  ن څ
مساع  ححولی متهب دفاعیۀ  ود را بق  وان  گرفت کق بع  از بررسی 

هیئت لضا ی پ  از استما  ا هارات متهب نص حکب را  همق جانبق

لاچاق دو کیلو وپن ص گرا  لرا ت کق بق اسال  ن متهب لضیق بق اتها  

ش  و ی  ساه ویکما  حب  تنفیذی مککو  بق م ازات بق م ت  چرل
در میعاد لانون مکفو  می اش یدطلبی یتم وقکق ححش  متهب تفهیب بق 

 .باش 
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 ییم قضایتصم
خ جلسه یتار

 ییقضا
 تعداد 

 نیمتهم
 محکمه مربوط نوع اتهام

20/2/3108 هر واح  سق ساه حب  تنفیذی  دیوان جداد مککمق ابت ا یق حوز  دو  شهر کابب ان ا  فعب زنا دونفر 

نفیذییکساه حب  ت  رر تن یب مکب لمار بازی یکنفر رر 

یکنفر سق ساه حب  و یکنفر یکساه و ش  ما  حب  
 تنفیذی

2/1/3108  رر ان ا  فعب زنا دونفر 

1/1/3108 دوساه حب  تنفیذی  رر چساوه گری یکنفر 

2/1/3108 هر واح  یکساه و یکما  حب  تنفیذی   رر کیسق بری سق نفر 

1/1/3108 یکساه حب  تنفیذی  رر سرلت یکنفر 

 رر زنا و لواط دونفر رر هر واح  یکساه و ش  ما  حب  تنفیذی

33/1/3108 دوساه و دوما  حب  تنفیذی  رر غضق یکنفر 

1/1/3108 پاندد  ساه حب  تنفیذی  رر ال ا  بق لتب یکنفر 

37/1/3108 یکساه و ش  ما  حب  تنفیذی  رر سرلت یکنفر 

21/1/3108 هر واح  هشت ساه حب  تنفیذی  رر غضق و م روحیت سق نفر 

1/1/3108 هر واح  هشت ساه حب  تنفیذی  دیوان جداد مککمق استینای وهیت پکتیا راهدنی دونفر 

19/1/3108 چهار ساه حب  تنفیذی  رر لتب یکنفر 

سق نفر هر واح  یکساه و یکما  حب  تنفیذی و سق نفر 

 برا ت
31/1/3108  

 ش  نفر
عامق مککمق استینای وهیت پکتیا دیوان امنیت ا تالل  

21/7/3108 دوساه و سق ما  حب  تنفیذی  یکنفر 
فروش غیر لانونی 

 سیمکارت
 دیوان امنیت عامق مککمق استینای وهیت فاریا 

21/7/3108 یکساه و سق ما  حب  تنفیذی  رر لاچاق مواد مخ ر یکنفر 

مخ رلاچاق مواد  یکنفر رر پنج ساه و چهار ما  حب  تنفیذی  رر 

29/7/3108 هر واح  د  ساه حب  تنفیذی  دیوان جداد مککمق استینای وهیت فاریا  لتب دونفر 

یکنفر هف   ساه حب  و دو نفر هر واح  ش  ما  حب  
 تنفیذی

0/7/3108  
 لتب سق نفر

 رر

2/7/3108 یکساه و دوما  حب  تنفیذی یت تخاردیوان جداد مککمق استینای وه م روحیت ترافیکی یکنفر   

1/7/3108 یکساه و یکما  حب  تنفیذی  رر م روحیت یکنفر 

39/7/3108 بیست و یکساه حب  تنفیذی  رر لتب یکنفر 

31/7/3108 شاندد  ساه حب  تنفیذی  رر لتب یکنفر 

37/7/3108 هر واح  یکساه حب  تنفیذی  رر شرو  بق زنا دونفر 

23/7/3108 چهارد  ساه حب  تنفیذی ق عم لتب شب یکنفر   رر 

 رر لتب یکنفر رر بیست و پنج ساه حب  تنفیذی

21/7/3108 هر واح  بیست دوساه حب  تنفیذی  رر لتب دونفر 

28/7/3108 دونفر هر واح  سق ساه حب  تنفیذی و یکنفر برا ت  رر فعب زنا سق نفر 

3/8/3108 چهارد  ساه حب  تنفیذی  رر ور  من ر بق موت یکنفر 

نفیذی و دو نفربرا تیکنفر یکساه حب  ت  31/7/3108  دیوان رسی گی بق جرایب  شونت علیق زن وهیت تخار ال ا  بق ت اوز سق نفر 

31/7/3108 چهار ساه حب  تنفیذی  رر معاونت در ت اوز یکنفر 

19/7/3108 یکساه و یکما  حب  تنفیذی  رر  ری  و فروش زن یکنفر 

حب  یکنفر سق ساه حب  و یکنفر یکساه و ش  ما  

 تنفیذی
33/1/3108  رر ت اوز جنسی دونفر 

2/1/3108 هر واح  دوساه حب  تنفیذی  مککمق ابت ا یق ولسوالی بگرا  وهیت پروان سرلت دونفر 

 رر لتب دونفر رر یکنفر هفت ساه حب  تنفیذی و یکنفر بری الذمق

38/1/3108 یکنفر دوساه حب  تنفیذی و یکنفر برا ت  رر لتب دونفر 

حب  تنفیذی د  ساه  22/1/3108  رر لتب یکنفر 

2/2/3108 دونفر هر واح  دوساه حب  تنفیذی و دونفر برا ت  رر لتب چهار نفر 

31/2/3108 یکساه وش  ما  حب  تنفیذی و رد ماه مسرولق  رر سرلت یکنفر 

22/1/3108 د  ساه حب  تنفیذی  رر لتب یکنفر 

27/7/3108 دوازد  ساه حب  تنفیذی ت مسلکانقسرل یکنفر   دیوان جداد مککمق استینای وهیت هرات 

