د افغانستـان اسـالمـي جمهـوريت

جمهـوري اسـالمـي افغانستـان

د مجهوري رياست د چارو د اداري لوي رياست

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

Islamic Republic of Afghanistan
Administrative Office of the President

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

جدول گزارش دهی از اجراآت فعالیت های مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات ذیدخل از شروع سال مالی  1399الی اکنون
شماره

نام وزارت/اداره

عنوان فعالیت

تعداد موارد

موعد اجرا

1399/10/1
1

تعدیل کد جزا

یک مورد

الی
1399/3/31

نتیجه

طرح ایزاد فقره  5در ماده  183کود جزا
ذریعه مکتوب شماره  1556به انستیتوت
امور قانونگذاری مواصلت ورزیده تحت
تدقیق قرار داشته و عنقریب به کمیته
محترم قوانین کابینه ج.ا.ا ارسال می گردد.

2

تعدیل کد مدنی

//

//

طرح تعدیل کد مدنی ذریعه مکتوب شماره
( )2078 – 2077مورخ  1399/4/19از
مقام ستره محکمه ج.ا.ا و اداره محترم
سارنوالی نظریات پیشنهادی مطالبه گردیده
که تا اکنون کدام نظر مواصلت نورزیده
است.

3

طی مراحل قانون یا مقرره مالکیت
ذینفع

//

//

طرح بازنگری شده مقرره اشاعه ،ثبت،
بررسی و نشر مالکیت ذینفع توسط وزارت

وزارت عدلیه

مالحظات

محترم صنعت و تجارت که ذریعه مکتوب
شماره ( )578مورخ  1399/3/1ریاست
امور حقوقی صادر و به تاریخ 1399/3/27
به دسترس وزارت عدلیه قرار گرفته است.
طی جلسات متعدد ،1399/4/9
 1399/4/15و  1399/4/19به اشتراک
نمایندگان وزارت محترم صنعت و تجارت و
سکرتریت محترم ویژه شورای عالی
حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
مجدداً تدقیق و تحت کار قرار دارد.

وزارت عدلیه
4

طی مراحل قانون بازرس

طی مراحل ،تعدیل قانون محاکم

5

6

عسکری
وزارت عدلیه

طی مراحل قانون تفسیر قانون اساسی

//

//

طرح متذکره ذریعه مکتوب شماره 6995
مورخ  1398/11/23اداره محترم بازرس
مواصلت ورزیده و تحت تدقیق در
دیپارتمنت قوانین جزایی قرار دارد.

//

//

در جلسه مورخ  1398/6/20کمیته محترم
قوانین با یک سلسله اصالحات مورد تایید
قرار گرفت و ذریعه مکتوب شماره ()5111
مؤرخ  1398/9/21به کابینه ج.ا.ا ارسال
گردیده است.

//

//

طرح قانون بررسی مطابقت اسناد تقنینی با
قانون اساسی افغانستان و تفسیر آنها پس

از مشوره با ستره محکمه نهایی گردیده و
عنقریب به کمیته محترم قوانین ارسال می
گردد.

طی مراحل مقرره اعاده دارایی های غیر
قانونی

//

//

طرح مقرره اعاده دارایی های غیر قانونی در
جریدۀ رسمی شماره ( )1375سال 1399
به نشر رسیده است.

طی مراحل قانون یا مقرره سیستم
مدیریت قضایا

//

//

مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا قبالً
در انستیتوت قانونگذاری تدقیق و در جلسه
مورخ  1399/2/28کمیته قوانین مورد
تایید قرار گرفت بناً ذریعه ()739
 1399/4/9غرض بحث به کابینه ارسال

خدمات ملکی

8

10

بازنگری قانون ادارات محلی

//

//

ذریعه مکتوب شماره ( 1399/4/5 )640با
در نظر داشت هدایت مصوبه شماره ()5
مورخ  1399/2/13طرح قانون مذکور از
اداره ارگانهای محلی مطالبه گردیده تا
کنون طرح مواصلت نورزیده است.

