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معاونیت نظارت و حراست از قانون
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری

جدول گزارش دهی از اجراآت فعالیت های مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه بابت سال مالی 1399
شماره

نام
وزارت/اداره

عنوان فعالیت

تصویب قانون اداره بازرس

1

تعداد موارد

موعد اجرا

نتیجه

یک مورد

1398/10/1
الی
1399/9/30

ط ر م مک ر ذ ه هریکررب ممکررو ر اره  1224مررور  1399/5/2انسررکوکوا امررور
قانونگ اری جهت تقدیم بب ذابونب ج هوری اسالمی افغانسکان برب ریاسرت مرکر
ع ومی اداره امور ج هوری اسالمی افغانسکان ،ارسال گ دیده است.

وزارت
2

عدلیه

تکدیل قانون تشمول و صالحوت
های لوی سارنوالی

//

//

اره ( )206مور  1399/2/17انسکوکوا امورقانونگ اری بب ریاست
هریکب ممکو
مرک ع ومی اداره امور ج.ا.ا ،ارسال و ذ وکب مرک قوانون در مصوبب اره ()2
مور  1399/2/28چنون هدایت صادر ن وده است «ط م قانون تشمول و صالحوت
سارنوالی بب دلول تقاضای اداره مرک لوی سارنوالی مبنی ب اینمب نواز است تا یمبار
دیگ این سند مورد بازنگ ی ق ار گو د ،از جانب ذ وکب قوانون مورد برث ق ار
نگ فت .اداره لوی سارنوالی موظف گ دید تا ط م مورد نظ را اصالم و نهایی ن وده
و بار دیگ آن ا از ط یق وزارا عدلوب بب ذ وکب قوانون ارایب ن اید».
طبق فوصلب اره ( )2ذ وکب مرک قوانون ،اداره مرک سارنوالی ط م قانون
اره ( )719مور 1399/6/23خویش بب این وزارا
بازنگ ی ده را هریکب ممکو
ارسال ن وده ذب ط م م ذور در انسکوکوا امور قانونگ اری ترت تدقوق ق ار دارد.

مالحظات

3

تکدیل ذود جزا

//

//

4

تکدیل قانون اداره عالی ب رسی

//

//

وزارت
عدلیه
5

تصویب قانون اوقاف و ملموت
های وقفی

//

//

6

تکدیل قانون ا اعب و ثبت دارایی
ها

//

//

بب اساس مصوبب اره ( )17مؤر  1399/5/27ذابونب ج هوری اسالمی افغانسکان
اره ( )74مور
بب حوث ف مان تقنونی تصویب و هریکب ممکو ف مان
1399/6/8ریوس ج هوری اسالمی افغانسکان تو وح گ دیده است و هریکب ممکو
اره ( )2705مور 1399/7/6
آم یت اسناد و ارتباط انسکوکوا امور قانونگ اری بب وزارا مرک دولت در امور
پارل انی جهت تصویب ورای مرک ملی بب ولسی ج گب؛ ارسال گ دیده است.
قانون اداره عالی تفکوش در ج یده رس ی
است

اره ( )1375سال 1399نش گ دیده

قانون اوقاف و ملموت های وقفی در انسکوکوا امور قانونگ اری تدقوق و بکد از تایود
ذ وکب مرک قوانون در جلسب اره ( )13مور 1398/12/14ذابونب ج هوری
اسالمی افغانسکان مورد برث ق ار گ فت و در مورد چنون فوصلب بب ع ل آمده است:
"ط م قانون تنظوم امور ملموت های وقفی نسبت مشمالا مککدد ملی و
مرکوایی مورد تصویب ق ار گ فت؛ وزارا ار اد؛ حج و اوقاف موظف است تا ط م را
پس از مطالکب و ارزیابی وقف نامب های عی و تاریخی؛ بب ه ماری وزارا عدلوب
وسای نهادهای هی بط با در نظ دا ت مکوارهای سای ذشورهای اسالمی؛ عد
مبادلب زمون های دولکی بب زمون های وقفی؛ تک یف وقف خاص و عد تفصول
ایط احما ه یک آنها؛ تکوون صالحوت ها و مسوولوت ها و تطابق آن با قوانون
ناف ه ذشور؛ مورد بازنگ ی ق ار داده؛ بکد از برث مجدد در ذ وکب قوانون بب جلساا
بکدی ذابونب ارایب ن اید".
در انسکوکوا امور قانونگ اری ترت تدقوق ق ار دارد.

7

طی م احل مق ره اعاده دارایی
های غو قانونی

//

//

در ج یده رس ی

اره ()1375سال  1399نش گ دیده است.

