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ثشای  حمَلی دس ثخؾ ّبی ػذلی ٍ  وِدٍلت هی ثبؿذ اجشائیِ  هْن لَٓ اص اداسات ییى ٍصاست ػذلیِ      

هی  ًیض ّوىبس لَُ لضبئیِ ٍ  لَُ همٌٌِ وـَس ٍصاستایي بیذ. اص ػَی دیگش وٌهی اسائِ شًٍذاى  خذهبتؿْ

 ثبؿذ.

 .هیجبؿذ حبوویت لبًَى ٍ دػتشػی ثِ ػذالت دس ػشاػش وـَس  ثشای آیٌذُ ػجبست اص  دیذ گاه وسارت 

ت ثب ویفیت ػذلی ٍ هبذتمَیت ػیؼتن ػذلی  ٍ اسایِ  خ سا   هذف ستزاتیژیک وسارتدر حالیکه  

 .  ثـىل هتَاصى دس ػشاػش وـَس تـىیل  هیذّذ حمَلی ثِ هشدم 

دس ًظشداؿت دیذ گبُ  ثب فغبًؼتبى  ایي ٍصاست دس ساػتبی تحمك  پبلیؼی ّبی دٍلت جوَْسی اػالهی ا   ثٌآ

 اًذ 4اص ثذٍ ایجبد حىَهت ٍحذت هلی تب وٌَى ثِ هَفمیت ّبی ریل ًبیل آهذُ ٍ ّذف ػتشاتیظیه خَیؾ 

   :عمذههای  ضمه ای اسدست آورد

 :  در بخص قانونگذاری .1

حمَلی ٍصاست ػذلیِ ثش اػبع پالى  –سیبػت ػوَهی اًؼتیتَت اهَس لبًًَگزاسی ٍ تحمیمبت ػلوی    

اٍلَیت ّبی هلی ٍ تؼْذات دس لجبل جبهؼِ ثیي الوللی اص ثذٍ تـىیل حىَهت ٍحذت هلی   وبس تمٌیٌی،

 بی ریل ًبیل آهذُ اًذ 4تب وٌَى ثِ دػت آٍسدّ

 استمبی ظشفیت 4 -الف 

لبًًَگزاسی ٍ تحمیمبت  اهَس ثوٌظَس ثلٌذ ثشدى ظشفیت هؼلىی وبسهٌذاى سیبػت ػوَهی اًؼتیتَت

هبدُ ػبصی فبسغیي آ جْتٍ سا ا ػتخذام ًوَدُهـبٍسیي حمَلی ،  حمَلی ٍصاست ػذلیِ -ػلوی 

سىاد تمىیىی ، تشوامً ستاژ تمىیىی تً مذت ٌای حمُق َ ششعیات تشای تسُیذ َ تذلیك اځی ّيپَ

دس اَایل سال جاسی آغاص ومُدي َایه پشَسً دس سالٍای تعذی ویض ادامً میاتذ .  سا یک سال  

 اَلُیت ٌای ملی : –ب 

ن آمطاتك پالن کاسی اَلُیت ٌای کً دس مُسد تذلیك اسىاد تمىیىی دس وظش گشفتً شذي تُد ، اکثشیت 

یت صوان ، ر است کً اص جملً میتُان لاوُن تاوکذاسی ، ممشسي مىع آصاس َ ااَلُیت ٌا تحمك یافتً 

لاوُن تحصیالت عالی ملکی ، لاوُن تحصیالت عالی وظامی ، لاوُن پاسپُست ، لاوُن تذاسکات ، 

 امُس مالیاتی َ لاوُن اساضی سا وام تشد . يلاوُن اداس

 

 

 

 

 



2 
 

 تعٍذات جٍاوی : –ج 

سىذ  32طی مشاحل  شعضُیت ساصمان تجاست جٍاوی مثتىی ت تعٍذات افغاوستان دس لثال کسة

ن اسىاد تمىیىی اکثشا" تُشیح گشدیذي َ تً صَدی دس جشیذي سسمی تً وشش میشسذ َ آ تمىیىی تُدي کً

 تً شُسای ملی جٍت تصُیة اسسال گشدیذي است .  آتعض

عشصً لاوُوگزاسی  تعٍذات کً حکُمت افغاوستان دس کىفشاوس لىذن داشت اکثشیت ایه تعٍذات دس

