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اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی
برای سال 1400 - 1399
به تاسی از فیصله جلسه شماره ( )6مورخ  1398/11/7شورای محترم عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه
فساد اداری ،وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی ،اولویت های کاری خویش را در
بخش های اصالحات ساختاری ،مبارزه با فساد اداری ،ایجاد شفافیت ،ارتقای ظرفیت و ارایه خدمات و اصالح
قوانین و مقررات پیشنهادی ،اولویت بندی نموده و همراه با پالن تطبیقی آن ذیالً ارایه می گردد.
قابل یادآوریست که پالن تطبیقی برنامه ملی اصالحات عدلی وقضایی ازبابت سالهای  1400-1399که قبالً
به کمیته محترم عدلی و قضایی ارسال گردیده بود ،اولویت های وزارت بطورواضح وتفصیلی گنجانیده نشدده
بود وبه همین منظور ،اینک اولویت های این وزارت به طور تفصیلی ارایه می گردد:

اول  -اصالحا ت ساختاری :
 - 1ایجاد میکانیزم شفاف و عملی به منظور قانونمند ساختن سیستم عدالت غیر رسمی:
 .1وزارت عدلیه سعی و تالش نموده تا جهت قانونمند ساختن سیستم عدالت غیر رسمی به خاطر دسترسی
عامه به عدالت و حل منازعات طرح قانون جرگه های اصالحی در منازعات مدنی را تهیه و به لحاظ
مالحظات که وجود داشت تا حال طی مراحل نگردیده و اجرای آن به کابینه ارایه و به تأسی از هدایت
مصوبۀ شماره ( )6مؤرخ  1396/5/4کابینه ،طرح متذکره پس از تصحیح ،طی مکتوب شماره ( )3558مؤرخ
 1396/8/2جهت تقدیم به جلسه بعدی کابینه به اداره محترم امور ریاست جمهوری ارسال گردیده و
پیرامون موضوع متذکره تا الحال کدام هدایت در زمینه بر تأیید و یا رد آن به این اداره مواصلت نورزیده
است .واخیرا درفیصله شماره( )3-5جلسه یازدهم مورخ  1399/4/2کابینه جمهوری اسالمی افغانستان،
وزارت عدلیه موظف گردیده است تا به همکاری ادارات ذیربط تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری ،طرح
قانون حل منازعه درجرگه یا شورای اصالحی را بادرنظرداشت تعیین حدود درفیصله های عرفی با وضع
شرایط واضح وجایگاه حقوق فیصله جرگه ها به خصوص درحل منازعات مالی و منازعات که حل و فصل
آن سبب نظم اجتماع می گردد ،بازنگری نموده و طی مراحل نماید .که به تاسی ازفیصله کابینه درجریان
سال  1399و سال 1400طی مراحل قانون متذکره به اتمام خواهد رسید.
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 -2تزئید بست های ضروری:
به تعداد ( )44بست در تشکیل سال  1399ریاست انسجام در مرکز و والیات و ( )33بست مسلکی در
تشکیل سال  1399ریاست عمومی قضایای دولت اضافه گردیده است که در سال جاری استخدام آنان
تکمیل خواهد شد .وبه تعداد یکصد بست تزئیدی دروالیات ،درسال  1400پیگیری می گردد.
 -3استخدام  23فیصد مامورین با تحصیالت عالی ماستر و لیسانس از قشر اناث:
با در نظرداشت نقش کلیدی خانم ها در چارچوب تشکیالتی وزارت عدلیه و فراهم ساختن زمینه اشتغال به
طبقه اناث ،در استخدام حق اولویت به طبقه اناث داده می شود و طبق طرزالعمل استخدام ( )5نمره امتیازی
جندر در نظر گرفته شده و طبقه اناث بنابر نا امنی و مشکالت اجتماعی در پروسه رقابت کمتر سهم می
گیرند .کارمندان که در این اواخر در مرکز مقرر گردیده ،در حدود  18درصد از قشر اناث می باشند .وزارت
عدلیه میخواهد  %23مامورین خویش را از قشر اناث استخدام نماید .البته با توجه به وضعیت موجود امکان
جذب بیشتر زنان به خصوص دروالیات وجود ندارد ویکی ازگزینه ها این خواهد بود تا درمورد رقابتی
ساختن بعضی ازبست های مسلکی و تغییر درالیحه وظایف وتجربه کاری اقدامات جدیدی اتخاذ شود.
دوم -مبارزه با فساد اداری :
مبارزه علیه فساد اداری یکی از اولویت های عمده حکومت افغانستان و وزارت عدلیه میباشد که در چندین
کنفرانس ملی و بین المللی در رابطه به آن تعهد صورت گرفته است .قوانین طرزتحصیل حقوق وقضایای
دولت بازنگری وتعدیل گردیده وطرزالعمل ها ورهنمود کاری ترتیب شده وگزارش های ربع وار ازاجراات
ریاست ها درمرکز تحلیل وپس ازآن هدایات مشخص ازسوی رهبری به ادارات یادشده صادرمی شود .وموارد
آتی درجریان سال  99وسال  1400عملی خواهد شد:
 – 1امتیاز مادی اضافی برای اعضای مسلکی حقوق ،قضایای دولت ومساعدت های حقوقی :
) افغانی به خاطر امتیازات اعضای مسلکی حقوق ،قضایای دولت و
در سال مالی  1399مبلغ (
مساعدت های حقوقی در بودجه وزارت عدلیه در نظر گرفته شده است که در این اواخر منظوری جاللتمآب
رییس جمهور مواصلت ورزیده که امتیازات شان در حال اجرا است در سال  50 ،1400فیصد امتیازات
باقیمانده نیز درنظر است تا با موافقه وزارت مالیه دربودجه وزارت عدلیه درنظر گرفته شود.
 - 2بررسی و نظارت شش ماهه و ساالنه از اجراات مامورین :
چگونگی اجراات در ریاست ها ،سطح کیفیت عرضه خدمات و شناسایی خال های کاری نیاز به نظارت و
بررسی دارد که وزارت عدلیه در هر شش برج کارکرد های مامورین را بررسی نموده و مطابق به وضع
موجود ،تصامیم الزم اتخاذ مینماید.
 -3ایجاد ریاست تنفیذ احکام محاکم به منظور تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم در سال 1399
به منظور تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم ریاست تنفیذ احکام محاکم در سال  1399ایجاد و در این
سال دوسیه های مربوط به احکام قطعی و نهایی در ریاست حقوق کابل مورد ارزیابی قرار می گیرد تا به
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صورت واضح دیده شود که چه تعداد احکام محاکم تطبیق گردیده و چه تعداد تطبیق نشده و دلیل عدم
تطبیق چیست تا به رویت آن راهکار هایی سنجیده شود.
 -4ثبت قضایا در سیستم مدیریت قضایای مدنی جریان دارد و درسال جاری قضایای انباشته قبل از سال
 1392نیز ثبت سیستم می گردد .وزارت عدلیه روی نسخه دوم سیستم با همکاران بین المللی کار می نماید
و با اختتام این نسخه ،قضایا داخل سیستم شده و اجراآت ادارات به صورت دقیق مورد نظارت قرار می گیرد.