 رر سرلت دونفر رر هر واح  پنج ساه حب  تنفیذی

 رر سرلت یکنفر رر سق ساه حب  تنفیذی

31/7/3108 اع ا   رر لتب یکنفر 

 رر لتب یکنفر رر بیست ساه حب  تنفیذی

 رر سرلت مسلکانق یکنفر رر د  ساه حب  تنفیذی

سق نفر برا تیکنفر بیست ساه و   29/7/3108  رر لتب چهار نفر 

 رر سرلت مسلکانق یکنفر رر نق ساه حب  تنفیذی

 رر سرلت مسلکانق یکنفر رر چهار ساه حب  تنفیذی

 رر سرلت یکنفر رر ش  ساه حب  تنفیذی

 رر ت اوز جنسی یکنفر رر چهار ساه حب  تنفیذی

3/8/3108 دوساه حب  تنفیذی  رر سرلت یکنفر 

پنج ساه و یکما  حب  و یکنفر چهار ساه حب   یکنفر

 تنفیذی
 رر شرو  بق ت اوز جنسی دونفر رر

1/8/3108 هر واح  پنج ساه و یکما  حب  تنفیذی  رر راهدنی دونفر 

 رر سرلت مسلکانق دونفر رر هر واح  دوازد  ساه حب  تنفیذی

27/7/3108 بیست و یکساه حب  تنفیذی مق استینای وهیت کن هار دیوان جداد مکک لتب یکنفر   

20/7/3108 یکساه و یکما  حب  تنفیذی  رر م روحیت ترافیکی یکنفر 

27/7/3108 ش  ساه حب  تنفیذی  رر ت اوز جنسی یکنفر 

 رر لتب دونفر رر هر واح  سی ساه حب  تنفیذی

20/7/3108 یکساه و یکما  حب  تنفیذی مق استینای وهیت پن شیردیوان امنیق عامق مکک لاچاق مواد مخ ر یکنفر   

 هي محکومین فوق طبق قانون محفوظ استاحقوق استیناف طلبي ویا تمییز خو

 

دغدن  ن فاریا  ن پکتیا او پن شیر وهیتونو استینای مککمو 

 99او مق51مق   -51مق اوتل  پق  -92اداري غونو  دوږی پق 
مق  نیټق جوړي شو  چس د د  غونوو تربکث هن ی نیوه  –

 شوی مسایب پق هن   توېق ترن ر  تیریږي :
دغدن  استینای مککمس پق اداري غونو  کس اجرا تو تق د 

انو عاجلق پاملرنق د م ن  مکاکماتو احولو لانون د بیا لاوی

دلی کتنس پق هکلق جلق شو  اوهب ټین ارحورت ومون  ترڅو 
دهغق لضای  او اداری منسوبینو لیست چس لق بهرنیو ژبو سر  

بل تیا لری مرکد تق واستوه ش  او هم ارن ق مرکدتق د 
زمی احصا یوی راپورونو دوړان   کولو پق ت او دی لق ه

 چټکتیا څخق کاروا یستب شی .

پق اداري غونو  کس هم ارن ق د اوافق ر صتیو محرری د 
رعایت ن د زړو اجناسو د لیال  ن د ولسوالیو مککمو تق د ژمنیو 

ی داستولو پوری اړون   ستوند  او پق هرو یمکرولاتو د سهم

شسږو میاشتوکس دلاویانو د تلیفونو نود نمرو دنوی کولو او 
درسونو پق بار  کس هب بکث حورت ومون  او ایمیب ا

 غوښتونکی تصمیمونق ونیوه شوه .

پق هم   ترتیق د فاریا  استینای مککمس پق ادار  غونو  کس 
پق مرکد کس دجدا سیمینار پایلی لضای  او اداری منسوبینوتق 

ورسوه شو  او پق د  ترڅ کس د وردینو اجرا تو ن لق 

و پق حاورۍ کی پق دلت مراجعینو سر  پق لضای  سلوک ا
ټین اروشو اوهب د لاویانو لق کاراو فعالیت څخق  چس لق 

ستوندو او امنیتی ېواښونو سر  سر   پق مسوهنق توېق  سلس 

 دن   پرمخ  وړی ستاینق وشو  .
هم ارن ق دپکتیا استینای مککمس پق اداري  غونو  کس پق مرکد 

د اداری کس دجدا کود سیمینار جریان او دلضا یق دواک 

عمومی  مریت د سرپرست  پق مشرۍ د استینای مککمو لق 
ر یسانو سر  د اداری غونو  مکتویات د لاویانو پق  برتیا 

ورسوه شوه او دلضای  یونیفور  پق رعایت د لاویانو دالتدا  ن 
پق حاورۍ پابن ي ن د مراجعینو او دعواد اون انو پق کارونو کس 

 پق سرعت ټین ار وشو .

شان د پن شیر استینای مککمس ریاست پق اداری غونو   پق هم ی
کس پق حاورۍ دپابن ۍ ن پق هل کس دشتو امکاناتو او وسایلو 

دلی  او څخق پق غور  استفادی ن د  مات  کارکوونکو لسار  د 

ن د عوا لق  اون انو سر  پق مطلو  چاه چلن  ن دن ب او  لوست
اغوستلو او دمراسالتو  دسسلین پق رعایت ن د لضای   یونیفور  پق

 پق معیاری کولو بکث حورت ومون  اوهز  ټین ار پری وشو .
 

