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:مقدمه
وزارت عدلیه دولت جمهوري اسالمی افغانستان یکی ازوزارت هاي مهم حکومت وهمکار نزدیک ودایمی سکتورعدلی 

تا حاال جایگاه مهمی در بخش هاي قانونگذاري و عرضه خدمات تأسیساین وزارت اززمان . وقضایی افغانستان می باشد
. ی داشته استعدلی و حقوق

قت همچنان در حال رشد بوده و پوشش خدمات آن از لحاظ ؤمةزده سال پس از تشکیل اداردواوزارت عدلیه در طول 
ریاست مرکزي ) 6(وزارت عدلیه داراي 1381در اوایل سال . جغرافیایی و هم از لحاظ موضوعی گسترده شده است

به . سیدگی به مسایل حقوقی و دفاع از ملکیت ها و منافع دولت بودبوده که خدمات آن محدود به عرصه قانونگذاري، ر
زده سال در ماموریت وزارت عدلیه تغییرات چشمگیري به وجود آمد ،با توجه به آن و نیازمندي دواتدریج در طول این 

یات هاي مردم درعرصه حقوقی وعدلی ، ریاست هاي مختلف ایجاد گردیده و تعداد بست هاي آن در مرکز و وال
. افزایش یافت

به منظور تفتیش 1384، ریاست تفتیش در سال 1381ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی در سال 
به منظور تنظیم مراکز اصالح و تجدید 1384امور مالی و اداري وزارت، ریاست مراکز اصالح و تربیت اطفال در سال 

ریاست پالیسی، پالن و 1388به همین ترتیب در سال . یل وزارت عدلیه گنجانیده شدتربیت اطفال متخلف از قانوندر تشک
ریاست تهیه و تدارکات در تشکیل وزارت عدلیه افزوده 1393ارتباط خارجه و ریاست منابع بشري و در سال 

از این وزارت 1389ل به تشکیالت وزارت عدلیه ادغام شده و در سا1383اداره امور محابس و زندان ها در سال .گردید
. دوباره به تشکیل وزارت امور داخله جمهوري اسالمی افغانستان انتقال یافت

از تشکیالت ستره محکمه جمهوري اسالمی افغانستان به تشکیل وزارت 1387ریاست مساعدت هاي حقوقی در سال 
انزده مساعد حقوقی فقط در سطح مرکز این در زمانی بود که ریاست مساعدت هاي حقوقی داراي پ. عدلیه انتقال یافت

. بوده ودر قضایاي که متهمین آن غایب بودند، مساعدت حقوقی ارایه می کردند
به منظورهماهنگ ساختن ومدیریت موثر بخش هاي قضایاي دولت ، حقوق، مراکز اصالح ومساعدت هاي حقوقی در 

در والیت کابل با آنکه ریاست عدلیه کابل . اد گردیدایج1387والیت کشور در سال 33والیات، ریاست هاي عدلیه در 
گردیده و فعالیت می تأسیسوجود ندارد، اما ریاست هاي حقوق، قضایاي دولت و مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل، 

.نمایند
بشر ، و به تعقیب آن آمریت حقوق1389انکشافی سازمان ملل متحد در سال ةواحد حمایت از حقوق بشر به کمک ادار
در این وزارت ایجاد 1389همچنان آمریت جندر نیز در سال . ایجاد شد1390درچوکات تشکیل وزارت عدلیه در سال 

.گردید
ریاست مرکزي تشکیل گردیده بود به تدریج ) 6(بست و ) 2770(به این ترتیب وزارت عدلیه در طول دوازده سال که از 

عالوه بر آن در تمامی . ریاست مرکزي رسیده است) 16(بست و ) 2966(به تعداد 1392رشد نموده طوري که در سال 
.والیات ریاست هاي عدلیه ایجاد شده و تجهیز گردیده اند

:نشان می دهد1393و1381جدول زیر وضعیت ریاست ها و بست هاي وزارت عدلیه را به صورت نمونه در دو سال 
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تعداد ریاست هاي سال
مرکزي

تعداد ریاست هاي 
مجموع بست هایتیوال

13816

31ریاست حقوق  
16ریاست مرکز اصالح 

ریاست قضایاي دولت 
16

2770

2966ریاست عدلیه13931633

در ارایه بهتر خدمات، تجهیز وزارت و آموزش کارمندان و نیز بخش هاي مختلف دیگر، نهادهاي بین المللی 
با وزارت عدلیه در بخش هاي مختلف 1381هادها از سال این ن. مختلف با وزارت عدلیه همکاري داشته است

: همکاري دارند که لست آنها در ذیل بیان گردیده است
World Bankبانک جهانی.1 /

UNDP/ انکشافی سازمان ملل ۀبرنام.2

GIZ/Maksplank/همکاري هاي آلمان  ةادار.3

IDLO/ بین المللی انکشاف حقوق ةادار.4

UNODC/ ر سازمان ملل مبارزه با مواد مخدةادار.5

USAID/ انکشافی ایاالت متحده امریکا ةادار.6

Eupolاتحادیه اروپاپولیس.7 /

INL/JSSP/CSSPریاست مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قوانین وزارت خارجه امریکا .8

می الی اکنون و برنامه هاي پنج سال آینده وزارت عدلیه را انعکاس1381این گزارش که فعالیت هاي سال 
بخش اول، دیدگاه، ماموریت و اهداف استراتیژیک وزارت بوده، : دهد، در چهاربخش تنظیم گردیده است

وفعالیت هاي  وزارت، بخش سوم مشکالت و چالش هاي فراروي وزارت عدلیه، بخش اجراآتبخش دوم 
.چهارم برنامه پنج سال آینده وزارت را شرح می دهد
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بخش اول
ت و اهدافدیدگاه، ماموری.2

وفعالیت هاي خودرا مبتنی برقوانین ، مقرره اجراآتقت الی اکنون تمامی ؤمةوزارت عدلیه پس ازتشکیل ادار
ژیعدالت براي یژي هاي مربوطه به پیش برده وبه منظورارائه خدمات بهتر به مردم ، استراتیها، پالیسی ها واسترات

سکتورعدلی و استراتیژيانکشاف ملی افغانستان، ستراتیژياهمه و استراتیژي قانون وعدالت را  به تاسی از
با اختتام مدت زمانی اًاخیر. قضایی و نیز برنامه ملی عدلی وقضایی تنظیم، تدوین وبه منصه اجرا گذاشته است

برمبناي برنامه ملی ١خود را نیز تحت نام قانون وعدالت)1397-1393(بعدي پنج ساله استراتیژيقبلی، استراتیژي
ک این وزارت استراتیژیتدوین نموده که درذیل دیدگاه، ماموریت واهداف ) NPP5(5داراي اولویت شماره 

. به صورت مختصر تشریح می گردد

:دیدگاه01.1
.حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر افغانستان

:ماموریت02.1
طی مراحل تدقیق اسناد تقنینی و،سویدتطرح،ارائه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی به مردم افغانستاناز طریق

رایگان به هاي حقوقی، ارائه مساعدتدارایی هاي منقول و غیر منقول دولتیدفاع از آن،به موقعچاپ و نشرو 
، ارائه )قبل از ارجاع آن به محاکم(، حل منازعات حقوقی در مرحله ابتدایی مظنونین و متهمین بی بضاعت

تجدید عملکرد آنها،ةنحوبرو احزاب سیاسی و نظارت هاجمعیتم مردم، ثبت هاي حقوقی به عموآگاهی
رهنمایی و هماهنگی  با ادارات دولتی در زمینۀ اجراي مکلفیت هاي حقوق بشري آنها تربیت اطفال تحت حجز،

. تاسناد حقوقی دولۀتطبیق میثاق هاي بین المللی حقوق بشري در ادارات دولتی و ترجمبرنظارت و 

:کاستراتیژیاهداف 03.1
. تقویت روند قانونگذاري و نشر قوانین جهت دسترسی مردم به آنها)1
فعال سازي و تقویت ادارات عدلی در سراسر کشور و عرضه بهتر خدمات مساعدت حقوقی و آگاهی عامه )2

. حقوقی

مراجعه گردد1ي قانون و عدالت در ضمیمه شماره ژبراي مطالعه استراتی١



٤

.ثریت و کارائی اداره و جلب اعتماد مردمؤتقویت م)3
.ظرفیت اداره و کارکنان وزارتيابهتر سازي فضاي کاري و ارتق)4
. تکمیل و تجهیز زیربناهاي فزیکی)5
. تقویت و گسترش همکاري و هماهنگی با ادارات ذیربط داخلی و بین المللی)6
. بهبود امنیت فزیکی و تسهیالت رفاهی کارکنان)7
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بخش دوم
و فعالیت هااجراآت

وفعالیت هاي خودرا در روشنی اجراآتمی وزارت عدلیه جهت رسیدن به اهداف وماموریت خویش،  تما
از شروع آن وفعالیت هاي اجراآتها وبرنامه هاي کاري  تنظیم نموده ، استراتیژيقوانین مربوطه، پالیسی ها، 

:الی اکنون درقالب چهار برنامه ذیل توضیح وتشریح می گردد1381سال 

:امور قانون گذاري.1.3

تقنینیبازنگري، تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد.1.1.3

تسوید، تدقیق، تعدیل اسناد تقنینی، ارائه مشوره هاي قانونی و ابراز نظر در مورد کنوانسیون ها و موافقتنامه ها، از 
عمده ترین کار هاي وزارت عدلیه می باشد که در این بخش  وزارت عدلیه ازطریق ریاست عمومی انستیتوت 

فعالیت هایی را به 1393قت الی سه ماه اول سال ؤمةرحقوقی ازآغازادا-امورقانونگذاري وتحقیقات عملی
: انجام رسانیده که درذیل طی جدولی به تصویر کشیده شده است
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فهرست اسناد تقنینی ایکه که از آغاز ادارة مؤقت الی تاریخ
31/

6/
1393

س جمهور توشیح 
توسط حکومت یا شوراي محترم ملی تصویب و از جانب محترم رئی

گردیده است، به ترتیب قوانین، فرامین تقنینی، مقرره ها 
ك 

ف برخی از مواد آنها ابراز نظر در مورد کنوانسیون ها، میثاق ها و موافقتنامه ها، ترتیب حکم تر
و اساسنامه ها و تعدیل، ایزاد و حذ

تابعیت و ارایه مشوره هاي قانونی قرار ذیل می
باشد
:

سال ها
مجموعه

147761366615161576

6959

821

8831

1393

2031135400037

1392

14320756375

368

122

902

1391681305793538

105

766

1390272001862491

117

690

1389

115025111227437

118

628

1388

18701100118549

131

735

1387

22122094311584

144

791

1386

3610309069284798

1385

9122303103190349

1384

2562678005290583

1383

6201075004810511

1382

7502341006560696

1381

3001763007550784

1380

100000005600561

عنوان
قوانین

مقرره ها

اساسنامه ها

فرامین

تعدیل، ایزاد و حذف بعضی از 
مواد قوانین

تعدیل، ایزاد و حذف بعضی از 
مقرره ها

موافقتنامه هاي تصویب و نشر 
شده

ك تابعیت
حکم تر

ارایه مشوره ها

ابراز نظر در مورد کنوانسیون ها 
و موافقتنامه ها

مجموع

1234567891011شماره
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طبع و نشر قوانین.2.2.3

چاپ و نشر اسناد مسئولیتریاست نشرات که از مدت زمان طوالنی در چوکات وزارت عدلیه فعالیت مینماید، 
ذیل را انجام داده اجراآتتا حال فعالیت ها ومؤقتاداره تأسیستقنینی و مجله عدالت را عهده دار بوده که از 

.است
شماره سند تقنینی در جریده رسمی 462بع و نشر ط
 تهیه وتنظیم مجموعه قوانین اساسی افغانستان از اولین قانون اساسی زمان غازي امیر امان اهللا خان الی قانون

.اساسی نافذ که در یک جلد به چاپ رسیده است
 بندي و بصورت مجموعی در بمنظور دسترسی آسان مردم به قوانین، قوانین عادي از لحاظ موضوعی دسته

هزار جلد ، یک صدو شانزده هزار جلد و و پنج سه دوره به شکل مجموعه قوانین و به تیراژ هاي شصت 
٢.چهل هزار جلد چاپ و توزیع گردیده است

 جهت دسترسی کارمندان و عموم مردم به منابع حقوقی، کتابخانه مرکزي وزارت عدلیه تجهیز و اکمال
اده محققین، کارمندان وزارت و سایر نیازمندان باز بوده و همه روزه آماده ارائه خدمات گردیده براي استف

.میباشد
 هرات، پکتیا، (والیت 7جهت دسترسی باشندگان والیات به منابع حقوقی و قوانین کتابخانه هاي حقوقی در

در سایر ریاست هاي عدلیه نیز البته. ایجاد و تجهیز گردیده است) دایکندي، بلخ، فاریاب، بامیان و ننگرهار
.کتابخانه هاي کوچکی که درآن قوانین نگهداري می گردند وجود دارد

 جلد کتاب حقوقی خریداري گردیده 9686جهت تجهیز هرچه بهتر کتابخانه هاي مرکز و والیات به تعداد
.است

 الی اکنون طبع و نشر مؤقتاره ازآغاز اد5000- 1000شماره مجله عدالت در هر سال به تیراژ 136به تعداد
.گردیده است

 نسخه طبع و نشر گردیده است283000شماره به تیراژ 132دو هفته نامه حقوقی.

.جھت معلومات بیشتر بھ ضمیمھ شماره سوم مراجعھ شود٢



٨

:خدمات حقوقی.2.3
:ارایه  مساعدت حقوقی و آگاهی عامه حقوقی.   1.2.2

:مساعدت حقوقی. 1.1.2.2
اي جنایی براي متهم بی بضاعت وکیل مدافع قانون اساسی ، دولت مکلفیت داردتا درقضای31به اساس ماده 

1387مساعدت هاي حقوقی در سال ةادار. ا.ا.دولت ج9/6/1386مورخ 111مطابق  فرمان شماره .تعیین نماید 
در آغاز تشکیل ریاست مساعدت هاي حقوقی صرف در کابل و . از ستره محکمه به وزارت عدلیه انتقال یافت

وزارت عدلیه تشکیل آنرا در سراسر کشور بعداً . دو کارمند اداري فعالیت می کردمساعد حقوقی و 15به تعداد 
توسعه داده ،آمریت هاي مساعدت هاي حقوقی درتمامی والیات ایجادودر تمام والیات کشور به جز والیات 

. مساعد حقوقی فعالیت دارد121نورستان، پکتیا و زابل با تشکیل 
ساعدت ها و مشوره هاي حقوقی رایگان به متهمین و مظنونین بی بضاعت در وظیفه اصلی این ریاست ارایه م

قضایاي جنایی و براي اطفال و زنان در قضایاي مدنی و همچنان ارایه آگاهی عامه حقوقی به تمام شهروندان 
. کشور می باشد

آگاهی حقوقی در برعالوه تشکیالت دولتی با توجه به ضرورت جدي نیازمندان،پروژه مساعدت هاي حقوقی و 
ایجاد والی سال 1388مساعد حقوقی درسال 42به کمیت ) بانک جهانی(هشت والیت از طریق بودجه انکشافی 

پس از ارزیابی وتشخیص درصورت نیازدرسایر والیات درمدت باقیمانده توسعه خواهد . ادامه می یابد1397
لسوالی ها ، توافقنامه اي در زمینه ایجاد همچنان براي گسترش ارایه مساعدت هاي حقوقی به سطح و. یافت

انکشافی سازمان ةانجمن مستقل وکالي مدافع و ادارصندوق وجهی مساعدت هاي حقوقی میان وزارت عدلیه،
. به  امضا رسیده است1392ملل متحد درسال 

قابل موده است که فعالًبراي تنظیم فعالیت هاي بهتر این ریاست، وزارت عدلیه اسناد مهم ذیل را تهیه و تدوین ن
:تطبیق می باشد

حقوقی هايمساعدتة مقرر
 پالیسی ملی مساعدت هاي حقوقی
استراتیژي ملی مساعدت هاي حقوقی

