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اداره/مختصر هدف وزارت
وي دیگر نزدیکترین این اداره از یکسو همکار قوه قضائیه و از س. عد داردمهم قوه اجرائیه و وظایف آن دو بوزارت عدلیه یک رکن 

سیزدهاز طریق دو معینیت مسلکی و اداري و 1393طبق تشکیل سال وزارت عدلیه وظایف فوق را . باشدهمکار قوه مقننه کشور می
ریاست سهو ) والیتی و ولسوالی(داراي  واحد دومی و سومی )  ریاست عمومی حقوق(ریاست خویش که از جمله یک ریاست آن

داراي ) و ریاست عمومی مرکز اصالح و تربیت اطفال، ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقیضایاي دولتریاست عمومی ق(آن 
تقویت که هدف وزارت عدلیه را گر آن تنها در مرکز فعالیت دارند، انجام میدهد ریاست دی9می باشد و ) والیتی(واحد دومی 

.هدقی تشکیل می دسیستم عدلی و ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقو

1393مالیسالو اجراآتهاي پالن شدهفعالیت-1
گرددیمینیشماره  سند تقن26که جمـلهاساسنامه 2وفرمان2، مقرره6قانون، طرح 16قید وتدقیتسو.
 تعدیل، حذف و یا ایزاد گردیده بعد از تصویب شوراي آنهامقرره که در برخی از مواد6قانون و 11تعداد تسوید و تدقیق

. مقام ریاست جمهوري اسالمی افغانستان نشرگردیده استوشیحو تو شوراي وزیرانملی
 فرمان عفو تخفیف مجازات8ترتیب.
حکم ترك تابعیت217ترتیب .
 یادارات دولتوزارت ها وئات استهدابرابردریقانونةمشورمورد 209تهیه و ارائه.
 قانون شماره 13شماره  قانون 18اعالنات تجارتی، شماره12تعداد ن از جمله آرسمی که جریدهشماره 43به تعداد

.جدید چاپ شده مختلف طبع و نشر گردیده استت
 مراجعین در سطح مرکز و والیات) تجارتی و فامیلیامالکی ، دیون،( دوسیه حقوقی جلد34899طی مراحل قانونی.
 مراجعین در سطح مرکز و والیات) تجارتی و فامیلی،امالکی ، دیون(قوقی قطعه عریضه ح44233رسیدگی به.
 قضیه حقوقی از طریق مصالحه و میانجیگري در سطح مرکز و والیات حل و فصل گردیده است4702به تعداد.
ك از گردیده استدفاع در سطح مرکز و والیاتافراد  متهم بی بضاعت در پیشگاه محاکمجنایی قضیه 7098از تعداد

.قضیه جنایی در توقیف گاه بگرام دفاع صورت گرفته است947جمله آن
 قضیه جنایی افراد به اثر تالش مساعدین حقوقی این وزارت در مرکز از طرف محاکم به برائت شان حکم گردیده 314تعداد

. است
استآگاهی حقوقی داده شدهزن 10338مرد و 55285که از جمله آن  تعداداتباع کشور65623براي.
قطعه اوراق تبلیغاتی چاپ و توزیع گردیده است79139به تعداد.
 نسخه  و توزیع آن در مرکز و الیات24000شماره نشریه دو هفته نامه اگاهی حقوقی به تیراژي 12طبع و نشر .
والیات کشورجلد و توزیع آن در مرکز و 12000شماره مجله عدالت به تیراژ 12مقاله  حقوقی در 77طبع و نشر .
 ان در مقام وزارت به متقاضیان بطور رایگجلد نشریات وزارت عدلیه به اساس احکام 7126جلد جریده رسمی  و49340به تعداد

.مرکز و والیات توزیع گردیده است
جلد قوانین به فروش رسیده است20492به تعداد.
 دربند حویلی، 8باب دوکان، 345،جریب زمین867حق آبه براي عتی،زمین زرابسوه13جریب1561موازي

