وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج
شماره

کاری برای

تقنین
ریاست عمومی
تقنین

شده است.
( )80سند تقنینی

طبع و نشر ( ) 80سند تقنینی

( )14400جلد ماهنامه طبع و نشر( )12000جلد ماهنامه عدالت و
و اسناد تجارتی

( )2400جلد عالیم و اسناد تجارتی

منابع مالی و بشری

منابع مالی و بشری

تعداد سند های تقنینی نشر
شده
تعداد ماهنامه عدالت و اسناد
تجارتی طبع و نشر شده

ریاست نشرات

1398/10/1

طرح ،تسوید و تدقیق اسناد تقنینی ،طی مراحل چاپ و نشر به موقع آن

ریاست عمومی

1398/10/1

مصئون

تقنین

1399/9/15

سازی فضای

و تدقیق شده

ریاست عمومی

1399/9/15

تقویت سیستم معلوماتی اداره

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

( )18عنوان سند تقنینی

مبارزه با فساد به طور صریح و ضمنی اشاره

منابع مالی و بشری

تقنین

ریاست نشرات

تاریخ تحویل دهی

به تعداد ( )18سند تقنینی تسوید و تدقیق
تعداد سند های تقنینی تسوید

ریاست عمومی

 27مرجع پیشنهاد

مراجع پیشنهاد

کننده اولین طرح
مسوده
 2مرجع پیشنهاد
کننده اولین طرح
مسوده
کننده تعدیل در
قانون
کننده اولین طرح
مسوده
آمریت تدارکات

آمریت تدارکات و
وزارت تجارت

ربع اول سال مالی

شده

حقوقی

 27مرجع پیشنهاد

مسوده

ربع دوم سال مالی

تعداد اساسنامه های طی مراحل

مساعدت های

کننده اولین طرح

مالی

شده

تقنین وریاست

 21مرجع پیشنهاد

ربع سوم سال مالی

1398/10/1

شده

به تعداد ( )27مورد تعدیل در اسناد تقنینی منابع مالی و بشری تعداد اسناد تقنینی تعدیل شده

که در قانون اساسی و استراتیژی ملی

زنان

المللی و داخلی

ربع چهارم سال

1398/10/1

به تعداد()27مورد
تعدیل اسناد تقنینی

1398/10/1 1398/10/1

( )2اساسنامه

طرح ،تسوید و تدقیق (  )2اساسنامه

منابع مالی و بشری

1398/10/1

( )27عنوان مقرره

طرح ،تسوید ،تدقیق و باز نگری( )27مقرره منابع مالی و بشری

تعداد مقرره های طی مراحل

1399/9/15

تجارتی

1399/9/15

منابع مالی و بشری

تعداد قانون های طی مراحل

1399/9/15 1399/9/15

( )21عنوان قانون

آمریت حمایت از نهاد های همکار بین

اولویت های اختصاصی وزارت عدلیه
ریاست عمومی

طرح ،تسوید و تدقیق ( )21عنوان قانون در
عرصه های مدنی ،جزایی ،اقتصادی و

1398/10/1 1398/10/1 1398/10/1 1398/10/1

یافته

1399/6/31 1399/6/31 1399/3/31 1399/3/31

چالشها بر اساس یافته های ارزیابی انجام

منابع بشری

پالن عمل انکشاف داده شده

1399/9/15

۳

تمامی دهلیز ها
انکشاف و تطبیق پالن عمل جهت رفع

حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر
50%

25% 25%

کشور ،تقویت سیستم عدلی و عرضه خدمات با
کیفیت عدلی و حقوقی

50% 50%

50% 50%

24%

24%

25%

24%

25%

26%

افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار

26%

26%
تقویت حاکمیت قانون و بهبود روند قانونگذاری

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

تقویت حاکمیت قانون و بهبود روند قانونگذاری
افزایش میزان دسترسی به قانون و آگاهی

28%

29%

21%

22%

1399/9/30

2

انکشاف پالن عمل

وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در

منابع مالی

حقوقی نصب گردیده

و منابع بشری

المللی و داخلی

50%

25% 25%

1399/9/30

تهیه ونصب  5تابلو های
منشور اخالقی و حقوقی

نصب تابلو های منشور اخالقی ،حقوقی و

تابلوها ومنشور های اخالقی و

ریاست های مالی نهاد های همکار بین

1399/9/30

احصائیه

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری

انکشاف یافته

اداری

المللی و داخلی

1399/9/30

بشری ،ارتباطات و

تخنیکی و بشری

سیستم مکاتبات الکترونیکی

ریاست مالی و

نهاد های همکار بین

1399/9/30 1399/9/30

سیستم معلوماتی منابع ایجاد سیستم حاضری الکترونیکی

منابع مالی،

اولویت های مشترک وزارت ها و ادارات
ریاست های منابع
نهاد های همکار بین
سیستم حاضری الکترونیکی
بشری و مالی و
المللی و داخلی
ایجاد گردیده
اداری