:از زمان ایجاد تا اکنون ریاست مساعدت هاي حقوقی امورذیل را  انجام داده است

قضیه 7000سال دفاع از قضایاي جنایی متهمین بی بضاعت
572از قضایاي غیابی به اساس تفاهم نامه با ستره محکمه دفاع

2182دفاع از قضایاي متهمین  زندان بگرام 



٩

:آگاهی عامه حقوقی.  2.1.2.2
حقوقی می باشد، هاي ارایه آگاهی عامه حقوقی نیز یکی از وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی مساعدت 

یاست عمومی حقوق مرکز  وزارت عدلیه ایجاد گردیدکه  در چوکات ر1385در نخست این بخش در سال 
براي تنظیم بهتر امور و هماهنگی در بخش . به ریاست عمومی مساعدت حقوقی انتقال یافت1391در سال بعداً 

فعالیت هاي آگاهی عامه حقوقی، استراتیژي ملی آگاهی عامه حقوقی از طرف وزارت تدوین وبه منصه اجرا 
.قراردارد
به ضرورت جدي نیازمندان، برعالوه تشکیالت دولتی، پروژه ارایه آگاهی عامه حقوقی در سه  با توجه
ادامه 1397ایجاد و الی سال 1388از  سال ) بانک جهانی(از طریق بودجه انکشافی ) بلخ، کندزوننگرهار(والیت

راکز اصالح و محالت، به طور اوسط ساالنه براي یکصد هزار نفر از طریق مکاتب، مساجد، م. خواهد یافت
.آگاهی حقوقی ارایه گردیده است

:جدول زیر نشان دهنده ارائه آگاهی عامه حقوقی می باشد
تعداد چاپ مواد تبلیغاتی

حدود پنج میلیون ورق پوستر ها و اوراق مختلف تبلیغاتی 
جلد14843تقویم با پیام حقوقی 

عنوان25حقوقی) بوکلیت هاي(طبع جزوه ها
نسخه283000شماره به تیراژ 132فته نامه آگاهی حقوقیه

جلد80000شماره به تیراژ 7طبع مجموعه مقاالت حقوقی به صورت کتب
براي دیدن نمونه پوسترها، اوراق تبلیغاتی، تقویم با پیام حقوقی، جزوه و هفته نامه آگاهی حقوقی به ضمیمه 

٣.مراجعه شود4شماره 

:قیقی و حقوقیتحصیل حقوق اشخاص ح.2.3.2
ریاست حقوق وزارت عدلیه از جمله ریاست هاي کلیدي وزارت بوده که تا به سطح ولسوالی ها فعالیت 

ازوظایف عمده این اداره حل و فصل قضایا از طریق میانجیگري ومصالحه بوده که قضایاي امالکی، .دارد
برعالوه تطبیق حکم محاکم درقضایاي .دیونی، تجارتی وفامیلی بین اشخاص حقیقی وحکمی را در بر می گیرد

:وزارت دراین بخش از این قرار استاجراآت.حقوقی از مسئولیت ها و وظایف دیگر این ریاست می باشد

دوسیه275334)امالکی ، دیون، تجارتی و فامیلی( طی مراحل دوسیه هاي حقوقی 
عریضه506302)امالکی ، دیون، تجارتی و فامیلی(رسیدگی به عرایض حقوقی 

.مراجعھ شود٤برای دیدن نمونھ ھا بھ ضمیمھ شماره ٣
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:هفت ساله وزارت دراین بخشدرنمودارزیر ترسیم گردیده استاجراآتبطورنمونه 

:دفاع از امالك و اموال دولت.  3.2.2
قانون اصول محاکمات )9(قانون اساسی،  ماده) 120(ریاست عمومی قضایاي دولت وزارت عدلیه بر مبناي ماده 

( قانون قضایاي دولت مکلفیت  دفاع از منافع عامه 7و6و مواد ریاست جمهوري83فرمان ) 16(مدنی، ماده 
این ریاست بصورت مختصر 1393الی ربع اول سال 1381ازسال اجراآتفعالیت ها و . را بعهده دارد) دولتی

.درنمودارو جدول زیر تشریح گردیده است
:نمودار تعداد دوسیه هاي که مواصلت ورزیده است

:که به نفع دولت فیصله شده است،درجدول زیر نشان داده شده استئیرمنقولاموال منقول وغی
جریب1313773زمین زراعتی
مترمربع زمین2382جریب و 4ساحه تجارتی

دربند693خانه

1386 1387 1388
دوسیھ 19209 18687 24031
عریضھ 46067 42439 42494
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:هفت ساله وزارت دراین بخشدرنمودارزیر ترسیم گردیده استاجراآتبطورنمونه 

:دفاع از امالك و اموال دولت.  3.2.2
قانون اصول محاکمات )9(قانون اساسی،  ماده) 120(ریاست عمومی قضایاي دولت وزارت عدلیه بر مبناي ماده 

( قانون قضایاي دولت مکلفیت  دفاع از منافع عامه 7و6و مواد ریاست جمهوري83فرمان ) 16(مدنی، ماده 
این ریاست بصورت مختصر 1393الی ربع اول سال 1381ازسال اجراآتفعالیت ها و . را بعهده دارد) دولتی

.درنمودارو جدول زیر تشریح گردیده است
:نمودار تعداد دوسیه هاي که مواصلت ورزیده است

:که به نفع دولت فیصله شده است،درجدول زیر نشان داده شده استئیرمنقولاموال منقول وغی
جریب1313773زمین زراعتی
مترمربع زمین2382جریب و 4ساحه تجارتی

دربند693خانه

1388 1389 1390 1391 1392
24031 21976 24143 26982 35039
42494 35446 35730 39099 44432
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:هفت ساله وزارت دراین بخشدرنمودارزیر ترسیم گردیده استاجراآتبطورنمونه 

:دفاع از امالك و اموال دولت.  3.2.2
قانون اصول محاکمات )9(قانون اساسی،  ماده) 120(ریاست عمومی قضایاي دولت وزارت عدلیه بر مبناي ماده 

( قانون قضایاي دولت مکلفیت  دفاع از منافع عامه 7و6و مواد ریاست جمهوري83فرمان ) 16(مدنی، ماده 
این ریاست بصورت مختصر 1393الی ربع اول سال 1381ازسال اجراآتفعالیت ها و . را بعهده دارد) دولتی

.درنمودارو جدول زیر تشریح گردیده است
:نمودار تعداد دوسیه هاي که مواصلت ورزیده است

:که به نفع دولت فیصله شده است،درجدول زیر نشان داده شده استئیرمنقولاموال منقول وغی
جریب1313773زمین زراعتی
مترمربع زمین2382جریب و 4ساحه تجارتی

دربند693خانه

1393
13827
17575

1392 1393
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باب7اپارتمان
باب8سراي
باب647دکان

پول نقد
93199دالر امریکایی،249958353افغانی پول رایج،26321362442

.پول افغانی سابقه26676040020مارك، 
لیتر761910تن و 500مواد نفتی

تن10000آهن
تن350گندم

تقویت دموکراسی وحقوق بشر.  4.2.2

:ثبت و نظارت از فعالیت هاي احزاب سیاسی و جمعیت ها. 1.4.2.2
و احزاب جمعیت ها ی و ثبت با هدف بررسریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی  

الی تأسیساز بدو .در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید5/8/1381مورخ 152سیاسی به اساس فرمان شماره 
همچنان مطابق قانون . جمعیت تمدید گردیده است) 1400(جمعیت ثبت شده و جواز) 4969(اکنون به تعداد 

ود، که به اساس قانون جدید احزاب سیاسی، احزاب حزب سیاسی ثبت گردیده ب110قبلی احزاب سیاسی 
دیده حزب سیاسی جدید ثبت گر63اکنون سیاسی ثبت شده قبلی ملغی گردیده و مطابق قانون جدید تا

:الی اکنون قرار ذیل است1381سالنمودار ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی از آغاز.است

حقوق بشر .  2.4.2.2
تطبیق کنوانسیون هاي بین المللی در جراي مکلفیت هاي بین المللی حقوق بشر خصوصاًوزارت عدلیه به منظور ا

انکشافی ةحمایت از حقوق بشر را منحیث یک میکانیزم بین الوزارتی به کمک مالی ادارة، ادار1389سال 

1381 1382 1383
احزاب سیاسی 0 5 45
جمعیت ھا 19 146 129
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باب7اپارتمان
باب8سراي
باب647دکان

پول نقد
93199دالر امریکایی،249958353افغانی پول رایج،26321362442

.پول افغانی سابقه26676040020مارك، 
لیتر761910تن و 500مواد نفتی

تن10000آهن
تن350گندم

تقویت دموکراسی وحقوق بشر.  4.2.2

:ثبت و نظارت از فعالیت هاي احزاب سیاسی و جمعیت ها. 1.4.2.2
و احزاب جمعیت ها ی و ثبت با هدف بررسریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی  

الی تأسیساز بدو .در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید5/8/1381مورخ 152سیاسی به اساس فرمان شماره 
همچنان مطابق قانون . جمعیت تمدید گردیده است) 1400(جمعیت ثبت شده و جواز) 4969(اکنون به تعداد 

ود، که به اساس قانون جدید احزاب سیاسی، احزاب حزب سیاسی ثبت گردیده ب110قبلی احزاب سیاسی 
دیده حزب سیاسی جدید ثبت گر63اکنون سیاسی ثبت شده قبلی ملغی گردیده و مطابق قانون جدید تا

:الی اکنون قرار ذیل است1381سالنمودار ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی از آغاز.است

حقوق بشر .  2.4.2.2
تطبیق کنوانسیون هاي بین المللی در جراي مکلفیت هاي بین المللی حقوق بشر خصوصاًوزارت عدلیه به منظور ا

انکشافی ةحمایت از حقوق بشر را منحیث یک میکانیزم بین الوزارتی به کمک مالی ادارة، ادار1389سال 

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
45 31 3 10 8 8 38 7 10

129 232 214 269 453 477 497 556 570 1090
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باب7اپارتمان
باب8سراي
باب647دکان

پول نقد
93199دالر امریکایی،249958353افغانی پول رایج،26321362442

.پول افغانی سابقه26676040020مارك، 
لیتر761910تن و 500مواد نفتی

تن10000آهن
تن350گندم

تقویت دموکراسی وحقوق بشر.  4.2.2

:ثبت و نظارت از فعالیت هاي احزاب سیاسی و جمعیت ها. 1.4.2.2
و احزاب جمعیت ها ی و ثبت با هدف بررسریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی  

الی تأسیساز بدو .در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید5/8/1381مورخ 152سیاسی به اساس فرمان شماره 
همچنان مطابق قانون . جمعیت تمدید گردیده است) 1400(جمعیت ثبت شده و جواز) 4969(اکنون به تعداد 

ود، که به اساس قانون جدید احزاب سیاسی، احزاب حزب سیاسی ثبت گردیده ب110قبلی احزاب سیاسی 
دیده حزب سیاسی جدید ثبت گر63اکنون سیاسی ثبت شده قبلی ملغی گردیده و مطابق قانون جدید تا

:الی اکنون قرار ذیل است1381سالنمودار ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی از آغاز.است

حقوق بشر .  2.4.2.2
تطبیق کنوانسیون هاي بین المللی در جراي مکلفیت هاي بین المللی حقوق بشر خصوصاًوزارت عدلیه به منظور ا

انکشافی ةحمایت از حقوق بشر را منحیث یک میکانیزم بین الوزارتی به کمک مالی ادارة، ادار1389سال 
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بشر را در در پهلوي این اداره وزارت عدلیه در تشکیل رسمی آمریت حقوق . سازمان ملل ایجاد نموده است
: تا حال فعالیت هاي ذیل را انجام داده استتأسیساداره حمایت ازحقوق بشر از بدو . ایجاد نمود) 1390(سال 

:هاي آموزشی حقوق بشرتهیه مواد آموزشی و تدویر ورکشاپ)1
حمایت از حقوق بشر در راستاي رشد ظرفیت حقوق بشري نهاد هاي دولتی برنامه هاي آموزشی حقوق ةادار

1779تن  از کارکنان ادارات دولتی راه اندازي نموده است که از جمع 1779برنامه  براي 83بشر را طی  
این اداره رهنمود ودستنامه هاي . تن دیگر آن زن بوده است454آن مرد و  1325اشتراك کننده به تعداد 

.اپ و نشر  نموده استآموزشی را در رابطه به کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشر، آماده، چ

: اسناد بین المللی حقوق بشریمرور قوانین و پالیسی ها در روشنای)2
موافقتنامه را در 3استراتیژي و 22فرمان، 4مقرره، 34قانون، 107اداره حمایت از حقوق بشر جمعآ به تعداد 

در ضمن، این اداره، . ه نموده استمقایسه با کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشر مطالعه و گزارشات آن را تهی
پروسه مرور قوانین ملی را به منظور ارایه پاسخ به سوالنامه ارسالی کمیتۀ ناظر منع شکنجه سازمان ملل متحد و 

استراتیژي در زمینه 2توافقنامه و 5مقرره، 5قانون، 25مفاد مندرج در کنوانسیون منع شکنجه آغاز و به تعداد 
.دیده استشناسایی و مرور گر

: گیري سفارشاتپی)3
پالن عمل "اداره حمایت از حقوق بشر سفارشات سازمان ملل متحد به ارتباط کنوانسیون هاي حقوق بشري

را در تفاهم و همکاري با وزارت ها، ادارات دولتی و نهاد هاي مستقل حقوق بشر تدوین نموده "سفارشات
را در زمینه تطبیق سفارشات و ارایه گزارش هاي بعدي به پالن عمل متذکره میتواند دولت افغانستان . است

این اداره پالن عمل را در همکاري با نهاد هاي ذیربط  کار باالي باز . میکانیزم هاي نظارتی مربوطه کمک نماید
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:قانون جامع براي اطفال)5
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.می گیرد
براي تنظیم فعالیت هاي بهتر این ریاست، وزارت عدلیه اسناد مهم ذیل را تهیه و تدوین نموده است که عمال  

:تطبیق می گردد
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:نشان می دهد1393الی 1387ر ذیل تعداد اطفال متخلف از قانون را از سال نمودا

:اداره و مدیریت.4.3
مدیریت منابع بشري.1.4.3

در همکاري با کمیسیون (PRR)تطبیق برنامه اصالحات و بازسازي ابتدائی 1383در وزارت عدلیه از سال 
غاز گردیده و کارکنان خویش را از طریق مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی در سطح مرکز و والیات  آ

در . رقابت آزاد استخدام و زمینه آموزش هاي داخل خدمت و خارج از کشور را براي شان مهیا ساخته است
Pay and)به ادامه تطبیق ریفورم هاي اداري، سیستم جدید اصالحات اداري رتب و معاشات 1388سال 

Grading)بیق آن براي اولین بار ریاست منابع بشري در چوکات تشکیالتی این در وزارت عدلیه آغاز و براي تط
رتبه یی کالسیک به سیستم 12با تطبیق این برنامه، بست هاي خدمات ملکی ازسیستم . وزارت ایجاد گردید

جدید هشت رتبه یی تنظیم و کارکنان که قبال از طریق رقابت آزاد بست ها را احراز نموده بودند به سیستم 
پروسه استخدام بست هاي بعداً سایر بست هاي خالی به رقابت آزاد گذاشته شده که . انتقال گردیدندجدید

ساالنه کارکنان که یکی از بخش هاي عمده اجراآتهمچنان ارزیابی . مذکور،به شکل رقابتی تکمیل گردید
برنامه . ن روند ادامه داردسیستم جدید رتب و معاشات می باشد، در این وزارت همه ساله تطبیق گردیده و ای

مل هاي رسیدگی دیتابیس منابع بشري ایجاد وطرزالع. هاي آموزشی و ارتقاي ظرفیت نیز انسجام بهتر یافته است
.ت تدوین گردیده استبه شکایات و مصئونی

ختن قرارگرفته وبه منظورموثر سا) CBR(وزارت عدلیه درکته گوري دوم برنامه ارتقاي ظرفیت به اساس نتایج 
.وجذب کادرها باالي پروپوزل تطبیقی برنامه کارجریان دارداجراآتبیشتر 

