
عنوان قانون (32)
عنوان قانون در عرصه های  (32)طرح، تسوید و تدقیق 

مدنی، جزایی، اقتصادی و تجارتی
منابع مالی و بشری

تعداد قانون های طی مراحل 

شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

تقنین

 مرجع پیشنهاد 32

کننده اولین طرح 

مسوده

1401/12/29

25%25%25%25%

منابع مالی و بشریمقرره (32)طرح، تسوید، تدقیق و باز نگری عنوان مقرره (32) 
 تعداد مقرره های طی مراحل 

شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

تقنین

 مرجع پیشنهاد 32

کننده اولین طرح 

مسوده

1401/12/29

25%25%25%25%

مشوره  (100)ارایه 

قانونی

مشوره قانونی به اساس استهداآت وزارت ها  (100)ارایه 

و ادارات امارتی
منابع مالی و بشری

تعداد مشوره های قانونی ارایه 

گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

تقنین

مرجع تقاضا 100

کننده

1401/12/29

25%25%25%25%

ابراز نظر (12)
موافقت نامه ها، معاهدات، تفاهم  (12)ابراز نظر در مورد 

نامه ها، میثاق ها و پروتوکل ها
تعداد ابراز نظر صورت گرفتهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

تقنین

 مرجع تقاضا 12

کننده

1401/12/29

25%25%25%25%

سند تقنینی (۵۲)
 شماره جریدۀ 24سند تقنینی در  (۵۲)طبع و نشر 

رسمی
منابع مالی و بشری

 تعداد سند های تقنینی نشر 

شده

1401/1/1
 1401/12/15

آمریت تدارکاتریاست نشرات

1401/12/29

25%25%25%25%

جلد ماهنامه و  (8400)

اسناد تجارتی

جلد  (2400)جلد ماهنامه عدالت و  (6000)طبع  و نشر 

عالیم و اسناد تجارتی
منابع مالی و بشری

تعداد ماهنامه عدالت و اسناد 

تجارتی طبع و نشر شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست نشرات
آمریت تدارکات و 

وزارت تجارت

1401/12/29

25%25%25%25%

شماره (۱۲000)
شماره ماهنامه آگاهی  (۱۲۰۰۰)طبع، نشر و توزیع 

حقوقی
منابع مالی و بشری

تعداد ماهنامه های آگاهی 

حقوقی توزیع شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست نشرات

ریاست مساعدت 

های حقوقی و 

آمریت تدارکات

1401/12/29

25%25%25%25%

تعداد کنفرانس ها تدویر گردیدهمنابع مالی و بشری مرتبه کنفرانس مطبوعاتی6تدویر  مرتبه6
1401/1/1

 1401/12/15

نداردریاست دفتر

1401/12/29

20%30%30%20%

مرتبه  (60)به تعداد 

مصاحبه

مرتبه توسط مقام وزارت و  (60)مصاحبه با رسانه ها 

بخشهای مربوطه

منابع مالی، بشری 

و اطالعات

به تعداد مصاحبه های انجام 

شده

1401/1/1
 1401/12/15

نداردریاست دفتر

1401/12/29

25%25%25%25%

مرتبه (286)

 (100)مرتبه ارایه اطالعات به متقاضیان، تهیه  (150)

مرتبه  (30)خبر از نشست ها و محافل رسمی، تهیه 

مرتبه اعالمیه مطبوعاتی (6)خبرنامه و 

منابع مالی، بشری 

و اطالعات
اطالعات ارایه شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست دفتر
ریاست های مرکزی 

وزارت عدلیه

1401/12/29

عملی شدن احکام قانون دسترسی به اطالعات25%25%25%25%

شماره  (348)نشر 

جریدۀ رسمی، مجله 

عدالت و لست جمعیت 

ها

شماره ماهنامه  (12)شماره جریدۀ رسمی  (۲۴)نشر 

لست  (300)ماهنامه آگاهی حقوقی و  (12)مجله عدالت 

احزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معامالت در 

ویبسایت وزارت عدلیه

منابع مالی و بشری
تعداد شماره های متذکره در 

ویبسایت نشر گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

نداردریاست نشرات

1401/12/29

آگاهی شهروندان از فعالیت های وزارت عدلیه25%25%25%25%

۱

۲

افزایش میزان دسترسی به قانون و آگاهی شهروندان از 

قانون به منظور فراهم سازی زمینه برای تقویت هر چه 

بهتر  حاکمیت قانون

انعکاس دستاوردها و فعالیت های خدمات حقوقی وزارت 

عدلیه
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ضای
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ی 
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وق
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 تقویت حاکمیت قانون و بهبود روند قانونگذاریطر

