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   ل لیک:د مطالبو  

  ٢             مننھ

  ٣            سریزه

غلنده نظر .١   ٥      د دولت لھ فساد سره د مبارزې ژمنو تھ 

  ٥       ژندنھپیلھ اداري فساد سره د مبارزې د ژمنو 

یتوبونو لھ اداري فساد سره د مبارزې د ژمنو د   ٦     ډلبندي لم

ولول او انسجام  یتوبونو د ډلبندي شویو ژمنو پھ ھکلھ د معلوماتو را    ٧    د لم

یتوبونو ډلبندي شوې ژمنې. ٢  ٨        دلوم
  ١١         ېتنسپارموندنې او . ٣

یزه    ١١            چوکاټ بنس

  ١٢         عدلي او قضایي اصالحات

  ١٣       د ملکي خدمتونو انسجام او د عامھ خدمتونو وړاندې کول

تیا توتدارکا د   ١٤          رو

ه اخستنھ ولنې ون   ١٤           د مدني 

رۍ وده   ١٥              د سودا

  ١٦            استخراجي صنایع

   ١٦          (تمویل کوونکو) مرستھد دونرانو 

  

  ١٨              سرچینې او مآخذونھ

ي توبونو ډلبندي شو ۍ ضمیمھ: د لم   ٢٢    یو ژمنو پھ ھکلھ د اطالعاتو جدوللوم

ون کوونکو پروفایل   ٣٩         دویمھ ضمیمھ: د 

 ٤٢      ژمنو لیست ۵٠دریمھ ضمیمھ: لھ اداري فساد سره د مبارزې د
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  مننھ
ولو ھغو کسانو چې د دغھ رپوټ پھ برابرولو کې یې برخھ  تیاواخستې ده (لھ مرکو شلھ  ډونوالو  یو او د رو غونډې د 

ھ د افغانستان دولت لھ لوړ رتبھ چارواکو ھم  پھ شمول) د زړه لھ کومې مننھ کوو او کور ودانی ورتھ وایو. ھمدارن
  (داخلي) کارونو اسناد لھ موږ سره شریک کړل. خھ یې کورنيټ د برابرولو پھ موخاصھ مننھ کوو چې د دغھ رپو
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  سریزه:
کې پھ کار پیل وکړ او د افغانستان خلکو سره یې د  میاشت کال پھ سپتامبر ٢٠١۴حکومت د  ملي یوواليد افغانستان د 

ھ وړل د دغھ حکومت د اصالحاتو د اجندا ھ کې شتون درلود،  ١بدلون ژمنھ وکړه. د اداري فساد لھ من پھ لومړۍ کر
وتھ نیولې ده ھ چې ھیواد یې ترې اغٻزمن دی  یزې ستونزې پھ تو ھ فساد تھ د یوې بنس   . ٢کھ افغانان پھ دوامداره تو

وسو زیاتې ژمنې کړي. ھلھ اداري فساد لھ منحکومت  وحدتملي ، د ال راھیسېک ٢٠١۴لھ  دغھ  ٣وړلو لپاره لھ پن
ان سره لري، لھ زیاتو سکتورونو تیریږي او یو شمٻر مؤسیسې او میکانیزمونھ پکې  ې لھ  ژمنې د فساد بٻال بٻلې ب

یچ کوونکي دي.شامل دي. د اصالحاتو لورې لید جنجالي، لھ معلومات  ٢٠١۴د ملي وحدت حکومت لھ  ٤و تش او زیاتره 
ونو سره مخ دی. خھ را پھ دٻخوا ھغھ وخت چې د ھیواد اداره یې تر السھ کړه لھ زیاتو نن   کال 

ھ چې امنیتي حالت پھ افغانستان کې ورځ پھ ورځ مخ پھ خرابٻدو دی، ن ولنھ حکومت  یوواليد ملي   ٥لکھ  او نړیوالھ 
ھ کوي چې پھ لومړي قدم کې لھ ویره اچوونکو او  رام تھ پراختیا ورکړي او اور بند  والو وسلھھ سره د سولې پرو

ي او د  ٦تضمین کړي. ر ورکړ شویو  وړتیا د زیاترو لومړیتوب حکومت یووالي مليفساد د نا امن د زیاتٻدو سبب 
ډون او ددې سربیره مسئلو) پر وړاندې  پھ سره د مبارزې د اصالحاتو د اجندا اداري فساداصالحاتو د عملي کولو (د 

  اداري فساد مخنیوی یوازې یو مطلوب ھدف نھ بلکې یوه ستراتیژیکھ اړتیا ھم ده. د . پھ دې برخھ کېکمزوری کوي

ډون  ولنې ونډه اخستل او  د اغٻزمن مشارکت  ھکلھپھ د فساد ضد مسئلو ، اداري اصالحاتو پھ کلیدي برخو کېد د مدني 
ران  ،سربیره پر دې ٧سخت دی. ،نھ شتون لھ کبلھد تدبیرونو  مؤثقې او د باور وړ دیتا او اطالعاتو تھ الس رسی ډٻر 
ٻړنې او مسئلېدې  .کار دی ولنې وړتیا د یادو ژمنو پھ وړاندې د پرمخت د  دولت او  د پھ خپل وار سره د مدني 

ولنې  زیاتو خنډونو سره مخ کړې ده. ھغھ د  ،مرستې پورې تړلي مسئلو پھ برخھ کې کلیدي اصالحاتود سره نړیوالې 
ولو واک کې دي، لھ اداري فساد سره  ونھ چې د  د مبارزې د اصالحاتو اجندا لرونکې نھ  د حکومت یووالي د مليرپو

فساد سره د ملي وحدت د حکومت د مبارزې دي بلکې د تدریجي رپوټ ورکولو میتود یا میکانیزمونھ دي، چې لھ اداری 
ندوي).و د محوري ــ پٻد خبرون ر   ٨و ماھیت 

تیا  پھ تٻرو  حکومت یووالي مليسازمان لھ اداري فساد سره د مبارزې ھغھ ژمنې چې د نړیوال پھ دې برخھ کې د رو
ٻړلې دي او ھغھ ژمنې چې د ھغې  ندې کړې، تنظیم او  ر احتماالً پھ افغانستان کې لھ  ورسولسرتھ پھ دوو کلونو کې 

تھ کیږي، لومړیتوبونھ ډلبندي کړي دي.   اداري فساد سره پھ مبارزه کې واقعي پرمخت را من

رو، د افغانستان د دولتي ادارو او بین المللي ولنې، د افغانستان سودا ولنې متخصصو  نړیوالې/دغھ رپوټ چې د مدني 
تیا د سازمان د موندنو او د لومړیتوبونوپر بنس (inputs)کسانو د نظریاتو  ډلبندي شویو  د ټ جوړ شوی د نړیوالې رو

ھ (مجموعھ) ده. یوواليژمنو پھ وړاندې د ملي  ول ولو اطالعاتو او خبرتیاوو    د حکومت د پرمخت پر بنسټ د 

                                                             
   مھ) ٢٩کال د سپتامبر  ٢٠١۶غني (د   ١
اداري فساد یې لھ بې امني  ،ھیواد یې پھ یو ناسم لوري حرکت کويواکې میالدي کال کې ھغھ افغانان چې پھ دې نظر وو چې  ٢٠١۶پھ   ٢

لھ. لویھ او بې کاري وروستھ دریمھ   ستونزه 
تیا  ٣  ٣   ) شمٻرل شویو ژمنو د لیست د پیداکولو لپاره، مراجعھ وکړئ.۵٠سازمان لھ خوا د ( نړیوالې ضمیمې تھ د رو
ونھ جوړ کړي چې پھ   ٤ و میاشتو کې لھ فساد سره د مبارزې لپاره یو شمٻر بنس ھ، د ملي وحدت حکومت پھ دې وروستیو  ې پھ تو بٻل

واکمنحقیقت کې د اداري فساد سره د مبارزې پھ وړاندې یې د ھر بنسټ مسؤ تنې الندې راوستې ده. ولیت او    تیا ستونزمنھ کړي او تر پو
ړې د بریدونو شمٻر لھ  دد طالبانو لھ خوا   ٥ ثبت  کې پھ لوړ ترینھ کچھکال د اپریل میاشت  ٢٠١۶د  ،کال را پھ دٻخوا ٢٠٠١وسلھ والې ج

ری ملتونھ (   مھ). ١٠کال د جون  ٢٠١۶شوی دی. (مل
  دې رپوټ د موندنو او توصیې برخې تھ مراجعھ وکړئ.د زیات بحث لپاره د   ٦
  د زیات بحث لپاره د دې رپوټ د موندنو او توصیې برخې تھ مراجعھ وکړئ.  ٧
د ملي وحدت حکومت لھ اداري فساد سره د مبارزې کومھ جامع طرحھ نده خپره کړې. د ملي وحدت حکومت لھ اداري فساد سره د مبارزې  ٨

ولنې لھ اداري فساد سره د مبارزې د کنفرانس پھ اسنادو کې شتون لري (ANPDF ،()SMAFسترې ژمنې د ( ې  ٣) د لندن او اروپایي 
  ضمیمې تھ رجوع وکړئ
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ر کې د ملي  ټدغھ رپو لھ حکومت سره د مرستې پھ خاطر د ملي  یوواليد یادو لومړیتوبونو د الستھ راوړلو پھ ډ
تیا یووالي د حکومت اقدامات چې د میاشتو) او د  ١٢تر  ۶سازمان لھ خوا توصیھ شوي پھ لنډه موده کې لھ ( نړیوال رو

اکي.   حکومت پھ پاتې موده کې (درې ورستیو کلونو کې) 

لمړیتوبونو باندې د پوھٻدو او دغھ راز لھ  پھ حکومت کې لھ اداري فساد سره د مبارزې پھ یوواليدغھ رپوټ د ملي 
ولنې سره د مرستې او ھمکاري پھ موخھ برابر شوی ولنھ لھ فساد سره د مبارزې ژمنو د مالتړ او  ،مدني  و مدني 

، دغھ رپوټ پھ راتلونکو کلونو کې  ن و تھ (چې لمړیتوب ورکړی شوی دی) پاملرنھ وکړي. او د دې تر  ارنې ھ
ولنې لپاره د یو اساس او بنسټ  د دغو ژمنو پھ ٻړنې پھ مقصد د مدني  وړاندې د ملي وحدت د حکومت د پرمخت د 

ھ کې دی. تھ کولو پھ ل تیا سازمان غواړي لھ اداري فساد سره د  ٩د رامن د دغھ رپوټ پھ برابرولو سره د دنړیوالې رو
و ھغو د شریکولو لپاره الره ھواره کړي او پھ پایلھ پھ اړه اطالعات او خبرتیاوې سره ھمغږي کړي او د ١٠مبارزې د ھ

ولنھ باید لھ فساد سره د مبارزې د اصالحاتو پھ  وتھ کړي چې مدني  ولنې تھ پھ  کې د ملي وحدت حکومت او نړیوالې 
نوي کولو پورې اړوند پایلو او د ھغو تطبیق تھ د الرو چارو موندلو کې جدي ونډه واخلي، دغھ رپوټ ھغھ موضوعات 

وتھ کړي دی.   چې لمړیتوب او سمالسي پاملرنې تھ اړتیا لري پھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
ٻړنو (چې د   ٩ ډون کوونکو د  تیا غونډې د  ست پھ میاشت کې جوړه شوې وه) او د ھغو مرکو لھ مخې  ٢٠١۶دغھ رپوټ، د درو کال د ا

تیا سازمان لھ خوا ریز سکتور او پھ افغانستان کې تمویل کوونکو سره د نړیوالې رو ولنې لھ استازو، دولت، سودا تر  چې لھ افرادو، د مدني 
ھ د سره شوې او  تیا سازمان نظریات منعکسوي. Desk researchھمدران   پر بنسټ، د دنړیوال رو

تیا سازمان لھ اداري فساد سره د مبار  ١٠ ر کې یو شمٻر پایلو تھ چې د ملي وحدت حکومت یا تمویل زپھ دې رپوټ کې د دنړیوالھ رو ې پھ ډ
وونھ ک و اړخیزو ادارو لھ خوا یې الر تیا کوونکو دوه اړخیزو او  ن د نړیوال رو سازمان لھ افرادو، یږي، کره کتنھ کړې ده او د دې تر 

رو او تمویل کوونکو سره خبرې اترې ولنې استازو، دولت سودا   او مرکې کړې دي. د مدني 
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غلنده نظر . ١  :د دولت لھ فساد سره د مبارزې ژمنو تھ 
 

تیا  حکومت پھ تٻرو دوو کلونو  یوواليسازمان لھ اداري فساد سره د مبارزې ھغھ ژمنې چې د ملي نړیوال د رو
ھ کړي چې د ھغو پھ  ٻړنې الندې نیولي دي او یو شمٻر محدودې ژمنې یې پھ ډا کې کړې دي، تنظیم او تر 
سرتھ رسولو سره بھ پھ زیات احتمال پھ افغانستان کې لھ اداري فساد سره پھ مبارزه کې واقعي پرمخت را 

تھ شي.  تیا د من ژمنو تھ د لمړیتوب ورکولو، د ملي وحدت د حکومت لھ خوا د ھغو نړیوال سازمان، دغو رو
تنھ و لپاره سپار ولنې د مالتړ او نظارتي ھ تیا سازمان  (توصیھ) د عملي کولو او د مدني  کوي. د نړیوال رو

Desk research  ې ادارې او افراد د ددې ژمنو د لمړیتوب سرتھ رسولی او پھ ھیواد کې بٻال بٻلې ھم
  و پھ پروسھ کې شریک کړی دی.ورکول

  

  د اداري فساد سره د مبارزې د ژمنو پٻژندنھ
  

تیا سازمان د ملي وحدت د حکومت اوسن ژمنې لھ اداري فساد سره د مبارزې  پھ لمړي سر کې، د نړیوال رو
ولې کړې دي.   د پالیسیو لھ مخې را 

  
  تیني کولو«د اصالحاتو او ان بسنې د ر چې  ،کال لرلید ٢٠١۴لپاره د جمھور رئیس غني د  »پھ 

اړخیزه حساب  د دوه « دوه سندونھ پھ دغھ .١١پراخوي »چوکاټ توکیو دوه اړخیزه حساب ورکولو«د 
ان بساینھ  ١٢. ديشوي  یو کړایکې » ورکوونې لھ الری پھ 

 
 کال د می میاشت)  ٢٠١۶(د  جمھور رئیس غني پھ افغانستا کې لھ فساد سره د مبارزې پھ کنفرانس 

ولنې ھیأت تھ کې د لوړې پھ مراسمو کې پھ خپلو خبرو کې لھ سره فساد د مبارزې ژمنې  ،د اروپایي 
  ١٣وړاندې کړې.

  
  ھ، پھ لندن کې لھ فساد سره د  ١٢کال د م د میاشتې پھ  ٢٠١۶د افغانستان د ھیواد بیانیھ، د مھ نٻ

لندن کې لھ فساد سره د مبارزې پھ سرمشریزه غونډه کې د او پھ  ١٤مبارزې پھ سر مشریزه غونډه
 ١٥غني مقالھ.

 
 چې د افغانستان پھ اړه د بروکسیل د کنفرانس لپاره   ١٦ختیا ملي چوکاټمد افغانستان د سولي او پر

  ١٧جوړ شوی وو.
تیا لھ اداري فساد سره د مبارزې شاوخوا ( ولیز ډول، نړیوالھ رو ساحھ کې  ) ژمنې موندلې چې پراخھ۵٠پھ 

  روپ بندي شوٻدي.
واکمن، حسا . ١ : پھ دغو درې ژمنو کې د ملکي خدمتونو پراختیا داريب ورکوونکي او با مسؤولیتھ حکومتد 

ډول  ولنې  اصالحات، د عدلي او قضایي سکتور اصالحات او حکومت کولو او تصمیم نیولو کې د مدني 
 شامل دي.

                                                             
   TMAF چوکاټ ورکولو حساب اړخیزه دوه توکیو د) د ٢٠١٣د مالې وزارت (  ١١
  SMAF) ٢٠١۵د افغانستان دولت (  ١٢
  )٢٠١٦می  ٥( غنی  ١٣
) ٢٠١۶د افغانستان دولت ( /د ھیواد بیانیھ  ١٤   م
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١٥
ھ د بروکسیل پھ کنفرانس کې بھ تأیید شي. ۵کال د اکتوبر پھ  ٢٠١۶کال د سپتامبر مسوده چې د  ٢٠١۶   ١٦   مھ نٻ
ھ ۵کال د اکتوبر  ٢٠١۶د   ١٧   ، بروکسلمھ نٻ
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ھ والی: پ . ٢ پھ شرکت کې د مالکیت  ،ایعصنھ دغو ژمنو کې استخراجي د اقتصادي حکومت کولو اصالح او 
مکو د غصب خالف مبارزه شاملھ ده. والی، د خصوصي سکتور پراختیا او د   رو

لو  . ٣ والی، د پیسو مین والي اصالح، د مالیاتي چارو رو د عامھ مالي مدیریت پیاوړتیا: دغھ ژمنې د تدارکاتو د رو
والی، لھ  مخنیوی، د غال شوې شتمن بیا الستھ راوړل او افغانستان تھ د تمویل کوونکو پھ مالي مرستو کې رو

  ان سره لري.
  

