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پس منظر

همکار نزدیک مهم وکلیدي حکومت ویکی از وزارت هاي جمهوري اسالمی افغانستان وزارت عدلیه 
اال جایگاه مهمی سیس تاحستان میباشد. این وزارت از زمان تأودایمی سکتور عدلی وقضایی افغان

داشته است. وملکی گذاري وعرضه خدمات حقوقی دربخش هاي قانون

.سی به عدالت در سراسرکشور میباشدحاکمیت قانون ودسترعبارت ازآیندهدیدگاه وزارت عدلیه براي 
ه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به ارائستراتیژیک وزارت را تقویت سیستم عدلی وادر حالیکه هدف 

مردم به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد.

ی،  قانونگذاري، خدمات حقوق(امور برنامهچهاراساسخویش را به جه وزارت عدلیه بودبناً 
. استتنظیم نموده )  امورمحجوزین و اداره ومدیریت

).1فصل اول ص "قانون و عدالت"ساله وزارت5(منبع: استراتیژي 

خالصه گزارش

که از ،فعالیت عمده را پالن نموده است)47(به تعداد 1397مالینه سالساالدر پالن وزارت عدلیه
سال مالی ربع اولدر که این وزارت توانسته تکمیل می نمود.را در ربع اول فعالیت)47جمله باید (

) فعالیت 16(ونمایدفیصد تکمیلفعالیت را صد) 28هاي مذکور به تعداد (فعالیتجملۀزا1397
) 2) فعالیت به نسبت عدم بودجه و (1(یصدي هاي معین پیشرفت نموده،به فمطابق پالن دیگر

که در صفحه بعدي طور مشخص از آن تذکر است نشدهردیده بود آغاز ن نگفعالیت که در این ربع پال
بعمل آمده است.

چگونگی پیشرفت فعالیت هاي این وزارت در جدول ذیل نشان داده شده است:
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%80%320عنوان قانون)32به تعداد(قانونعنوان ) 10، تسوید و تدقیق (طرحقانون10

%35%140) عنوان مقرره7تعداد (به) مقرره5(طرح، تسوید وتدقیق مقرره25

%10%50عنوان اساسنامه1اساسنامه)2(طرح، تسوید وتدقیقاساسنامه32

%28%74) عنوان سند14به تعداد (سند تقنینی) عنوان19(طبع و نشر سند تقنینی419

) شماره عالیم و اسناد 3طبع و نشر (شماره53
%25%100) شمار ه3به تعداد (تجارتی
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جلد ماهنامه 6000طبع، نشر وتوزیع جلد6000
%17%67) جلد4000به تعداد (آگاهی حقوقی

%25%100ه ماهنامهشمار3شماره ماهنامه عدالت3طبع ونشر شماره73

عنوان مطالب حقوقی به منظور 1تهیه عنوان81
%75%300) عنوان3(تهیه افزایش آگاهی عامه

پیام91
) پیام رادیویی به طور درامه در 1نشر(

چینل 21والیت از طریق 16مرکز و 
ئیرادیو

به لسان دري و ) پیام رادیوئی4نشر (
و ) چینل در مرکز 21پشتو از طریق (

) مرتبه2761والیات (
400%100%

تن1017500

تن از 17500آگاهی دهی حقوقی براي 
اتباع کشور از طریق تدویر سیمینار ها، 
توزیع اوراق تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی 

حقوقی

) 14325اگاهی دهی حقوقی براي (
تن

82%20%
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تن2150
تن 2150ارائه مساعدت حقوقی به 

مظنونین ومتهمین بی بضاعت در مرکز و 
والیات

%33%131) تن2833ارائه مساعدت حقوقی به (

منازعه و قضیه حقوقی 250حل و فصل منازعه12250
%86%343) قضیه حقوقی896به تعداد (قبل از ارجاع به محاکم ثالثه

