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 پس منظر

 همکار نزدیک و وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان یکی از وزارت های مهم وکلیدی حکومت و

 سیس تاحاال جایگاه مهمی دربخش، این وزارت از زمان تأباشد قضایی افغانستان می دایمی سکتور عدلی و

 ملکی داشته است.  های قانون گذاری وعرضه خدمات حقوقی و

باشد  دسترسی به عدالت در سراسرکشور می دیدگاه وزارت عدلیه برای آینده عبارت از حاکمیت قانون و

حقوقی به  کیفیت عدلی و ه خدمات باارای وزارت را تقویت سیستم عدلی و در حالیکه هدف استراتیژیک

 دهد. سراسر کشور تشکیل می مردم به شکل متوازن در

 ی و اداره وبرنامه )امور قانونگذاری، خدمات حقوق سهجه خویش را به اساس وزارت عدلیه بود ءًابن

 است.تنظیم نموده  (مدیریت

 

(.1فصل اول ص  "قانون و عدالت "ساله وزارت 5)منبع: استراتیژی   

  گزارشخالصه 

را ( فعالیت 39فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ آن )( 73مجموعاً ) 1399درسال مالی  عدلیه وزارت

 .است آغاز نشده نسبت مشکالت ( فعالیت9، )دارد( فعالیت درحال اجرا قرار 25به تعداد ) تکمیل نموده است،

 

 ( رسیده است.72.57)  % به عدلیه فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت اوسط

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

73 39 25 0 9 
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 لیت های پالن شدهاتحقق فع گزارش

 

 

ی
صل

ف ا
هد

 

 مقدارهدف

(Target در سال  ) 

فیصدی   عنوان فعالیت عمده 

پیشرفت 

مطابق 

 پالن

ی 
مات
لو
مع
م 
ست
سی
ت 
وی
تق

ره
ادا

 

سیستتتتم معلومتتتاتی  

ارتباطات  منابع بشری،

 یهو احصای

%100 ایجادسیستم حاضری الکترونیکی  

%0 انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری  

 5تهیتتتته و نصتتتت   

تابلوهتتتتای منشتتتتور  

 اخالقی و حقوقی

وظتای  متقابتل   نص  تابلو های منشتور اخالقتی، حقتوقی و    

%50 مراجعین و کارمندان در تمامی دهلیز ها  

ن 
ئو
ص
م

ی 
ساز

ی 
ضا
ف

ی 
کار

ان
 زن
ی
برا

 

 انکشاف پالن عمل
انکشاف و تطبیق پالن عمل جهتت رفتع لالشتها بتر استاس      

 یافته های ارزیابی انجام یافته
50% 

ر 
نش
پ و
لا
ل، 
اح
مر
ی 
 ط
ی،
ین
قن
د ت
سنا
ق ا
دقی
و ت
د 
وی
تس
ح، 
طر

آن
ع 
وق
ه م
ب

 

 قانونعنوان  21
قتانون در عرصته هتای    عنتوان  ( 21طرح، تستوید و تتدقیق )  

 مدنی، جزایی، اقتصادی و تجارتی
100% 

 %100 ( مقرره27)طرح، تسوید و تدقیق و بازنگری  عنوان مقرره 27

 %100 ( اساسنامه2طرح، تسوید و تدقیق ) اساسنامه 2

( متتورد 27بتته تعتتداد )

 تعدیل اسناد تقنینی
 %100 ( تعدیل در اسناد تقنینی27)به تعداد مورد 

عنتتتتوان ستتتتند   18

 تقنینی

( سند تقنینی که در قانون اساسی 18تسوید و تدقیق تعداد )

و استراتیژی ملی مبارزه با فساد به طور صریح و ضمنی اشاره 

 شده است.

61.1% 

 % 70 ( سند تقنینی80طبع و نشر ) سند تقنینی 80

 جلد 14400
( جلتد  2400جلد ماهنامته عتدالت و )  ( 12000طبع و نشر )

 عالیم و اسناد تجارتی
50% 

در 
ه 
عام
ی 
اه
آگ

ن، 
انی
قو
د 
ور
م

ی، 
وق
حق
ور
ام

ی
ضائ
و ق
ی 
دل
 %29.16 ( شماره ماهنامه آگاهی حقوقی24000طبع، نشر و توزیع ) شماره 24000 ع

 مرتبه مصاحبه 100
( مرتبته توستط مقتام وزارت و    100مصاحبه بتا رستانه هتا )   

 مربوطهبخشهای 
32% 

نشان میدهد.میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل   
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محافتتل رستتمی و   64

کنفتتتتترانس هتتتتتای 

 مطبوعاتی

تهیه و نشر عکس، فلم، خبر و اعالمیه مطبوعتاتی از جریتان   

 ( محفل رسمی و کنفرانس های مطبوعاتی وزارت64)
100% 

مرتبتته  60بتته تعتتداد 

 اطالعات

( مرتبه اطالعتات بته متقاضتیان بته استاس قتانون       60ارایه )

 دسترسی به اطالعات
100% 

( شتتتتماره 20نشتتتتر)

 جریده رسمی
 %100 ( شماره جریده رسمی در وبسایت وزارت عدلیه 20نشر )

 ( لیست12نشر)
( شماره احصاییه احزاب، جمعیت ها، رهنماها، مجله 12نشر )

 و ماهنامه
100%  

 %100 برنامه آموزشی برای مبلغین آگاهی عامه (15)تدویر  برنامه آموزشی (15)

عنتتتوان مطلتتت    (4)

 حقوقی

( عنتوان مطلت  حقتوقی بته منظتور افتزایش       4تهیه و نشر )

 آگاهی عامه
100% 

آگاهی دهی به تعتداد  

 ( تن75000)

( تتن از اتبتاع کشتور از    75000آگاهی دهی حقتوقی بترای )  

طریق تدویر سیمینار هتا، توزیتع اورات تبلیغتاتی و ماهنامته     

 آگاهی حقوقی

97.6%  

ی
وق
حق
ت 
دما
 خ
یه
ارا

 

 ( تن9000مساعدت )

( تن مظنتونین، متهمتین و   9000ارایه مساعدت حقوقی به )