  لھ اداري فساد سره د مبارزې د ژمنو لمړیتوبونھ

تیا د  و د ملي رو انونھ او افراد پھ دې بھیر کې سره شریک کړي  ې ار نړیوال سازمان پھ ھیواد کې بٻال بٻل ھم
و پھ خاطر لھ اداري فساد  یووالي ارنو ھ ولنې د دوه راتلونکو کلونو د مالتړ او  د حکومت د اقدام او دغھ راز د مدني 

وتھ کړي.   سره د مبارزې د ژمنو لمړیتوبونھ پھ 

تیا ھ کې دی او د ھمدې دلیل لھ مخې یې د  Inputsسازمان پھ سیمھ کې د نړیوال  د رو ندونو پھ ل ر کال د  ٢٠١۶یا 
ولنې استازو، د افغانستان دولتي  ٢٢ست پھ ا تیا غونډه جوړه کړه چې پھ ھغھ کې د مدني  ھ پھ کابل کې د رو مھ نٻ

ډون درلود. د دغې غونډې موخھ لھ اداري فساد سره د مبارزې د یو شمٻر کمو شویو ژمنو  ولنې  ونو او نړیوالې  بنس
ر ھ کول ووکې اغٻزمن او کلیدي لمړیتوبون چې پھ افغانستان کې لھ فساد سره د مبارزې پھ ډ چې باید پھ  ھ دي، پھ ډا

ل او تعقیب شي درې راتلونکو کلونو کې (دغھ موده د ملي وحدت د حکومت پاتې   .موده ده) ھم وپل

تیاد  غونډې نھ یوازې د اداري فساد پھ وړاندې د بحث کولو او لھ اداري فساد سره مبارزې تھ د لومړیتوب ورکړل  رو
ھ فرصت برابر کړ بلکې د ملي شو ډون کوونکو لپاره  ولنې د ډلو،  یوواليیو برخو پھ ھکلھ د  حکومت، د مدني 

و پھ باب د اړیکو د  ري سکتور اړوند ډلو تر من لھ اداري فساد سره د مبارزې د ھ نړیوالو تمویل کوونکو او د سودا
ھ مناسبت وو ولو او معلوماتو د شریکولو لپاره یو    .ین

ډون کوونکو پروفایل پھ الندې ډول دی:   د شفافیت پھ کنفرانس کې د مرکھ شویو او 

  دولتي کارکوونکي ١۵

ولنې استازي ١٣   د مدني 

خھ   یو کس لھ خصوصي سکتور 

ولنې  ١۶   کسھ لھ نړیوالې 

ولیزه ډول  ډون کړی و. ٧تنھ نارینھ وو او  ٣٨پھ  تیا پھ غونډه کې  و د رو   تنھ 

تیا  ولنھ کې د (د رو د  ژمنھ ) آیا١) ژمنو پھ یو لنډ لیست د الندې معیارونو لھ مخې کم شو.(٣٠) ژمنو لیست د (۵٠پھ 
) آیا ژمنھ د ملي وحدت د ٢ده؟ ( شاملھ کې ژمنو مبارزې د سره فساد راتلونکي او اوسني پھ حکومت د یووالي ملي

ولنې لپاره یو جدي لومړیتوب دی؟ ( د ژمنو بریال عملي کول پھ افغانستان کې د واقعي پرمخت  ) آیا٣حکومت او مدني 
ي؟ ( ر ولنھ پوره او بشپړه ۴سبب  ) آیا پھ افغانستان ۵ا پھ واک کې لري چې پرمخت تعقیب کړي؟ (ډی) آیا مدني 

و د ژمنو پھ وړاندې پرمخت اندازه او تعقیب کړي؟   کې داسي پروسې، شریکان یا ھمکاران شتھ 

ای ونیسي پھ مع ٣او  ٢، ١ یارونھ، د فساد پھ وړاندې د مبارزې کلیدي ژمنې پھ دې وتوانولې چې پھ لومړیتوبونو کې 
ا او داسې  ۵او ۴داسې حال کې چې  و ډاډ من شي چې مناسبھ ډی تیا نړیوال سازمان پھ دې قادر کړ تر  معیارونو د رو

ولنې سره پھ راتلونکو کلونو ک   ې د پرمخت پھ تعقیبولو کې مرستھ او ھمکاري وکړي.ھمکاران شتون لري چې د مدنې 

تیا نړیوالد  ھ د مرکو لړۍ  ١٣سازمان د  رو تیا ھم تنو سره پھ فردي تو خھ دوه تنو یې د رو لري چې د ھغې لھ ډلې 
خھ دمخھ،  پھ افغانستانپھ غونډه کې شتون درلود او یو بل تن یې د   سولي او د افغانستان د«اړه د بروکسل د کنفرانس 

   ه کړې وه، ډیر ژور معلومات درلود.مسودې پھ ھکلھ چې ملي یووالي حکومت جوړ  »ختیا ملي چوکاټمپر
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تیا د غونډې د مندنو پھ پام کې نیولو سره او د ملي وحدت دحکومت د فساد پھ وړاندې د مبارزې  دفردي مرکو او د رو
تیا د ١٨،ولو ژمنو تھ پھ اشارې سره  مبارزې د وړاندې پھ فساد اداري د حکومت د یووالي ملي د  سازماننړیوال  رو

و حمایوي او نظارتي ولنې مدني د او کولو پلي د حکومت یووالي ملي د چې دي کړې مشخصې ژمنې ٢٢  پھ لپاره ھ
 برخو اوو پھ وار خپل پھ) شوی ورکړل ای کې لومړیتوب پھ چې( ژمنې لومړنی ٢٢ دا. نیسي ای کې ونولومړیتوب

 دي شوې تشریح الندې عنوان تر ژمنې يلومړن د مبارزې د وړاندې پھ فساد اداري د رپوټ ددې چې دي شوې ویشل
١٩.  

ولول او انسجام    د لمړیتوبونو د ډلبندي شویو ژمنو پھ ھکلھ د معلوماتو را 

 دغو د پرمخت حکومت د یووالي ملي د کې کلونو راتلونکو پھ  چي وتوانیږي و تر لپاره حمایت د خھ ولنې مدني د
تیا نړیوالې د وارزوې، وړاندې پھ ژمنو ول معلومات ھغھ سازمان، رو  پرمخت حکومت وحدت ملي د چې دي کړي را

ندويکې  کلونو وروستیو دوو پھ وړاندې پھ ژمنو ٢٢ یوه ھر د ا وړ اعتبار د کې افغانستان پھ ٢٠.ر  السرس د ډی
تیا د سره، کتو پھ تھ ستونزو ړې پھ سازمان نړیوال رو ھ ان  او کړې تکیھ کولو پھ مرکې د ٢١ سره وافراد د تو

ھ ھ یې ھمدارن تیا ود تر کړې ھ تیا نړیوالې د  .ولري ھم ٢٢نظریات والو ډونپویو  د ېغونډ د رو  دې د سازمان رو
ن ونو  ھغھ تر ھ او دي کې واک پھ ولو د چې خھ ٢٣رپو  کې واک پھ ولو د چې اسناد داخلي کاري ھغھ ھمدارن
تیا سره سازمانو دولتي غیر او دولتي د او(  نشتھ ودل کې واک پھپر بنسټ،  اړیکو د سازمان نړیوال رو ) وو شوي ای

ول   .دي کړي را

تنې رپوټ دغھ د   .موندلې بنا دي، شوي درج کې جدول پھ) ضمیمھ ١(  د چې اساس پر معلوماتو دھغھ موندنې او سپار

  

 

 

  

  

                                                             
تیاژمنو د  ۵٠ې تھ د ضمیم درٻمې   ١٨   سازمان لخوا حساب شوي، مراجعھ وکړی. نړیوال موندلو پھ خاطر چې د رو
  .ژمنو برخې تھ مراجعھ وکړۍ شوې ډلبندي د لومړیتوبونوحې ومې صفاو  ١٩
  ضمیمھ ١  ٢٠
ونو پھ اړه چې د اداري  ٢١ تیا نړیوال سازمان پھ ھیواد کې دننھ د متخصصینو  نظریات، د ملي وحدت د حکومت د پرمخت فساد پھ وړاندې  د رو

یړنې د ژمنو د پلې کولو  ١٣د اصالحاتو د پلي کولوپھ الره کړې دي، د  ولنې خپلې  ولنې او مدنې  ول کړي دي. نړیوالې  مرکو لھ الرې را
و پھ پرخھ کې د کیفیت پھ اړه وړاندې کړل. دولتي مرکھ کوونکو خپل ھغھ معلومات چې د پرمخت د نشتوالي د الیلو پھ اړه د ژمنو د پلي کول

ني ژوند ولو مرکھ کوونکو د افغانستان د شرایطو پھ اړه او د ھیوادوالو د ور او عامھ خدمتونود سکتورونو، دولتي  درلودل توضیحات ورکړل. 
تی یړنو تھ اشاره درلوده چې رو ونو او  ا نړیوال سازمان اداراتو باندې د فساد د اغیزې پھ اړه توضیحات ورکړل. مرکھ کوونکو ھغھ اړونده رپو

تنې چې دھغھ  ینو مرکھ کوونکو برسیره پر شفاھي مرکو دسروي ھغھ شمیر پو ولو پھ موخھ ور تھ رجوع وکړي.  کوالی شي د معلوماتو د را
واب کړې.   پھ اړه یې تخصصي وړتیا درلوده 

تن  ٢٢ ډون کوونکو د خپلې تخصصي وړتیا پھ اساس د تحقیق پو لسو  تیا د غونډې پن روھی د رو واب کړې. ھم دعمومي جلسو او ھم د  ې 
والی) واخیستل شو چې ھغھ موضوعات لکھ دحقایقو جزئیات او د فساد سره د مبارزې پر وړاندې د  Minutesکاری جلسو  رن (غونډې 

ان کې را نغ دون کوونکو نظریات ، د پرمفھومھ اصالحاتو لپاره فرصتونھ او مھمې برخې پھ  ونو پھ اړه د    تي دي.نن
تیا نړیوال سازمان ددغو پھ لومړیتوبونو  ٢٣ ٻړه. دغھ رپوټ د ملي یووالي حکومت د پلي کیدو د پرمخت رپوټ وژمنو  شوې ډلبندي رو

 د مبارزې د پروړاندې فساد اداري«  دارزونھ  زیانمننېفساد د  ،انديړو پھد ژمنو » چوکاټ ملي پرمختیا او سولي د افغانستان د «پرمخت د 
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې تیا نړیوال سازمان ددې لومړیتوبونواستخراجی صنایع پھ واسطھ او ھمدا راز د   (MEC) »کمی  پھ اړه وو. د رو
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري«  د ژمنو پھ اړه  شوې ډلبندي تنې »کمی حکومت تھ،  یووالی ملي د سپار

تیا ٻړلې. ھمداراز رو حکومت د پرمخت پھ ھکلھ او نورې علمي مقالې چې  یووالی ملي رپوټ د (UNAMA)سازمان د یوناما  نړیوال ھم و
ھ د  و وروستیو کلو کې پھ افغانستان کې پرمخت او اداري فساد پھ اړه پھ خاصھ تو حکومت  یووالی ملي د راھیسې (د کلھ نھ چې ٢٠١۴پدې 

تیا کړې) لیکل شوي او ھمدا راز دپھ کار پیل  ٻړنې دافغانستان پھ اړه، مطالعھ او ارزولي. نړیوال رو     سازمان مخکین 
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  دلومړیتوبونو ډلبندي شوې ژمنې . ٢
تیا سازمان دې پایلې تھ رسیدلی چې د ملي وحدت د حکومت  د حکومت او د  یوواليژمنې باید د ملي  ٢٢دنړیوالې رو
و د تطبیق پھ مقصد لمړیتوب بندي شي ولنې د مالتړ او نظارتي ھ   برخو ویشل شوې دي الندې دغھ ژمنې پھ .مدني 

 عدلي او قضایي اصالحات : .١

  ٢٤.کال د دسامبر پھ میاشت کې پیل شي ٢٠١۶ د طرحھ بھ وعدلي او قضایي اصالحاتد . ١

ارنواالنو او فاضیانو د  . ٢  او شمولیت د آزموینې د تیرولو لپاره د تحصیلي مدارکو شرایط معرفي طرقد 
  ٢٥شوي او دقانوني دقت معیارونھ زیات شوي دي

ای کولو پھ شمول . ٣ ای پر ونو کې د مقام بدلول او یا  ،د والیتي سترو قاضیانو د  پھ عدلي او قضایي بنس
لرونکو کاندید انو تقاعد کول د یو خپلواک قضایي انتصابي بنسټ لھ لوري تر سره ند الزمو شرایطو 

  ٢٦کیږي.

  ٢٧د تدارکاتو پھ برخھ کې د اداری فساد اړوند قضیې تر قانوني تعقیب الندې دي. . ٤

ړي مرکز جوړ شوی دی.لھ فساد پر ضد د مبارزې یو عدلي او قضا . ٥ ان   ٢٨یي 

  د ملکي خدمتونو یووالی او د عامھ خدمتونو وړاندې کول: .٢

کال  ٢٠١۶، د الندېمادې  ١۵۴سلنھ لوړه رتبھ چارواکو د اساسي قانون  ٩٠لږ تر لږه د نوي حکومت  . ٦
 ٢٩پھ لومړی نیمایي کې خپلھ شتمني اعالن کړی ده.

ھ حکومت کولو، دقانون واکمني او فساد سره . ٧ ھ  د  د مبارزې عالي شورا جوړه شوې او پھ اغیزمنھ تو
  ٣٠فعالیت کوي.

ې اخستلو  . ٨ خھ د  اړونده وزارتونو تھ د الکترونیکي ورکړو (د پیسو ورکړه) او الکترونیکي تدارکاتو 
  ٣١وده او پراختیا.

اطالعاتو سیستم ري بشري منابعو د د خیالي کارکوونکو د پیژندلو لپاره د کورنیو چارو وزارت د کامپیو . ٩
  ٣٢پلی شوی دی.

ودل شي. .١٠ یړنو پایلې بھ د عامو مختھ کی   ٣٣د پوھنې وزارت اړوند د محاکمې او 

رۍ، د ھوا نوردي وزارت، د  .١١ ھ عایداتي وزارتخونې (مالیھ وزارت، کانونو وزارت، صنایع او سودا  پین
پایھ د اداری فساد سره د  میالدی کال تر ٢٠١۵ترانسپورت وزارت، معلوماتی او تکنالوژی وزارت) د 

                                                             
ان بساینھد دوه ا/)٢٠١۵د افغانستان دولت (  ٢٤   ړخیزه حساب ورکوونې لھ الری پھ 
ھ ۵کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٢٥   )مھ نٻ
ھ ۵کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٢٦   )مھ نٻ
ھ ١٢کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٢٧   )مھ نٻ
ھ ۵کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٢٨ ) ٢٠١۶د ھیواد بیانیھ/ د افغانستان دولت ( ،)مھ نٻ   م
ان بساینھد دوه ا)/٢٠١۵د افغانستان دولت (  ٢٩   ړخیزه حساب ورکوونې لھ الری پھ 
) ٢٠١۶د ھیواد بیانیھ/ د افغانستان دولت (  ٣٠   م
  پراختیا ملي چوکاټ سولي او د افغانستان د /)تامبرسپ ٢٠١۶د افغانستان دولت (  ٣١
ھ ۵کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٣٢   )مھ نٻ
ھ ۵کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٣٣   )مھ نٻ
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خھ یې پھ پلي کولو پیل کړی دی، د نور وزارتخونو  ٢٠١۶مبارزی پالن جوړ کړی دی او  کال د نیمایي 
  ٣٤.کال تر پایھ جوړ شي ٢٠١۶پالنونھ بھ ھم د 

ھ تجربھ  د او ادراره ده ينو چي یوهتطبیق  »ارضي«دولت د  .١٢ مکو او اوبو دمدیریت لپاره لوړه او 
ھ غصب شو ادارهنوموړی  .هپیل کړید ،لري مکو لست چې پھ غیر قانوني تو ولو ھغو  ال دمخھ  ،يد 

مکې اپھ تی برابرکړی او پھ اوسني وخت کې دھغو د قانوني پړاوونو وغصب شوی  رولو بوخت دي 
  ٣٥خپلو اصلي مالکانو تھ تسلیم شي

 تیا):(رو کې شفافیت پھ تداراکاتو . ٣

و د  .١٣ تھ قراردادونو لپاره د تھیھ او تدارکاتو یو ملي کمیسیون جوړ کړی دی، تر  ولو با ارز حکومت، د 
ت لپاره الره ھواره شي  ن  ٣٦ساختماني قراردادونو د 

ا معیار پرانیستي/د خالص«دولت پھ اوسني وخت کې  .١٤ مرحلھ یي تطبیق باندې  پھد پرنسیبونو » قرارداد د ډی
ھ تمرکز کوي.کارکوي او پر لو یزو کړنو پھ تو   ٣٧یو پروژو باندې د بنس

ول ورتھ الس رسی لري خپاره کړي چې ھر  .١٥ ول تړونونھ (قراردادونو) پھ ھغھ ویب سایت کې چې د  دولت 
نده کړي ده ر یړنھ یې    ٣٨قلم پھ وړاندې د اوطلبی معیار مشخص او پیرودلو د قوانینو 

ولنې  .٤  :ډوند مدني 

دون پیاوړتیا او .١٦ ٻړنیزو رسنیو پھ  د ولنی د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې د فعالینو مالتړ د  د مدنی 
   ٣٩شمول.

ري وده: .٥  د سودا 

و د مالکیت د معلوماتو د ثبت عامھ مرکزي دفترونھ جوړ کړیدي .١٧  ٤٠.دولت د کمپنیو د 

ولوھغو کمپنیو د کنترول لپاره  .١٨ لون کې دولت پھ مالکیت کې دشفافیت دتضمین لپاره او د چې د داراییو پھ خر
  ٤١بوختې دي ؛اقدام کړی دی.

ری .١٩ رام جوړوي چې ساختماني  زو چاروحکومت د کسب کار یا سودا  تھ کولو پرو کې د آستانتیاوو د رامن
مکې د النجو قضاوت پکې شامل دی او د ، ز ثبتول، د مالیاتو ورکول او ثبتجوا نا تھ د السرس  او د بر

  ٤٢.تر میاشتې بھ د کابینې لخوا منظور شيکال د دسامبر  ٢٠١۶

 استخراجي منابع:  .٦

اروی. ود معادنو دقانون اصالح چی د (ر .٢٠ ت) سره ساز  ٤٣تیا نو

                                                             
ان بساینھد دوه ا)/٢٠١۵د افغانستان دولت (  ٣٤   ړخیزه حساب ورکوونې لھ الری پھ 
ھ ۵کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٣٥   )مھ نٻ
ھ ١٢کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٣٦   )مھ نٻ
) ٢٠١۶د ھیواد بیانیھ/ د افغانستان دولت (  ٣٧   م
ھ ١٢کال د می  ٢٠١۶د غنی (  ٣٨   )مھ نٻ
٣٩  )2016NPA(  
) ٢٠١۶د ھیواد بیانیھ/ د افغانستان دولت (  ٤٠   م
) ٢٠١۶د ھیواد بیانیھ/ د افغانستان دولت (  ٤١   م
ان بساینھ ړخیزه حساب ورکوونې لھ الرید دوه ا)/٢٠١۵د افغانستان دولت (  ٤٢   پھ 
  پراختیا ملي چوکاټ سولي او د افغانستان د سپتامبر)/ ٢٠١۶د افغانستان دولت (  ٤٣
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ازو معدنی موادو  پورې اړوند پیسو ورکړه) تقویھ کوی تر  .٢١ حکومت، د شرکت علنی کول (دولت تھ د تیلو، 
ھمدا راز د عامھ پوھی لپاره او دشفافیت د تقویی لپاره و یو نړیوال رپوټ ورکوونې تھ زمینھ برابره شی او 

  ٤٤پدې ساحھ کې کار وشي.