اجااارا ت دواویااان مکااااکب اساااتیناین ابت ا یاااۀ گااادارش 
شااهرین ابت ا یااۀ ولسااوالی هااا و  مریاات وثااایق وهیاات 

ساانبلق ساااه جاااری  22اساا  الاای  21غدناای از تاااریخ 
 بشرح ذیب مواحلت ورزی   است:

 دواوین استینافی:
دوساایق از لباب تکاات دوران باود  بااق  20در ایان بخا  

د دواویان دوسیق در ماهاای اسا  و سانبلق وار 12تع اد 
دوسایق فیصالق  12استینای  ن وهیت ش   کق از جملاق 

دوسایق  22دوسیق مکتوبی مساترد و در ماورد  2ش  ن 
دوسایق تکات  10با ح ور لرار اجرا ت بعماب  ما   و 

 دوران می باش .
 دواوین محکمه شهری:

دوساایق از لباب تکاات دوران باود  بااق  18در ایان بخا  
نبلق وارد دواویان دوسیق در ماهاای اسا  و سا 71تع اد 

دوسایق فیصاالق  11شاهری  ن وهیات شا   کااق از جملاق 

دوسایق  31دوسیق مکتوبی مساترد و در ماورد  3ش  ن 
دوسایق تکات  80با ح ور لرار اجرا ت بعماب  ما   و 

 دوران می باش .
 محاکم ولسوالی ها و خشونت علیه زن:

دوساایق از لباب تکاات دوران باود  بااق  27در ایان بخا  
ساایق در ماهااای اساا  و ساانبلق وارد مکاااکب دو 21تعاا اد 

ولسااوالی هااا و مککمااۀ ابت ا یااۀ  شااونت علیااق زن  ن 
 3دوساایق فیصاالق شاا  ن  33وهیاات شاا   کااق از جملااق 

دوساااایق بااااا  31دوسااایق مکتااااوبی مسااااترد و در ماااورد 
دوساایق تکاات  21حاا ور لاارار اجاارا ت بعمااب  ماا   و 

 دوران می باش .
ختلا النو  طی   لطعق وثیحق م111همچنان بق تع اد  

مااا  اساا  و ساانبلق اجااراد شاا   و عوایاا  ناشاای از ن مبلااغ  
   افغانی بق  دانق دولت تکویب گردی   است.122118 
 

لضاااوتمن  دمحمشاافی "ن ری" ر اای  دیااوان  27/7/3108بتاااریخ 

در حالیکااااق  جاااادا و معاااااون مککمااااۀ اسااااتینای وهیاااات پکتیکااااا
لضاوتمب مولوی  لیب الارحمن "رحماانی" ر ای  دیاوان امنیات 

وی را همراهای جرا یق مککمق عامق و لاری احم "ذکی" م یر ا

ن گیان زی وکن سروبین   از مکاکب ولسوالیهای ارگونندنمینمو
ابت ا یاااق ولساااوالی  ۀکاااق در تعمیااار مککمااا ېومااابن برماااب و نکاااق

بعمااب بازدیاا   ارگااون بااق امااورات  لااق هللا رساای   گاای مینمایناا 

   ورد.
هیئاااات متااااذکر  نخساااات از دفاااااتر اداری مکاااااکب بازدیاااا  و از 

ۀ لضاااات و کارمنااا ان مکااااکب ابت ا یاااق متاااذکر  حاواااری یومیااا

کنتااروه بااق عمااب  ورد  و  ن عاا   لضااات و مکااررین را کااق در 
دفتر کاری  وی  حاور نبودن  غیر حاور نمود  و بق رعایت 

وواب  حاوری تاکی  نمودن  سس  در جلساق ایکاق باا لضاات و 

کارمنا ان اداری دایار گردیا  تماا  لضاات و کارمنا ان اداری را 
یق نمااود تااا بااا مااراجعین و احااکا  دعاااوی بااا  لااق  ااوش توحاا

رفتار نمود  و در اسر  ولت بق مشکالت  نها رسی   گای نماینا  

ت و بارای  نانرا متوجق مسؤلیت های  طیر لضا ی شان سا و 
 نهااا یاااد  وری کاارد کااق سلساالق بازدیاا  هااا از مکاااکب در حاا ر 

 .برنامق ها لرار دارد و هموار  عملی  واه  گردی 

ب  کااار  لدر مااورد اجاارا ت و نکااو بالنوبااق لضااات مکاااکب متعالبااا
و  پشانهادات و دادنا  معااون مککماق معلومات مفصب بق   وی 

و از نباود بارقن فرنیچار و  را شاری  ساا تن   اوی مشاکالت 

معااون مککماق کاق در حاب هار ماورد از طاری فرش یاد کردن  
  .اطمینان داد  ش 

 ااااطر  ساااوالی ارگاااونباااق لضاااات ول معااااون مککماااقهمچناااان 

مککماااق ابت ا یاااق رهایشااای  ۀورد سااق  انااا نشااان ساااا ت کاااق بااار
 محااا  عااالی سااتر  مککمااق تعمیاارات  مریاات لاابال بااارا ارېااون 

 و مووو  را تعحیق مینمای .شری  سا تق 

معااااون مککماااق یااا  نشسااات ج اگاناااق همااارا  هیئااات معیتااای و 
لضاااات مکااااکب متاااذکر  باااا ولساااواه ولساااوالی ارگاااون داشااات و 

تککااایب هماااآهنگی باااین نهااااد هاااای عااا لی و لضاااا ی بکاااث روی 

و تبااااده ن ااار نماااود  و  واساااتار  ن شااا  کاااق ماهاناااق در ساااطح 
ولسااااوالی جلسااااات همااااآهنگی را دایاااار نمایناااا  کااااق در  ن همااااق 

بخاا  هااا اشااتراک نمایناا  کااق ولسااواه ارېااون از هماااهن ی بااا 

لضااااات و بخاااا  هااااای دیگاااار اطمینااااان داد و بازدیاااا  معاااااون 
لساااوالی ارېاااون یااا  الااا ا  نیااا  تلحااای نماااود  مککماااق را از و