تعدیل مقرره طرز سلوک کارکنان

7

9

//

//

طرح تعدیل مقرره طرز سلوک کارکنان
خدمات ملکی در انستیتوت امور
قانونگذاری تدقیق و به ریاست محترم
عمومی اداره امور غرض تقدیم به کمیته
محترم قوانین ارسال گردیده است.

وزارت عدلیه

شده است.
11

طی مراحل قانون اداره عالی بررسی

//

//

12

طی مراحل قانون عواید شاروالی ها

//

//

13

تعدیل قانون موسسات غیر دولتی

//

//

14

تعدیل قانون اشاعه و ثبت دارایی ها

//

//

15

تعدیل قانون اداره امور مالیاتی

//

//

طرح قانون ادارۀ عالی بررسی در جریده
رسمی شماره ( )1375سال  1399به نشر
رسیده است.
طرح قانون عواید شاروالی ذریعه مکتوب
شماره  122750مورخ 1398/12/29
شاروالی محترم کابل و طرح دیگری عواید
شاروالی ها ذریعه مکتوب شماره ()229
مورخ  1398/12/24اداره ارگانهای محلی
مواصلت ورزیده است.
طرح مذکور ذریعه مکتوب شماره ()6328
مورخ  1398/11/19به ریاست محترم دفتر
مقام ریاست ج.ا.ا غرض شمولیت در آجنداء
کابینه ج.ا.ا ارسال گردیده است.
طرح تعدیل قانون اشاعه و ثبت دارایی
کدام تعدیلی به انستیتوت امور قانونگذاری
مواصلت نورزیده است.
تا فعالً کدام تعدیل در مورد قانون اداره

امور مالیاتی به دسترس وزارت عدلیه قرار
داده نشده است.
بعد از بازنگری قانون مالیات بر عایدات که
16

تعدیل قانون مالیات بر عایدات

//

//

17

طرح قانون تشکیالت اساسی دولت

//

//

18

تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های
لوی سارنوالی

//

//

طی مراحل طرح تشکیالتی انستیتوت
امور قانونگذاری و تحقیقات علمی -
حقوقی

//

جهت تصویب به شورای محترم ملی
فرستاده شده است ،تا فعالً کدام تعدیل به
دسترس وزارت عدلیه قرار نگرفته است.
ذریعه مکتوب شماره ( 1399/4/7 )657به
اساس هدایت مصوبه شماره ( )5مورخ
 1399/2/13نماینده انستیتوت غرض
تشریک مساعی در ترتیب پالیسی جهت
طی مراحل قانون تشکیالت اساسی معرفی
گردیده است.

19

وزارت عدلیه

طرح تعدیل قانون تشکیل و صالحیت های
لوی سارنوالی در دیپارتمنت قوانین جزایی
تحت تدقیق قرار دارد.

//

طرح تشکیالت ریاست عمومی انستیتوت
امور قانونگذاری ذریعه مکتوب شماره
( )1524مورخ  1396/3/31جهت تقدیم
به ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست

ج.ا.ا ارسال گردیده است .بار ثانی ذریعه
پیشنهاد به مقام عالی ریاست ج.ا.ا ارسال
گردیده و تا فعالً منظوری تشکیل مذکور
مواصلت نورزیده است.
//

//

//

20

تعدیل اساسنامه انستیتوت

21

معرفی  20تن از اعضای کادر علمی
انستیتوت به برنامه ماستری

معرفی  20تن

ارزیابی ظرفیت مسلکی اعضای مسلکی
ریاست حقوق در والیات کابل ،ننگرهار،
هرات ،قندهار و بامیان و راه اندازی
برنامه ستاژ حقوقی داخل خدمت برای
روئسا ،آمرین و اعضای مسلکی ادارات
حقوق مطابق ماده  59قانون طرز
تحصیل حقوق