  د تمویل کوونکو مرستې .٧

ول معلومات د مصارفو پھ شمول (ولو کھ پھ  .٢٢ مرستھ کوونکی پھ افعانستان کې د خپلو مالی مرستو پھ اړه 
ابس کی د یډچی ھر کال د انکشافی مرستو پھ  يبودجھ کې شامل وی او یا لھ بودجی بھر وی) وړاند کو

  ٤٥انکشافی مرستو د ریاست لخوا ثبت او درج کٻږي. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                             
) ٢٠١۶د ھیواد بیانیھ/ د افغانستان دولت (  ٤٤   م
ان بساینھ،د دوه ا)/٢٠١۵د افغانستان دولت (  ٤٥   ړخیزه حساب ورکوونې لھ الری پھ 
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تنې: . ٣   الس تھ راوړنی او سپاز
 الندی کلیدی الس تھ راوړنې د فساد سره د مبارزی پھ چوکاټ کې او ھمدا ،د راجمع شویو معلوماتو د ارزونی پربنسټ

ندیږي. راز دھرې یوې ر ورۍ لومړیتوبونو پھ اړه،  تیا لھ دی پرتھ د ٤٦ت حکومت  وحدت سازمان د ملی نړیوال رو
رسره د مرستی پھ خاطر او د فساد سره د مبارزی  ، موخھپھ  سرتھ رسوولو بریالیژمنو پھ  (حکړمت) خپلو د کې پھ ډ

تند  ھ  والندی سپار   .يوړاندیز کو، کويچې پھ ھرسکتور کی لومړیتوبونھ پھ ډا

ھ کوي چی د ملی  تنې ډیر اساسی تدابیر پھ ډا  ١٢تر ۶حکومت یې کوالی شي پھ لنډ وخت کی (پھ  یووالي دا سپار
  کالو پوری ) پلي کړي. ٣میاشتو پوری ) او ھمدارازد حکومت پھ پاتی وخت کی (تر 

یز چوکاټ  . ١   بنس
ونھ د فساد سره د مبارزی تر نامھ د ملی  ڼ شمیر بنس و وروستنیو میاشتو کی  ت تر رھبری الندی  حکوم د یوواليپھ 

رو ملتونو د فساد سره د مبارزې د لیکن  دفساد سره دمبارزی د یوه مستقل بنسټ ( .تاسیس شول پر  کنوانسیونچې د مل
ھ کوي، پربنسټ ويد فساد سره د مبارزې ضد ادارو لپاره  ې،چېبیانید تا جاکارد  و اساس پھ افغانستان  ) اصول پھ ډا

ونھ  ېپھ افغانستان ککی  تاسیس کیدل ډیر دپام وړ او مھم دی.  ول بنس ونھ ډیر زیات دي. دا  د فساد سره د مبارزی بنس
خھ استفاده کوی ،پ ھ داسی حال کی چی د دوی د بریالیتوب او د فساد سره د مبارزی نوری اداری لھ زیادو منابعو 

و  کیږی . اني تر ستر ی ن   ډیری لږې ن

وتھ کولو او تعقیب لپاره  اداري فساد د لھ دی نھ عالوه، پھ افغانستان کی جامع عدلی او قضایی چوکاټ د مخنیوي، پر 
  شتون نلري.

فاسدی کړنی او اقدامات د افرادو پھ پھ ضمن کی شخصی اړیکی،  د افغانستان پھ دولتی ادارو کې سیاسی اړیکی، 
  ومارلو کی د ھغوی پھ ترفیع او لوړتیا کې، شتون لری .

تیا د  نړیوال سازمان پھ افغانستان کې د دولتی چوکاټ لھ الرې د فساد سره د مبارزی د دوام او ساتنې پھ موخھ یو رو
تونو چې  تنھ کوي. عالوه لھ کلیدی سپار زه اصالحاتو سپار وریلړ بنس تر ارزونی  ېک ٤٧پدې راپور کې پھ اووه کت

ام د سیستم جنسحکومت باید پھ ضمن کی د اصالحاتو د یوه قوی بنسټ لپاره د ملی ا یوواليالندی نیول شوی دی، د ملی 
ښ وکړی. او دا باید د  ھ   UNCACد جوړونی پھ موخھ، کو ھ کړي: د  اصولو سره سم د الندې اداراتو رول پھ ډا

د اصالحاتو اوحکومتداری لو، دقانون واکمني او فساد سره د مبارزې عالي شورا، د جمھورئیس خاص استازی حکومت کو
ارنې عالی ادارهد ستراتیژ ېلھ اداری فساد سره د مبارز، ېپھ چاروک ارنوالۍ د  ارنې او ارزونی کمسیون، لوی   ي، د 

نې عالی اداره او   پل

تنھ کوی چی دنړیوالو    »وغوره بوختیا«د شفافیت نړیوال سازمان ھمداراز د فساد سره د مبارزی د یوه جامع قانون سپار
  ٤٨.مطابق وي  ژمنود افغانستان  کي UNCACاو د 

ی ، حکومت داستخدام  یومستقل سیستم  پھ ایجادولو یوواليپھ ضمن کی باید د ملی  مارلوشایست ،د  پھ پربنسټ پھ کار 
عدلی او قضایی سیستم او ملکی خدمتونھ  تھ پھ لومړیتوبونو کی  ،پروسو او بدلون ترفیعد کې  ادارو یدولتپھ افغانستان 

ای چی د شخصی ۍقررمد  وکړی. خاصھ پاملرنھتھ  وای ورکول رو سیاسی اړیکو او نو ،او ترفیع لپاره ددی پھ 
خھ کار واخستلی ش ان ،يفاسدو الرو    ھ دستورالعمل او الره ایجاد شی.باید یو رو

                                                             
تیا غونډې سربیره Desk Researchړنې د الس تھ راودغھ    ٤٦ ریز سکتور او پھ افغانستان کې  او ، د درو ولنې ، دولت، سودا د مدني 

تیا سازمان تیا  NISراز د  ادي مرکو او ھمانفراد تمویل کوونکو لھ استازو سره د نړیوالې رو یړنو پھ  سازمان نړیواللپاره د رو مخکین 
غلنده نظر لھ اداري فساد سره دنتیحھ کې پھ الس راغلي.  د    برخې تھ مراجعھ وکړۍ.  مبارزې پھ الر کې د دولت ژمنو تھ 

تنېد   ٤٧   فرعي برخو تھ الندې مراجعھ وکړۍ. الس تھ راوړنی او سپاز
ھ چې پھ  ٤٨ ان بساینھدوه ا رن ړخیزه حساب د دوه ا)/٢٠١۵د افغانستان دولت ( ،وي دهش بینی پیش ړخیزه حساب ورکوونې لھ الری پھ 

ان بساینې تھ دې مراجعھ وشي ورکوونې   .لھ الری پھ 
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  قضایی اصالحات عدلي او  . ٢
ې د اداري فساد پورې تړلي سترې او چACJC)(  مبارزې عدلي او قضایي مرکز پر ضد دفساد د ملی وحدت حکومت د 

. د دی مرکز کارکوونکی استخدام شوی ٤٩لیت لري، جوړکړی دیلوړ مشخضاتو لرونکې قضایاوو دقانوني تعقیب مسؤ
  .٥٠پالیسی او د کړنو طریقی یی د تیاریدلو پھ حال کی دي.او 

و کیږی. پھ قضایی تقرری کی سیاسی دخالت، قضایی تصمیم نیونھ  د محکمی  پھ قضایھ قوه کی ډیر لږ پرمخت ترستر
ٻدلی. د ھیواد د ستری محکمی د قضایی ارزونې  ر ول سکتور کی یو رواج  تنھ پھ  د مقاماتو لخوا د رشوت غو

یړنې الندی نیول شوی دی. وست، قضایی مقامات (د قضاتریا  ٥١پھ شمول ) چی پھ قضایی فساد متھم دی نیولی او تر
ھ کوی ولې لھ بل طرفھ د دولت  ھ لھ یوه طرفھ جدی مشکل دقضایی صداقت پھ اړه پھ ډا ھ ھم دا پی ینی ھلې کھ 

وتھ کوي. لې   د قضایی فساد سره د مبارزې پھ برخھ کې پھ 

لی شتون لرید انتصاب  او تقرری د غوره والی او د قاضیانو د ظرفیت لوړوالي  دولت، د قضایی قوی د  .لپاره ھلی 
و د قضایی قوی خپلواک تھ د قضاتو د او پر نفوسو اشخاصو تر من  لورمی حصی پھ حدود کی نوی تعینات کړی تر

ی.رود راوبطو پھ تضعیف سره،  قوت و چی دا مقرریانی دکوم مستقل قضایی کمسیون لخوا نھ دی باید وویل شی  ٥٢بخ
  مشخص شوی او نھ ترسره شوی .

تیا  تنھ کو الندې دسازمان  نړیوالد رو   :کوي سپار

  )پورې میاشتو ١٢ تر ۶ لھ( 

 کړو زده د تھ ھغوی تعینوولو، د کارکوونکو قضایي او قاضیانو د باید کمیسیون خدماتو قضایي د خپلواک یو 
ھ او رسیدنې تھ شکایاتو مساعدولوو، د  د( کولو پلي د چلند انضباطي وړاندې پھ کارکوونکو قضایي د ھمدارن

  .شي تاسیس موخھ پھ ،)شمول پھ تقاعد قضاتو مستحق غیر
 د باید ژر تر ژر  او تأمین باید صالحیتونھ وړ اړتیا د او شرایطو نویو د مدارکو تحصیلي د لپاره تقرری د 

 .شي تکمیل آزموینې نوې ارنواالنو قضاتواو
  و د  عدلي او د اداري فساد پھ وړاندې قضایي مرکز باید خپلواک وي او کافي زیرمې پھ واک کې ولري تر 

یړنې الندې  او قضایاوې ېیلوړو او لویو سطحو تدارکاتي دوس دفساد  .ونسيپھ فعال ډول تر قانوني تحقیق او 
اکي.  انھ او واقعي موخې و پھ وړاندې دمبارزې عدلي او قضایي مرکز باید د دغھ دوسیو د تحقیق لپاره رو
یړي او د فساد پھ وړاندې د مبارزې تحقیقات حمایھ کوي، د اداري  یم چې لوی جرمونھ او جنایات  ھغھ کاري 

او ھمکارۍ پھ خاطر، باید تقویھ کړای شي. فساد پھ وړاندې د مبارزې قضایي او عدلي مرکز سره د مرستې 
ٻړنې او تعقیب لپاره کلني موخې  د فساد پھ وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز باید د فساد د دوسییو د 

اکي.  و

 

  )کلونوپورې تردرې نھ ٢ لھ( 

 یې پرمخت چې(  راجستر او ثبت دوسیو د و تر شی تقویھ باید سیستم مدیریت د دوسیو د کې محکمو پھ 
 من تر ادارو د او توب خوندې او ساتنھ موادو دآرشیفي ،)شي کړل تعقیب الرې لھ دسیستم دمحکمې
 پھ خدماتو قضایی او عدلي د د چې کسان ھغھ چې شي السھ تر ډاډ باید راز ھمدا او. شي تضمین دھمغږۍ

ھ ھ. لري رسی الس تھ معلوماتو دي، کې ل  الس تھ منابعو او زمینھ لوړوالي ظرفیت د باید دولت ھمدارن
 .کړي تضمین کول پلي سیستم واحد یو د مدیریت د دوسیو د کې ھیواد ول پھ او رسی

                                                             
  )٢٠١۶( صبوری  ٤٩
تیا سازمان مرکھ د لوړ پوړي دولتي چارواکي سره   ٥٠ امبر  ٢٠١۶د (د نړیوالې رو ھ ١٩کال د سپ   )مھ نٻ
ھ ١٠کال د جون  ٢٠١۶د ( متحد ملل  ٥١    )مھ نٻ
ھ ١٠کال د جون  ٢٠١۶د ( متحد ملل  ٥٢   )مھ نٻ
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 پھ(  خصوصاً  کارکوونکي سمبال مھارتونو پھ تعقیب او تحقیق د او وړ کارپوه، پھ باید دفتر ارنوال لوی د 

ماري کې) ولسوالیو او والیاتونو  او جامع پوھې او کړې زده د لپاره کارکوونکو د باید ارنوال لوي. و
رامونھ دوامداره  کولو دھمغږي مالتړ د شریکانو او ھمکارانو نړیوالو د مخې لھ داړتیاوو او برابرکړي پرو
 .واخلي غاړه پھ مسوولیت

 

  د ملکي خدمتونو انسجام او د عامھ خدمتونو وړاندې کول  . ٣
واکي عامھ خدمتونوتھ د السرسي لپاره رشوت ورکول ضروري عامو خلکو تر من داسې ذھنیت  د شتون لري، چې 

پھ ھغو سکتورونو کې چې د دولتي چارواکو اوخلکو ترمن د راکړې ورکړې کچھ لوړه ده لکھ (قضایھ  کړنھدغھ  ٥٣.دي
نده ده . ر مرکات) ، ډٻره    قوه، پولیسو او

ړو ان ا د خلکو پھ واک  ت الرو او عامھ خدمتونو د ملکي خدمتونو د  د وړاندي کولو پھ باب ډیر لږ معلومات او ډی
کې ورکړل شوې ده، چې دغھ عمل د افغانستان پھ وزارتونو کې د فعالیتونو او پالیسیو پھ ھکلھ د عامھ خلکو د بې خبرۍ 

یدلی دی. ر تیا د نشتوالي سبب    او د رو

ھ د دول ھ ھم د ملي یووالي حکومت ژمنھ پھ رسمي تو سلنې لھ خوا د شتمن د اعالن لھ  ٩٠تي چارواکو د حداقل کھ 
 ١۵۴خو دغھ ژمنھ پھ ھغو مقاماتو پورې اړه لري چې د اساسي قانون پھ  ٥٤،املھ،  تر یوې اندازې پورې پوره شوې ده

ھ تأیید ش ھ ترسری شوی او نھ پھ خپلواکھ تو ھ تو   وی.ماده کې ذکرشوی دی. دغھ شان د شتمن دغھ اعالن نھ پھ ر

تیا د تنھ کو الندې د سازمان نړیوال رو   : کوي سپار

  ) پورې میاشتو ١٢تر ۶ لھ(

 ول لوړ رتبھ چارواکي (د اجراییھ  ٥٥ د شتمنیو د اعالن پھ اړه د ملي یووالي حکومت ژمنھ باید پراخھ شي او 
مراکاتو، د مالیاتي ادارو او  دولت نور کارکوونکي) پکې قوې، دمقننھ قوې، د قضایھ قوې، د قانون د تطبیق، 

  شامل شي.
 تھ یوسیستم باید مقصد بھ یړنې د اعالن د شتمنیو د چارواکو لوړرتبھ دولتي ولو د  پھ ثبت نھ او شي رامن

  .شي مخ سره وړبندیزونو لھ کې صورت

  ھ والی والي کې  ې اخیستنې او د حقوقو او مزدورۍ پھ سیستم پھ رو خھ د  اوپراختیا.الکترونیکي ورکړې 

 کلو پورې) ٣تر ٢(لھ 

  ونو برابرول چې د الکترونیکي تدارکاتو د فعالیتونو پھ پلي کولو کې مرستھ اړونده وزارتونو تھ د ھغو بنس
  وکړي

 ې د کول، ای یو میکانیزمونو د ورکولو واب د کې وزارتونو کلیدي پھ کولو وړاندې د خدمتونو د  پھ بیل
ھ  .سیستمونھ نظارت د خوا لھ خلکو د او میکانیزم شکایتونو د تو

                                                             
٥٣ Transparency International interviews (3 June 2015; 11 August 2015; 22 August 2015); The Asia Foundation 
(2015), p. 10.   

ان بساینھد دوه ا)/٢٠١۵د افغانستان دولت ( ٥٤ سلنھ لوړه رتبھ چارواکو  ٩٠لږ تر لږه د نوي حکومت  ،ړخیزه حساب ورکوونې لھ الری پھ 
   .کال پھ لومړی نیمایي کې خپلھ شتمني اعالن کړی ده ٢٠١۶، د مطابقمادې  ١۵۴ون د اساسي قان

 در را خویش ھای دارایی اساسی، قانون ١٥٤ مادۀ طبق جدید، حکومت مقامات از درصد ٩٠ حداقل ، SMAF)/٢٠١٥( افغانستان دولت ٥٥
  .بود کرده اعالم ٢٠١٦ سال اول نیمۀ
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تیا . ٤    دتدارکاتو رو
الرې پھ جوړولو کې) د  د ملي تدارکاتو د کمیسیون د بریالیتوب او سپما شواھد (د عمومي تدارکاتو او قراردادونو د ت

ٻړنې پھ وخت کې، شتون لري بریالیتوب سره وکوالی  پھ کمیسیون د تدارکاتو ملي د ھمداراز، ٥٦.قراردادونو د اونیزې 
ډون، راولي ھ کلیدي اصالحات د د تدارکاتو پھ ھکلھ د وروستي قانون منظوري پھ  خو د تدارکاتو د . ٥٧شول چې یو 

ول دولت کې د عامھ  اصالحاتو پلي کول پھ لوړه کچھ پھ سیاسي مداخلې او نظارت پورې کلک تړاو لري، چې پھ 
ونو او د طرزالع وي.تدارکاتو د قوي بنس وا ت  یي د افغانستان  ٥٨مل پای ونھ ھم شتھ چې  برسٻره پر دې داسې رپو

ي ر ینې غړي د ملي تدارکاتو د ادارې د اړونده قوانینو او مقرراتو د پلي کولو خنډ     ٥٩.د پارلمان 

تیا د تنھ کو الندې د سازمان نړیوال رو    :کوي سپار

 ) پورې میاشتو ١٢تر ۶ لھ(

 ھ لپاره پراختیا د سیستم تدارکاتي اغیزمن د کې والیتونو پھ باید حکومت یووالي ملي د  وړ کولو اندازه د او را
 د چې ھکلھ پھ السرسي د تھ سرچینو ھغو او وړتیاوو او ظرفیت د چارواکو والیتي د او کړي تنظیم ھدفونھ

 .کړي السھ تر ډاډ تمامیږي، اغیزمن کې پرمخت پھ کار

 واک پھ سرچینې پوره او شي تضمین پلوه قانوني لھ باید ډون ولنې مدني د کې ارنھ پھ بھیر د تدارکاتو د 
 . ولري کې

 کلو پورې) ٣ــ٢( 

 ا د قرارداد پرانیستې د« اصول قرارداد پرانیستې د باید حکومت یووالي ملي د   .کړي عملي »معیار ډی
 

ولنې  . ٥    ونډه اخستنھد مدني 
ارونکي  ونو د  ولنې بنس واب ورکوونکی واوسي او یا پھ حکومت کولو کې د د مدني  ھ چې دولت ورتھ  پھ تو

ھ برخھ ولري، موقف نھ دی تر السھ کړی: لھ اداري فساد سره د مبارزې  ډون کوونکي پھ تو اصالحاتو د پلي کولو د 
ولنې تر من د مرستو ھی کوم توافق او تدبیر شتون نھ لري   .د مسئلو پھ ھکلھ د دولت او مدني 

تیا سازمان درک کړٻده، چې پھ افغانستان کې ھغھ رول پھ ھکلھ چې لھ اداري فساد سره د مبارزې د  د بین المللي رو
ولنھ تر سره کوالی شي خبرتیا شتون نھ لري ولنې لپاره . اصالحاتو پھ الره کې مدني  ولنې چې د افغانستان د  د مدني 

ن چې د انتفاعي تدارکاتو د قراردادونو (ھغوی چې عامھ پالیسي پلي کوي) د عامھ اصالحاتو مدافع ده او ھغو ډلو تر م
ارنې پھ بھیر کې  ولنې لھ لوري د نظارت او  ینې تمویل کوونکي پھ معمولي ډول د  ھ کې دي ھی توپیر نشتھ،  پھ ل

ډويNGOsغیر دولتي سازمانونھ ( و کې د ، ٦٠) ور و لھ اداري فساد سره د مبارزې پھ ھ ھ باید وشي  خو زیاتھ ھ
NGO .انو د برخې درلودلو لھ املھ د دغو غیر دولتي سازمانونو ظرفیت لوړ شي  

تیا د تنھ کو الندې د سازمان نړیوال رو    :کوي سپار
 ) پورې میاشتو ١٢تر ۶ لھ(

 کړي پلي اصول مشارکت دولتي پرانیستي د باید حکومت یووالي ملي د. 

