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پس منظر

، این وزارت از وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان یکی از وزارت هاي مهم وکلیدي حکومت وهمکار نزدیک ودایمی سکتور عدلی وقضایی افغانستان میباشد
سیس تاحاال جایگاه مهمی دربخش هاي قانون گذاري وعرضه خدمات حقوقی وملکی داشته است. زمان تأ

قرار گرفته است.در اولویتوزارت عدلیه در استراتیژي ملی مبارزه بافساد به حیث یکی از وزارت هاي کلیدي 

که استقامت کاري این و پنجم چهارم اول،هاي محوربناً این وزارت متعهد است که غرض تحقق اهداف استراتیژي ملی مبارزه با فساد اداري خصوصاً با تمرکز روي 
کیل میدهد به سهم خویش نقش مؤثر را ایفاء نماید.وزارت را تش

بنابراین پالن مبارزه علیه فساد اداري وزارت عدلیه ساحات موضوعی ذیل را مورد هدف قرار داده است:

آوردن اصالحات در اداره قضایاي حقوق،تقویت قوانین مرتبط با مبارزه با فساد اداري، دسترسی به عدالت، آوردن اصالحات در اداره تقنین، آوردن اصالحات در اداره 
ل بررسی هاي دولت، تقویت شفافیت وحسابدهی در اداره، تسهیل ثبت دارائی هاي مقامات و کارمندان دولتی، تقویت تفتیش داخلی وپاسخگویی اداره در مقاب

بیرونی، همکاري در تعقیب عدلی قضایا و متهمان فساد اداري و تقویت اساس آماري اداره. 

خالصه گزارش

که از طریق تحقق فعالیت هاي اساسی ) شاخص پیشرفت را تعین نموده است32) ساحه موضوعی به تعداد (11وزارت عدلیه در پالن ساالنه خود به خاطر تحقق پیشرفت در(
) فعالیت اساسی را پالن نموده که از 32پیشرفت، به تعداد (( پیشرفت در ساحه موضوعی) وبدست آوردن شاخص هايبراي رسیدن به اهداف برسد.آنو نتایج متوقعه باید به

تکمیل می گردید.سومدر ربع باید ) فعالیت 18جمله آن (

.تاهنوز آغاز نگردیده است) فعالیت1(فعالیت را صد فیصد تکمیل نماید و)17سال مالی از جمله فعالیت هاي مذکور (سوماین وزارت توانسته که در ربع 

پیشرفت فعالیت هاي این وزارت در جدول ذیل نشان داده شده است.چگونگی 
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مرتبط با مبارزه با فساد اداريتقویت قوانین: ساحھ موضوعی

سوم در ربعپیشرفت فعالیت هااساسیفعالیت هاي 
فیصدي 
پیشرفت

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایج متوقعھ

اطالع تصویب قانون حفاظت از 
دھندگان فساد اداری

کمیته 10/6/1397در جلسه مؤرخ فساد اداريت از اطالع دهندگانقانون حمایطرح 
با یک سلسه اصالحات تائید گردیده که محترم قوانین کابینه جمهوري اسالمی افغانستان 

7/6/1397) مؤرخ 2800طرح قانون مذکور توأم با گزارش آن ذریعه مکتوب شماره (
ة ارتقدیم به کابینه محترم جمهوري اسالمی افغانستان به ریاست محترم عمومی ادغرض 

امور ریاست جمهوري ارسال گردیده است.

تأمین امنیت جانی و 100%100%
مالی اطالع دهندگان 

فساد اداري

تقویت روند 
حاکمیت قانون 

وآگاهی شهروندان 
از عدالت

کابینه جمهوري 2/3/1397) مؤرخ 4عالی بررسی به تأسی از مصوبۀ شماره (قانون ادارة تصویب قانون اداره بازرسی
1397اسالمی افغانستان از اینکه طرح قانون ادارة مذکور شامل پالن کار تقنینی سال 

نمی باشد آن ادارة محترم طبق هدایت کابینه جمهوري اسالمی افغانستان طرح نهائی را 
جمهوري اسالمی افغانستان به وزارت عدلیه ارسال لتمآب معاون ریاست بعد از تائید جال

محترم نگاشته اداره به آن3/4/1397) مؤرخ 1674نمایند، موضوع ذریعه مکتوب شماره ( 
شده است.

