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پس منظر

نزدیک وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان یکی از وزارت هاي مهم وکلیدي حکومت وهمکار 
سیس تاحاال جایگاه مهمی دربخش ، این وزارت از زمان تأودایمی سکتور عدلی وقضایی افغانستان میباشد

هاي قانون گذاري وعرضه خدمات حقوقی وملکی داشته است. 

دیدگاه وزارت عدلیه براي آینده عبارت از حاکمیت قانون ودسترسی به عدالت در سراسرکشور میباشد در 
ه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به مردم وزارت را تقویت سیستم عدلی وارائراتیژیکحالیکه هدف است

به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد.

وزارت عدلیه بودیجه خویش را به اساس چهار برنامه (امور قانونگذاري، خدمات حقوقی،  ءابن
است.امورمحجوزین و اداره ومدیریت )  تنظیم نموده 

).1فصل اول ص "قانون و عدالت"ساله وزارت5استراتیژي (منبع:

گزارشخالصه 

را ) فعالیت 24) فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ آن (30مجموعاً (1396درسال مالی عدلیهوزارت
.دارد) فعالیت درحال اجرا قرار 6به تعداد (تکمیل نموده است. 

) رسیده است.94,38(  %عدلیهت هاي وزارتفیصدي پیشرفت تمام فعالیاوسط
مجموع فعالیت هاي 

پالن شده
فعالیت هاي 
تکمیل شده

فعالیت هاي
در حال اجرا

فعالیت هاي
معطل شده

فعالیت هاي 
آغاز ناشده

3024600
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تحقق فعالیت هاي پالن شدهگزارش

هدف
اصلی

در )Targetمقدار هدف (
عمدههايفعالیتسال

صدي فی
پیشرفت 

مطابق پالن

طرح
،تسویدوتدق

ی
ق اسناد تقنینی و طی مراحل 

چاپ و نشر به موقع آن

طبع ونشـر  طرح، تسوید، تدقیق،
جلـد  24000سند تقنینی و 60

ــوق  ــاهی حق ــه آگ 12ی و ماهنام
طبـع  ت عالیم تجارتی، ثبـت،  ثب

شماره ماهنامـه مجلـه   12ونشر 
عدالت 

010%) قانون38طرح، تسوید و تدقیق(
100%) مقرره15طرح، تسوید و تدقیق (

%85,7) اساسنامه7قیق (دطرح، تسوید وت
%100طی مراحل اسناد تقنینی طور فوق العاده ( خارج از پالن)

%100) سند تقنینی60طبع ونشر (
%50ماهنامه آگاهی حقوقی24000طبع، نشر و توزیع 

%100طور فوق العادهع اسناد تقنینی طبع، نشر وتوزی
%100شماره ثبت عالیم تجارتی12طبع ونشر 

%100شماره ماهنامه مجله عدالت12طبع و نشر 

ارائه خدمات ح
ق

وقی

متهم بی 8500مساعدت به 
بضاعت و ارائه آگاهی حقوقی به 

1250تن، حل وفصل 70000
قضیه حقوقی از طریق مصالحه و 

د ) جل390گري، تطبیق (یمیانج
دوسیه هاي که فیصله قطعی و 

هائی محاکم در مورد صادر ن
8400000تحصیل مبلغ گردیده،

870ده یکه حقوقی ، دفاع از 
ی هاي منقول ئدوسیه هاي دارا

وغیرمنقول دولتی، صدور و 
جواز نامه براي احزاب 6تجدید 
جواز نامه براي 257سیاسی،

جواز نامه براي 700، جمعیت ها
جواز نامه 16هنماي معامالت،ر

30مرور براي عریضه نویسان، 
سند تقنینی و مطابقت آن با 

100%تن مظنونین و متهمین بی بضاعت8500ارائه مساعدت حقوقی  به 

تـن اتبـاع کشـور ازطریـق تـدویر      70000ارائه آگاهی حقوقی براي  
مینارها وتوزیع اوراق تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی حقوقییس