                                                             
ھ ٧کال د مارچ  ٢٠١۶د ( متحد ملل ٥٦   )مھ نٻ
   )٢٠١٦٢٠١۶ آگست( قانون وتدارکات ملید افغانستان د  ٥٧
   .  وشي مراجعھجدولو تھ دې  ٣٫٢ و ٣٫١ ، کارت امتیازی د ٥٨
تیا سازمان مرکھ د لوړ پوړي دولتي چارواکي سره   ٥٩ امبر  ٢٠١۶د (د نړیوالې رو ھ ١٩کال د سپ   )مھ نٻ

MEC٦٠ (٢٠١۶ ٣٠ جون)     
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 ولو د اطالعاتو د السرسي، د تھ اطالعاتو ونو مالتړو مقصد پھ والي ھ د را  د او ورکولو لمړیتوب د تھ بنس
ونو دولتي ولو پھ افغانستان  .کول پلي قانون د کال ٢٠١۴ د ھکلھ پھ چارو الرو د رشیفآ د کې بنس

  ډون کوونکو یا حکومت کولو، د قانون د واکمن او لھ اداري فساد سره د مبارزې لپاره پھ عالي شورا کې د 
ډول چې پھ دې وروستیو وختونو کې جوړه  ولنې او د افغانستان د پارلمان د استازو ور ھ مدني  ناظرانو پھ تو

 شوې ده.

 کولو دنظارت دھیوادوالو کې وزارتونو پھ خدمتونو دعامھ شمول پھ بھیر د اوتدارکاتو تھیې د راز دغھ او 
ونھ ډول ولنې مدني د کې پالیس پھ داصالحاتو کول دحکومت ھ  .ور

  پھ کې مسوده پھ ستراتیژۍ دملي مبارزې د سره فساد اداري لھ ولنھ مدني چې کوي ترالسھ ډاډ بھ باب دې پھ 
ھ اغیزمنھ  .وکړي مرستھ تو

 مالتړ کاره او ساتنھ فعاالنو د  رسنیو تحقیقي د او دمبارزې سره فساد اداري لھ 

 )کلونوپورې تردرې نھ ٢ لھ(

 و  ده، الزمھ ونھ دولتي تر  ولنې مدني د کې پراختیا پھ پالیسیو نویو کولود حکومت او قانون ډول ھر د بنس
)inputs (ورکړي ای تھ موندنو او 

ر د . ٦   وده ۍسودا
رۍ ریزو د قانون افغانستان د کړیږي خھ نظام نظارتي شوي منسوخ لھ وده دسواد  ٦١ کې برخھ پھ قراردادونو سودا

رۍ د ھیوادکې پھ ریزو د زغمي شرایط بیروکراتیک منطقي غیر او ملي غیر کې ثبتولو نوم او بیولو پرمخ پھ سودا  سودا
والی چې دی بھیر اوپیچلی اوږدمھالھ یو رسول سرتھ قراردادونو  لپاره حل د النجو قراردادي د او کوي کمزوری رو

رو د تھ محکمو    ٦٢.نیسي مخھ ورت د سودا

ر او ھیوادوال چې کلھ ھ سودا رۍ د چې  کوي، ھ  مخامخ سره اخستونکي رشوت لھ کړي ترالسھ جواز رسمي سودا
رۍ د  کیږي،  مخامخ لھ سره فساد سره ادارې لھ راوړل الستھ برق د او آسانتیاوې مرکي لکھ خدمتونھ مالتړ د سودا

  .٦٣راشي الس پھ چې نلري امکان پرتھ کیدو

تیا د تنھ کو الندې د سازمان نړیوال رو   : کوي سپار

  )پورې میاشتو ١٢تر ۶ لھ(

 جوړکړي دفترونھ ثبت مرکزي دعامھ دمعلوماتو مالکیت د و د) عایداتو راغلو الستھ د( کمپنیو د باید دولت 
 رۍ  تھ جوازصادرولو د باید حکومت یووالي ملي د  اوپراختیا، کول ساده) roadmap( نقشې دالرې دسودا

ولو د حق مالکیت او کمولو د بیروکراس د برابرولو، د شرایطو و د  ورواغوندي جامھ عملي تھ ژمنو شان پھ ر
 
 نھ تردرې کلونوپورې)  ٢(لھ  

 
 ودمالکیت دکمپنیو چې کړي ترالسھ ډاډ باید دولت  ھراړخیزاوجامع دفترونھ ثبت مرکزي دعامھ دمعلوماتو د

 .کیږي)update( نوي ورځ اوھره دي

                                                             
ریزو د  ٦١ تیا کال)٢٠١۶( د قانون، پلورلو د مالونو او قراردادونو سودا   وکړئ مراجعھ تھ رو
ریزو د ٦٢ و د قانون پلورلو د قراردادونو سودا ریزو ون  او قیمت طرزالعمل، د دعوې یوې د لپاره حل اغیزمن د النجو او ستونزو سودا

تیا المللي دبین کال) ٢٠١۶. (دی قانون باب پھ وخت   وکړئ مراجعھ تھ سازمان رو
  ٥٫٢ جدول. يشو رجوعجدول تھ دې   کارتبامتیازی   ٦٣
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  صنایعاستخراجی  . ٧
 د یا شي ثبت باید یې نوم چې لپاره مالکیت د و د شرکتونو د یا ډون پھ شتون نھ د الزاماتو قانوني د( قانون کانونو د

  .لري نھ مالتړ اساسي) لپاره خپرولو د ډیتا د ورکړې او تولید د خوا لھ شرکت

ھ صنایعو استخراجي د پردې، برسیره  نھ فعالیت لوړظرفیت پھ اوسھ تر املھ لھ نشتوالي د امنیت د کې افغانستان پھ ان
 کې مقرراتو پھ سکتور نوموړي د و شوی برابر فرصت ھ یو لپاره حکومت یووالي ملي د کې وخت اوسنی پھ کوي،

  .شي ونیول مخھ ضرر او زیان زیات لھ عوایدوکې پھ کې راتلونکي پھ املھ لھ والي ھ د

ا اوورکړو دتولید او ثبتولو دنوم دمالکیت و د ھ پدې زغمل ژمنو دقانوني باندې شرکتونو پھ لپاره دخپرولو دډی  ان
تیا کې   .کوي مرستھ سره والي ھ لھ درو

تیا د تنھ کو الندې د سازمان نړیوال رو    :کوي سپار

 )پورې میاشتو ١٢تر ۶ لھ ( 

تو،  د مالکیت  (الستھ راغلو عوایدو) پھ د افغانستان د کانونو د  استخراج قانون اصالح کول د شرکتونو د 
ا خپرولو تھ اړتیا لري.   ثبت او راجستر کولو او د شرکتونو لھ الرې د تولید او ورکړو ډی

 .ا خپره کړي   د کانو او پترولیم وزارت باید د شرکتونو لھ لوري د تولید او ورکړو ډی

 ولنې د نظارت کولو چارې تشویق اوآسانھ  د ملي یووالي حکومت خھ د خلکو او  باید د استخراجي فعالیتونو 
  کړي.

 ونر(تمویل کوونکو) مرستھډد  . ٨
د ملي یووالي لھ حکومت سره لھ اداري فساد سره د ،  ٦٤ ھیأت استازي سازمانونو المللي بین  ۶۴ او ھیوادونو ۵٠ د

ې پھ ھکلھ د ملي مبارزې د اصالحاتو او نورو مسئلو پھ ھکلھ  ھ ھم د مرستھ کوونکو د پان خبرې اترې درلودې، کھ 
یړنې، کمزورې او بې خونده دي، تمویل شوې پروژې سره شلیدلي او د ھغو زیاتره لھ بودجوي بھر  یووالي د حکومت 

و یزو اصالحاتو پھ الره کې د ملي یووالي د حکومت او نړیوالې  و د تمرکز دي،  لھ فساد سره د مبارزې د بنس لنې پھ ھ
ت لري   .لپاره د ډونرانو ھمغږي کول زیات ارز

تیا د  تنھ کو الندې د سازمان نړیوال رو  : کوي سپار

  میاشتو پورې) ١٢تر ۶(لھ 

  .ولو خلکو پھ واک کې ورکړي رامونو پھ باب خبرتیاوې د تمویل کوونکي باید دتمویل کوونکو دمرستو دپرو
خھ (مصرف شوې  ھ کوونکو لدې ډلې  رامونو دموخو، فعالیتونو، پایلو،  اوتخصیص شوې) بودیجې، دپرو

ونو پھ باب، خبرتیاوې.  او دارزونې درپو

  تھ شوي بندیزونھ خپاره ھ وي او رامن ھ اخیستنې پھ ھکلھ را خھ دناوړه  تمویل کوونکي باید لھ بودیجې 
ونو سره ولو فعالیتونو لپاره دشکایتونو میکانیزم  کړي تمویل کووکي باید دافغانستان لھ دولتي بنس و د کاروکړي 

ولو پھ واک ورکړي. رامونو لھ الرې تمویلیږي د   چې دھغوی دمرستندویھ پرو

  رامونو پھ جوړولو اوپالیس پھ پلي کولو اولھ فساد سره دمبارزې پھ ولنھ دپرو تمویل کوونکي باید مدني 
 فعالیتونو کې شریک کړي.

                                                             
  )٢٠١۵یوناما (  ٦٤
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 ي تمویل کوونکي با ولنې او خپل من ید لھ فساد سره د مبارزې پھ الره کې د ملي یووالي حکومت، د مدني 
ې پیاوړې کړي.    ھمغږۍ ھ

 ) کلونوپورې تردرې نھ ٢ لھ(

 .ای وکړي  تمویل کوونکي باید دافغانستان دولت دعامھ مالي مدیریت سیستم پیاوړتیا پھ خپلو لومړیتوبونو کې 

   ډون د ختیا ملي چوکاټمپر سولي او د د افغانستان تمویل کوونکي ملي  اصالحاتو ژمنو پلي کولو تھ د پھ 
واب ورکوونھ  ناستو لپاره الره ھواره کړي  او تمویل کوونکي باید عمومي غونډو .یقیني کړيیووالي حکومت 

واب ورکوونکی واوسي دغھ  و د ونو تھ  ولنې بنس  راز دملي یووالي حکومت وکوالی شي خلکو او مدني 
مدني  ) پھ بھیر کې چې دfeedbackون (غبر امتیازي کارت او ملي یووالي حکومت باید تشویق کړي چې د

ډون وکړي. ولنې لھ خوا پر  مخ بیول کیږي، 
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 ھکلھ پھ ژمنو شویو ډلبندي توبونو لمړي د: ضمیمھ لومړۍ
  جدول اطالعاتو د

  اصالحات عدلي او قضایي  . ١
تیا نړیوال  د  وضعیت  ژمنھ الي د حکومتود ملي یو تنھسازمان رو   سپار

  

 اصالحاتو قضایي او عدليد  ١٫١  
 پھ دسامبر د کال ٢٠١۶ د بھ طرحھ

   ٦٥.شي پیل کې میاشت

 د حکومت یووالي ملي د 
 مستقمې تر معاون دویم

 یم کاري یو الندې ارنې
 قضایي او عدلي د چې

 استازي ادارو ولو د سکتور
 پھ او جوړ لري، ډون پکې
 پالن چې ومارلی دنده

 ٦٦ .کړي طرحھ

 ې قضایي او عدلي  د کمٻ
 مسوده لومړۍ پالن دغھ

 .٦٧کړٻده همنظور

 جمھور پالن شوی ذکر 
 شوی وړاندې تھ غني رئیس

 .٦٨دی

 »سولي او د افغانستان د 
 وایي »پراختیا ملي چوکاټ

 لوی د او محکمھ ستره چې
 د خدماتو د دفتر ارنوال

 د تھ قانون او مسلکیتوب
ړو  موخھ پھ السرسي د و

 طرحھ پالنونھ اصالحاتي
    ٦٩.دي کړي

 دویم د رئیس جمھور د 
 او عدلي پھ چې دفتر معاون
 د کې سکتور قضایي

 طرحې د اصالحاتو
 ٢٠١۶ د باید لري، مسؤلیت
 د نظر د مخکې خھ اکتوبر
 یو موخھ پھ کولو کاره

 ولنې مدني د نویس پیش
 .کړي چمتو تھ السرسي

 ١: (باید طرحھ دغھ (
انھ کړي  او عدلي چې رو

ھ سکتور قضایي  کوالی ن
 پھ ولنې افغاني د چې شي

 داقتصاد او امنیت ھوساینھ،
 مرستھ کې پرمخت پھ

 عدلي اوسني د) ٢. (وکړي
 ارزونھ سکتور قضایي او
) ٣( لومړیتوبونھ؛ کمیو د او
 اھداف وړ یري اندازه د

 بودجوي د) ۴( پٻژندنھ
 سره تطبیقولو پھ مالحظاتو

 ھمغړي ژمنو د) ۵( رسیدل،
 سولي د افغانستان د« کول

 او »چوکاټ ملي پراختیا او
 حکومت د یووالي ملي د

 عدلي او قضایي نور
 یو د) ۶( سکتورونھ

 کمیسیون قضایي خپلواک
 تأسیس

 

                                                             
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ٦٥
ې قضایي او عدلي د م ٢٠١۶ فبروري ٢٧ پھ مسوده لومړۍ پالن د راوستلو د اصالحاتو د کې سکتور قضایي او عدلي پھ  •  ٦٦  چې کمٻ
 جمھور رییس م ٢٠١۶ جوالی ٢٧ پھ پالن دغھ. کړٻده منظوره کوي، فعالیت الندې رھبرۍ مستقمې تر معاون دویم د حکومت یووالي ملي د

 د سکتور قضایي او عدلي د چې یم کاري یو الندې ارنې مستقمې تر معاون دویم د حکومت یووالي ملي د ، مھال اوس. شو وړاندې تھ غني
و شوی ومارل دنده پھ لري، ډون پکې استازي ادارو ولو  کوونکو ډون نورو مجلس د او ریسس راییھجا او رییس جمھور د تر

  .کړي ای پر ای کې پالن پھ وړاندیزونھ
  )٢٠١۶( مالیھ وزارت/رپوټ پرمخت د بساینې ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ٦٧
  )٢٠١۶( مالیھ وزارت/ې د پرمخت رپوټبساین ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ٦٨
  )سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ٦٩
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ارنواالنو او ق ١٫٢ اضیانو د د 
 او شمولیت د آزموینې د طرق

تیرولو لپاره د تحصیلي مدارکو 
شرایط معرفي شوي او دقانوني دقت 

  ٧٠.معیارونھ زیات شوي دي

 »سولي او د افغانستان د 
 وایي »پراختیا ملي چوکاټ

 حکومت یووالي ملي د چې
 فساد اداري د خھ پخوا لھ
و د ھ لھ د ری  پھ وړلو من

 د راوړي، اصالحات موخھ
 شرطونو د مدارکو تحصیلي

 د ډون پھ کولو زیبنس د
 د ھکلھ پھ ضرورتونو نویو

 د قاضیانو او ارنواالنو
  ٧١.لپاره ارتقا او ازموینو

 د چې یي راپورنھ 
 کې استخدام پھ ارنواالنو

 سره تر کړنې قانوني غیر
  ٧٢.کیږي

 

 لوی د او محکمھ ستره 
 ارنواالنو د دفتر ارنوال

 د کړې دزده قاضیانو او
 پھ پٻژندلو د ضرورتونو

 طرحھ، پالنونھ باید ھکلھ
 .کړي سره تر او نظر تجدید

 باید حکومت یووالي ملي د 
 ولري ھمغږي سره ډونر لھ
 کړې زده د او منابعو لھ او
رامونو لھ  کافي پھ خھ پرو

 ارنوال لوی د اندازه
 د او ارنواالن دفتر اړوند
 قاضیان محکمې سترې
  کړي حاصل ډاډ پوره

  

ای  ١٫٣ د والیتي سترو قاضیانو د 
ای کولو پھ شمول پھ عدلي او  ،پر

ونو کې د مقام بدلول او  قضایي بنس
لرونکو نیا د الزمو شرایطو 

انو تقاعد د یو خپلواک قضایي کاندید
انتصابي بنسټ لھ لوري تر سره 

  ٧٣.کیږي

 یو انتصاباتو قضایي د 
 شوی جوړ بنسټ مستقل

 .دی
 لورمھ پر یو قوې قضایھ د 

 رئیسانو د محاکمو د( برخھ
 د ھیواد د شمول پھ قاضیانو

 ٣٣ د خھ والیتونو ٣۴
ي ومارل نوي) والیتونو

 قوې قضایي د و شوې
 نفوذ لھ سیمې دتھ  خپلواکي
ړو لرونکو  د سره و
دتضعیف پھ  اړیکو قاضیانو

 ..٧٤ورکړي قوت نتیجھ کې،
 » سولي او د افغانستان د 

 وایي »ختیا ملي چوکاټمپر
 ومحاکمچې د تجدید نظر د 

تبدیل ، نایضاق ونوریاستد 
 .٧٥شوي دي

   پھ شا  ۴٠ يارنواللوی
وخوا کې نوي کلیدي 

  

  

  

  د یو خپلواک قضایي
ن  کمیسیون تأسیس او پھ 
کې دغھ بنسټ باید د شفافو 

انھ  پھ لرلو سره  پایلواو رو
د قضایي مقاماتو پھ بدلون، 

 وومارلو او منفکي برخ
ک کار وکړي.   کې چ

                                                             
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٧٠   )نٻ
امبر افغانستان (دولت افغانستان، س ختیا ملي چوکاټمپر سولي او د افغانستان د  ٧١ د ملي ، پھ اړه عدلی وقضایی سکتور د: وایي)  ٢٠١٦پ

  .ھرې کچې کارکوونکو د ظرفیت لوړوالي تھ ژمن دی درتطبیق د قانون د حکومت ي یووال
ھ (مارچ  ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ٧٢ امبر ، س٢٠١۵aکمی   )٢٠١۵، فبروری ٢٠١۵پ
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٧٣   )نٻ
ھ مھ ١٠ جون د کال ٢٠١۶ د( متحد ملل  ٧٤   )نٻ
امبر افغانستان، دولت( افغانستان چوکاټ ملي پرمختیا او سولي د افغانستان د  ٧٥  ملي د اړه، پھ سکتور وقضایی عدلی د: وایي)  ٢٠١٦ سپ

  .دی ژمن تھ لوړوالي ظرفیت د کارکوونکو کچې ھرې در تطبیق د قانون د حکومت یووالي
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کارکوونکي استخدام او یا 
  ٧٦.تبدیل کړي

د تدارکاتو پھ برخھ کې د اداری  ١٫٤
فساد اړوند قضیې تر قانوني تعقیب 

  ٧٧.الندې دي

 ھی فساد د کې تدارکاتو پھ 
 قانوني تر چې نشتھ دوسیھ
 .وي الندې ٻړنې

 ژمنھ حکومت یووالي ملي د 
 برخھ قضایي پھ چې کړې
 د« مدیریتي نوي د بھ کې

 مدیریت د دوسیو
 لھ سیستم »الکترونیکي

 او ویونکي واب بھ الرې
 سالمھ بھ تھ دوسیو ولو

ي   ٧٨.کوي رسید

 باید  حکومت یووالي ملي د
لی او پھ فساد کې قانون پ

تي چارواکو ملوث لوړ دول
 سره قانوني چلند وکړي.

