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  کمیسیون د رئیس پیغام د مالي شخو د حل

پــه افغانســتان کــی 1 پــه توــه )اداری دیــوان(و شــبه قضــایی ارــان یــ دد مــالي شــخو د حــل کمیســیون  
ا د را پــه دې خــو خــه هغــه د تاســیس لــه نیــې شــوي تجربــه ده، نــو پــه همــدی اســاس دوي رامــن تــه یــوه نــ

ــه اه   دې کمیســیون د تعریــف، وجــودی ــر اوســني نظــام د هغــه د اغیــزو پ ڼــی پوــتنې  فلســفې، هــدفونو او پ
چــې د افغانســتان پــه اســالمي جمهــوري نظــام   کــه دي، راپیــدا شــوي چــه زمــو لــه نظــره دا پوــتنی پرــای 

قضــايي ادارو پــه رامــن تــه کیــدو   شــبه د د مــالي شــخو د حــل کمیســیون پــه یــر  ي ــل لپــارهکــې د لــوم
  . نظریه تجربه کیي (Administrative Justice) 2سره د اداري عدالت

لــه دې ســره ســره چــې د اداري عــدالت پــه اونــد زیــاتې ینــې شــوي دي، خــو بیــا هــم د دې نظریــې د  
وي او د د عامـه پوهـا   ملـه  لـه دې ا . عملـي امونـه، نـه دي پورتـه شـوي      یپـه ـران هیـواد کـ     پلي کیـدو پـه اه  

ــه    ــه موخ ــانولو پ ــو د رو ــی     ذهنون ــې د کمیس ــوي، چ ــو ش ــه چمت ــه،    دا لیکن ــه، واکون ــا،  پیژندن ــالید، اتی  ون ش
ــې او  ــه، کن ــوی      هدفون ــول ش ــدی نی ــرا تربحــث الن ــې مختص ــې پک ــته راون ــه الس ــه  د هغ ــتونکو ت ــو لوس ، درن

  . واندې کیي

  درنتپه 

  عبداهللا دوراني

  کمیسیون رئیس حلد مالي شخو د 

   

                                                            

ــه چــې قضــايي     1 ــه واقعیــت کــې هغــو اداري تشــکیالتو ت ــو او قضــايي   چــارې پ ــري، د اداري دیوانون ــه غــاه ل ــه پ ــهاو فعالیتون ادارو اصــطالح  ول
چــې پــه دې لیکنــه  شــوی دهاصــطالح کــارول کېــي، هــه  ولــهخــو د دې لپــاره چــې پــه افغانســتان کــې دا شــان ادارو تــه قضــايي . ــانې کــارول کېــي

  . کې همدا اصطالح وکارول شي، مفهوم یې دواه اصطالح انې رانغاي
ــدف     2 ــی ه ــفې اساس ــدالت د  فلس ــ  : دا دید اداري ع ــي ادارو پریک ــې د دولت ــه چ ــو   یکل ــزمن ک ــه اغې ــو حقون ــوالی  د اشخاص ــخاص ک ي، اش

ــو او وارد     ــه کول ــو د ترالس ــو حقون ــر بنســ د خپل ــدالت د فلســفې پ ــو ېشــي چــې د اداري ع ــه دې چــې    ش ــه  مخکــې ل ــه موخ ــو پ ــارې د جبرانول ې خس
پــه بــل عبــارت، اداري عــدالت . کیــی ي توــه یــلخــوا پــه قــانونه لــ) اداري دیوانونــو(ــانو ادارو  وی یــی ددعــا تــه مراجعــه وکــي، قضــايي ارــان
   .اران  لخوا  ورته صالحیت ورکل شوی وی) مقننه(دي چې د قانون جوونکی تو پلې کول آخوا د قضايي اجراه ل دیوان د یوې ادارې
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  لومۍ برخه
  کمیسیون پيژندنه حلد مالي شخو د 

  کمیسیون د جوولو شالید حلد مالي شخو د . ۱

، پــه دولــت کــلــویې جرــې نــوی اساســي قــانون تصــویب کلــه چــې د افغانســتان  کالــه وانــدی شــپاس
ــرکــې  ــام     پ ــالي او اقتصــادي نظ ــواد م ــربېره، د هې ــدلونونو س ــورو اساســي ب ــهن ــزه(انحصــاري  ل اقتصــاد ) متمرک

رامـن تـه   بـدلون  پـه بشـپه توـه    کـې  چـې د دولـت پـه نقـش او رول      3بـدل شـو    اقتصـاد په بازار آزاد خه د 
پـه بـازار کـې د    بریـده  تـر  امکـان   ددولـت   لـه حکمونـو سـره سـم    دا په دې معنا چې د نـوي اساسـي قـانون    . شو

ــه الرې د ــاروونکي     ــاکو قوانینــو د پلــې کولــو ل ــا شــریک رول نــه لوبــوي، بلکــې د عصــري او اغېزن خاونــد ی
ــازار کــې د خصوصــي ســکتور لپــاره د ســالمې ســیالۍ زمینــه برابــروي    ــو معیارونــه اوچــت تــر پــه توــه پــه ب

پــه  مجــازات کیــي چــېوکــي،  کلــه چــې متشــبثین لــه قوانینــو او مقرراتــو ســرغونه او بیــې یــې شــي شــي ،
ــه هغــی کــی ــ هلغــوتــر د جــواز  بیــاخــه نیــولی  او سپارــتنو اصــالحي الرــوونو ل ــو پوری ــول مــوارد  و،کول
  . شامل دی

ــه  ــه رڼ ــازار پ ــاره چــې ب ــده د دې لپ ــاتې شــي،    ، هدفمن ــدې پ ــر ــارنې الن د او اغېزناکــه توــه د دولــت ت
ــارو ــه ـ ــه توـ ــه دي، نکي پـ ــه نـ ــر  د دولـــت صـــالحیتونه مطلقـ ــه چـــې د   هبلکـــې د دولـــت هـ ــه پریکـ هغـ

ــتثمرینو ــزمن  /مس ــه اغې ــبثینو حقون ــوي،  متش ــی د  ک ــدالی ش ــې کی ــبه     دریم ــه ش ــه وی ک ــه محکم ــع ، هغ مرج
ــان، ل  لخــوا 4قضــایی ارــ ــه ســخت    چــې دا . شــيوی ــه ل ــه کبل ــاتوالی ل ــتان محــاکم  د قضــایو د زی د افغانس

ــی   فشــار  ــه افغانســتان کــی پرمختلل ــر نــ پ ــدی دی او د دی ت ــوه     الن ــبتا ی ســکتوری مســایل او قضــایاوی نس
ــه       ــا محسوســیده چــه پ ــه اتی ــه ادارو موجودیــت  ت ــو کــه د قضــایی ول ــری، ن ــه ل ــده او تخنیکــی بڼ ــوی پدی ن

 . سیس شونتیجه کی یی کمیسیون  تأ

 

 

 

 

                                                            
حکمونــو ســره ســم  لــه دولــت، پانــه اچــونې او خصوصــي تشــبثات د بــازار اقتصــاد سیســتم پــر بنســ او د قــانون  : د اساســي قــانون لســمه مــاده  3

 وي، مالتويکوي او د هغه خوندیتوب تضمینیې ه .  
چــې پــه  هــر شــخص چــې لــه دلیــل پرتــه لــه ادارې خــه زیــانمن شــي، د خســارې د جبرانولــو و دي او کــوالی شــي : د اساســي قــانون یــو پنوســمه مــاده  4

   .محکمه کې دعوا وکي
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  کمیسیون تعریف حلد مالي شخو د . ۲
کمیســیون  حــلحکــم ســره ســم، د مــالي شــخو د  لــهمــادې  ېک قــانون د یــو ســلو شــپمنــد افغانســتان با

ــه الرې     ــدرجې شــخې د روغــې جــوې ل ــو کــې من ــورو قوانین ــانون او ن ــه دې ق ــه اداره ده چــې پ قضــايي ، هغ
   5. اجع کېدو خه دمخه، حل او فصل کوير لهمراجعو ته 

د الروــانتیا پــه موخــه د د مطلــب تعریــف نــه دی،  ا چــې پــورتنی تعریــف زمــو لــه انــده یــو هــر اخیــز د
  . تعریف تر بحث الندې نیسو تر عنوان الندې یو هر اخیز یواناداري د
  جوتکمیسیون اداري  حلد مالي شخو د . ۳

ــالي شــخو د   ــهکمیســیون  حــلد م ــو شــوی چــې د مســلکي        ل مســلکي او اداري کــارکوونکو خــه ج
  :یو سلو اتمې مادې سره سم په الندې ول تعریف کېي لهکارکوونکو اصطالح د افغانستان بانک قانون 

  د افغانستان بانک د رئیس په واندېز او د ولسمشر په منظورۍ درې تنه حقوق پوهان؛. ۱
د مـــالیې وزیـــر پـــه وانـــدیز او د ولسمشـــر پـــه منظـــورۍ ســـره درې تنـــه مســـلکي، تکـــه او تجربـــه . ۲

ــه منظــورۍ      ــدیز او د ولسمشــر پ ــه وان ــیس پ ــیس د افغانســتان بانــک د رئ لرونکــي حســابداران؛ د کمیســیون رئ
  .اکل کیي اتیا سره سم لهغو خه اکل کیي او اداري کارکوونکي  لهد حقوق پوهانو 

ــد        د ر ــیي، بای ــه رس ــو ت ــپ تن ــه ش ــولیزه تو  ــه ــي چــې پ ــلکي غ ــیون مس ــون د کمیس  ــه ــیس پ ــهئ  ل
  : الندنیو شرایطو سره برابر وي

  د افغانستان تابعیت ولري. ۱  
  ؛جرم محکوم نه وي رد ه شهرت خاوند وي او په امانت کې د خیانت پ. ۲  
  ؛د سیاسي او مدني حقونو پر سرغولو محکوم نه وي. ۳  
   ؛بله رسمي دنده ونه لريدندې پرمهאل د . ۴  
افغانســتان بانــک  یــې پــه دبانــک کــې د عــالي شــورا او د عامــل پــالوي غیتــوب ونلــري او یــا  بــل پــه . ۵

  نکي یا کارکوونکي په توه دنده ترسره کې نه ويکې د ارو
۶ . و عمر له دخه کم نه وي ۳۵مارنې په وخت د کمیسیون د مسلکي غ کلونو.  
  
  

                                                            
ــاده     5 ــپمه م ــلو ش ــو س ــانون ی ــک ق ــتان بان ــه     : د افغانس ــه موخ ــخو د حــل پ ــالي ش ــدرجو م ــانون کــې د من ــه دې ق ــه پ ــک کــې  پ ــتان بان د افغانس

  . قضايي مراجعو خه مخکې شخې او النجې په روغې جوې سره حلويله کمیسیون جویي چې 
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ــادې د    ــو ســلو اتمــې م ــانون د ی ــرې  ۳د افغانســتان بانــک ق ــهفق حکــم ســره ســم، د کمیســیون مســلکي    ل
مارنې وروسته لـه دنـدې وـه کېـدای نـه شـي، خـو دا چـې لـه پورتنيـو شـپو شـرایطو خـه یـو لـه                 لهغي 

ــا مــ شــي     ــا دا چــې اســتعفا ورکــي ی ــا  او الســه ورکــي ی ــر ســرغونې ی ــا صــالحیته محکمــې لخــوا پ ــا د ب  ی
  . دندې وه کېدنې باندې محکوم شي

ــ ــادې د  يمســلکي غ ــهفقــرې  ۴د دې م ــۍ عمــر  ۷۰حکــم ســره ســم، د   ل ــهکلن ــدبشــپ ل  یدو ســره تقاع
ســتونزو لــه لــه دې مخکــې کــوالی شــي چــې د لیکلــي غوــتنلیک پــه وانــدې کولــو ســره د شخصــي   ،کیــي
ــه  ــدې امل ــه دن ــتعفال ــد  . ورکــي اس ــدازه، د تقاع ــاش ان ــو د مع ــازات د   د مســلکي غ ــالي امتی ــور م ــوق او ن حق

  . افغانستان بانک په واندیز او د وزیرانو شورا په تصویب اکل کېي

  

  

  

  

  

  

  

  

  کې ون نه کولاو فصل  حلد شتمنیو ثبتول او د شخو په  -الف
    ی اد دې کمیســیون مســلکي غــ ،ــانون د یــو ســلو نهمــې مــادې د حکــم پــر بنســ د افغانســتان بانــک ق
دی چــې د ومــارنې پــه وخــت کــې خپلــې شــتمنۍ د شــتمنیو د ثبــت پــه فورمــه کــې درج کــي او د هــر کاــل 

خـوا کتـل کېـي چـې د افغانسـتان بانـک، مـالیې وزیـر         ه د هغـه پـالوي لـ   په پـای کـې د شـتمنیو د ثبـت فورمـه      
  . خوا اکل کېي، د وزیرانو شورا استازی د کتنې پالوي رئیس دیه او وزیرانو شورا ل

یه راجــع شــوې وي، ــون لپــاره ورتــه قضــمســلکي غــی چــې د حــل او فصــل کــوم کــه چیــرې د کمیســیون 
کتنــې پــالوي پــه غونــو کــې لــه ــون خــه پــه لیکلــی بڼــه بخــنه    ، د قضــیې دیــی د ــو تضــاد رامنتــه کــوی 

خــوا ه پــه داســې حالــت کــې قضــیه د نــورو غــو لــ. کتنــې او غــور خــه ه کــوي لــهغــواي او پــه دې برخــه کــې 

رئیس

 حسابداره غی حسابداره غی حسابداره غی  حقوق پوه غی  حقوق پوه غی

 

 واک لرونکی مامور د کمیسیون منشي اداري همکار
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حکــم  لــهو ده چــې د قــانون یــادونې د . یينــو د کمیســیون فیصــله بــاطل ،، کــه داســې نــه ويحــل او فصــل کیــی 
ــا د اداري د مســلکي غــو ســره ســم ــه جملــی  کــارکوونکو  ی ــه شــي کــوالی   خــهل ــهچــې د شــخې هیــوک ن  ل

خپلوانـو پـه نـوم یـا مـالي شـرکت پـه نـوم کومـه           ویوې خوا خـه پـه خپـل نـوم یـا تـر لـورمې درجـې پـورې د خپلـ          
  . واخليالۍ یا پور 

  ساتل محرمیتد دندې د : ب

د کمیســیون مســلکي غــي ا دي چــې د دنــدې د رازونــو یــا د هغــو معلومــاتو پــه اه چــې د نــورو           
 لــهحیت محکمــې کــي، خــو دا چــې د قــانون د حکــم یــا د باصــال ه وي، افشــاري ونــورســره  وــو پــه اه 

 نــــه کــار نــه  لــهامــر ســره ســم ترســره شــي، د دې تر و پــهــــان او نــورو و خــه د پورتنیــو معلومــاتو
  .د کمیسیون د مسلکي غو مکلفیت دی ،خیستلا

  کمیسیون کنالره حلد مالي شخو د . ۴

ــخو د   ــالي ش ــلد م ــیون  ح ــاني کمیس  ــدو ــنالره او د دن ــانون د      ک ــې د ق ــه چ ــري، ک ــې ل الیح
حکــم لــه مخــې کمیســیون تــر جوېــدو وروســته مکلفیــت لــري چــې خپلــه کــنالره جــوه او د تصــویب لپــاره  

ــه و    ــورا ت ــالي ش ــک ع ــتان بان ــې د افغانس ــتويی ــه د   د. 6اس ــادونی و ده چ ــنالره د طرحــې   ی ــیون ک ــه کمیس ل
ــاو  ــومي پ ــی     ل ــه مرحل ــی ل ــا کتن ــاره د بی ــم ــل لپ ــته د دوی ــره شــوی  وروس ــم د   خــه تی ــل ه ــه الم او د هغ

ــاتول          ــیون د صــالحیتونو زی ــې د کمیس ــو ک ــورو قوانین ــه ن ــدیل او پ ــې تع ــوادو ک ــو م ــه ین ــانون پ ــدارۍ ق بانک
ه چــې د کمیســیون پــه صــالحیتونو کــې د بــدلونونو پــه       و، چــې پــه دې حالــت کــې اینــه     يــودل شــو 