 وزارت عدلیه 
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ی
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رب

 وزارت ها و ادارات 

همکار
شاخص هدف اصلی
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 وزارت عدلیه 

مسوول اجرا

ی
مال

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

 وزارت ها و ادارات 

همکار
شاخص هدف اصلی

تم
 خ

خ
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تا

منابع مورد نیاز

ی
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ل 
سا
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ر
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 بر اساس نتایج 1401پالن سال مالی 

از
آغ

خ 
ری

تا

ل 
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م 
ار

چه
ع 

رب

ی
نتایج متوقعهمال

مقدار هدف

( Target)

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

فعالیت عمده

اعالن  (12)نشر 

داوطلبی و اعالنات 

کاریابی

اعالن داوطلبی و اعالنات کاریابی در سایت  (12)نشر 

وزارت عدلیه
تعداد اعالن ها نشر گردیدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

نداردریاست نشرات

1401/12/29

آگاهی شهروندان از فعالیت های وزارت عدلیه25%25%25%25%

برنامه آموزشی (4)تدویر 
برنامه آموزشی برای مساعدین حقوقی و  (4)تدویر 

مبلغین آگاهی عامه
 برنامه های آموزشی  دایر شدهمنابع بشری و مالی

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد

1401/12/29

باال بردن ارتقای ظرفیت مبلغین آگاهی عامه حقوقی25%25%25%25%

منابع بشری و مالیبرنامه آگاهی حقوقی در مرکز و والیات (8۰۰)تدویر برنامه (8۰۰)تدویر 
 برنامه های آگاهی حقوقی  دایر 

شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

مرتبه نظارت (24)
 (24)نظارت از تبلیغات مبلغین ساحوی آگاهی حقوقی 

.مرتبه در مرکز و والیات
منابع بشری و مالی

از تبلیغات مبلغین ساحوی 

نظارت صورت گرفته

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

شماره چپتر  (۴)تهیه 

جلد (48)نوت به تیراژ 

شماره چپتر نوت حقوقی نشر به تیراژ  (۴)چاپ 

جلد در یک سال و ارسال آن به ریاست  (48)مجموعی 

های عدلیه والیات

چپتر نوت حقوقی تهیه گردیدهمنابع بشری و مالی

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

عنوان مطلب حقوقی (4)
عنوان مطلب حقوقی به منظور افزایش  (۴)تهیه و نشر 

آگاهی عامه
منابع مالی و بشری

 تعداد عنوان مطالب حقوقی 

تهیه و نشر شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ارگان های ذیربط 

عدلی، قضایی  و 

امنیتی

1401/12/29

25%25%25%25%

 آگاهی دهی به تعداد 

تن (60000)

تن  از اتباع کشور (60۰۰۰)آگاهی دهی حقوقی برای   

 اعم از مرد و زن، اطفال و افراد آسیب پذیر در مرکز و

والیات

منابع مالی و بشری
تعدادی از اتباع کشور آگاهی 

حقوقی حاصل نموده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی و ریاست 

ارگان های ذیربط 

عدلی و قضایی

1401/12/29

25%25%25%25%

تن (9000)مساعدت 

تن  مظنونین،  (۹0۰۰)ارایه مساعدت های حقوقی به  

متهمین و قربانیان جرایم شکنجه و تجاوز جنسی، طفل، 

زن، اشخاص دارای معلولیت، عودت کننده، بیجا شده 

داخلی، مهاجر و پناهنده بی بضاعت و اولویت دادن به 

قربانیان جرایم متذکره در مرکز و والیات

منابع مالی و بشری
مساعدتهای حقوقی به تعدادی 

از مستفید شوندگان ارایه گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی و ریاست 