. نهایی گردیدمحاکمحکمبه نفع دولت افغانی 58941978مبلغامریکائی و دالر31664432مبلغ
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جواز رهنماي معالت تجدید گردیده است1503تعداد ه وبرهنماي معامالت جدیدجواز1375تعداده ب.
 ده استقطعه جواز سابقه تمدید ش123ید توزیع وبه تعداد قطعه جواز عریضه نویسی جد37به تعداد.
 از  طی مراحل نسبت ترجمه آن تصدیق شده استقطعه اسناد بعد60000به تعداد.
فارمت مشخص جهفت کنوانسیون عمده حقوق بشر براساس مفاهیم و ارزش ها به کتگوري هاي مختلف تقسیم و در

.گردید
رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و دور دوم مرور دوریی جهانی از انگلیسی به دري سفارشات کمیته ناظر کنوانسیون

ترجمه و با ادارات مربوطه شریک و طی برنامه مشورتی یک روزه با اشتراك نماینده هاي نهاد هاي ذیربط اولویت بندي 
. گردیدند

ارات دولتی در رابطه به تطبیق پالن عمل با در نظر داشت سفارشات جدید و نتایج سروي جمع آوري معلومات از اد
. سفارشات ، پالن مذکور در هماهنگی با ادارات مربوطه باز نگري گردید

 براساس تقاضاي وزارت امورخارجه دست آورد ها و فعالیت هاي اداره در مورد منع حضور اطفال درمنازعات مسلحانه به
.تفصیل ترتیب و به آن وزارت ارسال گردید

شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در پروسه گزارشدهی احتمالیامورخارجه، سواالتوزارتتقاضايراساسهمچنان ب
.گردیدارائهپاسخ هاي الزمتفصیلیبصورتدرموردگردید ومرور و تحلیل،)UPR(دور دوم مرور دوره اي جهانی 

مطابقت و یاعدم مطابقت با قوانین نافذه و حسب تقاضاي وزارت محترم خارجه پروتوکول خفاض زنان را به منظور
. گردیدارزشهاي دینی و ملی بشکل مقایسوي مرور 

نشر و چاپ  سه دستنامه آموزشی حقوق بشر
 از کارکنان   ریاست امنیت ملی، مشرانو جرگه ) زن50مرد و 241(تن 291برنامۀ آموزشی حقوق بشر را براي 16به تعداد

.راستاي حقوق بشرتدویر نموده استدر ارتقاي ظرفیت جهت مور داخله و ولسی جرگه و وزارت ا
 قانون جدید از بعد حقوق بشر و ارایه سفارشات مشخص در زمینه به ریاست تقنین وزارت عدلیه5مرور مسوده .
تهیه رهنمود پیگیري از تطبیق کنوانسیونهاي بین المللی در ادارات دولتی
 کنوانسیون حقوق مدنی را در روشنایی استراتیژي ادارات دولتی15وموافقتنامه 3، ره نافذه کشورمقر20قانون، 72به تعداد

.که در نتیجه دریافت شد که اکثریت قوانین ملی با فوق الذکر سازگاري داردو سیاسی مرور 
 در جریده رسمی مقرره حمایت از حقوق بشر درادارات دولتیو نشر تصویب.
 کز اصالح و تربیت اطفال نگهداري، اعاشه و اباته گردیده ااناث در مر394ذکور و 3978طفل که از جمله 4372به تعداد

.اند
بعد از سپري نمودن مدت حجز بر اساس حکم محکمه و قرار اناث 216ذکور و 2679از جمله طفل 2895به تعداد

.سارنوالی رها و به فامیل هاي شان ادغام گردیده اند
 بر اثر تطبیق فرامین مقام ریاست جمهوري عفو و تخفیف دیده ازحجز اناث 68وذکور 330طفل که از جمله398دتعدابه

.رها گردیده اند
 اناث متناسب به مدت محکومیت و نوع تخلفات آنها تخفیف به عمل 61ذکور و 212طفل که از جمله 273در معیاد حجز