پــه دې نــه وي چــې یــوازې تعــدیل . حکمونــو ســره همغــه شــي لــهکــنالره هــم د بانکــدارۍ قــانون  ،راوســتلو
ــر ــا شــوي مــوارد ت ــه      بی ــه بڼ ــاڼې پ ــومۍ کــنالره د ملپ ــه پــای کــې ل کتنــې او اصــالح النــدې نیــول شــوي او پ

ــنالرې   ــیون کـ ــوې او د کمیسـ ــابق 7راول شـ ــمیمون  مطـ ــیون تصـ ــانون ،  د کمیسـ ــک د قـ ــتان بانـ  ه د افغانسـ
  . طابق نیول کییچې د قضیې اوندې وي، م وانینو سره سمنورو نافذه ق له قانون او بانکدارۍ

  
                                                            

  :یوولسمه ماده د افغانستان بانک قانون یو سلو  6

ــدې الیحــې جــوې کــي او        ــې کــنالرې او د دن ــوه میاشــت کــې خپل ــه ی ــدو وروســته پ ــر جوې ــې د  د کمیســیون ا دی چــې ت ــاره ی تصــویب لپ
  . افغانستان بانک عالي شورا ته واستوي

ــه م       7 ــای تـ ــئ دې وب سـ ــوالی شـ ــاره کـ ــاتو لپـ ــاتو معلومـ ــه اه د الزیـ ــنالرې پـ ــیون د کـ ــل کمیسـ ــخو د حـ ــالي شـ ــئد مـ ــه وکـ : راجعـ
www.fdrc.gov.af  
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  واکونهکمیسیون  حلپه توه د مالي شخو د  ادارې ولهد قضايي . ۵
  8:کتنې الندې ونیسيبیا او حکمونه تر  پریکې ۍکمیسیون کوالی شي چې د افغانستان بانک الندن) ۱
ــا   هغــه پریکــه چــه. ۱ ــانکي اجــازه لیــک ی ــانکي جــواز، ب ــو د غوــتنلیک ورکــود ب ونکي د ثبــت د ردول
  کیي؛ په اه 
ودیتونو د وضـع کولــو  بـانکي اجــازه لیـک یــا ثبـت بانـدې د محــد     پـر بـانکي جــواز،   هغـه پریکـه چــه د   .۲
  کیي؛ په اه 
  کېي؛ ازه لیک د لغو کولو په اهد بانکي جواز یا د بانکي اج هغه پریکه چه .۳
  کېي؛ مجازاتو په اهن یا مالي د خسارې د جبراهغه پریکه چه  . ۴
چــې د جــواز یــا بــانکي اجــازه لیــک یــا د افغانســتان   د حکمونــو صــادرولد هغــه شــخص پــه وانــدې . ۵

 پــهحکمونــو ســره ســم د جــواز یــا اجــازه لیــک یــا ثبــت لــه د قــانون  ،ثبــت پرتــه فعالیــت کــويلــه بانــک ســره 
  ؛یوترالسه کولو لپاره مکلف 

  حکمونو سره سم کمیسیون ته سپارل کېي؛ لهموارد چې د قانون  هغه نور. ۶
کـي، پـه   یـې  کمیسیون کوالی شي چې د مالي ادارو ترمن مالي شخې تر کتنې الندې ونیسي او حل  )۲(

  .وي ول په کاره ول هغې ته سپارل شوېلحمخکیني هوکې سره سم د شخو له دې شرط چې 

                                                            
  د افغانستان بانک قانون یو سلو اوومه ماده  8

  . کمیسیون کوالی شي د افغانستان بانک الندنۍ پریکې او حکمونه تر کتنې الندې ونیسي) ۱(

  کیي؛ ونکي د ثبت د ردولو په اهورکود بانکي جواز، بانکي اجازه لیک یا د غوتنلیک هغه پریکه چې  .۱  

  کیي؛ ودیتونو د وضع کولو په اهپر بانکي جواز، د بانکي اجازه لیک یا ثبت باندې د محدهغه پریکه چې . ۲  

  کېي؛ ترسرهد بانکي جواز یا د بانکي اجازه لیک د لغو کولو په اه هغه پریکه چې . ۳  

  مالي مجازاتو په اه کېي؛د خسارې د جبران یا هغه پریکه چې . ۴  

د هغه شخص په واندې د حکمونو صادرول چې د جواز یا بانکي اجازه لیک یا د افغانستان بانک سره له ثبت پرته فعالیت کوي چې د قانون . ۵
  له حکمونو سره سم د جواز یا اجازه لیک یا ثبت په ترالسه کولو لپاره مکلف دی؛

  ۶ . ه چې د متولي دي؛ ولوارنې او د کاري دورې د تمدیدمهغه پریکه کېپه ا  

  .حکمونو سره سم کمیسیون ته سپارل کېي لهقانون  د نور موارد چې. ۷  

 تنې یا د بانک په واندې د دیوالي کیدوکمیسیون کوالی شي چې هغه غوتنې تر کتنې الندې ونیسي او ترې ارنه وکي چې د بانک پرانیس) ۲(
پرله پسې ڼې چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت ولسمشر د ) ۱۱۹۷(افغانستان بانک قانون د مادې دا برخه د بانکدارۍ قانون د  د. لپاره واندې کېي

  . ڼې فرمان له الرې توشیح او نافذ شوی، لغو ڼل کېي) ۵۶(نیې د  ۲۶/۵/۱۳۹۴

مخکینۍ هوکې پر بنس دې کمېسیون ته د شخې د حل په موخه  کمېسیون کوالی شي د مالي ادارو ترمن هغه مالي شخې حل کي چې د) ۲(
     .صریحاً استول شوي وي
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او ) ۲(د افغانســـتان د بانکـــدارۍ د قـــانون د پنمـــې مـــادې د کـــوالی شـــي همـــدا ول، کمېســـیون  )۳(

ن بانــک دســتورونه تــر ــارنې النــدې  فقــرې لــه حکــم ســره ســم، د افغانســتا ) ۴(فقــرو او شــپمې مــادې د ) ۳(

   .9نويیې لغوه، تجدید او نیسي او یا و

فقرې د درج شویو ) ۳(وومې مادې د په همدې ترتیب کمېسیون مکلف دی چې د بانکدارۍ د قانون د ا )۴(      
  10 .مواردو د مدني خسارې د جبران ادعاء ته رسیدنه وکي

) ۴(فقرې د حکم له مخې، د دې مادې د ) ۵(کمېسیون د بانکدارې د قانون د پنه ویشتمې مادې د ) ۵(     
ورته واکونو سره چې فقرې په مندرج حالت کې د افغانستان بانک د غوتنې له امله، د شرایطو و شخص له 

  . ڼدول شوی شخص یې لري، اکي
فقرې له مخې، د افغانستان بانک د پریکې ) ۴(کمېسیون د بانکدارۍ قانون د لور لوېتمې مادې د ) ۶(      

  11.ته رسیدنه کوي) اعتراض(پر واندې د بهرني بانک د نمایندۍ نیوکې
فقرې د ) ۴(غانستان د بانکدارۍ قانون د لور اویایمې مادې د همدا ول کمېسیون کوالی شي چې د اف) ۷(      

د  )بانک مېشت نا د(حکم پربنس، د داخلي بانکونو او داخلي مشتریانو ترمن شخې او د داخلي نمایندیو 
   .12يد داخلي مشتریانو دعوې حل او فصل ک) علیه(کنو پر ضد

                                                            
  :فقره) ۳(او ) ۲(د بانکدارۍ قانون د پنمې مادې  9 
حل کاري ورو په اودو کې د مالي شخو د ) ۱۰(فقرې د درج شوي دستور د مخاطب د کنرول الندې کوالی شي د ) ۱(شخص یا شرکت د مادې د ) ۲(

د غوتنلیک واندې کول د یاد دستور د تطبیقیدو خن نه . کمېسیون ته چې په قانون کې د کمېسیون په نوم یادیي، د بیا کتنې غوتنلیک واندې کي
  .ري

  . کمېسیون کوالی شي د الندې حاالتو خه د یو د تثبیت په صورت کې، د افغانستان بانک صادر شوی دستور لغوه، تجدید او یا ونوي) ۳(
  :فقره) ۴(د بانکدارۍ قانون د شپمې مادې 

خه د  نېې له صادریدو د خبرتیا د ي چېفقرې درج شوې نیوکه د افغانستان بانک لخوا رد شي، اوند شخص کوالی ش) ۳(کله چې د دې مادې د ) ۴(
  .  کاري ورو په اودو کې خپل غوتنلیک  کمېسیون ته وسپاري) ۱۰(
  :فقره) ۳(د بانکدارۍ قانون د اومې مادې  10 
  : کمېسیون اه دی چې د مدني خسارې د جبران ادعا ته په الندې مواردو کې رسیدنه وکي)۳(
  .فقرې له درج شویو اشخاصو خه د یو پر واندې د خسارې د جبران ادعا اقامه شوي وي) ۱(یا د دې مادې د که چیرې د افغانستان بانک او  -۱
ندې د ترسره که چیرې د خسارې د جبران ادعا د افغانستان بانک او یا په دې قانون یا د افغانستان بانک په قانون کې له درج شویو اشخاصو خه یو د د -۲

  .   قدام یا نه اقدام او یا په اقدام کې د ن له امله اقامه شوي ويیکدو په ادو کې د ا
  : فقره) ۴(د بانکدارۍ قانون د لور لوېتمې مادې  11 
)۴ (خه ل ۍ د اجازه لیک له فسخې کولوو د نمایند ه دیه  تر د افغانستان بانک ال)۱۵ ( ې مخکې د دې قانون د دري دېرشمې مادې پهور)فقرې ) ۴

نه د بهرني بانک نمایندۍ کوالی شي چې د افغانستان بانک د پریکې د . کې له درج شویو حکمونو سره سم، په لیکلي توه بهرني بانک ته خبر وکي
  . و حکمونو پر بنس کمېسیون ته وسپاريمنلو په صورت کې خپل غوتنلیک یا اعتراض د اوندې مقررې د درج شوی

  :فقره) ۴(د افغانستان د بانکدارۍ قانون د لور اویایمې مادې  12 
 دې د دعوې ولې مشتریانو داخلي د واندې پر بانکونو نامیشتو د تاو په کنو د نمایندیو داخلي د او شخې ترمن مشتریانو داخلي او بانکونو داخلي د) ۵(

  .کېي حل کې محکمې په افغانستان د شخې یادې کې صورت په نه قناعت د د اخونو او حلیي، لخوا کمیسیون
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قانون د یو سلو نهه لوېتمې مادې د د بانکدارۍ بانک د تصفیې مدیر شوي  کله چې د یو دیوالي) ۸(      
/ دستورونه صادروي، زیانمن درج شويفقره کې ) ۴(معاملې د باطلیدو په اه د همدې مادې په  درج شوې

کاري ورو په اودو کې له کمېسیون ) ۱۰(متضرر شخص کوالی شي چې د دستور له ترالسه کولو وروسته د 
  .    ا کتنې غوتنه وکيخه د بی

) ۱(د درج شویو معاملو د باطلیدو د اعالن پربنس او د دې مادې د  13په یو سلو نهه لوېتمه ماده کې) ۹(      
شوې شخې د کمېسیون لخوا حل  رامنتهفقرې د درج شوي حکم پر بنس د تصفیې مدیر د پریکې له امله 

  . او فصل کیي
ــک د   ) ۱۰( ــرې د بان ــه چی ــمین        ک ــې د ناتض ــتونتیا ک ــه ش ــو پ ــه و دلیلون ــو او توجی ــدیر د منل ــفیې م تص

ــابونو   ــانې اچــونې حس ــا د پ ــانتونو ی ــویو ام ــو   ش ــدې د پورون ــک بان ــر بان ــه پ ــه امل ــو د   ل ــا ول ــوې برخــې ی د ی
ــه دې    ــر صــادر کــي، پ ــولو ام ــتن ــو ســلو   حال ــانون د ی ــادې د   کــې د بانکــدارۍ ق ) ۵(پنــه پنوســمې م

ــه حکــم ســره ســم   ــانمن شــویفقــرې ل ــه چــې شــي کــوالی شــخص ، زی ــه کمیســیون کــې ورــو لســو پ  د ت
  .ورکي غوتنلیک لپاره بیاکتنې د دستور شوي ورکل

همدا ول، د بانکدارۍ قانون د یو سلو پنه پنوسمې مادې د درج شوي حکم پر بسن، د نول ) ۱۱(      
شوي دستور د صادرولو له امله د امانت ایودونکي او د تصفیې مدیر ترمن رامن ته شوي شخې د کمیسیون 

  .لخوا حلیي
ا دی ) دائن(فقرې د حکم پر بنس، پوروی ) ۱(ې د د بانکدارۍ قانون د یو سلو شپ پنوسمې ماد) ۱۲(      

چې له بانک سره د تصفیې الندې خپل طلب د تصفیې مدیر د مارنې پر بنس د تصمیم له خپریدو وروسته په 
 د تصفیې مدیر پر پریکې باندې) دائن(که چیرې پوروی  کې له تصفیې مدیر سره ثبت کي؛ورو ) ۶۰(

د بیا کې په اودو ورو  کاري )۳۰( دوروسته  والی شي چې د پریکې له صادریدوولري، ک) اعتراض( نیوکه
  .14کمیسیون ته وسپاري) اعتراض لیک(کتنې لپاره خپله د نیوکې پاڼه 

                                                            
  :فقرې) ۷(او ) ۶(د بانکدارۍ قانون د یو سلو نهه لویتمې مادې  13

ورو کې له کمېسیون خه د بیا کتنې غوتنه وکي د ) ۱۰(د لن مهاله دستور مندرج شخص کوالی شي چې د دستور له ترالسه کولو وروسته په ) ۶(      
  . دې بیا کتنې په برخه کې د دې قانون د یو سلو پنلسمې مادې مندرج حکم هم د پلي کیدو و دی

فقرې د مندرج حکم له مخې د معاملې د لغو کېدو په تاو د تصفیې مدیر د پریکې پر سر رامن ته شوې شخې هم د کمېسیون ) ۱(د دې مادې د ) ۷(     
  . لخوا حلیي

  :قانون یو سلو شپ پنوسمه مادهد د بانکدارۍ   14
ورو کې د ) ۶۰(نیې خه وروسته په شپیتو له مارنې په اه د پریکې مدیر د صفیې الندې طلب د تصفیې بانک سره د ت لها دی چې  )دائن(پوروی ) ۱(

  . مدیر سره ثبت کي له تصفیې
د غوتنې په صورت کې، د هغه لپاره د ثبت رسید ورکول  )ندائ(پوروي د . ورو لپاره تمدید کي) ۳۰(د افغانستان بانک کوالی شي چې دا موده د 

  . کیي
  . ڼل کیي) مستثنی(فقرو مندرج حکمونه له دې حکم خه بیل ) ۲(او ) ۱(سلو اووه پنوسمې مادې د د دې قانون د یو 

  :طلب د هغه د مثبته اسنادو او الندنیو معلوماتو له مخې ثبتیي) ۲(
  نوم او پته )دائن(پوروي د . ۱
  . کانه او نور مبلغونه، جریمه او د طلب اصل مبلغ پورې تلي طلبات. ۲
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فقرې د درج شوې شتمنۍ د ارزت په اه د تصفیې د ) ۴(د بانکدارۍ قانون د یو سلو یو شپیتمې مادې د ) ۱۳(
  15.رمن شخه د کمیسیون لخوا حل او فصل کیيت) دائن(مدیر او پوروي 

فقرې له حکم سره سم، وک چې د اترا ادارې له ) ۳(د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون د لسمې مادې د ) ۱۴(
پریکې خه زیانمن کېي، کوالی شي چې له پریکې خه وروسته د دیرشو ورو په اودو کې کمیسیون ته 

  .16مراجعه وکي

                                                                                                                                                                                                
  .د رهن، د مال د ضبطولو حق یا د نوم او ضامن د پتې په یادونې سره د یاد طلب اوند نورو ضمانتونو په اه تفصیلي معلومات. ۳
)۳ ( يد بانک د تصفیې مدیر پهنور طلبات د هغه د . مارلو سره د حسابونو طلب او ثبت شوي امانتونه د متولي بانک په دفترونو یا په اسنادو کې واقع کې

  . مدیر سره ساتل کیيله ثبت کېدو وروسته د تصفیې 
  :فقرې) ۱۳( –) ۷(د بانکدارۍ قانون د یو سلو اوومې مادې 