سوم -ایجاد شفافیت:
بهبود عملکرد و اجراآت ریاست های مرکزی و والیتی ،ارتقای سطح نظارت ریاست تفتیش داخلی از نحوۀ
مصارف و اجراآت کاری و اطالع رسانی به مردم از اجراآت وزارت  ،یکی از مقاصد دیگری اینوزات است که
ریاست های تفتیش داخلی ،منابع بشری  ،اداری ،آمریت تدارکات و ارگانهای ذیربط دولتی هر یک به سهم
خویش پالن عملیاتی آنرا ترتیب نموده و نقش موثر را ایفا خواهند نمود .
 - 1ثبت دارایی مامورین عالی رتبه و کارمندان مالی و تدارکاتی:
دارایی مامورین عالی رتبه و مامورین بخش مالی به طور ساالنه ثبت خواهد گردید تا میزان افزایش و مدرک
دارایی شان ثابت گردد .وزارت عدلیه طی سال  1399و  1400تصمیم دارد ،تا فورم ثبت دارایی های
مامورین عالی رتبه و کارمندان مالی را تکمیل و به مرجع مربوطه آن ارسال نماید.
چهارم -ارتقای ظرفیت و ارایه خدمات :
 - 1بلند بردن سطح خدمات مساعدت های حقوقی در سطح والیات و ولسوالی ها :
ارایه خدمات و مساعدت های حقوقی در تمام والیات و ولسوالی های بزرگ افزایش خواهد یافت تا مردم به
خدمات بیشتر دسترسی پیدا نمایند .امتیازات کارکنان این بخش افزایش خواهد یافت و بورد مستقل
مساعدت های حقوقی بیشتر توسعه و تقویت خواهد گردید.
در این بخش به تعداد ( )60مساعد کار آموز زن در سال  1399از طریق رقابت به همکاری مالی وتخنیکی
پروژه عدالت در والیات استخدام شده اند که این روند در سال  1400ادامه خواهد یافت .وهم چنان به تعداد
( )40بست در  28والیت به همکاری پروژه عدالت بعنوان کارآموز قضایای دولت درجریان استخدام می
باشند.
 - 2بلند بردن سطح کمی و کیفی ریاست عمومی قضایای دولت:
ظرفیت تشکیالتی ریاست عمومی قضایای دولت با ایجاد  33بست بلند برده شده وکار روی تشکیل ادارات
قضایای دولت دروالیات جریان دارد وعالوه برآن این اقدامات درجریان است
ثبت قضایای حقوقی در دیتابیس به منظور شفافیت و کاهش فساد اداری.
تهیه پالن استراتیژی سه ساله برای اداره قضایای دولت.
تهیه رهنمود دفاع از دارایی عامه برای اداره قضایای دولت.
تدویر کنفرانس ملی اداره قضایای دولت.
ایجاد کلکسیون قوانین مرتبط به موضوعات حقوق عامه.
مسوده طرزالعمل های کاری آماده شده است و بعد از تایید هیت رهبری وزارت به منصه اجرا قرار می گیرد.
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کار روی فایلنگ سازی اسناد موجود ریاست عمومی قضایای دولت و قضایای دولت کابل جریان داشته و
پس ازختم آن دیجیتل سازی اسناد آغاز می گردد
تدویر ورکشاپ ها برای ارتقای ظرفیت اعضای مسلکی قضایای دولت وازجمله برنامه ستاژ حقوقی
 - 3انجام نیاز سنجی آموزشی و شناسایی نیاز های آموزشی :
درک دقیق از مهارت ها و دانش کارمندان میتواند با استفاده از روش نیاز سنجی آموزشی امکان پذیر گردد.
نیازسنجی آموزشی طی دو سال آینده صورت خواهد گرفت ،تا در مطابقت به آن برنامه های آموزشی تنظیم
و اجرا گردد.
جهت ارتقای ظرفیت و بهبود خدمات دراز مدت ،وزارت عدلیه برنامه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت
را در عرصه های قضایای دولت ،مساعدت های حقوقی ،تدارکات و دیگر بخش های مهم برگزار می نماید تا