 ولنھ باید  ملي د  نړیوالھ 
، د حکومت یووالي

زورواکو او فاسد افرادو پھ 
پھ  واقداماتوړاندې د قانوني 

   .  کړي ھ، حمایراوستلو کې

 مبارزې د ضد پر فساد لھ  .١٫٥
ړي قضایي او عدلي یو  مرکز ان

  ٧٩ دی شوی جوړ

 مبارزې د ضد پر فساد د 
 مرکز قضایي او عدلي

(ACJC) ست د ٢٠١۶ د  ا
ھ مھ ٢٣ پھ  .شو جوړ نٻ

 مبارزې د ضد پر فساد د 
 مرکز قضایي او عدلي

 شوي استخدام کارکوونکي
 ٨٠..دي

 مبارزې د ضد پر فساد د 
 د مرکز قضایي او عدلي

ړو  او پالیسي عملیاتو ان
 حال پھ چمتووالي د طریقې

 .٨١دي کې
 » مبارزې د ضد پر فساد د 

 پھ »مرکز قضایي او عدلي
 کړی اعالن کې ورستیو دې
 دسیو فسادونو لویو ۵ د چې
 ٻړنې تر کې شاوخوا پھ

   ٨٢. نیولي الندې

 باید حکومت یووالي ملي د 
 فساد لھ چې کړي حاصل ډاډ

 او عدلي مبارزې د سره
 کافي مرکز، قضایي

 شرایطو وړ او سرچینې
 د سره فساد لھ. ولري کسان

 مرکز قضایي د مبارزې
 استخدام کارکوونکو اداري
انھ یوې  تر باید الرې رو
 او ضرورتونو د او شي سره

 باید مخې لھ اسنادو تحصیلي
 جذب مخې لھ ضرورت د

 .شي
 خپلواک قضایي او عدلي د 

 کٻدو پاتې باقي لھ مرکز
 .کول السھ تر ډاډ خھ

 مبارزې د سره فساد لھ 
 باید مرکز قضایي او عدلي

 کې ٻړلو پھ دوسیو د
انھ،  مشخص او واقعي رو

 .کړي ایجاد وخت
 ھ او افغانستان د  د ھمدارن

 پھ خھ طریقو المللي بین
 د سره فساد لھ استفادې
 کې مرکز قضایي مبارزې

 د تھ کارکوونکو تخصصي
    برابرول زمینھ روزنې

                                                             
ھ مھ ١٠ جون د کال ٢٠١۶ د( متحد ملل  ٧٦   )نٻ
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٧٧   )نٻ
 )سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ٧٨
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٧٩   )نٻ
  )٢٠١۶صبوری (  ٨٠
تیا نړیوالې د  ٨١    سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د مرکھ سازمان رو
  )٢٠١۶( يشھید  ٨٢
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  د ملکي خدمتونو انسجام او د عامھ خدمتونو وړاندې کول . ٢
تیا د وضعیت ژمنھ حکومت د اليویو ملي د تنھ سازمان نړیوال رو  سپار

  

 ٩٠لږ تر لږه د نوي حکومت  ٢٫١
سلنھ لوړه رتبھ چارواکو د اساسي 

 ٢٠١۶مادې لھ مخې د  ۵۴قانون 
خپلھ  کال پھ لومړی نیمایي کې

  ٨٣.شتمني اعالن کړی ده

 د سره فساد اداری لھ 
 د ستراتیژۍ د مبارزی
 ادارې عالی ارنې

وونھ  د چې وشوهتھ  الر
 مادې ١۵۴ د قانون اساسي

 د چارواکو د بنسټ پھ
 ارنھ اعالن د شتمنیو
 .وکړي

  لږ تر لږه د نوي حکومت
سلنھ لوړه رتبھ چارواکو  ٩٠

مادې لھ  ۵۴د اساسي قانون 
کال پھ  ٢٠١۶مخې د 

لومړی نیمایي کې خپلھ 
  ٨٤.شتمني اعالن کړی ده

 د حکومت یووالي ملي د 
 کې برخھ پھ اعالن د شتمنیو
 مقننھ، اجرائیھ، د باید ژمنھ،

ھ او قوو قضائیھ او  ھمدارن
 قانون کٻدو پلې د مرکونو د
 دولتي ارشدو ولو شمول پھ

 د. شي پراخ تھ چارواکو
تیا  لھ سازمان نړیوال رو
 د او سولې د«ژمنو نویو

 پرمخت ملي د افغانستان
 د«. کوي ھرکلي »چوکاټ

 پراختیا او سولي د افغانستان
: وایي »چوکاټ ملي

ھ  د او مرکونو د ھمدارن
 ھم تھ سکتور ادارو مالیاتي

 اعالن قانون د ویتمنش د
یږي  پلی پرې او وغ

 .٨٥.شي
 د باید اعالن شتمنیو د 

 بنسټ پر اسنادو او شواھدو
ٻړل  د شتمنیو د.   ٨٦.شي و
 سیستم یو باید لپاره اعالن
 ثبتول نھ شتمنیو د شي، جوړ

 ناغیړي ھکلھ پھ یې یا او
 باید کې صورت پھ کولو

  شي وضعھ بندیزونھ مناسب

  

ھ حکومت کولو، دقانون   ٢٫٢ د 
واکمني او فساد سره د مبارزې عالي 
شورا جوړه شوې او پھ اغیزمنھ 

ھ فعالیت کوي   ٨٧.تو

 

 او شوې جوړه شورا دغھ 
ھ  د ٢٠١۶ د ھمدارن

 ناستھ یوه ٢٨ پھ جوالی
  ٨٨..درلوده

  د مبارزې د سره فساد لھ 
 برخھ پھ حاکمیت د قانون

 عالي حکومتداري د کې
ړو باید پھ شورا  ان

رامونو  خاصھ پھ پرو
ھ  اکلو پھ ستراتیژي د ٨٩تو

                                                             
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ٨٣
 چې دي پکې نومونھ کارکوونکو دولتي تنو ٣٧ د) اداره عالي نظارت د لپاره کولو پلي د مبارزې د سره فساد اداري لھ( کې سایټ ویپ پھ  ٨٤
 مراجعھ تھ)http://anticrruption.gov.af/en/page/1733(    وکړئ مھرباني  کړٻده، اعالن شتمني خپلھ یې مخې لھ قانون اساسي د

  .وکړئ
  )سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ٨٥
تیا المللي دبین کې کال) ٢٠١۶( پھ ٨٦ تیا ملي(د خوا لھ سازمان رو ندوي یړنھ) سیستم رو  لپاره اعالن د شتمن د استازي دپارلمان چې ر
ومره او کوي اعتراض تل الزاماتو قانوني پھ  خپلھ چې حاضریږي، دیتھ سره سخت پھ ھغومره ولري وک لوړه کې دولت پھ یوکس چې ھر

تیا المللي بین د کال)  ٢٠١۶( د ولرئ مھرباني کړي اعالن شتمني ورئ رپوټ سازمان رو   .و
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ٨٧
  )مھ ٨٢ جوالی د کال ٢٠١۶ د( غني  ٨٨
  شورا مسؤولیت د :مادۀ ٣  ٨٩
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 پام تھ چارو الرو دپالیس او
 .وکړي

 پھ مبارزې د سره فساد لھ 
 حکومتدارۍ د کې برخھ
 میاشت ھره باید شورا عالي
 او ورکړي راپور خپل

 باید یې تھ راپور میاشتیني
 .وشي السرسی

 شورا، عالي حکومتداري د 
 فساد لھ او حاکمیت قانون د

 باید ھکلھ پھ مبارزې د سره
 د کې کار اوسني خپل پھ

 تھ متخصصینو ولنې مدني
 لھ ،سره ورکولو ونډه پھ

 ھکلھ پھ مبارزې د سره فساد
 پرمخت تھ استراتیژي

 .ورکړي

 د مبارزې د سره فساد لھ
 پھ میکانیزمونو او تخصص

 د چې حاصلول ډاډ ھکلھ
 شورا عالي او رئیس جمھور

 ولو پھ سربٻره دفتر پر
یز کې ادارو دولتي  يبنس

  .شي

  

  

 د تھ وزارتونو اړونده  .٢٫٣
) ورکړه پیسو د( ورکړو الکترونیکي

 ې د خھ تدارکاتو الکترونیکي او
  ٩٠.پراختیا او وده اخستلو

 

 خپل وزارت چارو کورنیو د 
ري منابع بشريد   کمپیو

 معرفي پخوا لھ سیستم
  .٩١کړي

 پٻژند الکترونیکي د دولت 
و  یو ھکلھ پھ ٩٢)تذکرو( پا

 ده ھیلھ کړی، تدوین قانون
 پھ بھ وسیلھ پھ ھغھ د چې
 عامھ کې ادارو دولتي ولو

 .شي ھواره الره تھ خدمتونو
 خلکو لھ ډول عمومي پھ 

 شوی پیدا فکر داسې سره
 تھ خدمتونو عامھ چې

 

 باید حکومت یووالي ملي د 
 الکترونیکي ژمنې دې د

 سره کولو ترسره پھ ارزونې
 پھ کٻدو پلي د ژمنو کړو د

 کړي السھ تر حمایت ھکلھ
 تدارکاتو د وروستھ او

رام الکترونکي  پالن او پرو
 .ورکړي دوام تھ کولو پلي
 

 باید حکومت یووالي ملي د 
 تھ وزارتونو اړوندو ھغھ
 کولو پلي د ژمنې دي د چې

 پام نلري، زیربناوې اساسي
 .وکړي

                                                             
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ٩٠
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٩١   )نٻ
تیا نړیوالې د  ٩٢   سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د مرکھ سازمان رو
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 رشوت لپاره السرسي
. دی ضرورت تھ ورکولو

ړې پھ کار دغھ ھ ان  تو
 د چې کې ساحھ ھغھ پھ

ړودولت او   راکړه ترمن و
لیدل ډٻر ده زیاتھ ورکړه
 او قوه قضایھ پھ: لکھ کیږي

 دې د ، برخھ پھ مرکونو د
نې د پرمخت کار  وړ اندی
  ٩٣.دی

  

 
 باید حکومت یووالي ملي د 

ھ  دغې د چې وکړي ھ
 د بنسټ قانوني د ژمنې
 قانون موخھ پھ دردلو

  .کړي تصویب

د خیالي کارکوونکو د پیژندلو  ٢٫٤
لپاره د کورنیو چارو وزارت د 

د اطالعاتو  کامپیوتري بشري منابعو
  ٩٤.سیستم پلی شوی دی

 د وزارت چارو کورنیو د 
 د مدیریت منابع بشري

ري  سیستم اطالعاتو کمپیو
 ولو پھ خو کړی، معرفی

 .موجود دی نھ کې والیتونو
 یا اطالعاتو  داسی تراوسھ 

ا  خیالی د چې تھ ډی
 د کې نیولو پھ کارکوونکو

 د وکړي پخلی  پرمخت
 .نشتھ السرسی ولو

 کال ٢٠١۶ د چې ده شونې 
 بروکسل یعنې ۵ پھ اکتوبر د
 راپور پوری کنفرانس د

  .  .  شي خپور

 خیالي د چې سیستم ھغھ 
 لپاره کشفولو د کارکوونکو

 .وي شفاف باید شوی، جوړ
 شوي افشا  خیالي 

  د او  معاشاتو د کارکوونکي
  منابع بشري د وزارت دغھ

 حذف باید خھ سیستم لھ
 .شي

 د چې کارکوونکي ھغھ 
ھ کارکوونکو خیالي  یې نن
  .شي محاکمھ باید کړې،

 د اړوند وزارت پوھنې د ٢٫٥
 عامو د بھ پایلې یړنو او محاکمې

ودل مختھ   ٩٥.شي کی

  ا ٻړنو) ھغې ډی د (قانوني 
تھ چې د پوھنې وزارت د 
ھغو کارکوونکو محاکمھ پھ 
ھ کړي کومو چې پھ  ډا
وونکو او  ھ د  خیالي تو

یو معلومات  ارایھ وون
ولو السرسی نشتھ  .کړي، د 

  ونو پھ بنسټ  پھ دې د رپو
یړنې  د یو  وزارت کې 
شمیر خیالي بستونو پھ اړه 

 راپورپیل شوې دي  او یو 
د جمھوري ریاست  د دفتر 
مقام تھ ھم استول شوی 

 ٩٦.دی

  

  

  د ملي یووالي حکومت باید
زر تر زره د روانې 
ٻړنیزو  محکمې د 

  معلوماتو پایلې نشر کړي.

                                                             
تیا نړیوالې د  ٩٣   .10p)، ٢٠١٥): ایشیا فوندیشن (٢٠١۵آگست  ١٢؛ ٢٠١۵آگست  ١١؛ ٢٠١۵ن وج ٣( مرکھ سازمان رو
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٩٤   )نٻ
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ٩٥   )نٻ
تیا د الملل بین د سره کارکونکي لوړپوړي دولتي  ٩٦ مبر د ١٩( مرکھ سازمان د رو تیا د او) ٢٠١٦ سپ ولول رو ست د ٢٢( را ). ٢٠١٦ ا

وبر د ١٠ پھ  راپور دغھ چې ده ھیلھ تیا نړیوالې د سره کارکونکي  لوړپوړي دولتي لھ. شي نشر کال لمریز ٢٠١٦  اک  مرکھ سازمان د رو
مبر د ١٩(   )٢٠١٦ سپ
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  ي او خیالي وون ڼ شمیر 
وونکي پھ نا امنو سیمو 
کې موقعیت لري، چې د 

ده چې  پورتھدولت لھ وسھ 
ٻړنھ  وسیم وپھ ھغ کې 
 ٩٧.وکړي

  

ھ عایداتي وزارتخونې  ٢٫٦ پین
(مالیھ وزارت، کانونو وزارت، 
رۍ، د ھوا نوردي  صنایع او سودا 
وزارت، د ترانسپورت وزارت، 

تکنالوژی وزارت د معلوماتی او 
روان میالدی کال تر پایھ د اداری 
فساد سره د مبارزی پالن جوړ کړی 

خھ یې  ٢٠١۶دی او  کال د نیمایي 
پھ پلي کولو پیل کړی دی، د نور 

 ٢٠١۶وزارتخونو پالنونھ بھ ھم د 
  ٩٨.کال تر پایھ جوړ شي

 ھ   اداري د وزارتخونې پین
  مبارزې د وړاندې پھ فساد
 دغھ او کړیدی جوړ پالن
 تھ وزارت مالیھ د پالن

 ٢٠١۶ د او شوی سپارل
ھ مھ ٢۶ پھ جوالی د کال  نی
 وړاندی تھ رییس جمھور بھ

 دغې د ولنې مدني ٩٩.شي
 کې جوړولو پھ مسودې

 ١٠٠.درلوده نھ ونډه فعالھ
 ایي چې راپور پاتې  دونھ 

 د سره فساد لھ نواوزازتخ
 کال ٢٠١۶ د پالن مبارزې

 کړي بشپړ باید پایھ تر
    ١٠١.دی

 او مبارزې د سره فساد لھ 
 ھلکھ پھ پالن کٻدونکي پلي
 مشوره سره ولنې مدني لھ

 .وشي
 فساد لھ وزارتونو ولو د 

 د پالن مبارزې د سره
 آنالین باید سم سره بشپړٻدو

  .شي نشر

چي تطبیق  »ارضي«دولت د  ٢٫٧
مکو او  د او ادراره ده ينو یوه

ھ  اوبو دمدیریت لپاره لوړه او 
نوموړی  ی.پیل کړید ،تجربھ لري

مکو لست چې پھ  اداره ولو ھغو  د 
ھ غصب شوی ال  ،غیر قانوني تو

دمخھ برابرکړی او پھ اوسني وخت 
پھ  کې دھغو د قانوني پړاوونو

وغصب شوی اتی رولو بوخت دي 
مکې خپلو اصلي مالکانو تھ تسلیم 

  ١٠٢.شي

 »د تنو ١۵٨٣١ د »اراضي 
 چې لیست غاصبینو د مکو

 پوړي لوړ د دولت د
 خلک زورور او چارواکي

 جمھوری  دي، شامل پکې
 تھ پارلمان او ریاست
 مکې د مھال اوس. استولی

 لوی د دوسیې شپږ غصب د
 د جرایمو د دفتر ارنوالی

 یړنې تر دیپارتمنت یړنو
 ..١٠٣دي الندې

 سترې او »اراضی« د 
 لیک تفاھم د من تر محکمې

  کې قانون پھ او  کول پلی
 تایید د) اصالحات( تغییرات

  

