
مكو د ې او د ار آې په ملكيتونوباندې شخ وحلدآابل په    شخ
 

SASEI يوال بانك آې 1     په ن
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ار آې په ملكيتونوبانددآابل یی په  وحل شخ مكو دشخ   : او د
 

 :او نتيجه اخيستنهپايله 
  

مكې دت مكو دالنجو دحل او د ت دافغانستان په آليو آې د تنو او دغه ياد صرف او ترالسه آيدو په اړه دسپار
ار آې رسمي النجې خورا زياتى دي، لكه چې  ړانديزونو دپاليسې ميكانيزم وړاندې آوي، اوس مهال دآابل په 
ي ، ددې سره سره په ملكيتونو او جايدادونو باندې سختى النجې  هيله آيده په هماغه آچه زياتى هم نه بري

ي، آومې چې د و آي پاليسي دتطبيق په بهير آې دمالكيت دحقونو دهميشني نه خونديتوب له آبله او دې ته ترستر
ار دغير پالني سيمو داوسيدونكو د آورونو دويجاړولو له مخې پاتې دى   .ورته دآابل 

ي ل آي ۀ ژمنه  ه او تر پالن الندې دسيمو دراوستلو چارې دپرمخت لپاره  خه نن . دمخكينې سترايتژۍ 
ار رسمي او ت لري، دآابل  و دحل په برخه آې ډير ارز مكو دالنجو او شخ  نارسمي دواړه ميكانيزمونه د

تونه پياوړې شي، چې  ولنيز ميكانيزمونه او جوړ دغير پالني سيمو آورونو ته داهميت ورآولو سره سره بايد 
ي  ل آي ه ال  و دسمدستي حل    .دپرتو شخ

ته آو ۀ زمينه رامن واب ، ډاډا و اطمينان وړ سيستمونه عادى نورمونه  ي چې دهغوله مخې آوالى شو د
و او الندجو سره  مكو دشخ ې محكمې په تشكيل آې چې زياتره دشخصي  ان و، دملكيتونو د ته آ رامن
واب  ولنې په وړاندې د ته شي، چې په پايله آې يې د سروآار لري، په هغې آې بايد دپاملرنې وړ سمونې رامن

و ورآولو ا ول نو وړتيا  نوره هم اوچته شي، په پاى آې دسالمې ادارې اساسي اقدامونه بايد په عامه او  و دآ
و ي ،تطبيق او پلى آ ونو آې، چې د جايدادونو معاملې او مسايل پكې حل آي  .بنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خه بيره او ډار  يز آار چې له تخليه لوآو  بنس
ه لدې آبله دي چې له  لري، په عمومي تو

مكو باندې پرته دې ١۵ آالوراهيسې په دولتي 
  . چې پالني اجازه ولري

په ناپالني سيمو باندې په خپل سر ه او 
آورونه جوړ شوى دي ، دشخصي حق دلرلو 

 له مخې دخپلسريو آورونو پالني آول داقدامونو
ي  ل آي ه الره  پالني آيدل .راتلونكى ته يوه 

مكې داستمالك عوايدو،  دجايداد موقيعت ډول د
نې مودې او پرمختيا ته اړتيالري،   -١(او داستو

ورئ ت و ۀ هم په ) نومره پاليس ياد آه 
ته آوي خپله پالني آول ې رامن  النجې او شخ
طانه رهبري او ادراې ته اړتيا او هغه محتا

   .ولري

١ 
 : دپاليسى پيغامونه

  
ی او دمالكيت دحقونو نه  په ملكيتونو باندی شخ

ه ترالس الندی  خونديتوب ی تو ان بايد په 
 :ونيول شي

  
ودل شوي چې  ې داسې  رسمي النجې او شخ
ې دې او حالت او وضعيت بهتره  ډيرې ل

تياوو ، په برخه آې دجاي ان دادونو دموقيعت 
چې دې ته ليوال دى چې درسمي اقدامونو له 
تو نو  ليارې او دپالن دتعقيب له مخې دهغو ل
او آورن چارې او النجې بايد د نوموړى محكمې 
 له خوا تر سره شي، ددې برعكس دجايدادونو
ه  ې تو ان دهميشني خونديتوب نشتوالى، په 

اآيداآثريت برخل ار آې دغه . يك  دآابل په 

نې ډول ار آې دغيرپالني استو  په آابل 
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انو قانون(قضايي آميسون د په )  سولې دشورا
ي دي و او النجو . مسوده آار پيل آ چې دا دشخ