مامورین با دانش و مهارت های روز و پیشرفته مجهز گردند.
 -4فراهم نمودن زمینه تحصیل داخل خدمت به سویه های لیسانس  ،ماستری:
جهت ارتقای ظرفیت و بهبود خدمات دراز مدت ،وزارت عدلیه زمینه برنامه های آموزشی طویل المدت را
به سویه ماستری را در داخل و خارج از کشور در بخش های حقوق ،شرعیات ،حقوق بین المللی ،اقتصاد،
امور دعاوی آب وتخصص در رشته اختالفات سرحدی ودیگر بخش های مهم فراهم می نماید تا کارمندان با
دانش و مهارت های روز و پیشرفته مجهز گردند.
با وزارت محترم تحصیالت عالی تفاهمنامه ای به امضا رسیده است که به اساس آن درسال جاری  30نفر از
کارمندان مسلکی وزارت عدلیه دربرنامه ماستری معرفی می گردند
 -5تقویت و تداوم برنامه استاژ تقنینی وستاژ حقوقی:
ریاست تقنین وزارت عدلیه جهت تقویت و تداوم برنامه ستاژ تقنینی به منظور تربیت کادرها در عرصه قانون
گذاری ،درسال جاری باتوجه به گسترش وایروس کرونا  ،برنامه استاژ تقنیی را ازطریق آنالین آغازنموده
است ودرمورد برنامه ستاژ حقوقی  1399در سه والیت شمال (بلخ ،بدخشان و کندز) و در سال  1400در
مراکز والیات هرات ،بامیان ،ننگرهار با همکاری پروژه حاکمیت قانون  GIZاین برنامه دایر خواهد شد.
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چهارم :اصالح قوانین و مقررات پیشنهادی:
تنظیم جدول زمانی به خاطر بررسی طرح های پیشنهادی و تعدیل اسناد تقنینی و هماهنگی با سایر ادارات
ذیربط و پیگیری پیشنهادات سایر نهاد های قانون گذاری صورت می گیرد .در ضمن در سالهای -1399
 1400اسناد تقنینی ذیل طی مراحل خواهند شد:
 )1طرح قانون خانواده سال 1399
 )2قانون بررسی مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی و تفسیرآنها سال 1399
 )3قانون تشکیالت اساسی دولت 1400
 )4قانون تنظیم و تطبیق زبان سوم رسمی1399
 )5قانون آزادی پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی سال1400
 )6قانون مکلفیت عسکری سال 1400
 )7قانون محاکمه قضات سال 1400
 )8قانون طرز تحصیل باقیات سال 1399
 )9قانون انجمن ها و کوپراتیف های زراعتی سال 1399
 )10مقرره آفت کش های زراعتی سال 1399
 )11تعدیل مقرره اداره امورمالی ومصارف عامه سال 1399
 )12قانون معامالت و امضای الکترونیکی سال 1399
 )13مقرره اشاعه ،ثبت وبررسی و نشر مالکیت ذینفع سال 1399
 )14مقرره نظارت ازساحات صنعتی سال 1399
 )15قانون ضد دامپنگ برای صنایع داخلی سال 1399
 )16قانون نباتات طبی سال 1399
 )17قانون حمایت از سرمایه گذاری سال 1399
 )18مقرره پارکینگ کنار جاده سال 1399
 )19مقرره مصئونیت مواد غذایی سال 1399
 )20مقرره عواید شاروالی ها سال 1399
 )21مقرره ایجاد و فعالیت مراکز صحت حیوانی سال 1399
 )22قانون ضد سبسایدی برای صنایع داخلی سال 1399
 )23قانون استفاده از وجه دورانی اراضی سال 1399
 )24قانون صکوک سال 1399
 )25قانون مالیه زمین سال 1399
 )26اساسنامه شرکت های دولتی سال 1399
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 )27مقرره مدیریت سرمایه گذاری سال 1399
 )28مقرره فریکونسی سال 1399
 )29طی مراحل قانون اصول محاکمات اداری