دوسیه فیصله قطعی ونهائی 112تطبیق دوسیه13112
%79%320) دوسیه359به تعداد(محاکم

افغانی ده یکه 2250000تحصیل مبلغ افغانی142250000
%23%95) افغانی ده یکه2136753مبلغ(حقوقی

افغانی محصول 1500000تحصیل مبلغ افغانی151500000
%151%605) افغانی9075036مبلغ (فیصله

%29%118) عریضه2361رسیدگی به (عریضه2000رسیدگی به عریضه162000

دوسیه 1375طی مراحل دوسیه171375
%37%150) دوسیه2071رسیدگی به (حقوقی(امالکی، تجارتی و فامیلی)

قضیه حقوقی (مدنی، تجارتی 35اصالح قضیه1835
%20%83) قضیه29اصالح (و فامیلی)
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دوسیه قضایاي 305تثبیت و دفاع از دوسیه19305
%38%150) دوسیه459دفاع از (مربوط دارایی هاي عامه و دولتی

جواز نامه20151

) جواز نامه احزاب 2ثبت وتجدید(
) جواز نامه جمعیت ها، 59سیاسی، (

) 30) جواز نامه رهنماي معامالت،(60(
جواز نامه عریضه نویسان

%68%343.) جواز نامه518وتجدید(ثبت 

) سند تقنینی شامل قوانین، 4مرور (سند214
%6%25.پروتوکول اختیاري) 1به تعداد (مقرره و طرزالعمل ها

تجدید نظر، شریک ساختن و چاپ پالن پالن221
عمل سفارشات سازمان ملل متحد

پالن عمل سفارشات مبتنی بر
جدید باز سفارشات وفعالیت هاي 

.نگري گردید
10050%

کنوانسیون231
جمع آوري معلومات از وزارت ها وسایر 

ادارات دولتی پیرامون یکی از کنوانسیون 
هاي مورد ضرورت وزارت خارجه

گزارش از تطبیق کنوانسیون سیدا و 
شوراي امنیت سازمان 1325قطعنامه 

ذیربط جمع آوري ملل متحد از ادارات 
کمیته تسوید  درکه در مرحله 

خارجه قرار امور تخنیکی وزار ت 
.دارد

100%25%
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تن از 800نگهداري مصئون وتربیت تن800ا
%36%147) تن1176نگهدري از (اطفال متخلف از قانون

) مرکز اصالح 7نظارت از عملکرد (مرکز257
%20%86) مرکز اصالح6نظارت (دور)2وتربیت اطفال در (
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) تن کارمند از طریق 17استخدام (تن17
%28%141) تن کارمند24استخدام(پروسه امتحان رقابت جمعی

) تن کارمند از طریق برنامه 5استخدام (تن275
%12%60) تن کارمند3به تعداد ( )CBRارتقاي ظرفیت مبتنی برنتایج(

) 15) تن کارمند و تمدید (1استخدام(تن2816
قرارداد کارکنان بالمقطع

) تن کارکن خدماتی و 4استخدام (
%98.75%493) تن75تمدید قرار داد (

) تن کارمند به منظور عرضه 9تبدیلی (تن299
%11%55) تن کارمند5تبدیلی (بهتر خدمات عدلی وحقوقی

پیشرفت فعالیت در ربع سوم می .فعالیت مربوط ربع سوم می باشد300
%0%0.باشد

) تن کار آموز اناث از رشته 8استخدام(تن318
%125%125.) تن کار آموز10استخدام (.هاي حقوق، شرعیات و اقتصاد

برنامه321

ه آموزشی براي کارمندان ) برنام1تدویر(
وتشریح قوانین، مقرره و جهت توضیح

نی در یمات صحت وارسیدگی به شکای
.محیط کار

ه آموزشی تشریح تدویر یک برنام
قوانین، مقرره ه و رسیدگی به 
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) برنامه آموزشی کوتامدت در 2تدویر(
رابطه با کنوانسیون هاي هفت گانه که 