دحل په برخه آې دهغوې د دري پربنس دسيميزو 
انو دسيمې آولو ميكانيزم او جوړ په  شورا

ي ل آي ه هم داوسنى .  مفهوم يو پيل  آه 
وړانديزنوى قانون نقل دغه مساله دولسوالي او 
واليت په آچه او ددولتي ادارو، لكه دحقوقو 
ي  اآل شوي و خه  ارنوال او په خپله محكمې 

يتوب لري، هغه محدودوې   ١۵(او استازي يې غ
ونو موخه وداده چې د) ماده نويو يادشويو بنس

ه آوونكو ترمين سوله او روغه جوړه  دشخ
و آوونكو غاړو  ي چې په حقيقت آې دشخ وآ
خه په سوله يزه  رداني،  دوخت دضايع آيدو، سر
ه له  توآې دالنجو دحل الره ده چې سوله يزه تو
و په حل آولو آې  محكمو سره دالنجو او شخ

ي  ل آي يوته ) دهما١(مرسته  و غ ددغو جر
ي   .مدد معاش نه ورآول آي

ه يا شورا النجې لرونكو آسانو ته دسيمه  دغه جر
تونو او قانون په  يزو، دبشرحقونو داسالمي ارز
( پام آې لرلو سره له هغوې سره مرسته آوي

ورې ) ماده٧ په داسې حال آې چې وړانديزيوې 
الې معاهدې او زياتې پراختيا ته اړتيا لر چې آو

ه اړيكې  شي دپاني او ناپالني چاپيريالونو ترمين 
ي ته آ   . رامن

نو  دخلكو په وړاندې دحساب ورآولو دمحكمې آ
و او النجو  ه والى ورآول دشخ نالرو ته  او آ

ي ل آي ام  ور  چې دا آار . دحل په لياره آې يو 
و دمخنيوې په  په خپل واردنويو النجو او شخ

ه لريبرخه آې هم آارنده داوسني حالت .  ون
دساتلو لپاره درسمي قضيو دعوى په اصل آې 
ي  چې  ل آي خه  ې د خالت له مخې ،  دملكيت ب
ه پاتې دى د دواړو دولتي او قانوني  په همدغه ب
خه منظقي هدف او موخه داده  ي  حمايت او نن
ې محكمه  ان و او النجو  مكو دشخ چې د

ل آيدونكى واحد جوړه شي، چې هغه به يو آنترو
لى به نه وي، چې  وي او ناپيلي او په چاپورې ت
و . آيداى شي داصالحاو او سموني پيالمه يې و

ارنې او حمايوې  نوموړې محكمه بايد نظارتي يا د
ې سيستم ولري او اجرائيوي چارې يې په  يا نن
ه  ه تو اى شي په  و وآ ه وي، تر مسلكي ب

ن ر آن دخلكو په من آې  ي، چې خلك خپل  د آ
تنول او عالت پيژندنې دآور په  هغه دصداقت ري

ه وپيژني ومره . ب پرته ددې چې دغه محكمه 
ې او قضيې حل وفصل آوي محكمه ديو داسې . پي

ي  ولو خلكو ډاډ ترالسه آ ه چې د جوړ په ب
ار دخلكو داطمنان وړوي او قانون په وي او دا  د

ي  باسو چې په دا له ياده ونه. عمل آې پلې آ
ايو خلكو  ار دب اوسنې حالت آې محكمه يوازې د

ي ل آي اې    .درسيدنې 
نو له مخې داداري اواآونو دساحې دپراختيا   دآ

ستراتيژى بايد دناپالني آورونو دپالنى آولوبنس 
ي  جوړ آ

  
په داسې حال آې نيستمنو آورنيو ته په دولتي 
مكو باندې دهغو دآورونو دمالكيت دحقوقو 
ه هغوې  دخونديتوب زمينه برابره شي او همدارن
مكې په واك آې لري ه دولتي   او چې په پالني تو

ي  خه پيسې ترالسه آ مكو  . غواړي له دغو 
  .بايد په دفتر آې ثبت او وليكل شي

 
دستراتيژي تفكيك او بيلول يا پرناپالنې او پالني 
او النجو حل بايد هيرنه  جايدادونو باندې دشخ