1399/9/30

1

( )Target

همکار

1399/6/31 1399/6/31 1399/3/31 1399/3/31

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

25%

25%

25%

25%

شهروندان از قانون به منظور فراهم سازی زمینه
برای تقویت هر چه بهتر حاکمیت قانون

افزایش میزان دسترسی به قانون و سطح آگاهی
مردم درمورد قوانین ،مقررات و امور حقوقی ،عدلی
و قضایی

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج
شماره

آگاهی عامه درمورد قوانین ،امور حقوقی ،عدلی و قضائی

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

25%

25%

25%

مالی

ربع سوم سال مالی

۴

همکار

ربع چهارم سال

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

آگاهی دهی به تعداد
( )75000تن

آگاهی عامه
تهیه و نشر ( )۴عنوان مطلب حقوقی به
منظور افزایش آگاهی عامه

منابع مالی و بشری

آگاهی دهی حقوقی برای ( )75000تن از
اتباع کشور ازطریق تدویر سیمینارها ،توزیع منابع مالی و بشری
اوراق تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی حقوقی
ارایه مساعدت های حقوقی به ( )9000تن

مساعدت ( )9000تن مظنونین ،متهمین و قربانیان جرایم شکنجه منابع مالی و بشری
و تجاوز جنسی ،طفل ،زن ،اشخاص دارای
تهیه طرزالعمل آگاهی عامه حقوقی،
تهیه تعداد ()7
طرزالعمل

تعداد عنوان مطالب حقوقی
تهیه و نشر شده
تعداد از اتباع کشور آگاهی
حقوقی حاصل نموده
تعداد مساعدت های حقوقی
ارایه شده

طرزالعمل نظارتی برای مساعدین حقوقی،
طرزالعمل استفاده از دیتابیس مساعدت
های حقوقی ،طرزالعمل دریافت و بررسی

منابع مالی و بشری تعداد طرزالعمل های تهیه شده

1398/10/1
1398/10/1

1399/9/15

1398/10/1

( )4عنوان مطلب حقوقی

تدویر ( )15برنامه آموزشی برای مبلغین

منابع بشری و مالی برنامه های آموزشی دایر شده

1398/10/1 1398/10/1 1398/10/1 1398/10/1

( )15برنامه آموزشی

ها ،رهنماها ،مجله و ماهنامه

شده

1398/10/1

نشر ( )12لیست

نشر احصاییه مراکز اصالح ،احزاب ،جمعیت

منابع مالی و بشری

تعداد لیست های احصاییه نشر

1398/10/1 1398/10/1 1398/10/1

رسمی

وزارت عدلیه

در وبسایت نشر گردیده

1399/9/15

نشر ( )20شماره جریده نشر ( )20شماره جریده رسمی در وبسایت

منابع مالی و بشری

تعداد شماره های جریده رسمی

1399/9/15 1399/9/15 1399/9/15 1399/9/15

اطالعات

1399/9/15

به تعداد ( )60مرتبه

اساس قانون دسترسی به اطالعات

منابع مالی و بشری

تعداد اطالعات ارایه شده

1399/9/15 1399/9/15 1399/9/15

کنفرانس های مطبوعاتی وزارت
ارایه ( )60مرتبه اطالعات به متقاضیان به

خبری قرار گرفته

1399/9/15

کنفرانس های مطبوعاتی

منابع مالی و بشری های مطبوعاتی تحت پوشش

ریاست نشرات

ندارد

ریاست نشرات

ندارد

ریاست نشرات

ندارد

ریاست عمومی
ندارد

مساعدت های
حقوقی
ریاست عمومی

ارگان های ذیربط

مساعدت های

عدلی ،قضایی و

حقوقی
ریاست عمومی

امنیتی

مساعدت های
حقوقی و ریاست
ریاست عمومی
مساعدت های
حقوقی و ریاست

ارگان های ذیربط
عدلی و قضایی
محاکم ،سارنوالی و
پولیس

ریاست عمومی
مساعدت های
حقوقی

ندارد

1399/9/30

( )64محافل رسمی و

تهیه و نشر عکس ،فلم ،خبر و اعالمیه
مطبوعاتی از جریان ( )64محفل رسمی و

تعداد محافل رسمی و کنفرانس

ریاست نشرات

ندارد

1399/9/30 1399/9/30 1399/9/30 1399/9/30

مصاحبه

مقام وزارت و بخشهای مربوطه

1399/9/30

به تعداد ( )100مرتبه

مصاحبه با رسانه ها ( )100مرتبه توسط

منابع مالی و بشری به تعداد مصاحبه های انجام شده

ریاست نشرات

ندارد

آمریت تدارکات

1399/9/30 1399/9/30 1399/9/30

آگاهی حقوقی

حقوقی توزیع شده

ریاست نشرات

های حقوقی و

1399/9/30

( )24000شماره

طبع ،نشر و توزیع ( )24۰۰۰شماره ماهنامه

منابع مالی و بشری

تعداد ماهنامه های آگاهی

ریاست مساعدت

1399/9/30

افزایش میزان دسترسی به قانون و سطح آگاهی
مردم درمورد قوانین ،مقررات و امور حقوقی ،عدلی
25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