پنجم :موارد زیر به عنوان مشکالتی است که درصورت برآورده نشدن آن ،عرضه
خدمات به مردم را متاثر می سازد:
.1وجود واسطه دولتی برای عرضه خدمات ضروریست واین درحالیست که اکثریت وسایط نقلیه ادارات
وزارت عدلیه درمرکز ووالیات از  15سال پیش خریداری گردیده و بسیار شان در همان زمان نیز جدید
خریداری نگردیده بود بنا پیشنهاد می شود تا به تعداد ( )60عراده واسطه نقلیه جدید برای ادارات این
وزارت تدارک دیده شود.
.2وزارت عدلیه در والیات نورستان ،فراه و ارزگان تعمیر دولتی ندارد .در اکثر ولسوالی ها صرف یک دفتر
کاری در تعمیر کامپلکس ولسوالی در نظر گرفته شده و در تعدادی از ولسوالی ها نداشتن دفتر کاری نیز
یکی از مشکالت این وزارت است که باید در مورد اداره محترم ارگانهای محلی توجه نموده واین مشکل
مرفوع گردد.
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اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی برای سال 1400 - 1399
تعهدات
اصالحات ساختاری

بودجه تخمینی
به بودجه
اضافی
ضرورت
ندارد
مبلغ سی هزار
دالر

تعهدات
مبارزه با فساد
اداری
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1399

افزایش معاش مامورین (به خصوص
مامورین مسلکی حقوق ،قضایای دولت
و مساعدت های حقوقی)

مقام رهبری
وزارت ،
ریاست دفتر و
ریاست اداری

مبلغ بیست ودو
میلیون افغانی
برای  6ما ه
سال مالی
انتقال یافته
است

معاشات مامورین مسلکی
ریاست های حقوق ،قضایایی
دولت و مساعدت های حقوقی
افزایش یافته است.