های عدلیه والیات

محاکم، سارنوالی و 

پولیس

1401/12/29

25%25%25%25%

مشوره حقوقی برای    

تن (2000)

ارایه مشوره های حقوقی، از طریق مساعدین حقوقی و 

مبلغین آگاهی عامه حقوقی و مرکز مشوره دهی حقوقی  

تن اتباع  (2۰۰۰)،  برای تعداد 188توسط شماره 

نیازمند کشور

مشوره های حقوقی  ارایه شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

عنوان مواد  (4)چاپ 

تبلیغاتی

بروشور، پوستر و )عنوان مواد تبلیغاتی  (4)چاپ 

 والیت34و ارسال مواد یاد شده در  (بوکلیت
منابع مالی و بشری

 34مواد تبلغاتی چاپ و به 

والیت ارسال گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد

1401/12/29

تقویت سیستم، شفافیت و حساب دهی25%25%25%25%

بازنگری مقرره مساعدت 

های حقوقی
منابع مالی و بشریبازنگری مقرره مساعدت های حقوقی

مقرره مساعدت های حقوقی 

بازنگری گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

مساعدت های 

حقوقی

ندارد
1401/12/29

عرضه خدمات حقوقی بهتر50%50%

۲

۳

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت جهت 

جلب اعتماد شهروندان کشور
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افزایش سطح آگاهی اتباع کشور
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 بر اساس نتایج 1401پالن سال مالی 

از
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ع 
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ی
نتایج متوقعهمال

مقدار هدف

( Target)

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

فعالیت عمده

 (13500)رسیدگی به 

عریضه

قطعه عرایض واصله حقوقی و  (13500)رسیدگی به 

متفرقه در مرکز و والیات
تعداد عرایض اجرا شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ارگان عدلی، قضایی 

و کشفی

1401/12/29

25%30%25%20%
تطبیق قانون، تسریع روند حل و فصل قضایای حقوقی و 

جلب رضایت مراجعین

 (800۰)طی مراحل 

جلد دوسیه
دوسیه های طی مراحل شدهمنابع مالی و بشریجلد دوسیه در مرکز و والیات (800۰)طی مراحل 

1401/1/1
 1401/12/15

ارگان های ذیربط 

عدلی و قضایی، 

وزارت امور داخله

1401/12/29

ارایه بهتر خدمات عدلی و حقوقی25%25%25%25%

 (2000)حل و فصل 

قضیه

منازعه و قضیه حقوقی قبل از  (2000)حل و فصل 

ارجاع آن به محاکم ثالثه در مرکز و والیات
 قضایای حل و فصل شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ارگان های ذیربط 

عدلی و قضایی

1401/12/29

25%25%25%25%
تطبیق قانون، تسریع روند حل و فصل قضایای حقوقی و 

جلب رضایت مراجعین

دوسیه (4000)تطبیق 
دوسیه  فیصله قطعی و نهایی محاکم در  (4000)تطبیق 

مرکز و والیات
 تعداد دوسیه های تطبیق شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ارگان های عدلی و 
قضایی، پولیس، 
شاروالی، اراضی، 
کادستر و څارنوالی

1401/12/29

تطبیق قانون و تامین عدالت25%25%25%25%

 (50.000.000)تحصیل 

افغانی محصول قضایای 

سال های گذشته

پنجاه میلیون افغانی محصول  (50.000.000)تحصیل 

محاکم و محصول حقوق از سال های گذشته
منابع مالی و بشری

محصول فیصله های محاکم 

سالهای گذشته تحصیل شده

1401/1/1
 1401/12/15

ارگان های ذیربط 

عدلی و قضایی، 

وزارت امور داخله

1401/12/29

ارایه خدمات حقوقی و تقویت بنیه اقتصادی امارت25%25%25%25%

تحصیل مبلغ 

افغانی (3.50۰.۰۰۰)