واست افغانستان به آن ملحق شده 
.سفارشات کمیته ناظر آنها

) برنامه آموزشی در باره 1تدویر (
%11%50.حقوق بشر 
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پیشرفت فعالیت در ربع سوم می .فعالیت مربوط ربع سوم می باشد340
%0%0.باشد

برنامه352

) برنامه آگاهی دهی در رابطه به 2تدویر(
ایجاد محیط ،منع خشونت علیه زن

مصئون کاري، داد خواهی از حقوق زن و 
تن از 180مسائل مربوط به جندر براي 

کارمندان وزارت عدلیه

%16.6%50تدویر یک برنامه آگاهی دهی

) سفر خارجی براي 5فراهم سازي (سفر365
%40%160) سفر خارجی8به تعداد (کارمندان

آموزشی سیستم ) برنامه 6دایر نمودن(برنامه376
%25%100) برنامه آموزشی6دایر نمودن (مدیریت قضایا

) واحد اداري 11تفتیش نمودن از (واحد3811
%20.4%82واحد اداري9وزارت عدلیه

) دفتر والیتی سیستم 8نظارت از (دفتر398
%25%100) دفتر والیتی 8نظارت از (مدیریت قضایا
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دوسیه38
دوسیه شکایات 38رسیدگی و تسهیل 

واصله از طریق کمیته حل اختالفات 
داخلی

%5.4%26) تن10رسیدگی به شکایت (

باب تعمیر419

) باب تعمیر مورد 9اعمار وتجهیز (
والیت که شامل 9ضرورت در مرکز 

اعمار برج برق، پیاده روها و چاه سپتیک 
اند

تعمیر مورد ) باب 9اعمار وتجهیز (
%11%110ضرورت

75پیشبرد امور مربوط به ترك تابعیت تن4275
%48.3%173تابعت.) تن ترك145به تعداد (تن از شهروندان افغانستان

) 2پیشبرد امور مربوط به کسب تابعیت (تن432
%30%150.تابعیت) تن کسب3به تعداد (تن

قضیه442000
قضیه مدنی و ) 2000ثبت نمودن (

تجارتی در سیستم مدیریت قضایاي 
افغانستان

%129.6%518) قضیه10373ثبت نمودن (

قضیه451500
) قضیه مدنی وتجارتی در 1500درج (
س سیستم مدیریت قضایاي یدیتاب

)CMSافغانستان (
%11.75%47) قضیه705درج نمودن (

در ) قضیه محجوزین 1250ثبت نمودن (قضیه461250
%13%52) قضیه 655ثبت نمودن (سیستم مدیریت قضایاي افغانستان

دیتابیس471
انکشاف دیتابیس غرض تنظیم پیرامون 
کنوانسیون ها و سفارشات سازمان ملل 

متحد
0%%0انکشاف نگردیده است.
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پیشرفت اجراآت

فعالیت هاي تکمیل شده

تسوید وتدقیق گردیده است.،طرح)عنوان قانون32به تعداد (.1
) عنوان مقرره تسوید وتدقیق گردیده است.7به تعداد (.2
توزیع گردیده است.نشر و،طبع) شماره ثبت عالیم تجارتی 3(به تعداد.3
) شماره ماهنامه عدالت طبع، نشر وتوزیع گردیده است.3به تعداد (.4
امه تهیه گردیده است.) عنوان مطالب حقوقی به منظور افزایش آگاهی ع3به تعداد (.5
) مرتبه 2761والیت (16مرکز وچینل در 21به لسان دري و پشتو به طور درامه از ) پیام رادیوئی4(.6

نشر گردیده است.
.) تن از مظنونین ومتهمین بی بضاعت مساعدت حقوقی رایگان ارائه گردیده است2833براي (.7
مدیریت هاي حقوق این وزارت به آمریت ها و ) قضیه حقوقی در نتیجه میانجیگري 896(به تعداد.8