.آمده است
 داردمراکز اصالح و تربیت اطفال تحت آموزش و پرورش قرار 33ز ذکور و اناث در محجوز اعم ا1079به تعداد.
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 در مراکز اصالح توزیع گردیده استمجله240و هکتاب  آموزندجلد219،جلد قرآن کریم708به تعداد.
 مرکز اصالح و تربیت اطفال34طرح و ترتیب پالن احیاي مجدد اطفال معتاد و ارسال آن به.
ویر کنفراس سه روزه براي آمرین مراکز اصالح و تربیت اطفال  مرکز و والیاتتد .
 در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیات کشور10انکشاف سیستم مدیریت قضایاي در.
 رهنمود اجرائیوي به منظور بهبود روند کاري مراکز اصالح و تربیت اطفال38ترتیب و تدوین .
ر برج هاي دیدبانی در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابلتنظیم محل مالقات و اعما .
 تومان ایرانی، 950000دالر، 456369افغانی، 31396730از اثر بازرسی اجراآت ادارات مرکزي و والیتی  وزارت مبلغ

.گرام طال قابل حصول دانسته شده است8.54کلدار پاکستانی و 108300
 امریکائی دالر87افغانی و 58876کارمندان جهت سفر به والیات کشور که در نتیجه مبلغ تصحیح بل هاي کرایه و سفریه

. به عواید دولت دوباره اعاده شده است
والیتیالتی ریاست هاي مرکزي ویرفع نیازمندي هاي تشکبازنگري ساختارتشکیالتی و.
 ي وزارتژتراتساهاي جدید مطابق به ایجاد بستبست درساختارتشکالتی و23تزئید.
ترتیب الیحه وظایف آنالتی وزارت ویایجاد ریاست تهیه وتدارکات درساختارتشک.
 تن از کارمندان ریاست هاي مرکزي وزارت به برنامه هاي آموزشی مختلف932معرفی.
 تن از کارمندان ریاست هاي عدلیه والیات به برنامه هاي آموزشی مختلف780معرفی.
جمعیت849راي جواز بثبت و توزیع.
 اسییحزب س3ثبت و توزیع جواز براي.
 عقد در مورد موضوعات ارایه خدمات حقوقی و حقوق بشريمختلفبا موسساتو توافقنامهتفاهمنامه21به تعداد

.گردید
وراي تهیه گزارش دوازده ساله وزارت عدلیه جهت تقدیم به وزیر جدید و ارسال آن به اداره امور و داراالنشاي ش

.وزیران
 1397-1393( ساله وزارت عدلیه5تهیه و نشر استراتژي(
 این وزارتآرشیف ریاست مقام دفترو تقنینریاست ساخت دیتابیس براي.
تکمیل اعمار تعمیر ریاست عدلیه کنر ، خوست و بادغیس
ه داراالمانتسلیمی زمین و عقد قرارداد اعمار تعمیر مرکزي وزارت عدلیه و آغاز کار آن در ساح .
اعمار برج برق در تعمیر فعلی وزارت عدلیه .
 دسترسی کارمندان بخش مالی این وزارت جهت گرفتن گزارش و سایر اجراآت مالی به سیستمAFMS.

آوردهاي عمدهدست-2
26صورت گرفته استیو طی مراحل قانونق یتدق،د یتسوینیشماره  سند تقن.
209به این ادارات داده شده استیقانونةمشورات دولتی مورد بررسی قرار گرفته و مورد مشکالت قانونی ادار.
 دربند حویلی، مبلغ8باب دوکان، 345جریب زمین، 867حق آبه براي بسوه زمین زراعتی،13جریب 1561موازي

. افغانی به نفع دولت حکم نهایی گردید58941978دالر امریکائی و  مبلغ31664432
گردیده استجواز رهنماي معالت تجدید1503تعداد ه بوتوزیعرهنماي معامالت جدیدجواز1375دادتعه ب.
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 حجوزطفل م4372اباتهنگهداري، اعاشه و.
 طفل محجوز4372فراهم آوري خدمات تعلیمی و حرفوي براي.
 مین ریاست جمهوري به فامیل هاي شان و تطبیق فرا، حکم محاکم و خارنوالیطفل بعد از تکمیل میعاد حجز3293تعداد