و بیاااااان داشااااات کاااااق در راساااااتای تطبیاااااق لاااااوانین در حااااا ود 

 حالحیت  ود با مککمق همکار  واهن  بود.
و باااااق ارتبااااااط مکتاااااو  ولساااااوالی زیااااا وک کاااااق لاوااااای در 

ولسااااوالی زیاااا وک وجااااود ن اشااااتق معاااااون مککمااااق بشااااموه 

هیئااااات معیتاااااای و لاوااااای مککمااااااۀ ولساااااوالی زیاااااا وک کااااااق 
ن در ولساااااوالی ارگاااااون میباشااااا  همااااارای ولساااااواه مککماااااۀ  

ولساااااوالی زیااااا وک مفاهماااااق حاااااورت گرفااااات  و ولساااااواه  ن 
ولساااوالی از نبااااود تعمیاااار مککماااق شااااکایت داشاااات و در نتی ااااق 

تصاااامیب باااار ن شاااا  در حااااورتیکق تعمیاااار یااااا دفتاااار مناسااااق و 

تاااأمین امنیااات رفااات  مااا  لاوااای مربوطاااق را باااق ولساااوالی مهیاااا 

جریاااااان بگاااااذارد تاااااا لضاااااات  نمایااااا  مککماااااق اساااااتینای را در

مککماااق زیااا وک را باااق  ن ولساااوالی انتحااااه نماینااا ن در غیااار  ن 

کماااا فااای الساااابق در تعمیااار مککماااق ابت ا یاااق ولساااوالی زیااا وک 
کاااق باااق اهاااالی ولساااوالی متاااذکر  نددیااا  میباشااا  اماااورات  لاااق 

 هللا را پی  ببرن .

در ی  نشست ج اگاناق باا بدرگاان الاوا  ولساوالی  معاون مککمق
یاد  از جوانمردی و حمایت تا   نها از دولت ستای  کرد و ونارگ

ی را   ور گردیاا  بااق هاایچ کاا  اجاااز  م ا لااق در امااورات لضااا

در ارگانهاای را  نمی ه  و از  نها  واست کاق هار گوناق مشاکالت
مای بیننا  در  مککماق اساتینای همیشاق باق روی  ع لی و لضاایی

ایشاان زاداناق باا    نها باز بود  و پیرامون طارح مشاکالت  اوی 

تا بق زود ترین فرحت بتوان  بارای  در تمال و تشریا بیاورن  
 . نرا  حب پی ا کن

 
 

جلسااااااۀ علناااااای لضااااااا ی مککمااااااۀ شااااااهری وهیاااااات پااااااروان 

تکااااااات ریاسااااااات لضااااااااوتیار فااااااا ادمحم  39/7/3108بتااااااااریخ 
"عرفاااااااااان" ر ااااااااای  مککماااااااااق شاااااااااهری  ن وهیااااااااات باااااااااا 

عضاااااااویت لضااااااااوتمن  حمی هللا"حااااااا یحی" ر ااااااای  دیااااااااوان 

داد و لضاااااااوتمن  فرحاااااات "واااااایا" عضااااااو لضااااااا ی  ن جاااااا
ارنواه مو ااااااان وکااااااالی څااااااحضااااااور داشاااااات  دیااااااوان در 

ماااااا اف ن ورثااااااۀ متضااااااررین و نهاااااااد هااااااای ماااااا نی من ملااااااق 

 نا رین دی   بان شفافیت دایر گردی .
جریااان طااوری اساات کااق چهااار تاان اشااخاص مساالح بااق تاااریخ 

یاااااااا  عااااااااراد  مااااااااوتر کااااااااروه دارای پلیاااااااات  33/3/3108

ش کاباااب  را باااق لصااا  وهیااات پاااروان اجاااار   1183 -1نمبااار 
نماااود  و زمانیکاااق در لریاااق للعاااق زماااان تتمااا ر  مرکاااد وهیااات 

پااااروان ماااای رساااان  رانناااا   مااااوتر را غاااارض ربااااودن عااااراد  
موحااااوی بااااق لتااااب رسااااانی   و امااااا نساااابت عاروااااق تخنیکاااای 

موفااق بااق ربااودن مااوتر نشاا   و مااوتر را رهااا کاارد  فاارار ماای 

یاااق پاااروان باااق اساااال کاااار کشااافی و نماینااا  بعااا اب لومانااا انی امن
حماااااااب  32/ 33اوپراتیفااااااای لااااااااتلین را شناساااااااا ی و در لیاااااااب 

متهمااین را بااا یااا  میااب تفنکچااق والتااار از ساااحق ناحیاااق  3108

یااازدهب شااهر کابااب گرفتااار ماای نمایاا  و در لضاایق لتااب دو نفاار 
 دیگر نید متهب لرار گرفتق ان .

ابتاااااا اد رساااااامیت جلسااااااق توساااااا  ر اااااای  مککمااااااق اعااااااالن و 

ی مااااا لق گااااادارش لضااااایق یااااااد شااااا   را بیاااااان نماااااود . لاوااااا
ارنواه لضاااااااایق حااااااااورت اعتااااااااراض  ااااااااود را څااااااااسااااااااس  

ب وکااااااالی ماااااا اف  متهمااااااین دفاعیااااااق هااااااای  لرا اااااات و متعالبااااااا

 ااااااود را ارا ااااااق کردناااااا  کااااااق بعاااااا  از تاااااا لیق همااااااق جانبااااااق 
 39و  1ن 1ن 3دوتاااااان از متهمااااااین متکاااااای بااااااق هاااااا ایت بناااااا  

ناااااای کااااااود جااااااداد بااااااق اشاااااا  م ااااااازات یع 217ماااااااد   3فحاااااار  

اعاااااا ا  مککااااااو  ن یکااااااتن دیگاااااار از متهمااااااین طبااااااق هاااااا ایت 