وکای شي چې د  )دائن( پوروی فقرې د مندرج اعتراض ته د رسېدو نیه داسې جوه کي چې اعتراض کوونکی) ۶(کمیسیون ا دی چې د دې مادې ) ۷(
تصفیې مدیر او کمیسیون ته اسناد او شواهد واندې کي، په دې شرط چې کمیسیون ته د اعتراض و طلباتو د للیک د سپارلو  خپل طلب د ثبتولو لپاره د

  . ورې وروسته دغه قضیې تر غور او کتنې الندې ونیول شي) ۶۰(نیو خه شپیته 
  . د دې موضوع په اه خبر کي )دائن(پوروی خپرولو له الرې د تصفیې مدیر ا دی چې یوازې یو ل د الکترونیکي ُپست یا د خبرتیا د ) ۸(
  . د ُپست له الرې تر خبرېدو وروسته کمیسیون ته د طلباتو د هوارۍ لپاره حاضر نشي، د هغوی طلبات رد شوي ڼل کیي )دائن(پوروی که چیرې ) ۹(
  . ته خبر ورکي او د هغه یوه کاپي د تصفیې مدیر ته ولېي )دائن(پوروي کمیسیون ا دی چې د بیاکتنې رد شوي غوتنلیکونو په اه په لیکلي بڼه ) ۱۰(
فیې مدیر په للیک کې فقرې د مندرج اعتراض په اه د کمیسیون پریکه نهايي ڼل کېي او د تصفیې مدیر ته خبر ورکول او د تص) ۶(د دې مادې د ) ۱۱(

  . ثبتول کیي
د بیاکتنې غوتنلیک د کمیسیون لخوا ومنل شي، د دې موضوع په اه په لیکلي بڼه دائن ته خبر ورکول کېي او یوه کاپي  )دائن(پوروي که چیرې د ) ۱۲(

  . یې د تصفیې مدیر ته لېل کېي
  . په بدل کې اداینه وکي چې د کمیسیون لخوا ردیيد تصفیې مدیر کوالی نشي چې د هغو طلباتو د غوتنې ) ۱۳(

ورو ) ۱۵(چې غوتنلیک یې د کمیسیون په پریکې سره ردیي، کوالی نشي چې د خبرتیا د ترالسه کولو خه وروسته تر پنلسو  )یندائن(هغه پوروي 
  .  پورې د استیناف غوتنه وکي

  :د بانکدارۍ قانون یو سلو یو شپیتمه ماده  15
منظور شوي طلبات یا د نورو په واندې د بانک طلبات تضمین کوي، د  )دائن(پوروي د تصفیې مدیر ا دی چې هغه شتمنۍ چې د بانک په واندې د ) ۱(

  : الندني کي د دې حکم خه معاف او جال ڼل کېي. له الرې خر کي) مزایدې(عمومي لیالم 
  .منیو پلور چې په بازار کې په اسانۍ سره د پلور و دي، د دې اسنادو په انو بازارونو کېد بیه لرونکو پاڼو، اسعارو او نورو شت. ۱
لخوا چې  )دائن(پوروي د بیه لرونکو پاڼو او د بانک د نورو شتمنیو پلور چې د هغه پوراینې تضمینوي او په اسانۍ سره په بازار کې د پلور و دي، د هغه . ۲

   .دغه شتمنۍ په واک کې لري
فقرې د مندرجې شتمنۍ لپاره مناسبه بیه نه ترالسه کېي، کوالی شي ) ۱(که چیرې د تصفیې مدیر دا پیدا کي چې په عمومي لیالم کې د دې مادې د ) ۲(

  . چې دا شتمنۍ په خصوصي توه پر اکلي مناسبې بیې باندې وپلوري
جز د مندرجو شتمنیو پرته د تصفیې الندې د بانک ولې شتمنۍ د تصفیې مدیر د غوتنې سره سم د هغه په واک کې ) ۲(فقرې د ) ۱(د دې مادې د ) ۳(

  . کېودل کېي
ترمن شخه او النجه د مالي شخو د حلولو  )دائن(پوروي د شتمنۍ د ارزت په اه چې له الرې یې یو طلب تضمین کیي، د تصفیې مدیر او ) ۴(

که چیرې دا شتمنۍ په بازار کې یا د عمومي لیالم یا مزایدې له الرې پلورل شوی وي، د پلور کومه بیه چې په لیالم یا بازار کې ترالسه . کمیسیون لخوا حلیي
  . کیي، د شتمنۍ د ارزت په اه نهايي ڼل کېي

  :تنظیم قانون د لسمې مادې دریمه فقرهد مخابراتي خدمتونو د   16
تصمیم کوم شخص چې د اترا ادارې پریکې سره اغېزمنه کېي، حق لري چې د دې قانون د مندرجه نغدي جریمې پرته د نورو مالي موضوعاتو په اه د 

تنه وکي او د رسیدنې غوو د حلولو کمیسیون ته مراجعه وکو کې د مالي شخيوروسته په دیرشو ور .  
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) ۵(مخنیوی قانون د لور ویشتمې مادې د  پیسو وینلو او له جرمونو خه د ترالسه شویو عوایدو دد ) ۱۵(
کوالی ) خوا(فقرې د حکم له مخې، د افغانستان بانک د دستور د نه منلو په صورت کې راپور ورکوونکې اخ 

   17.ته ولیيد دیرشو ورو په اودو کې کمیسیون  خپل اعتراض لیک لپاره بیاکتنې شي چې د

له حکم سره ) جز(د مالي شخو د حلولو کمیسیون کوالی شي چې د دریمې مادې د پنه ویشتمې برخې ) ۱۲(
   18.سم، د معاملې و سندونو لپاره باصالحیته مامور توظیف کي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  :د قانون د لور ویشتمې مادې پنمه فقره د مخنیوی ترالسه شویو عوایدو خه دجرمونو له د پیسو وینلو او   17

ر د ترالسه راپور ورکوونکې خوا کوالی شي چې د افغانستان بانک یا د بلې باصالحیته ارنیزې ادارې د صادر شوي دستور د نه منلو په صورت کې د دستو
  . وسپاريورو کې دننه خپل اعتراض لیک کمیسیون ته ) ۳۰(ه کولو وروسته پ

  :د معاملې و سندونو د قانون د دریمې مادې پنه دیرشمه برخه  18
هغه شخص ته وايي چې د افغانستان بانک د مالي شخو د حلولو کمیسیون لخوا د امضا د تائیدولو، د سند تصدیقولو او د دې قانون د : مامور واک لرونکی

  . و مندرجو دندو لپاره توظیف کېينور

لھ ھوکړې سره

 قضاء  حلد مالي شخړو د 
 کمیسیون

مالي ادارې پھ وړاندې د 
بانک افغانستان  

مخابراتي کمپن پھ وړاندې د
مخابراتي خدمتونو د تنظیم 

)اترا( اداره  

مشتري پھ وړاندې 
 مالي ادارې

مالي ادارې پھ وړاندې 
 مالي ادارې

لھ ھوکړې پرتھ
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  دویمه برخه

  ادارې ولهپه نۍ او افغانستان کې قضايي 
ادارې پــه توــه د مــالي شــخو د ولــه ، د قضــايي پــه افغانســتان کــې رنــه چــې مخکــې یادونــه وشــوه 

د نــۍ پــه  ادارو اوولــه وي چــې د قضــايي  پدیــده ده، لــه همــدې کبلــه، بهتــره بــه  کمیســیون یــوه نــوې  حــل
  . معلومات واندې شيلن رنوالي په اه تعریف او  حقوقي نظامونو کې د هغو د جوت او

  ادارې ه ته وايي؟ وله قضايي : الف

ــولنیز     ــوي ــوه، ن ــولي پل ــه اص ــو    ېل ــل ش ــې د دې الم ــوقي ایک ــه   ېاو حق ــې دولتون ــرچ ــولي او  پ معم
د  ســربیرهقضــايي برخــو پــر  ي چــارو کــې خپلــې مــداخلې زیــاتې کــي، نــو پــه همــدی اســاس   قضــاي ودودیــز

نــوي بڼــو شــتون  یــیوه چــه پــه نتیجــه کــی پاملرنــه یــره شــپــه ایکــو کــې ــولنیزو چــارو تــه   انــهبشــري ژوند
ی وکـی او  چـې شـخو تـه رسـېد     بنسـونه پـه اجرائیـه قـوې کـې رامنتـه شـول          ینـې  پیداک ، هغـه دا چـه  

ارانونــه، د کــارر او  حــلدا ول مراجــع ــو بیلــې لــري، لکــه د مالیــاتي شــخو د . رایــه یــې صــادره کــی
ــخو   ــرمن د شـ ــاروونکي تـ ــلومـ ــارو حـ ــع او د ـ ــخې  مراجـ ــرمن شـ ــدونکي ادارو تـ ــارل کېـ نکي او ـ

  . یادوالی شو

ــانو  لــهچــې  تهحقــوق پوهــانو پــه وینــا، داســې مراجــع هــم شــولــه لــه همــدې کبلــه، د ینــو قضــايي 
ــو ســره ســم او   ــه قوانین ــاتره  ل ــوې خــه بهــر زی ــهقضــائیه ق ــي    ل ــا تخصصــي ســازمانونو ســره تل دولتــي ادارو ی

، دولتــي او تخصصــي  ویي او د عمــومی او خصوصــي اشخاصــو   جــ باصــالحیته اســتینافي ادارو پــه توــه   
ــا       ــه ش ــواوو پ ــارنیزو دع  ــي او ــاتي، مکن ــالي، مالی ــارنې، م ــرمن د وم ــکایتونه ادارو ت ــور ش ــخ ن ن  ېاو ش

چــې زیــاتره د هغــو ــانو قوانینــو پــه چوکــا کــې اجــرا کېــي چــې د ــولنیز او اقتصــادي پراختیــا هــواروي 
ــ   ــاوو د پ ــو د اتی ــوي   ورهاو د و ــار ک ــاره ک ــو لپ ــه دا. کول ــم     خالص ــوی حک ــې د هغ ــي چ ــل ش ــد ووی ، بای

ــه لــري او اداري پریکــه ڼــل کیــي، خــو کــه چیــرې د هغــوی پــه وانــدې    پــه ــاکلي وخــت  قضــايي اخ ن
  . حیثیت ترالسه کويپریکه انته د قضايي قرار   هد استیناف غوتنه ونشي، نو یاد کی

ــادونی و ده  ــې د ی ــانون   چ ــي ق ــتان د اساس ــانو     ) ۱۲۲د افغانس ــه دعوا ــولیزه تو  ــه ــې، پ ــه مخ ــادې ل م
ــه  ــ   د ت ــوې پ ــايیه ق ــېدو صــالحیت د قض ــاه دی ررس ــو    ، 19غ ــېدنې او د محکم ــه د رس ــوا ت ــ دع د دې ترن

                                                            

  :مادهي جمهوري اساسي قانون یو سل او دوه ویشتمه د افغانستان د اسالم  19
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ــ     ــو ل ــادي قوانین ــر د ع ــلو ام ــوالي د ویش رن ول او ــواوو د ــرمن د دع ــي ه ت ــره کې ــوا ترس ــه د   ،خ ــو د هغ
خــو دا پــه دې معنــا نــه ده چــې پــه . التزامــاتو پــه پــام کــې نیولــو ســره وربانــدې عمــل وشــي  موقعیــت او کــاري

نــه  ، نــو قــانوني بڼــهحــل یــې کــيیــا دا چــې کــه نــه شــي حــل کــوالی افغانســتان کــې نــور ارانونــه دعــواوې 
ــري ــره دا ده چــې محکمــې دعواــان  ېبلکــ ،ل ــی  ېاصــلي خب ــورې ادارې شــته دي  ی خــو د هغــې مخکــې ن

ــه چــې د قضــايي ــه ــاني      ول ــادیي او کــوالی شــي چــې د قضــايي حــل خــه مخکــې پ ــوم ی ــه ن ادارو پ
  . توه سکتوري او تخصصي شخې حل کي

ــاره د ــاتو معلومــاتو لپ ــه دا ــه الزی ــه وي چــې  ب ــوپیر تــر بحــث  ضــايي ارــانونو ســره د دا شــان ادارو قل ت
  :دې ونیول شي چې په الندی کو کی یی په لن ول رانغاوالن

  خوا نه وي؛ه و لیانضابرخه نه وي او د دې ارانونو تصدي د ق د قضائیه قوې .۱  

ــولې   . ۲  ــوې د ــه ق ــه د اجرائی ــاتره وخــت دا ارانون ــه د     )صــنف( زی ــوي، ن ــار ک ــدې ک ــزې الن ــر اغې ت
  قضائیه قوې په ساحه کې؛

ن، پـالوي،  قضـائیه قـوې سـره ورتـه والـی نـه لـري، بلکـې د کمیسـیو         لـه  زیاتره مـواردو کـې د هغـه نـوم     . ۳
  رې، بور، کمیې او داسې نورو نومونو باندې جوې شوې دي؛ااد حلد شخو د 

ــه    . ۴ ــه املــه رامــن تــه شــوي شــخې حلــوي، ن د ــاني قوانینــو پــر بنســ، د خاصــو قوانینــو د اجــرا ل
  ولې او عمومي شخې؛

نې لــري چــې د ــان ی او مطــرح شــوي مســایل انتــه  پــه دې ارــانونو کــې د موضــوعاتو رنــوال . ۵
یـا اختصاصـي   ) صـنفي (یـزه  ارد تـر کتنـې النـدې نیسـي چـې سـیمه ییـزه یـا ولـه ی         هغه پر بنسـ یـو شـمېر مـو    

ــې   ــري چ ــا متقاضــی وی      داخ ول ــی د چککتی ــه ک ــه پروس ــو پ ــو  ؛تصــمیم نیول ــه خ ــه تصــمیم اداري بڼ  د هغ
  . نه قضايي ،لري

  : ادارو تعریفوله د قضايي : ب

نــۍ کـې یــوه نسـبتاً نــوې موضـوع ده چــې ال هـم د پرمختــ او پراختیـا پــه پــاو      ادارې پـه  ولــه  قضـايي  
قــانوني جوــت ســره  البیلــو هېوادونــو کــې دغــه دیوانونــه د نظــام د  پــه حقیقــت کــې، پــه بی. کــې قــرار لــري

ڼــې او ولونــه لــري چــې لــه همــدی او د صــالحیتونو د حــدودو لــه پلــوه بیالبیلــې ب شــوي ترســیم او ترتیــبســم 
                                                                                                                                                                                                
هی قانون کوالی نشـي چـې پـه هـی حالـت کـې کومـه قضـیه یـا سـاحه د قضـائیه قـوې د صـالحیت لـه کرـې خـه پـه داسـې بڼـه راوباسـي چـې                      

   .وسپاري په دې پرکۍ کې بیان شوی، او بل مقام ته یې
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ــه ــادیي       د  کبل ــوم ی ــه ن ــو پ ــې د اداري محکم ــایونو ک  ــو ــه ین ــوان او پ ــیون، دی ــې، کمیس کمی ،ــور ــه . ب پ
ــه  ــه ــکاری همــدی اســاس دا ممکن ــ   ن ــزه او پراخــه تعریــف وان ــو هــر اخی ــاره ی دې چــې د دې ول ادارو لپ

 یون پــه اهپــه یــو ســلو شــپمې مــادې کــې د کمیســ  20همــدا دلیــل دی چــې د افغانســتان بانــک قــانون  شــي او 
ــو  ــدې شــوی تعریــف زم ــه وان ــده ل ــه دی   ان ــز او پراخــه تعریــف ن ــو هــر اخی ــزه  . ی ــو هــر اخی کــه چــې ی

 . يونغــاي او ــولې نــا اونــدې خــواوې تــرې وایســتل شــراتعریــف هغــه تــه وايــي چــې ــولې اونــدې خــواوې 
لنــه د کمیســیون صــالحیتونه پــه  نکــوورنــدیي چــې قــانون جوو ســی پــورتني تعریــف تــه پــه کتــو ســره دا
پــه نــورو نافــذه قوانینــو کــې داســې ــه تــر   یــې تعریــف کــی وي او نــهدا توــه بیــان کــي دي، نــه دا چــې 