.ادغام مجدد گردید
 مراجعین در سطح مرکز و والیات) تجارتی و فامیلیامالکی ، دیون، ( د دوسیه حقوقی جل34899رسیدگی به.
 مراجعین در سطح مرکز و والیات) تجارتی و فامیلیامالکی ، دیون، (طعه عریضه حقوقی ق44233رسیدگی به.
 قضیه حقوقی از طریق مصالحه و میانجیگري در سطح مرکز و والیات حل و فصل گردیده است4702به تعداد.
قضیه جنایی افراد  متهم بی بضاعت در پیشگاه محاکم در سطح مرکز و والیات دفاع گردیده است7098از تعداد.
 استگاه بگرام دفاع گردیده مظنونین و متهمین در توقیفتن947تعداد از حقوق.
زمینه افزایش سطح آگاهی حقوقی عامه مردم نسبت به قوانین و نحوه اجراآت ادارات عدلی و قضایی فراهم شده است.
گردیدمعرفیبه برنامه هاي آموزشی مختلفعدلیه در سطح مرکز و والیاتتن از کارمندان وزارت1712به تعداد.
89به برنامه هاي خارجی فیلوشیپ وسکالرشیپ به کشورهاي عدلیهوالیتی وزارتتن ازکارمندان  بخش هاي مرکزي و

.معرفی گردیده اندمختلف
بادغیستکمیل اعمار تعمیر ریاست عدلیه کنر ، خوست و
تصویب و نشر مقررة حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی
نشر و چاپ  سه دستنامه آموزشی حقوق بشر
 برنامه آموزشی حقوق بشر16ق تدویر تن کارکنان دولت از طری291ارتقاي ظرفیت
باز نگري پالن عمل ملی سفارشات
تهیه مسوده   سه دستنامه آموزشی جدید
تهیه گزارش مرور قوانین ملی در روشنایی میثاق حقوق مدنی سیاسی.
 هقانون جدید از بعد حقوق بشر و ارایه سفارشات مشخص در زمینه به ریاست تقنین وزارت عدلی5مرور مسوده .
شنایی قانون اساسی و قوانین نافذه مربوطه به منظور طی مراحل الحاق به آنومرور پروتوکول منع خفاض زنان در ر
هاي بین المللی در ادارات دولتیتهیه رهنمود پیگیري از تطبیق کنوانسیون
ریاست عدلیه والیات ساده سازي الیحه وظایف بست ریاست هاي مرکزي و.
 بست درسقف تشکیالتی وزارت23تزئید.
جلد قوانین به فروش رسیده است20492به تعداد.
12عدالت نشر گردیده استشماره نشریه مجله.
 رسمی چاپ وتجدید چاپ گردیده است جریدهشماره43به تعداد.

 ثبت و جواز فعالیت براي شان توزیع گردیدجمعیت849حزب سیاسی و 3به تعداد.
تفاهمنامه با موسسه مختلف در مورد موضوعات ارایه خدمات حقوقی و حقوق بشري عقد گردید21ه تعداد ب.
 از درك توزیع جواز احزاب سیاسی، رهنمائی معامالت، جمعیت ها، عریضه نویسی، ده یکه افغانی28683197به مبلغ

.گردیدواریز به حساب دولت عواید خالص حقوقی و فروش جراید رسمی 
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مشکالت  عمده-3
عدم ارائه معلومات موثق از طرف ادارات دولتی در هنگام دفاع از ملکیت ها و منافع دولت از سوي این وزارت در محاکم.
 والیت 26در متخلف از قانون ستندرد براي نگهداري اطفال هاي امنابع مالی جهت خریداري زمین و اعمار ساختماننبود

.کشور
 واقعی عواید وزارت عدلیه از طریق وزارت مالیهتعیین پالن غیر .
 توسط وزارت مالیهعدم تحصیل باقیات به وقت معینه آن .
 که باعث عقب مانی کار هاي مالی و تدارکاتی می شود20000نبود بودجه در کود .
نده مساعدت حقوقی از حد قضایاي جزاي حضوري وغیابی به علت توقف و ختم موسسات غیر دولتی ارایه کنتراکم بیش

. در کشور
عدم آگاهی قبلی براي مساعدین حقوقی جهت اشتراك در جلسات قضایی از طرف محاکم .
به دسترس قرار ندادن پول به وقت معینه آن از طریق بانک جهانی و وزارت مالیه.
ندادن ضمانت از سوي معروض علیه.