و  :آ
  

په عمل آې دواړه رسمي او نارسمي بهيرونه خپل 
  .نقش لري

و چې يو شمير پريپچلو عواملو، لكه  دطبيعي پي
ي، په  اآل آي دموقعيت او حل آولو له مخې 
ه غير عادالنه دي چې دهغوې په حل  ه تو بشپ
ي چې نورې  ولنيزې مداخلې ترسره آي آولو آې 
بيا دنه اړتيا له مخې هم دولتي ادارو او محكموته 
ينو حالتونو دولتي اداري هغوې  ي، په  رسول آي

انې  وونه آوي چې موضوع بايد په ته الر
ه  لور خواو يا (نارسمي ب ه د ې په تو دبيل

ې يا دسيمه ) دعامه الرو ته درسيدنې په ډول پي
ې حل وفصل ) دترآې او ميراث( ييزو عاملينو  پي

ه درسمي او نارسمي اړيكو . شي ولنيزه تو په 
تونه  ولنيز او سيمه ( جوړ اداري يا رسمي او 

و آې سره نژدې دي) اييز   او آيداې په خپلو من
ۀ والى  ه نور هم پكې  شي چې په اغيزمنه تو

ته شي په محكمو آې په عادالنه قضاوت . رامن
باندې دخلكو ډاډ عبارت دې له يوې ډيرې مهمې 
خه چې دوړوډلو په آچه دستونز  دورنما او لرليد

و دحل په برخه آې آار آوي   .اوشخ
ولنيزو اړيكو واقعيتونه مخكې دپاليسي په قانون  د

ود آې راغلي دي شريعت ، دعامه قوانينو . او الر
نالرې دهيواد پر  ه، عامه آ ول مجموعه او 
نالرو باندې  ه په آ ې تو ان قوانينو برسيره په 
ي چې په عمل آې رسمي او نارسمي  ار آ ين

ه وړي په شريعت آې . روند اوبهيرله مين
يتوب دتطبيق په وړاندې په ثابته او بدلون  مين

ۀ آې راغلى نه ۍ آر ه دنظام په لوم  موندونكې ب
ه آې سيمه ييز . ده ول او دعامه قوانينو په 

انې اوسيمه ييز مشران دجوانبو  ونه، ل شورا بنس
اواړخونو له خوا په مسايل آې الس لري ، پرله 
او شتوالى او واك  ى د سيمه يزو شورا پسې پريك

ولو اړخونو باندې اغيزه آ    .ويدعامه بهير په 
دنوې اساسي قانون له مخې به عدالت دولسوالى ، 
ونو ته  سيمې او آلي په آچه دولتي منتخبو بنس

دول شي ه دسولې )  ماده١۴٠( ولي همدارن
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ېچې دملكيتون ې غو ولې النجې اوشخ  و په اړه 
ي هغوې چې دمالكيت دحقوقو دخونديتوب . آ

لرونكي دي داسې آسان نه دي چې دملكيت شرعي 
قبالى په الس آې ولري ،بلكې داسې خلك دي  او د 
نى عايد  داسې ملكيتونو لرونكي دي چې ل يا من
نه لري  ترالسه آوي چې په ناپالني سيمو آې استو

اري خدم تونو ته الس رسى نه لري، مهم او 
ې سرآې زياترو خلكو  عامل دا دې چې په لوم
خپل ملكيت دعرفي قبالو يا ميراثي قبالو له مخې 
ي او هغه ملې رانيول دي دويم دا چې  ترالسه آ
نه آوي چې  ولنيزو چاپيريال آې استو په سالم 
ولنيزو  سيمه يز حاآميت او سيمه يزو نورمونو او

يسيستمونو ته   . زيات درناوى پكې آي
دوديزو اوسيمه يزو نورمونو يوه داسې  -

ې چې دهغې له مخې آولې  ته آ ه زمينه رامن
واب ورآوونكي او ډاډوړ  شو دملكيت دسند معتر، 

 
ته شي ،چې دغه سيستمونه په   سيستمونه رامن

اري مالكينو په واك آې راتالى شي  .اسان سره د
 

 النجو دحل په اړه  په دې معنا چې دستونزو او
دسكوب تشكيل ، دمالكيت دسيستمونو، 
ه په  دستراتيژيكي تفكيك او بيلتون يا په مطلقه ب
ې او النجې  پالني او ناپالني جايدادونو باندې شخ
و چې په عمل آې دواړه بهيرونه  بايد هيرې نه آ
رسمي او نارسمي خپل دري او نقش لري، او 