قربانیان جرایم شکنجه و تجاوز جنسی، طفتل، زن، اشتخاص   

 و مهتاجر  داخلتی،  شتده  بیجتا  کننده، عودت معلولیت، دارای

 متذکره جرایم قربانیان به دادن اولویت و بضاعت بی پناهنده

 والیات و مرکز در

93.3%  

( 7تعتتتتداد )تهیتتتته 

 طرزالعمل

 بترای  نظارتی طرزالعمل حقوقی، عامه آگاهی طرزالعمل تهیه

 مستاعدت  دیتتابیس  از استفاده طرزالعمل حقوقی، مساعدین

 بضتاعتی،  بتی  فورم بررسی و دریافت طرزالعمل حقوقی، های

 وجتوه  از استتفاده  طرزالعمتل  نامته،  اعتبتار  اعطای طرزالعمل

 ارایتته طرزالعمتتل و حقتتوقی هتتای مستتاعدت متتالی صتتندوت

 کم هزینه بدل در حقوقی های مساعدت

71.4% 

 تفاهمنامه (1)
طرح و تهیته تفاهمنامته بتا انجمتن مستتقل وکتالی متدافع        

 افغانستان در رابطه به پیشبرد سه قضیه رایگان
100% 

مشتوره حقتوقی بتترای   

 ( تن2000)

ه مشتوره هتای حقتوقی، از طریتق مستاعدین حقتوقی و       ارای

حقتوقی و مرکتز مشتوره دهتی حقتوقی       مبلغین آگاهی عامه

 نیازمنتد  اتبتاع  تتن ( 2000) تعداد برای  ،188 شماره توسط

 کشور

100%  
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 ( ورکشاپ8تدویر )
( تن از  کارمندان آگتاهی عامته   55( ورکشاپ برای )8تدویر)

 حقوقی
100% 

( 2500طبتتع و نشتتر )

جلد استراتیژی آگاهی 

 عامه 

تعتداد  ه حقتوقی بت  طبع و نشر استراتیژی ملی آگتاهی عامته   

(2500) 
0%  

( دور 4تتتتتتتتتتتدویر)

 کنفرانس

ر ( دور کنفرانس استتراتیژی ملتی آگتاهی حقتوقی د    4تدویر)

 سطح زون ها مرکز و
0%  

تهیه الیحته رستیدگی   

 به شگایات

تهیه الیحه رسیدگی به شکایات مساعدین و موسستات ارایته   

 کننده حقوقی قضایای رایگان
100% 

نهایی ستازی پالیستی   

مستتاعدت هتتای ملتتی 

 حقوقی

 %100 نهایی سازی پالیسی ملی مساعدت های حقوقی

 ( قضیه1300)
( منازعه و قضیه حقوقی قبل از ارجاع آن 1300حل و فصل )

 به محاکم ثالثه
100%  

 ( دوسیه4500)
( دوسیه حقوقی فیصله قطعتی و نهتایی   4500تطبیق تعداد )

 محاکم
19.8%  

( 3500000تحصتتیل )

 افغانی

 افغتانی  هزار پنجصد و میلیون دو( 2500000) مبلغ تحصیل

 حتق  افغانی میلیون یک( 1000000) مبلغ و حقوت محصول

 عرایض الثبت

100%  

تحصتتتتیل محصتتتتول 

 ( قضیه398)

از  1394التی ستال   1386( قضیه از  398تحصیل محصول )

 طریق ریاست حقوت والیت کابل
0%  

( 2.660.453به مبلغ )

افغتتتتتانی تحصتتتتتیل 

محصتتتتول قضتتتتایای 

 سالهای گذشته 

( افغتانی محصتول محتاکم و محصتول     2.660.453تحصیل )

 حقوت از سالهای گذشته
100% 

( قضتتتیه 339ارایتتته )

 تطبیق ناشده

( قضایای کته در تطبیتق آن مشتکل وجتود دارد     339یه )اار

 جهت حل فصل به کمیته مشترک
0%  

 تتتتتدوین میکتتتتانیزم 

همکتتتاهنگی تطبیتتتق 

 احکام محاکم

تدوین میکانیزم هماهنگی با  اداراتی کته در تطبیتق احکتام    

 محاکم مسولیت مشترک با ادارات حقوت دارد.
0% 

 ( قضیه 1960)
( قضایای مربوط به دارایی های عامه 1960تثبیت و دفاع از )

 و دولتی 
87.5%  
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 (44صدور تعداد)
متورد قترار حتل منازعته و     ( 2( مورد قرار مصالحه )2صدور )

 استرداد ( مورد قرار40)
75%  

 ایجاد بورد مالی وآب
آب  آب غرض رسیدگی به منازعات مالی و ایجاد بورد مالی و

 با برخی از همسایگان و سایرکشورها
0% 

ایجاد میکانیزم ارتبتاط  

 و هماهنگی

تنظیم و به منصه اجرا قرار دادن میکانیزم ارتباط و هماهنگی 

وزارت شهر ستازی و اراضتی غترض تثبیتت ملکیتت هتای       با 

 دولتی

100%  

 %100 ایجاد کمیته تدقیق در ریاست قضایای دولت والیت کابل ایجاد کمیته تدقیق 

 ( جواز نامه1556)

( جواز نامته  350( جوازنامه احزاب سیاسی )6ثبت و تجدید )

( 200( جتواز نامته رهنمتای معتامالت )    1000جمعیت هتا، ) 

  نامه عریضه نویسانجواز 

100%  

تتتتدوین طرزالعمتتتل  

 احزاب سیاسی 

تدوین طرز العمل واضع ثبت، راجستر و نظارت  فعالیت های 

 احزاب سیاسی  
100%  

تتتدوین رهنمتتود ثبتتت 

 جمعیت ها

تدوین رهمنود برای طرز ثبت و نظارت فعالیت های جمعیت 

 ها و ممنوعیت فعالیت های سیاسی آنان
100%  

فتورم عضتویت   بررسی 

 احزاب

بررستی جتتدی هویتت و حقیقتتت تعهتد شخصتتی کته فتتورم     

 عضویت حزب را خانه پری نموده است.
100%  

%100 سند تقنینی شامل قوانین، مقرره و طرزالعمل ها( 12) مرور (  سند12مرور )  

( 16تدویر و نظارت از )

 برنامه آموزشی

( برنامتته آموزشتتی کوتتتاه متتدت جهتتت تقویتتت  16تتتدویر )

کارمندان دولت در زمینته حقتوت از طریتق ورکشتاپ هتای      

 آموزشی و نظارت از تأثیرات برنامه ها

25%  

( برنامتتته 12تتتتدویر )

 جلسات مشورتی 

( جلسات مشورتی جهتت شتریک ستازی، آگتاهی     12تدویر )

 دهی و کتگوری بندی سفارشات نهادهای بین المللی
83.33%  

%50 کمیته انسجام و  هماهنگی حقوت بشر( برنامه 4تدویر ) ( برنامه4تدویر )  