طرح هاي پیشنهادي-4
 ضایاي دولت وزارت عدلیه والیات از طریق شوراي وزیران توصیه گردد تا با ریاست قوبه تمام ادارات دولتی در مرکز

.جدي و بیشتري داشته باشندهمکاري
همکاري جدي ارگان هاي امنیتی جهت اخذ ضمانت، تحصیل حق و تطبیق فیصله هاي قطعی و نهایی محاکم.
در تربیت اطفال والیاتبراي اعمار مراکز اصالح و لیهاز سوي وزارت زراعت و وزارت مااختصاص زمین  و بودجه کافی

. والیت26
 مرکز اصالح و تربیت والیات وسایط نقلیه تهیه گردد16جهت انتقال اطفال به محاکم، سارنوالی، طب عدلی و شفاخانه ها براي .
 توسط وزارت مالیه) ب(تعین پالن عواید به اساس فورم.

ل آیندهبرنامه هاي  عمده براي سا-5
بازنگري و تسوید قوانین.
طبع و نشر قوانین.
ي حقوقیارائه مساعدت ها.
 مقام ریاست جمهوري اسالمی افغانستان1392مورخ 129توسعه و گسترش مساعدت هاي حقوقی مطابق فرمان شماره.
ایجاد دیتابس در مرکز و والیات براي ریاست مساعدت هاي حقوقی وزارت عدلیه.
 رنامه آموزشی براي کارمندان مربوطه آگاهی عامه حقوقی در مرکز و والیاتب8تدویر .
 تن اتباع کشور اعم از زنان، مردان و اطفال در مرکز و والیات48000نشر چهار پیام حقوقی براي.
نشر چهار پیام حقوقی از طریق تلویزیون ها و  رادیوها در مرکز و والیات .
 سخهن24000گاهی حقوقی به تیراژ ده آشماره جری12طبع و نشر.
ایجاد صفحه جدید فیسبوك براي تبلیغات اگاهی عامه حقوقی بمنظور نشر مطالب حقوقی موجود آگاهی عامه.
تهیه و  تحریر چهار عنوان مطالب حقوقی و بدسترس قرار دادن آن به مبلغین  ساحوي در مرکز و والیات .
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نسخه و تکثیر در مرکز 68000ار عنوان پوستر حقوقی طبع و نشر آنها به تیراژ تهیه و تحریر چهار عنوان بروشور و چه
. والیات

 حمایت و دفاع از دارائی هاي عامه
حل وفصل قضایاي حقوقی از طریق مصالحه و میانجیگري.
نگهداري مصئون محجوزین .
 امور تعلیمی و حرفويتنظیم .
ونتهیه و ترتیب استراتژي اطفال متخلف از قان.
بلخ و ننگرهاروالیاتافتتاح و بهره برداري تعمیر هاي جدید مراکز اصالح و تربیت اطفال
 والیت8ایجاد کتابخانه در مرکز اصالح و تربیت اطفال .
 والیت کشور به همکاري موسسه محترم 20انکشاف و افغانی سازي پروسه سیستم مدیریت قضایا در حداقلJSSP.
 مرکز اصالح و تربیت اطفال به همکاري موسسات همکاري ملی و بین المللی5نبود وسایط نقلیه حداقل مرفوع ساختن مشکل .
مرتفع ساختن دیوار هاي مرکز باز و بسته مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل.
اعمار تحویلخانه مجهز و یک محراب مسجد  شریف در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل.
مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابلمودن یک حلقه چاه آب آشامیدنی در حفر ن.
ژیک در روشناي اسناد بین المللی حقوق بشر به منظورمطابقت آنها با معیارهاي بین المللی حقوق تقنینی واستراتمرور اسناد

.بشر
دولتی و ایجاد سیستم جمع آوري هاي بین المللی در اداراتها جهت پیگیري از تطبیق کنوانسیونانکشاف شاخص

. معلومات در زمینه
به آدرس دولت افغانستان ارایه هاي نظارتی سازمان ملل متحد که بشکل دوامدارمعرفی سفارشات میکانیزمترجمه و