مبناي قانون اداره 0%0%
بازرسی ایجاد می گردد

اداره ازقانون مذکور 
عالی بررسی به 

وزارت عدلیه ارسال 
نگردیده است.

موضوعی: دسترسی به عدالتساحه 

مسوپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعه

تن 8600ارایه مساعدت هاي حقوقی به 
مظنونین و متهمین بی بضاعت در سراسر 
کشور جهت بهبود دسترسی شهروندان به 

عدالت

عرضه بهتر خدمات عدلی %70%100قضیه 2137رسیدگی به  
و حقوقی

مستفیدشدن 
شهروندان از عرضه 

خدمات عدلی 
وحقوقی

کنترول هاي عینی و جاري و نظارت از 
حواله هاي مصرفی، پیشکی ها و سایر 

موارد

اداره )3(ادارات والیتی به شمول آمریت هاي آن و )9(از 1397سال مالی ربع سوم طی 
، و گزارش آن ، که نتایج مثبت را بار آوردهمرکزي کنترول عینی وجاري صورت گرفت

عندالموقع به مقامات ارائه شده است.
والیتی تحت اثر از حواله هاي مصرفی، وت مرکزيا) ادار12ست ها در (طبق چک ل

پیشکی وسایر موارد نظارت و کنترول صورت گرفته است.

اصالحات و ایجاد 100%75%
مدیریت سالم مالی

ایجاد شفافیت در 
روند کاري و 
جلوگیري از 

استفاده سوء از 
دارایی هاي عامه

: آوردن اصالحات در اداره تقنینساحه موضوعی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعهفیصدي فیصدي ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
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پیشرفت 
ومسربع 

پیشرفت 
عمومی

تجدید نظر قانون طرز طی مراحل، نشر 
وانفاذ اسناد تقنینی

قانون طی مراحل نشر وانفاذ اسناد تقنینی در انستیتوت امور قانونگذاري وتحقیقات 
کمیته محترم قوانین کابینه 20/2/1397حقوقی تدقیق گردیده و جلسه مؤرخ -علمی

جمهوري اسالمی افغانستان درنظرداشت تذکرات جلسه کمیته محترم قوانین و نظریات 
نقریب غرض تصویب مورد بازنگري قرار گرفت و عارائه شده در انستیتوت امور  قانونگذاري 

کابیه جمهوري اسالمی افغانستان به ریاست محترم عمومی ادارة امور ریاست جمهوري 
ارسال خواهند شد.

تأمین مشارکت عامه 100%100%
در روند قانونگذاري 

حسابده شفاف و

ایجاد شفافیت در 
روند قانونگذاري 

نفر از کارمندان 28به کار خود آغاز کرد وتعداد 9/2/1397دور دوم ستاژ تقنینی به تاریخ راه اندازي برنامه استاژ تقنینی
نفر از فارغان پوهنحی هاي حقوق 74وادارات دولتی وتعداد و مشاورین حقوقی وزارت ها 

و شرعیات شامل این برنامه شده اند.

بلند بردن ظرفیت 100%75%
تخصصی و مسلکی 

کارمندان انستیتیوت

تربیت وتقدیم کادر 
هاي مسلکی به 

ادارات
ساحه موضوعی: آوردن اصالحات در اداره حقوق

مسوپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعه

اخذ گزارش دقیق و %75%100) قضایاي مدنی 318ثبت (انکشاف سیستم مدیریت قضایاي مدنی
سریع

دسترسی عامه به 
قضایاي مدنی

دولتساحه موضوعی: آوردن اصالحات در اداره قضایاي 

ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعه

) تن ازکارمندان قضایاي 80آموزش (
دولت درمورد رسیده گی  به حل منازعات 

حقوقی، تحکیم حاکمیت قانون، تأمین 
و عدالت، دفاع قانونی و شرعی از منافع

حقوق عامه جهت ارتقاي ظرفیت مسلکی 
شان

) تن ازکارمندان قضایاي دولت به برنامه هاي مختلف معرفی گردیده 14به تعداد (
است.