:فعالیت هاي مختصر این ریاست به شرح زیر می باشد
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.ت تدوین گردیده استبه شکایات و مصئونی
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.وجذب کادرها باالي پروپوزل تطبیقی برنامه کارجریان دارداجراآتبیشتر 

:فعالیت هاي مختصر این ریاست به شرح زیر می باشد
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1393
2353
245



١٦

:باز نگري و اصالح ساختار تشکیالتی با رویکرد تطبیق اصالحات) 1
در طول .از نگري می گرددتشکیالت وزارت عدلیه ساالنه به اساس نیاز مندي ها و اهداف استراتیژیک وزارت ب

این مدت با توجه به تغییر در ماموریت وزارت و نیازمندي هاي جامعه، ریاست هاي مختلف در سطح وزارت 
.ایجاد گردیده است

:باشدمی1393الی 1381نمودار ذیل  بیانگر تغییرات در ساختار تشکیالتی وزارت از سال 

که درنمودارحالت نوسانی را نشان می دهد، مربوط به 1390– 1383البته بلند رفتن تعداد تشکیل درسا لهاي 
این است که درسالهاي متذکره ریاست عمومی محابس جزء تشکیل وزارت عدلیه بوده وپس ازاینکه ریاست 

2966محابس جزء وزارت محترم امورداخله گردید تشکیل وزارت صرف درسطح پست هاي ملکی به کمیت 
.بست باقی مانده است

:آموزش و ارتقاي ظرفیت) 2
یکی از بخش هاي کاري عمده ریاست منابع بشري ، آموزش و ارتقاي ظرفیت منابع بشري در سطح وزارت 

با توجه به امکانات موجود، نیاز سنجی آموزشی کارمندان در سطح مرکز و والیات صورت . عدلیه می باشد
. در داخل وزارت عدلیه ایجاد گردیده است) صنوف کمپیوتر و منجمنت( مرکز مجهز آموزشی .گرفته است

با آغاز تطبیق اصالحات اداري، استخدام طبق قانون بر مبنی لیاقت و شایستگی در وزارت عدلیه صورت گرفته 
که نتایج آن بیانگر رشد قابل مالحظه در بخش جذب کارمندان مسلکی با سویه تحصیالت بلند در مربوطات 

. وزارت عدلیه می باشد
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این است که درسالهاي متذکره ریاست عمومی محابس جزء تشکیل وزارت عدلیه بوده وپس ازاینکه ریاست 

2966محابس جزء وزارت محترم امورداخله گردید تشکیل وزارت صرف درسطح پست هاي ملکی به کمیت 
.بست باقی مانده است

:آموزش و ارتقاي ظرفیت) 2
یکی از بخش هاي کاري عمده ریاست منابع بشري ، آموزش و ارتقاي ظرفیت منابع بشري در سطح وزارت 

با توجه به امکانات موجود، نیاز سنجی آموزشی کارمندان در سطح مرکز و والیات صورت . عدلیه می باشد
. در داخل وزارت عدلیه ایجاد گردیده است) صنوف کمپیوتر و منجمنت( مرکز مجهز آموزشی .گرفته است

با آغاز تطبیق اصالحات اداري، استخدام طبق قانون بر مبنی لیاقت و شایستگی در وزارت عدلیه صورت گرفته 
که نتایج آن بیانگر رشد قابل مالحظه در بخش جذب کارمندان مسلکی با سویه تحصیالت بلند در مربوطات 

. وزارت عدلیه می باشد
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:فعالیت هاي اجرا شده در بخش آموزش و ارتقاي ظرفیت کارکنان در نمودار ذیل نشان داده شده است

: نشان می دهد1392و 1381نمودار ذیل سطح تحصیلی کارمندان وزارت عدلیه را در سالهاي 

استخدام) 3
نفرکارمندان قبالً استخدام 1051بست بوده که از جمله 2770اصل تشکیل وزارت عدلیه حاوي 1381در سال 

نفر 2614بست ارتقا یافته و تعداد 2966اصل تشکیل1393گردیده و برحال وظیفه بودند، در حالیکه در سال 
. کارمندان برحال وظیفه می باشند
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زیربناها و تجهیزات.2.4.3
م تعمیر و دفتر کاري ، درهیچ یک ازوالیات کدامؤقتةوزارت عدلیه درابتداي فعالیت خود پس ازتشکیل ادار

مستقل ویا زمین براي اعماردفتر دراختیارنداشت و درتعمیرهاي مشترك دولتی امورمربوطه را به پیش می برد، 
:ازآنزمان تاحال اقداماتی که دراین بخش انجام شده قرارذیل است

سرپل، پروان، فاریاب، براي ریاست هاي عدلیه والیات فراه، هلمند، غور، ننگرهار، زابل، پکتیکا، دایکندي، )1
جوزجان، سمنگان، بامیان، وردك، بدخشان،کندزوبلخ ، زمین خریداري ویا ازطریق وزارت زراعت تهیه 
گردیده، همینطوربراي اعمارمراکز اصالح وتربیت اطفال والیات پکتیا، فراه، کاپیسا، خوست، لغمان، غور، 

یان، وردك، بدخشان، کندزوارزگان زمین تهیه ننگرهار، زابل، هلمند، بادغیس، دایکندي، سمنگان، بام
.گردیده است

براي ریاست هاي عدلیه والیات غزنی،  وردك، لوگر، بغالن، بلخ، پکتیا، قندهار، کاپیسا وپنجشیر، تعمیرات )2
.ها یکجا کارشان را انجام می دهندارنوالیکامپلکسی اعمارگردیده که با محاکم و

روان، دایکندي،جوزجان و بدخشان تعمیرهاي مشترك با براي ریاست هاي عدلیه والیات پ)3
اعمارگردیده استارنوالی.

قندز، سمنگان و هلمند، دفاترکاري براي ریاست هاي عدلیه والیات سرپل، غور، پکتیکا، ننگرهار، )4
اعمارگردیده است

یرات اساسی براي ریاست هاي عدلیه والیات بامیان، فاریاب، لغمان، خوست، کنرها، زابل وتخار، تعم)5
.به بهره برداري میرسد1393درنظرگرفته شده که درختم سال 

براي مراکزاصالح وتربیت اطفال دروالیات کابل، قندهار، هرات، هلمند، وردك وخوست تعمیرهاي اساسی )6
.اعمارگردیده واعمار مراکز اصالح والیات ننگرهار وبلخ درجریان است
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تعداد کارمندان استخدام شده
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هاي مرکزي این وزارت، دفاتر کاري مناسب نداشته وبه همین تعمیر مرکزي وزارت عدلیه براي ریاست )7
جریب 25ریاست هاي این وزارت دردفاتر کرایی فعالیت می نمایند، جهت حل این مشکل8لحاظ به تعداد 

به تاریخ اعمار آن و قرارداد زمین ازوزارت دفاع درساحه داراالمان اخذگردیده، دیزاین تعمیر قبال تکمیل 
ردیده است در مطابقت قرارداد تا سه سال دیگر تعمیر جدید مورد استفاده قرار خواهد عقد گ6/6/1393

.گرفت
درمورد تجهیزات دفاترنیز اقداماتی مناسبی صورت گرفته است، درریاست هاي مرکزي وزارت اکثریت )8

ارمندان کارمندان با وسایل تکنالوجی کاروفعالیت دارند وهمینطوردروالیات نیز حدودبیشترازچهل درصدک
هم چنان ادارات مرکزي با موبل وفرنچر تجهیز . با این وسایل، کارهاي روزمره شان را به پیش می برند

ولسوالی والیات درجه سوم موبل 134برعالوه براي .  گردیده و ادارت والیتی نیز نسبتا مجهز شده اند
هاي حقوق ولسوالی ها به تعداد ازمجموع مدیریت.کامال اکمال گردیده اند1389وفرنیچر تهیه ودرسال 

مدیریت حقوق بطورمستقل دردفاتري که براي شان اعمارگردیده امورروزمره را انجام می دهند وسایر ) 20(
به. مدیریت هاي حقوق فعال درتعمیرات کامپلکسی ولسوالی ها فعالیت هاي شان را انجام می دهند

مدیریت حقوق داراي زمین می باشند که 37نبوده  و مدیریت حقوق به علت نبود امنیت فعال) 42(تعداد 
.عندالموقع دفاتر براي شان اعمار خواهد شد

، مؤقتجهت انجام بموقع امور محوله، وسایط نقلیه از جمله ابزار ضروري کار بوده و در آغاز کار اداره )9
نقیصه وزارت اقدامات وزارت عدلیه فقط سه عراده موتر استهالك شده در اختیار داشت که براي رفع این

. مناسبی انجام داده است

بودجه .3.4.3
بودجه عادي وانکشافی وزارت نیز ساالنه یکسان نبوده بلکه با توجه به هرسال مالی نوساناتی داشته است که 

در جدول زیر 1393الی 1387عدلیه از سال میزان تخصیص ومصارف بودجه عادي وانکشافی ساالنه وزارت 
: استنشان داده شده 
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عواید . 4.4.2
عواید وزارت عدلیه ازبابت ده یکه حقوق، ثبت وصدور جواز رهنماي معامالت، عریضه نویسان، جمعیت ها 

افغانی، درسال ) 3168012(درمرکز وزارت عدلیه بالغ بر1382واحزاب سیاسی وفروش جراید ومجالت درسال 
که عواید ده یکه .افغانی میشود) 19873421(بالغ 1393ماه سال مالی 8افغانی  و در ) 33881340(بالغ بر1392

حقوق وجواز رهنماي معامالت والیات به مستوفیت والیات مربوطه تحویل داده می شود جهت مزید معلومات 
:نمودار عواید هرسال مالی مرکز وزارت در ذیل آمده است

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تخصیص عادی 1214976482 1615317717 1855384998 1636862480 438282445 617850781 300615500
مصرف عادی 1172869552 1393696330 1738678131 1620736757 411711162 581596798 259706989
تخصیص انکشافی 249290529 523692000 472270981 260184103 307931138 317404213 79646448
مصرف انکشافی 49132061 89247866 160459316 218563288 53515708 102878976 26221024
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شفافیت وحسابدهی. 5.4.2
مجلس عالی وزرا 12/11/1383مورخ » 8«مصوبه شماره » 11«رت عدلیه به اساس بند ریاست تفتیش داخلی وزا

در طی . فعالیت می کند. ا.ا.وزارت عدلیه ایجاد و در هماهنگی با اداره عالی تفتیش ج1384در تشکیل سال 
:دوازده سال گذشته این ریاست اقدمات ذیل را انجام داده است

سی و دو ملیون و ) 32947062.6(ور بشمول ریاست هاي مرکزي مبلغ والیت کش34از اثر بازرسی در )1
پنجا و هفت هزار و چهل و ) 57048(نه صد و چهل و هفت هزار و شصت و دو عشاریه شش افغانی، 

) 200000(یکصد و چهل و هشت هزار و دو صد کلدار پاکستانی و ) 148200(هشت دالر امریکائی، 
. ل بازگشت دانسته استدوصد هزار تومان ایرانی را قاب

) 11(نفر کسر معاش، ) 17(نفر اخطار، ) 9(مورد توصیه، ) 128(مورد رهنمود اصالحی،  ) 2392(تعداد )2
. ضایی گردیده استقنفر معرفی به ارگان هاي عدلی و 

. عالی مبارزه با فساد اداريةیت کاري وزارت و ارایه  گزارشات مفصل به اداروترتیب پالن سه اول)3

3168012

3780400

4028500

6040426

8850000

12049051

15887203

26473035

23860826

24596758

33881340

19873421

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393



٢٢

ش سومبخ
مشکالت و چالش هاي فرا روي وزارت عدلیه

در ی، هنوز هم چالشها و موانعۀ خدمات براي مردم صورت گرفته استیاقداماتی که براي بهبود ارابا وجود 
مردم به عدالت، شفافیت و حسابدهی، ارتقاي ۀقوانین، دسترسی عام، تدقیق و تعدیل تسویدطرح،بخش هاي

وجود دارد که امنیت تأمین هماهنگی و همکاري با ادارات ذیربط و وبرقراري ازیرساخت هاعمارظرفیت،
.پرداخته می شودذیالًبه آن 

اصالح و تسوید قوانین.1
تقنینیاسنادطرح ابتدایی ۀتهیبه منظورظرفیت تخصصی در ادارات دولتی کمبود.
ناکافی بودن کارمندان مسلکی ریاست عمومی تقنین از نظر کمی و کیفی .
تکمیل نبودن دیتابیس دسترسی به اسناد تقنینی با معیارهاي بین المللی.
ناقص قوانین کشورهاي خارجی و ارائه آن غرض تدقیق و طی مراحلۀترجم.
فشار حین تدقیق اسناد تقنینیاعمالسسات وؤمۀمداخل.
تقنینریاست درتحقیقات علمیعدم موجودیت ظرفیت در بخشآموزش وفعال نبودن بخش  .
 میان ریاست تقنین و ادارات دولتی قبل از تهیه سند تقنینی مورد نیازضعیف همآهنگی.
 هاي معتبر خارجیکارکنان مسلکی ریاست عمومی تقنین به زبانضعیفبلدیت.

مردم به عدالتۀدسترسی عام.2
 چارچوب حقوقی و مدیریتی سیستم مساعدت هاي حقوقیناکافی وضاحت.
هماهنگ وکارآ براي مساعدت هاي حقوقی که با در نظر داشت منابع موجودنبود یک سیستم،

. ها باشديجوابگوي حد اقل نیازمند
میزان محدود خدمات مساعدت هاي حقوقی و دسترسی اندك به مساعدت هاي حقوقی با کیفیت.
 ولسوالی هااکثریتعدم ارائه خدمات مساعدت هاي حقوقی در
در موردچگونگی عرضه متهمین بی بضاعت و ادارات عدلی وظنونینپائین بودن سطح آگاهی م

. خدمات رایگان حقوقی
پایین بودن سطح آگاهی حقوقی عامه مردم.
 نبود هماهنگی میان ادارات ذیربط براي ایجاد یک چارچوب حقوقی مشخص جهت تنظیم امور حل

عرفی منازعات
ي دولتی غصب شدهاسترداد ملکیت هابرابراعمال نفوذ زورمندان در.
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کانیزم مشخص جهت نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی و جمعیت ها در والیاتینبود م.
 در مراکز اصالح و تربیت اطفال در و کتابخانه هاي مجهز کمبود و ناکافی بودن کارگاه هاي حرفوي

. والیات

دهی شفافیت و حساب.3
رتپالیسی مشخص مبارزه با فساد اداري در سطح وزانبود.
 به موقع گزارش هاي ربعوار مرکزي و والیتیعدم ارایۀ.
 و میزان ارایه خدمات وزارت به مردم اجراآتارایه معلومات ناکافی از چگونگی
گزارش دهی ریاست هاي مرکزي و والیتیعدم پیگیري روند حسابدهی و یت درشفافکمبود.
 تدارکات و طرزالعمل تدارکاتی و همچنان طویل بودن طرزالعمل هاي تدارکاتی و مغلق بودن قانون

.تمرکز صالحیت هاي تدارکاتی در مرکز
پائین بودن ظرفیت مسلکی و فنی کارکنان بخش تدارکات در سطح مرکز و والیات.
طویل شدن پروسه استخدام داخلی وزارت.
 موضوعات توجه کمتر وزارت در دخیل ساختن کارکنان وزارت در امر تصمیم گیري ها و بحث روي

.مربوط
هاي سیاسیهگروواعمال نفوذ غیر قانونی بعضی از اراکین دولتی.
عدلی و حقوقیدریافت رضایت یا عدم رضایت مراجعین از ارائه خدمات تثبیت وايبرمیکانیزم نبود
طویل بودن برخی از پروسیجر هاي کاري.
به مراجعینکارياجراآتةنبود میکانیزم هاي ارایه معلومات کامل از نحو.
 هاي اداره تفتیش داخلی وزارتمسئولیتمشخص نبودن صالحیت ها و.