8

طی م احل قانون یا مق ره
سوسکم مدی یت قضایا

//

//

در ج یده رس ی

اره ()1390سال  1399نش گ دیده است.

9

تصویب مق ره ب ای مدی یت
س مایب گ اری عامب (دولکی )

//

//

در ج یده رس ی

اره ()1390سال  1399نش گ دیده است.

تدوی یک جلسب مشورتی با
جوانب هیدخل مبارزه با فساد
اداری ب ای م ور قوانون

//

//

تدوی یک جلسب مشورتی با جوانب هیدخل مبارزه با فساد اداری ب ای م ور قوانون
جهت ناسایی ه گونب خالء های احک الی ذب مصونوت قانونی ب ای اف اد زورمند
ایجاد می ذند؛ در رابطب بب موضوع؛ جلسب بب ا ک اک ن ایندگان مقا مرک سک ه
مرم ب ج هوری اسالمی افغانسکان؛ اداره مرک سارنوالی و سم ت یت مبارزه با
اره
فساد اداری در انسکوکوا امور قانونگ اری دای و موضوع هریکب ممکو
( )7537مور  1398/12/21آم یت اسناد و ارتباط انسکوکوا امور قانونگ اری و
ترقوقاا عل ی – حقوقی بب سم ت یت ویژه مبارزه با فساد اداری بب ریاست مرک
دفک مقا عالی ریاست ج هوری اسالمی افغانسکان ارسال گ دیده است.

11

تکدیل ذود مدنی

//

//

تا اذنون بب انسکوکوا امور قانونگ اری مواصلت نورزیده است.

12

طی م احل قانون یا مق ره
مالموت هینفع

//

//

ط م م ذور بب اساس مصوبب اره ( )21ذابونب ج هوری اسالمی افغانسکان
تصویب و هریکب حمم اره ( )2175مور  1399/8/23ریوس ج هوری اسالمی
افغانسکان منظور گ دیده و ترت پ وسب نش ق ار دارد.

13

طی م احل ،تکدیل قانون مراذم
عسم ی

//

//

10

وزارت
عدلیه

در ج یده رس ی

اره ( )1386سال  1399نش گ دیده است.

14

طی م احل قانون تفسو قانون
اساسی

//

//

اره ( )1237مور 1399/5/4انسکوکوا امور قانوگ اری جهت
هریکب ممکو
تقدیم بب ذ وکب مرک قوانون ذابونب ج هوری اسالمی افغانسکان بب ریاست مرک
ع ومی ادراه امور ریاست ج هوری ارسال گ دیده است و در جلسب اره ()17
مور  1398/8/11آن ذ وکب مرک مورد برث ق ار گ فت و ذ وکب بب ا ک اک یک
عضو سک ه مرم ب ج هوری اسالمی افغانسکان و یک عضو ذ وسون مسکقل نظارا
ب تطبوق قانون اساسی را ترت نظ وزی صاحب عدلوب موظف ن ود تا ط م قانون
م ذور را مجدداً بازنگ ی و نهایی سازند.

15

تکدیل مق ره ط ز سلوک ذارذنان
خدماا ملمی

//

//

اره ( )2514مور  1399/6/31انسکوکوا امور قانوگ اری جهت
هریکب ممکو
تقدیم بب ذ وکب مرک قوانون ذابونب ج هوری اسالمی افغانسکان بب ریاست مرک
ع ومی ادراه امور ریاست ج هوری ارسال گ دیده است.

وزارت
عدلیه
16

17

طی م احل قانون عواید اروالی
ها

//

//

جهت توحود نظ یاا اروالی مرک ذابل و اداره مرک ارگان های مرل هریکب
مماتب اره (1082و )1083مور  1399/4/26آم یت اسناد ارتباط انسکوکوا
اره ()559
امور قانونگ اری بب ادارا م ذور ارسال گ دیده ذب هریکب ممکو
مور  1399/8/4اداره مرک ارگان های مرلی دوباره مواصلت ورزیده است و ترت
ذار ق ار دارد.

تکدیل قانون موسساا غو دولکی

//

//

طبق هدایت جلسب اره ( )12مور  1399/4/16ذابونب ج هوری اسالمی
افغانسکان و هدایت جلسب اخکصاصی بب تاریخ  1399/5/22ذ وکب مرک قوانون
ذابونب ج هوری اسالمی افغانسکان بب ا ک اک ن ایندگان وزارا اقکصاد با م اجع
مندرج بند ( )3مصوبب مک ذ ه ترت بازنگ ی مجدد ق ار دارد ذب هریکب ممکو
اره ( )4435مور  1399/7/6ریاست انسجا موسساا غو دولکی وزارا مرک
اقکصاد بب این ریاست مواصلت ورزیده است.