.میگردد
 هاي پیشبینی شده درپالن عمل سفارشاتدر رابطه به تطبیق فعالیت) جمع آوري معلومات(راه اندازي سروي.
عدم موثریت برنامه هاي تدویر شدهتدویر برنامه هاي تعقیبی در ادارات دولتی ذیربط جهت تثبیت سطح موثریت ویا.
برنامه کوتاه مدت جهت آگاهی دهی کارمندان ادارات دولتی در رابطه به موضوعات حقوق بشر6راه اندازي حد اقل.
 فیت کارمندان ادارات دولتی در رابطه به موضوعات حقوق بشريبرنامه درازمدت جهت ارتقاي ظر2راه اندازي حداقل.
 دست نامه هاي آموزشی حقوق بشروجزوهتهیه و انکشاف مواد آموزشی.
 رهنماي معامالت950ثبت و توزیع جواز براي.
 عریضه نویسان460ثبت و توزیع جواز براي.
حزب سیاسی3و توزیع جواز براي ثبت.
 جمعیت210براي ثبت و توزیع جواز.
ستندردابطه به ترتیب تشکیل کارا وراالزم درتدابیرساختارتشکالتی وبازنگري.
وزارت عدلیهبررسی دوسیه هاي شکایات واصله از طریق کمیته حل اختالفات داخلی.
نفر از ) 50(ي تعداد توضیح و تشریح قوانین، لوایح و رهنمود رسیدگی به شکایات از طریق تدویر برنامه هاي آموزشی برا

.کارکنان مرکزي وزارت عدلیه
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 وزارت عدلیهکمیته حل اختالفات از طریق استماع شکایت،  بررسی و تکمیل دوسیه هاي شکایات
فیصله هاي کمیته و توجه جدي در جهت ،نان از چگونگی صورت تطبیق مصوباتنظارت و مراقبت دوامدار و حصول اطمی

. ترفع مشکالت کارکنان وزار
مرتبه از طریق بررسی دفاتر کاري، بررسی و مطالعه نوعیت و اسباب امراض شغلی و خطرات کاري کارمندان سال یک

طعام خانه، ذخیره آب آشامیدنی، کودکستان محل کار و سایر محالت آسیب پذیر و ارایه پیشنهادات به مقام محترم وزارت 
.و همکاري با ادارات ذیربط جهت حل مشکالت

اد  دیتابیس خال و نواقص اداري، مالی و مسلکی براي ریاست تفتیش داخلیایج.
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1393مالیفورم گزارش اجراآت حکومت از بابت سال
.وزارت عدلیه1393تشکیل سال .1

بخش کارکنان1.1

وع
جم

م

کارکنان شامل 
و PRRریفورم 

رتب وع
جم

م کارکنان والیتی

وع
جم

م کارکنان نمایندگی هاي خارجی

وع
جم

م کارکنان مرکزي

وع
جم

م

یان
ظام

ن

ران
اجی

دان
ستا

ن وا
وری

مام
ال 

ه س
شد

ور 
منظ

یل 
شک

ت
139

3

وال
ات

ی کز
مر

می
نظا جیر

ا

مور
ما

می
نظا جیر

ا

مور
ما

می
نظا جیر

ا

مور
ما

296
6 0 997 196
9

کیل
 تش

صل
ا

254 206 48 220
9 0 783 142
6 0 0 0 0 757 0 214 543

ات
والی کز
مر

می
نظا جیر

ا

مور
ما

وع
جم

م می
نظا جیر

ا

مور
ما

مو
مج

ع

می
نظا جیر

ا

مور
ما زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد وج

م
ود

وع
جم

م
زن مرد زن مرد وع
جم

م
زن مرد زن مرد زن مرد زند مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

208 242
0 0 0 94 831 114 158
9

جود
مو

254 10 196 5 43 197
6 0 0 66 659 25 122
6 0 0 0 0 0 0 0 652 0 0 28 172 89 363

مالحظات
تعداد شرکت هاي 

مختلط تعداد تصدي ها
تعداد نمایندگی هاي 

خارجی
تعداد نمایندگی 

هاي والیتی
تعداد مشاوریت 

ها
تعداد ریاست هاي 

يمرکز تعداد معینیت ها

0 0 0 34 4 13 2
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بخش کارکنان والیتی1.2.
وع