%001

قطعه عرایض حقوقی از طریق اصالح و میانجیگري 1250حل و فصل
قبل از ارجاع آن به محاکم

100%

%100ی محاکم) جلد دوسیه فیصله  هاي قطعی و نهای390ق (بیطت

%100) افغانی ده یکه حقوقی8400000تحصیل مبلغ (

%100دوسیه دارایی هاي منقول و غیر منقول دولتی870دفاع از 

%100جواز نامه احزاب سیاسی6صدور و تجدید 

%100اجواز نامه جمعیت ه257صدور و تجدید 

%100التامنامه رهنماي معجواز700صدور وتجدید 

.هدنشان میدمیزان پیشرفت فعالیت هاي عمده را جدول ذیل 
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هاي بین المللی کنوانسیون
وري معلومات حقوق بشر، جمع آ

به هاز ادارات دولتی در رابط
تطبیق کنوانسیون حقوق طفل و 

افراد داراي معلولیت

%100جواز نامه عریضه نویسان160صدور وتجدید 

سند تقنینی و مطابقت آن با کنوانسیون هـاي بـین المللـی    30مرور 
حقوق بشر

100%

به تطبیـق کنوانسـیون   هوري معلومات از ادارات دولتی در رابطمع آج
حقوق طفل و افراد داراي معلولیت

100%

امور 
محجوزین

تربیت مجدد ري مصؤن وانگهد
نظارت از عملکرد محجوز و4200

تربیت اطفال  و مرکز اصالح 34

%99,2نگهداري مصؤن وتربیت مجدد محجوزین

%100نظارت از عملکرد مراکز اصالح وتربیت اطفال

ادار
ت و ارائه خدمات اداري

ه ومدیری

تــــن  800ارتقــــاي ظرفیــــت 
ــتخدام  ــد در  109اس ــن کارمن ت

تن 40دام والیت و استخو مرکز 
کارمندان از طریـق پروسـه سـی    
بـی آر، تفتـیش از امـور اجـراآت     

12) واحــد اداري،اســتخدام 48(
برنامـه  10کارآموز انـاث، تـدویر   

ی دهـی از حقـوق   آموزشی آگـاه 
بازسازي زیر بناهاي زنان، اعمار و 
فزیکی وزارت

100%تن کارمندان800ارتقاي ظرفیت 

100%والیاتومرکزتن کارمند در سطح109استخدام 

%100واحد اداري48تفتیش امور اجراآت از طریق 

65%) بست سی بی آر40طی مراحل پروسه امتحان( 

%91,6کارآموز اناث21استخدام 

%100تدویر برنامه هاي آموزشی مدیریتی وآگاهی دهی حقوق زنان

39,95%اي فزیکی وزارت)خدمات اداري( اعمار، بازسازي و تجهیز زیر بناه

ها)  فعالیت30مجموع () مقدار هدف4مجموع (

اوسط 
فیصدي 
پیشرفت 
مجموع 

فعالیت ها 
%)94,38(
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و نتایج آنفعالیت هاي تکمیل شدهطبقه بندي

اره
شم

طبقه 
(عرصهبندي

فعالیت ها)
نتایجفعالیت هاي تکمیل شده

انکشاف 1
پالیسی

قانون ) 74طرح، تسوید و تدقیق(
گذاري و تطبیق هرچه بهتر تقویت روند قانون

تدقیق وطی پالیسی از طریق طرح، تسوید،
) سند تقنینی125مراحل (

) مقرره39طرح، تسوید و تدقیق(
) اسناد تقنینی طور فوق العاده12مراحل (طی

(خارج از پالن)

آگاهی عامه2

) سند تقنینی 78طبع و نشر (

توزیع مواد متذکره اذهان عامه با طبع، نشر و 
دان به تنویر گردیده و دسترسی بیشتر شهرون

گردیده است.عدالت امکان پذیر 

اسناد تقنینی طور فوق شماره ) 16(طبع، نشر وتوزیع
العاده

تجارتی ) شماره ثبت عالیم 12طبع ونشر (

) شماره ماهنامه مجله عدالت 12و نشر(طبع 

عرضه 3
خدمات

) تن 10773ارائه مساعدت هاي حقوقی رایگان به(
مظنونین ومتهمین بی بضاعت

به ارگان هاي عدلی مردم جلب اعتماد بیشر
ائه مساعدت هاي حقوقی اراز طریق وقضایی 

تن مظنونین و متهمین بی 10773رایگان به 
بضاعت 

) تن از اتباع کشور104493ارائه آگاهی حقوقی براي(
سطح آگاهی حقوقی مردم از طریق بلند رفتن 