ایجتتتتتاد دیتتتتتتابیس 

 سیون ها کنوان

ایجاد دیتابیس )بانک معلوماتی( کنوانسیون های بین المللتی  

 حقوت بشر
30%  

ت 
رفی
 ظ
ی
تقا
 ار
ف و
شا
نک
ا

ی
شر
ع ب
ناب
م

 

 (195استخدام )

( تن کارمند از طریق پروسته امتحتان رقابتت    100استخدام )

رسمی برای پیشبرد سیستم مدیریت ( تن کارمند 5جمعی، )

( تن کارآموز اناث از رشته های حقوت شترعیات و  10قضایا، )

( تتن کارمنتدان قتراردادی و    80اقتصتاد و تمدیتد قترار داد )   

 باالمقطع

100%  

%100( تن کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات عتدلی  30تبدیلی ) ( تن30تبدیلی )  
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 وحقوقی

( 1000آمتتتتتتتوزش )

 کارمند

فراهم آوری تسهیالت وتدویر برنامه های ارتقای ظرفیت برای 

( تن کارمنتدان مستلکی و اداری مرکتزی و والیتتی      1000)

 وزارت 

100%  

ارزیتتتتابی اجتتتتراآت  

 ( تن 1250)

( تتن  1250مدیریت، هماهنگی و تنظتیم ارزیتابی اجتراآت )   

 کارمندان مرکزی و والیتی
53.52%  

( الیحتته  200تحلیتتل)

وظای  در مطابقت بته  

 بست ها    

( بستت  200تعدیل بازنگری و تحلیل لتوایح وظتای  تعتداد )   

 ریاست های مرکزی و والیتی 
100%  

 ( تن 25تقاعد )
( 40( کارمنتد از نگتاه کبرستن و تکمیتل )    25اجرای تقاعد )

 سال خدمت
100%  

( 132معرفتتی تعتتداد )

تتتتن کارمنتتتدان بتتته  

 بورسیه

( تتن کارمنتد جتوان بته دوره هتای      132معرفی بته تعتداد )  

 ماستری به بورسیه های تحصیلی داخلی و خارج از کشور
100%  

( برنامه های 16تدویر )

 آموزشی

( برنامه آموزشی از کنوانسیون هتای بتین المللتی    16تدویر )

 حقوت بشر برای کارمندان ادارات دولتی ذیربط
62.5% 

( تتتتن 30استتتتخدام )

مستتاعدین حقتتوت بتته 

 ( والیات10)

( تن مستاعدین حقتوت موسسته عتدالت دفتتر      30استخدام )

ILFA    مطابق به تفاهمنامه و استخدام مساعدین حقتوقی در

 در متحتد  ملتل  ( والیت به همکاری اداره برنامه انکشافی10)

 تفاهمنامه با مطابقت

0%  

( برنامتتتته 8تتتتتدویر )

 آگاهی دهی

دهی در رابطه به موضوعات جندر در ( برنامه آگاهی 2تدویر )

(  برنامه آموزشی و آگاهی دهی بترای کارمنتدان   6والیات و )

 وزارت عدلیه 

62.5%  

 دور 4

( دور برنامه آگاهی دهتی عامته در پوهنتتون هتای     4تدویر )

دولتی و خصوصی در مرکز و والیات برای محصلین اناث سال 

 اخیر رشته های حقوت و شرعیات

25%  

( برنامتته 1راه انتتدازی )

 کارموزی فارغین 

راه اندازی برنامه کارآموزی برای تازه فارغین دانشتکده هتای   

 حقوت، شرعیات، در مرکز و والیات
100%  

تهیه طرزالعمتل ستتا    

 حقوقی

برنامه هتای ستتا  حقتوقی     تهیه طرزالعمل واضع برای تدویر

 وتدویر برنامه سه ماهه آموزشی ستا  حقوقی
50%  

تتترک/ کستت  تابعیتتت  

 ( تن 500)
%65.8 ( تن500پیشبرد امور مربوط به ترک و کس  تابعیت )  
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 ( تفاهمنامه 10)
( تفاهمنامتته موسستتات 10طتتی مراحتتل مستتوده و امضتتای )

 داخلی و خارجی 
70%  

%33.3 ( سفر آموزشی خارجی برای کارمندان 21فراهم سازی ) ( سفر آموزشی21)  

%100 واحد اداری وزارت عدلیه( 45) اجراآت تفتیش واحد 45 تفتیش  

( دفتتتتر 33نظتتتارت )

 والیتی 

( دفتتتر والیتتتی احتتزاب سیاستتی، 33نظتتارت و کنتتترول از )

 عریضه نویسان  نهادهای اجتماعی و دفاتر رهنمایی معامالت و
100%  

حفتتت  و مراقبتتتت در 

 ( والیات 10)
%100 ( والیات 10حف  و مراقبت تعمیرات ریاست های عدلیه در )  

قرار داد دیجیتتل   عقد

 سازی 
%0 عقد قرار داد به خاطر دیجیتل سازی آرشی   

%100 متفرقه قطعه عرایض واصله حقوقی و ( 5000اجرای حدود ) ( قطعه عریضه5000)  

تصتتتتدیق و ترجمتتتته 

 ( قطعه 5000)
%100 ( قطعه 5000تصدیق و ترجمه اسناد رسمی به تعداد )  

 قضیه  10960
دیتتابیس سیستتم    تجتارتی در قضیه مدنی و  (10960) درج

 (CMS) افغانستان مدیریت قضایای
100%  

 (73) تعداد مجموع فعالیت ها مجموع

اوسط 

فیصدی 

پیشرفت 

مجموع 

فعالیت ها 

(72.57%) 
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

ره
ما

ش
 

 )عرصه(طبقه بندی
 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

تقویت سیستم معلوماتی   1

 اداره
 ایجادسیستم حاضری الکترونیکی

 در عدالت به دسترسی و قانون حاکمیت

 عرضه و عدلی سیستم تقویت کشور، سراسر

حقوقی و عدلی کیفیت با خدمات  

2  
طرح، تسوید و تدقیق اسناد 
تقنینی، طی مراحل، لاپ 

 و نشر به موقع آن

عنتوان  ( 21طرح، تسوید و تتدقیق ) 

قانون در عرصه های مدنی، جزایتی،  

 اقتصادی و تجارتی

 روند بهبود  و قانون حاکمیت تقویت

 قانونگذاری

طتترح، تستتوید و تتتدقیق و بتتازنگری 

 مقرره( 27)

 ( اساسنامه2طرح، تسوید و تدقیق )

( تعدیل در اسناد 29به تعداد مورد )