 »شویو غصب د »اراضي 
ا کچې د ستونزو د مکو  ډی

 ورتھ ول باید او نشر باید
 .ولري السرسی

  
 الستھ بیا( شوو مسترد د 

ا باب پھ مکو) راغلو  د ډی
 او ورکړي کې واک پھ ولو
ا نوموړې راز دغھ  د باید دی

 د او دفتر ریاست جمھوري
انونو ایزو سیمھ  خپلواک ار

                                                             
تیا نړیوالې د  ٩٧ امبر د کال ٢٠١۶ د( سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د مرکھ سازمان رو ھ مھ ١٩ سپ   )نٻ
  )٢٠١٥( دولت افغانستان د)) بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د(( راپور پرمخت د  ٩٨
٩٩    

تیا نړیوالې د  ١٠٠ ولنې  د مرکھ سازمان رو امبر د کال ٢٠١۶ د(استازي  پوړي لوړمدني  ھ مھ ١٩ سپ   )نٻ
تیا نړیوالې د  ١٠١ امبر د کال ٢٠١۶ د( سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د مرکھ سازمان رو ھ مھ ١٩ سپ   )نٻ
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٠٢   )نٻ
مکو د بیرتھ تسلیمٻدو پھ اړه کره او دقیق   ١٠٣ انونو خپلواکھ ادار. دهمشکل  الس رسی ډیره تھ آمارود غصب شویو  ې او د سیمھ ییزه اور
 . کړيارقام ، نشر  ھمتفاوت ،اړه پھ تسلیمٻدو بیرتھ د مکو شویو غصب دجمھور رییس دفتر، د 

 ) رجوع نمایید.٢٠١٦)؛ فیضی (٢٠١٦)؛ غبار (٢٠١٦لطفا بھ قلب آسیا (
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 پدې  و تر باسي انتظار
ھ  او ثبت د مکو د تو
 محکمې لھ مسوولیت انتقال
 تھ  »اراضي« خھ

 مھال اوس. شي وسپارل
 پھ کوالی نشي  »اراضی«

ر دې  ١٠٤.وکړي عمل کې ډ
ت اساسي د دولت د  جوړ
 ایي مسوده قانون د باب پھ
انونو دواړو د  پھ دندو د ار

ندولو  وکړي مرستھ کې ر
ھ پدې او  لھ کارونو د تو

 مخنیوی خھ تکرار
 .١٠٥وشي

 سرلیک د مکې« اراضی 
 شتمنیو او »اداره ملي اکلو

 تطبیق د سرلیکونو د تھ
 .جوړوي برنامھ یوه لپاره

١٠٦ 
 دفتر پھ ریاست جمھوري د 

 د غصب د مکو د کې
ھ یوه لپاره مخنیوي  کمی

  ١٠٧ .شوٻده جوړه

 ھمغږي سره ریاست
  ١٠٨..کړي

  

تیا دتدارکاتو. ٣   رو
تیا د وضعیت ژمنھ حکومت د اليویو ملي د تنھ سازمان نړیوال رو  سپار
تھ  ٣٫١ ولو با ارز حکومت، د 

قراردادونو لپاره د تھیھ او تدارکاتو 
یو ملي کمیسیون جوړ کړی دی، تر 
و د ساختماني قراردادونو د 

ت لپاره الره ھواره شي   ١٠٩.ن

 د کمیسیون تدارکاتو ملي د 
 ١٣ پھ دسمبر د کال ٢٠١۴

ھ مھ  ١١٠.شو جوړ نٻ

 کیمسیون د تدارکاتو ملي د 
 ولو د کې ه لیکپرٻکړ پھ
تھ با  تړونونو ارز

 د او ٻړنھ (قراردادونو)
ت تړونونو ساختماني  ین

 .١١١دی شامل

 باید حکومت یووالي ملي د 
ا د قرارداد پرانیستي« د  ډی

 .کړي پلي اصول »معیار
 د کې پروسو تدارکاتي پھ 

 باید ډون ولنې مدني
یز  .شي بنس

 باید حکومت یووالي ملي د 
 او جوړ پالن پراختیایي یو

اکي، االجل ضرب  د و و
 د تدارکاتو د مخې لھ ھغھ

                                                             
١٠٤   
ھ  ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٠٥   )٢٠١۶(جون کمی
ھ (جون  ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٠٦   )٢٠١۶کمی
تیا نړیوالې د  ١٠٧ امبر د کال ٢٠١۶ د( مرکھ سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د سازمان رو ھ مھ ١٩ سپ   )نٻ
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٠٨   )٢٠١۶ جون( کمی
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٠٩   )نٻ
  /procurementnationalofdirectorategeneral/59http://aop.gov.af/english: :سایټ ویب دفتر د جمھور رییس د  ١١٠
ھ ١٣/١٢/١٣٩٣ پھ فرمان تقنیني شمٻره ٧٢  ١١١   شد شو  صادر نٻ
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 کمیسیون تدارکاتو ملي د 
 د چې لري، غونډې اونیزې
 خوا لھ رئیس جمھور
 غونډه پدې. کیږي رھبري

 پھ استازي، پارلمان د کې
 لیږد د امنیت د کې افغانستان

 ادارې قوماندان ډې د
 بیا د افغانستان د او استازي
ړي د لپاره رغاونې  ان
 ١١٢ .کوي ډون مفتش،

 ست د کال ٢٠١۶ د  پھ ا
 افغانستان د کې میاشت

 تصویب قانون تدارکاتي
 .شو

 تدارکاتو ملي د افغانستان د 
ې ارنې د  لھ کمیسیون ان

 دٻخوا، پھ را خھ جوړٻدو
 دولت لھ کې تدارکاتو پھ

 میلیونھ ٣۵٠ دېږن سره
 کې سپما پھ ډالرو امریکایي

   .کړې مرستھ

 تھ والیتونو کار ٻړنې
یږي   .وغ

 د« کې وخت اوسني پھ دولت ٣٫٢
ا د قرارداد خالص  د »معیار ډی

 باندې تطبیق یي مرحلھ د پرنسیبونو
 د باندې پروژو لویو پر او کارکوي
یزو ھ پھ کړنو بنس  تمرکز تو

  ١١٣.کوي

 پھ مبراسپ د ٢٠١٦ د 
 تدارکاتو ملي د کې میاشت

 خالص((د  کمیسیون
 د او))  ھمکاری قرارداد

تیا د افغانستان  رو
 تفاھم سره ادارې ارونکي

 دغھ پھ. کړ لیک الس لیک
 الندې کې لیک تفاھم

 د: لکھ دي شامل تعھدات
 تدارکاتي عامھ پھ افغانستان

م  ورکونې حساب د کې سیس
تیا د  اوسن کچو د رو

 برخھ پھ تدارکاتو د یړنھ،
 او لوړول ظرفیت د کې

ون  د  فیډبک، یا غبر
تي  د ھمکاریو ازمای

و د پیل نظارت  د پروژو غ
 لھ کولو پلي د قراردادونو

  ١١٤ کړه زده خھ پایلې

 کمیسیون تدارکاتو ملي د 
 خالص د« لیک تفاھم باید

 د او »ھمکاري قرارداد
تیا د افغانستان  ادارې لھ رو

 کې ھمغږي پھ ای یو سره
 .کړي پلي

 باید حکومت یووالي ملي د 
 اصول قرارداد پرانیستي د

ا د قرارداد پرانیستي د او  ډی
نډرډونھ   .کړي عملي س

                                                             
  )٢٠١۶ پتامبر(س هادار وملی تدارکاتد   ١١٢
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١١٣
امبر  ١۶(ترمن OCP  ،IWA،  اداره تدارکات ملی د لیکتفاھم   ١١٤   ) ٢٠١۶سپ
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 تړونونھ ول دولت   ٣٫٣
 کې سایت ویب ھغھ پھ) قراردادونو(

 لري رسی الس ورتھ ول د چې
 د وړاندې پھ قلم ھر چې کړي خپاره

 د پیرودلو او مشخص معیار اوطلبی
نده یې یړنھ قوانینو  کړي ر

  ١١٥.ده

 د کمیسیون تدارکاتو ملي د 
رونیکي تدارکاتو م الک  سیس
 پھ تطبیقول او جوړول

 .لري غاړه
 

 کمیسیون تدارکاتو ملي د 
 خپاره قراردادونھ بعضي
 دغھ چې غواړي او کړي

الره  پایھ تر کال ٢٠١٦ د ت
 .کړي پراخھ پورې

 
   

 کمیسیون تدارکاتو ملي د 
 دوه د د چې، ورکوي راپور

 لھ ورکوونې حساب اړخیزه
 د بساینھ ان پھ الری

ړتیاوو  ارتباط، پھ ان
 پالن پھ کمیسیون نوموړى

 رک نالینآ د چې لري کې
 د میکانیزمونھ موندنې

 د تعقیبولو د دوسیو تدارکاتي
 جوړ لپاره راوستلو سھولت

 میکانیزمونو دغھ پھ. کړي
 د سیستم تدارکاتي د(( کې

 ،))سھولت موندنې رک
 تطبیق لھ قراردادونو د((

 د ،))سیستم ارنې د خھ
 د او کولو پالن د تدارکاتو

 قراردادونو د تدارکاتو ملي
 موندنې رک د دوسیو د

 ملي د. دى شامل سیستم
 پھ کمیسیون تدارکاتو
 تدارکاتي د(( کې لومړیو
 کې موندنې رک پھ سیستم

 د((  او ،))سھولت
 د خھ تطبیق لھ قراردادونو

 کړي پیل بھ سیستم ارنې
ھ او  بھ لھ وروستھ ھمدارن
 ملي د او پالنول تدارکاتو د

 د قراردادونو د تدارکاتو
 موندنې رک د دوسیو
م  ١١٦  . کړي پلي سیس

  

  

  

  

 باید حکومت یووالي ملي د 
ا د قرارداد خالص« د  ډی

 .کړي پلي اصول »معیار
  

                                                             
  )٢٠١٦می  ١٢غنی (  ١١٥
ست( اداره تدارکات ملی د  ١١٦   )٢٠١۶ آ
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 •  تدارکاتو ملي د 
 نھ پدي اوسھ تر کمیسیون

 یو چې توانیدلي دى
رونیکي  سیستم تدارکاتي الک

 لپاره دې د.  کړي تطبیق
م دغھ د چې  د  قوانین سیس

رونیکي  کولو حکومت الک
ھ او لپاره  سایبري ھمدارن

ھ او. غواړي امنیت  ھمدارن
م دې د  کولو عملي د سیس

 یکنالوژي معلوماتي د لپاره
 ظرفیت د او ١١٧اساسات
  ١١٨.ده اړتیا تھ لوړولو

  د کمیسیون تدارکاتو ملي د 
 نھ د ظرفیت کنالوژي یوه

  .دى ډوډ وجھ پھ شتون
 

  قصد وزارت ېعام فوایدد 
ود لري یزو ولو تر  بنس

 معلوماتو تخنیکي د پروژو
ابیس جامع ډون پھ  جوړ ډی

 ١١٩..کړي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١١٧   )٢٠١۶ جون( کمی
تیا نړیوالې د  ١١٨ امبر د کال ٢٠١۶ د( مرکھ چې د تدارکاتو پھ برخھ کې تخصص لري، سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د سازمان رو  سپ
ھ مھ ١٩   )نٻ
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١١٩   )٢٠١۶ جون( کمی
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ډون مدنی د .٣   ولنې 
تیا د وضعیت ژمنھ حکومت اليویو ملي د تنھ سازمان نړیوال رو  سپار
ولنی  ٤٫١ دون پیاوړتیا او د مدنی  د

د اداری فساد پر وړاندې دمبارزې د 
ٻړنیزو رسنیو پھ  فعالینو مالتړ د 

  ١٢٠.شمول

 عاتووموض د فساد اداري د 
 ور ھمکارۍ د اړه پھ

  .لري نھ شتون تدابیر
 د افغانستان د ولنې مدني 

 ملي پراختیا او سولي
 پایلھ پھ مسودې د چوکاټ

ډه اغیزمنھ کې  ده نھ و
  .١٢١اخیستې

 •  د مخې، لھ راپور د 
 پالن د وزارت مالیې

منټ ریاست  دولتي یو ډیپار
 پھ او کړى طرحھ پالن

 یې کې وخت اوسني
و تطبیقوي  مدني لھ تر

تلې مرستې سره ولنې  غ
  .١٢٢.کړي

 مدني د ډونرانو، المللي بین 
 سیمیزې او موسساتو ولنې

 او برنامو خپلو د تھ ډلو
 او نظارت پالن د پروژو

 د کې برخھ پھ ارزونې
 کړې مساعده زمینھ کډون

     .ده

   یزو د د  د لومړیتوبونو بنس
تیا نړیوال سازمان د  رو

ولولو اطالعاتو   موخھ پھ را
 دولتي ولو پھ افغانستان د

 ٢٠١۴ د کې ادارو
 السرسى د تھ اطالعاتو

  .کوي مالتړ کولو پلي قانون
 چې کول السھ تر ډاډ دې د 

 سره فساد ملي د ولنھ مدني
 پھ ستراتیژۍ د مبارزې د

 ونډه فعالھ کې مسوده
  .واخلي

  فساد د او رسنیو تحقیقي د 
 د مبارزې د وړاندې پھ

 کاره او ساتنھ فعالینو
  .مالتړ

 دولتي ولې چې ده الزمھ 
  ولنې مدني د ادارې

 ھر د  inputsنظریات یا
 کې جوړولو پھ پالیسیو ډول
 اړوند حکومتدارۍ د اویا
 اداري د یا او قانون نوى
 اى کې مبارزه سره فساد

  .کړي اى پر
 باید حکومت یوالي ملي د 

 ھمکاري دولتي پرانیستې
  .کړي دود

 غړي پارلمان د افغانستان د 
 د استازي ولنې مدني د او

 ناظرانو یا  او نکووکو ډون
ھ پھ  د حاکمیت، قانون د تو

 او مبارزې د سره فساد
 شورا عالي دارۍ حکومت

  .ولري تونش کې مجالسو پھ

  

                                                             
  )٢٠١٦ادارۀ تدارکات ملی (آگست   ١٢٠
تیا نړیوالې د  ١٢١ ولنې د استازي پوړي لوړ د سازمان رو امبر د کال ٢٠١۶ د( مرکھ سره نړیوالې  ھ مھ ١٩ سپ   )نٻ
  )شوی السرسی کې سپتامبر پھ کال ٢٠١۶ د تھ سند کاري داخلي دولت د دافغانستان(  سپتامبر ماتریس، اصالحاتو د  ١٢٢
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ري د .٤   وده سودا
تیا د وضعیت ژمنھ حکومت یووالي ملي د تنھ سازمان نړیوال رو  سپار
و د مالکیت  ٥٫١ دولت د کمپنیو د 

د معلوماتو د ثبت عامھ مرکزي 
  ١٢٣ دفترونھ جوړ کړیدي

 پھ ھکلھ د  مالکیت د ې د
 نوم عمومي یو معلوماتو

 .شتون نلري مرکز ثبتونې

 رۍ او صنایع د  سودا
 ثبت مرکزي د وزارت
ا پھ ریاست  کې بیس ډی

 شرکتونو ١٣٠٠٠٠
 ١٢٤.دی شوی ثبت جوازونھ

 ولو د تھ معلوماتو دې. 
  ھ.نشت رسی الس

  رۍ صنایعو او سودا 
ولو  وزارت ھوډ لري چې د 

سیستم د شرکتونو د مالیاتي 
یړنې لپاره یو ( آن الین) 

  ١٢٥.سیستم جوړ کړي

 ې د ژمنھ خپلھ باید دولت 
پھ ھکلھ د  مالکیت د

 نوم عمومي یو معلوماتو
جوړولو پھ مرکز  ثبتونې

  .کړي عملي ،برخھ کې
  

دولت پھ مالکیت کې دشفافیت د  ٥٫٢
ولوھغو کمپنیو د  تضمین او د
کنترول لپاره چې د داراییو پھ 

لون  کې بوختې دي، اقدام کړی خر
  ١٢٦.دی

 د   ١٢٧د قراردادي ډلو ھویت
تدارکاتو د ملی ادارې پھ 

خپور شوی.  کې ویب سایت
پھ ھکلھ  مالکیت د ې دخو 

ملي  معلومات شتون نلري.
تدارکاتو اداره وایي چې د 
قراردادیانو پیژندنھ یا ھویت 
د تداراکاتو د ادارې پھ ویب 

ور شوی سایت کې ھم خپ
   .١٢٨.دی

  و وزارت ھوډد لري  ول 
ولو زیربنایی پروژو  چې د 
لپاره د تخنیکي معلوماتو پھ 

  

  

 مالکیت د ې د باید دولت 
 یو پھ ھکلھ د معلوماتو

مرکز  ثبتونې نوم عمومي
 وکړي ژمنھ

  

                                                             
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٢٣
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٢٤   )٢٠١۶ جون( کمی
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٢٥   )٢٠١۶ جون( کمی
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٢٦
  .www.ppu.gov.af: ملي تدارکاتو ویب سایت تھ دې مراجعھ وشيلطفا   ١٢٧
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٢٨   )٢٠١۶ جون( کمی
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شمول یو جامع ډیتابیس 
  ١٢٩.جوړ کړي

حکومت د کسب کار یا سودا  ٥٫٣
تھ  ري کې د آستانتیاوو د رامن

کړنالر جوړوي چې کولو یوه 
ساختماني جواز ثبتول، د مالیاتو 
نا تھ د  ورکول او ثبت او بر
مکې د النجو قضاوت  السرس  او د

کال د  ٢٠١۶پکې شامل دی او د 
دسامبر تر میاشتې بھ د کابینې لخوا 

  ١٣٠منظور شي

  د ملي وحدت حکومت وایي
رۍ د چاپیلایر د  د سودا 
ساده کولو لپاره ت الره 

ده او د اقتصاد جوړه شوې 
د عالي شورا لخوا ھم تائید 

 .١٣١او منظور شوې ده.