اياو،د هغوې دپيچلو عواملو، لكه دطبيعي قض
ې په  ينې شخ ي،  اآل آي موقعيت او دحل الرې 
ه غير عادالنه دي چې دهغو دحل په  ه تو بشپ
ل شي، په داسې  ولنيزې مداخلې وآ برخه آې دى 
ه  ې بيا په غيرالزمي تو حال آې چې يو شمير پي

ي چې په . دمحكمو او دولتي ادارو ته راجع آيي
ارې هغوې ته ينو حالتونو آې زياتره رسمي اد

انې دي په  وونې آوي چې موضوع وړ الر
لور خواو يا عامه الرو ته (نارسمي  مثال د

موضوعات بايد دسيمه يزو )  درسيدلو په شان
ې ) دترآي او ميراث ( عاملينو له خوا  په شان پي

ه درسمي او . حل او فصل شي ولنيزه تو په 
اداري ، ( نارسمي اړيكو ميكانيزم او جوړ 

ولنيزاو سيمه يزسيم تونه بايد سره ) ي  جوړ
ه آار  ل شي، او آيداې شي په اغيزمنه تو نژدې آ

اى شي ه قضاوت .وآ په محكمو آې په عادالنه تو
ي عبارت دي  چې دخلكو اعتماد او ډاډ ترالسه آ
و دحل په اړه ليرې لرليد لرل چې  دالنجو اوشخ

ي ولنو په آچه ترسره آي  .دوړو 
اري اوسيدونكي په يو زيات شمير  -

نه  مكو باندې استو ه په دولتي  ناقانوني تو
سيمه يز (لري،چې له همدې آبله دملكيت سند 

. په الس آې نه لري) سندونه اوقانونى سندونه
ه هم  نشي حل آيداې  دغه مساله يوازې په دې تو

ې او اداره نه يوازې  ه پرمخ  وره تو بهير په 
عدالت دراستانه آيدونكو هيوادوالو لپاره، بلكې 
ې،  و او النجو دحل پي ولو شخ دملكيت په اړه د

ي دا واك چ ته آي ې زياتره پرجايدادونو رامن
ورهدف دعامه ادارې  ئ او بل  ورآول آي
ار واليو او  داصالحاتو په منظور هماغه د
مكو دنمرو  وزارتونو آميسونونه دي چې د
دآورونو، او اپارتمانونو دويش واك او صالحيت 
لري ، هغه بدلون چې دجمهوري رياست 

اآنو سره په ه ته شو، ددموآراتيكو  يواد آې رامن
نوې موجود سيستمونه به دعامه سندونو دساتنې 
 .په لياره آې داصالحاتو عمده او غوره توآي وي

 
ونه او دهغو عاملين دملكيتونو  سيمه ييز بنس
ې  و او النجو دحل په الر آې دپراخې نن دشخ

 :خه برخمن دي
 

ت لري  -   ددې پرعكس دجايدادونو جذابيت ارز
ان له خ واښ سره مخامخ آوي او د چې  طر او 

اداري فساد او دسندونو دجعل آيدو لپاره زمينه 
ې  ه ستونزې او شخ برابروي او همدارن
ته آوي له دې سره سره دملكيت دسند  رامن

دسند په اجراء آې زياتوالى نه ) شرعي قبالې (
ته شوي  .دي رامن

ي ، چې  ددې لپاره بيالبيلې ادعاوى راوړل آي
الى مسئاله دمالكيت دحقوقي خونديتوب دشرعي قب

ي، داچې ددې  ل آي ه نه  دالزمى سند په تو
اداعا لپاره زمينې وجود لري خو دماليكت دحقوقو 
ولنيز ثبات او آورن انجام په  خونديتوب اساسا د

  .رابطه دغه مساله نشي ثابتوالى
په نارسمي برخو آې سيمه يزې اداري اود هغو 

و ترسره آوونكي يا عا ملين چې دجايدادونو شخ
ې  دحل په برخه آې آارآوي دمرستې اونن

ې . دترالسه آولو وړ دي خه لن و اوالنجو  دشخ
تجربې او السته راوړنې چې ترالسه شوي دي، 
تونه  ولنيزجوړ تنه آوي چې سيمه يز  ددې غو
ي نې تر سره آ ه اجراات او آ . دې په پراخه تو