پائین بودن ظرفیت مسلکی و فنی کارکنان ریاست تفتیش داخلی وزارت.
ریاست هاي مرکزي و والیتی وزارت با ریاست تفتیش داخلی در امر ضعیفهمکاري و هماهنگی

.کارياجراآتنظارت بر مسائل مالی و 

: یتظرف.4
 با تجربه و مسلکیمامورینکمبود.
 در جهت استفاده از وسایل تکنالوژي و اجراي موثر وظایفمامورینپائین بودن ظرفیت.
پائین بودن ظرفیت هاي رهبري و مدیریتی .
پائین بودن ظرفیت بخش هاي حمایوي وزارت .
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عدم موجودیت سیستم ارتباطات درست و تجهیزات ارتباطی.
فیصد کارمند داراي 25فیصد ماستر، 1حدود (موجود وزارت مامورینسطح تحصیالت پائین بودن

).درجه تحصیلی لیسانس و متباقی درسطح بکلوریا و پائین از آن
استندردصورت کامالًه عدم تناسب تشکیل با حجم وظایف و عدم تصنیف وظایف ب.
کارکناناجراآتثریت سیستم موجود ارزیابی ؤعدم م
 اناث در مطابقت با پالیسی هاي جندرارکنانککمبود .
 سسات خصوصیؤدولتی و مکارکنانعدم تناسب میان معاشات.
 مسلکی جهت میانجیگري منازعات حقوقی در سطح والیات و ولسوالیهامامورینکمبود.
 کمبود راهکارهاي موثر مکافات و مجازات
نبود دیتابیس در بخش هاي مختلف.

:هیزاتها و تجزیر ساخت.5
 وزارت عدلیهدفاتر مرکزي نبود تعمیر مناسب براي.
 ریاست عدلیه در والیات 13نبود دفاتر کاري براي
والیت28کز اصالح و تربیت اطفال در انبود تعمیرمر.
 مدیریت هاي حقوق ولسوالی هانبود تعمیر در اکثریت.
کمبود تجهیزات و وسایط ترانسپورتی .
تکنالوژي معلوماتی و عدم تامین ارتباط بین والیات و مرکز از طریق انترنیت کمبود زیرساخت ها براي
 برق در بعضی از دفاتر وزارت عدلیهو کمبود انرژي نبود.

هماهنگی و همکاري با ادارات ذیربط .6
ین همکاري و هماهنگی بین ادارات مختلف سکتور عدلی وقضائیئسطح پا.
و وزارت)داخلی و خارجی( یربط همکارسسات ذؤین ارتباطات میان مئسطح پا.

امنیت.7
امنیتی در ادارات وزارت عدلیهو نیرويزیربناها کمبود .
 کمک هاي اولیۀ طبیمراکز نبود .
 وسایل ضد حریقوکمبود تجهیزات.
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 کمبود تجهیزات و وسایل برقی براي کشف خطرات امنیتی از قبیل کمره هاي مدار بسته و دروازه هاي
.برقی

ًوزارت داخله باوزارت عدلیه در جهت حفظ پائین بودن سطح همکاري نهادهاي امنیتی مخصوصا
.ودفاترمربوطه ریاست هاي عدلیه دروالیات وولسوالیهاکارکنانوتأمین امنیت 

 این وزارت توسط افراد غیر مسئول در جریان وظیفهکارکنانتهدید.
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بخش چهارم
برنامه هاي پنج سال آینده وزارت

وزارت عدلیه با توجه به اولویت هاي کاري، نیازمندي هاي اجتماعی و سطح توقعات مردم برنامه هاي 
این . مختلفی را در راستاي رسیدن به اهداف خود در نظر گرفته که در قالب هفت برنامه تنظیم گردیده است

: برنامه ها شامل موارد زیر می باشد

:قانونگذاريپروسهتثریؤاصالح قوانین و مبرنامه . الف

ریاست عمومی تقنین با تهیه کتب مورد نیاز، انکشاف دیتابیس و ارتباط الکترونیکی با هتجهیز کتابخان
.هاي بین المللیکتابخانه

بخش آموزشیایجاد تحقیقات علمیحقوقی و ارتقاي ظرفیت مامورین مسلکی جهت انجام.
آنانهاي مسلکیو ارتقاي ظرفیتهاديتعداد کمی مترجمین با نظرداشت نیازمنافزایش.
 و سایر اسناد تقنینیاقتصاديجزایی، مدنی، عرصه هاي اصالح و بازنگري قوانین اولویت بندي.
 ذیربط ادارت دولتی در تهیه پیش نویس قوانین مربوطه توسط بخش آموزشیمامورینآموزش.
 تقنینایجاد و انکشاف دیتابیس قوانین در ریاست.
پیش هبه منظور ایجاد همآهنگی قبل از تهیحکومتین حقوقی اداراتیمشاوررايیمینارها بتدویر س

.هانویس
تکمیل کودهاي جزایی، اطفال و اداري و طی مراحل آن.
منظور رشد کیفی پروسه قانونگذاري ه سایر کشورها بدر تجارب قانونگذاري از سازي براي استفاده زمینه

.لکیظرفیت اعضاي مسيو ارتقا
و سایر اسناد تقنینی مورد نیاز داخلی و ده استملحقشهاي که تا فعال افغانستان به آن ترجمه تمام میثاق

.خارجی

:به عدالتمردمدسترسیبرنامه . ب

چاپ، نشر و توزیع مواد آگاهی عامه حقوقی به زبان هاي رسمی و محلی.
هاحقوقی از طریق رسانهدهی هاي آگاهی تدویر برنامه.
وزارت عدلیه هاي بالعوض حقوقیجهت هماهنگی فعالیت هاي میکانیزم وپروسیجر تسهیالت کمکۀتهی

مظنونین و خدمات وکالت دفاع رایگان براي ۀانجمن مستقل وکالي مدافع افغانستان به منظور عرضو
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هانتخاب شدهاي، زنان و اطفال در والیات هرات، بلخ، ننگرهار و هلمند و ولسوالیمتهمین بی بضاعت
.آن

هاي بالعوض حقوقیتهیه بودجه کافی براي تسهیالت کمک.
هاي حقوقیچگونگی دسترسی به مساعدتآگاه ساختن مردم از.
هاي مرکزي و والیتیهاي کاري براي ریاستایجاد دیتابیس.
هاي ریاست انسجامالکترونیکی ساختن بخشی از فعالیت.
ها در سطح و جمعیتسیاسی ونظارت ازچگونگی فعالیت احزاب طرح میکانیزم مشخص جهت بررسی

.مرکز ووالیات
نقشه راهتدوین (هاي حقوقی در سطح کشورارزیابی کلی وضعیت مساعدت.(
هاي حقوقیغنامندي قوانین، مقررات و پالیسی مربوطه به مساعدت.
ت هاي بین المللی حقوق بشر تقویت اداره حمایت از حقوق بشر به منظور اجرا و هماهنگ کردن مکلفی

.در ادارات دولتی هدف دیگر است که نیازمند اتخاذ اقدامات همه جانبه می باشد
هاي نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادارات دولتیپیگیري سفارشات میکانیزم.
ولتیتدویر برنامه هاي آموزشی در زمینه موضوعات مربوط به حقوق بشر براي کارکنان ادارات د.
تشکیل مساعدتهاي حقوقی در سطح کشور و تجهیز آن و توجه الزم به حقوق و امتیازات افزایش

.مساعدین حقوقی
 حل عرفی منازعاتبرايتالش جهت ایجاد چارچوب حقوقی مشخص.
تاایجاد و تقویت کتابخانه هاي حقوقی در تمام ریاست هاي عدلیه والی.
تحت حجزجدید تربیت اطفالتدوین استراتیژي براي نگهداري و ت
ایجاد کتابخانه ها براي مراکز اصالح و تربیت اطفال تحت حجز

:شفافیت وحسابدهیبرنامه . ج

ها و هیئت رهبريتدوین طرزالعمل تدویر جلسات به سطح ریاست.
مساعدت حقوقیوارایهرسیدگی به دعاوي حقوقیسازيساده .
ها، احزاب سیاسی وجمعیتماي معامالت، عریضه نویسانجواز رهنسازي پروسۀ صدور آسان و ساده.
هاي کاري در پوستر ها و در معرض دید قرار دادن آنها براي مراجعینترسیم پروسه .
 ها و ویب سایتادارات وزارت از طریق رسانههوردهاي ساالنآو دستاجراآتنشر و پخش گزارش

.وزارت
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ساحات آسیب پذیر از نظر فساد در وزارتکاري براي بررسی و ارزیابی هایجاد کمیت.
تدوین پالیسی مبارزه با فساد اداري در سطح وزارت.
 کاري و ارتقاي ظرفیت ریاست تفتیش داخلیاجراآتدهی، گزارشتقویت سیستم.
وهاي ساده سازي و همچنان شناسایی نکات ضعفتحلیل پروسه کاري و اداري جهت شناسائی میکانیزم

.ارمندانقوت ادارات و ک
 و متخصص استخدام کارمند جهتتقویت و بهبود میکانیزم دریافت شکایات کارکنان و رسیدگی به آن

. ثبت شکایات و بررسی شکایات
 حقوق مرکز و کابلهاي ها براي مراجعین ریاستسمع شکایات از طریق توزیع کارتمیکانیزم ایجاد .
تدوین پالیسی منابع بشري در سطح وزارت.
هاي منابع بشري و مبارزه با فساد اداري در سطح وزارت و نظارت بر آنق پالیسیتطبی .

:ظرفیتبرنامه . د

 پرداخت معاشات مورد بازنگري قرار گرفته، دقیق و مستند می گرددمیکانیزم .
ۀپروپوزل هاي برنام)C.B.R.F (منظور شامل شدن در این برنامه ترتیب می گردده ب.
 برنامه)C.B.R.F (ت تطبیق می گرددادر سطح مرکز و والی .
 ساختار تشکیالتی با در نظرداشت برنامه)C.B.R.F ( وظایف بصورت و مورد بازنگري قرار گرفته

ت داخلی تقویه می ادرست تصنیف بندي و تشکیالت متناسب با حجم وظایف ترتیب و سسیتم ارتباط
. گردد

 در مطابقت با ) یرهبري، مدیریتی، مسلکی و تکنولوژیکمهارت هاي (کارمندان با ظرفیت هاي بلند
و قوانین نافذه به اساس اصل شایسته ساالري و با در نظرگیري پالیسی ) C.B.R.F(معیارهاي برنامه 

. استخدام می گرددجنسیت
 در سطح وزارت جهت بهبود ارایه ) ي کاريبازنگري طرزالعمل ها و رهنمود ها(چارچوب حقوقی

.گرددمیخدمات ایجاد
 و رعایت پالن کاري ملی براي زناناستراتیژي منابع بشري و پالن تطبیقی آن برمبناي استراتیژي وزارت

.ددتدوین و اجرا می گر
برنامه هاي آموزشی اختصاصی برا ي ارتقاي کارکنان اناث تدوین و اجرا میگردد.
 پوهنبراي برنامه کارآموزي فارغان اناث از میکانیزمقوق و شرعیات در کابل و سه والیت هاي حی

. کشور و جذب زنان واجد شرایط در این برنامه تدوین می گردد
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برنامه کارآموزي براي فارغان اناث فاکولته هاي حقوق در مرکز و والیات تدویر می گردد.
رددنیازسنجی آموزشی در سطح اداره مرکزي و والیتی به صورت ساالنه تکمیل و گزارش آن تهیه می گ .
و برنامه کاري ملی با در نظر داشت نیازسنجی آموزشی ،ا سیر علمییمدت ههاي آموزشی کوتابرنامه

. سسات ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور تدویر می گرددؤبا همکاري مبراي زنان 
تدوین و تصویب می گرددبراي کارکنانطرزالعمل آموزش .
 گرددتوسط خود کارمندان وزارت عرضه میتربیه و آموزشرکنانکاآموزگاران مسلکی از خود.
هاي تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستري و دکترا با درنظر داشت اهداف استراتیژیک فراهم می بورسیه

. گردد
گرددمکافات و مجازات با در نظرداشت قوانین و مقررات نافذ تدوین میطرزالعمل .

کارمندان دایر می گردددرق و ایجاد انگیزه برنامه هاي مختلف جهت تشوی.

:زیرساخت ها و تجهیزاتبرنامه . ـه

 2014آغاز کار (اعمار ساختمان مرکزي وزارت عدلیه(
 ریاست عدلیه در 9کار اعمار تعمیر گفتنی است که (والیات در ریاست هاي عدلیه برايتعمیر13اعمار

. )گردیده استآغاز 2013سال 
2013تعمیر در سال 2کار اعمار (هامرکز اصالح و تربیت اطفال در مراکز والیت15براياعمارتعمیر

.)گردیده استآغاز 
هاي حقوق در ولسوالی هااعمار تعمیرهاي مدیریت.
تهیه انرژي آفتابی براي ریاست هاي عدلیه و مراکز اصالح در والیات فاقد برق .
 و وسایل تراسپورتی در اداراتی که با کمبود وسایل ترانسپورتی نیازسنجی اداري و فراهم سازي تجهیزات

.مواجه اند
یشرفت کار وزارت مخابرات در پبا در نظر داشت ،ایبر نوريۀفوصل ریاست هاي عدلیه والیات به شبک

و دفتر مرکزي ي عدلیهبه آنها جهت تقویت ارتباطات بین ریاست هایهر والیت و ارایه خدمات انترنیت
.وزارت

در تعمیر جدید مرکزي وزارت، "پی بی اکس"هاي داخلی کمپیوتري، تلیفونۀایجاد زیرساخت شبک
.فایبر نوري و ایجاد یک سرور روم مجهز به همه امکانات مورد نیازۀوصل آن به شبک
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:هماهنگی و همکاري با ادارات داخلی و بین المللی ذیربطبرنامه .و
راي تقویت هماهنگیبرگزاري سمینارها و ورکشاپ ها ب.
 دوامدار میان ادارات عدلی وقضاییمنظم و برگزاري جلسات مشترك .
 و والیاتبرگزاري جلسات سه ماهه با مؤسسات ملی و بین المللی درمرکز .
تامین و تعمیم ارتباطات الکترونیکی در جهت تقویت هماهنگی و ارایه خدمات بهتر .
 مرکزي و والیتیبرگزاري جلسات ساالنه روساي عدلیه.

امنیتبرنامه .ز
تهیه تجهیزات و وسایل ایمنی در دفاتر کاري وزارت عدلیه.
عقد تفاهمنامه ها با وزارت داخله در رابطه به تامین امنیت دفاتر وزارت عدلیه در سطح مرکز و والیات.
 تقاعد کارکنانطرز اجرا تدوین رهنمود.
 مرکزي وزارتدر تعمیر تجهیز کودکستان.
مرکز کمک هاي اولیه در وزارتجاد ای.