عرضه خدمات
حقوقی بهتر به
شهروندان

فعالیت ها

واحد تطبیق
کننده

زمان اجرا به
سال

دوامدا
ر

1400

شاخص

نتایج متوقعه

بودجه
تخمینی

%50

دوامدا
ر

مالحظات

استخدام  23درصد مامورین با
تحصیالت عالی ماستر و لیسانس از
قشر اناث.

ریاست منابع
بشری وسایر
ریاستها

 23در صد مامورین با
تحصیالت عالی لیسانس و
ماستر از قشر اناث استخدام
گردیده.

اشتراک بیشتر
زنان در امور
حکومتداری

بودجه اضافی
ضرورت
ندارد

1399

1400

%50

تزیید  44بست ضروری در ریاست
انسجام و  33بست در ریاست عمومی
قضایایی دولت

ریاست منابع
بشری

به تعداد  44بست در ریاست
انسجام و  33بست در ریاست
عمومی قضایایی دولت تزیید
گردیده.

جذب افراد مسلی
در اداره

مالحظات

دوامدا
ر

دوامدا
ر

ایجاد میکانیزم شفاف وعملی به منظور
قانونمند ساختن سیستم عدالت غیر
رسمی

تقنین وسایر
ریاستها

قانون جرگه های اصالحی در
منازعات مدنی نهایی گردیده.

قانونمند ساختن
سیستم عدالت غیر
رسمی

مشکالت
اجتماعی در
زمینه

%50

%50

عدم منظوری
ریاست جمهوری
و عدم موافقه
وزارت مالیه

فعالیتها

واحد تطبیق
کننده

شاخص

نتایج متوقعه

زمان اجرا به
سال

تعهدات

بودجه
تخمینی

ایجاد شفافیت

بودجه
ضرورت ندارد

13
99

تعهدات
ارتقای ظرفیت و ارایه
خدمات

بودجه تخمینی
ساالنه دوصد
هزار دالر

دسترسی تمام
متقاضیان
مساعدتهای حقوقی
به خدمات در سطح
ولسوالی ها

13
99
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نتایج متوقعه

بودجه
تخممینی

زمان اجرا به
سال

دوامدا
ر

14
00

ریاست اداری،

ایجاد بورد تخصصی،

بهبود شفافیت و
حسابدهی

دوامدا
ر

دوامدا
ر

دوامدا
ر

عدم
حما
یت
سیا
سی
و
کم
بود
منا
بود
بع
جه
مال
تخم
ی
ینی
سا
النه
15
93
60
0
دال
ر

بلند بردن ظرفیت کمی وکیفی ریاست

مساعدتهای
حقوقی ،ریاست افزایش تعداد مساعدین حقوق
اداری و ریاست در سطح والیت وولسوالیها
منابع بشری

نتایج متوقعه

زمان اجرا به
سال

عدم حمایت
ادارات مربوط

بلند بردن سطح خدمات مساعدت های
حقوقی در سطح والیات و ولسوالیها

واحد تطبیق
کننده

شاخص

مسلکی سازی اداره

مالحظات

فعالیت ها

ریاست منابع
بشری

دارایی ها ی مامورین عالی
رتبه و کارمندان مالی و
تدارکاتی ثبت گردیده.

دوامدا
ر

دوامدا
ر

14
00

ثبت دارایی مامورین عالی رتبه و کارمندان
مالی و تدارکاتی

واحد تطبیق
کننده

شاخص

100
%

دوامدا
ر

مالحظات

فعالیت ها

قضایا در سیستم مدیریت
قضایای مدنی ثبت گردیده.

بودجه
ضرورت
ندارد

ایجاد ریاست نتفیذ احکام محاکم به
منظور تطبیق احکام نهایی و قطعی
محاکم
ثبت قضایا در سیستم مدیریت
قضایای مدنی.

ریاست منابع
بشری و
رهبری مقام

ریاست تنفیذ احکام محاکم در
وزارت ایجاد گردیده

دوامدا
ر

بودجه
ضرورت
ندارد

بررسی و نظارت از اجراآت مامورین به
صورت شش ماهه وساالنه.

ریاست منابع
بشری

اجراآت مامورین به صورت
شش ماهه و ساالنه بررسی و
نظارت گردیده.