و قضایی

انعکاس دستاوردها و فعالیت های خدمات حقوقی
وزارت عدلیه

انعکاس دستاوردها و فعالیت های خدمات حقوقی
وزارت عدلیه
25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

افزایش سطح آگاهی اتباع کشور در مورد مسایل
حقوقی

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت
جهت جلب اعتماد شهروندان کشور

25%

فورم بی بضاعتی ،طرزالعمل اعطای اعتبار
عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج

1398/10/1

1398/9/15

شماره

1398/10/1

1398/9/15

ملی مساعدت های
حقوقی

( )1300قضیه

( )4500دوسیه

حقوقی

حل و فصل ( )1300منازعه و قضیه حقوقی
قبل از ارجاع آن به محاکم ثالثه
تطبیق تعداد ( )4500دوسیه حقوقی فیصله
قطعی و نهایی محاکم

منابع مالی و بشری

منابع مالی و بشری

پالیسی ملی مساعدت های
حقوقی نهایی گردیده

قضایایی حل و فصل شده

تعداد فیصله های قطعی محاکم
تطبیق شده

تحصیل مبلغ ( )2،۵۰۰،۰۰۰دو میلیون و
تحصیل ( )۳،۵۰۰،۰۰۰پنجصد هزار افغانی محصول حقوق و مبلغ
افغانی

( )1،۰۰۰،۰۰۰یک میلیون افغانی حق
الثبت عرایض

تاریخ آغاز

1398/10/1

1398/9/15

نهایی سازی پالیسی

نهایی سازی پالیسی ملی مساعدت های

منابع مالی و بشری

منابع مالی و بشری

تاریخ ختم

1398/10/1

1399/9/15

رایگان

کننده حقوقی تهیه شده

مبلغ افغانی محصول حقوق و
حق الثبت عرایض تحصیل شده

مساعدت های
حقوقی
ریاست عمومی
مساعدت های
حقوقی

همکار

ادارات و مؤسسات
همکار

ریاست عمومی
مساعدت های

ندارد

حقوقی
ریاست عمومی
حقوق و آمریت
های حقوق
ریاست عمومی
حقوق و آمریت
های حقوق
ریاست عمومی
حقوق و آمریت
های حقوق