مصالحه انجامیده است.
در شده بود مورد تطبیق قرار نهایی محاکم در مورد صا) جلد دوسیه که فیصله قطعی و359به تعداد  (.9

گرفته است.
گردیده است.تحصیلغرض تقویه بنیه مالی دولت) افغانی محصول فیصله ها9075036(مبلغ .10
ه عریضه صورت گرفته است.عط) ق2361رسیدگی به (.11
) جلد دوسیه حقوقی ( امالکی، فامیلی و تجارتی ) صورت گرفته است.2071رسیدگی به (.12
) جلد دوسیه هاي اموال منقول وغیر منقول دولتی در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.459از (.13
صورت معامالت و عریضه نویسان) جواز نامه احزاب سیاسی، جمعیت ها ، رهنماي 518ثبت و تجدید (.14

است.گرفته
.ه استپروسه پالن عمل سفارشات مبتنی بر سفارشات وفعالیت  هاي جدید بازنگري گردید.15
شوراي امنیت سازمان ملل متحد از ادارات ذیربط1325معلومات از تطبیق کنوانسیون سیدا و قطعنامه .16

خارجه قرار دارد.امورکمیته تخنیکی وزار تجمع آوري و در مرحله تسوید در
گرفته است. موردتربیت  مجدد قرار ونگهداري محجوزین) تن1176به تعداد (.17
) تن کارمند در بخش هاي مختلف این وزارت از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده است.24به تعداد (.18
صورت گرفته ) تن کارکن بالمقطع 75) تن کارکن خدماتی استخدام و تمدید قرار داد (4به تعداد (.19

است.
استخدام اندفارغ شدهرشته هاي حقوق، شرعیات و اقتصاد) تن کار آموز اناث که از 10تعداد (به.20

گردیده است.
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ت، صحت و امقرره، رسیدگی به شکایتدویر یک برنامه آموزشی براي کارمندان در مورد تشریح قوانین، .21
ایمنی در محیط کار دایر گردیده است.

والیت دایر گردیده است.6) برنامه آموزشی سیستم مدیریت قضایا در 6(.22
نظارت صورت گرفته است.) دفتر والیتی سیستم مدیریت قضایا8از (.23
وزارت فراهم گردیده است.ان) سفر خارجی براي کارمند8زمینه سازي (.24
) والیت، تکمیل کار ساحوي که شامل اعمار 9) باب تعمیر مورد ضرورت در مرکز و (9تجهیز (و عمار ا.25

است.صورت گرفتهبرج برق، پیاده روها و چاه سپتیک اند مطابق پالن پیشرفت 
) تن مطابق قوانین نافذه کشور صورت گرفته است.145طی مراحل اسناد ترك تابعیت براي (.26
کشور صورت گرفته است.ه) تن مطابق قوانین نافذ3سب تابعیت براي (طی مراحل اسناد ک.27
) قضیه حقوق در سیستم مدیریت قضایاي افغانستان ثبت گردیده است.10373به تعداد (.28

ت:آتحلیل اجرا

) 28(،عمده را پالن نموده که توانسته استفعالیت)47تحقق (1397سال مالی ربع اولدروزارت عدلیه
) فعالیت 1(به فیصدي هاي معین پیشرفت نموده،دیگر فعالیت)26(صد فیصد تکمیل نماید ورافعالیت 

که تفصیل بود آغاز نگردیده استنشده) فعالیت که در این ربع پالن 2بودجه و (نبودبه نسبت 
:چگونگی پیشرفت هر یک از فعالیت ها قرار ذیل اند

:الف:  فعالیت هاي در حال اجرا

) پالن گردیده بود،که به دلیل سفارشات در ربع اول سال مالی ) عنوان اساسنامه 2طرح، تسوید وتدقیق
) اساسنامه کار صورت نگرفته است.1وهدایات آمرین جهت اجراي کارهاي ضروري باالي (