سه میلیون و پنج صد هزار   (3.50۰.۰۰۰)تحصیل مبلغ 

افغانی محصول حقوق و  حق الثبت عرایض در مرکز و 

والیات

منابع مالی و بشری
مقدار محصول حقوق و حق 

الثبت عرایض حاصل گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

 ریاست عمومی 

تقنین، ریاست 

عمومی حقوق و 

عدلیه والیات

ندارد

1401/12/29

ارایه خدمات حقوقی و تقویت بنیه اقتصادی امارت25%25%25%25%

قضیه (3000)
قضیه ای مربوط به دارایی   (300۰)تثبیت و دفاع از 

های عامه و دولتی در مرکز و والیات
منابع مالی و بشری

 تعداد قضایای تثبیت و دفاع 

شده
1401/1/1

 1401/12/15

1401/12/29

25%25%25%25%

قرار (24)صدور تعداد 
مورد قرار حل منازعه  (2)مورد قرار مصالحه،  (2)صدور 

مورد قرار استرداد (20)و 
تعداد  قرار های  صادر شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

1401/12/29

25%25%25%25%

 (1502)ثبت و تجدید 

جواز نامه

جواز  (200)جوازنامه احزاب سیاسی،  (2)ثبت و تجدید 

جواز نامه رهنمای معامالت و  (1100)نامه جمعیت ها، 

جوازنامه عریضه نویسان (200)

منابع مالی و بشری
تعداد جوازنامه های ثبت و 

تمدید شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

انسجام  و ریاست 

عدلیه والیات

وزارت های امور 

داخله، مالیه، لوی 

سارنوالی و شاروالی

1401/12/29

20%20%40%20%

 (4500)نظارت از 

احزاب سیاسی، جمعیت 

ها و رهنمای معامالت

رهنمای معامالت و  (30۰۰)جمعیت،   (800)نظارت از 

عریضه نویسان (700)
منابع مالی و بشری

نظارت از احزاب، جمعیت ها و 

رهنمای معامالت صورت گرفته

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست انسجام 

ثبت احزاب و 

جمعیت ها

ستره محکمه 

شهرداری

1401/12/29

20%25%25%30%

  (1۶) مرور و بررسی 

مسوده اسناد تقنینی

مسوده اسناد تقنینی در پرتو  (1۶)مرور  و بررسی 

کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که امارت 

.اسالمی افغانستان به آن متحد باشد

تعداد اسناد تقنینی مرور شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
وزارت عدلیه

1401/12/29
25%25%25%25%

حصول اطمینان از رعایت مواد کنوانسیونهای بین المللی 

در قوانین، مقرره و طرزالعمل ها

۳

تثبیت و حمایت دارایی های منقول وغیر منقول  دولتی 

و جلوگیری از حیف ومیل دارایی های منقول

قانونمند شدن فعالیت نهادها و تطبیق عدالت

ریاست دفتر مقام، 

ریاست عمومی 

حقوق، ریاست 

حقوق والیت کابل 

و ریاست عدلیه 

والیات

ی
وق

حق
ت 

دما
 خ

یه
ارا

ریاست  عمومی 

قضایای امارت، 

ریاست قضایای 

امارت کابل و 

ریاست عدلیه 

والیات

حسب ضرورت تمام 

ارگان های امارتی 

مراجعه کننده
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فعالیت عمده

برنامه  (16)تدویر 

آموزشی حقوق بشر

برنامه آموزشی حقوق بشر به منظور بلند  (16)تدویر 

بردن سطح آگاهی کارکنان ادارات امارت اسالمی
منابع مالی و بشری

تعداد برنامه های آموزشی 

تدویرگردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
وزارت عدلیه

1401/12/29

25%25%25%25%

جلسه ارزیابی  (6)تدویر 

و مشورتی

جلسه تخنیکی شریک سازی و مشورتی  (6)تدویر 

مسوده پالن عمل ملی سفارشات سازمان ملل متحد با 

نمایندگان ادارات امارت اسالمی

تعداد جلسات دایر شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
وزارت عدلیه

1401/12/29

20%30%20%30%

تعداد برنامه های دایر شدهمنابع مالی و بشریجلسه انسجام و هماهنگی حقوق بشر(4)تدویر جلسه (4)تدویر 