تاریخ تحویل دهی

1399/1/3

1399/6/31

مؤسسات ارایه کننده حقوقی و قضایای

منابع مالی و بشری

مساعدین و مؤسسات ارایه

ریاست عمومی

ادارات و مؤسسات

ارگان های ذیربط
عدلی و قضایی
ارگان های ذیربط
عدلی و قضایی

ارگان های ذیربط
عدلی و قضایی

ربع اول سال مالی

1399/4/1

1399/9/15

تهیه الیحه رسیدگی به شکایات مساعدین و

حقوقی

همکار

ربع دوم سال مالی

1398/10/1

1399/9/15

الیحه رسیدگی به شکایات

مساعدت های

مالی

1398/10/1

1399/9/15

آگاهی حقوقی در مرکز و سطح زون ها

ریاست عمومی

ادارات و مؤسسات

ربع سوم سال مالی

1398/10/1

1399/9/15

شکایات

تدویر ( )4دور کنفرانس استراتیژی ملی

منابع مالی و بشری

ملی تدویر یافته

حقوقی

ربع چهارم سال

1399/1/3

1399/6/31

تهیه الیحه رسیدگی به

حقوقی به تعداد ( )2500جلد

شده

همکار

1399/9/30

تدویر ( )4دور کنفرانس

طبع و نشر استراتیژی ملی آگاهی عامه

تعداد استراتیژی های ملی
منابع مالی و بشری آگاهی عامه حقوقی طبع و نشر

مساعدت های

ادارات و مؤسسات

1399/9/30

عامه

کارمندان آگاهی عامه حقوقی

حقوقی تدویر یافته

حقوقی
ریاست عمومی

1399/9/30

طبع و نشر ()2500
جلد استراتیژی آگاهی

تدویر ( )8ورکشاپ برای ( )55تن از

منابع مالی و بشری

ورکشاپ های آگاهی عامه

مساعدت های

25%

50%

25%

25%

25%

25%

50%

25%

25%

جهت جلب اعتماد شهروندان کشور

25%

25%

25%

50%

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت

50%

50%

25%

25%

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت

50%

25%

جهت جلب اعتماد شهروندان کشور

50%

1399/9/30

تدویر ( )8ورکشاپ

حقوقی ومرکز مشوره دهی حقوقی توسط

ریاست عمومی

25%

1399/6/31

۵

تن )(2000

ارایه مشوره های حقوقی ،از طریق
مساعدین حقوقی و مبلغین آگاهی عامه

منابع مالی و بشری مشوره های حقوقی ارایه شده

ندارد

50%

50%

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت

1399/9/30

تعدادکنفرانس های استراتیژی

سه قضیه رایگان

مشوره حقوقی برای

گردیده

حقوقی

1399/6/31

وکالی مدافع افغانستان در رابطه به پیشبرد منابع مالی و بشری

وکالی مدافع طرح و تهیه

مساعدت های

1399/9/30

( )1تفاهمنامه

طرح و تهیه تفاهمنامه با انجمن مستقل

تفاهمنامه با انجمن مستقل

ریاست عمومی
ندارد

1399/9/30

هدف اصلی

( )Target

منابع مورد نیاز

همکار

1399/6/31

مقدار هدف

فعالیت عمده

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

25%

25%

25%

جهت جلب اعتماد شهروندان کشور

50%

25%

25%

25%

تطبیق قانون ،تسریع روند حل و فصل قضایای
حقوقی و جلب رضایت مراجعین

تطبیق قانون و تأمین عدالت

ارایه خدمات حقوقی و تقویت بنیه اقتصادی دولت

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج

1398/10/1
1399/4/1

ارایه خدمات حقوقی

تنظیم و به منصۀ اجرا قرار دادن میکانیزم
ارتباط و هماهنگی با وزارت شهر سازی و

میکانیزم ارتباط و هماهنگی با
منابع مالی و بشری

اراضی غرض تثبیت ملکیت های دولتی
ایجاد کمیته تدقیق در ریاست قضایای
دولت والیت کابل

وزارت شهرسازی و اراضی
ترتیب شده

منابع مالی و بشری

کمیته تدقیق ایجاد شده

های حقوق

وزارت امور داخله

ریاست عمومی

ارگان های ذیربط

حقوق و آمریت

عدلی و قضایی،

های حقوق

وزارت امور داخله

ریاست عمومی
قضایای دولت و
قضایای والیت
کابل

حسب ضرورت تمام
ارگان های دولتی
مراجعه کننده

ریاست عمومی

ادارات و مؤسسات

قضایای دولت

همکار

ریاست عمومی

وزارت شهر سازی و

قضایای دولت

اراضی

ریاست قضایای
دولت والیت کابل

ندارد

25%

25%

25%

25%

25%
خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی

100%

25%

25%

25%

25%
حمایت قانونی از دارایی های عامه و دولتی

25%

25%

25%

25%

عرضه خدمات با کیفیت عدلی ،حقوقی و دفاع از

100%

دارایی های عامه
تقویت بخشیدن روحیه همکاری و هماهنگی بین

100%

ادارات
عرضه خدمات با کیفیت عدلی ،حقوقی و دفاع از

100%

دارایی های عامه

وزارت های دفاع
ثبت و تجدید ( )6جوازنامه احزاب سیاسی،
( )1556جواز نامه

( )350جواز نامه جمعیت ها )1000( ،جواز
نامه رهنمای معامالت و ( )200جوازنامه
عریضه نویسان