مینار ها، و توزیع اوراق تبلیغاتی و یتدویر س
ماهنامه آگاهی حقوقی 

عرضه خدمات بهتر حقوقی و تقویت ادارات ) منازعات و قضایاي حقوقی 3164حل و فصل (
منازعه حقوقی 3164عدلی از طریق حل وفصل 

دوسیه فیصله قطعی 1104و قضائی و تطبیق 
م  محاک

) جلد دوسیه که فیصله قطعی و نهایی 1104تطبیق (
باالي آن صورت گرفته استمحاکم 

بلند بردن عواید دولت از طریق حصول ) افغانی ده یکه حقوقی8466405تحصیل مبلغ(
افغانی ده یکه حقوقی 8466405

) جلد دوسیه دارایی هاي منقول وغیر 2408از (
است منقول دفاع صورت گرفته

2408تاًمین حاکمیت قانون از طریق دفاع از 
جلد دوسیه دارایی هاي دولت

قطعه جواز نامه فعالیت احزاب 12صدور و تجدید 
سیاسی 

تقویت روند دموکراسی و حقوق بشر از طریق 
نامه هاي احزاب سیاسی، ثبت و صدور جواز

، رهنماي معامالت و عریضه نویسانجمعیت ها

قطعه جواز نامه جمعیت ها882دید صدور و تج

قطعه جواز رهنماي معامالت1599صدور و تجدید 

قطعه جواز عریضه نویسان661صدور و تجدید 

j
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اره
شم

طبقه 
(عرصهبندي

فعالیت ها)
نتایجفعالیت هاي تکمیل شده

) سند تقنینی و مطابقت آن با کنوانسیون 44مرور(
هاي بین المللی حقوق بشر 

بقت آگاهی از کنوانسیون هاي بین المللی و مطا
یل نمودن مکین داخلی، تآن در روشنی قوان

معلومات در رابطه به تطبیق حقوق طفل در 
ادارات دولتی  جمع آوري معلومات از ادارات دولتی در رابطه به 

تطبیق کنوانسیون حقوق طفل

مراکز اصالح وتربیت اطفال خالء ونواقصرفع) مراکز اصالح و تربیت اطفال36نظارت از عملکرد(
والیت34در 

4

کارمندان وزارت از بلند بردن سطح ظرفیت) تن کارمند درمرکز ووالیات2185(ارتقاي ظرفیت 
به ورکشاپ ها به تعداد طریق معرفی نمودن 

آموزشی برنامھ ١٢و تدویر تن 2185 ) برنامه آموزشی مدیریتی و آگاهی دهی 12تدویر(
حقوق زنان

والیاتو) تن کارمند در سطح مرکز208استخدام(
و سرعت جلوگیري از سکتگی کارهاي ادارات

بخشیدن در امور اجراآت 

امور اجراآت اداريتقویتفساد اداري و کاهش) واحد اداري50تفتیش از امور اجراآت (
واحد اداري50از طریق تفتیش امور 

اداراه 
ومدیریت
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اجراآتتحلیل 

فعالیت هاي درحال اجراالف: 

اره
فیصدي ی تحقق فعالیتگزارش چگونگشم

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالنپیشرفت

1

پالن ) اساسنامه7تدقیق(طرح، تسویدو
اساسنامه ) 6که ازآن جمله(گردیده 

صورت گرفته طرح، تسوید و تدقیق
.است

%85,7

به اساس فیصله هاي شوراي وزیران و هدایات کمیته قوانین 
قررات به ریاست تقنین ریاست جهموري یک سلسله قوانین و م

نامه وزارت عدلیه مواصلت ورزیده که ریاست مذکور به عوض اساس
اآت نموده است که یک تعداد آن قرار باالي قوانین و مقرره ها اجر

ذیل میباشد. 
یملکییموسسات حمل و نقل هواتیفعالجادیاوطرح مقرره .1

ا غرض ج.ا.نهیکاب17/09/1395رخ ؤم9شماره تیبه اساس هدا
.استدهیصلت ورزااداره مونیمراحل به ایط

ساتیمنابع و تاسمیمقرره بستر و حرکیشماره مهیطرح ضم.2
غرض 21/5/1396رخ ؤم17مصوبه شماره 3به اساس فقره یآب
استدهیورزتصلااداره مونیمراحل به ایط