 تقنینی

تهیتته و نشتتر عکتتس، فلتتم، خبتتر و  

( 64اعالمیتته مطبوعتتاتی از جریتتان )

محفتتل رستتمی و کنفتترانس هتتای   

 مطبوعاتی وزارت
انعکاس دستآوردها و فعالیت های خدمات 

 حقوقی وزارت عدلیه
مرتبتتته اطالعتتتات بتتته ( 60ارایتتته )

متقاضیان به اساس قانون دسترستی  

 به اطالعات

( شتماره جریتده رستمی در    20نشر)

 وبسایت وزارت عدلیه
افزایش ستطح آگتاهی اتبتاع کشتور در متورد      

 مسایل حقوقی
( شتماره احصتاییه احتزاب،    12نشر )

جمعیتتت هتتا، رهنماهتتا، مجلتته و    

 ماهنامه

3  
آگاهی عامه در مورد 

امورحقوقی، عدلی و قوانین، 
 ییقضا

( برنامتته آموزشتتی بتترای 15تتتدویر )

 ختدمات  های فعالیت و دست آوردها انعکاس مبلغین آگاهی عامه

( عنتتوان مطلتت   4تهیتته و نشتتر )  عدلیه وزارت حقوقی
حقوقی بته منظتور افتزایش آگتاهی     

 عامه
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طرح و تهیه تفاهمنامته بتا انجمتن     

مستقل وکالی مدافع افغانستتان در  

 رابطه به پیشبرد سه قضیه رایگان
عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضتاعت  

 جهت جل  اعتماد شهروندان کشور

ارایه مشوره های حقتوقی، از طریتق   
مساعدین حقوقی و مبلغتین آگتاهی   
عامه حقوقی و مرکتز مشتوره دهتی    

 بترای   ،188 شتماره  حقوقی توستط 
 نیازمنتتد اتبتتاع تتتن( 2000) تعتتداد
 کشور
( تن از  55( ورکشاپ برای )8) تدویر

 کارمندان آگاهی عامه حقوقی

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضتاعت  

 جهت جل  اعتماد شهروندان کشور

تهیه الیحته رستیدگی بته شتکایات     

مساعدین و موسستات ارایته کننتده    

 حقوقی قضایای رایگان

نهتتتایی ستتتازی پالیستتتی ملتتتی    

 مساعدتهای حقوقی

 خدمات حقوقیارایه   4

( منازعه و قضیه 1300حل و فصل )

حقوقی قبل از ارجاع آن به محتاکم  

 ثالثه

تطبیق قانون، تامین عدالت، تسریع روند حتل  

و فصتتل قضتتایای حقتتوقی و جلتت  رضتتایت   

 مراجعین

( افغتانی  3500000)  تحصیل مبلغ

 ارایه خدمات حقوقی و تقویت بنیته اقتصتادی   محصول حقوت و حق الثبت عرایض

 ( افغانی2.660.453) تحصیل مبلغ  دولت
محصول محاکم و محصول حقوت از 

 سالهای گذشته
تنظیم و به منصته اجترا قترار دادن    

میکتتانیزم ارتبتتاط و همتتاهنگی بتتا   

وزارت شهر ستازی و اراضتی غترض    

 تثبیت ملکیت های دولتی

 بضتاعت  بی متهمین به حقوقی خدمات عرضه

 کشور شهروندان اعتماد جل  جهت

ایجتتاد کمیتتته تتتدقیق در ریاستتت   

 قضایای دولت والیت کابل

عرضه خدمات با کیفیت عدلی، حقوقی و دفاع 

 از دارایی های عامه

( جوازنامته احتزاب   6ثبت و تجدید )

( جواز نامته جمعیتت   350سیاسی )

( جتتواز نامتته رهنمتتای  1000هتتا، )

( جتواز نامته عریضته    200معامالت )

 نویسان

فعالیتتت نهادهتتا و تقویتتت  قانونمنتتد شتتدن  

 دموکراسی
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تتتدوین طتترز العمتتل واضتتع ثبتتت ،  

راجستتتر و نظتتارت  فعالیتتت هتتای   

 احزاب سیاسی  

تدوین رهمنتود بترای طترز ثبتت و     

نظارت فعالیت هتای جمعیتت هتا و    

 ممنوعیت فعالیت های سیاسی آنان

بررسی جدی هویت و حقیقت تعهد 

شخصی که فورم عضتویت حتزب را   

 پری نموده است.خانه 

ستتند تقنینتتی شتتامل  ( 12) متترور

 قوانین، مقرره و طرزالعمل ها

حصول اطمینان از رعایتت متواد کنوانستیون    

های بین المللی در قوانین، مقرره و طرزالعمل 

 ها

انکشاف و ارتقای ظرفیت   5
 منابع بشری

( تن کارمند از طریق 100استخدام )

( 5پروسه امتحتان رقابتت جمعتی، )   

کارمنتتد رستتمی بتترای پیشتتبرد تتتن 

( تتن  10سیستتم متدیریت قضتایا، )   

کارآموز اناث از رشتته هتای حقتوت    

شرعیات و اقتصاد و تمدید قترار داد  

( تتتن کارمنتتدان قتتراردادی و   80)

 باالمقطع

جذب افراد مجرب و تحصتیل یافتته، ستنردن    

کار به اهل کار و ارایه خدمات عدلی و حقوقی 

 به موقع

کارمند بته منظتور   ( تن 30تبدیلی )
 عرضه بهتر خدمات عدلی وحقوقی

فراهم آوری تسهیالت وتدویر برنامه 

( 1000های ارتقای ظرفیتت بترای )  

تتتتن کارمنتتتدان مستتتلکی و اداری  

 مرکزی و والیتی وزارت 

 ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت

تعتتدیل بتتازنگری و تحلیتتل لتتوایح   

( بستت ریاستت   200وظای  تعداد )

 های مرکزی و والیتی 

مشخص و معیاری سازی وظای  و مستوولیت  

های هر بست و تستریع رونتد امتور از طریتق     

تعتتدیل، بتتازنگری و تجزیتته و تحلیتتل، الیحتتۀ 

وظای  بست ها و تجدید نظر ساختار تشکیل 

 ریاست های مرکزی و والیتی

( کارمنتد از نگتاه   25اجرای تقاعتد ) 

 ( سال خدمت40کبرسن و تکمیل )
 تقاعد حق از کارمندان شدن مستفید
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( تتن کارمنتد   132معرفی به تعداد )