منابع مالی و بشری

تعداد جوازنامه های ثبت و
تمدید شده

ریاست انسجام
ثبت احزاب و
جمعیت ها

ملی ،امور داخله،
مالیه و ریاست
عمومی امنیت ملی،

1399/9/30

شماره

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ایجاد کمیته تدقیق

مالی

هماهنگی

ربع سوم سال مالی

1398/10/1

سایر کشور ها

1398/10/1

1399/4/1

ایجاد بورد مالی و آب غرض رسیدگی به

1399/1/3 1399/1/3

1398/10/1

ایجاد بورد مالی و آب منازعات مالی و آب با برخی از همسایگان و منابع مالی و بشری

ایجاد میکانیزم ارتباط و

ربع چهارم سال

1398/10/1

بورد مالی و آب ایجاد شده

منابع مالی و بشری تعداد قضایا تثبیت و دفاع شده

منابع مالی و بشری

حل منازعه و ( )40مورد قرار استرداد

احکام تدوین گردیده

1399/9/15

صدور ( )2مورد قرار مصالحه )2( ،مورد قرار

تعداد قرار های صادر شده

میکانیزم هماهنگی در تطبیق

1399/3/31 1399/3/31

صدور تعداد ( )44قرار

دارایی های عامه و دولتی

1399/6/31

( )1960قضیه

تثبیت و دفاع از ( )196۰قضایای مربوط به

1399/9/15

محاکم

ادارات حقوق دارند

1399/9/15

تدوین مکانیزم هماهنگی با اداراتی که در

هماهنگی تطبیق احکام تطبیق احکام محاکم مسوولیت مشترک با

منابع مالی و بشری

1399/6/31

کمیته مشترک

1399/9/15

مشکل وجود دارد جهت حل و فصل به منابع مالی و بشری

تعداد قضایا تطبیق ناشده به
کمیته مشترک ارجاع داده شده

حقوق و آمریت

عدلی و قضایی،

25%

1399/3/31 1399/3/31

تدوین میکانیزم

ارایه ( )339قضایای که در تطبیق آن

ریاست عمومی

ارگان های ذیربط

25%

25%

1399/6/31

سال های گذشته

منابع مالی و بشری

سالهای گذشته تحصیل شده

های حقوق والیات وزارت امور داخله

1399/9/30

تطبیق ناشده

حقوق و آمریت

عدلی و قضایی،

ارگان های ذیربط

1399/9/30

تحصیل محصول محاکم و محصول حقوق از

محصول فیصله های محاکم

گذشته
ارائه ( )339قضیه

ریاست عمومی

های حقوق والیات وزارت امور داخله

1399/9/30

قضایای سال های

حقوق و آمریت

عدلی و قضایی،

25%

25%

25%

25%
تقویت سیستم ،شفافیت و حساب دهی

به مبلغ ()2660453
افغانی تحصیل محصول

1398/10/1

والیت کابل

1399/9/15

شده

ریاست عمومی

1399/9/30

قضیه

منابع مالی و بشری  1386الی سال  1394تحصیل

ارگان های ذیربط

1399/9/30

تحصیل محصول ()398

تحصیل محصول  398قضیه از سال 1386
الی سال  1394از طریق ریاست حقوق

محصول تعداد قضایا از سال

1399/9/15

( )Target

همکار

1399/9/30

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

20%

20%

40%

20%

سارنوالی ،ستره
محکمه و شاروالی

قانونمند شدن فعالیت نهادها و تقویت دموکراسی

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج

تدویر و نظارت از ( )16جهت تقویه کارمندان دولت در زمینه
حقوق از طریق ورکشاپ های آموزشی و

منابع مالی و بشری

تعداد برنامه های آموزشی تدویر
و نظارت شده

ریاست حمایت از
حقوق بشر

ریاست حمایت از
حقوق بشر

وزارت عدلیه

وزارت عدلیه

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

قانونمند شدن فعالیت نهادها و تقویت دموکراسی

50%

25%

25%

25%

25%

25%

 25%حصول اطمینان از رعایت مواد کنوانسیونهای بین
المللی در قوانین ،مقرره و طرزالعمل ها

1398/10/1

1399/9/15

1398/10/1

1399/9/15

1399/4/1

1399/9/15

تدویر ( )4برنامه کمیته انسجام و هماهنگی
حقوق بشر

ایجاد دیتابیس

ایجاد دیتابیس (بانک معلوماتی) کنوانسیون

کنوانسیون ها

های بین المللی حقوق بشر

منابع مالی و بشری

منابع مالی و بشری

دیتابیس کنوانسیون ها ایجاد
شده

ریاست حمایت از
حقوق بشر
ریاست حمایت از
حقوق بشر

استخدام ( )100تن کارمند از طریق پروسه

منابع مالی و بشری تعداد کارکنان تمدید قرار داد
صورت گرفته

شرعیات و اقتصاد و تمدید قرار داد ()80

1398/10/1

تعداد کامندان استخدام شده و

1399/9/15

استخدام ( )195تن

رسمی برای پیشبرد سیستم مدیریت قضایا،

مقام وزارت عدلیه

اداری و خدمات

و ریاست منابع

ملکی و وزارت

بشری

تحصیالت عالی،

1398/10/1

منابع مالی و بشری

تعدادکارمندان تبدیل شده

1399/9/15

تبدیلی ( )30تن

خدمات عدلی و حقوقی

25%

25%

25%

25%

50%

50%

حصول اطمینان از رعایت مواد کنوانسیونهای بین
المللی در قوانین ،مقرره و طرزالعمل ها
حصول اطمینان از رعایت مواد کنوانسیونهای بین
المللی در قوانین ،مقرره و طرزالعمل ها

20%

25%

26%

29%
جذب افراد مجرب و تحصیل یافته ،سپردن کار به
اهل کار و ارائه خدمات عدلی و حقوقی به موقع

دفتر ()GIZ

تن کارکنان قراردادی و باالمقطع
تبدیلی  30تن کارمند به منظور عرضه بهتر

UNDP

25%

25%

25%

25%

کمسیون اصالحات

امتحان رقابت جمعی )5( ،تن کارمند
( )10تن کار آموز اناث از رشته های حقوق،

وزارت عدلیه

مقام وزارت
عدلیه و ریاست
منابع بشری

ندارد

1399/9/30

تدویر ( )4برنامه

تعداد برنامه های دایر شده

سفارشات نهاد های بین المللی

1399/9/30

جلسات مشورتی

سازی ،آگاهی دهی و کتگوری بندی

منابع مالی و بشری

تعداد جلسه دایر شده

حقوق بشر

وزارت عدلیه

1399/9/30

تدویر ( )12برنامه

تدویر ( )12جلسات مشورتی جهت شریک

ریاست حمایت از

1399/9/30

نظارت از تاثیرات برنامه ها

1399/9/30

شماره

تاریخ آغاز

تدویر ( )16برنامه آموزشی کوتاه مدت
برنامه آموزشی

تاریخ ختم

و طرزالعمل ها

جمعیت ها

تاریخ تحویل دهی

مرور ( )12سند تقنینی شامل قوانین ,مقرره

منابع مالی و بشری تعداد اسناد تقنینی مرور شده

ثبت احزاب و

ندارد

ربع اول سال مالی

است.