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
وزارت عدلیه

1401/12/29

25%25%25%25%

فعال سازی دیتابیس 

کنوانسیون ها

به  (بانک معلوماتی)فعال سازی و انکشاف دیتابیس 

منظور تنظیم و جابجایی معلومات از کنوانسیون ها و 

سفارشات سازمان ملل متحد

منابع مالی و بشری
دیتابیس کنوانسیون ها فعال 

شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
وزارت عدلیه

1401/12/29

75%25%

پالن عمل  (۱)بازنگری 

سفارشات

ترتیب و ارسال پالن عمل جدید جهت تطبیق به ادارات 

امارت اسالمی
پالن عمل ترتیب شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
وزارت عدلیه

1401/12/29

بازنگری دقیق پالن عمل25%50%25%

طرح مسوده قانون 

حمایت حقوق بشر
منابع مالی و بشرینهایی نمودن طرح مسوده قانون حمایت حقوق بشر

مسوده قانون حمایت حقوق بشر 

نهایی گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست حمایت از 

حقوق بشر
ریاست عمومی تقنین

1401/12/29

قانونمند شدن فعالیت ها در زمینه حقوق بشر25%25%25%25%

تن (12۰)استخدام 
تن در بست های کمبود مرکزی و  (120)استخدام 

والیتی
منابع مالی و بشری

تعداد کامندان استخدام شده و 

تعداد کارکنان تمدید قرار داد 

صورت گرفته

1401/1/1
 1401/12/15

مقام وزارت عدلیه 

و ریاست منابع 

بشری

کمیسیون اصالحات 

اداری و وزارت 

تحصیالت عالی

1401/12/29

25%25%30%20%

تن (50)تبدیلی 
تن کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات  (50)تبدیلی 

عدلی و حقوقی
تعدادکارمندان  تبدیل شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

مقام  وزارت 

عدلیه و ریاست 

منابع بشری

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

 (500)ارتقای ظرفیت 

کارمند

فراهم آوری تسهیالت و تدویر برنامه های ارتقای 

تن کارمندان مسلکی و اداری  (500)ظرفیت برای 

 ساله وزارت 5مرکزی و والیتی وزارت مطابق استراتیژی 

عدلیه به همکاری ادارات همکار

تعداد کارمندان آموزش دیدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری

کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات 

ملکی

1401/12/29

25%25%25%25%

تدویر برنامه آموزشی 

تن (70)برای 

تشریح قوانین، لوایح و رهنمود رسیدگی به شکایات از 

نفر از  (7۰)طریق تدویر برنامه های آموزشی برای تعداد 

کارکنان مرکزی وزارت عدلیه

منابع مالی و بشری
تعداد برنامه های آموزشی تدویر 

.یافته

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری
ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

ارزیابی از اجراآت 

تن (800)

