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پس منظر

خالصه گزارش

پیشرفت اجراآت
فعالیت هاي تکمیل شده

که به جلد دوسیه 179به ریاست قضایاي دولت والیت کابل به تعداد1395م سال مالی چهارربع طی- 1
به تعداد این ریاست مواصلت ورزیده و متباقی دوسیه هاي که از ربع قبلی تحت بررسی قرار داشت،

) جلد تحت بررسی قرار دارد. 89به تعداد () جلد به محاکم و سایر ادارات ارسال گردیده است، 90(
یک باب که شاملرا دارد اعضاي مسلکی این ریاست طی ربع چهارم در پیشگاه محاکم دست آوردهاي

به نفع دولت در پول نقد)   افغانی 18838275مبلغ (زمین،) متر مربع160و (جریب)44(مسجد، 
) 2515925مبلغ () باب آپارتمان2(و زمین جریب)  17(قداردفاع نموده است و ممحکمه ابتداییه و

فعالیت هاي مقدار هدف(تارگیت)  /سال   هدف
در هر ربععمده 

پیشرفت 
فعالیت ها  در 

ربع سوم

فیصدي 
پیشرفت

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی

دفاع از اموال 
منقول وغیر 
منقول دولتی

ثبت و اجراآت باالي ) دوسیه هاي امالك عامه.125دفاع از (
%143.2جلد دوسیه179
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) متر مربع 3505(یک جریب ودر مورد.استدفاع نمودهدر محکمه استیناف به نفع دولت افغانی
زمین حکم محاکم ثالثه به نفع دولت صادر گردیده است.

ر مورد یک دربند حویلی به مساحت شش بسوه واقع ده یحیی ولسوالی ده سبز صادر قرار استرداد د- 2
گردید.

) 308مقدار (حکم محکمه ابتداییه و ) ریاست شهر سازي والیت کاپیسا 2دعوي در مورد احراز بست (- 3
حکم محکمه استیناف به ضرر دولت حکم صادر گردیده است.متر مربع زمین 

تحلیل اجراات:

ل اجرا: ادر حفعالیت هاي- 1
روزمره  بھ صورت دوامدار دفاع از اموال منقول و غیر منقول دولت در پیشگاه محاکم ابتداییھ و -

استیناف در سطح والیت کابل اجرا می گردد.
مدیریت و رھبری کارمندان ریاست قضایای دولت والیت کابل.-
ل.پیشبرد و تنظیم امور اداری ریاست قضایای دولت والیت کاب-
ای مسلکی روزمره نظر بھ استعالم ھای محاکم محترم در جلسات قضایی غرض دفاع از اعض-

منافع منقول و غیر منقول دولت اشتراک می نمایند.
اوراق و اسناد بھ صورت روزمره ترتیب و تنظیم می گردد.-
شده:ب: فعالیت هاي آغاز نا - 2
فعالیت ھای آغاز نا شده نمی باشد.-

:ج: فعالیت هاي معطل شده- 3
طی ربع چهارم گزارش کاري شان را مسلکی این ریاستعضوعبدالوکیل عطاییمحترم

ترتیب و تقدیم نکرده اند.
بدست آوردن اهداف (نتایج فعالیت هاي تکمیل شده)

در بخش دفاع از اموال منقول و غیر منقول دولت در پیشگاه محاکم رسیدگی الزم صورت 
به نفع دولت تصامیم محاکم ابتداییه و استیناف اتخاذ گرفته، از چنگال غاصبین و زورمندان 

گردیده است. و همچنان منازعات بین ادارات دولتی قرار حل منازعه صادر گردیده است.
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مشکالت 

اره
راه حل هاي پیشنهاديمشکالتشم

لیفون و یمناسب و نداشتن تجایکمبود 1
تلفن غرض ھماھنگی با کارتکریدیت

ادارات موکل و نبود وسایل و تجھیزات 
مسلکی از قبیل الزم کاری برای اعضای

و قرطاسیھ باب.کمپیوتر و پرینتر

.متذکرهتھیھ تجھیزات دفتری 

عدم ارایھ معلومات موثق از طرف ادارات 2
و ارگانھای ذیربط.

از طرف مقام محترممتذکره مطرح نمودن مشکل 
در جلسات شورای محترم وزیرانوزارت

نبود واسطھ نقلیھ جھت حمل و نقل اعضای 3
مسلکی این ریاست بھ محاکم جھت اشتراک 

در جلسات قضایی

تدارک ترانسپورت غرض حمل و نقل اعضای 
مسلکی بھ محاکم و اشتراک در جلسات قضایی

.ترتیب و تقدیم است١٣٩٥سال مالی چھارمقرار شرح فوق گزارش ربع 
با احترام

سید عبدالقادر "غیاثی"
سرپرست ریاست قضایای دولت کابل