18

تکدیل قانون اداره امور مالواتی

//

//

در انسکوکوا امور قانونگ اری ترت تدقوق ق ار دارد.

19

تکدیل قانون مالواا ب عایداا

//

//

تا اذنون بب انسکوکوا امور قانونگ اری مواصلت نورزیده است.

20

طی م احل ط م تشموالتی
انسکوکوا امور قانونگ اری و
ترقوقاا عل ی –حقوقی

//

//

در انسکوکوا امور قانونگ اری ترت تدقوق ق ار دارد.

وزارت
21

22

عدلیه

بب اساس هدایت مصوبب اره ( )4مور 1397/3/2ذابونب ج هوری اسالمی
افغانسکان ط م تشمول جدید ریاست ع ومی انسکوکوا امور قانوگ اری و ترقوقاا
عل ی – حقوقی ت توب و هریکب پوشنهاد اره ( )8527مور 1397/11/16بب
مقا مرک عالی ریاست ج هوری اسالمی افغانسکان تقدیم گ دیده است ذب تا
فکال از منظوری آن ذدا حمم بدسک س این انسکوکوا ق ار نب گ فکب است.

//

تکدیل اساسنامب انسکوکوا

ارزیابی ظ فوت مسلمی اعضای
مسلمی ریاست حقوق در والیاا
ذابل ،ننگ هار ،ه اا ،قندهار و
باموان و راه اندازی ب نامب سکاژ
حقوقی داخل خدمت ب ای روئسا،
آم ین و اعضای مسلمی اداراا

ارزیابی
ذارمندان
مسلمی
ریاست
حقوق

//

از اینمب ریاست ع ومی حقوق را در سال  1399س پ سان اداره می ذ د و ه چنان
نبود بودجب صورا نگ فکب است.

حقوق مطابق ماده  59قانون ط ز
ترصول حقوق
بب اعالن سپ دن  400بست
غو مسلمی و اسکخدا اف اد واجد
ایط در این بست ها در سطح
م ذز و والیاا ترت نظ اعالن 400
بست
ذ وسوون اصالحاا اداری

23

وزارت
24

25

عدلیه

//

ثبت مکواری ت ا قضایای ارجاع
ده بب ریاست های حقوق و
قضایای دولت در سوسکم مدی یت
قضایا ذب تا حال در سوسکم ثبت
نگ دیده اند

//

تقویت سوسکم ثبت و پوگو ی
قضایای مدنی و قضایای م بوط بب
ریاست ع ومی قضایای دولت در
یک سوسکم مکواری ذب اعکبار آن
توسط یک م جع بو ونی تائود
گ دد

//

از ج لب  420بست اعالن ده؛ بب تکداد ( )257بست آن تم ول گ دیده است.
بب تکداد ( )163بست آن بب دالیل هیل:
-1در یمککداد بست ها ذاندید واجد ایط دریافت نگ دیده و دوباره بب اعالن
سپ ده ده است.
-2یمککداد بست ها ذب ارا لست ده و آماده امکران موبا د با ذ وسوون
مرک اصالحاا اداری یک ده تا امکران آن بشمل المک ونومی در زون ها اخ
ود.

ت ا قضایای ارجاع ده ثبت سوسکم گ دیده است

ب ای تقویت سوسکم ثبت و پوگو ی قضایای مدنی؛ ذار صورا گ فکب؛ ط م ها و
پوشنهاداا اصالحی بب موسسب ه مار( )JSSPارایب گ دیده است ذب از ط ف
موسسب م ذور پ ی فکب ده اما الی اذنون ذار ع لی آن (نسخب دو سوسکم
مدی یت ثبت قضایای مدنی ) آغاز نگ دیده است.

26

وزارت
عدلیه

ق ار

ایجاد ذ وکب مشک ک نظارا از
احزا (مکشمل از ن ایندگان
وزارا عدلوب ،داخلب ،امنوت و
څارنوالی)

تقویت 1
سوسکم

//

ریاست ع ومی حقوق یک دفک پ ی ش را در دروازه بو ونی وزارا ایجاد ذ ده است
ذب یک نف موظف است تا ع ایض م اجکون حقوق را ج ع آوری ن وده اج ااا
صورا گو د.

م فوق گزارش از اج اآا فکالوت های پالن ع ل مبارزه با فساد اداری وزارا عدلوب بابت سال مالی  1399ت توب و تقدیم است.
با احک ا

ت توب ذننده گزارش :ریاست پالوسی و پالن وزارا عدلوب