رخ ؤجلسه متیحقوق مطابق هدالیطرح قانون طرز تحص.3
ریج.ا.ا داسیئمحترم جاللتمآب راستیتحت ر16/5/1395
.دیاداره مواصلت ورزنیبه ايبود  که جهت بازنگردهیگرد

ه مورخ ماده چهلم قانون گمرکات در جلس9جزء لیطرح تعد.4
نیبه ادهیگردریج.ا.ا دانهیکابنیمحترم قوانتهیکم20/1/1396

.دیمواصلت ورزلیادارا ه جهت تعد

تیانون اجتماعات  اعتصابات و تظاهرات به اساس هداطرح ق.5
و قیجهت تدقنیمحترم قوانتهیکم22/3/1396رخ ؤجلسه م

.دیاداره مواصلت ورزنیبه ايبازنگر

مواد مخدر نینجات معتاديطرح اساس نامه صندوق اعاده برا.6
نهیکاب23/1/1396رخ ؤم2مصوبه شماره 10جزء تیمطابق هدا

.دیاداره مواصلت ورزنیو اصالحات به ايهت بازنگرج1,1ج.

2
نامه جلد ماه24000طبع، نشر وتوزیع 

که بود گاهی حقوقی پالن گردیده آ
هی جلد ماهنامه آگا12000جمله از

حقوقی طبع، نشر وتوزیع گردیده است.
%50

به نر قراردادي ماهنامه آگاهی حقوقی یابه نسبت عدم تقرر دیز
تحت کار میباشد.نگردیده ولی اکنون ونشر وقت معین آن طبع
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3
4200نگهداري مصئون وتربیت مجدد 

که از جمله بودپالن گردیده محجوز تن 
نگهداري وتربیت مجدد آنهاتن 4167

صورت گرفته است.
%99,2

به نسبت کاهش میزان تخلفات در کشور وتطبیق بهتر بدیل هاي 
یافته است.حجز وحاکمیت قانون تعداد محجوزین کاهش 

4
سی بی آر پالن بست)40مراحل(طی 

) بست طی 26گردیده که از آن جمله (
مراحل گردیده است.

%65

به 1395عدلیه والیات در سال هاي ) بست ریاست 10(به تعداد
ان تحریري که  بعد از شارت لیست و امتحنداعالن سپرده شد

یده و حسب دفق به اخذ نمره معیاري نگرهیچ یکی از کاندیدان مو
شارت لیست نیز اعالن وها دوبارههدایت مقام وزارت بست 

از بست ، در مورد بعضیمیگرددیب آماده امتحان گردیده که عنقر
ت باعث زمانگیر شدن بررسی شکایاکهوجود داشتهها شکایت 

پروسه گردیده.
بست هاي ریاست عمومی حقوق مرکز و ریاست مطالعۀ، تشریح و 

ن امتحان اخذ گردیدکه در نتیجه هیچ یک از آموزش قوانی
دوباره به هابستو نگریدند هااحراز بستبه کاندیدان موفق 

سپرده شدند.اعالن 
اًتقنین جدیدبست هاي دیپارتمنت قوانین مدنی و جزائی ریاست

ماده شارت لیست گردیده و به اعالن سپرده شده که آکمبود 
میباشد.

5
پالن ارآموز اناث ) تن ک12استخدام (

) تن استخدام 11جمله(ازگردیده که 
.گردیده است

یک نفر استخدام هکنند)دونر تمویل(به نسبت کمبود بودجه %91,66
.نگردیده است

6

خدمات اداري( اعمار، بازسازي و تجهیز 
پروژه زیربناء هاي فزیکی وزارت عدلیه)

اعمارتعمیر ریاست عدلیه والیت فاریاب 
لیت یک بخش از فعالیت می (این فعا

باشد که معطل قرار داده شده است.)