ــه ــه توــه تعریــف کــي وي    ــه یــې پ ــه راــي چــې اداري ارانون ــورو  . نظــر ن ــه ن ــۍ پ د دې ترنــ، د ن
ــم د اداري دیوانو   ــې ه ــامونو ک ــوقي نظ ــته،    حق ــف نش ــده تعری ــو واح ــاره ی ــو لپ ــه ر ن ــی، لک ــل ی ــه  دلی ــه چ ن

پــه نوني جوــت ســره ســم قــالــه  د دولتونــو  کېــدای شــي دا وي چــې دا دیوانونــه مخکــی ورتــه اشــاره وشــوه،
ــام کــې نیــول شــوي وی  ــو او صــالحیتونو او د تشــکیالتي، حقــوقی  پ ــ د لرل ــه پل ــو  ل ــه بیالبیلــو بڼــو او ولون وه پ

ــو .رامنتــه شــوی وی نې هــم پــه د کمیســیون ــاند دې لپــاره چــې دا پدیــده پــه ــه توــه بیــان کــو او    ن
ــدنی تعریــف     ــدالی شــی الن ــه نظــره کی ــون ل ــام کــې ونیســو، م ــوره    پ ــنه توــه پ ــه احس ــول مقتضــیات پ  دا

  : کی

 لــهحکــم ســره ســم د قضــائیه قــوې      لــهاداره هغــې ادارې تــه وايــي چــې د قــانون     ولــه قضــايي   
 خــه بهــر جــو و   هتشــکیالتي کــاري چوکــاــــانونو او حقیقــي او حکمــي وشــوی وي او د حکــومتي ار

حکــم ســره ســم دغــو ادارو تــه راجــع لــه چــې د قــانون  ه شــوي شــخې او نــورې هغــه شــخې تـرمن رامــن تــ 
  . 21ویپه خپلو کنو کې خپلواکه  ل خه مخکې هوارې کي اوقضايي حل او فص لهکېي، 

ــو ــو قضــ  زم ــاره چــې د ی ــده دا تعریــف د دې لپ ــه ان ــه ايي  ل ــاتره ــاننول ــه  ېادارې زی ــدی ب ، چــه الن
  :تعریف دی رانغاي، یو پراخه او هر اخیز ذکر شی،

                                                            
ــاده     20 ــپمه م ــلو ش ــو س ــانون ی ــتان بانــک ق ــو      : د افغانس ــه موخــه د افغانســتان بانــک کــې ی ــالي شــخو د حــل پ ــانون کــې د مندرجــه م ــه دې ق پ

  . کمیسیون جویي چې د قضايي حل خه مخکې مالي قضیې او شخې په سوله ایزه توه او د روغې جوې له الرې حلوي
21  “Bodies outside the hierarchy of the courts with administrative and judicial functions”; (Curzon, 

dictionary of law, 194, p378) 

“An administrative agency exercising a judicial function”: (Black Law Dictionary, Page49, Eighth 
edition) 
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د دې لپـــاره چـــې دا دیوانونـــه قضـــايي کنـــې چـــې د شـــخو حلـــول دی، پـــرمخ : ولـــهقضـــايي . ۱   
  .وي

  .په زیاترو مواردو کې د شخې یو طرف دولت وي. ۲  

  . د اجرائیوي ادارو په کاري چوکا کې جویي. ۳  

  .په خپلو کنو کې خپلواکه دی. ۴  

ــری   ــه چی ــول     ک ــدې ونی ــر بحــث الن ــې ت ــیون صــالحیتونه او کن ــې د کمیس ــف ک ــه دې تعری ــه   پ ــی، پ ش
  . د هغه ای او وضعیت موندلی شو روانه توه په کی

  ادارو ولونه ولهد قضايي 

حقــوقي نظــامونو پــه پــام  ولــه ادارې پــه یــو هېــواد کــې د شــتوقضــايي نـه چــې مخکــې یادونــه وشــوه،  
کیــدالی  کــې نیولــو ســره تــوپیر لــري، خــو پــه ــولیزه توــه ویــالی شــو چــې دا ادارې لــه دوو اخونــو خــه   

لــه پلــوه او بــل د تشــکیالتو او صــالحیتونو لــه پلــوه، چــې هــر یــو  یــو د حقــوقی وضــعیت: يشــی د ویشــلو و و
  . تر کتنې الندې نیول کیي مختصرا یې

  )جاییاه(ارانونو حقوقی موقعیت  ولهپه نۍ کې د قضايي : الف

ینــو خــه داســې رنــدیي چــې   لــهادارو د شــتونتیا پــه اه  ولــهپــه نــورو هېوادونــو کــې د قضــايي  
وــه د هغــه پــه لنــه تیــې ادارې پــه بیالبیلــو بڼــو شــتون لــري، دلتــه   ولــهد حقــوقي موقعیــت لــه پلــوه قضــايي  

لــري او خپلــواکي ) ي او تشــکیالتييــاجرا(یــو هغــه ادارې چــې بشــپه : دوه دود ولونــه تــر بحــث النــدې نیســو
  . 22)خو تشکیالتي خپلواکي نه لري ،ي خپلواکي لريياجرا(بل هغه ادارې چې نیمه خپلواکه دي 

د وضــاحت پــه برخــه کــې د    ) ادارې چــې بشــپه خپلــواکي لــري    ولــههغــه قضــايي  (د لــومي ول 
ــواد د      ــا چــې د دغــو ادارو جوېــدل د هغــه هې ــه دې معن ــادوالی شــو؛ پ ــواد ی ــه توــه د هندوســتان هې بیلــې پ

صــالحیتونه او دنــدې یــې پــه اساســي قــانون کــې مشــخص   ،ياساســي قــانون د حکمونــو پــر بنســ ترســره شــو 
ــه هغــو  هــم قضــا  ،شــوي ــه    نشــي کــوالی چــې پ ــاره دغــو ادارو ت ــه وکــي چــې د کتنــې لپ قضــیو کــې مداخل

ســپارل کیــي، یــوازې ســتره محکمــه د تــر ولــو لــو قضــايي ارــان پــه توــه کــوالی شــي چــې د دغــو ادارو  

                                                            
ــوه  22 ــه پل ــه ، قضــايي د وخــت ل ــو باادارې هــم پــر دایمــيول ــه او مــوردي اخون  د بحــث نــدې ویشــل کېــدای شــي، خــو دا چــې زمــو  ، لنمهال

  . موضوع نه ده، ترې ه کوو
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پـه بـل عبـارت ویـالی شـو چـې د هغـه هېـواد اساسـي قـانون ینـې قضـايي             . پریکې تر بیـاکتنې النـدې ونیسـي   
ــتینافي (صــالحیتونه  ــومني او اس ــېل ــه ) مرحل ــو ادارو ت ــپارلي، چــې د قضــايي  دغ ــهس ــه  ول ادارو د پریکــې پ

ــتر         ــې س ــه ک ــه دې مرحل ــوازې پ ــه ی ــې پریک ــه صــورت ک ــدو پ ــه کې ــت ن ــواوو د قناع ــدې د دواو خ  ېوان
ــاره راجــع کیــي   ــه د کتنــې لپ ــه دی اواخــرو کــی د  . 23محکمــې ت ــه پ  .Lد  محکمــې  ېهندوســتان ســتر البت

Chandra  Kumar  ــ ــدې د هن ــه وان ــالتي      پ ــه ای ــې پ ــه چ ــه وک ــې پریک ــې داس ــیه ک ــه قض ــادیې پ  د د اتح
   24. باندې هم د استیناف غوتنې امکان شته دی وادارو پریک ولهمحکمو کې د قضايي اعلی 

ــي چــې    ــل ش ــد ووی ــهبای ــې قضــايي   پ ــتان ک ــه  هندوس ــول ــدود ادارې پورتني ــه مح ــو ت ــه دي،  یو ولون ن
دي، خــو د ) او نیمــه خپلواکــه(ادارې هــم شــته چــې پــه خپلــو کنــو کــې خپلواکــه  ولــه  قضــايي  یبلکــې نــور

  . په دلیل تر کتنې الندې نه نیول کیيکمزورتیا دې هېواد په قضايي نظام کې د هغه د رول د 

ادارو دویـــم ول چـــې د امریکـــې، بریتـــانیې، کانـــاا او اســـترالیا پـــه شـــان نـــورو ولـــه خـــو د قضـــايي 
ــتون   ــې ش ــو ک ــ هېوادون ــار  ل  ــې د ــه دي چ ــې دیوانون ــیس    ري، داس ــې تاس ــا ک ــاری چوک ــه ک ونکو ادارو پ

ي خپلــواکي لــري خــو تشــکیالتي خپلــواکي نــه لــري، کــه چــې پــه دې هېوادونــو کــې د   يــشــوي؛ یعنــي اجرا
ــوو     ــانون ج ــ ق ــر بنس ــانون پ ــي ق ــي، اجرا  واساس ــې تقنین ــي چ ــوالی ش ــايي  ينکي ادارې ک ــوي او قض ــه ی ول

یې او يلـــه کومـــه چـــې د امریکـــې اساســـي قـــانون د مقننـــې، قضـــا. ولېـــدوي ي ادارو تـــهيـــصـــالحیتونه اجرا
ــي    ياجرا ــر جالوال ــوې پ ــونې ق  ــې درې ــک(ی ــدې ینــ ) تفکی ــو   بان ــه ین ــدې کبل ــه هم ــوي، ل ــاینس  ار ک س

دغــو  لــهتطبیقــول او  د مقــررو وضــع کــول،(ې ــونې قــواوو یــه قــوې تــه د دريپوهــانو او حقــوقي عالمــانو اجرا
او  قــواوو د تفکیــک فلســفې پــه خــالف ڼــل ســپارل د دغــو) ه شــویو شــخو حلــولمقرراتــو خــه د رامــن تــ

ــدې   ــر هغــې بان ــرض ولپ ــاالخره د 25معت ــه   ۱۹۳۲، چــې ب ــرورۍ پ ــل د فب ــدې د امریکــې   ۲۳کا ــه بان ســترې نی
                                                            

هغــه د  ارــانونو د صــالحیتونو او د ولــهمــادې د دویمــې برخــې لــومي تــر لــورم بنــد د قضــايي   ۳۲۳د هندوســتان د اساســي قــانون د الــف   23
ــه اه بحــث کــوي،   ــادې ب برخــه  تاســیس پ ــد قضــايي ) جــز(د دې ترنــ د دې م ــه اه بحــث کــوي   ول ــوې د صــالحیتونو پ ــه ق ــه اه د مقنن ه ادارو پ

  . يچې په الف برخه کې بیان شوی نه د
 .Lمحکمــې د  ېد هندوســتان ســتر  24 Chandra  Kumar  vs.  Union  of  India  ــپــه قضــیه کــې د قضــايي ه ادارو پــر پریکــو بانــدې ول

مــادې پــه خــالف ڼلــی او پــه دې قضــیه کــې یــې داســې   ۳۲او  ۲۲۷/۲۲۶ل د اساســي قــانون د ینافي حــل لپــاره د صــالحیت نــه لــرد اســت د ایــالتي محکمــو
  . ادارو د پریکې په اه په ایالتي محکمو کې د استیناف غوتنې امکان شته دی ولهنظر ورکی چې د قضايي 

 and.html‐consitution‐on‐paper‐http://kpcraoindia.blogspot.com/2012/05/research 

. ســمون نــه لــريدې فلســفې ســره  لــهادارو جــوول ولــه بایــد وویــل شــي چــې د قــواوو د تفکیــک فلســفې پــه پــام کــې نیولــو ســره، د قضــايي   25
فلســفې خــه یــو ــه انحــراف رامــن تــه شــوی دی، د همــدې لپــاره د ېــرو   ېیــاد لــهتیــاوو ســره ســم د دغــو ادارو پــه جوېــدو کــې اخــو د وخــت لــه 

       ــر پریکــ ــې پ ــو کــې د هغ ــه محکم ــورې مشــروطه دي چــې پ ــدل دې پ ــو ادارو جوې ــو کــې د دغ ــه قوانین ــو پ ــتنې حــق   وهېوادون ــتیناف غو ــدې د اس بان
  .یو بل خه تفکیک شي لهصالحیتونه  و د دغو ادارو درې ونې ،خوندي وي
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 Crowellمحکمــې د لــومي ــل لپــاره د  v.  Benson   نــه مشــروع وبللــه، خــو پــه دېپــه قضــیه کــې دا ک
  . 26شرط چې قضا ته د مراجعې حق خوندي وي

ــايي        ــې قضــ ــامونو کــ ــوقي نظــ ــاترو حقــ ــه زیــ ــې پــ ــه مخــ ــول لــ ــوي مــ ــاد شــ ــه د یــ ادارې ولــ
(Administrative  Tribunal) ـــــارو نکو ادارو د(Administrative  Agencies)  پـــــه کـــــاري

ــې   ــا ک ــي چــې د ــ  چوک ــوم و ــویي او ک ــوالی    اروج ــوي، ک ــراض ک ــدې اعت ــو بان ــر کن نکو ادارو پ
ــي   ــه وک ــه مراجع ــو ادارو ت ــي دغ ــه، اجرا    . ش ــې د مقنن ــو وخــت ک ــه ی ــادولو و ده چــې دا ادارې پ ــه او يد ی ی

وضــع او پلــې کــوي مراجعــې پرتــه مقــررې لــه یه قــوې کارونــه ترســره کــوي، یعنــي اونــدو ارــانونو تــه يقضــا
د شــخ ــېدو پــه صــورتاو د هغــوی او مشــتریانو تــرمناقــدام  حــل پــر پخپلــه د قضــیو کــې ې او النجــې د پی

  . کوي

  يشادارو ووله قضايي  د تشکیل او صالحیتونو له پلوه د: ب

  : ادارې د تشکیالتو او صالحیتونو له پلوه په الندنیو لو ویشل کېدای شيوله قضايي 

۱ .Domestic  Tribunals )ــايي ): داخلــــي ــه دا ول قضــ ــولې  ادارې داســــېولــ ــنفونه(ــ ) صــ
ریکـې  رانغاي چـې پـه یـوه اداره کـې د بـور یـا کمیـې پـه بڼـه شـتون لـري او کـه چیـرې د یـادې ادارې د پ              

ــانمن  ــه پایلــه کــې یــو شــخص زی ــه مراجعــه وکــي   پ ــاره دې ادارې ت ــاکتنې لپ د . شــي، کــوالی شــي چــې د بی
ــه دې   ــادولو و ده چــې دا ل ــره ی ــې اغېز  دا ول چــې س ــواردو ک ــاترو م ــه زی ــاکپ ــور ېن  ــو يد ېاو ــه ، خ پ

دا ادارې لــه یــوې خــوا هــی ول تشــکیالتي کــه چــې ؛ يد يالنــدې راغلــ ــولیزه توــه د علمــاوو تــر نیوکــو
ــو او اجرا       ــو کن ــه خپل ــې خــوا پ ــه بل ــي، ل ــل کی ــوه برخــه ڼ ــې ادارې ی ــري او د هغ ــه ل ــواکي ن ــو کــې خپل  ات

، جــو شــوي ويې بــور یــا کمیــه چــې کــمقــام پــه کومــه خپلــواکي نــه لــري، کــه چــې د هغــې ادارې لــوه 
  . کوالی شي چې د هغې بور یا کمیې تصمیم رد کي

۲ .Civil  Tribunals )ــدني ــه دا ول قضــايی ): م ــه  ول ــه کمیاب ــې ادارې هغ ــو ک ــې د دوو  راــي ل چ
رامــن  ســره لــه دې چــې دغــو ادارو د خلکــو لپــاره زیــاتې اســانتیاوې . وــو تــرمن شــخې او النجــې حلــوي

ه شــتون نــه لــري، لــه همــدې عنصــر چــې د شــخو یــوه خــوا حکومــت وي، دلتــ تــه کــي دي، خــو هغــه بنســیز
  .زیات بحث و نه ڼل کیيکبله د 

                                                                                                                                                                                                
 that  agencies  could  adjudicate  cases  as  long  as  provision  was  made  for  ultimate  judicial  review. 