عرضه خدمات
عدلی بهتر ،ایجاد
شفافیت ،کاهش
فساد و کسب
رضایت مردم

دفاع از دارایی های

دوامدا

دوامدا

تعهدات

زمان اجرابه
سال

اصالح قوانین
و مقررات
پیشنهادی و
وضع قوانین
جدید

بودجه
ضرورت ندارد

13
99

9

بو دجه
تخمینی

%50

14
00

جدول زمانی به خاطر بررسی و
هماهنگی اسناد تقنینی پیشنهادی
تنظیم گردیده

مسوده پالن کار
تقنینی تنظیم شده

%50

%50

دوامدا
ر

دوامدا
ر

مالحظات

تنظیم جدول زمانی به خاطر بررسی برنامه
های پیشنهادی اسناد تقنینی جدید و هماهنگی
با سایر ادارات ذیربط به منظور بررسی به
موقع برنامه ها

ریاست تقنین و
ادارات دولتی

شاخص

نتایج متوقعه

با استفاده از بودجه
عادی

تقویت وتداوم برنامه ستاژ تقنینی و
ستاژ حقوقی

تقنین

بلند بردن ظرفیت
معرفی استاژرها به برنامه های
تخصصی و مسلکی
عملی
کارمندان انستیتیوت

یک میلیون افغانی
ساالنه.

افراد در برنامه های تحصیلی
درازمدت داخلی وخارجی
معرفی گردیده.

داشتن کارمندان
مستعد به منظور
ارایه خدمات بهتر

%50

ساالنه یک صد
هزار دالر

فراهم نمودن زمینه تحصیلی داخل
خدمت به سویه ای لیسانس ،ماستری ...

ریاست منابع
بشری و
همکاران
حمایت کننده
داخلی

نبود امنیت

انجام نیاز سنجی آموزشی وشناسایی
نیازهای آموزشی کارکنان به منظور
تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت

ریاست منابع
بشری وریاست
مربوطه

نیاز سنجی آموزشی صورت
گرفته است.

فعالیت ها

دریافت خالهای
ظرفیتی

%50

%50

عدم همکاری و
حمایت مالی و
تخنیکی تمویل
کنندگان

عمومی قضایای دولت

ریاست قضایای
دولت و ریاست
منابع بشری

واحد تطبیق
کننده

برگزاری برنامه های آموزشی
و افزایش تعداد کارمندان مورد
ضرورت با امتیازات مسلکی
شان

عامه به وجه بهتر

ر

ر

طی مراحل قانون اصول محاکمات اداری

ریاست تقنین و
ادارات ذیربط

طی مراحل طرح قانون خانواده

ریاست تقنین و
ادارات زیربط

طی مراحل قانون بررسی مطابقت اسناد
تقنینی با قانون اساسی و تفسیر آنها

ریاست تقنین و
ادارات زیربط

طی مراحل قانون تنظیم و تطبیق زبان سوم
رسمی

ریاست تقنین و
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
ادارات زیربط

طی مراحل قانون آزادی پیروان سایر ادیان
در اجرای مراسم مذهبی

ریاست تقنین و
ادارات زیربط

طی مراحل قانون تشکیالت اساسی دولت

طی مراحل قانون انجمن ها و کوپراتیف های
زراعتی

ریاست تقنین و
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
ادارات زیربط
ریاست تقنین و ا
دارات زیربط
ریاست تقنین و
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
ادارات زیربط

طی مراحل مقرره اشاعه ،ثبت و بررسی و
نشر مالکیت ذینفع

ریاست تقنین و
ادارات زیربط

طی مراحل قانون مکلفیت عسکری
طی مرحل قانون محاکمه قضات
طی مراحل قانون طرز تحصیل باقیات

طی مراحل مقرره آفت کش های زراعتی
تعدیل و طی مراحل مقرره اداره امور مالی
و مصارف عامه
طی مراحل قانون معامالت و امضای
الکترونیکی