 اجشاء لشاس گشفتً است َ سَی  تخش اص لُاویه دس عشصً متزکشي کاس جشیان داسد ای  تً مىصً 

 

 جذٍل اسدست آٍردّای  ٍسارت در تخش اسٌاد تمٌیٌی:  

 هجوَػِ 1395تزج اٍل  4در  1394  در سال 1393خز  آدر شش تزج  ًَع سٌذ

 70 26 33  11 طی هزاحل لَاًیي

 26 9 12  5 حل همزرُ ّا طی هزا 

 2 2 0 0 طی هزاحل اساسٌاهِ ّا 

تؼذیل، ایشاد ٍ حذف تؼضی اس هَاد 

 لَاًیي

9 23 6 38 

تؼذیل، ایشاد ٍ حذف تؼضی هَاد اس 

 همزرُ ّا 

0 11 4 15 

 3 3 0 0 هَافمتٌاهِ ّای تصَیة ٍ ًشز شذُ

 16 4 9 3 فزهاى

 3 0 3 0 طزسالؼول

 173 54 91 28 هجوَػِ

 697 0 487 210  ن تزن تاتؼیتحک

 805 189 434 182 ارایِ هشَرُ ّا

اتزاس ًظز در هَرد کٌَاًسیَى ّا ٍ 

 هَافمتٌاهِ ّا

98 190 

 

120 

 

408 

 

 



3 
 

 : قی ارایه خذمات حقودربخص  -2

  

 . ارایه  مساعذت حقوقی:1.2

 ػت ٍویل هذافغ تؼییيلبًَى اػبػی، دٍلت دسلضبیبی جٌبیی ثشای هتْن ثی ثضب 95جْت تحمك هبدُ  -5 

تب  5939هیضاى  ثشج اص هؼب ػذ حمَلی هؼلىیً تي( 525ٍال یت  وـَس ثب ) 93ٍصاست ػذلیِ دس  ،ًوبیذ هی

 اػت.  ًوَدُ دفبع لضبئی دس هشوض ٍ ٍالیبت دس هشاجغ ػذلی ٍلضیِ   ( 52521) هتْویي وٌَى   اص  ا

  ٍ ی ّب ثبدفتش اًىـبفی ػبصهبى هلل هتحذثشا ی گؼتشؽ اسائِ هؼبػذت ّبی حمَلی دس ػغح ٍلؼَال -2

اًجوي هؼتمل ٍوالی هذافغ تفبّوٌبهِ ػمذ گشدیذُ وِ دس ٍلؼَالی ّبی ٍالیبت ّشات ،ّلوٌذ ، ثبهیبى ، 

 ًٌگشّبس ، دایىٌذی ، ثبدغیغ ،غَس ٍ ثلخ خذهبت حمَلی اسایِ ًوبیٌذ.

 فی هبثیي بثل دػتشع ٍ لدٍام داس  ثِ هٌظَس اسایِ خذهبت هؼبػذت حمَلی ثب ویفیت ، ون ّضیٌِ ،  - 9

ػیب فًَذیـي ٍ پشٍطُ هؼبػذت ّبی حمَلی ثبًه جْبًی دس ٍصاست ػذلیِ ٍ دفتش آ هؼبػذت ّبی حمَلی

 اػت . تفبّوٌبهِ ثِ اهضب سػیذُ   ،ساّجشدی هؼبػذت ّبی حمَلی ٍ   اسصیبثی چبسچَةثب ساثغِ 

 :. آگاهی عامه حقوقی2،2

   دس ایي هذت    ض یىی اص ٍظبیف ػوذُ ٍ اػبػی ٍصاست ػذلیِ هی ثبؿذ،اسایِ آگبّی ػبهِ حمَلی ًی

 ًفش اص عشیك هىبتت، هؼبجذ، هشاوض اكالح ٍ هحالت، آگبّی حمَلی دسیبفت ًوَدُ اًذ.  (512231)

اػتشاتیظی استجبعبت اگبّی ػبهِ حمَلی تذٍیي ٍ هغبثك ثِ آى اگبّی ػبهِ حمَلی دس ػشاػش  َ ٌمچىان

 گشدد .وـَس اسایِ هی

 