) 14(از جمله به تعداد ) عنوان سندتقنینی در ربع اول سال مالی پالن گردیده بود، که 19طبع ونشر (
نشرگردیده است.و عنوان طبع 

) جلد ماهنامه آگاهی حقوقی در ربع اول سال مالی پالن گردیده بود، که از آن 6000طبع، نشر و توزیع (
) جلد ماهنامه آگاهی حقوقی طبع، نشر وتوزیع گردیده است.4000(جمله 

) وزیع اوراق تبلیغاتی و ) تن از اتباع کشور آگاهی دهی از طریق تدویر سیمینارها، ت17500براي
) تن 14325ماهنمامه آگاهی حقوقی در ربع اول سال مالی پالن گردیده بود که از آن جمله به تعداد (

اتباع کشور از آگاهی دهی حقوقی مستفید گردیده است.
) افغانی ده یکه حقوقی در ربع اول سال مالی پالن گردیده بود که مبلغ 2250000تحصیل مبلغ (

افغانی تحصیل گردیده است.)2136753(
) قضیه حقوقی ( مدنی، تجارتی وفامیلی) در ربع اول سال  مالی پالن گردیده بود که در 35اصالح (

) قضیه اصالح گردیده است.29نتیجه (
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) سند تقنینی شامل قوانین، مقرره و طرزالعمل ها پالن گردیده بود که در نتیجه یک پروتوکول 4مرور (
گردیده است.اختیاري مرور 

) مرکز اصالح وتربیت اطفال پالن گردیده بود که در نتیجه سعی وتالش کارمندان از 7نظارت از عملکرد (
) مرکز اصالح وتربیت اطفال نظارت صورت گرفته است.6(

) تن کارمند از طریق برنامه ارتقاي ظرفیت مبتنی برنتایج (5استخدام (CBRدر ، که) پالن گردیده بود
) تن استخدام گردیده و کار باالي بست هاي باقی مانده 3وشش کمیته امتحانات به تعداد (نتیجه ک

جریان دارد.
) 5) تن کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات عدلی و حقوقی پالن گردیده بود که در نتیجه (9تبدیلی (

تن کارمند تبدیل گردید.
) که افغانستان به آن ملحق انسیون هاي هفت گانهمدت در رابطه با کنوه) برنامه آموزشی کوتا2تدویر

حقوق بشر دایر گردید.مورد) برنامه آموزشی در 1در نتیجه (شده است پالن گردیده بود، که 
) ایجاد محیط مصئون کاري، داد خواهی ان،) برنامه آگاهی دهی در رابطه به منع خشونت علیه زن2تدویر

) برنامه آگاهی دهی دایر گردید.1ن گردیده بود در نتیجه (از حقوق زن و مسائل مربوط به جندر پال
بررسی) واحد اداري در این ربع 9نتیجه از (که در،) واحد اداري پالن گردیده بود11از (بررسی مفتشین

صورت گرفته است.
) بود که ) دوسیه شکایات واصله از طریق کمیته حل اختالفات داخلی پالن گردیده38رسیدگی وتسهیل

) تن رسیدگی صورت گرفته است.10ت (ااز آن جمله به شکای
) قضیه مدنی و تجارتی در سیستم مدیریت قضایاي افغانستان پالن گردیده بودکه از 1500در ج نمودن (

) قضیه در ج گردیده است.705آن جمله به تعداد (
) افغانستان پالن گردیده بود که در ) قضیه محجوزین در سیستم مدیریت قضایاي 1250ثبت نمودن

) قضیه ثبت گردیده است.655نتیجه سعی وتالش (

:ب: فعالیت هاي آغاز ناشده
) ستم مدیریت قضایاي افغانستان که شامل پالن ساالنه ) تن کارمند دایمی براي پیشبرد سی77استخدام