شوراي محترم وزیران دولت جمهوري اسالمی افغانستان، 4/1/1393مورخ  ) 1(از مصوبه شماره به تاسی
الی اکنون وزارت عدلیه بوده که با ضمایم 1381از سال اجراآتگزارش فوق ترتیب گردیده که  نشان دهنده 

.آن جهت معلومات، تقدیم است

با احترام
قانونوال سید یوسف حلیم

معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه 
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که توسط شوراي محترم وزیران 1393/سنبله/31فهرست اسناد تقنینی که از آغاز ادارة مؤقت الی تاریخ 
. تصویب و از جانب جاللتمآب رئیس جمهور توشیح گردیده است

:قوانین: الف
1380سال 

عنوانشماره
نمبر 
مصوبه

مبر ن
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

6811/12/138018/12/1380800قانون مطبوعات1
فرمان تقنینی

1381سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

1
قانون سرمایه گذاري خصوصی داخلی و 

خارجی
فرمان تقنینی1342/6/138120/6/1381803

فرمان تقنینی121525/8/138122/10/1381804بر 24قانون سازمان هاي اجتماعی2
فرمان تقنینی5418819/10/138122/12/1381805بر 24قانـــــون اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات3

1382سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرانفاذتاریخ 
نمبر 
جریده

مالحظات

فرمان تقنینی143829/4/138231/4/1382809قـــانون هــــــوا نوردي ملــــــکی1
فرمان تقنینی237322/7/138226/7/1382812قــــانـــــون احــــزاب سیـــاسی2
فرمان تقنینی29756/8/138213/8/1382813قانون مبارزه علیه مواد مخدر3
فرمان تقنینی308118/8/138230/9/1382814قانــــون انتخابات شاروالی ها4
فرمان تقنینی6227/6/138230/11/1382819قــــــانـــــون دافغانستان بـــــانک5
فرمان تقنینی6327/6/138230/11/1382819قــــــانـــــون پول و بانکداري6

7
ــــون اجراآت جـــــزائی مـــؤقت براي قان

محاکم
فرمان تقنینی1382820/ 421154/12/13826/12

1383سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

ن تقنینیفرما1411/1/138315/1/1383824بر45قانون رسانـــه هاي همگانـــــــــــی1
فرمان تقنینی41931/2/138331/2/1383828بر45قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان2
فرمان تقنینی10287/3/138310/3/1383829قانون انتخابات3
فرمان تقنینی30777/7/138320/7/1383838قــــانـــون مبارزه علیه ارتشا وفساد اداري4
فرمان تقنینی308226/7/138330/7/1383839مبارزه علیه تمویل تروریزمقانون 5
فرمان تقنینی318126/7/138310/8/1383840قــانــــون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی ازآن6



٣٢

1384سال 
عناوینشماره

نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ انفاذ
تاریخ 

نشر
نمبر جریده

فرمان تقنینی10463/1/1384846ن رسیدگی به تخلفات اطـــفـــالقانو1
فرمان تقنینی15310/1/138415/1/1384847قـــــانــون گمـــــرکــــــات2
فرمان تقنینی6127/2/138410/2/1384850قــــانـــون انتخــــــابـــــــات3
فرمان تقنینی41421/2/138431/2/1384851ا.ا.قانون تشکیالت محاکم قوة قضائیه ج4
فرمان تقنینی331521/2/138410/3/1384852قانون محابس و توقیف خانه ها5

6
قــانون تشکیل ، وظایف وصالحیت هاي 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
فرمان تقنینی71622/2/138431/3/1384855

فرمان تقنینی9203/3/138431/3/1384855ات و مــواد منفلقهقانون سالح ناریه ، مهم7
فرمان تقنینی13345/4/13846/4/1384856قانون ادارة امور مالی و مصارف عامه8
فرمان تقنینیNGOs(12825/3/138415/4/1384857(قانون مؤسسات غیر دولتی 9

فرمان تقنینی164322/4/138420/5/1384859قانون مواد معدنی افغانستان10
فرمان تقنینی216229/5/138431/5/1384860قانو ن شورا هاي  والیـــــــــتی11
فرمان تقنینی217214/6/138420/5/1384861قانون خدمات ملـــــکی12
فرمان تقنینی227520/6/138431/5/1384862قانــــون پـــــولیــــس13
فرمان تقنینی258930/7/13841384865قانون تـــــــــدارکات14
فرمان تقنینی25814/7/13841384866قانون محاکم عسکري15
فرمان تقنینی279523/8/13841384867قانون مالیات بر عایدات16
فرمان تقنینی3110515/9/13841384869قانون سر مایه گذاري خصوصی17
فرمان تقنینی3411627/9/13841384871قانون رسانه هاي همگانی18
فرمان تقنینی3311227/9/13841384873قانون محیط زیست19
فرمان تقنینی3411327/9/13841384874قانون احصائیه20
فرمان تقنینی3412127/9/13841384875قانون مبارزه علیه موادمخدر21
فرمان تقنینی3411427/9/13841384876انون اجراآت جزائی عسکريق22
فرمان تقنینی3411527/9/13841384876قانون جزاي عسکري23
فرمان تقنینی3311727/9/13841384878قانون تنظیم خدمات مخابراتی24
یفرمان تقنین3412027/9/13841384880قانون هایدرو کاربن ها25

1385سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

تصویب شوراي ملی68/27826/10/13851385912قانون محیط زیست1
فرمان تقنینی359527/10/13851385913قانون حکمیت تجارتی2
فرمان تقنینی359527/10/13851385913)مصالحه تجارنی(قانون میانجگري3
فرمان تقنینی359527/10/13851385913قانون شرکت هاي تضامنی4

5
قانون شرکت هاي سهامی و محدود 

المسولیت
فرمان تقنینی359527/10/13851385913
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فرمان تقنینی359427/10/13851385914قانون کار6
فرمان تقنینی349727/10/13851385916قانون صحت7
فرمان تقنینی349727/10/13851385916قانون طب عدلی8
فرمان تقنینی349727/10/13851385916قانون ادویه9

1386سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

تصویب شوراي ملی4115/1/13861386920قانون شورا هاي والیتی1
تصویب شوراي ملی474527/3/13861386923قانون محابس و توقیف خانه ها2

731114/9/13861386934قانون وکالي مدافع3
تصویب شوراي ملی

1387سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

تصویب شوراي ملی83928/1/13871387944قانون جزائی عسکري1

2
قانون فروش عقار به نمایندگی هاي سیاسی 

دول خارجی و موسسات بین المللی
تصویب شوراي ملی853327/3/13871387947

تصویب شوراي ملی873527/3/13871387947قانون طب عدلی3
تصویب شوراي ملی91363/4/13871387949انستانقانون اکادمی علوم افغ4
تصویب شوراي ملی89373/4/13871387949قانون کوپراتیف ها5

6
قــانــــــــون مبارزه علیه جـــــــرایــــــم 

تروریستی
فرمان تقنینی13409/4/13871387952

تصویب شوراي ملی903226/3/13871387951قانون کارکنان خدمات ملکی7

8
قــــانون مبارزه علیه اختطاف و 

قـــــاچــــاق انسان
فرمان تقنینی185224/4/13871387952

فرمان تقنینی205631/4/13871387955قانون معارف9
فرمان تقنینی205931/4/13871387957قانون تدارکا ت10

11
ارزه علیه قانون نظارت برتطبیق استراتیژي مب

17فساد اداري
فرمان تقنینی6331/4/13871387957

فرمان تقنینی216231/4/13871387958قانون تنظیم امور زمینداري12
فرمان تقنینی1387954قانون بیمه13

14
قانون حمایت حقوق مؤلف ، مصنف، هنر 

)کاپی رایت(مند و محقق 
مان تقنینیفر185831/4/13871387956

فرمان تقنینی196431/4/13871387956قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف15
تصویب شوراي ملی10311627/8/13871387963قانون ادویه16
تصویب شوراي ملی1387966قانون کار17
یتصویب شوراي مل11717127/12/13871387976قانون مالیات بر عا ید ات18
فرمان تقنینی4514422/10/13871387971قانون اسناد قابل معامله19
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تصویب شوراي ملی1121515/11/13871387972)هایدروکاربن ها(قانون نفت و گاز 20
فرمان تقنینی11315312/11/13871387972قانون معادن21

22
قانــــــون مــــــرکز اصـــــــــــالح و 

یت اطفالترب
فرمان تقنینی4114122/10/13871387969

1388سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

قانون محــــــــــــــصول حق العبور1
به دو 97

ثلث آراء
فرمان تقنینی1388965

2
بات قانون مصالحه مـــــلی،عفو عمومی وث

مــلی
تصویب شوراي ملی441388965

تصویب شوراي ملی120226/2/13881388980قانون آب3

4
( قــــــانــــــــون احـــــــــــوال شخصیه 

)اهل تشیع
تصویب شوراي ملی11417329/12/13871388988

قانون رسانه هاي همگا نی5
به دو 96

ثلث آرأ
وراي ملیتصویب ش1388986

6
قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق 

قانون اساسی

به 100
دوثلث 

آرأ
فرمان تقنینی1388986

فرمان تقنینی169129/4/13881388989قا نون منع خشونت علیه زن7
تصویب شوراي ملی1265010/3/13881388990قانون رهن اموال منقول در معامـالت بانکی8

9
ون رهن امــــــوال غیرمنقول در معامـالت قان

بانکی
تصویب شوراي ملی1275718/3/13881388990

فرمان تقنینی1388994قانون پولیس10

1115/6/138810/6/1388995قانون ثبت عالیم تجارتی11
تصویب دو ثلث آراي  

شوراي ملی
تصویب شوراي ملی14213/13/138815/6/1388996قانون احزاب سیاسی12
تصویب شوراي ملی12530/7/138816/8/13881001قانون حمل و نقل اموال13
تصویب شوراي ملی13881002قانون اتاق هاي تجارت واحد افغانستان14
تصویب شوراي ملی515/9/138813881004قانون صحت عامه15
تصویب شوراي ملی615/9/138825/9/13881005قانون تخم هاي بذري16
تصویب شوراي ملی67/2/138813881010قانون حمایت از رقابت17

فرمان تقنینی4328/11/138810/12/13881012قانون انتخابات18

1389سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

تصویب شوراي ملی17/6/138820/2/13891020هئیت23نون اجراآت جزایی عسکريقا1
تصویب شوراي ملی381583/9/138824/3/13891025قــانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر وکنترول آن2
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به دوثلث ارا4916915/2/13896/4/13891031قانون تنظیم خدمات مخابراتی3
فرمان تقنینی511721/4/13894/5/13891033تشکیل و صالحیت  محـاکم خاصقانـون 4
تصویب شوراي ملی1737/4/138016/5/13891034قانون تشکیل و صالحیت محاکم عسکري5

6
قانــون امور ذاتی افسران و بریدمالن اردوي 

ملی
تصویب شوراي ملی1757/4/138930/5/13891035

به دو ثلث آرا15628/9/138815/5/13891037وق  و امتیازات معلولینقانون حق7

8
قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و 

مفقودین
به دو ثلث آرا15528/9/138815/5/13891037

فرمان تقنینی772515/6/138928/5/13891038قانون استندرد ملی9
فرمان تقنینی28/6/13891038ولیس ملیقانون اصالحات قواي مسلح پ10
فرمان تقنینی792729/6/13895/7/13891040قانون امور ذاتی پولیس11

1390سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

1
قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قواي 

ثالثه
تصویب شوراي ملی1767/4/138921/3/13901051

تصویب شوراي ملی1777/4/138921/3/13901051قانون  سرپرستی وزارت2

1391سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

ب شوراي ملیتصوی282617/3/139120/6/13911087قانون تنظیم امور جنگالت1
تصویب شوراي ملی272817/3/139110/7/13911089قانون آماده گی مبارزه با حوادث2
تصویب شوراي ملی308326/7/139122/8/13911091قانون اتاق تجارت  و صنایع افغانستان3
تصویب شوراي ملی53862/8/139122/8/13911091قانون محصول حق العبور4
تصویب شوراي ملی51888/8/139126/9/13911093ون هوانوردي ملکیقان5

تصویب شوراي ملی731132/11/139115/12/13911098قانون منع احتکار6

1392سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

130829/10/139110/1/13921101قانون ادارة عالی تفتیش1
تصویب شدة هئیت 

مختلط

2
قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاري 

عدلی
تصویب شوراي ملی2921/1/139125/1/13921103

تصویب شوراي ملی4/2/13921105قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی3
تصویب شوراي ملی1126921/8/139111/3/13921107قانون ستندرد ملی افغانستان4
تصویب شوراي ملی9/5/13921109ا.ا.قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ج5
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تصویب شوراي ملی86107/2/139212/5/13921110قانون احصائیه6

7
قانون  تشکیل ، وظایف و صالحیت هاي 

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
.تی مستقل شکایات انتخابا

تصویب شوراي ملی953726/4/139215/5/13921112

تصویب شوراي ملی963829/4/139215/5/13921112قانون انتخابات8
تصویب شوراي ملی933412/4/139215/5/13921114قانون جمعیت ها9

تصویب شوراي ملی994616/5/139230/6/13921115قانون قضایاي دولت10

11
انـــــون تشکـــــــیل  و صـــالحیت  ق

ـــــارنوالیڅ
تصویب شوراي ملی923622/4/139215/7/13921117

تصویب شوراي ملی479730/4/13928/8/13921121قانون تنظیم  معاش  عالی رتبه دولتی12

13
قانـــــون تنظیم  معـــــــاش  و 

ي مصـــــــارف رئیس جمهـــــــــــــور
ااسالمـــــــــــی افغانستان

تصویب شوراي ملی489830/4/13928/8/13921121

تصویب شوراي ملی12614/22/139226/12/13921128قانون اجاره ملی14
1393سنبله /31الی 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

تصویب شوراي ملی11113631/12/139223/1/13931130یل و صالحیت محاکم خاصقانون تشک1
تصویب شوراي ملی11013715/3/139315/2/13931132قانون اجراات جزائی2

3
قانون امور ذاتی پولیس ، امنیت ملی وادارات 

داراي تشکیالت مشابه
تصویب شوراي ملی20/2/13931133

تصویب شوراي ملی4419/11/138830/4/13931140دگی هاي تجارتیقانون نماین4

5
قانون جلوگیري از پول شویی و عواید ناشی 

از جرایم
تصویب شوراي ملی1/5/13931142

تصویب شوراي ملی25/5/13931143قانون معادن6
ي ملیتصویب شورا17/6/13931146قانون جلوگیري ازتمویل  تروریزم7
فرمان تقنینی17/6/13931146قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی8
تصویب شوراي ملی26/6/13931148قانون قرارداد هاي تجارتی9

اسناد تقنینی که  بعد از تائید شوراي وزیران غرض تصویب به شوراي محترم ملی ارائه گردیده است

عناوینشماره
نمبر 

وبهمص
نمبر 
فرمان

تاریخ نشرتاریخ انفاذ
نمبر 
جریده

مالحظات

قانون  کنترول تنباکو دخانیات1
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

غرض تصویب به شوراي ملی قانون مالیه بر افزایش ارزش2
ارایه گردیده

قانون حمایت اجتماعی3
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه

گردیده
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قانون ثبت احوال نفوس4
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

قانون مؤسسات تحصیالت عالی5
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

قانون معاهدات و میثاق هاي بین المللی6
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

قانون ارگان هاي محلی7
تصویب به غرض

شوراي ملی ارایه 
گردیده

قانون ادراة امور مالیات8
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

قانون تدارکات9
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

قانون حق دسترسی به اطالعات10
غرض تصویب به 
شوراي ملی ارایه 

گردیده

غرض تصویب به شوراي تباع خارجیقانون اقامت ومسافرت ا11
ملی ارایه گردیده

:فرامیــــــن جاللتماب رئیس جمهوري اسالمی افغانستان در مورد موضوعات تقنینی: ب 
1381سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مین و اسناد فــــرمــان در بارة لغو فـــــرا
1380تقنینی قبل از اول جدي 

96625/12/138028/3/1381802

2

فرمان در بارة منع زرع بتۀ کوکنار وچرس و 
تـــــولید ، تورید ، پروسس ، خرید 

وفــــــــروش ، صدور ، عرضه ، نگهداشت 
، حمل ونقل و استعمال مواد مخدر

5315/1/138128/3/1381802

3
بارة عــــــدم توزیع زمین هـــــاي فرمان در

بکروبایر دولتی
994/2/138128/3/1381802

4
حکم در بارة منع توزیع زمین هاي دولتی 

83011/2/138128/3/1381802خالف ماستر پالن شهري
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5
فرمـــــان در بارة پذیرش و تثبیت حقوق 

آنعده کارکنان ملکی و منسوبین نظامی ایکه 
ایف خویش سبکدوش شده انداز وظ

1509/2/138128/3/1381802

6
فــــرمان دربارة ایــــــزاد عبارت بلند رتبه 

25/12/1380) 193(در فرمـــــان 
1075/2/138128/3/1381802

7
) 67(فرمان دربارة الغاي فـــــرمـــان 

ق. هـ 8/12/1420
1467/2/138128/3/1381802

8

دربــــــارة عــــفـــو وتخیف فـرمان
مجازات مــــحبوسین و انصراف از تعقیب 
عـــــــدلــی متهمین در مرکز وو الیـــات 
کشور بـــــه احــــــترام میالد با سعادت 