  کال د مارچ پھ  ٢٠١۶د
میاشت کې د خصوصي 
سکتور د پراختیا د ریاست 

رۍ یا  DBIلخوا د سودا 
ړی پالن جوړ شوی  ان
دی او د وزیرانو د شورا د 

  ١٣٢منظوری لپاره چمتو دی

  حکومت ژمنھ  یوواليد ملي
ود جوا ز د کړې ده چې تر 

رایطو باندې بیا صدور ش
 کتنھ وکړي، اضافي
تشریفات را کم  کړي، د 
رتیاوې  ان مالکیت 
انھ ، صادرات آسانھ ،  رو
د اعتماد وړ برق تھ 
السرسی او ترانسپورتي 
لیږد رالیږد برابر کړي او 
رو او  ھ د سودا  ھمدارن
متشبثینو شخصي  امنیت پھ 

 .باب اطمینان حاصل کړي.
١٣٣ 

  رۍ د افغانستان د سودا 
د  ،١٣٤قراردادونو قانون

رۍ پرمخ بیولو د  سودا 
 ثبت پھ برخھ کې غیر علمي

  دملي وحدت حکومت ھغھ
ژمنې لکھ د جواز د صدور 
او شرایطو بیا کتنھ، د ډیرو 
تشریفاتو کمول، د ملکیت د 
انھ کول، د  ړتیاوو رو ان

ت او ساده ت الرې د تین
  ١٣٦عملي کړي کول، باید

 د حکومت وحدت ملي د 
 کولو ساده د رۍ سودا

الره  کې واک پھ ولو د ت
  .ورکړي

                                                             
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٢٩   )٢٠١۶ جون( کمی

  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٣٠
  )٢٠١۶( وزارت یېمالد  /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٣١
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٣٢   )٢٠١۶ جون( کمی
 مراحل شمیر یو یې کول پلي خو لري اصول وړ منلو د معموال مراحل قانوني دولتي: وایي چوکاټ سولې او پرمختیا ملي د)  ٢٠١۶(چا ١٣٣

و کوي ژمنھ حکومت وحدت ملي د. برابروي زمینھ تھ نشتوالي اغیزې ې د کې کار پھ او رشوت چې لري  د شرایط اخیستلو د جواز د تر
ھ لھ د مراحلو ضروري غیر  الکترونیکي مرکزي یو کولو وړاندې د خدماتو د مدیریت د رۍ سودا یو موخھ پھ کوولو دساده او سره وړلو من

  . چوکاټ کاري سولې او پراختیا ملي د /دولت دافغانستان) ٢٠١۶.(کړي فعالھ کې مرکز پھ والیتونو   ٧ د او کابل پھ سیستم
الو د مالونو د)  ٢٠١۶(  ١٣٤ ري او خر تیا نړیوالې د)  ٢٠١۶:(قانون قراردادونو سودا   .وکړئ مراجعھ تھ سازمان رو
ا کې تنظیمیږي  ١٣٦ رۍ قراردادونو د قانون پھ ر الو اود سودا    . اوس مھال د توکو خر
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او بیروکراتیک شرایط او 
لري. د طرزالعملونھ 

ري قراردادونو پلي  سودا
کول یو اوږ او پیچلی بھیر 
تیا کمزوری او  دی چې رو
ر د منازعاتو د حل  سودا 
رۍ  کولو پھ خاطر د سودا 

خھ زړه صب  روی.محاکمو 
 .١٣٥  

 

  

  صنایعاستخراجی  .٥
تیا د وضعیت ژمنھ حکومت یووالي ملي د تنھ سازمان نړیوال رو  سپار
د معادنو دقانون اصالح چی د  ٦٫١

ت« تیا نو اروی »د رو  سره ساز

١٣٧  

 د قانون، اوسنی دکانونو 
 پوړي لوړ ینې دولت

 غیر او مستقیم پھ چارواکي
 جواز د کانونو د ډول مستقیم

 ھغھ. کوي مستثنی ې لھ
 کې لست دې پھ چې وک
 غړي پارلمان د دي نھ شامل

 قواوو مسلح د او
 دي کارکوونکي

 
  د کانونو پھ قانون کې د

تو مسوده لھ مدني تغییرا
ھ شریک ولنې سره نھ ده

 .١٣٨ېشو

  ونو پر بنسټ، د ((د د رپو
افغانستان پھ استخراجي 
تیا  صنایعو کې د رو
ابتکار)) فعالیتونود ھمغږي 
کولو مسوولیت بھ د 
جمھوري ریاست دفتر 
اقتصادي مشاور تھ وسپارل 

  ١٣٩.شي

 د کې قانون پھ دکانونو 
 د باید) اصالحات( تغییرات

 د و د شرکتونو یا کمپنیو
 او لیکنھ نوم عمومي ملکیت
 ورکړې د مالیاتو د کمپنیو

ھ او  د کمپنیو د ھمدارن
ا تولیداتو ھ پھ خپرول، ډی  ډا

 .کړي
 باید حکومت، وحدت ملي د 

 استخراجې ایز سیمھ
وي ارزونھ فعالیتونو  .وھ

   

 کول علنی شرکت د حکومت، ٦٫٢
  موادو معدنی ازو تیلو، د تھ دولت(

  ونو پربنسټ، د د رپو
پترولیم اوکانونو وزارت د 

  وزارتپترولیم او کانونو 
د کمپنیو د دولت تھ  باید

                                                             
رۍ قراردادونو قانون د د یوې دعوې طرزالعمل پھ اړه ، وخت او قیمت او یوې النجې د موثری حل   ١٣٥ الو او سودا  لپاره د توکو خر

  ن دی.
  )سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د ١٣٧
تیا د  ١٣٨    لودتخصص در و کېاستخراجی صنایع چې پھ سره چارواکي دولتي پوړي لوړ د مرکھ نړیوال سازمان رو
تیا د ،)شوی السرسی کې سپتامبر پھ کال ٢٠١۶ د تھ سند کاري داخلي دولت د دافغانستان(  سپتامبر ماتریس، اصالحاتو د  ١٣٩  نړیوال رو

امبر ٢٠١۶( مرکھ سازمان   )سپ
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 تقویھ) ورکړه پیسو اړوند پورې
 رپوټ نړیوال یو و تر کوی

 او شی برابره زمینھ تھ ورکوونې
 او لپاره پوھی عامھ د راز ھمدا

 ساحھ پدې لپاره تقویی د دشفافیت
  ١٤٠.وشي کار کې

استخراجې صنایعو 
پراختیایي پالن طرح کړی 

ولو ١٤١.دی  دې پالن تھ د 
  .الس رسی نشتھ

  د کمپنیو دولت تھ د مالیاتو د
ھ د  ا او ھمدارن ورکړې ډی
کمپنیو د تولیداتو پھ اړه 
ولو الس  معلوماتو تھ د 

  ١٤٢.رسی نشتھ

ا او  مالیاتو د ورکړې ډی
ھ د کمپنیو د  ھمدارن
تولیداتو پھ اړه معلوماتو 

  شر کړي.ن

  

  گان کننده تمویل مساعدت .٦
 المللی بین شفافیتسازمان  توصیۀ وضعیت ملی وحدت حکومت تعھدات

 افعانستان پھ کوونکی مرستھ ٧٫١
 ول اړه پھ مرستو مالی خپلو د کې

 ولو( شمول پھ مصارفو د معلومات
 لھ یا او وی شامل کې بودجھ پھ کھ

 ھر چی کوی وړاند) وی بھر بودجی
 دیتابیس پھ مرستو انکشافی د کال
 لخوا ریاست د مرستو انکشافی د کی

  ١٤٣.کٻږي درج او ثبت

  :د ملي وحدت حکومت وایي
م کال د  ٢٠١۶چې د 

مې  ٣١جوالی دمیاشتې تر 
ې  چې د  ODA ٪٩٣نی
م مالي کال لپاره  ٢٠١۶

ژمنھ شوې ده، د پراختیایي 
مرستو پھ ډیتابیس کې ثپت 

 .١٤٤شوې دي

 ار ې ند ارزونې او ې کمی
م کال کې لھ شپږو  ٢٠١۶پھ 

خھ  لویو تمویلوونکو 
تنھ کړې ده تر  و د غو

لھ حکومت سره  یووالیملي 
پراختیایي دخپلو 

وبونو برنامې  لومړی
ھمغږې کړي. لھ دې ډلې 

و دا لوونکیتموصرف دوو 
ھمغږي تائید کړې ده او 
یاھم ویلي دي چې کار پرې 

 .١٤٥روان دی

  تمویلوونکي باید دخپلو
مرستو د برنامو د مصرف 
شوو او تخصیص شوې 
بودجې پھ اړه د معلوماتو پھ 
ډون موخې، فعالیتونھ، 
ھ اخیستونکي او د  پایلې، 
برنامې د ارزونې رپوټ تھ 

د الس رسي زمینھ ولو د 
 کړي.برابره 

 

 مدني باید کوونکي تمویل 
رامونو ولنھ  پھ دپرو

 پلي پھ اوپالیس جوړولو
 سره فساد اولھ کولو

 کې فعالیتونو پھ دمبارزې
 .کړي شریک

 افغانستان د باید تمویلوونکي 
 مدیریت مالي دعامھ دولت

 د کړنھ دا او تقویھ سیستمونھ
 لومړیتوبونو پھ کارو خپلو
 .راولي کې

 . 

 بل یو لھ باید تمویلوونکي 
ھ او سره،  مدنې د ھمدارن

                                                             
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٤٠
تیا د ،)شوی السرسی کې سپتامبر پھ کال ٢٠١۶ د تھ سند کاري داخلي دولت د دافغانستان(  سپتامبر ماتریس، اصالحاتو د  ١٤١  نړیوال رو

امبر ٢٠١۶( مرکھ سازمان   )سپ
١٤٢  ).2016Global Witness (  
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٤٣
  )٢٠١٦وزارت ( ېمالی د/د پرمخت راپوربساینھ  ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٤٤
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٤٥   )٢٠١۶ جون( کمی
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  ھ د ارزونې او نظارت کمی
رپوټ ورکوي چې د ډیرو 

و پروژې لھ لوونکیتمو
خھ بھر دي او د  بودجھ 
ملي وحدت حکومت ھی 

رول پرې نلري   ١٤٦ راز کن

 مھالھ اوږد د شویو ژمنھ 
رامو انکشافي  مرستو د پرو
ابیس  محتوا، ھغھ د او ډی
 د او اخیستونکي ھ پایلې،

رامونو  ارزونې د پرو
 السرسی ولو د تھ راپورونھ

 .  کیږي نھ

 اوس حکومت یووالي ملي د 
 پھ وزارت مالیې د مھال،
 مالیې عامھ د مشرۍ

 یوه پھ کې برخھ پھ مدیریت
ړې  دې پھ الر نوې ان

و کوي، کار موخھ  و تر
 د ډونر د چې شي کوالی

پھ  تو ډیری حصھمرس
کې شاملھ  بودجې دولتي
 د تھ پالن دغھ ١٤٧.کړي
    .نشتھ السرسی ولو

 لھ وحدت ملي د او ولنې
 پھ فساد د سره حکومت
و پھ مبارزې د وړاندې  ھ

 تقویھ ھمغږې خپلھ کې،
 د باید تمویلوونکي. کړي
ړو  نظارت وسیلھ پھ و

ړو د زمینھ مساعده او  د و
 کارتونھ ورکونې راپور
 د ھمدارنکھ .کړي جوړ
 حسابورکونې او ډون

 اړوند مرستې د( سیستمونھ
و د اړیکو د شکایاتو  او کر

 رسٻدو د تھ شکایتونو دې
 لرلو زیربناو الزمھ د  لپاره

  .  يړ من تھ راو) ډون پھ

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                             
ھ ډه خپلواکھ ارزونې او ارنې د مبارزې د پروړاندې فساد اداري  ١٤٦   ))٢٠١۶ جون( کمی
تیا المللی بین د) شو و السرسي کې سپتمبر ٢٠١۶ ،و تھداسنا کاري داخلي دولت د افغانستان د( اصالحات ماتریس د  ١٤٧  مرکھ سازمان رو

  )سپتمبر ٢٠١۶(
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ډون کوونکو پروفایل   دویمھ ضمیمھ: د 
ینھ  افغان/بھرني تیا   تاریخ  سکتور او دنده  تخصص  نارینھ/ مرکھ/ رو

ه   غون
  دواړه/

استخراجی   نارینھ  بھرنی
  صنایع

ولنې  د مدني 
ی   ارشد غ

  مرکھ   ٧/١١/٢٠١۶

عدلي او قضایي   ینھ  بھرنی
اصالحات او 

استخراجي 
  صنایع

ولنې  د مدني 
ی   ارشد غ

  مرکھ  ٧/٢١/٢٠١۶

لھ فساد سره   نارینھ   افغان
ولو  مبارزه(

  سکتورونو کې)

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

  مرکھ  ٧/٢۵/٢٠١۶

لھ فساد سره   نارینھ  افغان
ولو  مبارزه(
سکتورونو 

  او تفتیشکې)

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

  دواړه  ٧/٣١/٢٠١۶

ت   نارینھ  بھرنی ین د قانون 
او عدلي او 

قضایي 
  اصالحات

ولنې  یوالې  د ن
لوړ پوړی 

  چارواکی

  مرکھ  ٨/٨/٢٠١۶

د حکومتدارۍ او   نارینھ   بھرنی
ت ین   قانون 

یوالھ    مرکھ  ٢٠١۶/٨/٨  ولنھن

ت    بھرنی ین ولنھ  د قانون  یوالھ    ٢٠١۶/٨/٨  ن
٢٠١۶/٨/٢٢  

  دواړه

د حکومتدارۍ او   نارینھ   بھرنی
ت ین   قانون 

ولنې  یوالې  د ن
لوړپوړی 
  چارواکی

  مرکھ  ٨/١١/٢٠١۶

ت  نارینھ  بھرنی ین ولنې   د قانون  یوالې  د ن
لوړ پوړی 
چارواکی 

)GIZ(١٤٨  

٢٠١۶/٨/١١  
٢٠١۶/٨/٢٢  

  دواړه

لھ فساد سره   نارینھ  افغان
ولو مبارزه )

  سکتورونو کې)

دولتي لوړپوړی 
چارواکی(د مالیې 

  وزارت)

  مرکھ  ٨/٣٠/٢٠١۶

لھ فساد سره   نارینھ  افغان
ولو  مبارزه(

  سکتورونو کې)

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

٢٠١۶/٨/٢٢  
٢٠١۶/٨/٣٠  

  دواړه

لھ فساد سره   نارینھ  افغان
ولو  مبارزه(

  سکتورونو کې)

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

٢٠١۶/٨/٢٩  
٢٠١۶/٩/١٩  

  مرکھ

د ملکي خدمتونو   نارینھ  افغان
  اصالحات

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون   د رو

                                                             
١٤٨  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
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دولتي لوړ پوړی   تھیھ او تدارکات  نارینھ  افغان
  چارواکی

٢٠١۶/٨/٢٢  
٢٠١۶/٩/١٩  

  دواړه

ت   ینھ  افغان ین د قانون 
لھ اداري فساد  او

  سره مبارزه

ی ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  د پارلمان غ تیا غون   د رو

لھ اداري فساد   نارینھ  افغان
  سره مبارزه

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون   د رو

د عامھ مالیې   نارینھ  افغان
  مدیریت

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون   د رو

ولنھ  حقوقد بشر   نارینھ  افغان ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  مدني  تیا غون  د رو
ت   نارینھ  افغان ین د قانون 

او لھ اداري فساد 
  سره مبارزه

ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

ري   نارینھ  بھرنی د سودا
  مدیریت

خصوصي 
  سکتور

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون  د رو

لھ اداري فساد   نارینھ  افغان
سره مبارزه او 

  تفتیش

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون  د رو

ولنھ    ینھ  بھرنی یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو
ه           تیا غون  د رو

ولنھ    نارینھ  بھرنی یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو
کیو حقوق  نارینھ  افغان دولتي لوړ پوړی   د ل

  چارواکی
ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون  د رو

لھ اداري فساد   نارینھ  افغان
  سره مبارزه

ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

ري   نارینھ  افغان د سودا
  مدیریت

ولنې  د مدني 
ی   ارشد غ

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون  د رو

ولنھ    نارینھ  بھرنی یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو
ولنھ    ھ  بھرنی یوالھ  تیا   ٢٠١۶/٨/٢٢  ن هد رو غون  
ت   نارینھ  افغان ین د قانون 

او قضایي 
  سکتور

ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

د عامھ خدماتو   ینھ  افغان
  اداره

دولتي لوړ پوړی 
  چارواکی

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون  د رو

دولتي لوړ پوړی     نارینھ  بھرنی
  چارواکی 

ه  ٨/٢٢/٢٠١۶ تیا غون  د رو

ولنھ  حقوقد بشر   نارینھ  افغان  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  مدني  تیا غون  د رو
ت   نارینھ  افغان ین د قانون 

او قضایي 
  سکتور

ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

لھ اداري فساد   نارینھ  بھرنی
  سره مبارزه

ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

ت   نارینھ  بھرنی ین د قانون 
او قضایي 

  سکتور

ولنھ ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  مدني  تیا غون  د رو

ولنھ  ملکي خدمات  نارینھ  افغان ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  مدني  تیا غون  د رو
ولنھ    نارینھ  افغان یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو
لھ اداري فساد   نارینھ  افغان

  سره مبارزه
ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  دولت تیا غون  د رو
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اکنو د قانون   نارینھ  بھرنی د 
ت   ین

ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ولنھمدني  تیا غون  د رو

ولنھ    نارینھ  افغان ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  مدني  تیا غون  د رو
لھ اداري فساد   نارینھ  افغان

  سره مبارزه
ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ولنھ مدني    نارینھ  بھرنی تیا غون  د رو
لھ اداري فساد   نارینھ  افغان

  سره مبارزه
ولنھ یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو

ولنھ    نارینھ  افغان یوالھ  ه  ٢٠١۶/٨/٢٢  ن تیا غون  د رو
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  ژمنو لیست ۵٠دریمھ ضمیمھ: لھ اداري فساد سره د مبارزې د
وري: ١ واب ورکوونکي او حساب ورکوونکي حکومتداري جوړونھ:  ک   د 

وري کې  و مختلفو ډلبندیو ترتیب شوې دي: ژمنې ١۶پھ دې ک   موجودې دي، چې پھ پن

ولنې برخھ اخیستنھ.دنفساد سره د مبارزې ادارې او د مد دولت، د عدلي او قضایي سکتور،    ي 

  :دولت

رو ملتونو د سازمان لھ کنوانسیون سره مطابق وي، فساد  . ١ د فساد پر وړاندې د ھغو قوانیونو تصویب چې د مل
ي  ١٤٩.جرم و