285. US. 22 (1932) 
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۳ .Administrative  Tribunals )ــايي ): اداري ــه دا قض ــې     ول ــي چ ــې را ــو ک ــو ل ــه هغ ادارې پ
ــه کــې اشــخ     ــه پایل ــي ادارو د پریکــو پ ــرې د دولت ــه چی ــه ح(اص ک  ــه حکمــي ــي وي ک ــانمن) قیق ــي،  زی ش

پــه حقیقــت کــې دا ادارې د اداري عــدالت حقیقــي ســیاالن  . کــوالی شــي چــې دغــو ادارو تــه مراجعــه وکــي 
ــ( ــه ادارې  ېممثل ــا ورت ــې دا  . دي) ی ــا چ ــه دې معن ــه پ ــه   ول ادارې هغ ــې تخنیکــي بڼ ــواروي چ ــوعات ه موض

ــا ولــري او قضــاء  ــه کــافی وخــت  د هغــه تخصصــي پوهــهی ــا ورت ــ او ی او ســتونزې شــخې  ول لــري او دا هون
ــک ــا    چ ــه اتی ــل او فصــل ت ــريوح ــول ارزان   د. ل ــیو حل ــو قض ــ د دغ ــه وي  دې ترن ــات  او ل ــدازې زی ان

لــه همــدې کبلــه، دا چــې د . یو مهــم دا چــې د قضــیې یــو طــرف دولــت وتــر ولــ. لــريلــتونو تــه اتیــا ونــه 
ــالي شــخو د  ــون   حــلم ــه کــې راــي، زم ــه دې ل ــات    کمیســیون پ ــدې زی ــه دې برخــې بان ــه پ بحــث او ین

  . تمرکز کوي

  ادارېوله په افغانستان کې قضايي 

ادارو پــه ولــه کــه چیــرې د افغانســتان د حکومــت تشــکیالتي جوــت تــه نظــر واچــول شــي، د قضــايي   
 Administrativeجوولــو کــې د   Tribunals )خــه کــار اخیســتل شــوی      ) اداري دیوانونــو للــه مــو

ــه دې ســر .دی ــې ادارې د ــارو ل ــه ه ســم ین چــې د اشخاصــو . چوکــات کــې جــوې شــوي دي نکو ادارو پ
ــ    ــواوو ل ــوي او د دواو خ ــخې حل ــن کــې ش ــه م ــې    ه پ ــه صــورت ک ــتوالي پ ــراض د نش ــوا د اعت ــوی خ د هغ

د دوو ادارو پــه  ، کمیســیون ســربېره النــدې، دپــه قضــايي فرمــان تــه ورتــه د پلــې کېــدو و دي چــې  پریکــې 
  : اه بیلې واندې کوو

ــال: الـــف ــواک د اداري اصـ ــه خپلـ ــدمتونو پـ ــي خـ ــې   حاتو او ملکـ ــکایتونو د کتنـ ــې د شـ ــیون کـ کمیسـ
  کمیسیون

ــ د ملکــي  ــد حقوق ــارکوونکو د تقاع ــادې   خــدمتونو د ک ــور ویشــتمې م ــررې د ل ــیم مق ــه و د تنظ حکــم ل
ــبې  ــو د محاسـ ــد حقوقـ ــم، د تقاعـ ــره سـ ــرااو  ا سـ ــد  جـ ــه اه د متقاعـ ــوالي پـ ــدمتونو د  ینود رنـ ملکـــي خـ

ــو کمیســیون       ــاره ی ــې لپ ــا د هغــوی وصــي شــکایتونو د کتن ــل ی ــانوني وکی ــا ق ــا د هغــې اوالدې ی کــارکوونکو ی
ــي چــې د  ــه کی ــن ت ــارو وزارت د در  رام ــولنیزو چ  ــار او ــارکوونکو او د اداري اصــالحات ک ــلکي ک و او و مس

ــواک  ــدمتونو د خپل ــیون  ملکــي خ ــهکمیس ــوی  ل ــه ج ــارکوونکو خ ــوي   . يدوو ک ــاد ش ــه ی ــرې پورت ــه چی ک
ــانمن ــدې قناعــت ونکــي، کــوالی شــي دغــې کمیســیون      زی ــو د محاســبې او اداینــې بان وــي د تقاعــد حقوق
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تــه مراجعــه وکــي او د کمیســیون پــر پریکــې بانــدې د قناعــت نــه ترالســه کولــو پــه صــورت کــې بیــا کــوالی 
  . 27شي چې محکمې ته مراجعه وکي

  :د تصمیم نیولو بور) اترا(مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې  د: ب

ــانون    ــیم ق ــدمتونو د تنظ ــابراتي خ ــهد مخ ــې د       ل ــي چ ــوالی ش ــور ک ــم، دا ب ــره س ــو س ــدرجو حکمون من
مخـــابراتي شـــرکتونو او مشـــتریانو تـــرمن رامـــن تـــه شـــوي شـــخې او النجـــې حـــل کـــي، د مشـــتریانو د  

   ــارنې النــدې دا         تخنیکــي کت لــهشــکایتونو یــا د دې بــور نــو ســره ســم کــوالی شــي چــې د تنظــیم او
د مخــابراتي خــدمتونو د تنظــیم . مخــابراتي کمپنــۍ جریمــه کــي یــا د قــانون د حکــم لــه مخــې مجــازات کــي 

را پـر پریکـې بانـدې    حکـم سـره سـم، زیـانمن شـوی شـخص کـوالی شـي چـې د اتـ           لـه قانون د لسـمې مـادې   
ــه   ــت ن ــا   رلد قناع ــومی د م ــې ل ــورت ک ــه ص ــو پ ــخو د ل ــللي ش ــا د     ح ــي او بی ــه وک ــه مراجع ــیون ت کمیس

ــه د کمیســیون پــر پریکــې بانــدې دواو خــواوو د قناعــت   پــه صــورت کــې موضــوع قضــايي ارــانونو  لرلــو ن
  . 28ته راجع کي

                                                            
  :د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقررې لور ویشتمه ماده  27

ــرا  ) ۱( ــبې او اج ــو د محاس ــد حقوق ــد    د تقاع ــدمتونو د متقاع ــي خ ــه اه د ملک ــوالي پ رن ــا     ود ــل ی ــانوني وکی ــا ق ــې اوالدې ی ــارکوونکو، د هغ ک
وصــي د شــکایتونو د کتنــې پــه موخــه، یــو کمیســیون رامــن تــه کیــي چــې د کــار او ــولنیزو چــارو وزارت د درې تنــه مســلکي کــارکوونکو او د اداري    

  . وو تنو خه جویيکمیسیون له د الحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکاص

ــا وصــي کــوالی شــي چــې     د ملکــي خــدمتونو د متقاعــدو ) ۲( ــل ی ــانوني وکی ــا ق ــا د هغــې اوالدې ی ــو د محاســبې او   کــارکوونکو ی د تقاعــد حقوق
ــه  اجــرا ــهلــو پــه صــورت کــې د دې مــادې  لربانــدې د قناعــت ن د کمیســیون پــر پریکــې بانــدې د  . فقــرې ســره ســم کمیســیون تــه شــکایت وکــي ) ۱( ل

  . لو په صورت کې کوالی شي چې محکمې ته مراجعه وکيلرنه د قناعت 
  :د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون لسمه ماده  28

  . کي خې حلنورو لیوالو خواوو ترمن شدا اداره کوالی شي چې د عرضه کوونکو، کاروونکو او د ) ۱(

  . یحکمونو سره سم نیول کېي، د پلې کېدو و د لهخوا د قانون ه کومې پریکې چې د دې ادارې ل) ۲(

خــه وروســته پریکــې  لــهکېــي، حــق لــري چــې د مــالي شــخو پــه برخــه کــې   لــه املــه زیــانمنپریکــې  د کــوم شــخص چــې د دې ادارې ) ۳(
 . ن د مندرج مالي شخو د حل کمیسیون ته مراجعه وکي او د حل او فصل غوتنه وکيورو کې د افغانستان بانک قانو) ۳(و په در

ــ ) ۴( ــاره غوــتنه بایــد  ه د افغانســتان بانــک د مــالي شــخو د حــل کمیســیون ل ــهخــوا د حــل او فصــل لپ ــه دیرشــو   ل ) ۳۰(پریکــې خــه وروســته پ
  .ورو کې ادارې ته ولېل شي

ــالي شــخو د ) ۵( ــه د موضــوع     د افغانســتان بانــک د م ــهحــل کمیســیون کــوالی شــي چــې دې کمیســیون ت ــه    ل ــته پ ــدو خــه وروس  ۹۰راجــع کې
  . کيرند ورو کې د ادارې د پریکې په اه خپل نظر 
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ــاد شــوي ادارې او د مــالي شــخو د     ــو ســره، ی ــام کــې نیول کمیســیون پــر  حــلد پورتنيــو موضــوعاتو پــه پ
ي چــې د قضــايي حــل او زیــاترو اوســنیو حقــوقي او سیاســي نظــامونو کــې د تجربــو پــر بنســ تاســیس شــوي د 

و او ارزانــه توــه هــواروي ا ، روــانه، هدفمنــده، تخصصــیپــه اســانه فصــل دمخــه ورتــه محــول شــوی شــخې 
ــو    ــان ش ــې د بی ــو ک ــذه قوانین ــه ناف ــه خ   پ ــره پ ــو س ــې نیول ــام ک ــه پ ــو کو صــالحیتونو پ ــې  پل ــالیتونو ک ــو او فع ن

  . دي خپلواک

  ادارو اغېزې یا ېوله د قضايي 

چــې  :ادارو د اهمیــت پــه اه وویــلولــه کانــاايي قاضــي القضــات د قضــايي  پخــوانی یــود لمــر پــه نــوم 
ــايي        ــدې د قض ــه بان ــر ژوندان ــو پ ــاا د خلک ــه د کان ــه پرتل ــا پ ــه د قض ــاتې دي ول ــزې زی ــنیو . ادارو اغې د اوس

پې پــوهې او صــادقانه رنــدیي چــې ــاغلي لمــر پــه دې اه پــه بشــ ســېلــه ینــې خــه دادولتــي نظــامونو 
ــه واند ی دی  توــدې کــ ــر وان ــه کــې او نظ ــکاره کــوي    . وین  ــې ــه دې برخــه کــې ین دا کــه چــې پ

همکــارۍ او مرســتې پرتــه نشــي کــوالی چــې داســې امونــه  لــهچــې اوســني قضــايي نظامونــه د اداري دیوانونــو 
دا پــه دې معنــا چــې نــه یــوازې . ونو لپــاره ایــن ڼــل کیــیقضــايي نظــام پیــاوواوچــت کــي چــې د اوســني 

محکمــې د داســې پیچلــو او پراخــو ســکتوري او تخصصــي مســایلو د کتلــو لپــاره کــافي وخــت نــه لــري، بلکــې   
ــافي پو     ــاره ک ــو لپ ــو او یل ــې د کتل ــا  د هغ ــه او وتی ــم ه ــري ه ــه ل ــې د    . 29ن ــدیي چ ــه رن ــه دې خ ل

ــې ــم د           ،امریک ــا ه ــو بی ــري، خ ــه ل ــايي نظامون ــاوي قض ــې پی ــه دې چ ــره ل ــه س ــور هېوادون ــې ن ــاا او داس کان
ــخو د    ــي ش ــکتوري او تخنیک ــلس ــوي       ح ــا ک ــدې اتک ــو بان ــر اداري دیوانون ــده پ ــه بری ــر زیات ــاره ت د دې . لپ

ــه وي     ــه ــاره ب ــانتیا لپ ــه د قضــايي چــې موضــوع د الرو ــا ادارو د ول ــه   اتی ــه اه لن ــزو پ ــو اغې ــو مثبت د ین
  :توضیح ورکو

دا ادارې زیــاتره وخــت د خــدماتو د کــوم دولتــي محصــول یــا فــیس پرتــه خدمتونــه          : ارزان والــی. ۱
  . واندې کوي

ــا. ۲ دا چـــې دا ادارې پـــه عـــامو محکمـــو کـــې د اینـــو اداري تشـــریفاتو د رعـــایتولو   : د کنـــې چکتیـ
  . فیت نه لري، راجع شوي قضیې په چکه توه او په کم وخت کې حلیيمکل

  .ادارو ته د خلکو السرسی اسانه کويوله د اداري تشریفاتو نشتوالی، قضايي : اسانه السرسی. ۳
                                                            
29    Antonio  Lamer,  “Administrative  Tribunals:  Future  Prospects  and  Possibilities  (1991)  5  Can.  J.  of 

Admin. L. & Prac. 107 
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ــه . ۴ ــل ــون   يتخنیک ــه خالص ــونو خ ــې     : خن ــه دي چ ــواوې ا ن ــخې دواه خ ــې د ش ــا چ ــه دې معن پ
ــه وکیــل ونیســي، بلکــې کــوالی شــي چــې د قضــايي   ادارو پــه وانــدې پــه شخصــي توــه حاضــر شــي او  ول

د دې ترنـــ د دغـــو ادارو کـــنالرې او کنـــې اســـانه او ســـاده دي او د . خپلـــې ســـتونزې هـــوارې کـــي
  . هغې پوهېدو لپاره مسلکي پوهې ته اتیا نشته

ــت. ۵ ــرادي دي،    : محرمی ــي او انف ــخې شخص ــت ش ــاتره وخ ــې زی ــه      دا چ ــنیو پ ــه د رس ــدې کبل ــه هم ل
  . کې د شخو هوارول این نه ڼل کېي شتون

ي، جــویادارې د ــانو ســاحو یــا ســکتورونو لپــاره  ولــه لــه کومــه چــې قضــايی : تخصصــي والــی. ۶
له همدې کبلـه د هغـې مسـوولین تـر زیاتـه بریـده پـه دغـو سـاحو کـې معلومـات لـري او دې تـه اتیـا نـه لیـدل                 

ــانو     ــه وخــت کــې د کارپوه ــو پ ــي چــې د قضــیو او شــخو د کتل ــه اکی ــه دې  شــي چــې او متخصصــینو ت پ
  . مالي منابع او وخت سپما کېي کار سره

ادارو کنــې او اجــراآت ولــه د قضــاء بــرعکس د قضــايي دا پــه دې معنــا چــې : ســاده او اســانه کنــې. ۷
ــه صــورت کــې هــر     ــا پ ــه دغــو ادارو خــه وخــت ېــر اســانه دي او دواه خــواوې کــوالی شــي چــې د اتی ل

ــواي  ــته وغ ــايي  . مرس ــ، قض ــه د دې ترن ــه  ول ــخو پ ــلادارې د ش ــات  ح ــې زی ــروي،   ېک ــانتیاوې براب اس
  . که چې د قضايي چلند تر اغېزې الندې نه دي

پــه هغــی کــی منلــو او  ینــو شــخو دادارې د ولــه قضــايی : کــول ينکو ادارو ســره همکــارــارو لــه. ۸
ــه  ــدل ــه ــاروو ســره دخلی ــاره ــورنکو ادارو ســره مرســته کــوي او د هغــو ل ــو تمــامیيې ی لپ ــه ین ، کــه پ

، د نیــولی ول تصــمیم نــه شــيؤمســایلو کــې د دې لپــاره چــې د ــو د کــر موضــوع مطــرح نــه شــي، اداري مســ
  . یوانونو له الرې حلیيی همدې لپاره زیات شمېر داسې مسایل د د

ــیو   . ۹ ــې د قض ــو ک ــه محکم ــه پ ــدو ل ــوی راوکی ــه مخنی ــه قضــايي : خ ــخی ول ــه د ش د دواو  ادارو ت
حــل او فصــل پــه پــام کــې نیولــو ســره، پــه محکمــو   او پــه دې ادارو کــې د قضــیو د چــک خــواوو د مراجعــې

  . کې د دغو قضیو حجم راکمیي او له راوکېدو خه یې مخنیوی کوي

ادارو پــر ولــه کــه چیــرې د شــخې دواه خــواوې د قضــايي : پــه قضــايي حــل کــې د عمــل چکتیــا. ۱۰
چمتـو شـوې دوسـیه    کـي او محکمـو تـه مراجعـه وکـي، بـې لـه شـکه یـوه بشـپه           ه پریکې باندې قناعـت ونـ  

و شــوي شــخ ومراحــل پیـل او د وارد د حـل  محکمـې تــه لېـل کېــي او همــدا شـان پــه محکمـو کــې د قضــیو     
  . اسانه کېي حل
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ســره  حــللــه پــه چکــه، اســانه او کــم لــته توــه د خلکــو د ســتونزو  : د خلکــو د اعتمــاد راجلبــول. ۱۱
  . پر دولت باندې د خلکو اعتماد زیاتیي