جتتوان بتته دوره هتتای ماستتتری بتته  

بورستتیه هتتای تحصتتیلی داخلتتی و  

 خارج از کشور

 ختدمات  ارایه جهت کارمندان ظرفیت ارتقای

 بهتر

کارآموزی برای تازه راه اندازی برنامه 

فتتارغین دانشتتکده هتتای حقتتوت،    

 شرعیات، در مرکز و والیات

 حضور و جندر مورد در محصلین آگاهی سطح

 .یابد می افزایش  عدلیه وزارت در زنان

6  

 

واحتد اداری  ( 45) اجتراآت  تفتتیش 

 وزارت عدلیه
 تقویتتت حستتابدهی، شتتفافیت، اصتتل تتتامین

و  حی  از جلوگیری و اداره کارآیی و مؤثریت

 میل دارایی های عامه

( دفتتتتر 33نظتتارت و کنتتتترول از ) 

والیتتتی احتتزاب سیاستتی، نهادهتتای 

اجتماعی و دفاتر رهنمایی معتامالت  

 عریضه نویسان و

حفتت  و مراقبتتت تعمیتترات ریاستتت 

 ( والیات 10های عدلیه در )
 مدیریت سالم جهت عرضه خدمات بهتر

(  قطعه عرایض 5000اجرای حدود )

 واصله حقوقی و متفرقه

 فصتتل و حتتل رونتتد تستتریع قتتانون، تطبیتتق

 مراجعین رضایت جل  و حقوقی قضایای

تصدیق و ترجمه استناد رستمی بته    

 ( قطعه5000تعداد )
 حقوقی و عدلی کیفیت با خدمات عرضه

قضیه مدنی،تجارتی (  10960) درج

ومحجتتوزین دردیتتتابیس سیستتتم   

 (CMS) افغانستان مدیریت قضایای

تستتریع و بهبتتود امتتور از طریتتق الکترونیکتتی 

 سازی سیستم عدلی

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 
ره

ما
ش

 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

1  
نص  تتابلو هتای منشتور اخالقتی، حقتوقی و      

وظای  متقابل مراجعین و کارمندان در تمامی 

  دهلیز ها

50%  
شیوع ویروس کرونا در ربع دوم، علت عدم تکمیل 

 ساالنه فعالیت ها مطابق پالن
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2  
انکشتتاف و تطبیتتق پتتالن عمتتل جهتتت رفتتع  

لالشها بر استاس یافتته هتای ارزیتابی انجتام      

 تا حدی پیشرفت داشته یافته

50% // 

3  

( سند تقنینتی کته   18تسوید و تدقیق تعداد )

در قانون اساسی و استراتیژی ملی مبتارزه بتا   

فساد به طور صریح و ضمنی اشاره شده است، 

( ستتند 11)از جملتته شتتامل پتتالن بتتوده کتته 

 تسوید و تدقیق گردیده است.تقنینی 

61.1% // 

4  
شتامل پتالن    ( ستند تقنینتی  80طبع و نشر )

( ستند تقنینتی طبتع و    56) بوده که از جمله

 گردیده است. نشر

70 % // 

5  

( جلد ماهنامته عتدالت و   12000طبع و نشر )

( جلد عالیم و استناد تجتارتی شتامل    2400)

( جلد ماهنامته  5000)پالن بوده که از جمله 

 ( جلد عالیم و اسناد تجتارتی 2200عدالت و )

 طبع و نشر گردیده است.

50% // 

6  

( شماره ماهنامته  24000طبع، نشر و توزیع )

شامل پالن بوده کته از جملته    حقوقیآگاهی 

( شماره ماهنامه آگاهی حقوقی طبتع،  7000)

 نشر و توزیع گردیده.

29.16% // 

7  

( مرتبه توسط مقام 100مصاحبه با رسانه ها )

شامل پالن بوده که  وزارت و بخشهای مربوطه

( مرتبته مصتاحبه بتا رستانه هتا      32از جمله )

 صورت گرفته

32% // 

8  

( تتن از  75000بترای )  آگاهی دهتی حقتوقی  

اتباع کشور از طریق تدویر سیمینار ها، توزیع 

شامل  اورات تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی حقوقی

( تتن  73243پالن بوده کته از جملته بترای )   

 آگاهی دهی حقوقی صورت گرفته

97.6%  // 

9  

( تتتن 9000ارایتته مستتاعدت حقتتوقی بتته )  

مظنونین، متهمین و قربانیان جرایم شکنجه و 

 تجتتاوز جنستتی، طفتتل، زن، اشتتخاص دارای  

 داخلتی،  شتده  بیجتا  کننتده،  عودت معلولیت،

 به دادن اولویت و بضاعت بی پناهنده و مهاجر

93.3%  // 



14 
 

 والیتتات و مرکتتز در متتتذکره جتترایم قربانیتتان

( تتن  8399شامل پالن بوده که از جمله بته ) 

 مساعدت حقوقی ارایه گردیده

10  
حقتوقی  ( طرزالعمل مستاعدت هتای   7تهیه )

( طرزالعمتل  5شامل پالن بوده که از جملته ) 

 تهیه گردیده

71.4% // 

11  
( دوسیه حقوقی فیصتله  4500تطبیق تعداد )

شامل پالن بوده کته از   قطعی و نهایی محاکم

 گردیده ( دوسیه تطبیق815جمله تعداد )

18.1%  // 

12  

( قضایای مربتوط بته   1960تثبیت و دفاع از )

شامل پالن بوده که  دارایی های عامه و دولتی

( قضایای مربوط به دارایتی  1716از ) از جمله

های عامته و دولتتی تثبیتت و دفتاع صتورت      

 گرفته

87.5%  // 

13  
شتامل پتالن    استترداد  ( مورد قترار 40صدور )

استترداد   ( متورد قترار  30بوده کته از جملته )  

 صادر گردیده است.

75%  // 

14  

( برنامه آموزشی کوتاه مدت جهتت  16تدویر )

تقویت کارمنتدان دولتت در زمینته حقتوت از     

طریتتق ورکشتتاپ هتتای آموزشتتی و نظتتارت از 

شامل پالن بوده که از جمله  تأثیرات برنامه ها

 ( برنامه تدویر گردیده است.4)

25%  // 

15  

( جلسات مشتورتی جهتت شتریک    10تدویر )

ستتازی، آگتتاهی دهتتی و کتگتتوری بنتتدی     

شتامل پتالن    سفارشات نهادهای بتین المللتی  

( جلسات مشورتی تدویر 10بوده که از جمله )

 گردیده

83.33%  // 

16  
( برنامه کمیته انسجام و  همتاهنگی  4تدویر )

( 2) شامل پالن بوده کته از جملته   حقوت بشر

 برنامه تدویر گردیده

50%  // 

17  
ایجاد دیتابیس )بانک معلومتاتی( کنوانستیون   

بتوده  های بین المللی حقوت بشر شامل پالن 

 که روی ایجاد آن کار جریان دارد.