وزارت می باشد در ربع سوم و چهارم آغاز می گردد.
)تب شهر کابل که شامل پالن ساالنه وزارت امکباب نامه آگاهی دهی در مورد جندر در پنج ) بر6تدویر

می باشد در ربع دوم، سوم و چهارم آغاز می گردد.
اول سال ربعن ها وسفارشات سازمان ملل متحد که درابیس غرض تنظیم پیرامون کنوانسیوانکشاف دیت

حقوق از حمایت واحد ریاست تا اکنون در چوکات به دلیل عدم موجودیت بودجه ،مالی پالن گردیده بود
بشر ایجاد نگردیده است.

ج: فعالیت هاي معطل شده:
.نداریم
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بدست آوردن اهداف (نتایج فعالیت هاي تکمیل شده)

عنوان اساسنامه، تسوید 1، ن مقررهاعنو7،) عنوان قانون32به تعداد (1397سال مالیدر ربع اول
گذاري ونیگانه مرجع طرح، تسوید وتدقیق در عرصه قانعدلیهوتدقیق گردیده است، از آنجائیکه وزارت

روند کاري شان را قانونمند تمام اسناد تقنینی وزارت ها وادارات دولتی را طی مراحل نموده ومیباشد
براي هموطنان خویش بتوانند سهولت را ایجاد می نماید تا ادارات محترم در روشنایی آن میسازد،

شود.وفساد ءاارتشو مانعدره سالم وعاري از فساد به میان آیباشد که اداتادهندام اجراآت قانونی انج
 ،شماره 3، () جلد600اعالنات تجارتی به تیراژ () شماره3(وزارت عدلیه مطابق پالن اسناد تقنینی (

را ) شماره 4000به تیراژ (اخبار آگاهی حقوقی ) شماره 2(و) جلد 3000به تیراژ (ت ماهنامه مجله عدال
ن شک در زمینه واست که بدنمودهو توزیع نشر طبع، کارمندان دولتی وگاه ساختن مردم به غرض آ

قانونمند شدن روند کاري ادارات دولتی وهمچنان آگاهی مردم از قانون وحقوق شان موثر بوده است.
و عامه) دوسیه حقوق459از (طح کشور رسیدگی الزم صورت گرفته،در بخش قضایاي حقوقی در س

مندان به نفع دولت تصمیم قضایی اتخاذ گردیده زوراز چنگال غاصبین وملکیت هاي دولتی دفاع و 
منازعات ) قضیه896به تعداد (وهمچنان ) دوسیه فیصله قطعی ونهائی محاکم 359تطبیق (،است

.فصل گردیده استحل وقبل از ارجاع آن به محاکمحقوقی 
مظنونین ) تن 2833(حقوقاز صورت گرفته،مراحل مختلف محاکماتیمساعدت هاي حقوقی در ارائه

ارائه گردیده الزم حقوقی ) تن متقاضیان مشوره هاي790(گردیده وبراي دفاعومتهمین بی بضاعت 
است.

 تعلیم واز محجوزین معرفی شده به مراکز اصالح وتربیت اطفال نگهداري الزم صورت گرفته وبعد از
برگردانیده شده اند.جامعهگونه سالم به اطفال متخلف به این تربیت مجدد 

کارمندان وزارت عدلیه برنامه هاي آموزشی دایر گردیده است که از موضوعات مهم حقوقی آگاهی براي
حاصل نموده وروي چگونگی اجراآت وارائه خدمات بهتر براي مراجعین موثر واقع شده است.