 جذٍل صیش ًـبى دٌّذُ اسائِ آگبّی ػبهِ حمَلی هی ثبؿذ4

 تؼذاد  چاج هَاد تثلیغاتی

 ٍرق      408305           اٍراق هختلف تثلیغاتی 

 شوارُ   18     ٌاهِ آگاّی حمَلیهاّ

 تزًاهِ  12      آهَسشی حمَلی هِ ّای  ذٍیز تزًات

ستن دستزسی تِ چاج ،ًشز ٍتَسیغ کتاب اطلس )سی تالیف،

 هساػذتْای حمَلی در افغاًستاى 

 دریجلذ تِ لساًْای  10000تِ تیزاص  

 ٍ پشتَ

  

 :. دفاع اس امالک و اموال دولتی2.3

( لبًَى اكَل 3( لبًَى اػبػی،  هبدُ )522سیبػت ػوَهی لضبیبی دٍلت ٍصاست ػذلیِ ثش هجٌبی هبدُ )

دٍلت هىلفیت  دفبع  لبًَى لضبیبی  1ٍ   1َسی ٍ هَاد سیبػت جوْ  29( فشهبى 51هحبووبت هذًی، هبدُ )

اػضبیی هؼلىی لضبیبیی  تب وٌَى اص داسای ّبی ػبهِ سا ثؼْذُ داؿتِ ٍ اص ثذٍ ایجبد حىَهت ٍحذت هلی 

لؼت هختلش داسای ّبی  اػت ٍ ـگبُ هحبون دفبع ًوَدُ یی دس پدٍلتی هٌمَل ٍ غیش هٌمَل دٍلت اص اهَال 
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كَست گشفتِ اػت ریال تـشیح گشدیذُ فیللِ  ػضبی هؼلىی ثِ ًفغ دٍلت دس هحبون ػبهِ وِ تَػظ دفبع ا

  . ًذا

 تخن ریش  سیز   273جزیة   ٍ  (  21272 )     سهیي سراػتی

  کاى، ٍتاب د  93 ٍ هتز هزتغ سهیي(555  )    ساحِ تجارتی

 درتٌذ   9       حَیلی

 افغاًی  ( 2031960661 ) ٍ هثلغ دالز  (22832033 )  هثلغ      پَل ًمذ

 ،لیتز تیل پتزٍل4820     هَاد ًفتی

 

 

 تحصیل حقوق اضخاظ حقیقی و حقوقی:. 2.4

سیبػت حمَق ٍصاست ػذلیِ اص جولِ سیبػت ّبی ولیذی ٍصاست ثَدُ وِ تب ثِ ػغح ٍلؼَالی ّب فؼبلیت داسد. 

ی ٍ هلبلحِ ثَدُ وِ لضبیبی اهالوی، دیًَی، اص ٍظبیف ػوذُ ایي اداسُ حل ٍ فلل لضبیب اص عشیك هیبًجیگش

تجبستی ٍ فبهیلی ثیي اؿخبف حمیمی ٍحىوی سا دس ثش هی گیشد. ثشػالٍُ تغجیك حىن هحبون دس لضبیبی 

اصثذٍ  حمَلی اص هؼئَلیت ّب ٍ ٍظبیف دیگش ایي سیبػت هی ثبؿذ. دػت آٍسدّبی  ٍصاست دس ایي ثخؾ 

 4 لشاس اػتاص ایي  ایجبد حىَهت ٍحذت هلی تب وٌَى

 دٍسیِ     38012 طی هزاحل دٍسیِ ّای حمَلی ) اهالکی، دیَى، تجارتی ٍ فاهیلی(

 ػزیضِ     51543 رسیذگی تِ ػزایض حمَلی )اهالکی، دیَى، تجارتی ٍ فاهیلی(

 لضیِ    1054 حل ٍ فصل لضایای حمَلی اس طزیك هصالحِ ٍ هیاًجیگزی

 لضیِ    1079 ًْایی شذُ تطثیك گزدیذُ لضایایی حمَلی کِ احکام هحاکن لطؼی ٍ 

 ٍالیت 33در   ایجاد سیستن ثثت لضایایی حمَلی هذرى تگًَِ اًتزًیتی ٍ الکتزًٍیکی 

  توسیع جواس نامه ها:. 2.5

ثشسػی ٍ ثجت جوؼیت ّب، احضاة ػیبػی، سٌّوبیی هؼبهالت ٍ ػشیضِ ًَیؼبى یىی اص ٍظبیف ٍصاست ػذلیِ 