"ص"ســـرور کـــــائیات حضرت محمد 

2562/3/138128/3/1381802

9
ـــاره فرمان در بارة ایزاددرفـــــرمـــــان شم

)150 (9/2/1381
2887/3/138128/3/1381802

10
فــــــرمــــــان دربارةعودت باعزت 

مهاجرین
29713/3/138128/3/1381802

11
فـــــــــــرمان دربارة ایــــــــــــزاد در 

) 256(فــــرمـــــان شمــــــــــــــــاره 
20/3/1381

846/5/138122/10/1381804

12
فـــــــرمــــان دربارة تأسیس محکمۀ خاص 

حل وفصل دعاوي ملکیت ها
13613/6/138122/10/1381804

13

) 2(فرمن دربـــارة تعــــدیـــــل مادة
در رابطه 13/6/1381) 136(فـــــرمـــــــان

تأسیس محکمۀ خاص حل وفصل  دعوي 
ملکیت ها

16130/8/138122/12/1381805

14

فرمان دربـــارة ایجاد ولسوالــی  جــــدید 
درجــه ســــــــــوم ده صالح در مـربوطات 
والیت بغالن و تنزیل ولســـوالی اندرآب از 

درجـه دوم به سوم

1788/8/138122/12/1381805

15
فرمان دربارة انفصال ولسوالـــــی درجـــه 

اول خلم از والیت سمنگان و الحاق 
ـدد آن به والیت بلخمجـــ

1795/2/138122/12/1381805

16
فـرمان دربارة ادغام و تعیین سرنوشت 

بیرون مرزي مــؤسسات  تحصیالت عالی
بداخل کشور

18615/10/138122/12/1381805

17
فــرمان دربــــارة ایجاد ولــسوالــــی درجه 

در مــربــــوطات والیت قندهار) ژري(دوم 
18716/10/138122/12/1381805
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1382سال 
عناوینشماره

نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
فرمان دربارة الحاق ادارات محابس و توقیف 
خانه ها ي مرکز و والیات کشور به وزارت 

عدلیه
32/1/138210/1/1382806

2
رة طرز نگهداري وتربیت فــــــرمــــان دربا

اطفال تحت حجز درمـراکز اصالح و تر بیت 
اطفال و نوجوانان

210/1/138231/1/1382806

3
فرمان دربارة اصالحـات قــواي پــــولیس

419/1/138231/1/1382806

4

فـــرمان دربارة عفو میعاد با قیماندة حــــبس 
سبت  عــــــدة از محبوسین بـــــه منا

یــازدهمین سالــگرد پیروزي انقالب اسالمی 
افغانستان

79/2/138231/2/1382807

5
پول ( فرمان دربارة انتشار بـانکنــوت هــا 

)افغانی نو
14214/7/138131/3/1382808

6
فرمان دربارة  ایجاد ولسوالی هاي جدید 
التاسیس درجه سوم یحیی خیل و یوسف 

والیت پکتیکاخیل در مربوطات
2310/3/138231/3/1382808

7
کمیسیون مستقل (فرمــــــان دربارة تأسیس 

)ادارة ملکی
2572/3/138230/5/1382810

8

فــــــرمـــــان در بارة تنظیم وتطبیق 
پـــــروگـــــرام اصالحات اداري در وزارت 

خـــــانــــــه هـــــا ، ادارات ومؤسسات 
ملکی

2520/3/138230/5/1382810

9
فرمان دربارة اصالحات ابتد ائی در وزارت 

ها و ادارات ملکی
3321/10/138230/5/1382810

10
فـرمــــــان دربارة تدویر لـــــویـــــه جرگۀ 

تصویب قانون اساسی
3424/4/138231/6/1382811

11
ت فـــــرمـــان دربارة تأسیس کمیسیون مؤق

تنظیم انتخابات
396/5/138231/6/1382811

12
فرمان دربارة تأسیس دفتر مشترك تنظیم 

انتخابات
406/5/138231/6/1382811

13
فـــرمـــــان دربارة تقسیم اوقــــــات تدویر 

لویه جرگۀ قانون اساسی
6017/6/138231/6/1382811

14
فــاذ ونشر فــــــرمــــــــان دربارة انـ

) 40و39، 34(فـــــرامیــن شمــــــا ره 
درجریدة رسمی

6123/6/138231/6/1382811
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15
فرمان رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان 

دربارة امالك
318318/8/138215/10/1382816

16
فـــرمــــان دربارة ادأ عشر وذکا ه از جانب 

مکلفین به مستحقین
8419/8/138215/10/1382816

17
فرمان دربارة ایجاد محکمۀ خاص حل و 

فصل دعاوي ملکیت ها
899/9/138230/10/1382817

18
فرمان دربارة اساسات بـــــرگزاري 

انتخابــات در دورة انتقالی
11029/11/138230/11/1382819

19
فرمان دربارة ثبت نـام راي دهند گان راي 

تانتخابا
8620/8/138230/11/1382819

20
فــــرمان دربارة وضع محدودیت ها بــــاالي 
معاشات وپـرداخت هـــــاي اضافــــی منابع 

بیرونــــی بــــــراي مامورین ملکی دولت
5713/9/138212/12/1382821

21
فرمان در بارة  تنظیم سیستم رتب و سایر 

ــلکی ونظا می امور ذاتی کـــارکنان مـــ
دولت

5813/6/138212/12/1382821

22
فرمان دربارة تجدید نظر بر فیصله ها و قرار 

هاي محکمۀ خاص حل و فصل دعاوي 
ملکیت

1123/12/138228/12/1382823

23
فــــــرمــــــان دربــــــارة استخـــدام 

متخصصین افغانی خـــارج از کشور
12424/12/138228/12/1382823

1383سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
فـــرمــــان دربارة منظوري والیت جدید 

التاسیس درجه سوم پنجشیر
624/1/138331/1/1383825

2
فرمان دربارة ایجاد والیت جدید التاسیس 

درجه سوم دایکندي
143/2/138315/2/1383827

3
فرمان دربارة تشدید مبارزه علیه  جــــرایـــم 

اختطاف و قاچاق اطفال
4713/4/138315/4/1383832

4

فــــرمـــــان دربارة دستور العمل اجرائی 
مقامات عـــــالــــــی و سایر مــــامورین 
عالی رتبۀ دولت اعم از قــــوة اجرائیه ، 

و مقننهقضائیه

118/9/138330/10/1383843

5
فـــرمـــــــان دربــارة تعیین وزراي 

ا.ا.حکومت ج
33/10/138330/10/1383843

6
فرمان در بارة ادغام قسمی بعضی از وزارت 

43/10/138330/10/1383843.ا.ا.خانه ها ج
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7
فــــرمـــان دربارة تشکیل ستره محکمۀ 

و تعیین اعضاء آنمـؤقـــــت 
1314/10/138329/11/1383844

8
فرمان دربارة تشکیل داراالنشاء مؤقت 

شوراي ملی
4013/12/138330/12/1383845

9
فرمان دربارة طـــــرز العـــــــمل تدویر 

لـــویـــه     جرگــۀ تصو  یب قانون اساسی
حکم 
4913

16/9/138310/5/1383834

10
) 1553(ن در بارة الغـاي حـــــکـــــم فرما
حق االمتیاز فرهنگی و توزیع 1/5/1420

جدید جواز
6511/1/138331/6/1383836

1384سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
فرمان در بارة برگزاري انتخابات شوراي ملی 

والیتی و ولسوالی هاو شورا هاي
2417/3/138421/3/1384853

2
فرمان در بارةانحالل کمیسیون مستقل 

اصالحات عدلی و قضائی
7113/6/138431/6/1384862

3
فـــــرمان در بارة توزیع نمرات زمین براي 
سر پناه عـــــودت کنند گان و بیجا شده 

.گان  
10415/9/13841384868

4
مان در مورد انحالل قول اردو ها ، فرقه ها فر

.و لوا هاي سابق وزارت دفاع ملی 
4216/4/138430/4/1384858

5
فرمان رئیس جمهور در مورد عفو مجازات 

هشت نفر )   استرداد جایداد هاي(مالی 
"مینوال"مشمولین کوتاه محمد هاشم 

3913/4/138416/7/1384863

6
در مورد 27/9/1384ؤرخ م) 110(فرمان 

ختم صالحیت دفتر مشترك انتخابات
11027/11/13841384874

1385سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
تن از اعضاي ) 20(فرمان در مورد تقرر 

1.1کابینه جمهوري 
1818/2/13845/7/1385893

2
تن از اعضاي کابینه ) 5(فرمان در مورد تقرر

ا.جمهوري ا
4822/5/13855/6/1385896

3
فرمان در موردلغو محکمۀ خاص ابتدائیه 

والیتی ملکیت ها
10530/10/13851/11/1385911
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1388سال 
عناوینشماره

نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

تمالحظانمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1

در 16/12/1388مؤ رخ ) 54(فرمان شمار 
مورد تکمیل یک ثلث اعضاي مشراانو 
جرگه از نمایندگان ولسئو الی هاي هر 

والیت

5416/12/138820/12/13881013

1389سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
در مورد 4/5/1389رخ مؤ) 52(فرمان شماره 

تعیین پنج تن اعضاي کمیسیون نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی

17119/3/138916/5/13891034

2
در 27/12/1388مؤرخ ) 61(فرمان شماره 

مورد مبارزه مؤثر و عملی علیه فساد اداري
15/1/13891017

1391سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرنفاذتاریخ ا

1
مؤرخ ) 114(فرمان شماره 

رئیس جمهور در مورد تقرر 17/12/1390
تن وزرأ کابینه) 9(

2315/12/139011/6/13911086

2
در 22/3/1391مؤرخ ) 32(فرمان شماره 

مؤرخ  ) 37(مورد توشیح مصوبۀ شماره 
ولسی جرگه شوراي ملی13/3/1391

3713/3/139111/6/13911086

3
در 26/6/1391مؤرخ ) 66(فرمان شماره 

تن وزرأ کابینه و رئیس ) 2(مورد تقرر 
ا.ا.عمومی امنیت ملی ج

1325/6/139110/7/13911089

1393سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مبنی بر 5/1/1393مؤرخ )6(فرمان شماره

به حیث "قانونی"تعین محترم محمد یونس 
معاون اول ج،ا،ا

14/3/139311361

:فرامین جاللتماب محترم رئیس جمهوري اسالمی افغانستان در باره تعدیل ، ایزاد و حذف بعضی از مواد قوانین : ج
1381سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهنشرتاریختاریخ انفاذ

) 59(فــــــرمان دربارة تعد یل وایزاد در مـــادة 1
19325/12/138028/3/1381802قـــــــانون امور ذاتی افسران قواي مسلح
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2
قانون ) 24(فـــــرمــان دربارة تعدیل مادة 
مـــــامورین دولت

15510/2/138128/3/1381802

3
) 11(مـــادة ) 4(ایزاد فقرة فرمان دربارة 

قــــانــون محصول خدمات شهري
15610/2/138128/3/1381802

4
و 61، 60، 59(فرمان دربارة تعلیق مـــواد 

قانون پاسپورت) 82
2124028/2/138128/3/1381802

5
قـــــانون ) 1(فـــــرمان دربارة ضمیمۀ شماره

نشانها ومدالها
36026/3/138128/3/1381802

6
فـــــرمــــان دربارة ضمیمۀ قـــانون نشانها و 

مدالـــــها
12523/5/138122/10/1381804

1382سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
قانون ) 1(فرمان دربارة ایـــزاد در ضمیمۀ 

انشانها ومداله
2054/12/138131/1/1382806

2
قانون ) 3(فـــرمان دربــــارة ضمیمۀ نمبر

نشانهـــــــا و مدالها والقاب افتخاري
2064/12/138131/1/1382806

3
) 17(فــــــرمان دربارة تعدیل مادة 

قــــانــــون وارسی عرایض
3910715/11/138220/12/1382822

4
ة تعدیل بعضی مـــواد قـــانون فرمان در بار

تنظیم امور وکالي مدافع
3910715/11/138220/12/1382822

1383سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
قانون مسافرت ) 44(فرمان دربارة تعدیل مادة 

و اقامت اتباع خارجی
31231/2/138310/2/1383826

2
) 5(فرمان دربارة انفاذ ضمیمۀ شماره

قـــــانــــون نشانها و مدالها راجع به وضع 
"بهزاد"مدال استاد کمال الدین 

3416/3/138331/3/1383831

3
فـــرمان دربارة تعدیل و حذف بعضی 

مـــــواد قاـنون رهنماي معامالت
39766/7/13839/7/1383837

4
مان دربارة تعدیل ، ایزاد وحذف بعضی فر

مــــواد قانون پاسپورت
8787/7/138330/8/1383841

5
) 159(مادة ) 2(فرمان دربارة تطبیق فقرة

قـــانون اساسی
1929/10/138329/11/1383844

6
فـــــرمـــان دربارة حذف وتعدیل در بعضی 

مواد قانون ثبت احوال نفوس
64719/12/138330/12/1383845

7
فرمان دربارة تعدیل و حذف بعضی مـــــواد 

قانون مالیات بر عایدات
105227/12/138330/12/1383845
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1384سال 
عناوینشماره

نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
فرمان دربارة تعدیل برخی از مواد قانون 

زمیناستمالك
1714/1/138431/1/1384849

2
قانون وکالي ) 5(فرمان دربارة تعدیل مادة 
مدافع

102619/3/138425/3/1384854

3

فـــــــرمــــــــــان دربــــــــــارة ایزاد فقرة 
قانون امور ذاتی ) 22(مــــــــــــادة ) 2(

خــــــــــوردضابظان مکتبی و ساتنمان قواي 
حمسل

10926/9/13845/11/1384874

4
تعدیل ) 3(فرمان دربارة تعدیل مجدد فقرة 

قــانــون وکالي مدافع) 5(مادة 
11127/9/13845/11/1384874

5
) 2(، حذف جز) 6(فرمان دربارة تعدیل مادة 

و ) 15(، تعدیل مادة ) 11(مــــــادة ) 1(فقرة 
ن بیمهقانو) 35(مــــادة ) 2(ایزاد فقرة 

11827/9/13845/11/1384874

6
و ) 3(فــــــرمان دربارة تعدیل فقرة 

مــــادة سی و ) 5و4(ایــــــزاد فقره هـــاي 
هفتم قانون انتخابات

11927/9/13845/11/1384874

7
فـــــرمان دربارة ایزاد و تعدیالت در 

بـــــرخی ازمــــواد قــــــانون تصدیهاي 
دولت

1384868

1386سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
) 15(فــــــرمـان دربارة تعدیل مادة 

قـــــانـون گمرکات
4119/3/138610/4/1386923

2
فرمان در مورد توشیح مصوبۀ شوراي ملی 

و تعلیق ) 59(راجع به تعدیل و ایزاد مادة 
قانون ذاتی افسران قواي مسلح) 35(مادة 

4019/3/138610/4/1386923

3
فرمان در مورد توشیح مصوبۀ شوراي ملی 

قانون گمرکات) 15(راجع به تعدیل مادة 
4119/3/138610/4/1386923

1387سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتبر جریدهنمتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
فرمان در مورد تعدیل و حذف برخی مواد 

قانون اصول محاکمات مدنی
13527/10/138725/1/1387942

2
) 17(فرمان در مورد توشیح مصوبۀ شماره 

شوراي وزیران16/4/1387مؤرخ 
4719/4/13871/5/1387954



٤٥

3
قانون امور ) 20(فرمان در مورد تعدیل مادة 

فسران قواي مسلحذاتی ا
6031/4/13871/5/1387954

تصویب 
شده 

شوراي ملی

4
) 2و1(فرمان در مورد تعدیل و ایزاد اجزاي 

مادة دوم تعرفه محصول دولتی در ) 2(شماره 
ا.ا.محاکم ج

6131/4/13871/5/1387954

5
قانون ) 110(فرمان در مورد تعدیل مادة 

لیتشراکت هاي سهامی و محدود المسوو
6531/4/13871/5/1387954

6
) 62و61، 60، 59(فرمان در مورد تعلیق مواد 

قانون پاسپورت
1388/10/138715/11/1387968

تصویب 
شده 

شوراي ملی

7
قانون ) 110(فرمان در مورد تعدیل مادة 

شراکت هاي سهامی و محدود المسوولیت
1378/10/138715/11/1387968

تصویب 
شده 

راي ملیشو

8
فرمان در مورد تعدیل ، ایزاد و حذف برخی 
از مواد قانون تدارکات منتشرة جریدة رسمی 