%39,95

ات بادغیس، پروژه هاي اعمارتعمیرات ریاست هاي عدلیه والی
تعمیرمراکزاصالح بامیان،پکتیکا وبدخشان به اساس کابل، ،نیمروز
ریاست جمهوري طی یک 12/11/1395مورخ )3828شماره(حکم 

وزارت شهرسازي ومسکن غرض وتفاهم نامه بین وزارت عدلیه
ت پروسه تدارکاتی وتطبیق به وزارت شهرسازي ومسکن اجراآ

مؤرخ )3(ماه به اساس مصوبۀ شماره5ده بود وبعدازانتقال نمو
ستان به تاریخ کابینه جمهوري اسالمی افغان20/2/1396
ت پروسه تدارکاتی وتطبیق آن به این غرض اجراآ1/3/1396

رزیده است لذا یک خالي بزرگ کاري وزارت دوباره مواصلت و
وهم چنان ختم قرارداد پروژه هاي درقسمت تطبیق آن بوجود آمد 

میباشد، چون اکثر پروژه هاي 1397این وزارت درسال 1396
و 1396طابق قرارداد در سال شروع آن م1396شامل سال مالی 

پروژه 1396می باشد یعنی در سال 1397ن در سال ختم آ
.تکمیل نمی گردد
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شده معطل فعالیت هاي ب: 

معطل شدن فعالیتدالیل فیصدي پیشرفتگزارش چگونگی تحقق فعالیتشماره

1000

مشکالت عمده و طرح هاي پیشنهادي

طرح هاي پیشنهاديمشکالت عمده
ات پروان، تخار بادغیس، بغالن، دایکندي، زابل، والی. نبود تعمیرمراکز اصالح در1

غزنی، کاپیسا، لغمان، پکتیا، لوگر، غور، پنجشیر، جوزجان، فاریاب، کندز، کنرها، 
روز و نورستان یمارزگان، سرپل، ن

21. اعمار تعمیر مراکز اصالح براي 1
ذکرشدهوالیت

ات کنرها، پکتیا، ارزگان، والیمرکز اصالح و تربیت اطفالنبود وسایط نقلیه براي . 2
لغمان، کندز، بدخشان، فراه، سمنگان، هلمند، نیمروز، بادغیس، فاریاب، پکتیکا، 

نورستان و دایکندي.

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

وزارت تدارك دیده انکشافیبودجه 
شود.

اعدین حقوقی به مراجع ذیربطکمبود وسایط نقلیه غرض انتقال مس. 3
فراهم نمودن وسایط نقلیه براي . 3

با استفاده از بودجه مساعدین حقوقی
انکشافی 

و یجانداتیبا تهدفهیوظشبردیپانیدولت در جريایقضایملسکياعضا1,4
.روبرو هستندیمال

قابل از طرف جانب مییه قضاجلسانیدر جریو حتفهیوظشبردیپنایدر جر2,4
.رندیگیقرار مدیشده و مورد تهدادیو زشت کیبا الفاظ رک

و مستدل از طرف افراد يقوهیصورت دعوا و دفاعبیبا ترتیمسلکياعضا3,4
.شوندیمدیتهدفهیاز وظيو برکناریغاصب به منفک

گروه هاي افراد گیري از مداخله جلو. 4
مسوولغیر

رازورمند و افراد که از دولت مقروض هستندافراد غاصب و سیپوليحوزه ها1,5
دنکنیمکرر حاضر نميبه جلب ها

ها قرار استیرنیااریها اسناد و مدارك در اختیو شاروالیت دولتاادار2,5
.نددهینم

ارسال گردد دوباره یت دولتابه اداريها غرض غنامندهیدوسکهیزمان٣٫۵
یبیمتعدد تعقبیبه مکاتیو حتدکننیادارات ارسال نمنیبه ابیجهت تعق

د.نکنینمرا ارسالهیدوس
معینرا به وقت و زمانشیخوتیبا صالحيهاندهینماربطیذيارگانها۴٫۵

.دنکنینمیاداره معرفنیبه ا
ها را مورد استیرنیایمسلکياعضایافراد زورمند بعد از اوقات رسم۵٫۵

.دهندیقرار مدیتهد

بیشتر و بهتر میان ایجاد هماهنگی . 5
هارگانهاي مربوط
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عدم اطالع محاکم از وقت و زمان جلسه قضایی براي مساعدین حقوقی. 6
روز 5مطابق قانون اجراآت جزائی، . 6

قبل باید به مساعد حقوقی اطالع داده 
شود

عدلیه هاي است اعمار تعمیر براي ری. 7نورستان و ارزگانفراه، تعمیر براي ریاست عدلیه والیات نبود. 7
ذکرشده والیات