تجارب کسب آموزش و 100%46%
مسلکی در مطابقت به 

قوانین نافذه کشور

بلند بردن ظرفیت 
هاي مسلکی در 

مطابقت به قوانین 
کشورهنافذ

رایگان)ساحه موضوعی: گسترش مساعدت هاي حقوقی(دسترسی مظنونین و متهمین بی بضاعت به مساعدت هاي حقوقی و بلند بردن سطح آگاهی حقوقی 

فیصدي ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
پیشرفت 

فیصدي 
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعهپیشرفت 
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عمومیومسربع 

ارائه آگاهی هاي بهتر %50%100استراتیژيمسودهتهیه ابتدائیهبازنگري استراتیژي ملی آگاهی عامه حقوقی 
حقوقی  به مردم 

مراحل ابتدائیه آماده 
گردیده

تعدیل مقرره مساعدت هاي حقوقی 
) مؤرخ 968مقررة مساعدت هاي حقوقی به صورت کل بازنگري و ذریعه مکتوب شماره (

کابینه جمهور اسالمی افغانستان به غرض تقدیم به کمیتۀ محترم قوانین 23/2/1397
ریاست جمهوري افغانستان ارسال گردیده است.امور رة اریاست محترم عمومی اد

بهبود عرضه مساعدت 100%100%
هاي حقوقی

دسترسی مردم به 
عرضه خدمات 
عدلی حقوقی

هاي مساعدین حقوقی در سطح گسترش فعالیت 
والیات و ولسوالی هاي بزرگ

والیت 8و در طرح تشکیل مساعدت هاي حقوقی در سطح ولسوالی ها به مقام وزارت ارائه گردیده 
از طریق کمیته لگف خدمات مساعدت هاي حقوقی ارائه شده است.

دسترسی تمام متقاضیان 100%50%
مساعدت هاي حقوقی به 

خدمات 

به دسترس قرار 
گرفتن طرح تشکیل 

مساعدت هاي 
حقوقی.

تقویت شفافیت و حسابدهی در اداره: ساحه موضوعی

ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
آمدهنتایج بدست نتایچ متوقعه

نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت هاي 
آن در مطابقت با ماده پانزدهم قانون 

دسترسی به اطالعات

امور اجتماعی، لیست تمویل محترم گرافی معین صاحببیو پالن فساد اداري، نشر
ساله کار 3اجراآت آن، مقاله ، معرفی ریاست ها و چگونگی کنندگان پروژ ه هاي وزارت

بست 7، اعالنات داوطلبیوزارت شش ماهگزارشات، و معلومات حقوق بشرکرد وزارت 
قرار داد هاي تدارکاتی ، پالن هاي کاري ساالنه وربع وار وزارت ، کارکنان قراردادي و

مرتبه  مصاحبه با رسانه هاي 31مربوط ، هاي گزارش هاي مربوط مقامات وریاست 
مراتبه اطالعات 24کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه هاي حکومت3همگانی، تدویر 

فورم 4اعالمیه خبري به رسانه ها ارسال گریده و5دیده ، شفاهی به متقاضیان ارائه گر
تقاضاي اطالعات به متقاضیان توزیع و اطالعات خواسته شده فراهم شده است.

ست به روز شده احزاب سیاسی، جمعیت ها و احصائیه مرکز اصالح و تربیت اطفال، نشر ل
ست به روزشده  مجله عدالت و ماهنامه آگاهی شده ،نشر لرهنماهاي معامالت راجستر 

خبر ، گزارش واعالمیه مطبوعاتی از مالقات هاي مقام رهبري 25حقوقی ، نشر حدود
ر هاوزارت از جریان کنفرانس ها و سیمینا

شهروندان به آسانی به 100%75%
اطالعات از اداره و 

فعالیت هاي آن 
دسترسی پیدا می 

کنند

شهروندان دسترسی 
به قوانین واطالعات 

مربوطه

تسهیل ثبت دارایی هاي مقامات و کارمندان دولتی:ساحه موضوعی

ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعه

جلوگیري از فساد و تطبیق پروسه ثبت %95%100رتبه و کارکنان بخش مالی وتدارکات فورم هاي ثبت دارایی به تمام مقامات عالیهمکاري در توزیع فورم هاي ثبت دارایی 
استفاده سوء از 
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ها به مقامات و کارکنان اداره و جمع 
آوري و ارسال آنها به اداره ثبت و بررسی 