1387سال) 957(شماره
14629/10/13875/11/1387971

9
فرمان در مورد توشیح تعدیل ، ایزاد وحذف 

برخی از مواد قانون تدارکات
592027/4/13878/5/1387971

1388سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1

) 116(فرمان در مورد توشیح مصوبۀ شماره 
هئیت مختلط مجلسین 5/12/1387مؤرخ 

شوراي ملی در رابطه به تعدیل و ایزاد اجزاي 
مادة دوم تعرفه محصول ) 2(شماره ) 2و1(

ا.ا.دولتی در محاکم ج

17429/12/138720/1/1388978
تصویب 

شده 
شوراي ملی

2
فرمان در مورد توشیح تعدیل ، حذف و ایزاد 
برخی از مواد قانون  اخذ قیمت اسناد مصدقه 

ا.ا.در نمایندگی هاي سیاسی و قونسلی ج
1018/1/138820/1/1388978

تصویب 
شده 

شوراي ملی

3
) 44و19(فرمان در مورد توشیح تعدیل مواد 

مسافرت و اقامت اتباع خارجی در قانون
ا.ا.ج

1118/1/138820/1/1388978
تصویب 

شده 
شوراي ملی

فرمان درمورد  توشیح تعدیل ، حذف و ایزاد در 4
9812/5/138826/5/1388992برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی

5
تعدیل مادة دهم قانون شرکت هاي سهامی و 

محدوالمسوولیت
تصویب شده 1317/8/138820/8/13881002

شوراي ملی

6
قانون ) 13(فرمان در مورد تعدیل مادة 
استمالك زمین

152315/11/138810/11/13881010
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7
) 7(فرمان در موردحذف و تعدیل مادل 

قانون دافغانستان بانک
324227/11/138820/12/13881013

8
)  83(مادة ) 3(فرمان د مورد تعدیل فقرة 

قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
464428/11/38820/12/13881013

9
قانون احزاب ) 9(فرمان در مورد تعدیل مادة 

سیاسی
464528/11/38820/12/13881013

10
و ) 13(مادة ) 13(فرمان در مورد ایزاد جزء 

قانون مراکز ) 16(مادة ) 1(تعدیل فقرة 
ت اطفالاصالح و تربی

464628/11/138820/12/13881013

1389سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
تعدیل و حذف بعضی از مواد قانون امور 

ذاتی افسران و برید مالن اردوي ملی
601757/4/138930/5/13891035

تصویب 
شده 

شوراي ملی

1389قانون کار) 41(مادة ) 1(تعدیل جزء 2
تصویب شده 
شوراي ملی

3
حذف ،ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون 

انتخابات
1389

غرض 
تصویب به 
شوراي ملی

4
تعدیل ایزاد و حذف بعضی ازمواد قانون اتاق 

تجارت
1389

غرض 
تصویب به 
شوراي ملی

5
سی ام قانون کواپراتیف مادة) 1(تعدیل فقرة 

ها
2416519/2/138920/2/13891020

تصویب 
شده 

شوراي ملی
1392سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1

مادة ) 2(مادة سوم، فقرة ) 1(تعدیل فقرة 
مادة ) 5و1(شصت و چهارم، فقره هاي 

مادة هشتاد ) 5و1(ه هاي شصت وششم و فقر
و هشتم  قانون مالیات برعایدات

5725/7/139125/1/13921103
تصویب 

شده 
پارلمان

943522/4/139230/6/13921115قانون مالیات برعایدات) 102(تعدیل مادة 2

3
قانون تنظیم ) 59و10(ایزاد و تعدیل در مادة 

خدمات ملکی
913931/4/139230/6/13921115

4
تعدیل ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون 

215613/6/139230/6/13921115انتخابات
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5
تعدیل و حذف بعضی از مواد قانون تشکیل 

ا.ا.و صالحیت قوة قضائیه ج
225713/6/139230/6/13921115

6
مادة هفتاد و دوم قانون ) 1(تعدیل فقرة 

مالیات بر عایدات
1005217/4/139228/7/13921118

تصویب 
شده 

شوراي ملی

7

درمورد 6/9/1393مؤرخ ) 93(فرمان شماره
جلوگیري از اعمال نفوذ وبه کارگیري 
واسطه در پروسه تعینات مقامات دولتی 

وکارکنان خدمات ملکی ونظامی

20/12/13921126

1393سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرفاذتاریخ ان

1
مادة شصت وهفتم قانون ) 3(تعدیل فقرة 

تشکیل و صالحیت قوة قضائیه ج،ا،ا
30/4/13931140

2
تعدیل مادة ششم قانون رسیدگی به تخلفات 

اطفال
30/4/13931140

3
تعدیل مادة یکصدو وهفتاد ونهم قانون 

اصول محاکمات مدنی
30/4/13931140

:مقرره هــــا ي که از طرف شوراي محترم وزیران تصویب گردیده است: د
1382سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقررة تنظیم  اجــــــراآت وفعالیت هــــــاي 
کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات 

ملکی
2620/3/138230/5/1382810

237322/7/138226/7/1382812مقررة طرز ثبت احــــزاب سیاسی2
317918/8/13822/10/1382815مقررة جـــوایز فــــرهنگی و هنري3

4
مــــقررة حق الزحمه خــــدمـــــــات وسایل 
ارتباط جمعی وفعالیت هاي هنري در افغانستان

318018/8/13822/10/1382815

5
مــــقررة حق الزحمۀ فعالیت هــــاي علمی ، 

تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی تحقیقی
318218/8/13822/10/1382815

1383سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
ــالیت مــــقررة تنظیم اجــراآت و فع

3264/3/138320/3/1383830هـــــاي وزارت امور زنان
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2
مقررة طرز استفاده از فـــرنکونسی 

رادیـوئی و دستگاه هــــاي مخابرات بیسیم 
در افغانستان

3510710/9/138330/9/1383842

1384سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتجریدهنمبرتاریخ نشرتاریخ انفاذ

115430/12/138320/1/1384848مقررة لیلیه هاي مؤسسات تحصیلی1

2
مقررة استخدام اتبـــاع خـــارجی در 

ادارات افغانستان
8369/4/138430/4/1384858

3
مقررة حق االجــرت میدان هــــاي هوائی 

وتأسیسات هوانوردي ملکی
205723/5/138431/5/1384860

4
مقررة  تدویر نمایشگاة آثـار تاریخی و 

فرهنگی
3426/9/138425/10/1384872

383/11/138429/12/1384881.مقررة تعیین قیمت گمرکی اموال5
383/11/138429/12/1384881.مقررة حکمیت گمرکی 6

1385سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقررة تنظیم اجراآت و فعالیت هاي 

.وزارت قتصاد 
401/12/138431/1/1385883

31/3/13855/4/1385893.مقرره اداره امور مالی ومصارف عامه 2

3
مقررة خرید و فروش عراده جات 

نمایندگی هاي سیاسی و سازمانهاي بین 
المللی

1026/4/138515/4/1385894

1026/4/138515/4/1385894مقررة کنترول مواد مخرب الیه اوزون4

5
مقررة توزیع نمرات زمین رهایشی براي 

معلمین بی پناه
1813/6/13855/7/1385900

1920/6/13855/7/1385900مقررة طرز سلوك مامورین خدمات ملکی6
2210/7/138530/8/1385906خارج کشورمقررة اعزام کارگران به7
3013/9/13851/11/1385911مقررة سرشماره نفوس7
3418/10/13855/12/1385916مقررة دوا حانه ها8
3930/13855/12/1385916مقررة تولید و تورید ادویه و لوازم طبی9

3930/13855/12/1385916مقررة البراتورهاي طبی10
3930/13855/12/1385916مقررة کلینیک هاي اکسریز شخصی11
407/12/138515/12/1385917مقررة مؤسسات تعلیمی خصوصی12

1386سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1128/3/13863/6/1386927مقررة جواز سیر وسایط نقلیۀ زمینی1
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269/7/138615/7/1386929مقررة بورس ها و تحصیالت در خارج2

3
مـــــقررة تنظیم امـــــور محـــــابس و 

توقیف خانه ها
3412/9/138615/10/1386935

4
مقررة حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی 

مؤسسات تحصیالت عالی وزارت 
تحصیالت عالی

4315/11/138620/12/1386939

4525/11/138520/12/1386939مقررة مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی5
4525/11/138520/12/1386939مقررة ارزیابی اثرات محیط زیستی6

1387سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذنمبر فرمان

1610/4/138712/4/1387950مساعدت هاي حقوقیمقررة1
2711/6/138716/5/1387960مقررة تنظیم بست هاي خدمات ملکی2
1387963ا.ا.مقررة انتخابات اکادمی علوم ج3

4
مقررة ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی 

خصوصی
432/10/138715/10/1387968

5
تغذیه طفل به مقررة حمایت و تقویت 

عوض شیر مادر
5228/11/138710/12/1387974

535/12/138810/12/1387974مقررة مراکز اصالح و تربیت اطفال6

مقررة تنظیم امور معارف قضائی7
ستره 811

محکمه
23/12/138515/12/1387975

مقررة آموزش محررین8
ستره 25

محکمه
18/1/138715/12/1387975

مقررة رسیدگی به تخلفات قضات9
ستره 220

محکمه
21/3/138715/12/1387975

مقررة ادارة کنترول ومراقبت10
ستره 563

محکمه
12/9/138715/12/1387975

مقررة طرزسلوك قضائی11
ستره 225

محکمه
29/3/138715/12/1387975

12
مقررة فعالیت ادارة مرکزي  وثایق و ثبت 

ا.ا.اد ستره محکمه جاسن
ستره 711

محکمه
20/10/138615/12/1387975

1388سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1829/4/138820/5/1388991مقررة کاهش وجلوگیري از آلودگی هوا1
1829/4/138820/5/1388991مقررة امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی2

3
مقررة تنظیم حقوق تقاعد کارکنان 

خدمات ملکی
1829/4/138820/5/1388991
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4
مقررة ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات 

ریشه دار
2920/7/138825/7/1388998

3027/7/138810/8/13881000)هایدورکاربن ها(مقررة نفت وگاز 5

6
ضاي کادر علمی  اکادمی علوم مقررة اع

ا.ا.ج
3211/8/138816/8/13881001

3723/9/138810/10/13881007مقررة معدن کاري7
1389سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقررة  تنظیم حقوق افسران و برید مالن 

ارودي ملی
3921/10/138810/1/13891016

2
مقررة تنظیم امور لباس قضات و رعایت از 

نظافت  در محل کار
6127/12/138815/1/13891017

1324/3/138920/2/13891026مقررة طرز تأسیس احزاب سیاسی3
1431/3/1389مقررة مؤسسات تعلیمی خصوصی4
157/4/1389فیتیمقررة واکسین ها و محصوالت معا5

1390سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

6/1/13901048مقرره آیودین نسازي نمک1
25/5/13901056مقرره تنظیم امور اضافه کاري کارکنان2
20/6/13901058مقرره مراکز حمایوي زنان3
20/6/13901058مقرره کار بالمقطع4
5/7/13901061مقرره تنظیم امور اطفائیه5
16/8/13901066مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی6
16/8/13901066مقرره تحصیالت عالی شبانه7

1391سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتبر جریدهنمتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقرره تدویر نمایشگاه پیشرفت هاي 

اقتصادي
2/2/13911078

2
مقرره تنظیم روابط کاري حکومت 

باشوراي ملی
2/2/13911078

20/4/13911081مقرره تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی3
21/5/13911084مقرره مراکز صحی خصوصی4

5
ري نمودن حبس تنفذي مقرره طرز سپ

منسوبین عسکري
11/6/13911086

6
مقرره تنظیم اجراات وزارت شهر سازي

20/6/13911087
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7
مقرره تعقیب تطبیق احکام نهائی و قطعی 

محاکم در ج،ا،ا
26/8/13911092

8
مقرره حق الزحمه تدریسی مؤسسات 

تعلیمی وزارت معارف
20/10/13911095

1392سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقررة تادیب متخلفین انضباط و دسپلین 

عسکري
187/5/139228/7/13921118

2615/7/139220/9/13921123مقررة استقاللیت  مالی پوهنتون ها2
20/11/13921126ودکستان هامقرره شیر خوارگاه ها وک3

1393سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقرره کنترول وسایط نقلیه باربري بلند 

توناژ
19/3/13931137

2
مقرره تنظیم امور کرایه ، سفریه و جیب 

خرج
25/3/13931138

25/3/13931138تاسیس و ثبت جمعیت هامقرره3
:مصوبات شوراي محترم وزیران در مورد تعدیل ، ایزاد وحذف بعضی ازاحکام مقرره ها: هـ 

1381سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
قانون محصول ) 11(تعدیل و ایزاد مادة 

شهريخدمات 
1381802

2
، 7(فـــرمــان دربارة تعدیل مــــواد 

مقررة حکمیت تجارتی) 30و22
21205/2/138128/3/1381802

3
مقررة ) 31(فـــرمــــان دربارة تعدیل مادة 

خریداري
1615827/8/138122/12/1381805بر46

1382سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرخ انفاذتاری

1
، 13(فرمان دربارة تعدیل مجدد مـــــــواد 

مقررة  ) 22(مــــــادة ) 2(وفقرة ) 15، 14
کرایه وسفریه

1014/11/138230/10/1382817
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1383سال 
عناوینشماره

نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1

فرمان دربارة ضمایم جدید مقرره هـاي 
مصـــرف مـــــواد ســوخت مــــــــوتر 
سایکل  هــــــا ، عـــــــــراده هــــــاي 
ترانسپورتی ، دستگاه هــــــاي مــــولد 
بـــرق ، مــــــاشین آالت زراعتــــی و 
وسایط ساختمانـــــی و ســــرك سازي 

.جدید الورود

83216/3/138331/5/1383835

2
مقررة ) 6(جدول شماره ) 2(ضمیمه شماره 

مصرف مواد سوخت دستگاه هاي مولد 
برق

1383835

3
و 6، 5(جداول شماره ) 3(ضمیمه شماره 

مقررة مصرف مواد سوخت ماشین ) 7
آالت زراعتی

1383835

4
6،7، 5(جداول شماره ) 8(ضمیمه شماره 

اد سوخت عراده هاي مقررة مصرف مو) 8و
ترانسپورتی

1383835

5
فــــرمــان دربارة تعدیل در بعضی مـــواد 

و اجــــزاي مقررة تـــورید، نمایش ، 
فلــــم و مراقبت سینما ها

352416/11/138329/11/1383844

1384سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتجریدهنمبرتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1

فرمان دربارة تعدیل ، ایزاد و حذف در 
) 33(و ایزاد مــــــادة ) 18و16، 15(مــــــواد

درمقررة کادر علمی ریـــــاست تالیف و 
ترجمه

5531/4/138331/4/1384833

2
مادة ) 2و1(فرمان دربارة تعدیل اجزاي 

ششم مقررة کرایه و سفریه
102519/3/138425/3/1384854

3
) 1(ضمیمه شماره ) 6و5(جدول شماره 

مقررة مصرف مواد سوخت عراده هاي 
ترانسپورتی

1384863

4

) 2(ضمیمه شماره ) 7و6، 5(جداول شماره 
مقررة مصرف مواد سوخت عراده هاي 

1384863ترانسپورتی
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5
ضمیمه ) 10و9، 8، 7، 6، 5(جدول شماره 

مواد سوخت مقررة مصرف ) 7(شماره 
عراده هاي نرانسپورتی

1384863

6

بعد ) 40(فرمان دربارة ایزاد عـــــدد 
مـــــــادة ) 6(در فــــقرة ) 35(ازعـــــــدد