مااااااواد فااااااوق بااااااق ماااااا ت ساااااای ساااااااه حااااااب  تنفیااااااذی و مااااااتهب 
دیگاااار بااااق اتهااااا  معاونیاااات درلتااااب طبااااق هاااا ایت مااااواد فااااوق 

کاااااود جاااااداد باااااق مااااا ت بیسااااات  20مااااااد   1و رعایااااات فحااااار  

 و یکساه حب  تنفیذی مککو  بق م ازات گردی ن .
کاااااااق ححاااااااوق  و در  اااااااتب جلساااااااق باااااااق متهماااااااین تفهااااااایب شااااااا  

اساااااااتینای  اااااااواهی شاااااااان  در حاااااااورت عااااااا   لناعااااااات باااااااق 

 حکب مککمق مکفو  میباش .
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 Open judicial session held in 
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courts of their provinces. 
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هبااری نهاااد هااای ذیاا  ب در سیسااتب جلسااۀ هیئااات ر

م یریت لضایا ن بع از  هر سایددهب عحار  درمحار 

 ستر  مککمق برگدار گردی  .
دریاان جلسااق کااق تکاات ریاساات سااتر  مککمااق دایاار 

نشساااات دوبااااای بکاااااث حااااورت گرفتاااااق و درماااااورد 

پاساااخ هی سیساااتب ن حاااب مساااایب مرباااوط باااق حفاااظ و 

مرالبت   ن شناسایی چالشهای سیساتب ن نگرانای هاا از 
نیت و امنیااات دیتاهاااا و همچناااان جایگاااا   لکاااا  مصااائو

 
لضاااااااااوتمب ثمرېااااااااب "عمااااااااری"  1398/  7/  22بتاااااااااریخ  -

ر ااااای  مککماااااۀ اساااااتینای وهیااااات لغماااااان باااااا شااااافیق هللا "مشااااافق" 

ر ااااای  وکاااااالی مااااا اف  زون شااااارق و یکتعااااا اد وکاااااالی مااااا اف   ن 
وهیاات ماللااات و پیرامااون لضااایایی کااق بااق مکاااکب ارساااه میگااردد 

دناااا  ر اااای  وکااااالی ماااا اف  زون شاااارق از همکاااااری حااااکبت نمو

هااااای مکاااااکب بااااا وکااااالی ماااا اف  ا هااااار تشااااکر و امتنااااان نمااااود و 
اواااافق نماااود کاااق وکاااالی مااا اف  در اجااارا ت  اااود ساااعی وتالشااای 

بیشاااااتر  واهنااااا  کااااارد تاااااا از ححاااااوق لاااااانونی متهماااااین در پیشاااااگا  

 مکاکب  وبتر وبهتر دفا  نماین .

  ساااااخی"حبیق" لضااااااوتمن  غاااااال 31/7/1398یاااااو  ماااااور   -

ر ااااای  مککماااااق اساااااتینای وهیااااات فاریاااااا  باااااا وکاااااالی شاااااورای 
وهیتاااااین نماینااااا گان احااااادا ن علماااااان مکاسااااان سااااافی ان و بدرگاااااان 

الااااوا  مختلااااا نااااواحی شااااهر میمنااااق در محاااار  ن مککمااااق ماللااااات 

نماااااود . دریااااان ماللاااااات ر ااااای  مککماااااق بناااااابر تحاواااااای مکاسااااان 
وواااایکات ساااافی ان درمااااورد دوساااایق جدایاااای مسااااتوفی  ن وهیاااات  ت

داد  و افااادود کاااق مککمااااق عماااو  لضااااایا را باااا رعایاااات احاااب باااای 

طرفاااای و بااااا رعایاااات مکاکمااااۀ عادهنااااق بخاااااطر تکحااااق عاااا الت و 
طبااااق لااااوانین نافااااذ  کشااااور و شااااریعت غاااارای دمحمی  ص   رساااای   

گااای مینمایااا  کاااق اعضاااای حاوااار در جلساااق از تووااایکات ر ااای  

  مککمۀ ابراز  سسال نمودن  .

لضاااوتیار دمحم اجمااب "عاار  زی"  21/7/1398شاانبق مااور   -

ر ی  مککمق استینای وهیت فرا  با مسؤلین امنیتای  ن وهیات دیا ار 

و ماللااات نمااود  ودرمااورد رفاا  کمبااودات و ت هیاادات لطعااق مفاارز  

لضات و ت ابیر بیشتر ارگانهای کشافی و امنیتای بخااطر تاأمین امنیات 

را  اجارا ت مکاکب و لضات حکبت نمود تا لضاات بتواننا  در فکار  
لضاا ی نماود  وتطبیاق عا الت بااق وجاق احسان سابق رفاا  درجامعااق و 

 جلوگیری از غاحبین و زورگویان گردد. 
لضاااااوتیاردمحم حساااان "حاااا یحی" ر اااای   7/8/1398بتاااااریخ  -

جناااراه دمحم ناااوا  "احمااا زی" باااا مککماااۀ اساااتینای وهیااات بغاااالن 

ش ی اارنوالی در دفتاااار کااااارڅاااار اااای  ادارل مرالباااات محااااا  لااااوی 
 اللات نمودن .م
مکاااور نشسااات را اتخااااذ مکاااانید ن شااایو  هاااا و را  کارهاااای علیاااق  

مباااارز  باااا فسااااد اداری تشاااکیب میااا اد و طااارفین روی همکااااری و 
ارنوالی در راساااتای مبااااارز  څاااهماااآهنگی هااار دو ارگاااان لضاااااد و 

 علیق فساد اداری تأکی  و تعه  نمودن .