جم
م

د کارکنانتعدا

یت
وقع

م

مجموع

تعداد کارکنان

یت
وقع

م

وع
جم

م

تعداد کارکنان

یت
وقع

م

نظامی اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

52 2 18 1 31 میدان 
وردك 45 2 17 0 26 بامیان 652 28 172 89 363 کابل

45 2 14 0 29 پکتیا 92 3 29 0 60 تخار 86 1 26 4 55 بلخ
46 2 15 0 29 پنجشیر 67 3 21 2 41 جوزجان 53 2 20 0 31 کندها
49 1 20 2 26 سرپل 58 2 18 1 37 کاپیسا 98 4 32 3 59 هرات
41 3 13 0 25 بادغیس 28 0 11 0 17 پکتیا 114 3 39 1 71 ننگرهار
28 1 9 0 18 ارزگان 52 1 19 0 32 خوست 60 2 19 1 38 کندز
26 1 11 0 14 زابل 67 1 22 0 44 کنر 82 2 28 0 52 بغالن
50 1 19 2 28 دایکندي 42 3 14 1 24 نمیروز 123 3 39 2 79 بدخشان
77 2 24 2 49 فاریاب 59 2 16 0 41 هلمند 47 2 18 0 27 لوگر
40 1 14 0 25 نورستان 58 2 18 0 38 فراه 72 2 23 2 45 غزنی

51 3 16 0 32 سمنگان 64 3 21 1 39 پروان
56 2 20 0 34 غور 48 2 16 0 30 لغمان

مجموع کل نظامی اجیر مامور

2628
زن مرد زن مرد زن مرد
0 0 94 831 114 1589
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به رقم )افغانییک ملیارد یکصد و هشت میلیون و نه صد و پنجاه دو هزار و هفتصد و شصت1108952760(  1393مجموع بودجه عادي و انکشافی سال -22
.و  کلمات تحریر می یابد

)افغانی هزار ششصد و یک میلیون دوصد و سی و یک 601231000(بخش بودجه عادي –2.1

)افغانیصد و هفت میلیون هفت صد و بیست و یک هزار هفتصد و شصتپنج507721760( بخش بودجه انکشافی –2.2

مالحظات وجوه باقی مانده 
بودجه انکشافی

وجوه باقیمانده از 
تخصیصات اجرا 

شده

مجموع  مصرف از 
تخصیص اجراشده 

مالی سالطی 
1393

مجموع 
تخصیصات  اجرا 

سال شده طی 
1393مالی 

ده
ردی

 نگ
از 

آغ
ن  

ر آ
 کا

که 
ي 

 ها
ژه

رو
پ

کار
ت 

تح
ي 

 ها
ژه

رو
د پ

دا
تع

ده
ل ش

کمی
ي ت

 ها
ژه

رو
د پ

دا
تع

ي
 ها

ژه
رو

د پ
دا

تع
ده

ر ش
ظو

من

بودجه انکشافی منظور شده

غیر اختیاري
)به ملیون دالر( 

اختیاري
)به ملیون دالر(

یر غ
اختیاري

اختیاري غیر 
اختیاري

اختیاري غیر 
اختیاري اختیاري غیر 

اختیاري
اختیاري به کلمات به کلمات

انتقالی جدید

پنج ملیون ونهصد 
و هزارو هفتاد 

دوصد و بیست دو 
دالر

نود و ملیون و سه 
دو صد هزارو شش

دالرو سی و هشت

44
76

96
2

الر
د 16

34
43

0
ردال

98
21

37
الر

د 12
21

83
7

الر
د

51
11

23
الر

د 23
99

71
الر

د 14
93

26
0

الر
د 14

61
80

8
الر

د

0 8 2

√

به  رقم به رقم

دالر5970222 دالر3096238

دالر9066460 مجموعی

مجموع عواید 
حاصله

مجموع عواید پیش بینی 
شده

وجوه باقی مانده از 
تخصیص اجراشده

ع مصرف از مجمو
تخصیص اجرا شده 

ماهدهطی 
وجوه  باقی مانده تخصیص اجرا شده

1392طی سال مالی 
مجموع بودجۀ 

منظور شده

افغانی28683197 افغانی35723761 افغانی159018090 افغانی439712910 افغانی2500000 افغانی598731000 افغانی601231000
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عدلیه    مقام وزارت:تصدیق کنندهپالن و ریاست پالیسی:ترتیب کننده