ــ د ــدونو  وپورتني ــه رن ــره    ل ــو س ــې نیول ــام ک ــه پ ــوالیپ ــايي    ک ــې د قض ــو چ ــه ش ــتوول  اليادارو د ش
ــاد      ــواد ی ــا هې ــه د بریتانی ــه تو ــو د ــې بیلــې پ  ــو ــاکو او مثبت ــواغېزن ــا د   . والی ش ــه دې چــې بریتانی ــره ل س

ــامن ال   Common)کـ Law)        ــې ــې د هغـ ــۍ کـ ــه نـ ــه او پـ ــه توـ ــرچینې پـ ــیزې سـ ــو د بنسـ د جوولـ
ــاتې شــ ودودو ــخو د   نکــی پ ــکتوري او اختصاصــي ش ــو س ــر قضــايي     حــلوی، د خپل ــده پ ــه بری ــر زیات ــاره ت لپ

ــه  ــدې متکــي دهول ــ   . ادارو بان ــه پی ــۍ پ ــې ــکاره کــوي چــې د نولســمې پی ــواد کــې  ین ــه دې هې ل کــې پ
ــو  ــه ش ــن ت ــو   رام ــیونونو او اختصاصــي اداري محکم ــدلونونو د کمیس ــه قضــايي (و ب ــاره  ) اداروول ــا لپ د پراختی

ــه د بیالبیلــو عواملــو پــه پایلــه کــې رامــن تــه شــوي چــې پــه عمــده توــه    . کــې ده الره هــواره ــهدا بدلونون  پ
ــل شــوی      ــی او د دې الم ــارو کــې پ ــولنیزو چ  ــات   سیاســت، اقتصــاد او ــکایتونه زی چــې شــخې او اداري ش

ــي ــو  . ش ــاره چــې محکم ــو  د دې لپ ــه ش ــاره      ن ــدې لپ ــي، د هم ــواب وواي  ــه ــاوو ت ــولنې اتی  ــوالی چــې د ک
ــولنیزو   د ا شــو چــې د شــخو، دعواــانو او شــکایتونو  دولــت   ــاره چــې د نــوي اقتصــادي او حــل او فصــل لپ

ولـه  امکـان درلـود، یـو شـمېر کمیسـیونونه او اختصاصـي دیوانونـه چـې قضـايي           یـې  قوانینو پـه پلـې کولـو سـره    
زیدیــز  ۲۰۰۰تــر پورتنیــو بــدلونونو وروســته ېنــو دا ــکاره کــه چــې   لــه. صــالحیت ولــري، جــوې کــي

ــ پــه دې معنــا چــې د . ســیمو کــې خدمتونــه وانــدې کــول   لــوېالبېاداري دیوانونــو پــه ب ۱۳۰دې ژکالــه پــورې ن
او د حکومــت د پریکــې پــه پایلــه کــې د خلکــو حقونــه  ه پــه هــره ســاحه کــې چــې حکومــت دخیــل وژوندانــ

ــو د خلکــو دعواــانې تــر کتنــې النــدې   ،پــه یــو نــه یــو ول اغېزمنــه کېــدل، یــو اداري دیــوان شــتون درلــود 
 . 30کيیې ونیسي او حل 

ــه  ــي   ۲۰۰۰پ ــو یونک ــې د ی ــل ک ــی کا او د    کمی ــ ــر بنس ــتنو پ د سپارTribunal,  courts  & 

Enforcement  Act  (TCEA  ــه کــې د    (2007 ــه پایل ــدو پ ــانون د تصــویب کې  Legalق Review  of 

Tribunal      ــو او د ــو ش ــکیل ج ــل اداري تش ــو ب ــوم ی ــه ن ــده     پ ــه د متح ــول اداري دیوانون  ــې ــا ک ــه رڼ دې پ
ــې      ــول شــول او د کتن ــدې را ــر الن ــو واحــد چت ــوم د ی ــه ن ــو د سیســتم پ ــه توــه  دیوانون د دوه ــونې ارــان پ

ــومني محکمــې پــه توــه عمــل کــوي او دویــم دیــوان    . شــول تنظــیم ــومنی دیــوان د ل ــا چــې ل ــه پــه دې معن ل
کــه چیــرې د شــخې دواه خــواوې د اســتینافي دیــوان پــر   اســتینافي صــالحیتونو ســره الس پــه کــار کېــي او 

                                                            
30  All Answers ltd, “Administrative Tribunal Lecture Notes’ (Law Teacher.net, May 2018) 
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البتــه ینــې ــکاره کــوي . کــي، کــوالی شــي چــې محکمــو تــه مراجعــه وکــيه پریکــې بانــدې قناعــت ونــ
  . 31دې یو میلیون قضیې تر کتنې الندې نیسيژچې دا سیستم په یو کال کې په ولیزه توه ن

کمیســیون د نــۍ  حــلادارې پــه توــه د مــالي شــخو د ولــه پــه افغانســتان کــې د قضــايي : لنــه دا چــې
ــ      یــوی  دا کمیســیون د دولــت د . يد يپــه رڼــا کــې تاســیس شــو     ود حقــوقي نظــامونو د منــل شــویو تجرب

حکمونــو ســره ســم لــه پــه چوکــا کــې جــو شــوی دی چــې د قــانون  ) د افغانســتان بانــک(نکي ادارې ــارو
  . لکو لپاره عدالت او انصاف تأمینویپه برخه کې د خ مسایلو يپه چکه، اسانه او ارزانه توه د تخنیک

ــر ــارنې        ــي ادارو ت ــورو دولت ــده چــې د ن ــه کې ــدو وروســته داســې تم ــې کې ــر پل ــانون ت ــوي اساســي ق د ن
ـو پـه همغــه سـاحه کـې پـه چکــه       ،کمیسـیون تـه ورتـه ادارې جــوې شـي     حــلالنـدې هـم د مـالي شـخو د     

ارـانونو پرتـه    وـو محـدود  لـه  ندـت راپـي نشـي، خـو     توه مسایل حـل او فصـل کـي او پـه چـارو کـې ب      
  . دا تمه پرای نه شوه

اقتصــادي نظــام او د هغــې د پرمختــ لپــاره پــه ولــو  مــو پــه دې بــاور یــو چــې د اغېزنــاک او هــر اخیــز
ــه کــوي، د قضــايي     ــو ســکتورونو کــې چــې حکومــت ارن ــانونو شــتون ا هغ ــه ار ــه ده وی ول ، دا حتمــي ن

بلکـې دولـت کـوالی شـي چـې هـر هغـه حقـوقي          ،کیفیـت سـره فعالیـت کـوي    کـوم  او پـه   چې دا ادارې نـه 
یس لپــاره مناســبه وي، پــه ادارو د تاســولــه کمیســیون پــه شــان د قضــايي  حــلجوــت کــې د مــالي شــخو د 

ــوی  ــار واچ ــو خ ،ک     ــرخمن ــه ب ــو خ  ــه ــو ادارو ل ــک د دغ ــدالت د     ل ــې د اداري ع ــه ک ــه ولن ــي او پ ش
  . فلسفې موخې عملي او یقیني شي

ــه  حــلنــه چــې د افغانســتان بانــک پــه کــاري چوکــا کــې د مــالي شــخو د    تاســیس او کمیســیون ل
ولــه کالــه تیریــي، اوس پــه یقــین ســره ویــالی شــو چــې دغــې کمیســیون د قضــايي  ۱۰دې ژفعــالیتونو خــه نــ

ــدلی د  ــه توانی ــه تو ــه       ادارې پ ــۍ پ ــره د ن ــره س ــونو س ــو خن ــتونزو او ول ــه س ــه او ناملموس ــې د ملموس ی چ
ــوقي نظــامونو کــې د قضــايي   ــه حق ــه خــدای    ول ــایلې ترالســه کــي او ل ــوخې او پ ــدو فلســفې م ادارو د جوې

ـو پـه راتلـونکي کـې     ر پـه برخـه کـي    خه اسـتدعا کـوو چـې د هغـه کـارکوونکو لپـاره الزیاتـه بریـا و        ) ج(
  . امونه اوچت کي و د تحقق لپاره وره او اغېزناکد فلسفې د هدفونو او موخد اداري عدالت 

   

                                                            
31  (Partington, “The Future of Tribunal”, Legal Action, May 1993, P9.  
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 دریمه برخه

  د مالي شخو د حل کمیسیون کنې
  

  32تر اوسه پورې ترسره کي ديیې هغه کنې چې د کمیسیون د تأسیس له نېې خه  - ۱
ادارې ولــه د مـالي شـخو د حــل کمیسـیون د تأســیس لـه نېــې خـه تــر اوسـه پــورې، الحمـد اهللا د یــو قضـایي         

ــانه،           ــفافه، رو ــه ش ــې پ ــا ک ــه رڼ ــوونو پ ــو او الر ــو د حکمون ــو او مقررات ــواد د قوانین ــدې د هې ــې دن ــه خپل ــه تو پ
حـل او فصـل پـه پروسـه کـې       ـو د شـخو د   ،هدفمنده او هـر اخیـزه توـه ترسـره کـي دي او هـه یـې کـې ده        

  . د عدالت او شفافیت تر ولو لو معیارونه رعایت کي
ــل   ــاره چــې هېوادوא ــو خــه معلومــات ترالســ   د دې لپ ــو او اجراات ــه کن ه کــي او عامــه پوهــاوۍ  د کمیســیون ل

  .دلته د خپلو لس کلنو اجرااتو لن معلومات هېوادوالو او مینه والو ته واندې کووتحقق ومومي، 
ــدې دي       ــو هغــه دن ــه دوو برخــو وېشــل شــوي دي؛ ی ــولیزه توــه پ  ــه ــد ووایــم چــې د کمیســیون اجــراات پ بای

شـوی دی چـې پـه ـانو سـاحو کـې د شـخو د حـل          ن لـه مخـې د هغـه پـه ترسـره کولـو ا      چې کمیسـیون د قـانو  

                                                            
  :د مالي شخو د حل کمیسیون د اجرااتو لنیز په الندې جدول کې واندې کیي  32

 ۵۰۶  د مراجعه کوونکو شمېر
  غوتنلیکونه

 ۲۳۳  د بیالبېلو قانوني دلیلونو پر بنس رد شوې قضیې 
  غوتنلیکونه

  تصویبونه/ ۱۴۳  هغه قضیې چې په اه یې پیکې شوي دي 

ــې کمیســیون نظــر ورکــی     ــه اه ی هغــه قضــیې چــې پ
  دی

  مورده ۷

هغـــه قضـــیې چـــې د کمیســـیون لـــه ېنـــې مخکـــې، 
  .اخونو په هغه مصالحت کی وي

  مورده ۲۷

ــو قضــیو    ــه حاــل کــې د کابلبانــک د بېالبېل د تصــفیې پ
تصـــویبونو لـــه تطبیقولـــو خـــه  شـــوو پـــه اه د کمیســـیون د

  ارنه

  مورده ۹۶
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یــم هغــه  ، دو33او فصــل او همــدا ول د تصــفیې پــه حاــل کــې د بــانکونو د تصــفیې د پروســې ارنــه رانغــاي         
ــره        ــه ترس ــه پ ــیون د هغ ــي ول کمیس ــه مقطع ــر بنســ پ ــتنلیک پ ــو د غو اجــراات دي چــې د واک لرونکــي مراجع
کولــو ا شــوی وي، خــو د اختصــار پــه موخــه پــه دې لیکنــه کــې یــوازې هغــه اجــراات چــې کمیســیون د قــانون پــر     

  .کووبنس د هغه په ترسره کولو مکلف شوي وي، په لنه توه بحث 
 د اشخاصــو)  ۵۰۶( شــاوخوا تقریبــاً پــورې اوســه تــر خــه نېــې لــه دوجویــ د کمیســیون حــل د شــخو مــالي د
 لــه غوــتنلیکونه)  ۲۳۳( تقریبــاً لــې دې لــه چــې ده کــې مراجعــه تــه ادارې دې لپــاره فصــل او حــل د شــخو خپلــو
 کمیســیون د بنســ پــر واکونــو قــانوني د یــې ېنــه چــې دا یــا ، وي راغلــي النــدې قیــد تــر وخــت د چــې املــه دې
 شـوي  مراجعـه  تـه  کمیسـیون  بیـا  وروسـته  او مراجعـه  تـه  محکمـې  لـومی  املـه  لـه  پوهـاوۍ  نـه  د هـم  یـا  او وي، نه دنده
  . دي شوي رد وي،

ــب د   ــدې ترتی ــه هم ــ   ) ۷(پ ــورو ادارو ل ــا ن ــو او ی ــه اه چــې د محکم ــه   ه قضــیو پ ــه موخ ــتنې پ ــر غو ــوا د نظ خ
   .نظر صادر کی دیکمیسیون ته لیل شوې وې، کمیسیون خپل 

ــیون    ــخو د حــل کمیس ــالي ش ــر      ) ۱۴۳(د م ــا ت ــپې یرتی ــه بش ــر بنســ پ ــو پ ــانوني مکلفیتون ــورې قضــیې د ق ن
ېنــې النــدې نیــولي او د یــو شــمېر غونــو لــه جویــدو او هــر اخیــزو ارزونــو وروســته یــې د هغــه پــه اه د قــانوني   

ادر کـي دي چـې تـر ولـو مهـم یـې پـه النـدې ول         سندونو او مدارکو پـه رڼـا کـې خپلـې پریکـې او تصـویبونه صـ       
  34:دي

د تصویبونو  شمېره
شمېرې او د هغه د 

  صادریدو نېې

  د مدعیانو شهرت موضوع
  مدعي علیه  مدعي

  ۱ب -۱ ۱
۸۷/۱/۳  

د افغانستان پرمختیايي   د افغانستان بانک د افغانستان د پرمختایي بانک د ینو ونو پلورل
  بانک

  ۱م -۲ ۲
۸۸/۱/۱۱  

 )MTN(د ام ي ان  امریکايي الرو په ارزت نغدي جریمه۱۴۳۰۰د 
  ي شرکتمخابرات

  د اترا اداره

                                                            
ــم، د           - 33 ــره س ــرې س ــې فق ــادې، دریم ــایمې م ــه اوی ــانون ل ــواني ق ــدارۍ پخ ــیون د بانک ــل کمیس ــخو د ح ــالی ش ــې، د  ) ۱۱۹۷(د م ــې ڼ مسلس

ــم د   ۱۳۹۴ ــل د ل ــمي   ۲۰کا ــې د رس ــادریدو          نې ــې د ص ــدو د پریک ــوالي کی ــک د دی ــل بان ــک او کاب ــايي بان ــتان د پرمختی ــې د افغانس ــه مخ ــدې ل جری
ــه او د افغانســتان د اســالمي جمهوریــت د ریاســت د      ــه هــم کول ــانکونو د تصــفیې د پروســې ارن ــادو ب ــې، ) ۵۶(ترنــ، د ی ــي  ۱۳۹۴/۵/۲۶ڼ نېــې تقنین

قــانون تــر توشــح کیــدو پــورې چــې د هغــه پــر بنســ د بــانکونو د تصــفیې د ــارنې پروســه د افغانســتان   فرمــان پــر بنســ د افغانســتان د بانکــدارۍ د نــوي
نــو کــې یــې د بــانکونو د تصــفیې مــدیریت  وتصــویبونو لــه تطبیــق خــه ارنــه کــې او پــه بېالبېلــو پاو ) ۹۶(رې تــه وســپارل شــوه، کمیســیون د بانــک ادا

  .  ه الزمې الروونې صادرې کي ديت
تخنیکــي او مســلکي اخ لــري، لــه همــدې املــه د هغــې ېنــې  ېــرقضــیې  راغلــي ویــل شــي چــې د مــالي شــخو د حــل کمیســیون تــه بایــد و  34

  . ته ېر وخت په کار دی
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  ۲م-۳ ۳
۸۸/۲/۲  