جمب "عار  لضاوتیار دمحم ا 1/8/1398یو  چهار شنبق مور   -

زی" ر ی  مککمۀ استینای وهیت فرا  درچهارچو  برنامق معاری 

لضا ی با رادیو مکلای  ن وهیات در رابطاق باق ححاوق ماالی و جایگاا  
 زن در اسال  مصاحبق یی ان ا  داد   ان  

طی جلسق یی تکت ریاست لضاوتمب دمحم  7/8/1398بق تاریخ  -

سااامنگان هریااا  ابطاااح " عااااری " ر ااای  مککماااق اساااتینای وهیااات 

لضاوتمن  عب المومن "نوری " ر ی  مککمۀ شهرین لضاوتمن  احم  

ارشااااد " مرشااا  " ر ااای  مککماااۀ ابت ا یاااق رسااای گی باااق جااارایب منااا  
 شونت علیق زنن لضاوتمن  میروی  ر ی  مککمۀ ابت ا یق ولساوالی 

فیروزنخچیاااارن لضاااااوتمن  عباااا المتین عضااااو دیااااوان جاااادأ مککمااااۀ 

البالی   عضو دیوان رسی گی باق جارایب منا  استیناین لضاوتمن  عب 

 شونت علیق زن استیناین نوی هللا عضو مککمۀ ابت ا یاق رسای گی باق  

جرایب من   شونت علیق زنن بکتاش عضو دیوان جدأ مککمق ابت ا یق 

شاهری و دمحم  الا  عضاو مککماق ابت ا یاۀ ولساوالی فیاروز نخچیار باق 
 منسوبین مربوط معرفی گردی ن .

ۀ معرفااای ر ااای  مککماااق در رابطاااق باااق یونیفاااور ن ن ااابن در حاشااای

دسااااسلین ادار ن تحااااوی وپابناااا ی بااااق حاوااااری و بر ااااورد نیاااا  بااااا 
مااراجعینن ان ااا  کااار هااا در ولاات زمااان معااین  و راجاا  بااق هرچااق 

بیشااااتر ساااام  و طاعاااات توحاااایق هااااای هز  را ارشاااااد فرمودناااا  و 

 با دعا یق  یر فالح  اتمق یافت  جلسق

سسال نامق ایکق ازجاناق ساتر  مککماق  21/7/1398بق تاریخ  -

بااق لوماناا ان امنیااق وهیاات  ارزگااان ترتیااق شاا   بااود نطاای  جلسااق ای 
توساا  لضاااوتیار فهاایب هللا "نیااازی" ر اای  مککمااۀ اسااتینای وهیاات 

 ارزگان اعطاد گردی 
ر ی  مککمۀ استینای ارزگان درجلسق ا هارداشات کاق  از زمانیکاق 

اشاغاه و یفاق نماود  ن وجیباۀ  اود را باا لومان ان امنیق در  ن وهیات 

کماه اماناتن حا التن دیانات و ا االص باق منصاۀ اجارا لارار داد  ن 

زورمناا ان را دسااتگیرن بااا باای عاا التین  لااب و فساااد مبااارز  را  غاااز 
کرد  و در حفظ و نگها اری دارا ای هاای عاماق جا یت تماا  باق  ار  

کاارد  و در تااأمین داد ن رواباا  حساانق اش را بااا تمااا  ادارات برلاارار 

امنیاات ماارد  تااالش بااق  اار  داد  و ماارد  شااریا  ن وهیاات از وی 
 رسن  می باشان  و همچناان لومانا ان امنیاق از عماق للاق باق مککماق 

ا الص من  بود  و وجیبق اش را در لباه مککمق و لضات با  لوص 

نیت ان ا  داد  و در نتی ق تالش های شبانق روزی اش ساتر  مککماق 
 ق ای را بق موحوی اعطا نمود.سسال نام

 

 دفا  وزارت ت الر  روښانق ک  .

دغااق راز دبشاارححولو ر یسااس حاابرینا حمیاا ي وویااب 

وه دټاولنس دثباات هماب ېردا  او زیاتاق دلانون پلا  کا

یس ک   تورنو تاق بایا  دکشاا او تکحیاق پاق بر اق کاس 

 دم اف  وکیب حق ورک ه ش  .

پق ناستق کس دححول انانو ر ی  ېب احم  م دزي وویب  
شکن ق جر  او پق لانون کس ورتق جدا ټاکاب شاو  او 

ټېن ار یس وک  ن چس لانون بای  پق ټولو وې و یو شان 

 ق ش  څو ع الت تامین ش  .تطبی
نوماوړي دڅااارنواهنو غوښااتنق وکاا   ن چااس دشااکن س 

و تق جا ي پاملرناق وکا ي او لاانون مااتوونک  ولضایا

 دع الت مید تق وړان   ک ي.
دنن رهاار اساتینای څاارنوالۍ ر ای  دمحم ولا  هاشام  

وویب تر دامهالق څارنوالۍ تق دشکن س کومق لضیق نق 

دتکحیق پق دوران کس پق د   د  وړان   شو  او نق هب
 اړ  کو  ثبوت پق هل ورغلی.

راغلاا  پااالوي دشااکن س پااق بر ااق کااس  څخااق لااق کابااب

دلوانینااو نااوالص او ورتااق سااتوند  یاداښاات او دحااب 
 ژمنس یس وک  .

پق جاوړ  شاو  ناساتق کاس لضااتو او ټولاو ېاوون والاو 

او ورتاق درسای ېۍ  ضدشکن س ن دبشاري ححولاو دنحا
 ریااات شااری  کاا ه او پااق د  پااق بر ااق کااس  سااب ن

بر ق کس یس دلانون پق چوکاټ کس دهر راز همکارۍ 

یاااااد  ناسااااتق کااااس دنن رهااااار نیټااااق  ۵/۸/۴۹۳۸پااااق 

اسااتینای مککمااس ر اای  لضاااوتیارعب لول  لاواا  

زاد  ورغلاا  پااالوي تااق دښااق راغالساات ترڅنااګ پااق 

هېاواد کااس دنافااذ  لوانینااو پاار نوالصااو ن دشااکن س او 

  بر  وک  . ضبشري ححونو پر نح

زاد  وویب ع ل  او لضای  ادار   سلس ټولس  لاو 
چااار  دلااانون پااق چوکاااټ کااس پاارمخ وړي او زیاتااق 

یاااس کااا   ن چاااس اول مهااااه پاااق ادارو کاااس یاااو  ښاااق 

 همغږي رامنځ تق شو  .
دنومااوړي پااق  باار  عاا ل  او لضااای  ادار  پااق ېااو  

 کوښښ کوي ن چس حق حح ار تق وسساري.