احزاب بررسی صورت گرفته

جمعیت ها
ریاست انسجام

ربع دوم سال مالی

که فورم عضویت حزب را خانه پری نموده منابع مالی و بشری

فورم های هویت شخصی اعضای

ثبت احزاب و

مالی

1398/10/1

فعالیت های سیاسی آنان
بررسی جدی هویت و حقیقت تعهد شخصی

ریاست انسجام
ندارد

ربع سوم سال مالی

1398/10/1

یافته

جمعیت ها

ربع چهارم سال

1399/1/3

1399/9/15

رهنمود طرز ثبت و نظارت

1398/10/1

1399/4/1

1399/9/15

مرور( )12سند

1399/6/31 1399/9/15

احزاب

1399/6/31

بررسی فورم عضویت

سیاسی تدوین یافته

تدوین رهنمود برای طرز ثبت و نظارت

تدوین رهنمود ثبت
جمعیت ها

فعالیت های جمعیت ها و ممنوعیت منابع مالی و بشری فعالیت های جمعیت ها تدوین

نظارت فعالیت های احزاب سیاسی

1399/9/30

سیاسی

تدوین طرزالعمل واضح ثبت ،راجستر و

منابع مالی و بشری

ثبت احزاب و

100%

1399/9/30

تدوین طرزالعمل احزاب

طرزالعمل ثبت ،راجستر و
نظارت از فعالیت های احزاب

ریاست انسجام
ادارات ذیربط

1399/6/31 1399/9/30

( )Target

همکار

1399/6/31

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

20%

24%

25%

31%

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج

GIZ and JSSP

GIZ and JSSP

ذیربط

شدن زمینه تسریع و بهبود امور کاری
شناسایی خالها و دریافت نواقص کاری و فراهم

25%

25%

25%

25%

35%

30%

20%

15%

سازی زمینه تطبیق اصل مکافات و مجازات که
باعث بهبود امور مربوط میگردد
مشخص و معیاری سازی وظایف و مسوولیت های
هر بست و تسریع روند امور از طریق تعدیل،
بازنگری و تجزیه و تحلیل ،الیحۀ وظایف بست ها

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

مستفید شدن کارمندان از حق تقاعد

25%
ارتقای ظرفیت کارمندان جهت ارایه خدمات بهتر

والیت

استخدام ( )30تن مساعدین حقوقی
موسسه عدالت دفتر  ILFAمطابق به
تفاهمنامه و استخدام مساعدین حقوقی در

تعداد مساعدین حقوقی مطابق

تعداد برنامه های آگاهی دهی

1399/1/3

مساعدین حقوقی به 10

ادارات دولتی ذیربط

1398/10/1

استخدام ( )30تن

حقوق بشر تدویر یافته

1399/9/15

آموزشی

تدویر ( )16برنامه آموزشی از کنوانسیون
های بین المللی حقوق بشر برای کارمندان منابع مالی و بشری

1399/9/15

تدویر  16برنامه های

تعداد برنامه های آموزشی
کنوانسیون های بین المللی

منابع مالی و بشری تفاهم نامه در  10والیت
استخدام شده

( )10والیت به همکاری اداره برنامه
تدویر ( )2برنامه آگاهی دهی در رابطه به

تدویر ( )8برنامه آگاهی موضوعات جندر در والیات و ( )6برنامه
دهی

آموزشی و آگاهی دهی برای کارمندان

منابع مالی و بشری

دایر شده

ریاست حمایت از
حقوق بشر
ریاست عمومی
مساعدت های
حقوقی

آمریت حمایت از
زنان

ادارات و مؤسسات
همکار

دفتر GIZ

1399/9/30

25%

25%

۰

25%

25%

20%

25%

25%

40%

25%

25%

عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی بضاعت
جهت جلب اعتماد شهروندان کشور

40%

مرکز و والیات

1398/10/1

آموزی فارغین

فارغین دانشکده های حقوق و شرعیات در منابع مالی و بشری

فارغین اناث راه اندازی گردیده

1398/10/1

راه اندازی ( )1برنامه کار

راه اندازی برنامه های کار آموزی برای تازه

برنامه کار آموزی برای تازه

1399/9/15

( )4دور

والیات برای محصلین اناث سال اخیر رشته

عامه تدویر یافته

1399/9/15

تدویر چهار دور برنامه آگاهی عامه در
پوهنتون های دولتی و خصوصی در مرکز و منابع مالی و بشری