دارایی هاي مقامات و کارکنان دولتی اداره 
امور ریاست جمهوري

) فورم بعد از خانه پري دوباره به مرجع 39توزیع گردیده که از جمله به تعداد (
.مربوط آن رسماً ارسال گردیده است

دارایی هاي مقامات و 
کارکنان اداره تسهیل 

گردیده و از عملی 
شدن آن به مراجع 

داده ذیربط اطمینان 
می شود

دارایی هاي عامه 

همکاري در تطبیق ماهده یازدهم قانون 
اشاعه وثبت دارایی هاي مقامات و 

مبنی بر تعلیق معاش و کارکنان دولتی 
امتیازات در صورت خود داري یا تأخیر 

اشاعه دارایی ها توسط مقامات و کارکنان 
مراجع عدلی در صورت ومعرفی آنها به 

ارائه معلومات غلط و گمراه کننده در مورد 
دارایی هاي شان

هاي مرکزي و واحد هاي دومی وزارت دروالیات نقالً ابالغ مکتوب به تمام ریاست 
به اداره تکمیل وو بیشتر ازریاست هاي مرکزي این وزارت فورم شان را گردیده

یاء وقت از طریق جلوگیري از ضمنظوردیگر بهسوي مربوط ارسال نموده از 
کدام فورم دریافت ساي عدلیه والیات خبر داده شده تا فعالً تلیفون نیز به رؤ

نگردیده است.

اعمال قانون باالي 100%90%
متخلفین و کشف 
از دارایی هاي ناشی 

فساد تسهیل گردیده و 
زمینه هاي فساد وسؤ 

استفاده کاهش پیدا 
می کند

معلوم بودن دارایی 
کنارکنان هاي 

دولتی 

تقویت تفتیش داخلی و پاسخگویی اداره در مقابل بررسی هاي بیرونی: ساحه موضوعی

ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعه

اري برنامه افراد مسلکی و برگذاستخدام 
هاي آموزشی تفتیش مالی و تفتیش 

عملکرد تحت نظر کمیسیون اصالحات 
اداري وخدمات ملکی

به ازاینکه بست هاي خالی در ریاست تفتیش موجود نبوده استخدام نگردیده و
) تن از کارمندان تفتیش داخلی به برنامه هاي آموزشی معرفی گردیده 8تعداد (

اند.

مؤثریت تفتیش و50%25%
نترول داخلی اداره در ک

انجام تفتیش هاي مالی 
و عملکرد افزایش پیدا 

می کند

کارمندان از آگاهی 
مؤثریت تفتیش

تطبیق سفارشات گزارشات تفتیش، 
بررسی و ارزیابی هاي بیرونی اداره

اداره در مقابل %67%100.در زمینه هدایت مقامات ذیصالح گرفته شده است
سفارشات گزارش هاي 

تفیتش، بررسی و 
ارزیابی هاي بیرونی 

پاسخگو می گردد

تقویت شفافیت و 
پاسخگویی در 
ادارات ذیربط
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همکاري در تعقیب عدلی قضایا و متهمان فساد اداري: ساحه موضوعی

ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
بدست آمدهنتایج نتایچ متوقعه

اتهامات و قضایایی که ایجاب بموقع ارجاع
تعقیب عدلی را می نمایند به اداره لوي 

ارائه گزارش به سکرتریت وارنوالی
ویژه

از ارجاع تمام قضایا و %67%100.ه استگردید) تن به اداره لوي 3به تعداد (
تعقیب عدلی تمام 

اتهامات و موارد فساد 
اطمینان حاصل اداري 

می گردد

تحکیم حاکمیت 
قانون در مورد 

متهمین و متخلفین

تقویت اساس آماري اداره:ساحه موضوعی

ومسپیشرفت فعالیت ها در ربع فعالیت هاي اساسی
فیصدي 
پیشرفت 

ومسربع 

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
نتایج بدست آمدهنتایچ متوقعه