ته دغه ميكانيزم او جوړ ددې لپ اره ندې رامن
خه ليرې  ې او قضاياوې له محكمو  شوې چې پي
ه دالنجو حل  ي، بلكې موخه يې په اسانه تو آ
و دحل  ه دالنجو او شخ اوفصل په پرله پسې تو
سره هميشن مرسته آول دي ، ساختمانونه او 
اې آې چې جوړې شوي دي منطقې  ودان په هر

ول حل دغه مسئاله بايد په دا ډ. او اساسي دي
ې  وفصل شي چې دعامه اولس او دعادي خلكو 
ې له  انونو  خوندي پاتې شي او دنارسمي ار

ي   . خطر سره مخامخ نه آ
ت دعرفي قبالو سره په پرتله  دملكيت دسندونو آم
و او النجو المل نه دي ، او دپالني  آې يوازې دشخ

ه نشي آوالې  ملكيتونو سندونه هم په يوازې تو
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 .برخه آې اصالحات او سمونى
 
والي اوشفافيت دمنلو په اړه  • درو

مكو  اقدامونه، چې دجايدادونو او 
ور دبرخود تصميم نيولو دجوړ  دسك
ي،  و اخيستلو مخنيوې وآ جاړې او ب
نالرې جوړې شي  او داسې رسمي آ

تنواو چې دعام ينو غو ه خلكو و ور
واب وويالى شي  .اړتياووته 

ه ويالى شو، هغه ډيره لويه  -  يز په تو دلن
ار  تنه او اړتيا چې وآوالى شي په  آې غو

ه تنظيم  ه تو دملكيتونو په اړوند مسايل په 
ي او عدالت په پام آې ونيول شي، هماغه  آ
نو په  ه معيارونه دي، چې ددغو آ درهبرې 

والې شو چې دملكيتونو داعادې او واسطه آ
ترالسه آولو په برخه آې دقانون وپه واآمن 

 په ددولت.اوپر دولت باندې دخلكو ډاډپيداشي
اى شي چې  داسي موقف آې نه دي چې وآ
ي  تنې په نيغه تعقيب آ ولې مطلوبې غو
واقدامونو سره آوالي شي دچارو  ،ولې په ل

ه  بنياد او ب نس دسمون په برخه آې يو
ي   .جوړ آ

  
و  مكو دشخ ه والى دتمرآز په اړه د دپراختيا 

ې محكمې اهداف اوموخې ان  :د
  

ولو سيستمونو په وړاندې  په هرحال دمحكمو د
دخلكو د ډاډ آچه آمزوري ده او نشوآوالې چې 
ول خدمتونه په يوه وخت آې وارزويابي او يا 

و ې محكمې دجوړولو . هغو ته سمون ورآ ان د
يو مسووليتونو او خه م ان وخه داده چې د

ه والى په  و، دچارو د مكې باندې دزياتو شخ پر
و دحل  مكې دشخ ه تمرآز د برخه آې 
ې محكمې دظرفيتونو او دحساب ورآولو  ان د
ته شي چې دا  ه والې رامن په چارو آې 

ي هدف او موخه ده   . داصالحالتو لوم
رالسه آول خو پردغې محكمې باندې دخلكو د ډاډ ت

اى شو په عدلى  و وآ يوه اوږده الر ده ، تر 
تنې او ډاډ  ه دخلكو غو چارو آې په عمومي تو

و، دقضايي آمسيون زياتره وړانديزونه  ترالسه آ
ام په  ي  بايد دعدلې سيستم دارزياب له پاره دلوم
توپير، په تيره بيا ددغې محكمې په اړه تطبيق شي 

او پرمختيا يې پالنونو او ستره محكمه دي دمسلكي 
لي  خه دمحكمو دبيا  يو  له مخې له مسلكي و
ت او قضايي خدمتونو دپرمختيا په برخه آې  جوړ

ي   .ه پورته آ
پرنورو مواردو برسيره داالندې اقدامونه دي هم 

نې الندې ونيسي   :تر آ
  

چې دملكيت سند دي يوازې دقبالى داخستلو له 
الس ته راشي ، ليارې ترتيب شي او په محكمه آې 

ولنيز ارزانه او  سيمه يزارزانه  ه  په عملي ب
ارنې  سيستمونه شته چې دشواهدا د ساتنې او 