تعداد دوره ها برنامه آگاهی

آمریت حمایت از
زنان

آمریت حمایت از
زنان

GIZ and JSSP

GIZ and JSSP

1399/9/30

وزارت عدلیه

1399/9/30

شماره

ریاست منابع

25%

ارتقای ظرفیت های کارمندان وزارت و فراهم

و تجدید نظر ساختار تشکیل ریاست های مرکزی

1399/9/30

انکشاف و ارتقای ظرفیت منابع بشری

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

1398/10/1

بشری

اجتماعی

بشری و ادارات

تاریخ تحویل دهی

1398/10/1

ریاست منابع

وزارت کار و امور

ربع اول سال مالی

1398/10/1 1398/10/1

بشری

خدمات ملکی

ربع دوم سال مالی

داخلی و خارج از کشور

ریاست منابع

اصالحات اداری و

مالی

کشورمعرفی شده

کمیسیون مستقل

ربع سوم سال مالی

دوره های ماستری به بورسیه های تحصیلی منابع مالی و بشری ماستری داخل خدمت و خارج از

بشری

25%

25%

25%

ربع چهارم سال

معرفی به تعداد ( )132تن کارمند جوان به

1398/10/1

تعدادکارمندان به دوره های

1398/10/1

کارمندان به بورسیه

تکمیل  40سال خدمت

داده شده

1399/9/15

معرفی تعداد ()132تن

اجرای تقاعد ( )25کارمند از نگاه کبر سن و

منابع مالی و بشری

تعداد کارمندان به تقاعد سوق

1399/9/15

بست ها

تقاعد ( )25تن

والیتی

و باز نگری شده

1399/9/15

تحلیل ( )200الیحه
وظایف در مطابقت به

تعدیل ،بازنگری و تحلیل لوایح وظایف
تعداد (  )200بست ریاست های مرکزی و منابع بشری و مالی

تعداد الیحۀ های وظایف تحلیل

1399/9/15

( )1250تن

( )1250تن کارمندان مرکزی و والیتی

شده

1399/9/16 1399/9/16

ارزیابی از اجراآت

مدیریت ،هماهنگی و تنظیم ارزیابی اجراآت

منابع بشری و مالی

از اجراآت تعداد کارمند ارزیابی

ریاست منابع

ندارد

1399/9/30

مسلکی و اداری مرکزی و والیتی وزارت

خدمات ملکی

1399/9/30

آموزش ( )1000کارمند

ارتقای ظرفیت برای  1000تن کارمندان

منابع مالی و بشری

تعداد کارمندان آموزش دیده

بشری

اصالحات اداری و

1399/9/30

فراهم آوری تسهیالت و تدویر برنامه های

ریاست منابع

کمیسیون مستقل

1399/6/30

۸

( )Target

همکار

1399/9/30 1399/9/30

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

سطح آگاهی محصلین در مورد جندر و حضور
زنان در وزارت عدلیه افزایش می یابد.