انجام ارزیابی هاي خودي یا مستقل براي  
تقویت اساس آماري از وضعیت و آسیب 

پذیري هاي فساد اداري در اداره

تن 154) تن ارزیابی گردیده که از جمله تعداد 290در ربع سوم مالی به تعداد (
تن به دوام وظیفه می باشد و از مجموعه ارزیابی 136ارتقاء به قدم باالتر و تعداد 

.) مقرر گردیده استCBR(تن آن به ارتقاي ظرفیت مبتنی بر نتایج11ها 

100%70%
اساس آماري و درك 

مسئولین اداره از 
وضعیت فساد اداري در 

اداره تقویت می گردد

تقویت اساس 
آماري از وضعیت 
و آسیب پذیري 

هاي فساد اداري 
در اداره
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پیشرفت اجراآت
فعالیت هاي تکمیل شده

به کابینه محترم جمهوري اسالمی افغانستان به ریاست محترم عمومی اداره امور حمایت از اطالع دهندگان فساد اداريتصویب قانون 1397سال مالی سومدر ربع- 1
ریاست جمهوري ارسال گردیده است.

.تن مظنونین و متهمین بی بضاعت در سراسر کشور صورت گرفته است2137ارائه مساعدت هاي حقوقی به - 2
ست ها، از حواله هاي مصرفی، پیشکی ها سایر موارد تفتیش گزارش آن عند الموقع به مقامات ارائه شده است.چک لترول هاي عینی وجاري، ترتیب کن- 3
است.حقوقی تدقیق گردیده- قانون طی مراحل نشر وانفاذ اسناد تقنینی در انستیتوت امور قانونگذاري وتحقیقات علمی- 4
نفر از فارغان پوهنحی هاي حقوق و شرعیات شامل این برنامه 74شاورین حقوقی وزارت ها وادارات دولتی وتعداد نفر از کارمندان و م28دور دوم ستاژ تقنینی تعداد - 5

.شده اند دایر گردیده است

) دوسیه امالکی، فامیلی، تجارتی وسایر موارد ثبت گردیده است.318در سیستم مدیریت ثبت قضایاي مدنی به تعداد (- 6
ازکارمندان قضایاي دولت به برنامه هاي مختلف معرفی گردیده است.) تن 14به تعداد (- 7
وقی بازنگري گردیده است.ابتدائیه استراتیژي ملی اگاهی عامه حقمسودهتهیه- 8
ریاست جمهوري امور رة ابه کمیتۀ محترم قوانین کابینه جمهور اسالمی افغانستان به ریاست محترم عمومی ادو دت هاي حقوقی به صورت کل بازنگري مقررة مساع- 9

افغانستان ارسال گردیده است.
والیت از طریق کمیته لگف خدمات مساعدت هاي حقوقی ارائه شده است.8طرح تشکیل مساعدت هاي حقوقی در سطح ولسوالی ها به مقام وزارت ارائه گردیده و در -10

سی به اطالعات صورت گرفته است.پانزدهم قانون دسترنشر به موقع اطالعات در مورد اداره و فعالیت هاي آن در مطابقت با ماده -11
وبعد از تکمیل نمودن دوباره به مرجع مربوط آن رسماً ارسال گردیده فورم هاي ثبت دارایی به تمام مقامات عالی رتبه و کارکنان بخش مالی وتدارکات توزیع گردیده -12

است.
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نیز کارکنان دولتی به تمام رؤساي مرکزي و واحد هاي دومی والیات رسماًٌ ارسال و از طریق تلیفون درتطبیق ماده یازدهم قانون اشاعه وثبت دارائی هاي مکتوب -13
تماس صورت گرفته است.