دغسې يو سيستم آيداې شي . الرې موندلى شي
دموجودو سيمه يزو دودونو پر بنس جوړ شي، 
ې آيداى شي چې  ددغه سيستم دعصري آيدو بيل

ولن و مرآز د ې دسيمه دشواهد و او سندونو يا بيل
ولنې دعاملينو په شامليدلو سره  اې په آچه د يز
ل شي،  ارنه او ساتنه يې وآ ته شي او  رامن
دغه مساله نه يوازې دسندونو دډاډ او ساتنې 
ونو  ي، بلكې په زر ل آي واب ورآوونكى 
مهال او اوږد مهال لپاره  آورن چې غواړي دلن

او دخپلو جايدادونو دخونديتوب په اړه مدارك 
ت مرسته  سندونه وساتي له هغوې سره په ل ل

 .آوالې شي
  
٢  

نو له پاره وړانديزونه  دآ
  

ار آې دملكيتونو په  ه دآابل په  په پراخه تو
ې دقانون دآمزوري واآمن  برخه آې زياتې شخ
ونو هغو آورنيو لپاره چې بې آوره دي،  او په زر
ه  ه تو نې دآورونو نشتوالى مساله په  داستو

ندوي   .ر
مكې  تنې او اړتياوې چې آوالې شي د هغه غو
نو او اقدامونو  ي داالندې آ په اړه النجې راآمې آ

  :ته اړتيا لري
  

مكو دغير پالني  • ار آې ددولتي  دآابل په 
خه مخنيوې  .تصرف او ولكي 

 
ه په  • ندې تصرف چې ل تر ل مكو  دهغو 

تيا او ودانې  هماغو سيمو آې دچاپيريال آك
ې يل  . ليدل آي

 
دستونزو او النجو دحل په اړه دغيردولتي  •

تونو او  سازمانونو او دپالني جوړ
ه آولو په  تشكيالتو دوضعيت دلوړولو او 

 .برخه آې اقدامات
 
و چې  • قضايي سيستم آې اصالحات، تر 

و دحل په برخه آې دخلكو  النجو اوشخ
ي  . ډاډتر السه آ

 
 دتامين دخپلواآو پالني مرستندويو خدمتونو •

ونه  په برخه آې ه
 
نالرو او دپاليسو په  • ور آې دآ په عامه سك
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مارل • برخه  و پهدهغو قاضيانو داستخدام او 
ه وړتيا او  ې او د آې چې دنوي زده آ
ته  خه برخمن وي، محدوديت رامن اهليت 
تنې بايد دعامه حساب  ي پورتني سپار آ

داسې پالن . ورآولو دپالن ليارې پياوړې شي
 :دا الندې موارد په برآې نيسي

 
ې په هغه صورت آې چې   • قاضيان په دې اړو 

ه ارزيابي اآلې موده آې پي ى  حساب په   نه آ
ي ن  داستعالم . ورآ په پورتينو ا وجراتوآي 

ه  ولو معلوماتو په ورآولو آې ه له مخې د
نې هغه واحد ته ددغو معلوماتو په  آول،او دپل
ولولو او  الس آې ورآول، آوم چې دمدارآو درا

 .ثبتولو لپاره منل شوي سيستم جوړوي 
 
محمكه دې ته اړباسي، چې دتصميونو  •

متن تنې په بشپ ي او دخلكو دغو  ترتيب آ
ي   .صورت آې هغه دهغو په واك آې ورآ

 
محكمه دې ته اړباسي چې خپلې عملي نظام  •

ي او په ناحيو آې خپل هرۍ  نامې جوړې آ
ې ته  ان ې محكمې هرې  ان ې او د ان
يې واستوي او معلومات دعامه خلكو ته 
ي او په پاې آې دمحكمې رئيس  وړاندې آ

ارنې او دې ته اړ نو د ي چې دمحكمې دآ  آ
نې دچارو او دآاري پرمخت آالنې رپوټ  پل

ي  . په مطبوعاتي آنفرانس آې وړاندې آ
  

خه په      دنارسمي ميكانيزم او عامه همكاريو 
و اخستيلو سره په محكمو آې ې   دپي

 اوالنجو د ورت په اړه مرسته او همكاري    
 
اآلي • ه په  ه تو و ناحيو دغه چاره به 

ل  ت به آ آې تراجراو الندې ونيول شي او ازماي
ذر وآيالن دجوماتو دشورا او نورو . شي د