30%  // 
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18  

مدیریت، هماهنگی و تنظیم ارزیتابی اجتراآت   

( تن کارمندان مرکزی و والیتی شامل 1250)

( تتن ارزیتابی   669پالن بتوده کته از جملته )   

 گردیده

53.52%  // 

19  

( برنامه آموزشی از کنوانسیون های 16تدویر )

ادارات  بین المللی حقوت بشر برای کارمنتدان 

دولتی ذیربط شامل پالن بتوده کته از جملته    

 ( برنامه آموزشی تدویر گردیده10)

62.5% // 

20  

( برنامه آگتاهی دهتی در رابطته بته     2تدویر )

(  برنامتته 6موضتتوعات جنتتدر در والیتتات و ) 

آموزشی و آگاهی دهی برای کارمنتدان وزارت  

( برنامه 5) شامل پالن بوده که از جملهعدلیه 

 گردیدهتدویر 

62.5%  // 

21  

( دور برنامته آگتاهی دهتی عامته در     4تدویر )

پوهنتون های دولتی و خصوصتی در مرکتز و   

والیات برای محصلین اناث سال اخیتر رشتته   

شامل پالن بوده کته از   های حقوت و شرعیات

( دور برنامتته آگتتاهی دهتتی تتتدویر  1) جملتته

 گردیده

25%  // 

22  

برنامه هتای   تهیه طرزالعمل واضع برای تدویر

ستا  حقوقی وتدویر برنامه سه ماهه آموزشتی  

شامل پالن بوده که کار روی آن  ستا  حقوقی

 جریان دارد.

50%  // 

23  
پیشبرد امور مربوط به ترک و کست  تابعیتت   

( تن شامل پالن بوده که از جمله تترک  500)

 ( تن صورت گرفته329و کس  تابعیت )

65.8%  // 

24  

( تفاهمنامته  10)طی مراحل مسوده و امضای 

شامل پتالن بتوده   موسسات داخلی و خارجی 

( تفاهمنامتته طتتی مراحتتل  7) کتته از جملتته 

 گردیده

70%  // 

25  
( سفر آموزشی خارجی برای 21فراهم سازی )

( 7) شامل پالن بتوده کته از جملته   کارمندان 

 سفر آموزشی فراهم گردیده

33.3%  // 
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 ب: فعالیت های معطل شده 

 معطل شدن فعالیتدالیل  فیصدی پیشرفت تحقق فعالیتگزارش چگونگی  شماره

1 0 0 0 

 

 شدهاج: فعالیت های آغاز ن

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

 شیوع ویروس کرونا انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری  1

ه طبع و نشر استراتیژی ملی آگاهی عامه حقوقی ب  2

 ( 2500تعداد )
// 

دور کنفترانس استتراتیژی ملتی آگتاهی     ( 4تدویر)  3

 حقوقی در مرکز وسطح زون ها.
// 

4  
الی سال 1386( قضیه از  398تحصیل محصول )

 // از طریق ریاست حقوت والیت کابل 1394

( قضایای که در تطبیق آن مشکل 339ارایه )  5

 وجود دارد جهت حل فصل به کمیته مشترک
// 

6  
راتی که در تدوین میکانیزم هماهنگی با  ادا

لیت مشترک با ادارات تطبیق احکام محاکم مسؤ

 حقوت دارد.

جلسات از طرف کمیته هماهنگی دایر نگردیده، لون 

 تصامیم از مقام بود که صورت نگرفته است.

ایجاد بورد مالی وآب غرض رسیدگی به منازعات   7

 مالی وآب با برخی از همسایگان و سایرکشورها
گردیده استنسبت نبود تشکیل ایجاد ن  

8  

( تن مساعدین حقوت موسسه 30استخدام )

مطابق به تفاهمنامه و   ILFAعدالت دفتر 

( والیت به 10استخدام مساعدین حقوقی در )

 در متحد ملل همکاری اداره برنامه انکشافی

 تفاهمنامه با مطابقت

 شیوع ویروس کرونا

 // عقد قرار داد به خاطر دیجیتل سازی آرشی   9
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 عمده و طرح های پیشنهادیمشکالت 

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده
نبود امنیت در یک تعداد والیات و مسیر شاهراه ها .1  توجه جدی در مورد صورت گیرد .1 

کمبود منابع و امکانات در بخش حقوت بشر وزارت عدلیه .2 ارتقای تشکیل اداره و حمایت هرله بیشتر مالی و  .2 

 متحدتخنیکی اداره انکشافی ملل 

ایجاد هماهنگی بیشتر بین ادارات لون شهر سازی و  .3 عدم همکاری الزم از طرف ادارات ذیربط با قضایای دولت .3

 اراضی، وزارت امور داخله و سایر نهاد های ذیربط

عدم ارایه معلومات موثق از سوی ادارات ذیربط به ریاست  .4

 قضایای دولت

به تمام ادارات همکار در مرکز و والیات هدایت داده  .4

شود تا به مطالبات قضایای دولت مبنی بر ارایه اسناد، 

 معلومات، دالیل و مدارک ترتی  اثر دهند. 

 تهیه امکانات الزم و وسایط نقلیه برای وزارت عدلیه .6 نبود امکانات الزم و وسایط نقلیه کافی .5

اداره ملی احصاییه به عدم پاسخگویی دقیق و به موقع  .7

مکاتی  ارسالی این اداره و تاخیر در ارایه پاسخ به مکاتی  

 پرونده های ترک و کس  تابعیت.

تهیه طرزالعمل پروسه ترک و کس  تابعیت و مشخص  .7

ساختن مسوولیت های ادارات مرتبط با زمان مشخص 

 جهت ارایه پاسخ به موقع

 منظوری تشکیل بنا به تقاضای وزارت عدلیه .8 کمبود تشکیل در بخش های مسلکی و اداری .8

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

ره
ما

ش
 

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از 
 پالن

 ت در پالنیدالیل عدم شمول نتایج

1  
قانون عنوان ( 3طرح، تسوید و تدقیق )

در عرصه های مدنی، جزایی، اقتصادی و 

 تجارتی
له بیشتر روند  تقویت هر

قانونگذاری و تطبیق پالیسی 

 های ادارات ذیربط

به اساس خواست ادارات ذیربط، 

هدایات و مصوبه های کابینه ج.ا.ا به 

العاده   -وزارت عدلیه طور فوت 

 مواصلت نموده است.