ترتیب و تنظیم قانون
قانون اصول محاکمات اداری طی
اصول محاکمات
مراحل شده
اداری
طرح قانون خانواده طی مراحل
گردیده
قانون بررسی مطابقت اسناد تقنینی
با قانون اساسی و تفسیر آنها طی
مراحل گردیده
قانون تشکیالت اساسی دولت طی
مراحل گردیده
قانون تنظیم و تطبیق زبان سوم
رسمی طی مراحل گردیده
قانون آزادی پیروان سایر ادیان در
اجرای مراسم مذهبی طی مراحل
گردیده
قانون مکلفیت عسکری طی
مراحل گردیده
قانون محاکمه قضات طی مراحل
گردیده
قانون طرز تحصیل باقیات طی
مراحل گردیده
قانون انجمن ها و کوپراتیف های
زراعتی طی مراحل گردیده
مقرره آفت کش های زراعتی طی
مراحل گردیده
مقرره اداره امور مالی و مصارف
عامه تعدیل و طی مراحل گردیده
قانون معامالت و امضای
الکترونیکی طی مراحل گردیده
مقرره اشاعه ،ثبت و بررسی و
نشر مالکیت ذینفع طی مراحل
گردیده
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بودجه نیاز
ندارد

%50

تقویت حقوق
شهروندی

بودجه نیاز
ندارد

100
%

تقویت حاکمیت قانون

بودجه نیاز
ندارد

100
%

تسریع روند امور
اداری
تقویت حقوق
شهروندی

بودجه ندارد
بودجه ندارد

50
%
100
%

%50

50
%

تقویت حقوق
شهروندی

بودجه ندارد

%50

%50

تقویت قانون

بودجه ندارد

%50

%50

تحکیم قانون

بودجه ندارد

%50

%50

تقویت قانون

بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

بودجه نیاز
ندارد

100
%

تقویت قانون
تقویت قانون
تقویت قانون
تقویت قانون
تقویت قانون

ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره نظارت از ساحات صنعتی
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون ضد دامپنگ برای صنایع
ادارات زیربط
داخلی
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون نباتات طبی
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون حمایت از سرمایه گذاری
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره پارکنگ کنار جاده
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره مصئونیت مواد غذایی
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره عواید شاروالی ها
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره ایجاد و فعالیت مراکز
ادارات زیربط
صحت حیوانی
طی مراحل قانون ضد سبسایدی برای صنایع ریاست تقنین و
ادارات زیربط
داخلی
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون استفاده از وجه دورانی
ادارات زیربط
اراضی
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون صکوک
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون مالیه زمین
ادارات زیربط
ریاست تقنین
طی مراحل اساسنامه شرکت های دولتی
وادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره مدیریت سرمایه گذاری
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل مقرره فریکونسی
ادارات زیربط
ریاست تقنین و
طی مراحل قانون اصول محاکمات اداری
ادارات زیربط

مقرره نظارت از ساحات صنعتی
طی مراحل گردیده
قانون ضد دامپنگ برای صنایع
داخلی طی مراحل گردیده
قانون نباتات طبی طی مراحل
گردیده
قانون حمایت از سرمایه گذاری
طی مراحل گردیده
مقرره پارکنگ کنار جاده طی
مراحل گردیده
مقرره مصئونیت مواد غذایی طی
مراحل گردیده
مقرره عواید شاروالی ها طی
مراحل گردیده
مقرره ایجاد و فعالیت مراکز
صحت حیوانی طی مراحل گردیده
قانون ضد سبسایدی برای صنایع
داخلی طی مراحل گردیده
قانون ستفاده از وجه دورانی
اراضی طی مراحل گردیده

تقویت قانون
تقویت قانون
تقویت قانون
تقویت قانون
تقویت قانون
بهبود مصئونیت
غذایی
بهبود شفافیت

بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد
بودجه نیاز
ندارد

تقویت قانون

بودجه ندارد

تقویت حاکمیت قانون

بودجه ندارد

تقویت حاکمیت قانون

بودجه ندارد

قانون صکوک طی مراحل گردیده

تقویت حاکمیت قانون

بودجه ندارد

قانون مالیه زمین طی مراحل
گردیده
اساسنامه شرکت های دولتی طی
مراحل گردیده
مقرره مدیریت سرمایه گذاری طی
مراحل گردیده
مقرره فریکونسی طی مراحل
گردیده
قانون اصول محاکمات طی مراحل
گردیده

بهبود شفافیت و
حسابدهی

بودجه ندارد

تقویت قانون

بودجه ندارد

بهبود روند اداری

بودجه ندارد

بهبود عرضه خدمات

بودجه ندارد

تسریع روند اداری

بودجه ندارد
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100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

