شماره

شاخص

MOJ
HCGJ &AC

2.2

HCGJ &AC
HCGJ &AC

نوی دولت دې د  UNCACځان ارزونې تیر پړاو چې د څارنې
لوېې ادارې لخوا ترسره شوی و وګوري ترڅو چې نیمګړ تیاوې په
ښه توګه وارزول شي.

UNCAC self-assessment

2.3

د ادارې فساد پروړاندې مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو
کنوانسیون( )UNCACځان ارزونه ،د هغه اقداماتو د پلي کولو جدې
ارزونه چې د دغه کنوانسیون د ځانګړو غوښتنو پوره کولو لپاره باید
تر سره شوې وای ،رانغاړي

AntiCorruption
Law

2.1

د څارنې لویی ادارې په مشرۍ او د عدلي او قضایي سکتورونو ،د
پلټنې لویې ادارې او مدنې ټولنو په بشپړ شتون ځان ارزونه ترسره شی

UNCAC self-assessment

2

د ادارې فساد مبارزي لپاره د ملګرو ملتونو د
کنوانیسیون له غوښتنو سره د اوسني حقوقي چوکات
ارزونې په موخه د دغه کنوانسیون ځان ارزونه تر سره
شي

1.1

د اداري فساد جرمونه د ملګرو ملتونو له اداري فساد سره د مبارزې
د کنوانسیون له غوښتنو سره سم د افغانستان په جزایي کود کې ځای
او جرم وشمیرل شي.

UNCAC self-assessment

1

د فساد ډولونه په قانون کې په روښانه ډول بیان شوي
دي.

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
د عدلیې وزارت د رپوټ پر بنسټ ،د ملګرو ملتونو له اداري فساد سره د مبارزې د
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د قانون په تعدیل شوې مسوده
کې ،د اداري فساد اړوند جرمونه نه دي تعریف شوي .خو ډیرئ دغه کنوانسیون له غوښتنې سره سم ،د اداري فساد جرمونه د افغانستان د نوي جزایی کود په
جرمونو د تعریف لپاره د جزا او پیسو مینځلو قانون اړوند څپرکو او مسوده کې په ګوته او جرم شمیرل شوي .د نوي جزایي کود د تسوید کار بشپړ شوی او
اوس مهال د عدلیې وزارت د تدقیق او څیړنې الندې دی
مادو ته راجع شوي دي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له هغه ځایه چې د څارنې عالي ادارې صالحیتونه د کابنیې د ٖ ٖٔ۹عقرب لومړۍ
نیټې د ٖ ګڼې مصوبې پر بنسټ محدود شوي او له بله پلوه د عدالت او حکومت ولۍ
عالي شورا د  ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې د  ٔ۶۸فرمان په بنست د حکومت ولۍ ،عدالت او
اداري فساد په وړاندې عالي شورا ته ارتقا وکړه ،نو لدې امله دغه سپارښته د ولسمشر
د دفتر د پالیسیو د همغږۍ څانګې ته ،چې د حکومت ولۍ ،عدالت او اداري فساد په
وړاندې د عالي شورا سکرتریت دی ،استول شوې .د پالیسیو د همغږۍ څانګې ځواب
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
د ځان ارزونې کمیټه( )UNCACد څارنې د لویې ادارې تر مشرۍ ورکړې چې د عالي شورا لومړۍ کاري ناسته به ډیره ژر دایره شي .د پالیسیو د
الندې د سترې محکمې ،لویې څارنوالۍ ،د پلټنې د لویې ادارې او ملي همغږۍ څانګه په پام کې لري چې د اداري فساد په وړاندې ټول اړنده فعالیتونه تسهیل
امنیت استازو په ګډون او د مدني ټولنې استازو په نشتون جوړه شوه .او همغږي کړي او د اداري فساد په وړاندې ملي ستراتیژي چمتو کړي .دا په داسې
( انفرادی ځان ارزونه نده ترسره شوې) .ارزونې د واقعیت په خالف حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له خوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کنوانسیون
( )UNCACد ځاني ارزونې د لومړي پړاو کیفیت چې د څارنې عالي ادارې له خوا
دا څرګنده کړه چې افغانستان د دغه کنوانسیون له هغو ټولو غوښتنو
رهبري او په الره اچول شوې وه ډیر کمزوری وو او ددې هیواد د غوښتنو پلي کیدو په
سره همغږي لري چې په دغې ارزونې کې ورته کتنه شوې.
اړه یې د افغانستان د اجراآتو ناسم انځور وړاندې کړی .اوسنۍ ځاني ارزونه د
افغانستان حکومت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې د لرلید په اړه ډیر کم بصیرت
وړاندې کوي .د دویم پړاو لپاره ،د یوې وړ دولتي ادارې ګمارلو ته اړتیا ده ترڅو د
افغانستان ځاني ارزونه ترسره او د تشخیص شویو تشو پر بنسټ یو کاري پالن چمتو
کړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له هغه ځایه چې د څارنې عالي ادارې صالحیتونه د کابنیې د ٖ ٖٔ۹عقرب لومړۍ
نیټې د ٖ ګڼې مصوبې پر بنسټ محدود شوي او له بله پلوه د عدالت او حکومت ولۍ
عالي شورا د  ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې د  ٔ۶۸فرمان په بنست د حکومت ولۍ ،عدالت او
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
اداري فساد په وړاندې عالي شورا ته ارتقا وکړه ،نو لدې امله دغه سپارښته د ولسمشر
که څه هم چې د  UNCACډیری غوښتنې د افغانستان د اداري فساد
د دفتر د پالیسیو د همغږۍ څانګې ته ،چې د حکومت ولۍ ،عدالت او اداري فساد په
پر وړاندې د مبارزې په قانون کې په ښکاره ډول بیان شوي دي خو
وړاندې د عالي شورا سکرتریت دی ،استول شوې .د پالیسیو د همغږۍ څانګې ځواب
تر اوسه هم د افغانستان په عدلي چوکاټ کې ستونزې شته چې باید په
ورکړې چې د عالي شورا لومړۍ کاري ناسته به ډیره ژر دایره شي .د پالیسیو د
ګوته او له منځه یوړل شي.
همغږۍ څانګه په پام کې لري چې د اداري فساد په وړاندې ټول اړنده فعالیتونه تسهیل
او همغږي کړي او د اداري فساد په وړاندې ملي ستراتیژي چمتو کړي .اوسنۍ ځاني
ارزونه د افغانستان حکومت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې د لرلید په اړه ډیر کم
بصیرت وړاندې کوي