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج
شماره

ارایه خدمات اداری

1398/10/1

تاریخ آغاز

1398/10/1

تاریخ ختم

1399/1/3

تاریخ تحویل دهی

1398/10/1

ربع اول سال مالی

1398/10/1

ربع دوم سال مالی

1398/10/1 1398/10/1

1399/9/15

خارجه

داخله ،مالیه و

ذیربط

مالی

1398/10/1

1399/9/15

ریاست ارتباط

وزارت های امور

حقوق و ادارات

ربع سوم سال مالی

1398/10/1

1399/9/15

ریاست عمومی
GIZ and JSSP

ربع چهارم سال

1399/4/1

1399/9/15

( )500تن

1399/9/15

ترک/کسب تابعیت

( )500تن

منابع مالی و بشری

تعداد طی مراحل ترک و
کسب تابعیت صورت گرفته

1399/9/15 1399/9/15

آموزشی ستاژ حقوقی
پیشبرد امور مربوط به ترک و کسب تابعیت

آموزشی سه ماهه دایر شد

1399/9/15

های ستاژ حقوقی و تدویر برنامه سه ماهه منابع مالی و بشری ستاژ حقوقی تهیه و برنامه

1398/9/15

حقوقی

تهیه طرزالعمل واضح برای تدویر برنامه

1399/9/15

تهیه طرزالعمل ستاژ

طرزالعمل تدویر برنامه های

همکار

1399/9/30

۹

( )Target

منابع مورد نیاز

1399/9/30

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

100%

دسترسی بهتر مردم به عدالت
زمینه ترک تابعیت ( )500تن و کسب تابعیت()8

25%

25%

25%

25%

والیت

عقد قرار داد دیجیتل
سازی

( )5000قطعه عریضه

نظارت و کنترول از( )33دفتر والیتی احزاب
معامالت و عریضه نویسان

حفظ و مراقبت تعمیرات ریاست های
عدلیه و مراکز اصالح در ( )10والیت

منابع مالی و بشری

عقد قرارداد به خاطر دیجیتل سازی آرشیف منابع مالی و بشری

اجرای حدود ( )5000قطعه عرایض واصله
حقوقی و متفرقه

تعداد تعمیر های حفظ و
مراقبت شده

قرارداد دیجیتل سازی آرشیف
صورت گرفته

منابع مالی و بشری
تعداد عرایض اجرا شده

تصدیق و ترجمه
( )5000قطعه

تصدیق و ترجمه اسناد رسمی به تعداد
( )5000قطعه

منابع مالی و بشری

تعداد اسناد رسمی تصدیق و
ترجمه شده

داخلی

وزارت عدلیه

ریاست های

ارگانهای پولیس و

عدلیه والیات

امنیت

ریاست اداری و

شرکت های

مالی و ریاست

قراردادی تطبیق

های عدلیه والیات کننده
ریاست دفتر مقام
و ریاست مالی و
اداری
ریاست دفتر مقام

ادارات و مؤسسات
همکار

ندارد

ندارد

1399/9/30

حفظ و مراقبت در ()10

عدلیه

ریاست تفتیش

واحدهای ذیربط

1399/9/30

والیتی

سیاسی ،نهادهای اجتماعی و دفاتر رهنمایی منابع مالی و بشری

تعداد واحد های نظارت شده

تفتیش اجراآت ( )45واحد اداری وزارت

امور

ریاست عمومی
تقنین و ریاست
های عدلیه والیات

تن فراهم می گردد.

به وجود آمدن یک میکانیزم معیاری بخاطر
25%

25%

25%

24%

25%

25%

 25%تحکیم روابط جهت موثریت در امورات فعالیت ها
و اجراآت پیش بینی شده.
26%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

ارتقای ظرفیت کارمندان و آموزش تجارب
کشورهای خارجی

تامین اصل شفافیت ،حسابدهی ،تقویت مؤثریت و
کارآیی اداره و جلوگیری از حیف ومیل

25%

1399/9/30

نظارت از ( )33دفتر

منابع مالی و بشری

تعداد واحد های تفتیش شده

برای کارمندان

خارجه

1399/9/30

تفتیش ( )45واحد

فراهم سازی ( )21سفر آموزشی خارجی

منابع مالی و بشری

تعداد سفر های فراهم شده

ریاست ارتباط

وزارت امورخارجه و
ریاست عمومی اداره

1399/9/30

( )21سفر آموزشی

تفاهمنامه مؤسسات داخلی و خارجی

مراحل شده

خارجه

1399/9/30 1399/9/30

( )10تفاهمنامه

طی مراحل مسوده و امضای ()10

منابع مالی و بشری

( )10تفاهمنامه امضاء و طی

ریاست ارتباط

امور ریاست جمهوری

1399/9/30

ریاست عمومی
امنیت ملی و اداره

نتایج متوقعه

25%

30%

25%

25%

25%

25%

25%

30%

25%

25%

25%

مدیریت سالم جهت عرضه خدمات بهتر

 40%مدیریت سالم جهت عرضه خدمات بهتر

25%

25%

تطبیق قانون ،تسریع روند حل و فصل قضایای
حقوقی و جلب رضایت مراجعین

عرضه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی

۹

ارایه خدمات اداری

شماره

هدف اصلی

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج
تاریخ آغاز

تاریخ ختم

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

مالی

و تخنیکی

مدیریت قضایا شده

ربع سوم سال مالی

منابع مالی ،بشری

تعداد قضایای درج سیستم

همکار

ربع چهارم سال

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

1398/10/1

( )10960قضیه

قضایای افغانستان ()CMS

1399/9/15

درج ( )10960قضیه مدنی ،تجارتی و
محجوزین در دیتابیس سیستم مدیریت

حقوق و قضایای
دولت و مراکز
اصالح و تربیت
اطفال

دفترJSSP

1399/9/30

ریاست عمومی
25%

25%

25%

25%

تسریع و بهبود امور از طریق الکترونیکی سازی
سیستم عدلی

وزارت عدلیه
پالن سال مالی  1399بر اساس نتایج
شماره

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

تاریخ تحویل دهی

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

*****************************************************************************************

 .1بودجه (ارقام به افغانی)
مجموعه بودجه منظور شده

بودجه عادی

سال مالی 1399

1,040,265,165

بودجه انکشافی
82,945,000

957,320,165.00
 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد

ربع

بودجه انکشافی

بودجه عادی
مبلغ

فیصدی پالن شدۀ تطبییق

مبلغ

فیصدی پالن شدۀ تطبیق

ربع اول

239,330,041

25.00%

829,450

10.00%

ربع دوم

239,330,041

25.00%

16,589,000

20.00%

ربع سوم

239,330,041

25.00%

24,883,500

30.00%

ربع چهارم

239,330,041

25.00%

33,178,000

40.00%

100%

82,945,000

100%

مجموع

957,320,165.00

تایید کننده :وزارت عدلیه

ترتیب کننده :ریاست پالیسی و پالن

نام ( دکتور عبدالبصیر انور )
وزیر عدلیه

محل امضا (

)

مالی

ربع سوم سال مالی

( )Target

همکار

ربع چهارم سال

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات

نتایج متوقعه