فعالیت هاي تکمیل شده خارج از پالن

اره
عنوان فعالیت تکمیل شده خارج شم

از پالن
ت در پالنیدالیل عدم شمولنتایج

1
و ) عنوان قانون 36طی مراحل (

اسناد تقنینی طور فوق العاده

چه بیشتر تقویت هر
روند قانونگذاري و 

سی هاي تطبیق پالی
ادارات ذیربط

به اساس خواست ادارات ذیربط، هدایات و مصوبه هاي کابینه 
ج.ا.ا در جریان سال به وزارت عدلیه طور فوق العاده  مواصلت 

نموده است،که یک تعداد قرار ذیل است:
ییسسات حمل و نقل هواؤمتیو فعالجادیطرح مقرره ا.1

نهیکاب17/09/1395رخ ؤم9شماره تیبه اساس هدایملک
.استدهیصلت ورزااداره مونیمراحل به ایج.ا.ا غرض ط

منابع و میمقرره بستر و حرکیشماره مهیطرح ضم.2
رخ ؤم17مصوبه شماره 3به اساس فقره یآبساتیتاس
دهیورزتصلااداره مونیمراحل به ایغرض ط21/5/1396

.است

لسه جتیحقوق مطابق هدالیطرح قانون طرز تحص.3
سیئمحترم جاللتمآب راستیتحت ر16/5/1395رخ ؤم

اداره نیبه ايبود  که جهت بازنگردهیگردریج.ا.ا دا
.دیمواصلت ورز

ه ماده چهلم قانون گمرکات در جلس9جزء لیطرح تعد4.
ریج.ا.ا دانهیکابنیمحترم قوانتهیکم20/1/1396رخ ؤم

.دیزمواصلت ورلیه جهت تعدادارنیبه ادهیگرد
طرح قانون اجتماعات  اعتصابات و تظاهرات به اساس .5

نیمحترم قوانتهیکم22/3/1396رخ ؤجلسه متیهدا
.دیاداره مواصلت ورزنیبه ايو بازنگرقیجهت تدق

مواد نینجات معتادي. طرح اساس نامه صندوق اعاده برا6
رخ ؤم2مصوبه شماره 10جزء تیمخدر مطابق هدا

نیو اصالحات به ايجهت بازنگر1,1ج.نهیکاب23/1/1396
.دیاداره مواصلت ورز

2
) عنوان مقرره طور 14طی مراحل(

فوق العاده

3
ارائه مساعدت هاي حقوق براي 

) تن مظنونین ومتهمین بی 2273(
بضاعت

سی به عدالت، دستر
آگاهی از قانون 

مند شدن مردم باور

مردم از مساعدین حقوقی و اجراآت آن در باور مند شدن 
مراجع عدلی وقضائی وهمچنان راجع شدن دوسیه ها بیشتر 



١٠

)تن 34493ارائه آگاهی حقوق براي(3
از اتباع کشور

از خدمات عدلی 
وقضائی

ازحد که پالن گردیده بود کار شده است.

) منازعات و 1914حل و فصل(4
قضایاي حقوقی

رسیدگی به قضایا  
وحل فصل به موقع 

آن 
تر از پالنبیشو مراجعه مراجعین جع شدن دوسیه ها را

) جلد دوسیه قطعی 714تطبیق(5
ونهائی

اجراآت به موقع و 
سرعت بخشیدن به 
پروسه طی مراحل 

هادوسیه

6
) افغانی ده 66405تحصیل مبلغ(

یکه حقوقی
عواید به ازدیاد
دولت

7
هاي دارایی ) دوسیه 1538دفاع از (

منقول وغیر منقول
ی هاي یدفاع از دارا

عامه
روند اجراآت ادارات مربوطهشدن قانون مند 

) جوازنامه احزاب 6صدور وتجدید(8
تقویت روند سیاسی

دموکراسی و حقوق 
بشر از طریق ثبت و 

صدور جواز نامه 
هاي احزاب سیاسی، 

جمعیت ها، 
رهنماي معامالت و 

عریضه نویسان

رهنماي معامالت ، جمعیت ها،احزاب سیاسیمراجعه نمودن
و عریضه نویسان و همچنان داد وستد قانون مند شدن ملکیت 