و، چې جوړې  ولنيزو آمي ونو، لكه  نارسمي بنس
ي او  شوي دي، په دغه بهير آې داخلي
مكې په اړه نوې سيمه يزې  ه د همدارن
ي او آوالې شي په هغو سيمو  نالرې جوړي آ

نونو پياوړتيا او آوم آې چې دطرحواوپال
نې ناپالني آورونه چې يې په پالن آې  داستو

ي  .راوستلي دي، واقع آي
 

ل  • ونه مناسب نه  هميشنې نوې بنس
كه چې هغوى هميشن مرستې او  ي، دا  آي

ې ته اړتيالري  .نن
 

ندې مقررې چې په هغو آې  • ر  هغه 
و  وونكي دشخ و الر ولنيزآارآوونكي دآمي

يو محكمو ته دصالحيت په  • ان
و هغوې  ورآولو آې زياتوالى راولى، تر

ا مكو النجې چېوآ دملكيت دغير  ي شي د
پالني ادعا په اړه مسايل چې دراستانه آيدونكو 

ايه شوي ( خلكو چې دهغوې ) او آورنې بې 
ه  خه په سيمه آې خلكو ناوړه  دنشتوالي 
مكې يې ترخپلې ولكې  ي او دهغو  پورته آ

ي ې حل وفصل آ  .الندې راوستلې داډول پي
 
و آې دفترونو دهيواد په بيلو بيلو زونون  •

ولنې لپاره  و دجوړولو له ليارې د ان او
دمحكمې دخدمتونو پراختيا دآابل واليت په 
مارل،  محكمو آې دزياتو دلوړ رتبه قاضيانو 
ارنې  اى شي دقاضيانو دارزياب او  چې وآ

خه جوړ شوې دې هغه ) ١٠(يم چې له  تنو 
و هغوې دمحاآمې درې  ي، تر پياوړې آ

يمو نه ې  يان نې .  جوړ آ ارنې او پل د
چارې دتصميمونو دنيولو او دحكمونو 

ي ندې آ  .دصادرولو بهير 
  

 
دچارو   • نې او دارزونې يا ارزياب و دحل پل دپي

نديتوب آې دزياتو خدمتونو تامين  .په 
 
و   • دترانسپورت برابرول، چې دآابل نه بهر پي

ل  او قضاياو لپاره سفريه او قاضيانو ته ورآ
خه شي چ اې  ې له  اى شي دپي ې هغوې وآ

خه شهادت او  يانو  اون ي او د ليدنه آتنه وآ
ي  . شاهدي ترالسه آ

  
 
ددولت درئيس داوامر وتطبيق، چې دآورنيو   •

ي ، چې  تنه آ چارو وزارت ته يې سپار
روپ په محكمو  ې  ان يو پوليسويو  ان د
ماري چې هغوې دآشف مسووليت او  آې و

اي شي دمدعې عليه ا حضارول محكمې تر وآ
و پر هغه قانون تطبيق شي  .ته 

  
ې  • خه په  دپالني مودې زياتول چې له هغې 

 مياشتو پورې ٣خه تر ٢اخيستنې سره د 
ه ترسره شي ه تو ې اړوند چارې په   .دپي

ې آورسونه جوړول،  • دقاضيانو لپاره دزده آ
چې هغوې ډاډ ترالسه آ دقوانينو ، احكامو او 

اتو تطبيق، په تيره بيا دنظام نامو ، مدني مقرر
نالرو او دملكيت په اړه دهيواد دنافذه قوانينو  آ
ي  او خپل  په برخه آې خبرتيا ترالسه آ
مهارتونه دمدراآو او شواهدو دالسته راوړلو، 
ولولو په برخه  دهغو تحليل ، تجربې، ثبت او را

ي   آې پياوړې آ
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نالرو • دجوړولو او  دعامه حساب ورآولو د آ
دواآمنو آسانو دداسې تصميمونو دنيولو رپوټ 
ار جوړولو ا  ه د ، تخصيصونه او همدارن
اروالې دداخلي شكايتونو داوريدلو دآميسون  و