  اداره اترا د  د روشن مخابراتي شرکت د پنوس زره امریکايي الرو په ارزت نغدي جریمه

  ۳م  -۴ ۴
۸۸/۲/۳  

مخابراتي  د افغان بیسیم جریمهارزتپهالروامریکاييزرهپنوس د
  شرکت

  اداره اترا د

  ۴م  -۵ ۵
۸۸/۷/۳۰  

  اداره اترا د  د روشن مخابراتي شرکت میلیونه افغانۍ جریمهپنوس

  ۵م  -۶ ۶
۸۸/۸/۱۳  

  اداره اترا د  د تخار آریا لم شرکت نۍ نغدي جریمهادوه سوه زره افغ

  ۲ب  -۷ ۷
۸۸/۱۰/۳  

 پرمختیايي افغانستان د  د افغانستان بانک )بررسي(د افغانستان د پرمختیايي بانک د دیوالي کیدو ېنه
  بانک

  ۳ب  -۸ ۸
۸۸/۱۰/۳  

 پرمختیايي افغانستان د  د تصفیې مدیریت د افغانستان پرمختیايي بانک لپاره د تصفیې د مدیر اکل
  بانک

  ۶م  -۹ ۹
۸۸/۱۲/۲۰  

مخابراتي د افغان بیسیم  د یو میلیون او اووه سوه پنوس زره افغانۍ نغدي جریمه
  شرکت

  اداره اترا د

  ۷م  -۱ ۱۰
۸۸/۱۲/۲۰  

) MTN( ان ي ام د دوه میلیونه او پنه سوه زره افغانۍ نغدي جریمه
  شرکت مخابراتي

  اداره اترا د

  ۸م  -۱۱ ۱۱
۸۸/۱۲/۲۰  

له کبله د پنه میلیونهربعېکال د دریمې او لورمې۲۰۰۹د 
  افغانۍ نغدي جریمه

) MTN( ان ي ام د
  شرکت مخابراتي

  اداره اترا د

  ۹م  -۱۲ ۱۲
۸۹/۱/۱۵  

 مخابراتي بیسیم افغان د د یو میلیون او اووه سوه پنوس زره افغانۍ نغدي جریمه
  شرکت

  اداره اترا د

  ۴ب  -۱۳ ۱۳
۸۹/۱۰/۲۲  

  کابل بانک  د افغانستان بانک د کابل بانک د پوراینو او شتمنیو پلور

  ۵ب -۱۴ ۱۴
۹۰/۱/۲۱  

  کابل بانک  د افغانستان بانک د اقداماتو پیلواندېد دیوالي کیدو پرد کابل بانک

  ۶ب  -۱۵ ۱۵
۹۰/۱/۳۰  

  کابل بانک  د افغانستان بانک د کابل بانک لپاره د تصفیې د مدیر اکل

  ۷ب  -۱۶ ۱۶
۹۰/۱/۳۱  

نوي کابل بانک ته د تصفیې په حال کې د کابل بانک د امانت
 اېودونکو د امانتونو، پوراینو او د انې شويو شتمنیو لیدول  

  کابل کابک  د افغانستان بانک

  ۸ب  -۱۷ ۱۷
۹۰/۲/۲۷  

د کابل بانک د امالکو او اني شتمنیو د پلور په برخه کې
  شرایط

د کابل بانک د تصفیې 
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۹ب  -۱۸ ۱۸
۹۰/۲/۲۷  

 تصفیې د بانک کابل د لپاره شرطونههوکېد بانک له پوروو سره د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۰ب  -۱۹ ۱۹
۹۰/۳/۳  

د خلیل اهللا فیروزي او خلیل زدران تر من د یوې حویلۍ د پلور
  پر سره د مصالحې په اه

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۱ب  -۲۰ ۲۰
۹۰/۴/۱  

 تصفیې د کابلبانک د مودې تمدیدولدد کابل بانک د مطالباتو د ثبت
  مدیریت

  د از روپ شرکت

  ۱۲ب  -۲۱ ۲۱
۹۰/۴/۵  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  د از روپ شرکت د از روپ شرکت د پورونو تصفیه

  ۱۳ب  -۲۲ ۲۲
۹۰/۴/۱۳  

 تصفیې د کابلبانک د شوې بودجهد تصفيې د مدیریت واندیز
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۴ب  -۲۳ ۲۳
۹۰/۵/۴  

 تصفیې د کابلبانک د د محاکماتي دوران الندې قضیو په اه د قضايي اجرااتو بندول
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۵ب  -۲۴ ۲۴
۹۰//۵/۹  

 تصفیې د کابلبانک د الوتنو د لید لتدداخل ته د پامیر د هوايي شرکتد هېواد
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د
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  ۱۶ب  -۲۵ ۲۵
۹۰/۵/۱۶  

 تصفیې د کابلبانک د د نثار احمد یوسفزي استعفاء
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۱۷ب  -۲۶ ۲۶
۹۰/۵/۱۸  

 تصفیې د بانک کابل د زي انتصابلعبدالهادي خلید تصفيې د مدیر په توه د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۸ب ۲۷ ۲۷
۹۰/۵/۲۵  

 تصفیې د کابلبانک د ند پامیر هوايي الوتنو د لید تو
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۹ب -۲۸ ۲۸
۹۰/۵/۲۶  

د الوتنو د لیدولو په موخه د پامیر هوايي شرکتدې شرکتد 
  د کارکوونکو د معاشونو په اه 

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۰ب -۲۹ ۲۹
۹۰/۵/۲۶  

دوه ویشت میلیونه امریکاييشویوود افغانستان بانک ته د راول
  هورک الرو

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۱ب  -۳۰ ۳۰
۹۰/۶/۱۳  

اروې د مشتریانوبانک له تصفیې خه د دوستيد کابل
  مطالبه

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۲ب  -۳۱ ۳۱
۹۰/۶/۱۳  

ته د شپ سوه زره امریکاييد پامیر د پیې د شهیدانو ورثه وو
  الرو د ورکې په اه 

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۳ب -۳۲ ۳۲
۹۰/۷/۳۰  

د پامیر د پیې د شهیدانو ورثې ته د درې میلیونه امریکايي الرو
  تادیه کول

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۴ب  -۳۳ ۳۳
۹۰/۸/۳۰  

د پامیر د هوايي شرکت له الوتنو خه د آریانا شرکت د کارونې
  بندول

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  کابلبانک

  ۲۵ب  -۳۴ ۳۴
۹۰/۹/۹  

په موخه د کابل بانک دترالسه کولود کوچنیو پورونو د
  تصفیې د مدیریت واندیز شوې طرحه

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۶ب  -۳۵ ۳۵
۹۰/۹/۱۴  

 تصفیې د کابلبانک د د کابل بانک له شتمنیو خه د یو هیلیکوپر پلورل
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۷ب -۳۶ ۳۶
۹۰/۱۰/۱۴  

 تصفیې د کابلبانک د په دوبۍکې د کابل بانک د جایدادنو د لید د لتونو منظوري
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۸ب  -۳۷ ۳۷
۹۰/۱/۲۱  

 تصفیې د بانک کابل د د کابل بانک د تصفیې د تشکیل او بودجې تصویب
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۲۹ب  -۳۸ ۳۸
۹۰/۱۱/۲۲  

 تصفیې د کابلبانک د د حقوقي سالکار د مارنې په اه
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۳۰ب  -۳۹ ۳۹
۹۰/۱۱/۳۰  

جایدادونو د مالکیت د۶شاوخوادوبۍ کې د کابلبانک دپه 
  لیدولو د فیس د لت منظوري

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۳۱ب -۴۰ ۴۰
۹۱/۱/۷  

 تصفیې د کابلبانک د د نفتي اروي د تأسیساتو د اجارې په اهود حیرتان
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۳۲ب -۴۱ ۴۱
۹۱/۱/۱۷  

د کابلبانک د تصفیې د مدیر په توه د عبدالحمید محبي
  انتصابول

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۳۳ب-۴۲ ۴۲
۹۱/۱/۱۳  

د کابلبانک د جایدادونو د پلور په پروسه کې مارل شوي
  پالوي لپاره الزمه الروونې

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۳۴ب  -۴۳ ۴۳
۹۱/۲/۲۴  

 تصفیې د کابلبانک د د کابل بانک د ذمت مطالبات
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۳۵ب -۴۴ ۴۴
۹۱/۳/۱۳  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  محمود کرزی )مقروضیت(د محمود کرزي پوروتیا

  ۳۶ب  -۴۵ ۴۵
۹۱/۳/۱۴  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  لبهار حبیبي د کلبهار حبیبي پوروتیا

  ۳۷ب  -۴۶ ۴۶
۹۱/۴/۳  

 تصفیې د کابلبانک د د عبدالغفار داوي پوروتیا
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

 تصفیې د بانک کابل د تصفیې د بانک کابل دد کابل بانکپر بنسشمېرې حکم۲۸۱دد جمهوري ریاست  ۳۸ب  -۴۷ ۴۷
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  مدیریت  مدیریت د دریو تنو د پوروتیاوو د کارونې حق   ۹۱/۴/۴
  ۳۹ب -۴۸ ۴۸

۹۱/۴/۱۳  
 تصفیې د کابلبانک د تنه کارکوونکو د معاشونو په اه۱۲د پامیر هوايي شرکت د

  مدیریت
  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۴۰ب  -۴۹ ۴۹
۹۱/۴/۲۴  

کال تر۱۳۹۱خه دکال د زمري له لومی نېې۱۳۹۱د 
او  جوتمرغومې پورې د کابلبانک د تصفیې مدیریت د 

  بودجې تصویب

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۴۱ب -۵۰ ۵۰
۹۱/۴/۲۶  

 تصفیې د کابلبانک د جایداد پلورل‐۸۴Oپه دوبۍ کې د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۴۲ب  -۵۱ ۵۱
۹۱/۵/۱۴  

 تصفیې د کابلبانک د د از روپ شرکت د ذمت پور اداینه
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۴۳ب -۵۲ ۵۲
۹۱/۵/۱۷  

د محمدولو په برخه کېله کابلبانک خه د پوروتیا د رد
  افضل هه وאل غوتنلیک

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  محمد افضل هه وאل

  ۴۴ب -۵۳ ۵۳
۹۱/۶/۲۰  

 تصفیې د بانک کابل د مسدود شویو نمایندیو پر سر شخهد کابلبانک د
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۴۵ب-۵۴ ۵۴
۸۹۱/۶/۲۷  

د کابل بانک د پوروي او ونه لرونکي صوفي نثار احمد
  پوروتیا

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  صوفي نثار احمد

  ۴۶ب  -۵۵ ۵۵
۹۱/۷/۱  

 تصفیې د کابلبانک د اکنې منظوريد کابل بانک د شتمنیو د ارزت
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۴۷ب -۵۶ ۵۶
۹۱/۷/۳  

 تصفیې د کابلبانک د د افغانستان بانک ریاست ته د پور د مجرائۍ مطالبه او رنوالی
  مدیریت

  افغانستان بانک د

  ۴۸ب  -۵۷ ۵۷
۹۱/۷/۸  

 تصفیې د کابلبانک د د کابلبانک د یو هیلیکوپر پلورل
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۴۹ب -۵۸ ۵۸
۹۱/۷/۲۲  

 تصفیې د کابلبانک د تنه کارکوونکو د معاشونو زیاتوאل۳د پامیر هوايي شرکت د
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۵۰ب - ۵۹ ۵۹
۹۱/۹/۱۴  

د کابل بانک د پوروي او ونه لرونکي محمد طاهر طاهر
  پوروتیا

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  طاهر طاهر محمد

  ۵۱ب  -۶۰ ۶۰
۹۱/۹/۱۴  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  غالم حسن نوید د حسن نوید لمد شرکت د رئیس غالم حسن نوید پوروتیا

  ۵۲ب -۶۱ ۶۱
۹۱/۹/۱۵  

 سرک د او ودانیز حافظ د ولسرک جوونې شرکت د کانې معافد حافظ ودانیز او د
  شرکت جوونې

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۵۳ب  -۶۲ ۶۲
۹۱/۹/۲۸  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  حبیبي کلبهار د کلبهار حبیبي پوروتیا

  ۵۴ب -۶۳ ۶۳
۹۱/۱۰/۱۸  

 تصفیې د بانک کابل د  عزیزي میرویس د میرویس عزیزي د پوروتیا د کانې معافول
  مدیریت

  ۵۵ب-۶۴ ۶۴
۹۱/۱۰/۲۴  

 تصفیې د کابلبانک د مدیریت د تشکیل او بودجې تصویبد کابلبانک د تصفیې
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۵۶ب-۶۵ ۶۵
۸۹۱/۶/۲۷  

 تصفیې د کابلبانک د د غالم داوود نصیب پوروتیا
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۵۷ب  -۶۶ ۶۶
۹۱/۱۱/۹  

د کابلبانک د پوروي او ونه لرونکي خلیل اهللا فیروزي
  پوروتیا

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  فیروزي اهللا خلیل

  ۵۸ب -۶۷ ۶۷
۹۱/۱۱/۲۷  

د کابلبانک د تصفیې د مدیریت په واندیز شوې بودجه کې
  تعدیل

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  د افغانستان بانک

  ۵۹ب  -۶۸ ۶۸
۹۱/۱۲/۱۴  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  اوسیدونکو کرایهپه  ویالی په کرایه اوسیدونکو لپاره موافقهL‐152د دوبۍ د

  ۶۰ب -۶۹ ۶۹
۹۲/۷/۲۲  

پایو اورونو۷د شاهین تیلي کام د مخابراتي شرکت د ملکیت د
  پلور

 مخابراتي کام تیلي شاهین د
  شرکت

  د افغانستان پرمختیايي بانک
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  ۶۱ب – ۷۰ ۷۰
۹۲/۳/۱۱  

پانېد کابل بانک د ونه لرونکو د پانې ونه او د سهامي
  تزریق

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۶۲ب  -۷۱ ۷۱
۹۲/۵/۱۴  

 تصفیې د بانک کابل د د کابلبانک د تصفیې د مدیریت د بودجې تشکیل
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۶۳ب -۷۲ ۷۲
۹۲/۵/۱۵  

لیدولو دله بریتانیا خه د پامیر هوايي شرکت د یوې الوتنې د
  لتونو ورکه

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۶۴ب  -۷۳ ۷۳
۹۲/۵/۲۰  

 تصفیې د کابلبانک د )مطالبې(تنو مشتریانو غوتنې۸د لبهار اورز د اپارمانونو د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۶۵ب -۷۴ ۷۴
۹۲/۶/۶  

میلیونه امریکايي الرو۳دد مطالباتو د ورکې په موخه
  منظوري

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۶۶ب-۷۵ ۷۵
۹۲/۶/۱۵  

د کابلبانک د تصفیې مدیریت د کارکوونکو د معاشونو د
  زیاتیدو منظوري

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۶۷ب-۷۶ ۷۶
۹۲/۶/۲۷  

خه د پنه اتیا زره آمریکايي الرو اختالس پهله ملي بانک
  اه د مالي شخو د حل کمیسیون نظر

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۶۸ب  -۷۷ ۷۷
۹۲/۷/۷  

 تصفیې د بانک کابل د د عبدالغفار داوي پوروتیا
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۶۹ب -۷۸ ۷۸
۹۲//۷/۲۰  

کابلبانک د تصفیې مدیریت کارکوونکو لپاره د اختريد 
  ورکولو منظوري

  افغان ملي بانک  اغلې مروه

  ۷۰ب  -۷۹ ۷۹
۹۲/۹/۱۷  

د کابل بانک د تصفي په مدیریت کې د یو حسابي او بانکي
  سالکار مقرریدل

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۷۱ب -۸۰ ۸۰
۹۲/۱۰/۳۰  

افغان زم زم شرکت د رئیس غالم غوث د پوروتیا د تحویلۍد 
  د قسطونو بدلول

د افغانستان د پرمختیايي بانک 
  د تصفیې مدیریت

 بانک پرمختیايي د افغانستان د
  مدیریت تصفیې د

  ۷۲ب – ۸۱ ۸۱
۹۲/۱۰/۳۰  

د افغانستان د پرمختیايي بانک د تصفیې د مدیر په توه د
  تمدیدولعبدالغزیز مهجور د تون 

 بانک پرمختیايي د افغانستان د
  مدیریت تصفیې د

 بانک پرمختیايي د افغانستان د
  مدیریت تصفیې د

  ۷۳ب  -۸۲ ۸۲
۹۲/۱۱/۷  

په دوبۍ کې د دولفین او ویفز د اورونو د تآمینولو لپاره د
  افغانستان بانک لخوا د بانکي ضمانت لیک واندې کول