تن  (800)مدیریت، هماهنگی و تنظیم ارزیابی اجراآت 

کارمندان مرکزی و والیتی
منابع بشری و مالی

از اجراآت تعداد کارمندان 

ارزیابی شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری
ندارد

1401/12/29
25%25%25%25%

شناسایی خالها و دریافت نواقص کاری و فراهم سازی 

زمینه تطبیق اصل مکافات و مجازات که باعث بهبود 

.روند امور مربوط می گردد ۴

۳

جذب افراد مجرب و تحصیل یافته، سپردن کار به اهل 

کار و ارایه خدمات عدلی و حقوقی به موقع برای 

شهروندان

ارتقای ظرفیت های کارمندان وزارت و فراهم شدن 

زمینه تسریع و بهبود امور کاری

ی
وق

حق
ت 

دما
 خ

یه
ارا

حصول اطمینان از رعایت مواد کنوانسیونهای بین المللی 

در قوانین، مقرره و طرزالعمل ها

ی
شر

ع ب
ناب

ت م
رفی

 ظ
ی

تقا
 ار

ف و
شا

نک
 ا
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الیحه  (۲00)تحلیل 

وظایف در مطابقت به 

بست ها

 (200)تعدیل، بازنگری و تحلیل لوایح وظایف به تعداد 

بست ریاست های مرکزی و والیتی
منابع بشری و مالی

تعداد الیحه های وظایف تحلیل 

و بازنگری شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری

کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات 

ملکی

1401/12/29

25%25%25%25%
مشخص و معیاری سازی وظایف و مسوولیت های هر 

بست و تسریع روند امور

تن (۳5)تقاعد 
 40کارمند از نگاه کبر سن و تکمیل  (۳5)اجرای تقاعد 

سال خدمت
منابع مالی و بشری

تعداد کارمندان به تقاعد  سوق 

داده شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری

وزارت کار و امور 

اجتماعی

1401/12/29

مستفید شدن کارمندان از حق تقاعد10%30%30%30%

تن  (30)معرفی تعداد 

کارمند به بورسیه

تن کارمند وزارت عدلیه در مقطع  (30)معرفی تعداد 

ماستری در یکی از پوهنتون های معتبر برای کارمندان 

مرکزی و والیتی در صورت موجودیت بودجه

منابع مالی و بشری

 تعدادکارمندان به دوره های 

ماستری داخل خدمت معرفی 

گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری و ادارات 

ذیربط

پوهنتون های مرتبط

1401/12/29

ارتقای ظرفیت کارمندان جهت ارایه خدمات بهتر25%25%25%25%

بازنگری و ترتیب 

تشکیل سال مالی 

 وزارت عدلیه1401

منابع مالی و بشری وزارت عدلیه1401بازنگری و ترتیب تشکیل سال مالی 
تشکیل وزارت عدلیه ترتیب و 

بازنگری گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری

کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات 

ملکی

1401/12/29

70%30%
به وجود آوردن تشکیل مناسب نظر به مقتضای زمان، از 

بین بردن تشکیل های اضافی و غیر ضروری

توزیع کارت هویت برای 

تن (500)

تن کارمندان  (500)توزیع و بررسی کارت هویت برای 

رسمی وزارت عدلیه و رهنمایی کارمندان
منابع مالی و بشری

کارت هویت برای تعداد 

کارمندان توزیع گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست منابع 

بشری
ندارد

1401/12/29

شناسایی کارمندان وزارت عدلیه25%25%25%25%

کسب تابعیت/ترک

تن (210) 

تن و کسب  (200)پیشبرد امور مربوط به ترک تابعیت 

تن (10)تابعیت 
منابع مالی و بشری

  طی مراحل ترک و کسب 

تابعیت  صورت گرفته

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست ارتباط 

خارجه

1401/12/29

30%30%20%20%
تن  (10)تن و کسب تابعیت (200)زمینه ترک تابعیت 

.فراهم می گردد

تفاهمنامه (9)
تفاهمنامه مؤسسات  (9)طی مراحل مسوده و امضای 

داخلی و خارجی
منابع مالی و بشری

 تفاهمنامه ها امضاء و طی 

مراحل شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست ارتباط 

خارجه

1401/12/29

25%25%25%25%

به وجود آمدن یک میکانیزم معیاری به خاطر تحکیم 

روابط جهت موثریت در امور فعالیت ها و اجراآت پیش 

.بینی شده

تعداد سفر های فراهم شدهمنابع مالی و بشریسفر آموزشی خارجی برای کارمندان (10)فراهم سازی سفر آموزشی (10)
1401/1/1

 1401/12/15

ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت امورخارجه و 

ریاست عمومی اداره 

امور

1401/12/29

30%20%30%20%
ارتقای ظرفیت کارمندان و آموزش تجارب کشورهای 

خارجی

تعداد واحد های تفتیش شدهمنابع مالی و بشریواحد اداری وزارت عدلیه (46)تفتیش  اجراآت واحد (46)تفتیش  

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست تفتیش 

داخلی

واحدهای ذیربط 

وزارت عدلیه

1401/12/29

25%30%25%20%

واحد (46)کنترول 
ریاست و  (۴۶)کنترول عینی و جاری از اجراآت جاری 

آمریت های تحت اثر آن و سیستم مدیریت ثبت قضایا
تعداد واحد های تفتیش شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست تفتیش 

داخلی

واحدهای ذیربط 

وزارت عدلیه

1401/12/29

25%30%25%20%

قضیه به  (100)بررسی 

شکل فوق العاده

قضیه به شکل فوق العاده بنا بر هدایت  (100)بررسی 

مقام رهبری وزارت عدلیه
تعداد واحد های تفتیش شدهمنابع مالی و بشری

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست تفتیش 

داخلی

واحدهای ذیربط 

وزارت عدلیه

1401/12/29

25%25%25%25%

 (26)بررسی نظارتی 

مورد
تعداد واحد های نظارت شدهمنابع مالی و بشریمورد نظارتی (26)ترتیب گزارشات بررسی شده 