باالتر از توقع ریاست انسجامهاي خصوصی مردم 

) جوازنامه 625صدور وتجدید(9
جمعیت ها 

) قطعه جواز 889صدور وتجدید( 10
رهنماي معامالت نامه 

) قطعه جواز 501صدور و تجدید(11
سان عریضه نوینامه 

12
عنوان سند تقنینی و 14مرور 

مطابقت آن با کنوانیسیون هاي بین 
المللی حقوق بشر

چه بیشتر تقویت هر
روند قانونگذاري در 

ت دولتیاادار
ارتباط بیشتر با نهاد ها، سازمانها و کنوانیسیون هاي بین 

المللی 
) مرکز اصالح و 2نظارت از عملکرد(13

تربیت اطفال
شیدن شفافیت بخ

کاري اداراتدر روند
باالرفتن ظرفیت ادارات وامکانات بیشتر آن در مورد تربیت 

مجدد اطفال مختلف

) تن کارمند1385ارتقاي ظرفیت(14
سطحبردنباال 

علمی آگاهی و
کارمندان

متقاضیانبیشتر و عالقمندينیازمندي

تن کارمند در سطح 99استخدام 15
تاوالیمرکز و

کار سرعت بخشیدن 
ادارات

کار بیشتر پرنمودن بست هاي خالی و سرعت بخشیدن
مسلکی و اداري در اداره

واحد 2تفتیش از امور اجراآت 16
اداري

پیدا نمودن خالء و 
نواقص راهنمائی 
کارمندان به آن 

بخاطر موجودیت خال و نواقص در اداره و اصالح و بهبود 
بخشیدن امور اداره

ي آموزشی برنامه ها2تدویر 17
مدیریتی وآگاهی دهی حقوق زنان

باخبري از قانون 
وحقوق شان 

جهت بلند بردن سطح اشتراك کننده گانتقاضايو تشویق 
.گاهی شان وهمچنان موثریت برنامه هاي تطبیق شدهآ
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1397مالی پالن شده براي سال عمدهبرنامه هاي

1397مالیشده براي سال پالن عنوان برنامه ها و یا فعالیت هايشماره

میشماره ثبت عال2400و یحقوقیجلد ماهنامه آگاه24000و ینیسند تقن70و طبع ونشر قیتدقد،یطرح، تسو1
.شماره ماهنامه مجله عدالت12طبع و نشر ،ثبت،یتجارت

2

امیپ4نشر ،یالب حقوقعنوان مط4هیته، اتیبضاعت در مرکز و والیبنیو متهمنیمظنون8600دفاع از حقوق 
.تن اتباع کشور70000يبرایحقوقيهایارائه آگاهدار،موابه طور دییویراد

افغانی ده یکه حقوقی. دفاع از 700000تحصیل مبلغ ،جلد دوسیه300تطبیق منازعه حقوقی،1000حل و فصل 
جوازنامه 150ها و جمعیت مهناجواز295جوازنامه احزاب سیاسی،10و تجدید دارایی هاي عامه. ثبت 1220دوسیه 

برنامه کوتاه مدت. 9برگزاري سند تقنینی، 16رور معریضه نویسان، 

اطفال.مرکز اصالح و تربیت33تن اطفال متخلف از قانون و نظارت از عملکرد 3300ون و تجدید تربیت ئنگهداري مص3

4

کارمند از طریق برنامه ارتقاي ظرفیت مبتنی بر 25استخدام ، جمعیکارمند از طریق پروسه امتحان رقابت85استخدام 
کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات عدلی و 45یلی دتب،لمقطعاقرارداد کارکنان با80استخدام و تمدید ،)CBRنتایج (
حت و ایمنی در تشریح قوانین و مقرره رسیدگی به شکایات و صتوضیح و،گزارش به مراجع مربوطه9ه ئارا،حقوقی

دوسیه شکایات واصله از طریق کمیته حل 182رسیدگی و تسهیل وزارت،کارمنداناز ) تن 100(براي محیط کار
اشتن خطرات کاري حین ایفاي کارمندبه منظور از میان برد100بررسی دفاتر کاري و آگاهی دهی ،اختالفات داخلی

ه مشوره هاي الزم صحی و رهنمایی ق توزیع ادویه، تجویز نسخه، ارائطریارایه خدمات طبی و کمک هاي اولیه از ،وظیفه
کارکن مریض جهت 180معرفی ،ر مریضی حین ایفاي وظیفه میگردندکه دچاکارکن3000جهت تطبیق ادویه براي 