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له هغه ځایه چې د څارنې عالي ادارې صالحیتونه د کابنیې د ٖ ٖٔ۹عقرب لومړۍ
نیټې د ٖ ګڼې مصوبې پر بنسټ محدود شوي او له بله پلوه د عدالت او حکومت ولۍ
عالي شورا د  ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې د  ٔ۶۸فرمان په بنست د حکومت ولۍ ،عدالت او
اداري فساد په وړاندې عالي شورا ته ارتقا وکړه ،نو لدې امله دغه سپارښته د ولسمشر
(دلړم ٕٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د دفتر د پالیسیو د همغږۍ څانګې ته ،چې د حکومت ولۍ ،عدالت او اداري فساد په
د افغانستان  UNCACځان ارزونه چې د څارنې لوېې کمیټې لخوا
وړاندې د عالي شورا سکرتریت دی ،استول شوې .د پالیسیو د همغږۍ څانګې ځواب
ترسره شوې ډیرې زیاتې ستونزې او نیمګړتیاوې لري او په افغانستان
ورکړې چې د عالي شورا لومړۍ کاري ناسته به ډیره ژر دایره شي .د پالیسیو د
کې د اداري فساد وضعیت نشې بیانوالی.
همغږۍ څانګه په پام کې لري چې د اداري فساد په وړاندې ټول اړنده فعالیتونه تسهیل
او همغږي کړي او د اداري فساد په وړاندې ملي ستراتیژي چمتو کړي .اوسنۍ ځاني
ارزونه د افغانستان حکومت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې د لرلید په اړه ډیر کم
بصیرت وړاندې کوي

نوی دولت دې د  UNCACځان ارزونې د دوهم پړاو څارنې او
مدیریت لپاره یوه پیاوړې اداره وګماري.