ارزیابی کارمندان

22

طرح تعدیل اساسنامه انستیتوت آماده طی
مراحل می باشد اما به دلیل بحث های
موجود در مورد ایجاد یا عدم ایجاد
دیپارتمنت ترجمه اسناد تقنینی هنوز
جهت طی مراحل ارسال نگردیده است.
به تعداد ( )13تن از اعضای کادری معرفی
گردیده است.
در ربع سوم سال مالی  1398اعضای
مسلکی ریاست حقوق والیت کابل ارزیابی

مسلکی ریاست حقوق

//

صورت گرفته و طی ربع اول و دوم به
نسبت نبود بودجه ارزیابی صورت نگرفته
است.
به نسبت نبود امکانات و منابع برنامه ستاژ
حقوقی دایر نگردیده.

23

به اعالن سپردن  400بست غیرمسلکی
و استخدام افراد واجد شرایط در این

اعالن  400بست

//

از  400بست اعالن شده ،به تعداد ()136
بست استخدام صورت گرفته است.

متباقی بست ها شارت لیست به طور

بست ها در سطح مرکز و والیات تحت
نظر کمیسیون اصالحات اداری

مکمل تکمیل گردیده پروسه امتحانات آن
به همکاری کمیسیون اصالحات اداری و
خدمات ملکی ،استخدام جریان دارد.
اکثر بست های مذکور به اعالن سپرده

24

اعالن عمومی ( )20بست افراد
غیرمسلکی و استخدام اشخاص مسلکی
برای این بست ها

اعالن  20بست

25

در سطح مرکز و والیات از طریق تدویر
 5برنامه برای  154تن ،عرضه آگاهی
دهی حقوقی به منظور اجراآت موثر در
وظایف محوله

تدویر  5برنامه

//

شده استخدام گردیده و به کار شان آغاز
نموده اند که تا اندازه حجم کار های
مسلکی کم شده است.
نسبت اینکه اداره قضایای دولت کدام

وزارت عدلیه

26

بودجه مستقل در اختیار ندارد ،نتوانسته
//

که برنامه برگزار نماید اما از طریق موسسه
عدالت برنامه های آموزشی روی دست
گرفته اند و تا فعالً چندین برنامه آموزشی
برگزار کرده اند.

تقویت سیستم ثبت و پیگیری قضایای
مدنی و قضایای مربوط به ریاست
عمومی قضایای دولت در یک سیستم
معیاری که اعتبار آن توسط یک مرجع
بیرونی تائید گردد.

با مسوولین موسسه ( )JSSPصحبت شده
تقویت  1سیستم

//

موارد پیشنهادی ریاست عمومی پذیرفته
در مورد نسخه دوم ( )CMSپذیرفته شده
است.

27

ایجاد کمیته مشترک نظارت از احزاب
(متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه،
داخله ،امنیت و څارنوالی)

28

ایجاد یک چتر واحد مرکز ارایه خدمات
برای مراجعین وزارت عدلیه که 2
بخش آن مربوط ریاست های حقوق و
قضایای دولت است.

ایجاد یک کمیته و
طرزالعمل

//

کار روی طرزالعمل جریان دارد.
اما به نسبت کمبود تشکیل نظارت صورت
نگرفته
برای تنظیم اجراآت این بخش در
طرزالعمل کاری قضایای دولت گنجانیده

ایجاد  1مرکز ارایه
خدمات

//

شده و در جلسه شماره ( )2مورخ
 1398/9/7شورای رهبری مقام وزارت
تصویب گردیده است .طرزالعمل های
ادارات حقوق وزارت عدلیه نیز نشر و مورد
استفاده می باشد.

قرار شرح فوق گزارش از اجراآت فعالیت های پالن عمل مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه بابت شش ماه اول سال مالی  1399ترتیب و تقدیم است.
با احترام
ترتیب کننده گزارش :ریاست پالیسی و پالن وزارت عدلیه