ې او په پاې آې  :پريك
 

و آارآوونكو په اړه تعقبې منظم دهغ •
و او اداري فساد  پالن جوړول چې په ب

 آال دسيپتمبر ٢٠٠١بوخت دي، د 
خه وروسته يې داپارتمانونو  دمياشتې 
مكې دويش  نې دنمرو او عامې  داستو
مكو  ې يا دانكشافي  په اړه او دون
ې اخستنې تورن پيژندل  خه په ناوړه 

ي  .آي
 

ولت دساختماني په اوږد مهال آې دد •
آورونو دخصوصي آولو په اړه تحرك، چې 

ي په . دپلورلو له ليارې مينه والو ته ورآول آي
ارنې او ساتنې دمسووليت  ه د همدغه تو
آري  انتقال يې هم په هغوې اړه مومي او د
ې  مكو دجوړولو خدمتونه او په دغه اړه پان

ي  اچولو زمينه برابري
  

ي ت په ن وال بانك آې دجنوبې آسيا دزير دپاليسې دغه ياد
بنايي او انرژي واحد له خوا دسندونو له مخې ترتيب شوي 

  .دي
ې، د : آابل مكو النجې او شخ اري   آال دسپتمبر ٢٠٠۵د

ت چې د   آال دسپتمبر دمياشتې ٢٠٠۴دمياشتې دپالسې ياد
نې  ٢٠٠۵خه د  ي آال دجنوري ترمياشتي پورې چې آومې 

  .شوي ديترسره شوي وي ،برابر
 

ه اړه توافق ولري دغيررسميدمناسب حل پ
ت دواك دلوړولو په برخه آې  ميكانيزم او جوړ
مرسته آوالې شي، چې په دغه اړه قانوني 
يتوب بهيرونه دسولې  نالرې دمن اساسي آ
ود  او مصالحې په برخه آې وړ مرسته آوي الر
و او دډله  نه آوالې شو په دغه برخه آې زيات آ

يون او مطبوعاتو له يزو رسنيو، لكه راډيو، تلويز
و   .ليارې يې خپاره آ

  
و او مصالحې ساده او درپوټ  • دپريك

دثبت ساده سيمستمونه بايد پراختيا ومومي او 
ي ته آي يه دې . هغه نيوآې چې سمدستي رامن

معنا نه دي چې داډول تصميمونه دقوانينو 
ي ر   .دتنفيذالمل 

  
ه هغه پرمختياوې چې  • همدارن

ه ترسر ه آيدلو لپاره مخكې دوړانديزونو د
انو له ليارې دناحيو  و او دسولې دشورا دجر
په آچه وړاندې شوي دي دوام مومي، چې دغه 
ولنيز  ووړانديزونه پياوړي دي او آوالې شي 
ي،  ت سره  آ اورسمي ميكانيزم او جوړ
و  اى شي محكموته دقضيو او پي و وآ تر

ي  .دورت مخينوې وآ
  

ار او آور جوړولو وزار آآنو د ت دآارآوونكو د 
مكې  درهبري په نويو سيستمونو آې همكاري د
ر  ارنې دډ دويش په چارو آې دنظارت او 
ي  وهي يو و ولو د اقدام په معنا وي، تر دتن
نې يوه نمره  ل شي چې داستو ته اجازه ورنه آ
ل  ې له خوا هغه ته ورآ ار والى ادون چې د

انته شوې وي يا ددولت له خوا جوړه شوي  وي، 
  .وپيري

 
نې آار چې  • ارنې او پل خپلواك عملي د

ار او آور  هغه آورونه او اپارتمانونه چې د
ارنې په رياست ا  جوړولو وزارت دساتنې او 
ار سره دهغو  ين اروالى آې ثبت دي په  و
نې ديوې  آسانو دمالكيت سلبل آوم چې داستو
خه زياتې نمري ولري، په همدغه اړه  نمرې 

ته آوليو پي  .اوړې سيستم رامن
 
ار او آور جوړولو وزارت دآور جوړولو  • د

ري خدمتونو تامين ددې لپاره  رياست نه دآمپيو
اې شي دبالآونو ثبت او راجستر آتاب  چې وآ
ي هغه  اوس قلمي سندونه دي او ساتل آي
خه داپارتمانونو  ي چې لدغې الرې  ر آ آمپيو

ي  ۀ پيژندل آي  ميرمن او دهغه( خاوندان ډير 
ې چې ديو نه زيات اپارتمان ) يا دآورن بل غ
ي  .ولري، پيژندل آي

 