.) تن از کارمندان تفتیش داخلی به برنامه هاي آموزشی معرفی گردیده اند8ازاینکه بست هاي خالی در ریاست تفتیش موجود نبوده استخدام نگردیده وبه تعداد (-14
اخذ هدایت مقامات ذیصالح در مورد تطبیق سفارشات گزارشات تفتیش، بررسی وارزیابی هاي بیرونی اداره انجام گردیده است.-15
معرفی گردیده است.) تن به اثر اتهامات و قضایاي که ایجاب تعقیب عدلی را می نمود به اداره لوي 3به تعداد (-16
تن به دوام وظیفه می باشد و از مجموعه ارزیابی ها 136تن ارتقاء به قدم باالتر و تعداد 154ارزیابی گردیده که از جمله تعداد ) تن290در ربع سوم مالی به تعداد (-17

.) مقرر گردیده استCBRتن آن به ارتقاي ظرفیت مبتنی بر نتایج (11

تحلیل اجراات:

:الف:  فعالیت هاي در حال اجرا

ندارم

:ب: فعالیت هاي آغاز نا شده 

 نمی باشد، آن ادارة محترم طبق هدایت کابینه جمهوري اسالمی افغانستان طرح نهائی 1397از اینکه طرح قانون ادارة عالی بررسی شامل پالن کار تقنینی سال
نمایند.را بعد از تائید جاللتمآب معاون ریاست جمهوري اسالمی افغانستان به وزارت عدلیه ارسال 

:ج: فعالیت هاي معطل شده

نداریم
بدست آوردن نتایج فعالیت هاي تکمیل شده
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 مهوري ارسال تصویب قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداري به کابینه محترم جمهوري اسالمی افغانستان به ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست ج1397در ربع سوم سال مالی
گردیده است.

تن مظنونین و متهمین بی بضاعت در سراسر کشور صورت گرفته است.2137ارائه مساعدت هاي حقوقی براي
است.کنترول هاي عینی وجاري، ترتیب چک لست ها، از حواله هاي مصرفی، پیشکی ها سایر موارد تفتیش گزارش آن عند الموقع به مقامات ارائه شده
حقوقی تدقیق گردیده است.-نفاذ اسناد تقنینی در انستیتوت امور قانونگذاري وتحقیقات علمیقانون طی مراحل نشر وا
 تنفر از فارغان پوهنحی هاي حقوق و شرعیات شامل این برنامه شده اند دایر گردیده اس74نفر از کارمندان و مشاورین حقوقی وزارت ها وادارات دولتی وتعداد 28دور دوم ستاژ تقنینی تعداد.
) دوسیه امالکی، فامیلی، تجارتی وسایر موارد ثبت گردیده است.318در سیستم مدیریت ثبت قضایاي مدنی به تعداد (
) تن ازکارمندان قضایاي دولت به برنامه هاي مختلف معرفی گردیده است.14به تعداد (
 ابتدائیه استراتیژي ملی اگاهی عامه حقوقی بازنگري گردیده است.مسوده تهیه
ریاست جمهوري افغانستان ارسال گردیده است.اموررةامقررة مساعدت هاي حقوقی به صورت کل بازنگري به کمیتۀ محترم قوانین کابینه جمهور اسالمی افغانستان به ریاست محترم عمومی اد
 ریق کمیته لگف خدمات مساعدت هاي حقوقی ارائه شده است.والیت از ط8طرح تشکیل مساعدت هاي حقوقی در سطح ولسوالی ها به مقام وزارت ارائه گردیده و در
.نشر به موقع اطالعات در مورد اداره و فعالیت هاي آن در مطابقت با ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات صورت گرفته است
عد از تکمیل نمودن دوباره به مرجع مربوط آن رسماً ارسال گردیده است.فورم هاي ثبت دارایی به تمام مقامات عالی رتبه و کارکنان بخش مالی وتدارکات توزیع گردیده وب
از طریق تلیفون نیز تماس صورت گرفته است.مکتوب درتطبیق ماده یازدهم قانون اشاعه وثبت دارائی هاي کارکنان دولتی به تمام رؤساي مرکزي و واحد هاي دومی والیات رسماًٌ ارسال و
 تن از کارمندان تفتیش داخلی به برنامه هاي آموزشی معرفی گردیده اند8ریاست تفتیش موجود نبوده استخدام نگردیده وبه تعداد (ازاینکه بست هاي خالی در (.
.اخذ هدایت مقامات ذیصالح در مورد تطبیق سفارشات گزارشات تفتیش، بررسی وارزیابی هاي بیرونی اداره انجام گردیده است
) معرفی گردیده است.تهامات و قضایاي که ایجاب تعقیب عدلی را می نمود به اداره لوي ) تن به اثر ا3به تعداد
) قاي آن به ارتتن 11تن به دوام وظیفه می باشد و از مجموعه ارزیابی ها 136تن ارتقاء به قدم باالتر و تعداد 154) تن ارزیابی گردیده که از جمله تعداد 290در ربع سوم مالی به تعداد