 َهت ٍحذت هلی تب وٌَى ثِ دػت آٍسد ّبی ریل ًبیل آهذُ اًذ 4ىوِ اصثذٍ ایجبد حثَدُ  
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   ا زا  سیاسی 

      ر نمای م امالت 

     عری ه نویسان 

     جم یت  ا 

 

 

 . اهَر هحجَسیي: 3 

یىی دیگش اص ٍظبیف ػوذُ ٍ اكالحی ٍصاست ػذلیِ اكالح ٍ تشثیت هجذد اعفبل هتخلف اص لبًَى دس ػغح 

ذاسی ٍ تحت آهَصؽ تؼلیوی ٍ حشفَی لشاس وض ثبص ٍ ثؼتِ ًگْاجبهؼِ هی ثبؿذ. اعفبل هتخلف اص لبًَى دس هش

 4 ت ػذلیِ دس ایي ثخؾ لشاس ریل اػتدػت آٍسد ّبی ػوذُ ٍصاس ، داسًذ

ا  ا  ر ا  د  موز  ا  ا  ت ت  جز ا  ا  ت ت  جز

      

      

    

             

 سر
د تر

 

 

 . ادارُ ٍ هذیزیت:4
 هذیزیت هٌاتغ تشزی:. 4.1

آورد های ریل  به دست  3131سرطان برج  الی  3131میسان  برجوزارت عذلیه در بخش مذیریت منابع بشری  از

 نائل آمذه انذ : 
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هؼزفی کارهٌذاى  هطاتك ًیا سهٌذیْای شاى  تِ  تزًاهِ  ّای آهَسشی  

 جْت تلٌذ تزدى ظزفیت کاری شاى .

 تي    2129  

 تي    222 استخذام کارهٌذاى اس طزیك رلاتت آساد

 ( تست50تزای)  (سی تی آر تزًاهِ )طی هزاحل پزٍسِ استخذام اسطزیك 

  ی کارهٌذاى تِ همطغ هاستزی تِ پٌَّتَى ّای داخل کشَرهؼزف

 ( تي20)

 ( تي11) هؼزفی کارهٌذاى اًاث تِ همطغ لساًس تِ پٌَّتَى ّای داخل کشَر

 

 عوایذ وسارت:. 2،2

حمَق، تَصیغ جَاص ثشای  ِثؼضی اص فؼبلیت ّبی ٍصاست ػذلیِ هبًٌذ فشٍؽ جشایذ سػوی، جوغ آٍسی دُ یى

هؼبهالت ٍ ػشیضِ ًَیؼی داسای ػبیذ پَلی ًیض هیجبؿذ وِ ثِ خضاًِ دٍلت اًتمبل دادُ  جوؼیت ّب، سٌّوبی

وِ خضاًِ دٍلت ٍاسیض ًوَدُ  افغبًی ػبیذ خبلق ثِ (  11322312)  هجلغ دس ایي هذت هیـَد. ٍصاست ػذلیِ 

:  است ؿذُدادُ گشاف آى دس ریل ًوبیؾ 

:

افغانی        

افغانی31140983

افغانی        

13237342افغانی

فرو  جراید رسمی د  ی ه   و  جوازجم یت  ا و ا زا  ر نمای م امالت و عری ه 
نویسی
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 سذ راه اجزای فعالیتها چالطهای عمذه 

ػذم تجذیذ ًظش اػٌبد تمٌیٌی لجل اص لبًَى اػبػی هَجَدُ وـَس جْت سفغ چبلـْبی هبًغ دس تغجیك  .3

 پبلیؼی ّبی اداسات دٍلتی .