ېاواد پاق دنن رهار اساتینای مککماس ر ای  وویاب ده
نافذ  لوانینو کس دېنس ستوند  شتق ن چس بایا  دحاب 

 لسار  یس اړون  ادار  هل پق کار ش .
ون مرسااتیاه دمحم عاااری یداساساا  لااانون دڅارکمیساا

حافظ دشاکن س دمخنیاوي پاق اړ  دلاانون پاق ر اا کاس 

تفصیل   بر  وک   او زیاتاق یاس کا   ن چاس اول 
ت شوي لضایاو  ثب ۴۱مهاه پق  تیځ کس دشکن س 

ن چااس پااق  باار  یااس پااق  سااب و اات ورتااق رساای ې  

 شو .
هم ارن ق دملا  دفاا  وزارت دححولاو ر ای  نعمات 

هللا احماااا زي هااااب پااااق  سااااب وار  باااار  وکاااا   او 

پااق اړ  یااس دملاا   ضدشااکن س او بشااري ححولااو دنحاا

 ژمنس وک  .
 

گدارش اجرا ت دواوین مکاکب استیناین ابت ا یق ولسوالی ها و 

بشرح ذیب  3108 مریت وثایق وهیت کن ز از بابت ما  سنبلق ساه 
 مواحلت ورزی   است:

 دربخش جزائی:

  دوسیق در ما  سنبلق وارد دواوین 310دربخ  جدا ی بق تع اد  
  دوسیق نید تکت 21رحالیکق از لبب  مکاکب  ن وهیت ش   د

  1  دوسیق فیصلق ش  ن  01دوران لرار داشتق است . از جملق  

  دوسیق با ح ور لرار 19دوسیق مکتوبی مسترد و در مورد  
   دوسیق تکت کار میباش 11اجرا ت بعمب  م   و 

 در بخش حقوقی و تجارتی:

  سنبلق بق دوسیق از لبب تکت کار بود  و درما 332درین بخ  
  دوسیق ححولی و ت ارتی دیگرنید وارد مکاکب  ن وهیت 83تع اد  

  دوسیق مکتوبی 8  دوسیق فیصلق ش  ن  32ش   کق از جملق  

  دوسیق با ح ور لرار اجرا ت بعمب  م   و 12مسترد و با ارتباط  
   دوسیق تکت کار میباش .318 

و  طی ما  سنبلق   لطعق وثیحق مختلا الن211همچنان بق تع اد  

  افغانی بق  دانق 170272اجراد ش   و عوای  ناشی از ن مبلغ   
 دولت تکویب گردی   است.

 

تمرکااااااد حااااااورت گرفاااااات اسااااااته ا ت و عاااااارایض 

منااااا ر   جنااااا اد بالترتیاااااق ماااااورد غاااااور و م الاااااق 

اعضاااای کمیسااایون لااارار گرفااات  در نتی اااق بعااا  از 

ق بکاااث و تبااااده ن ااار تکلیاااب و ارزیاااابی هماااق جانبااا
تصااااویق مبتنااای بااار لاااوانین نافاااذل کشاااور بعماااب  مااا  

و باااق تکریااارات هااا ایت داد  شااا  تاااا تصااااویق بعماااب 

 ماااااا ل اعضااااااای کمیساااااایون اسااااااتینافی را بمراجاااااا  
 مربوطق  ن غرض تعمیب ا بار نمای .

 

ساای دواویان جلسۀ کمیسایون رخ ۲/۸/۴۹۳۸بتاریخ 

استینافی مککماۀ اساتینای وهیات کنا زتکت ریاسات 

لضاوتمن  دمحم اسماعیب "یعحوبی" ر ی  دیوان جداد 
و سرپرسات مککماۀ اساتینای  ن وهیات باا اشاتراک 

رخساااای دواویااان اساااتینافین ر ااای  مککماااۀ ابت ا یاااق 

شهری و  مر ثبت اسناد  ووثایق پیرامون بررسای و 
 اجعین ت ویر یافت.استه ا ت واحلق و عرایض مر

ابتاااا اد جلسااااق بااااا تااااالوت  یاااااتی چناااا  از کااااال  هللا  

م یااا   غازساااس  روی  جنااا أ از لباااب ترتیاااق شااا   

شکایات  کق درمکالت مناسق نصق است باز گردی   

کق در  نها نسبت باق اجارا ت  مکااکب کا ا  شاکایتی باق 
ن ر نرسی   و ازاجارا ت ساالب و رسای   گای باق مولا   

لضااایا و حساان ساالوک منسااوبین لضااایی و اداری کااق 

کمیسااایون هاااای سااام  شاااکایات مکااااکب فاااوق  تکااات 
ریاست روسای مکاکب اساتینای وعضاویت اعضاای 

عحاار   1و 6میاادان  و 03ی مربااوط بااق تاااریخ هااا

تشااااکیب جلسااااق داد   در نخساااات حاااان ولهای ساااام  

ت گردفاا   ا هااار امتنااان حااورت موجااق عاا   شااکایا

گرفتااااق  اساااات . در واااامن کمیساااایون ساااام  شااااکایت 
مککمۀ استینای بلخ در مورد عریضق مطباو  شامار  

اساااامی یکاااتن  90/6/5021  ماااور  55566553 

کاااق در رابطاااق باااق عااا   اجااارای اساااناد لبالاااق لطعااای 

مربوطاااق اش از مککماااۀ ابت ا یاااق ولساااوالی دهااا ادی 
ارش کتبی توسا  مککماۀ شاکی بود ن پ  از ارایق گد

مرباااااوط و بعااااا  از غاااااور و بررسااااای  ن هااااا ایات و 

رهنمااا ی هااای هز  لااانونی را پیرامااون اجاارای اسااناد 
 شاکی بق مککمق مربوطق سسرد.