UNCAC self-assessment

2.4

HCGJ &AC

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له هغه ځایه چې د څارنې عالي ادارې صالحیتونه د کابنیې د ٖ ٖٔ۹عقرب لومړۍ
نیټې د ٖ ګڼې مصوبې پر بنسټ محدود شوي او له بله پلوه د عدالت او حکومت ولۍ
عالي شورا د  ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې د  ٔ۶۸فرمان په بنست د حکومت ولۍ ،عدالت او
اداري فساد په وړاندې عالي شورا ته ارتقا وکړه ،نو لدې امله دغه سپارښته د ولسمشر
د دفتر د پالیسیو د همغږۍ څانګې ته ،چې د حکومت ولۍ ،عدالت او اداري فساد په
(دلړم ٕٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د افغانستان  UNCACځان ارزونه چې د څارنې لوېې کمیټې لخوا وړاندې د عالي شورا سکرتریت دی ،استول شوې .د پالیسیو د همغږۍ څانګې ځواب
ترسره شوې ډیرې زیاتې ستونزې او نیمګړتیاوې لري او په افغانستان ورکړې چې د عالي شورا لومړۍ کاري ناسته به ډیره ژر دایره شي .د پالیسیو د
همغږۍ څانګه په پام کې لري چې د اداري فساد په وړاندې ټول اړنده فعالیتونه تسهیل
کې د اداري فساد وضعیت نشې بیانوالی.
او همغږي کړي او د اداري فساد په وړاندې ملي ستراتیژي چمتو کړي.
نوي دولت تر دې مهاله کومه وړ اداره ددې لپاره نده ګمارلې چې د  UNCACد ځاني
ارزونې بیا کتنې د دویم پړاو څارنه او مشري وکړي.

HCGJ &AC
ARAZI / MOJ
ARAZI / MOJ

5.1

ARAZI / MOJ

5

د ځمکو الندې کول ،جرم شمیرل

4.2

د معامالتو د الرښونې دفترونو قانون تنفیض او په اغیزمنه توګه پلي
شي.

د جزا په قانون کې په روښآنه توګه د ځمکې الندې کولو لپاره درنده
سزا بیان شي.

UNCAC selfassessment

4

د ځکمو غصب لپاره د یوه واحد قانون پلي کیدل

Land Usurpation

4.1

عدلیه وزارت دې له اړوند ارګانونو لکه د ځمکو چارو اداره ،کابل
ښاروالۍ ،ستره محکمه ،لویې څارنوالۍ او کورنیو چارو وزارت سره
په همغږۍ د ملکي او دولتي ځمکو د غصب قانون مسوده وګورئ
ترڅو یې النوره شتمنه کړي او د تصویب لپاره یې یو بشپړ قانون
وړاندې کړې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو قانون تسوید شوي تعدیل شوي ګڼه دغه برخه په دوه څپرکیو کې
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
رانغاړي :د ځمکو الندي کونکو پیژندنه او د ځمکو الندي کونکو مجازات .تسوید شوی
دغه قانون د ولسې جرګې له لورې تصویب او د مشرانو جرګې له
قانون عدلیه وزات ته د بهیر تیرونې لپاره د  ٖٔ۹۴غوایي په  ۷سپارل شوی دی.
لورې رد شو .د عدلیې وزارت باور لرې چې د ځمکو الندې کولو
د ځمکو چارو د خپلواکې ادارې د رپوټ پر بنسټ ،په دې وروستیو کې ولسمشر د
لپاره د یوه بیل قانون تنفیذ د شته قانونونو کاپي کول دي..
عدلیې وزارت د قوانینو کمیټې ته الرښونه کړې چې د ځمکو چارو د قانون مسوده د
د عدلیه وزارت د ځمکو الندې کول د سزا قانون د څلورمې ضمیمې
ځمکو او ملکیتونو اړوند نورو دریو قوانینو لکه د استمالک قانون،د ښار جوړولو قانون
ٕٔ مادې له لورې چي څلور فقرې لري د سزا وړ کړې دې .جزا
او ښاروالۍ قانون سره یو ځای په جدي توګه بیا کتنه وکړي ترڅو ولیدل شي چې دغه
قانون څلورم ملون (ضمیمه) د څه دپاسه دریو کلونو راهسې په ولسي
څلور قوانین په خپل منځ کې کاري مداخله ونه لري .د عدلیې وزارت د قوانینو کمیټې له
جرګه کې دی او تر اوسه تصویب شوی نه دی.
تدقیق وروسته دغه قوانین د تخنیکي بیاکتنې لپاره د ځمکو او اوبو عالي شورا ته
ارجاع کړې .ټاکل شوې یاده شورا ډېر ژر پر دغو قوانینو کار پیل کړي.