 ١٥٠ چوکاټ کاري حقوقي او کول پلي پالن مبارزې ملي د وړاندې پر فساد اداري د . ٢

کال  ٢٠١۶مادې کھ ذکر شوي، د  ١۵۴سلنھ لوړه رتبھ چارواکو د اساسي قانون  ٩٠لږ تر لږه د نوي حکومت  . ٣
 پراختیا او سولي د افغانستان د « ژمنھ دغھ شي کیدای ١٥١.پھ لومړی نیمایي کې خپلھ شتمني اعالن کړی ده

تلی بیانیھ پر »چوکاټ ملي ت قانون د. شي غ لړۍ    اعالن شتمنیو د تھ مرونو ،ادارو مالیاتي د ،ادارو ین
 . پراخول

 شي کیدای ١٥٢.شي خپره بھ کې دویمھ اخري پھ ٢٠١۶ د او شوې چمتو الر نوې لپاره مدیریت مالیې عامھ د . ٤
تونو او ورکونې حساب د »چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د«  ژمنھ دغھ  تدبیرونھ نوي ھکلھ پھ ل

تلې یا او تغییر ،)ده وسیلھ المللي بین شوې پٻژندل یوه لپاره مدیریت د خطر د چې( بنسټ پر PEFA د  .شي غ

 سکتور قضایي او عدلي

 ١٥٣.کال د دسامبر پھ میاشت کې خپور شي ٢٠١۶ د طرحھ بھ ودعدلي او قضایي اصالحات . ٥

 شوي معرفي شرایط مدارکو تحصیلي د لپاره تیرولو د آزموینې د شمولیت او طرق د فاضیانو او ارنواالنو د . ٦
 ١٥٤.دي شوي زیات معیارونھ دقت قانوني د او

ای ای د قاضیانو سترو والیتي د . ٧ ونو قضایي او عدلي پھ شمول، پھ کولو پر  د یا او بدلول مقام د کې بنس
 ١٥٥..کیږي سره تر لوري لھ بنسټ انتصابي قضایي خپلواک یو د کول تقاعد انو کاندید نلرونکو شرایطو الزمو

 ١٥٦.د تدارکاتو پھ برخھ کې د اداری فساد اړوند قضیې تر قانوني تعقیب الندې دي . ٨

ړي مرکز جوړ شوی دی . ٩ ان  ١٥٧ لھ فساد پر ضد د مبارزې یو عدلي او قضایي 

  

                                                             
  )٢٠١۶د افغانستان دولت ( /پراختیا ملي چوکاټ سولي او د افغانستان د  ١٤٩
  )٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ١٥٠
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٥١
  ))٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٥٢
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٥٣
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی ،)سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ١٥٤   )نٻ
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی ،)سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د ١٥٥   )نٻ
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٥٦   )نٻ
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٥٧   )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د، )نٻ
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  ې ادارېمبارز پر ضد د فساد د

ھ حکومت  .١٠ ھ فعالیت د  کولو، دقانون واکمني او فساد سره د مبارزې عالي شورا جوړه شوې او پھ اغیزمنھ تو
 ١٥٨.کوي

میالدي کال کې د کورنیو چارو، د ترانسپورت او ھوانوردي، د کانونو  ٢٠١۶د دولت پھ وزارتونو کې اصالحات (پھ 
ن کې د تصفیې پھ موخھ پھ لومړ ١٥٩او پترولیم او د عامې روغتیا وزارتونھ  ای لري. لھ دې سره پھ  یتوب کې 

اکل شوې دي.)     نورو وازرتونو تھ ھم موخې 

ې اخستلو وده  .١١ خھ د  پھ اړونده وزارتونو کې د الکترونیکي ورکړو (د پیسو ورکړه) او الکترونیکي تدارکاتو 
 ١٦٠.او پراختیا

 پلی سیستم اطالعاتو د منابعو بشري کامپیوتري د وزارت چارو کورنیو د لپاره پیژندلو د کارکوونکو خیالي د .١٢
 .١٦١دی شوی

و د  .١٣ ین او پراخ بدلون پھ حال کې دی، تر  واب موندنې پھ موخھ د  یړنو تھ د  د پوھنې وزارت روانو 
ٻړلو لپاره الره ھواره شي.  ١٦٢.دې وزارت اړوند د شویو کړنو د دوسیو د قانونې 

یړنو پایلې بھ .١٤ ودل شي د پوھنې وزارت اړوند د محاکمې او   ١٦٣.د عامو مختھ کی

رۍ، د ھوا نوردي وزارت، د  .١٥ ھ عایداتي وزارتخونې (مالیھ وزارت، کانونو وزارت، صنایع او سودا  پین
میالدی کال تر پایھ د اداری فساد سره د مبارزی  ٢٠١۵ترانسپورت وزارت، معلوماتی او تکنالوژی وزارت) د 

خھ ی ٢٠١۶پالن جوړ کړی دی او  ې پھ پلي کولو پیل کړی دی، د نور وزارتخونو پالنونھ بھ کال د نیمایي 
 ١٦٤.کال تر پایھ جوړ شي ٢٠١۶ھم د 

 شریکول ولنې مدني د

ٻړنیزو  .١٦ ول او (د  ین ولنې لھ فعاالنو سره د دولت ھمکاري او د اړیکو  لھ فساد سره د مبارزې پھ اړه د مدني 
 ١٦٥رسنیو پھ شمول) 

وري: ٢ ھ والی ک    د اقتصادي حکومتدارۍ 

ورۍ لري: استخراجي  لور نورې فرعي ک وري، پھ خپلھ لمن کې  وري کې دیارلس ژمنې دي. دغھ ک پھ دې ک
مکو لھ غصب سره مجادلھ.  تیا، د خصوصي سکتور پرمخت او د    صنایع، د کمپن د مالکیت رو

تد شکایتونو د سیستم جوړول د کانونو د قانون د اصال . ١ تیا نو  ١٦٦.ح لپاره ـــ پھ استخراجي صنایعو کې د رو

ې اخیستنې اعالن خپروي، مخکې لھ دې چې کومې کمپن تھ  . ٢ ولو طبیعي سرچینو د قراردادونو د  دولت، د 
    ١٦٧.ورکړل شي.  

                                                             
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٥٨
  )٢٠١٦می  ٥غنی (  ١٥٩
  )سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ١٦٠
١٦١   
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٦٢   )نٻ
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٦٣   )نٻ
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٦٤
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٦٥   )نٻ
  )سپتامبر ٢٠١۶( دولت افغانستان د /چوکاټ ملي پراختیا او سولي د افغانستان د  ١٦٦
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٦٧   )نٻ
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و ډاډ تر السھ کړي چې  . ٣ دولت، د سیمې یا سیمھ ییز د نظارت د مشاورت اصول او پرنسیپونھ پلي کوی، 
ھ حل کیږي. سیمې  ١٦٨.خلک نھ دي زیانمن شوي، حقونھ تھ یې درناوی شوی او النجې یې پھ مناسبھ تو

 تر کوی تقویھ) ورکړه پیسو اړوند پورې  موادو معدنی ازو تیلو، د تھ دولت( کول علنی شرکت د حکومت، . ٤
 پدې لپاره تقویی د دشفافیت او پوھی ډې د راز ھمدا او شی برابره زمینھ تھ ورکوونې رپوټ نړیوال یو و

  ١٦٩.وشي کار کې ساحھ

ت د رپوټ ورکولو لھ الرې د  . ٥ تیا د نو ینو سترو کپنیو لھ خوا پھ استخراجي صنایعو کې د رو دولت، د 
ازو او کانونو لپاره دولت تھ د ورکړو پھ باب) مالتړ کوي    ١٧٠.داوطلبانھ علني کولو (د تیلو 

تیا د  . ٦ ت د دولت، پھ استخراجي صنایعو د رو و د  ٢٠١۶نو ھ د  میالدي کال د نوي معیار (پھ خاصھ تو
 ١٧١.مالکیت او د دولتي تولید د ونډو د پلورلو پھ اړوند د شرایطو او الزاماتو) مالتړ کوي

 منافع مالکیت شفافیت بھبود

و د مالکیت د معلوماتو د ثبت عامھ مرکزي دفترونھ جوړ کړیدي . ٧  ١٧٢.دولت د کمپنیو د 

و د مالکیت معلوماتو تھ چې د ھغوي پھ قضایي حوزه دولت، د ھغو ک . ٨ ونو لپاره د  مپنیو او نورو حقوقي بنس
 ١٧٣.کې ثبت دي، د قانون د پلي کولو د ادارو د پوره او اغیزمن السرسي تضمین کوي

 

ري ھیواد کې ھلتھ چې  . ٩ و ډاډ تر السھ کړي، چې پھ یو دوست او مل دولت، دوه اړخیز تدبیرونھ عملي کوي 
و د مالکیت پھ باب معلوماتو تھ د قانون پلي کولو کارکوونکي  (د ) ثبت شوې وي، د کمپنیو د  نوموړې کمپن

 ١٧٤.پوره او اغیزمن السرسی ولري

ولوھغو او لپاره دتضمین دشفافیت کې مالکیت پھ دولت .١٠ لون پھ داراییو د چې لپاره کنترول د کمپنیو د  کې خر
 ١٧٥.دی کړی ؛اقدام دي بوختې

 پرمخت سکتور خصوصي د

رام جوړوي چې ساختماني جواز  .١١ تھ کولو پرو ري کې د آستانتیاوو د رامن حکومت د کسب کار یا سودا 
مکې د النجو قضاوت پکې شامل دی او د  نا تھ د السرس  او د  ٢٠١۶ثبتول، د مالیاتو ورکول او ثبت او بر

 ١٧٦.کال د دسامبر تر میاشتې بھ د کابینې لخوا منظور شي

  

  

  

                                                             
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٦٨   )نٻ
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٦٩
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٧٠
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٧١
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٧٢
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٧٣
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٧٤
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٧٥
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٧٦
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 مجادلھ سره غصب لھ مکې د

مکو د غصبولو د پای تھ رسیدو لپاره چې د ھیواد غریب خلک اغیزمن کوي دولت د  .١٢ د امنیت د تأمین او د 
ٻړي او دغھ راز د  ٢٠١۵ ي و ن و غیر رسمي استو رام پرانیست،  کال د دسمبر پھ پای کې یو ملي پرو

 ١٧٧.ارونو کې د مالکیت قبالې پھ سلو کې سل برابرې کړي کابل، ھرات، کندھار، مزار شریف او جالل آباد پھ

ھ تجربھ لري د او ادراره ده ينو چي یوهتطبیق  »ارضي«دولت د  .١٣  ،مکو او اوبو دمدیریت لپاره لوړه او 
ھ غصب شوی ادارهنوموړی  ی.پیل کړید مکو لست چې پھ غیر قانوني تو ولو ھغو  ال دمخھ برابرکړی  ،د 

مکې خپلو اصلي مالکانو اپھ تی او پھ اوسني وخت کې دھغو د قانوني پړاوونو وغصب شوی  رولو بوخت دي 
 ١٧٨.تھ تسلیم شي

  

ھ  تیا  وري پھ خپلھ لمن کې رانغاړي، د تدارکاتو د رو لور الندې فرعي ک وري یوویشت ژمنې لري او  دغھ ک
تیا، لو سره مبارزه، د غال شویو پیسو بیرتھ پیداکول او د ډونر (تمویل کوونکي)  والی، د مالیاتي کارونو رو لھ پیسو مین

تیا   د مرستو رو

ھ والی تیا    د تدارکاتو د رو

ھ والی تیا    د تدارکاتو د رو

تھ با ولو د حکومت، . ١  د و تر دی، کړی جوړ کمیسیون ملي یو تدارکاتو او تھیھ د لپاره قراردادونو ارز
ت د قراردادونو ساختماني  ١٧٩.شي ھواره الره لپاره ن

 ١٨٠.دولت د ملي تدارکاتو پھ شورا کې یوه تخصصي اداره د عامھ کارونو پھ موخھ، جوړه کړې ده. . ٢

دولت، د ملي تدارکاتو پھ شورا کې یوه تخصصي اداره (چې یو دولتي شرکت دی) د دولتي قراردادونو د  . ٣
 ١٨١.مدیریت پھ موخھ جوړه کړٻده

ول ورتھ السرسی لري، خپاره کړي دي، چې د واحد (قلم) د دو . ٤ لت، قراردادونھ پھ ھغھ ویب سایټ کې چې 
کاره او د پیرلو قوانین یې توضیح کړي دي  ١٨٢..قیمت پھ وړاندې د داوطلبي معیارونھ 

ھ کال د قانون مطابق  ٢٠٠٩د ملي تدارکاتو کمیسیون د خدماتو معیارونھ دافغانستان د تدارکاتو د  . ٥ رن (لکھ 
 ١٨٣. پھ اخري نیمایي کې تطبیقوي ٢٠١۶چې اصالح شوی) د 

ډون  . ٦ دولت، د ھغو بھرنیو کمپنیو لپاره، چې د کورنیو قراردادونو د داوطلبي پھ بھیر او شتمنیو پھ پیرٻدلو کې 
  ١٨٤.کوي، د ثبت د یو روڼ مرکز دفتر د جوړولو مالتړ کوي

اډ د قرارداد خالص د« کې وخت اوسني پھ دولت . ٧  کارکوي باندې تطبیق یي مرحلھ د پرنسیبونو د »معیار ی
یزو د باندې پروژو لویو پر او ھ پھ کړنو بنس  .١٨٥کوي تمرکز تو

                                                             
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٧٧
ھ مھ ۵ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٧٨   )نٻ
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٧٩   )نٻ
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٨٠   )نٻ
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٨١   )نٻ
ھ مھ ١٢ می د کال ٢٠١۶ د( غنی  ١٨٢   )نٻ
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٨٣
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٨٤
١٨٥   
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ول ورتھ السرسی لري . ٨ ابیس جوړ کړی دی، چې  ین ډاډ سره د مرکزي کمپنیو ډی  ١٨٦.دولت، پھ پوره او 

ھ کې دیدولت، د مفسدو خارج مرز قراردادونو د معلوماتو د خپرولو  . ٩   ١٨٧.لپاره د الرې د پیداکولو پھ ل

تیا د کې کارونو مالیاتي پھ  والی ھ رو

ول اصول او  ٢٠١۵دولت، د  .١٠ و د مالیاتو اړوند  ومارلې، تر ډه ډلھ  کال د دسمبر پھ میاشت کې یوه کاري 
تنې، د  کړي، چې کال د جون د میاشتې تر اخره وړاندې  ٢٠١۶پرنسیپونھ شرحھ او پھ دې برخھ کې سپار

کاره شي تنې پھ دوه اړخیزو بحثونو کې   ١٨٨.دغھ اصول او سپار

ت معرفي کړیدي .١١  ١٨٩.دولت، د مالیاتو پھ اړوند د عمومي رپوټ ورکولو د معیارونو، نو

ت کې شریک شوی دی.Addid Tax Intiativeدولت د آډیډ مالیاتو ( .١٢  ١٩٠) پھ نو

خھ د سرغړونکوپر خالف (د  .١٣ ھغو کمپنیو پھ شمول، چې نھ دي توانیدلي لھ مالیې دولت، د مالیې د ورکړې 
ٻړنھ اختھ دی خھ ونیسي) د جزا او نورو اقداماتو د کولو پھ بیا نوي کولو او     ١٩١.خھ د کارکوونکو د فرار 

دولت، د مالیاتي معلوماتو د وړاندې کولو پھ اړه لھ ھیواد نھ ھیواد تھ د عمومي رپوټ ورکولو د نړیوالې ژمنې  .١٤
 ١٩٢.تیا، مالتړ کويد پراخ

لو پیسو لھ  پیداکول شتمنیو شوو غال د بیرتھ او مبارزه سره مین

دولت، د خصوصي ــ عامھ (دولتي) د ھمکاریو د معلوماتو شریکول، اداري قانون پلي کولو او مالي سکتور  .١٥
ل کشف کړي او مخھ یې ونیسي  ١٩٣.تھ پراخوالی ورکوي، چې د فساد اړوند پیسو مین

ولو  .١٦ و پھ یادو برخو کې معلومات ولري او د بین المللي دولت لھ  ھیوادونو سره، جوختھ ھمکاري لري، تر
ل شویو پیسو پھ وړاندې اقدامات کوي  ١٩٤.مین

تنو د معرفي کولو  .١٧ ندو شتمنیو د سپار ر دولت د شتمنیو د بیرتھ پیداکولو قانون، د راسخ اعتقاد د نشتوالي او نا
واکونو د توقیف لھ  ١٩٥.الرې پیاوړی کوي پر بنسټ، د 

دولت، د غال شویو شتمنیو د روڼ او حسابورکوونکي مدیریت لپاره، یو بین المللي تأیید شوی دستورالعمل تھ  .١٨
  ١٩٦.پرمخت ورکوي

و ډاډه  .١٩ ھ کې دی، تر دولت د متأثره شویو ھیوادونو د توان د ورکړې د اصولو او پرینسیپونو د پرمخت پھ ل
تیا سره ترسره کیږيشي چې دغھ ډول ورکړې پھ      ١٩٧.خوندي، مناسب او پھ رو

  

                                                             
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٨٦
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٨٧
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٨٨
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٨٩
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٩٠
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٩١
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د ١٩٢
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د ١٩٣
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٩٤
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٩٥
  )م ٢٠١۶( دولت افغانستان د /بیانیھ ھیواد د  ١٩٦
  )٢٠١٦( لندن اداری، فساد با مبارزه  اجالس افغانستان، دولت/مملکت بیانیۀ  ١٩٧
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تیا مرستو د کوونکو تمویل د سره افغانستان لھ  رو

د دولتي مقیاسونھ(د نتایجو پر بنسټ د ظرفیت لوړوالی) د فني مرستو د  CBRډونر تمویل شوي قراردادیان،   .٢٠
یړي  ١٩٨.حساب پھ شکل 

 پھ کھ ولو( شمول پھ مصارفو د معلومات ول اړه پھ مرستو مالی خپلو د کې افعانستان پھ کوونکی مرستھ .٢١
 د کی دیتابس پھ مرستو انکشافی د کال ھر چی کوی وړاند) وی بھر بودجی لھ یا او وی شامل کې بودجھ

 ١٩٩پھ آخره کې شروع شوه. ٢٠١۵ږ دا پروسھ د  .کٻږي درج او ثبت لخوا ریاست د مرستو انکشافی

                                                             
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٩٨
  )٢٠١۵( دولت افغانستان د /بساینھ ان پھ الری لھ ورکوونې حساب اړخیزه دوه د  ١٩٩
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