 

گردیا   بااود ن سرپرساات  مریات عمااومی اداری لااو  
لضاااا یق ن مشااااور ححااااولی شاااورای امنیااات ملاااای ن 

ی  ارنوالی ن معینااااان وزارت هاااااڅاااامرسااااتیاه لااااوی 

مکتاار  ع لیااق ن مالیااق ن امااور دا لااق ن امنیاات ملاای ن 
دفااا  ملاای ن ان ماان مسااتحب وکااالی ماا اف  ن معاااون 

ادارل عااااالی بااااازرل ن ر اااای  تکناااااالوژی وزارت 

مخاااابرات و مسااائولین دا لااای و  اااارجی مااا یریت 
 سیستب لضایا  اشتراک بعمب اورد  بودن  .

درجلسااق درمااورد چگااونگی پیشاارفت روناا  سیسااتب 

لضاااایا کاااق  لضاااایای جدایااای  ن مااا نی و مااا یریت 
ت ارتی را از ب و مراحب کشاا ن تکحیاق و مکاکماق  

ثبت بان  معلوماتی مینماین  ن با توجاق باق مصاوبات 

ححااولی  ن بعاا ازا نتحاااه سیسااتب توساا  پااروژل حمایاات 

ساااکتورع لی  باااق جاناااق دولااات افغاااا نساااتان ن  بکاااث 
حااااورت گرفتاااااق  و اشااااتراک کننااااا   گااااان در یااااا  

جمعبناا ی کلاای موجودیاات سیسااتب ماا یریت لضااایا را 

بااهمیت دانستق  و متعه  گشتن  کق از طریق بخشاهای 
سیستب را باا در  معلوماات هاای هزماق  فعااه مربوط 

نگا  داشتق و بق سهب  وی  درحاب مشاکب مرباوط باق 

ساااا تار ن بودجاااق ن  ااا مات حفاااظ و مرالبااات وتاااأمین 
پاساااخ هی سیساااتب  همکااااری مینماینااا  وجاناااق دفتااار 

حمایت سکتورع لی نید تعه  نماود کاق الای تسالیم هی 

ای سیسااتب بااق جانااق دولاات افغانسااتان  از همکاااری هاا
 مشاورتی و تخصصی درزمینق دریغ نخواه  ورزی  .

کاااق  واهاااان تصاااکیح ناااا   اااانب یااا  نفااار شاااهی  باااود 
نتصاااویق بااار ن شااا  کاااق چاااون احاااالح وثیحاااق ماااورد 

بنااادب  ن رعااارض مساایر وهاا ی وثیحااق را تغیرنمی هاا 
وثیحااق متااذکر  مطااابق بااق تااذکر  تابعیاات وی تصااکیح 

 گردد .
 

جلساااق رخساااای دواویااان اساااتینافی مککماااۀ اساااتینای 

تکاااااااات  2/8/3108وهیاااااااات ب  شااااااااان بتاااااااااریخ 

ریاسااات لضااااوتمن  تاااا  دمحم "واثاااق" ر ااای  دیاااوان 
اسااااتینای وسرپرساااات مککمااااۀ اسااااتینای  ن جااااداد 

 وهیت دایرگردی .

درجلسااق بااا توجااق بااق عریضااق رد لاواای ازجانااق 
یکااتن از عاروااین  ن تصاامیب گرفتااق شاا  و دوتاان از 

لضااات دیگاار بااق حیااث ماا لق و فیصاالق کنناا   دوساایۀ 

مربوط تو یا گردی ن  ن  بق هماین ترتیاق درجلساۀ  
 بر اساال ورلاۀ عارض دیگار 3108ر8ر2تاریخی 

لضاوتمب داود شا  "حسن زاد "  1/7/3108یو  چهارشنبق مور  

ر ی  مککمۀ استینای وهیت کاپیساد از مکاکب ابت ا یق ولسوالی 

 ت بازدی  بعمب  ورد.حصۀ دو  کوهستان و ولسوالی کوهبن   ن وهی
در این بازدی  تما  اجرا ت لضا ی و اداری  ن مکاکب را طور دلیق 

بررسی نمود  و در رابطق بق اجرای امورات  لق هللا بق لضات و 

کارمن ان اداری  ن مکاکب رهنما ی و ه ایت داد دربر ورد با 
مراجعین و احکا  دعوی از بر ورد نی  ن رویۀ نی  و ا الق 

ار بگیرن  . ر ی  مککمق در مورد پیشبرد و ایا مکولقن حمی   ک

پابن ی بق و ایا یومیقن طرز سلوک لضا ین ن ارت از پرسونب 
و مکی  ماحوه مکاکب حکبت همق جانبق نمود  و در جریان بازدی  

یکتع اد از موی سفی ان و متنفذین  ن ولسوالی ها از م یریت و 

 ن وهیت ا هار  رسن ی ن ارت ر ی  مککمق از مکاکب و نواحی 
نمودن  و همچنان بیان داشتن  کق ک ا  نوالص در اجرا ت کارهای 

اداری و لضا ی دی   نش   و ر ی  مککمق در  تب بازدی  لضات و 

پرسونب اداری  ن مکاکب را اکی اب متوجق بق و ایا شان سا تق و 
بق لضات تفهیب نمود کق احب بی طرفی لضاد را در ن ر گرفتق و 

 ر میعاد معینۀ لانونی لضایای وارد  را حب و فصب نماین .د
 