2  
( 27طرح، تستوید، تتدقیق و بتازنگری )   

 مقرره

 ( اساسنامه1طرح، تسوید و تدقیق )  3

4  
تعتتدیل در استتناد ( 2بتته تعتتداد متتورد )

 تقنینی

5  
تهیه و نشر عکس، فلم، خبر و اعالمیه 

( محفل رسمی 33مطبوعاتی از جریان )
 و کنفرانس های مطبوعاتی وزارت

با طبع، نشر و توزیع مواد 
متذکره اذهان عامه تنویر 
گردیده و دسترسی بیشتر 
شهروندان به عدالت و بلند 
بردن سطح آگاهی حقوقی  

نظر به تقاضای و اهمیت دادن مطال ،  

اداره مربوط توانسته برنامه آگاهی دهی 

( مرتبه اطالعات به متقاضیان 247ارایه )  6 خویش را افزایش دهد
 به اساس قانون دسترسی به اطالعات
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( شماره جریده رسمی در 94نشر )  7

 وبسایت وزارت عدلیه

 است.تقویت گردیده 

( شماره احصاییه احزاب، 157نشر )  8

 جمعیت ها، رهنماها، مجله و ماهنامه

برنامه آموزشی برای مبلغین  (4)تدویر   9

 آگاهی عامه

عرضه خدمات حقوقی به 
متهمین بی بضاعت جهت 
 جل  اعتماد شهروندان کشور

( عنوان مطل  حقوقی به 6تهیه و نشر )  10

 منظور افزایش آگاهی عامه

11  

ارایتته مشتتوره هتتای حقتتوقی، از طریتتق  

حقوقی و مبلغین آگاهی عامه مساعدین 

حقوقی و مرکتز مشتوره دهتی حقتوقی     

( 947) تعتداد  برای  ،188 شماره توسط

 کشور نیازمند اتباع تن

( منازعتته و قضتتیه  592حتتل و فصتتل )   12
 حقوقی قبل از ارجاع آن به محاکم ثالثه

 راجع شدن دوسیه ها باالتر از پالن ازدیاد عواید دولت
افغتتتانی ( 7138869) تحصتتتیل مبلتتتغ  13

 محصول حقوت و حق الثبت عرایض

14  
( افغانی محصتول  34440451تحصیل )

 محتتاکم و محصتتول حقتتوت از ستتالهای 
 گذشته

15  
( جوازنامتته احتتزاب  1ثبتتت و تجدیتتد ) 

ا، ت( جواز نامه جمعیت هت 267) ،سیاسی
 ( جواز نامه عریضه نویسان1)

تشویق جامعه در راستای 
 فعالیت های اجتماعی

مردم به فعالیت های مندی بیشتر عالق

 اجتماعی و دسترسی به عدالت

16  

( تتتن کارمنتتد از طریتتق  34استتتخدام )

پروسه امتحان رقابتت جمعتی و تمدیتد    

( تن کارمندان قتراردادی و  35قرار داد )

 باالمقطع

جذب افراد مجرب و تحصیل 

یافته، سنردن کار به اهل کار 

و ارایه خدمات عدلی و 

 حقوقی به موقع 

مبرم ادارهنظر به ضرورت   

( تن کارمند به منظور عرضه 6تبدیلی )  17

 بهتر خدمات عدلی وحقوقی

18  

تعدیل بازنگری و تحلیل لوایح وظای  
( بست ریاست های مرکزی 173تعداد )
 و والیتی

وظای  و مسوولیت های هر 
بست مشخص و معیاری 
سازی گردیده و روند امور 

 نظر به ضرورت مبرم  اداره تسریع بخشیده شد

( کارمند از نگاه 10اجرای تقاعد )  19
 ( سال خدمت40کبرسن و تکمیل )

کارمنتتدان از حقتتوت تقاعتتد   
 مستفید گردیده
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20  
( تن کارمند جوان 98معرفی به تعداد )

به دوره های ماستری به بورسیه های 
 تحصیلی داخلی و خارج از کشور

باال بردن ظرفیت کاری و 

 مسلکی کارمندان
 نظر به ضرورت اداره

واحد اداری وزارت ( 14) اجراآت تفتیش  21
اصل شفافیت و حسابدهی  عدلیه

تامین، موثریت و کارآیی اداره 

تقویت و از حی  و میل 

 جلوگیری به عمل آمد.

 بنا بر ضرورت در امور بررسی و تفتیش
22  

( دفتر والیتی 23نظارت و کنترول از )
احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و 

عریضه  معامالت ودفاتر رهنمایی 
 نویسان

(  قطعه عرایض 1370اجرای حدود )  23
 نظر به مراجعه بیشتر مردم ارایه خدمات حقوقی واصله حقوقی و متفرقه

تصدیق و ترجمه اسناد رسمی به تعداد   24
 ( قطعه66020)

ارایه خدمات حقوقی و ازدیاد 

 عواید دولت
 مواصلت اسناد بیشتر از پالن

25  
مدنی و تجارتی در قضیه ( 3566) درج

 دیتابیس سیستم مدیریت قضایای
 (CMS) افغانستان

تسریع و بهبود امور از طریق 
الکترونیکی سازی سیستم 

 عدلی

مواصلت نمودن دوسیه ها بیشتر از 

 پالن

 

 1400مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 1400مالیپالن شده برای سال  عنوان برنامه ها و یا فعالیت های شماره

 ثبت شماره  2400 و حقوقی آگاهی ماهنامه جلد 12000 و تقنینی سند 50 نشر و طبع و تدقیق تسوید، طرح، 1
 .عدالت مجله ماهنامه جلد (6000) نشر و طبع ثبت، تجارتی، عالیم

 آگاهی هارای حقوقی، مطال  عنوان 4 تهیه والیات، و مرکز در بضاعت بی متهمین و مظنونین 1000 حقوت از دفاع 2
 .کشور اتباع تن 70000 برای حقوقی های

3 
فیصله قطعی و نهایی محاکم و قرار های استردادی  دوسیه جلد 7000 تطبیق حقوقی، منازعه 5000 فصل و حل

 مبلغ تحصیل، عرایض الثبت حق و حقوت محصول افغانیپانزده میلیون  15000000 مبلغ تحصیل ،قضایای دولت
 . رسمی اسناد ترجمه درک از افغانی( 160000) تحصیل، رسمی اسناد التصدیق حق( 700000)

 قرار مورد( 40) و منازعه حل قرار مورد( 2) مصالحه، قرار مورد( 2) صدور ،عامه های داراییدوسیه  3000 از دفاع 4
 استرداد