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست های 

عدلیه والیات

ارگانهای پولیس و 

استخبارات
1401/12/29

25%25%25%25%

۴

۵

تأمین اصل شفافیت، حسابدهی، تقویت کارآیی و 

مؤثریت اداره و جلب اعتماد مردم

وزارت های امور 

داخله، مالیه و 

ریاست عمومی 

امنیت ملی و اداره 

امور

ی
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ناب

ت م
رفی
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ترجمه و تصدیق ترجمه 

قطعه سند  (55564)

رسمی

عنوان سند تقنینی و تصدیق ترجمه  (64)ترجمه 

قطعه اسناد رسمی (55500)
منابع مالی و بشری

تعداد اسناد رسمی تصدیق و 

ترجمه شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

تقنین و ریاست 

های عدلیه والیات

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

 (12)توزیع و صدور 

جواز نامه
تعداد جواز نامه توزیع گردیدهمنابع مالی و بشریجواز نامه ترجمه اسناد رسمی (12)توزیع و صدور 

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

تقنین
ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%

 (2)اعمار و تکمیل 

پروژه وزارت عدلیه

اعمار تعمیر ریاست عدلیه والیت لوگر و ریاست عدلیه 

والیت ارزگان در صورت موجودیت بودجه
منابع مالی و بشری

تعداد پروژه ها تکمیل و اعمار 

گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

آمریت تدارکات، 

ریاست مالی و 

اداری و ریاست 

پالیسی و پالن

اداره تدارکات ملی و 

وزارت مالیه

1401/12/29

30%30%30%10%
ایجاد فضای کاری مناسب برای کارمندان و عرضه 

خدمات بهتر عدلی و حقوقی

پروژه (5)تهیه و تدارک 
تهیه و تدارک پروژه های طبع و نشر، تیل، پرزه جات، 

قرطاسیه باب و انترنیت
منابع مالی و بشری

تعداد پروژه ها تجهیز تدارک 

گردیده

1401/1/1
 1401/12/15

آمریت تهیه و 

تدارکات

اداره تدارکات ملی و 

وزارت مالیه

1401/12/29

ارایه خدمات به موقع و موثر به شهروندان25%25%25%25%

قضیه  (1000)
قضیه مدنی، تجارتی، امالکی و فامیلی در   (1000)درج 

(CMS)دیتابیس سیستم مدیریت قضایای افغانستان 

منابع مالی،  بشری 

و تخنیکی

 تعداد قضایای درج سیستم 

مدیریت قضایا شده

1401/1/1
 1401/12/15

ریاست عمومی 

حقوق و قضایای 

امارت

ندارد

1401/12/29

25%25%25%25%
تسریع و بهبود امور از طریق الکترونیکی سازی سیستم 

عدلی

بودجه عادی

1,008,818,994.00                                         

 

فیصدی پالن شدۀ تطبیقمبلغفیصدی پالن شدۀ تطبییقمبلغ

%36,578,74830.00%252,204,74925.00  ربع اول

%36,578,74830.00%252,204,74925.00  ربع دوم

%36,578,74830.00%252,204,74825.00  ربع سوم

%12,192,91610.00%252,204,74825.00  ربع چهارم

%121,929,160100%100 1,008,818,994.00      مجموع

بودجه انکشافیبودجه عادی

۵

ربع

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

1,130,748,154

: قرار ذیل ترتیب و به وزارت مالیه ارسال گردیده، اما تا حال تاییدی آن مواصلت نورزیده است1401پالن پیشنهادی بودجه عادی و انکشافی وزارت عدلیه برای سال مالی 

           (                                      )محل امضا      (مولوی عبدالحکیم شرعی) نام 

سرپرست وزارت عدلیه

وزارت عدلیه: تایید کننده

بودجه انکشافی1401مجموعه بودجه سال مالی 

ریاست پالیسی و پالن: ترتیب کننده

*****************************************************************************************

(ارقام به افغانی)بودجه . 1

121,929,160

عرضه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی

ی
دار

ت ا
دما

 خ
یه

ارا