رسی واجراآت ریاست تفتیش داخلی باالي ادارات وزندگی مردم تاثیر زیاد گذاشته است بدین معنی باز
با همکاري ، ویا معطل قرار گیردي مواجه گردددر ادارات تحت اثر وزارت به کندمراجعینکار که هرگاه

میان برداشتناز جهتمرجع امیدواري براي مردم، که میتوان گفت یکریاست تفتیش پیگیري میگردد
فساد اداري میباشد.
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عمده مشکالت

طرح هاي پیشنهاديمشکالت عمده

والیات پروان، تخار بادغیس، بغالن، مراکز اصالح دربراي . نبود تعمیر1
دایکندي، زابل، غزنی، کاپیسا، لغمان، پکتیا، لوگر، غور، پنجشیر، جوزجان، 

.فاریاب، کندز، کنرها، ارزگان، سرپل، نیمروز و نورستان 

21مراکز اصالح براي براي. اعمار تعمیر1
.ذکرشدهوالیت

تربیت اطفال والیات کنرها، پکتیا، کز اصالح و ا. نبود وسایط نقلیه براي مر2
ارزگان، لغمان، کندز، بدخشان، فراه، سمنگان، هلمند، نیمروز، بادغیس، 

فاریاب، پکتیکا، نورستان و دایکندي.

. به منظور انتقال مصئون و محفوظ 2
از وسایط نقلیهعراده 15تهیه محجوزین

بودجه انکشافی وزارت تدارك دیده شود.

. فراهم نمودن وسایط نقلیه براي مساعدین 3.نقلیه غرض انتقال مساعدین حقوقی به مراجع ذیربط. کمبود وسایط 3
با استفاده از بودجه انکشافی حقوقی

داتیبا تهدفهیوظشبردیپانیدولت در جريایقضایکلسمياعضا1- 4
.روبرو هستندیو مالیجان

از طرف ییقضاهجلسانیدر جریو حتفهیوظشبردیپنایدر جر2- 4
.رندیگیقرار مدیشده و مورد تهدروبروو زشت کیجانب مقابل با الفاظ رک

و مستدل از طرف يقوهیو دفاعيصورت دعوبیبا ترتیمسلکياعضا3- 4
.شوندیمدیتهدفهیاز وظيو برکناریافراد غاصب به منفک

غیر گروه هاي گیري از مداخله افراد جلو. 4
.لمسئو

افراد غاصب و زورمند و افراد که از دولت مقروض سیپوليهاحوزه 1- 5
.دنکنیمکرر حاضر نميجلب هابا وجودراهستند

ها استیرنیااریها اسناد و مدارك در اختیو شاروالیت دولتاادار2- 5
.نددهیقرار نم

گردد میارسالیت دولتابه اداريها غرض غنامندهیدوسکهیزمان3- 5
بیمکاتبا وصفیو حتنمیشودادارات ارسال نیبه ابیدوباره جهت تعق

ند.کنینمرا ارسالهیدوسیبیمتعدد تعق
را به وقت و زمانشیخوتیبا صالحيهاندهینماربطیذيارگانها4- 5

.دنکنینمیاداره معرفنیبه امعین
ها را مورد استیرنیایمسلکياعضایافراد زورمند بعد از اوقات رسم5- 5

.دهندیقرار مدیتهد

. ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر میان 5
.هارگانهاي مربوط

ی براي تدویر جلسه قضائوقت و زمان. عدم اطالع محاکم درمورد6
.مساعدین حقوقی

ازتدویرجلسه . مطابق قانون اجراآت جزائی،6
حقوقی ینروز قبل به مساعدپنجقضائی باید

.اطالع داده شود

. اعمار تعمیر براي ریاست هاي عدلیه 7.نورستان و ارزگانفراه، . نبود تعمیر براي ریاست عدلیه والیات 7
ذکرشده.والیات
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1397مالی سال : بودجه عادي و انکشافی1ضمیمه شماره 

مصرف بودجه به میلون افغانی

مجموعه بودجه منظورشده 
1397سال مالی 

186798000بودجه انکشافی743865997بودجه عادي930663997

مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ وفیصد

فیصدي انکشافی فیصدي عادي

0% 0 %57.43 106802234 ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع چهارم

0% 0 %57.43 106802234 مجموعه