 (450نامه رهنمای معامالت و ) جواز 2100 و ها جمعیت نامه جواز 850 سیاسی، احزاب جوازنامه 4 تجدید و ثبت 5
 .معامالت رهنمای( 700) و جمعیت( 130) سیاسی، احزاب( 35) از نظارتو  نویسان عریضه جوازنامه

6 

  کارکنان تن( 60) داد قرار تمدید  و استخدام جمعی، رقابت امتحان پروسه طریق از کارمند تن( 100) استخدام
 و تسهیالت آوری فراهم، حقوقی و عدلی خدمات بهتر عرضه منظور به کارمند تن 30 تبدیلی، باالمقطع قراردادی
 مطابق وزارت والیتی و مرکزی اداری و مسلکی کارمندان تن( 1200) برای ظرفیت ارتقای های برنامه تدویر

 تن( 1250) اجراآت ارزیابی تنظیم و هماهنگی مدیریت،، همکار ادارات همکاری به عدلیه وزارت ساله 5 استراتیژی
 و مرکزی های ریاست بست( 2528) تعداد وظای  لوایح تحلیل  و بازنگری تعدیل،، والیتی و مرکزی کارمندان
 کارمند تن( 30) تعداد به معرفیو  خدمت سال 40 تکمیل و سن کبر نگاه از کارمند( 35) تقاعد اجرای، والیتی
 کابل پوهنتون ماستری مقطع در عدلیه وزارت
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 تفاهمنامه( 9) امضای و مسوده مراحل طی، تن( 10) تابعیت کس  و تن( 400) تابعیت ترک به مربوط امور پیشبرد 7
 کارمندان برای خارجی آموزشی سفر( 10) سازی فراهم ،خارجی و داخلی مؤسسات

8 

( 33) از کنتترول  و نظتارت ، العاده فوت شکل به قضیه( 60) بررسی، عدلیه وزارت اداری واحد( 38) اجراآت  تفتیش
 استناد  ترجمه و تصدیق، نویسان عریضه و معامالت رهنمایی دفاتر و اجتماعی های نهاد سیاسی، احزاب والیتی دفتر
 قضتایای  متدیریت  سیستتم  دیتتابیس  در تجتارتی  متدنی  قضتیه (  10000) درجو  قطعه( 10040) تعداد به رسمی

 (CMS) افغانستان

9 
 کتار  فتراه،  عدلیته  ریاستت  تعمیتر والیتات:   عدلیه های ریاست تعمیر مانده مرکزی وپرو ه باقی ( 5) تکمیلاعمار و 
 تصتفیه  سیستتم  اعمتار  وزارت، کتامنلکس  شتری   مستجد  تعمیتر  اعمار فاریاب، عدلیه ریاست تعمیر اعمار باقیمانده
 قوانین طرح پرو ه وزارت، کمنلکس فاضالب
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 ضمایم

 ) به افغانی(1399 سال مالیعواید  :  (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی 

 شده به افغانی

عواید خالص بدست 

 آمده به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

%28 0 36،000 50.000 فروش اسناد بهادار  1  

%15.46 0 12،257،892 14،500،000 نشرو فروش جراید رسمی  2  

%4.91 0 23،296،099 24.500.000 جواز ادارات دولتی  3  

%6.12 0 750،961 800.000 عرضه خدمات حقوقی 4  

 0 %0.17 1،452،605 1،450،000 شخصیت های حقوقی جریمه اشخاص افراد انفرادی و 5

 0 0 1،453،467 0 بازگشتی معاشات و مصارفات سال گذشته  6

%2.28 0 1،319،186 1،350،000 محصول فیصله محاکم 7  

%0.05 0 21،359،000 21،370،718 تصادیق اسناد 8  

 0 0 0 0 فروش داغمه جات 9

%1.79 0 4،910.500 5.000.000 حق ثبت عرایض 10  

 % 3.16 66،835،710 69،020،718 مجموع عواید به افغانی
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 1399 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2ضمیمه شماره )

 افغانیبودجه به میلون 

مجموع بودجه منظور 

 1399مالی   شده سال

بودجه  1+2

 عادی

بودجه  1

 انکشافی

2 

 65,347,400  934,048,332  999,395,732 به رقم 

  به حروف
نه صدو نود و نه میلیون و سه صدو نود و پنج 

 هزار و هفتصدو سی و دو

نه صدو سی و لهار میلیون و  

لهل و هشت هزار و سه صدو سی 

 و دو

 
ه صدو پنج میلیون و سشصت و 

و لهار صد هزار هفتلهل و   

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

%83.77 54.745.497 %87.94 821.430.675 به رقم    

لهار یک میلیون و  بیست و هشت صدو به حروف

شتش صتدو هفتتاد و    هزار و  سیصد و 

 پنج

و  هشتتتتتاد

 هفتتتتتتتت

نود اعشاریه 

 و لهار

پنجاه و لهتار میلیتون و هفتصتد و    

لهل و پنج هزار و لهار صدو نتود و  

 هفت

 ستتتههشتتتتاد و 

هفتاد و اعشاریه 

 هفت
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (3ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
شرکت  تعداد

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد معینیت 

 ها

 

0 0 0 0 33 4 41 3 

تشکیل 

سال 

1398 

0 0 0 0 33 4 67 3 
 تشکیل

1399 سال  
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مرکزی بخش کارکنان  
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/ مامور

 استاد
یر اج مامور  نظامی اجیر    

 

 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی
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 بخش کارکنان والیتی: 
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م
 

 تعداد کارکنان
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م
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م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد 

میدان  40    12 2 26 بامیان        کابل

 وردک
30  14    44 

 37    8  29 پکتیا 77    25 1 51 تخار 80   0 22 4 54 بلخ

 32    9  23 پنجشیر 57    17 3 38 وزجانج 49   0 15  34 کندهار

 33    11  22 سرپل 41    11 1 29 پیساکا 79   1 19 9 50 هرات

 30    8  21 بادغیس 16    5 0 11 پکتیکا 98   0 30  68 ننگرهار

 22    5  17 ارزگان 41    12 0 29 تخوس 52   1 12  39 کندز

 27    8  19 زابل 59    18  41 رکن 70   0 21  49 بغالن

 42    11  29 دایکندی 29    8 2 19 نیمروز 107   0 31 2 74 بدخشان

 67    19  48 فاریاب 46    13 0 33 هلمند 33   0 11  22 لوگر

 30    9  21 نورستان 40    10 0 30 اهفر 55   2 11 4 38 غزنی

 40    12 0 28 سمنگان 58   0 16 2 40 پروان
 45    12 0 33 غور 32   0 9  23 لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور 

 36 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 1572 مردان 0 0 5 454 31 1118