Land Usurpation

3

د نیمګړتیاو د اواري لپاره د یوه کارې پالن جوړونه او
پلي کول

3.1

کارې پالن دې ځان ارزونې ته په کتنې کې د را سربیره شویو
نیمګړتیاوو اواري لپاره پیاوړي اقدامات ،او د هغوی پلی کولو لپاره
مهالویش وټاکي..

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
نیمګړتیاوې نه پیژندل شوې او نه هم سمې شوې

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  UNCACد ځاني ارزونې دویم پړاو تر دې مهاله ندی پیل شوی نو له همدې امله
داسې یو کاري پالن تر اوسه پورې ندې طرح شوی چې دغه تشې په ګوته کړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو د خپلواکې ادارې د رپوټ پر بنسټ ،په دې وروستیو کې ولسمشر د
عدلیې وزارت د قوانینو کمیټې ته الرښونه کړې چې د ځمکو چارو د قانون مسوده د
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
ځمکو او ملکیتونو اړوند نورو دریو قوانینو لکه د استمالک قانون،د ښار جوړولو قانون
د دولتي او نا دولتي ځمکو د نا قانونه الندې کولو په اړه قانون د ولسي
او ښاروالۍ قانون سره یو ځای په جدي توګه بیا کتنه وکړي ترڅو ولیدل شي چې دغه
جرګې له خوا تصویب خو د مشرانو جرګې له خوا رد شو
څلور قوانین په خپل منځ کې کاري مداخله ونه لري .د عدلیې وزارت د قوانینو کمیټې له
تدقیق وروسته دغه قوانین د تخنیکي بیاکتنې لپاره د ځمکو او اوبو عالي شورا ته
ارجاع کړې .ټاکل شوې یاده شورا ډېر ژر پر دغو قوانینو کار پیل کړي.

Land Usurpation

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د سزا قانون څلورمې ضمیمې ٕٔ مادې (چي  ۴فقري لري) له لوري د ځمکو الندې
کول د سزا وړ دي .د جزا قانون څلورم ملون (ضمیمه) له څه دپاسه دریو کلونو
راهیسې په ولسي جرګه کې ده خو تر اوسه تصویب شوې نه ده .سربیره پر دي د
ځمکو چارو قانون د مسودې دغه برخه چې په دوه څپرکو کې ،یعني د ځمکو الندي
کونکو پیژندنه او د ځمکو الندي کونکوته سزا ورکول ،ده د اوبو او ځمکو چارې دعالي
شورا تر بیا کتنې الندې ده.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ځمکو الندې کول په نوې قانون کې جرم وشمیرل شو  :خو مالومه
نده چی تنفیض به شې که نه

ARAZI/MOI

Land Usurpation

6.2

AGO/ARAZI

له قانون سره سم باید لویه څارنوالي پیښې په چټک ډول و څیړئ او د
پیښي برسیره کونکو ادارو ته په پرله پسې توګه د څیړنو د پرمختګ
په اړه مالومات ورکړې.

Land Usurpation

6.3

AGO

لویه څارنوالې دې ټولې پېښې د عدلي تعقیب په موخه محکمو ته
ولیږي :هغه پیښې چي د لویې څارنوالې له خوا تړل کیږي باید ثبت او
وړاندې کونکې ادارو ته رپوټ شې.