ًْبد ّب ٍ هَػؼبت وِ دس ثخؾ  ، هؼبػذت ّبی حمَلی ٍ اداسات هشثَط ػذم ّوبٌّگی ثَسد هؼتمل. 2

 . بیٌذفؼبلیت هی ًو یآگبّی ػبهِ حمَل

ٍ هْبست ّبی  ًجَد ظشفیت وبسی دس اػتفبدُ اص تىٌبلَطی پبییي ثَدى ػغح تحلیلی وبسهٌذاى ٍ  .9

 .ػغح ّوىبسی ثب جٌذس ٍ هذیشیتی هؼبكش

 وبّؾ ووه ّبی هَػؼبت ووه وٌٌذُ ثخؾ آگبّی ػبهِ حمَلی .  .3

 ًجَد تـىیل هؼبػذیي حمَلی دس ػغح ٍلؼَالی ّب . .1

 هشوض اكالح ٍتشثیت اعفبل ٍالیبت . 29سد ٍ هؼیبسی ثشای ًجَد تؼویشات ػتٌذ .1

 هشوض اكالح ٍتشثیت اعفبل .  51ًجَد ٍػبیظ ًملیِ ثشای  .1

ون ثَدى هؼبؽ هبَّاس اػضبی هؼلىی سیبػت ّبی ریشثظ ٍصاست دسهمبیؼِ ثبهَػؼبت غیش دٍلتی ، وِ  .2

 ایي اهش ػجت ثی ػاللگی ٍفشاس اػضبی هؼلىی ایي ٍصاست هیگشدد.

 

 هاحل راه  

ٍ پبلیؼی ًظبم ثبیذ ػبختبس تـىیالتی اًؼتیتَت اهَس ، ًیبصهٌذی جبهؼِ افغبًی  ثٌبثش همتضبی ٍلت .3

ی اػٌبد تمٌیٌی لجل اص حمَلی اًىـبف دادُ ؿَد تب ظشفیت تجذیذ ًظش توبه –لبًًَگزاسی ٍ تحمیمبت ػلوی 

 سات پیذا ًوبیذ.یؼی ّبی ادالبًَى اػبػی هَجَدُ  سا جْت سفغ چبلـْبی هبًغ دس تغجیك پبل

ایجبد ّوبٌّگی ثیي اداسات ٍ ثَسد هؼتمل هؼبػذت ّبی حمَلی ٍ تبهیي سٍحیِ ّوىبسی ثیي اداسات  .2

 . دٍلتی اص عشیك ٍصاست ٍ تذٍیش جلؼبت هتذاٍم ثب هؼَلیي هَػؼبت ٍ ًْبد ّبی ریشثظ
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ایجبد فشكت  ،ص تىٌبلَطیبدُ افِ ػبصی جْت سؿذ اًىـبف ظشفیت وبسوٌبى دس ساػتبی اػتیٌصه. 9

 . جٌذسوبٌّگی ثیي اداسات جْت ّوىبسی ثبّ ٍ  داخلی ٍ خبسجی ثشای وبسهٌذاىعَیل الوذت تحلیلی 

دس توبع ثب ػشاى یب ًوبیٌذُ گی ّبی ػیبػی وـَسّبی دٍػت چَى ایبالت هتحذُ اهشیىب ، اًگلؼتبى  .4

ٍالیت  29وىبسی ّبی خَة داؿتِ اًذ ، ثشای ٍ ایتبلیب وِ دس اػوبس ػبیش هشاوض اكالح ٍتشثیت اعفبل ّ

 ثبلی هبًذُ دس صهیٌِ ًیض ّوىبسی ًوبیٌذ .

، ؿفبخبًِ سًَالی اڅحفَػ اعفبل ثِ هحبون ، لئَى ٍهدس لؼوت تْیِ ػشادُ جبت ثِ هٌظَس اًتمبل ه. 1

گشفتِ ٍ  ٍالیت ثب دًٍش ّب ٍ هَػؼبت توبع 51ّب ٍ ػبیش اهَس سػوی اداسات هشاوض اكالح ٍتشثیت اعفبل 

 یب اص ثَدجِ اًىـبفی ٍصاست تذاسن دادُ ؿَد . 

 ػاللوٌذی ٍصاست جْت  . ّوچٌبى تَجِ ثِ اهتیبصات هبَّاس، اػضبی هؼلىی سیبػت ّبی ریشثظ ایي1

 ثب هؼبؿب ت ثلٌذ .غیشدٍلتی  ثِ هَػؼبت  ؿبى ثیـتش  ثِ ٍظبیف هحَلِ ایـبى  ٍ ػذم سجَع

 پایان                                                                                                           