مقـــــــررة تصنیف ، تثبیت وارتقاي ) 8(
درجات اجیران قرار دادي

18494/5/138431/5/1384860

7
) 17(ـــادة مصوبه  دربــــــارة تعـــدیل مــ

مـــقررة مــــصرف مـــــــواد سوخت 
عراده هاي ترانسپورتی

21
مصوبه 

21
24/5/138416/7/1384863

8

مصوبه در بارة ضمایم نورم مقررة مــــواد 
سوخت موتر سایکل هـــــا ، عــراده 
هــاي  تـــرانسپورتی ، دستکاه هاي 
مولــــــد برق و ماشین آالت زراعتی

21
وبه مص

21
24/5/138416/7/1384863

1385سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

4822/5/13855/6/1385896ماده هشتم مقرره لیلیه ها)  2(تعلیق  فقره 1

2
مقررة ادارة ) 1(تعدیل ضمیمۀ شماره 

فیعمومی جیودیزي و کارتوگرا
2830/8/13851/11/1385911

3
مقررة حق الزحمه ) 39(تعدیل مادة 

خدمات وسایل ارتباط جعمی و فعالیت 
هاي هنري در افغانستان

3418/10/13851/11/1385911

1387سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
تولید، تورید ) 15(مادة ) 1(تعدیل فقرة 

ادویه و لوازم طبی
2526/5/138716/5/1387960

2
مقررة  لیلیه ) 8(مادة ) 2(رفع تعلیق فقرة 

هاي مؤسسات تحصیالت عالی
52/2/138729/8/1387963

3
مقررة  ) 8(مادة ) 1(فقرة ) 1(تعدیل جزء 

حق االجرت میدان هاي هوائی و تأسیسات 
.لکی هوانوردي م

2711/6/138713/9/1387965

4
مقررة ) 14(مادة ) 1(تعدیل مجدد فقرة 

کرایه و سفریه
1387965
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1389سال 
عناوینشماره

نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقررة ادارة عمومی ) 2(ضمیمه شماره 

جیودیزي و کارتوگرافی
25/3/13891026

5/1/13891015ضمایم مقرره هاي مصرف مواد سوخت2

3
مقررة مصرف مواد ) 2(ضمیمۀ شماره 

سوخت وسایط سرك سازي و ساختمانی
4810/12/13881398

4
مقررة مصرف مواد ) 3(ضمیمۀ شماره 

سوخت دستگاه هاي مولد برق
4810/12/13881398

5
ة مصرف مواد مقرر) 9(ضمیمۀ شماره 

خت عراده ترانسپورتی.سو
4810/12/13881398

6
مقررة جیودیزي و ) 2(ضمیمۀ شماره 

کارتوگرافی
1217/3/138925/3/13891026

7
تعدیل و حذف مقررة ایجاد مؤسسات 

حمل و نقل خصوصی
530/1/138920/2/13891020

8
مقررة مواد سوخت ) 4(ضمیمۀ شماره 

و ماشین آالتعراده ها 
4810/12/13891398

9
مقررة جواز سیر ) 19(مادة ) 2(تعدیل فقرة 

وسایط نقلیه زمینی
1417/3/138925/3/13891026

10
مقررة مصرف مواد ) 48(تعدیل مجدد مادة 

سوخت عراده ها و ماشین آالت
525/2/138920/2/13891020

11
، 36، 35، 21، 17، 16، 11، 10(تعدیل مواد

مقرررات ) 2و1(و جداول شماره 40، 37
پست

5/7/13891040

1390سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مقررة تنطیم حقوق ) 1(ضمیمه شماره 

تقاعد کارکنان خدمات ملکی
13901051

1391سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
فرمان

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
در ) 4(و جز) 9(در مادة ) 2(ایزاد فقرة 

مقررة طرزتاسیس و ثبت احزاب ) 14(مادة
سیاسی

15/1/13911075

2
مقررة تنطیم امور ) 6(مادة) 1(تعدیل فقرة 

2/3/1391اضافه کاري کارکنان
1078



٥٥

3
مقررة ) 15(ایزاد در مادة تعدیل و

تحصیالت   عالی شبانه
11/6/13911086

4
تعدیل مقررة ایجاد مؤسسات حمل و نقل 

هوایی
15/12/13911098

5
مندرج جدول شماره ) 13(تعدیل مجدد جز

اجرت هاي مقررات پست) 2(
15/12/13911098

1392سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
مانفر

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
تعدیل برخی از مقررة  حقوق و امتیازات  

کادر هاي تخصصی طبی
10/1/13921101

2
تعدیل و ایزاد برخی از مواد مقررة 
موسسات تحصیالت عالی خصوصی

10/6/13921114

3
تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررة 

ت عالی خصوصیمؤسسات تحصیال
1724/4/139210/6/13921114

4
تعدیل برخی از مواد اساسنامه داریانا افغان 

هوائی شرکت
28/12/13921128

5
تعدیل الغاء برخی از مواد مقرره تنظیم 
حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

28/12/13921128

1393سال 

عناوینشماره
نمبر 
مصوبه

نمبر 
نفرما

مالحظاتنمبر جریدهتاریخ نشرتاریخ انفاذ

1
مادة یازدهم مقرره حق ) 1(تعدیل فقرة

االجرت میدان هاي هوائی وتاسیسات 
هوانوردي ملکی

14/3/13931136

2
تعدیل وایزاد در برخی از مواد مقررة 

مراکز صحی خصوصی
14/3/13931136

3
) 75(مادة هجدهم و شماره ) 6(الغاي فقرة

جدول منضمیه مقررة سیر وحرکت
19/3/13931137

4
مقررة جوازسیر ) 38و37(تعدیل مواد 

وسایط نقلیه زمینی
19/3/13931137

5
قانون محصول ) 2(تعدیل ضمیمۀشماره 

).محصول تهجائی(خدمات شهري
30/4/13931140

:دیده استاساسنامه هاي که ازطرف شوراي محترم وزیران تصویب گر
1384سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

849 1384 اساسنامه نمونوي تصدي هاي دولتی 1
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863 1384 اسنامه شرکت افغان تیلی کام 2

1385سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

هنمبرمصوب عناوین شماره

883 1385 اساسنامه تصدي محابس 1
896 1385 اساسنامه د آریانا افغان هوائی شرکت 2

1386سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

924 1386 اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاري 1
1387سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

945 1387 اساسنامه  د افغانستان برشنا شرکت 1
975 1387 اساسنامه  مجمع قضات افغانستا ن 2

1390سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

1065 1390 اساسنامۀ تصدي امنیتی 1
1073 1390 اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت 2

1391سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

1099 1391 اساسنامۀ صندوق وجهی انکشاف زراعتی 1
1392سال 

مالحظات نمبر جریده خ نشرتاری تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

1105 1392
اساسنامۀ انستیتوت تکنالوژي معلوماتی و 

مخابراتی
1

1123 1392 اساسنامۀ شرکت شکر بغالن 2
1393سال 

مالحظات نمبر جریده تاریخ نشر تاریخ انفاذ
نمبر 
فرمان

نمبرمصوبه عناوین شماره

1134 1393
اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه،حفظ و 

بازگردانی ملکیت هاي فرهنگی
1
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کنوانسیون ها، پروتوکول ها، میثاق ها، موافقتنامه ها و قراردادها ي که از طرف شوراي محترم وزیران تائید واز طرف شوراي 
: محترم ملی تصدیق گردیده است

1385سال 
مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند اره

شم

1385 902
)1951جوالي 28(کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان 

)1967جوالي 31(پروتوکول مربوط به وضع پناهندگان 
1

1386سال 
مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند اره

شم

1386 931 اوفدارسیون روسیه در بارة تحویلدهی محبوسین.ا.قرارداد میان ج 1
1386 931 ا و جمهوري اسالمی ایران.ا.موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ج 2

1386 931
ا و جمهوري تاجکستان در رابطه به تبادله محبوسین براي .ا.موافقتنامه بین ج

سپري نمودن میعاد با قیمانده حبس شان در کشور هاي خویش
3

1386 936 میثاق مبارزه علیه فساد اداري 4

1386 941
ا و جمهوري اسالمی ایران در زمینه حفظ نباتات و .ا.موافقتنامه همکاري بین ج

قرنطینییه گیاهی
5

1386 941
ا و .ا.موافقتنامه راجع به تشویق و حمایت متقابل از سرمایگذاري بین ج

جمهوري اسالمی ایران
6

1386 941 اسالمی ایرانا و جمهوري.ا.موافقتنامه استرداد مجرمین بین ج 7
1386 941 ا و جمهوري اسالمی ایران.ا.موافقتنامه همکاري قضایی بین ج 8
1386 941 معاهده حسن همجواري، دوستی و همکاري بین افغانستان و جمهوري چین 9

1387سال 
مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند اره

شم

1387 701 یا رفتار غیر انسانی اهانت آمیزکنوانسیون علیه شکنجه و 1

1387 942
کنوانسیون چارچوب کاري وسازمان صحی جهان راجع به کنترول و نظارت 

تنباکو
2

1387 968
موافقتنامه دوستی و همسایگی نیک میان دولت جمهوري اسالمی افغانستان و 

دولت جمهوري تاجکستان
3

1388سال
مالحظات تاریخ نشر رسمینمبر جریده عنوان سند اره

شم

1388 982
در مورد توان بخشی ملکی افراد ) 159(الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره 

داراي معلولیت و کاریابی
1

1388 982
در مورد بد ترین ) 1999(سال ) 182(الحاق افغانستان به کنوانسیون شماره 

شکل کار اطفال
2

1388 982
در مورد مشوره هاي سه جانبه ) -114C(وانسیون شماره الحاق افغانستان به کن

)معیار هاي بین المللی کار( 3
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1388 982
الحاق افغانستان به میثاق حفظ و توسعه، تنوع به بیان هاي فرهنگی سازمان 

تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد
4

1388 982
استخدام کارگران ادر مورد تنظیم .پیمان تأمین روابط همکاري میان جمهوري ا

افغانی در دولت قطر
5

1388 983 اگست) 12(پروتوکول هاي عالوه شده بر میثاق هاي ؤینو 6
1388 983 )-1974(قطعنامه هاي کنفرانس دیپلوماتیک  7
1388 983 )-1974(فشرده سند نهایی کنفرانس دیپلوماتیک  8

1388 985
ا و حکومت .ا.میان حکومت جموافقتنامه ترانسپورت زمینی بین المللی

جهموري ترکیه
9

1388 985 کنوانسیون براي پاسداري و از میراث فرهنگی ناملموس 10

1388 1008
در باره حداقل سن در باره شمولیت بکار یا 1973سال ) 138(کنوانسیون شماره 

استخدام
11

1389سال 
مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند ارشم ه

1389 1019 )FAFTA(موافقتنامه ساحه ازاد تجارتی جنوب آسیا  1

1389 1019
ا موافقتنامه آزاد ساحۀ تجارت در جنوب .ا.پروتوکول الحاق ج

)SAFTA(اسیا
2

1389 1021 )SARAO(موافقتنامه تأسیس سازمان ستندرد منطقه جنوب آسیا 3

1389 1023
جمهوري اسالمی افغانستان و دولت امارات موافقتنامه اسرداد مجرمین میان 

متحده عربی
4

1389 1028
پیمان منطقوي سارك در مورد جلوگیري و سرکوبی تروریزم ممالک عضو 

)SAARC(سازمان آسیاي جنوبی براي همکاري هاي منطقوي 
5

1389 1028 )SDF(منشور صندوق انکسافی سارك  6

1389 1029
ودولـت امـارات متحده عـربی پیرامون مساعدت قانونی ا.ا.مـوافقتنامـه میان ج

متقابل در مسایل جنایی
7

1389 1044 سازمان بین المللی هوانوردي ملکی) ICAO(میثاق یکاو  8

1389 1059
جهت همکاري ) SAARC(منشـور اجتماعـی کشـور هـی آسیاي جـنوبـی 

هاي منطقوي منشور اجتماعی
9

1389 1059 رسمی مشترك در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و دولت اطالعیه
مونته نگرو 10

1389 1059 اطالعیه رسمی مشترك در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و جمهوري 
فیجی 11

1389 1059 وتانموافقتنامه تأسیس روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و حکومت شاهی ب 12
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1390سال
مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند اره

شم

1390 1045
موافقتنامه بین الحکومتی جهموري اسالمی افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و 

هندوستان در مورد تطبیق پروژه پایپ الین گاز
1

1390 1052
ومی سازمان ملل کنوانسیون  حقوق افراد داراي معلولیت مصوب مجمع عم

م) 2006(دسامبر 13متحد 
2

1390 1052 کنفرانس دیپلوماتیک براي اتخاذ کنوانسیون منع مهمات خوشه اي 3
1390 1068 موافقتنامه همکاري تجارتی و اقتصاد بین افغانستان و حکومت فدراتیف روسیه 4
1390 1069 ي تاجکستانموافقتنامه تجارت ترانزیتی میان افغانستان و جمهور 5
1390 1069 موافقتنامه ایجاد پوهنتون جنوب آسیاي سارك 6

1390 1069
موافقتنامه مساعدت فضائی در مسایل مدنی و تجارتی میان افغانستان و امارات 

متحده عربی
7

1390 1069 موافقتنامه تأسیس بانک مواد غذایی سارك 8

1391سال 
مالحظات تاریخ نشر ریده رسمینمبر ج عنوان سند مار

ش ه

1391 1069
تفاهم نامه همکاري میان افغانستان و جمهوري ایران در مورد مهارت هاي فنی 

و توسعه منابع انسانی
1

1391 1069
تفاهمنامه عبور لوحه هاي آب گذر میان جمهوري افغانستان و حمهوري 

تاجکستان
2

1391 1069
تان و دولت مالیزیا در مورد استقرار نیرو هاي تفاهمنامه میان جمهوري افغانس

نظامی مالیزیا در افغانستان
3

1391 1075 قرارداد میان افغانستان و ترکمستان در بارة دوستی و همکاري 4

1391 1080
مـوافقتنامه هـاي همکاري هـاي دراز مدت استراتیژتیک میان دولـت افغانستان 

و ایاالت متحده امریکا
5

1391 1083 )IDLO(موافقتنامه تأسیس سازمان بین المللی انکشاف حقوق  6

1391 1083
موافقتنامه همکاري استراتیژتیک میان جمهوري اسالمی افغانستان و جمهوري 

هند
7

1392سال 

مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند اره
شم

1392 1102 فغانستان در مورد تمویل تطبیق برنامه هاموافقتنامه میان دولت اتیالیا و ا 1

1392 1102
چار چوب موافقتنامه ها پایپ الین گاز میان پاکستان ، افغانستان هند و دولت 

ترکمنستان
2

1392 1120
یادداشت تفاهم در مورد تأسیس روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و جمهوري 

دومینیکن
3

1392 1120 ري دراز مدت دوجانبه میان افغانستان و دولت جمهوري ایتالیاموافقتنامه همکا 4
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1392 1120
پروتوکول منعقده میان حکومت حکومت جمهوري ترکیه و حکومت 

جمهوري افغانستان راجع به تعلیمات پرسونل قطعات ، قواي زمینی در افغانستان 
و ترکیه

5

1392 1120
ایرلند . انستان ، دولت شاهی برتیانیا سند همکاري ستراتیژیک دوامدار میان افغ
شمالی

6

1393سال 
مالحظات تاریخ نشر نمبر جریده رسمی عنوان سند اره

شم

1393 1134 افغانستان وجمهوري فرانسهمعاهده دولتی و همکاري میان جمهوري اسالمی 1
1393 1134 کنوانسیون سارك راجع به همکاري هاي محیطی 2

1393 1134
موافقتنامه همکاري هاي دراز مدت فراگیر میان جمهوري اسالمی افغانستان 

واسترالیا
3

1393 1134
موافقتنامه درمورد تاسیس اکادمی بین المللی ضد فساد به حیث یک سازمان 

المللیبین 
4