.) مقرر گردیده استCBRظرفیت مبتنی بر نتایج (
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مشکالت 

اره
راه حل هاي پیشنهاديمشکالتشم

مشکالتی را که وزارت عدلیه توان حل آنرا نداشته باشد در این ربع محسوس 1
نمیگردد.

توجه جدي مقامات رهبري دولت با وزارت عدلیه در زمینه جهت تقویت هرچه 
.بیشتر سیستم و رعایت ضوابط بر روابط  

2
توجه بیشتر کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی و وزارت پایین برخی کارمندان وزارت عدلیه  ظرفیت پاین 

عدلیه در قسمت استخدام افراد شایسته و بلند بردن ظرفیت کاري کارمندان این 
وزارت از طریق برنامه هاي آموزشی داخل خدمت 

3
عدم هماهنگی الزم میان نهاد هاي ذیربط، براي اجرا و تطبیق احکام هاي 

عدم همکاري ادارات در ارائه اسناد باالخصوص به بخش قضا یاي محاکم و
دولت 

صدور هدایات الزم مقامات ذیصالح و توجه جدي نهادهاي ذیربط در زمینه

مشکالت دفاتر والیتی، رؤساي والبتی و هئیت اعظامی  به والیات که هرنوع 4
خطر براي شان قابل تصور است 

هماهنگی وهمکاري جدي ازگانهاي ذیربط جهت حمایت الزم از کارمندان 
متذکره 
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الی ١/٤/١٣٩٧مجموعھ قضایای حقوق از 
٢١/٦/١٣٩٧

١٥١٤

سایر مواردتجارتیفامیلیامالکی

٦٥١٧٠٠١٥٥٨

مجموع قضایای حقوق کھ

بھ محاکم ارسال شده است

یتجارتفامیلیامالکی
یییییی

سایر موارد

٣١٢٣٩١٧٧٢
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دوسیھ ١٥١٤ھمین سال  ثبت سیستم مدیریت قضایا گردیده است بھ تعداد سنبلھ ماه ٢١الی ١٣٩٧سال سرطانمجموع قضایای کھ از اول 
میباشد. 

دوسیھ آن بھ محاکم ارسال گردیده است.٣١٢دوسیھ امالکی بوده کھ از آن جملھ ٦٥١بھ تعداد 

دوسیھ آن بھ محاکم ارسال گردیده است.٣٩١دوسیھ فامیلی بوده کھ از آن جملھ ٧٠٠بھ تعداد 

دوسیھ آن بھ محاکم ارسال گردیده است.٧٧دوسیھ تجارتی بوده کھ از آن جملھ ١٥٥بھ تعداد 

دوسیھ آن بھ محاکم ارسال گردیده است.٢یھ سایر موارد بوده کھ از آن جملھ دوس٨بھ تعداد 
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مجموع قضایای ادارات قضایای دولت در ربع 
١٣٩٧سال مالی سوم

٣١٨

امالکی
جارتیت

٢٨٤
٣٤

فیصلھ شدهمجموع قضایای 

محکمھ تمیزمحکمھ استینافمحکمھ ابتدایھ

٨٧
٤٠٦٢
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ھمین سال ثبت سیستم مدیریت قضایا گردیده است.سنبلھ الی اخیر برج ١٣٩٧سال سرطانجلد دوسیھ جدید از اول ٣١٨بھ تعداد 

جلد دوسیھ را محاکم ابتدائیھ در مرکز و والیات فیصلھ نموده است.٨٧بھ تعداد 

جلد دوسیھ را محاکم استیناف در مرکز و والیات فیصلھ نموده است.٤٠بھ تعداد 

جلد دوسیھ را محکمھ تمیز فیصلھ نموده است.٦٢بھ تعداد 