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۷۴ب -۸۳ ۸۳
۹۲/۱۱/۸  

د دوستي اروي او لبهار حبیبي اورز د مشتریانو د مطالباتو
  ) دویم ل لیک( د ورکې منظوري 

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۷۵ب  -۸۴ ۸۴
۹۲/۱۱/۱۹  

 تصفیې د کابلبانک د پوروتیاله پخواني کابل بانک خه د کابل نفت د شرکت
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۷۶ب -۸۵ ۸۵
۹۲/۱۲/۱۲  

د دوه سوه او اویا زره امریکايي الرو د حصول په موخه د
  مجیب الرحمن نومي د مقاوله خط له السلیک سره موافقه

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

 تصفیې د بانک کابل د
  مدیریت

  ۷۷ب-۸۶ ۸۶
۹۳/۱/۱۹  

نېې۲۹کال د وري له لومی نېې خه د وي تر۱۳۹۳د 
  پورې د کابلبانک د تصفیې د مدیریت تکشیل او بودجه

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د   کابل بانک 

  ۷۸ب-۸۷ ۸۷
۹۳/۱/۲۰  

 تصفیې د بانک کابل د  بانک کابل بابه هیو د سرقلفی د امتیاز پلورل۹۹د لبهار سنر د
  مدیریت

  ۷۹ب  -۸۸ ۸۸
۹۳/۲/۲۱  

تنه۳تن مشتري او د دوستی اروې د۱د لبهار اورز د
  مشتریانو مطالبه

  لور تن مشتریان  بانک کابل

  ۸۰ب -۸۹ ۸۹
۹۳/۴/۱۰  

عراده روسي ماز مورونو د پلور لپاره د حل۵۰د کابل بانک د
  د الرې پلل

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۸۱ب  -۹۰ ۹۰
۹۳/۴/۱۴  

د افغانستان د پرمختیايي بانک پر خالف د محمد باهر کارر
  مطالبه

  محمد باهر  د افغانستان پرمختیايي بانک

  نوی کابل بانک تصفیې د کابلبانک دد کرول لخوا، د کابلبانک د ارزت اکل شويو شتمنیو پر سره  ۸۲ب -۹۱ ۹۱
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  مدیریت شخه  ۹۳/۴/۱۵
  ۸۳ب – ۹۲ ۹۲

۹۳/۴/۲۲  
  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  کمپنۍ PWC د کمپنۍ پر واندې د دعوې اقامهPWCد 

  ۸۴ب  -۹۳ ۹۳
۹۳/۴/۲۳  

د کوچني اختر په مناسبت د کابلبانک د تصفیې د مدیریت
  کارکوونکو لپاره د بخششۍ اجراء کول

 تصفیې د بانک کابل د  بانک کابل
  مدیریت

  ۸۵ب -۹۴ ۹۴
۹۳/۴/۲۵  

حقوقي سالکار محمد احرار احرارد کابل بانک د پخواني
  مطالبه

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۸۶ب  -۹۵ ۹۵
۹۳/۵/۱۳  

 تصفیې د بانک کابل د  بانک کابل د کابلبانک د تصفیې مدیریت د اجرااتو د پلنې راپور
  مدیریت

  ۸۷ب -۹۶ ۹۶
۹۳/۵/۱۴۸  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل د اغلي ماللۍ انس پوروتیا

  ۸۸ب-۹۷ ۹۷
۹۳/۵/۱۸  

د مالیې وزارت حساب ته د یو سلو یو میلیونه او لور سوه او
اووه لوېت زره او اووه سوه نوي امریکايي الرو د ورکې 

  مطالبه

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۸۹ب-۹۸ ۹۸
۹۳/۶/۵  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  حبیبيلبهار  تنه مشتریانو د مطالبې ورکه۳د لبهار اورز د

  ۹۰ب  -۹۹ ۹۹
۹۳/۶/۳۰  

مازروسيعراده۵۰دد فراغت شرکت لپاره د کابل بانک
  پلور منظوري د مورونو

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۹۱ب -۱۰۰ ۱۰۰
۹۳/۷/۵  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل د انجینر محمد افضل حبیب مطالبه

  ۹۲ب  -۱۰۱ ۱۰۱
۹۳/۸/۱۷  

پورېنېې۲۹ترکبدخهنېېلومیلهلمدکال۱۳۹۳ د
  بودجه او تکشیل مدیریت د تصفیې د کابلبانک د

 تصفیې د بانک کابل د  بانک کابل
  مدیریت

  ۹۳ب -۱۰۲ ۱۰۲
۹۳/۸/۲۰  

د کابل په چهاراسیاب او ده سبز ولسوالیو کې د کابلبانک د
  پلورلکانینرونو  ۴کانکس وله 

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۹۴ب – ۱۰۳ ۱۰۳
۹۳/۹/۳  

خلیل دران ته د کابل په شهر نو کې د کابل بانک د مکې
  پرېودل

 تصفیې د بانک کابل د  بانک کابل
  مدیریت

  ۹۵ب  -۱۰۴ ۱۰۴
۹۳/۹/۱۵  

تنه مشتریانو د مطالبې۲د دوستی د اروې د پنم فاز د
  ورکه

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۹۶ب -۱۰۵ ۱۰۵
۹۳/۹/۱۶  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل د میرزا محمد یارمند پوروتیا

  ۹۷ب  -۱۰۶ ۱۰۶
۹۳/۹/۱۸  

 تصفیې د کابلبانک د د کابل بانک د تصفیې مدیریت د انحالل پالن
  مدیریت

د مالیې وزارت او د افغانستان 
  بانک

  ۹۸ب -۱۰۷ ۱۰۷
۹۳/۱۰/۱  

په دوبۍ کې د کابلبانک د منقولو او غیر منقولو جایدادونو لید
  او استرداد

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۹۹ب-۱۰۸ ۱۰۸
۹۳/۱۰/۳  

د کابلبانک د تصفیې د مدیریت په واندیز شوې تشکیل کې
  تعدیل

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۱۰۰ب-۱۰۹ ۱۰۹
۹۳/۱۰/۸  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل آریانا اسیل شرکت پوروتیاد 

  ۱۰۱ب  -۱۱۰ ۱۱۰
۹۴/۱/۸  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل اپارمانونو د ساتلو او مراقبت  د فیس ورکه۳۳د لبهار سنر د

  ۱۰۲ب  -۱۱۱ ۱۱۱
۹۴/۱/۱۹  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل او بودجهتشکیلمدیریتدتصفیېدکابلبانک د

  ۱۰۳ب -۱۱۲ ۱۱۲
۹۴/۲/۱  

د کابلبانک د تصفیې د مدیریت د ودانۍ د کرایې او امنیت د
  لتونو واندیز 

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۱۰۴ب  -۱۱۳ ۱۱۳
۹۳/۵/۱۳  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل د کابل بانک د تصفیې مدیریت لپاره د سرپرست اکل
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  ۱۰۵ب -۱۱۴ ۱۱۴
۹۳/۵/۱۴۸  

د کابل بانک د تصفیې د مدیریت تنقیض شویو کارکوونکو
  لپاره د کار موندنې مرسته 

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۱۰۶ب-۱۱۵ ۱۱۵
۹۹۳/۵/۱۸  

مدیریتدتصفیېدکابلبانکدمناسبتپهاخترکوچني د
  کول اجراء بخششۍ د لپاره کارکوونکو

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل

  ۱۰۷ب-۱۱۶ ۱۱۶
۹۳/۶/۵  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  بانک کابل د کابلبانک د تصفیې مدیریت د نوي مدیر انتصاب

  ۱۰۸ب  -۱۱۷ ۱۱۷
۹۴/۶/۱۱  

د کابل بانک د ودانۍ د مهندسۍ د پالن د جوولو او طرحې له
  کبله د زهرا برشنا شرکت مطالبه

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  شرکت برشنا زهرا د

  ۱۰۹ب -۱۱۸ ۱۱۸
۹۴/۷/۱۹  

د افغانستان د پرمختیايي بانک د تصفیې په مدیریت کې د یو
  اداري همکار مقرري 

 پرمختیايي د افغانستان د
  مدیریت تصفیې د بانک

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۱۰ب  -۱۱۹ ۱۱۹
۹۴/۹/۹  

 تصفیې د کابلبانک د انحالل د پالن تصویبولد کابل بانک د تصفیې مدیریت د
  مدیریت

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د

  ۱۱۱ب -۱۲۰ ۱۲۰
۹۵/۱/۱۱  

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  وزارت مالیه له مالیې وزارت سره د کابلبانک د تصفیې مدیریت شخه

  ۱۱۲ب – ۱۲۱ ۱۲۱
۹۵/۱۰/۲۵  

کابل بانک د تصفیېد شفیق اهللا سلیم پویا، باختر تلویزیون او د
  مدیریت ترمن شخه

  مدیریت تصفیې د کابلبانک د  پویا سلیم اهللا شفیق

  ۱۱۳ب  -۱۲۲ ۱۲۲
۹۵/۱۲/۱۸  

شمېرې تصویب د)۱۰۸ب-۱۱۷(۱۳۹۴م د.م.د کمیسیون ح
  تطبیق په اه د زهرا برشنا شرکت مطالبه

  شرکت برشنا زهرا د  م.م.ح کمیسیون

  ۱۱۴ب -۱۲۳ ۱۲۳
۹۶/۱/۲۳  

د خپلو پوروتیاوو د نه ورکې لپاره د عبداهادي او فضل هادي
  . د نه حاضریدو پر بنس د کوچنیو پورونو د لومني بانک دعوا

 لومنی پورونو د کوچنیو  هادي فضل او عبدالهادي
  بانک

  ۱۰م  -۱۲۴ ۱۲۴
۹۶/۳/۱۷  

مخابراتي شرکت پر خالف د اترا ادارې لخوا د یوMTNد 
  جریمې وضع کولمیلیون افغانۍ 

  د اترا اداره  شرکت مخابراتي MTN د

  ۱۱۵ب -۱۲۵ ۱۲۵
۹۶/۴/۱۱  

له  حساب خه د پیو د ویستلو او لید پر بنس په افغان
  یوناید بانک باندې د محمد نبي دعوه 

  محمد نبي  بانک یوناید

  ۱۱۶ب-۱۲۶ ۱۲۶
۹۶/۴/۲۷  

تضمینبانکيدیېخهبانکلهالره پوروتیا چې۱۷۲۲۰۰د 
ترالسه کي، د تصفیې لپاره د امید جاللیانو د نه  توه په

  حاضریدو پر بنس د باختر بانک دعوه

  باختر بانک  جاللیان امید

  ۱۱م  -۱۲۷ ۱۲۷
۹۶/۵۱۵  

د روشن مخابراتي شرکت پر واندې د اترا ادارې لخوا د یو
  میلیون افغانۍ جریمې وضع کول

  اترا اداره د  شرکت مخابراتي روشن د

  ۱۱۷ب  -۱۲۸ ۱۲۸
۹۶/۱۰/۳  

د بانکي تضمین الندې جایداد د پلور پر بنس د صالحیت
لرونکو محکمو د حکم له صادریدو وروسته د کانې د چارج 
  کولو لپاره د پیکار بلخ ودانیز شرکت د رئیس هدایت اهللا نیوکې

 شرکت ودانیز بلخ پیکار د  غضنفر بانک
  رئیس

  ۱۱۸ب  -۱۲۹ ۱۲۹
۹۶/۱۲/۲۱  

پوروتیاوو د نه تصفیې لپاره د الهام احسام لمی سوداریزد 
  شرکت پر خالف د غضنفر بانک دعوه

 سوداریز لمی احسام د الهام  بانک غضنفر
  شرکت

  ۱۲م -۱۳۰ ۱۳۰
۹۶/۱۲/۲۷  

د روشن مخابراتي شرکت پر واندې په وضع شویو جریمو
  نیوکې

  اداره اترا د  شرکت مخابراتي روشن د

  ۱۳م -۱۳۱ ۱۳۱
۹۶/۱۲/۲۷  

جریموشویووضعپهواندېپرشرکتمخابراتياتصاالتو د
  نیوکې

 مخابراتي اتصاالتو د
  شرکت

  اداره اترا د

  ۱۴م  -۱۳۲ ۱۳۲
۹۶/۱۲/۲۷  

جریموشویووضعپهواندېشرکت پرمخابراتيMTN د
  نیوکې

  اداره اترا د  شرکت مخابراتي MTN د

  ۱۵م -۱۳۳ ۱۳۳
۹۶/۱۲/۲۷  

جریموشویووضعپهواندېپرشرکتمخابراتيبیسیمافغان د
  نیوکې

 مخابراتي بیسیم افغان د
  شرکت

  اداره اترا د

  بانک غضنفر د لمی نوید حاتم دد پوروتیا د نه تصفیې لپاره د حاتم نوید لمی د سوداریز  ۱۱۹ب-۱۳۴ ۱۳۴
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  شرکت سوداریز شرکت پر خالف د غضنفر بانک دعوه  ۹۷/۱/۱۸
  ۱۲۰ب  -۱۳۵ ۱۳۵

۹۷/۱/۱۸  
د دولت په حساب کې د مهر او برادران لمیت سوداریز او
لوژستیکي شرکت د تون د ُحسن د اجراء د تضمین د پیسو 

  جمع کول

د افغانستان د اسالمي 
جمهوریت د چارو د 

  ادارې د تدارکاتو اداره

 لمیت برادران او مهر د
 لوژستیکي او سوداریز
  شرکت

  ۱۶م  -۱۳۶ ۱۳۶
۹۷/۲/۲۲  

 مخابراتي تیلیکام نارت د  د اترا اداره د اترا ادارې لخوا د نارت تیلیکام مخابراتي شرکت جریمه کیدل
  شرکت

  ۱۲۱ب  -۱۳۷ ۱۳۷
۹۷/۵/۲۴  

متر مربع مکې پر سر شخه چې د پنجشیر والیت د۳۶۰۰د 
  .اروالۍ لخوا د وخت په کابل بانک پلورل شوې وه

 تصفیې د کابلبانک د
  مدیریت

  اروالي والیت پنجشیر د

  ۱۲۲ب -۱۳۸ ۱۳۸
۹۷/۹/۱۵  

د شل میلیونه او اووه سو او اویا زره افغانۍ پور له کبله په پتني
  بانک باندې د جاویدان لمی شرکت ادعا

  پتني بانک  شرکت لمی جاویدان د

  ۱۲۳ب – ۱۳۹ ۱۳۹
۹۷/۹/۶  

پوروتیا پرد ملي بانک لخوا د کوه البرز ودانیز شرکت د پاتې
  مطالبې د اتفاق فقیري ودانیز شرکت نیوکه

 ودانیز فقیري اتفاق د
  شرکت

  افغان ملي بانک

  ۱۷م  -۱۴۰ ۱۴۰
۹۷/۹/۲۰  

لخوا د شمېرو د فیس)اترا(د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادرې
  د وضع کولو پر سر د مخابراتي شرکتونو نیوکې

د افغان بیسیم، روشن، 
او اتصاالت، ام ي ان 

افغان تیلیکام مخابراتي 
  شرکتونه

 تنظیم د خدمتونو مخابراتي د
  )اترا( ادره

  ۱۲۴ب -۱۴۱ ۱۴۱
۹۷/۱۱/۱۳  

د تضمین د هغو جایدادونو د خالصون پر سر شخه چې
دوه میلیونه او پنه سوه زره امریکايي الرو پور په ) ۲۵۰۰۰۰۰(

بدل کې د بیع جایزې په توه د میوند بانک په واک کې یې 
  .  ورکی دی

د امید ورل وای ودانیز 
  شرکت 

  میوند بانک

  ۱۲۵ب  -۱۴۲ ۱۴۲
۹۷/۱۲/۷  

سوداریز بانک د تصفیې مدیریت لخوا د المدینهد افغانستان د
  روپ شرکت د مطالبې د نه ثبولو له کبله دعوه

 د افغانستان سوداریز بانک د  د المدینه روپ شرکت
  مدیریت تصفیې

  ۱۸م  -۱۴۳ ۱۴۳
۹۸/۱/۳  

کریر کو د فعالولو پر)۰۷۳(د یادې ادارې له اجازې پرته د
التو په مخابراتي شرکت باندې د بنس د اترا ادارې لخوا د اتصا

  دوه نیم میلیونه امریکايي الرو نغدي جریمې وضع کول

د اتصاالتو مخابراتي 
  شرکت

  د اترا اداره
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