وي اساسی.تداوي به شفاخانه هاي مختلف داخل کشور و در صورت عدم امکانات معرفی آنان به خارج از کشور جهت تدا

کامپلکس وزارتپتعمیر ریاست عدلیه و تعمیر مسجد و ورکشا2تعمیرمراکز اصالح و تربیت اطفال و 4اعمار 

پایان

لومسوتهیه کننده گزارش:        

سیستم وپالنیس پالیسی،ئرعطایینوال شاولیشووپالیسیوتحلیل پالنمدیر عمومی علی مدبر
ا             قضایمدیریت

. 9505077420نمبر تماس: 0707080281: نمبر تماس

ataye_kakar@yahoo.comایمیل آدرس : ali.mudaber2017@gmail.com: ایمیل آدرس 
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یمضما

( به افغانی)1396عواید  سال مالی: )1ضمیمۀ شماره (

مبلغ عواید پیش بینی منابع عایداتیشماره
شده به افغانی

عواید خالص بدست 
آمده به افغانی

فیصدي ازدیاد/کاهش عواید
کاهشازدیاد

1030%5000051500اسناد بهادار فروش 1
100,30%1560000015648502فروش جراید رسمی نشرو 2
100,30%2260000022682260جواز ادارات دولتی 3
101,10%1108500011213183عرضه خدمات حقوقی4
شخصیت هاي افراد انفرادي واشخاصجریمه5

حقوقی
5576760060%107,60

1000%0112387گذشته بازگشتی معاشات و مصارفات سال6
102%4939076749767892مجموع عواید به افغانی
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1396بودجه عادي و انکشافی سال مالی؛ )2ضمیمه شماره (

بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور 
1396مالی شده سال

بودجه 1+2
عادي

بودجه 1
انکشافی

2

1،197،392،003739،739،860457،652،143به رقم

دو هفت میلیون یک ملیارد ویک صد نوبه کلمات 
افغانی سه و سه صد و نود دو هزارو

هفت صدوسی نو میلیون و 
هشت هفت صدوسی نو هزارو

افغانی صدو شصت

چهارصدو پنجاو هفت میلیون و 
یک شش صدو پنجاو دو هزارو

افغانی صدو چهل و سه

بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصدمصرف

مصرف بودجه انکشافیمصرف بودجه عاديمصرف بودجه 

به فیصدبه مبلغبه فیصدبه مبلغ

65,7%94300،776،185%693،662،326به رقم

شش صد نودو سه میلیون و شش صدو به کلمات
سه صدو بیست و شصت و دو هزار و

افغانیشش

نودو 
چهار 
فیصد

ت صدو هفتادو هفسه میلیون و
دو هشتادو پنجیک صشش هزارو

انیافغ

شصت و پنج 
اعشاره هفت 

فیصد
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:وزارت / ادارهتشکیل ؛ )3ضمیمه شماره (

مالحظات تعداد شرکت 
هاي مختلط

تعداد تصدي 
ها

ی تعداد نمایندگ
هاي خارجی 

ی تعداد نمایندگ
هاي والیتی

تعداد 
مشاوریت ها

تعداد ریاست هاي 
2و 1بست مرکزي

ت تعداد معینی
ها

0 0 0 0 33 4 34 2
تشکیل 

سال 
5139

0 0 0 0 33 4 35 2
تشکیل

6139سال
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بخش کارکنان والیتی:
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نظامیاناجیرمامورنظامیاناجیرمامورنظامیاناجیرمامور
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زنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

میدان 31017351بامیان11411509184کابل
وردك

34020256

33013046پکتیا61029393تخار62326394بلخ
26015243پنجشیر45223373جوزجان41019363کندهار
31120153سرپل35118357کاپیسا625315103هرات

27015244بادغیس15012027اکپکتی751382116ننگرهار
2009130ارزگان31019151خوست41119263کندز
2008129زابل47022170کنر54028284بغالن

28116449دایکندي24112441نیمروز802363121بدخشان
55224384فاریاب39019260هلمند29018249لوگر
22013035نورستان34118356فراه46321272غزنی
32118354سمنگان46221372پروان
35017153غور29016247لغمان

مجموع کل والیات
مجموع کلنظامیاجیرمامور

230زنانزنمردزنمردزنمرد
2558مردان1722130836100