Supreme Court

6.5

محکمې دې ټولې پیښې په قانون کې له ټاکل شوې مودې سره سم
واوري او ورباندې دې پریکړه وکړي.

د سترې محکمې ،افغانستان ځمکو اداره ،عدلیه وزارت او کورنیو
چارو وزارت ترمنځ د ځمکو الندې کولو پیښو د ادارې په اړه له ښې
همکارۍ ،او همغږۍ ډاډ ترالسه کولو کولو لپاره هوکړه لیک السلیک
شي چی د پیښو کشف ،څیړنه ،عدلي تعقیب او د ځمکو مخالفتونو
اواری رانغاړي.

Land Usurpation

6.4

ARAZI

د ځمکې الندې کولو اغیزمن کشف ،څیړنه ،او عدلې
تعقیب

Land Usurpation

6

6.1

د ځمکو اداره او کورنیو چارو وزارت دې د ځمکو الندې کولو ټولې
پیښې لوې څارنوالې ته ولیړدوې.

Land Usurpation

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو ادارې د ٖٔ ٔ۵۸تنه د ځمکو الندي کونکو نوملړ د ولسمشر دفتر او ملي
شورا ته استولی دی .دغه لست کې د هغو کسانو نومونه شته چي په قصدي توګه یې
ٖ ٔ.میلیون جریبه ځمکه په  ٖ۴والیتونوکې الندې کړې ده او  ٖٖ۵غیرقانوني
ښارګوټې یې پکښي جوړ کړي دي .په خبري کانفرانس کې د ځمکو چارو اداري
څرګندونې په بنسټ ډیري د ځمکو الندي کونکي زورواکي او لوړپوري چارواکي دي.
سربیره پر دي ،د ځمکو چارو اداري د ځمکو او اوبو لویې شورا څلورمې غونډې ته
دوه طرحې وړاندې کړي چي د ځمکو چارو قانون تصویب لپاره اړینې وي .دوه
طرحې :د ځمکو الندې کولو څخه مخنیونې لپاره  ۵کلن ( )ٖٔ۹۴-ٖٔ۹۸پالن او د
الندې شویو ځمکو بیرته السته راوړنې طرحه وه.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالۍ د رسمي رپوټ له مخې ،دغې ادارې د کابل ښار په بیالبیلو ناحیو کې
د ځمکو د غصب او بې پالنه اپارتمانونو په اړه یو شمیر قضیې تر بررسۍ الندې نیولي
او تر پلټنې وروسته محاکمو ته سپارل شوي .اوس مهال د ځمکې د غصب  ۶قضیې د
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
لوی څارنوالۍ ادارې د جرایمو د څیړنې ریاست تر پلټنې الندې نیولي.
د ځکمو اصلي الندې کوونکي تر اوسه هم له معافیت څخه خوند اخلي
د لوی څارنوالۍ ادارې د څرګندونو له مخې ،د کشف ادارې په رسمي توګه د قانوني
او د قانون نه پلي کیدو له امله تر عدلې تعقیب الندې نه نیول کیږي.
تعقیب د پرمختګ په اړه خبرول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځمکو لوی غصبونکي د معافیت فرهنګ د شتون له کبله
هیڅکله تر قانوني تعقیب الندې ندي نیول شوي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
لویه څارنوالي پیښي په موده څیړلې نه دي او وړاندې کوونکو ادارو
ته یی رپوټ هم نه دی ورکړی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالۍ د څرګندونو له مخې ،دغې ادارې ټولې قضیې تر بررسۍ الندې نیولي
او تر پلټنې وروسته محاکمو ته سپارل شوي.
د لوی څارنوالۍ ادارې د څرګندونو له مخې ،د کشف ادارې په رسمي توګه د قانوني
تعقیب د پرمختګ په اړه خبرول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځمکو لوی غصبونکي د معافیت فرهنګ د شتون له کبله
هیڅکله تر قانوني تعقیب الندې ندي نیول شوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
د قانون پلي کیدو نشتوالی ددې المل شوی چې د ځمکو اصلي النه دي
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
کوونکي له معافیت څخه خوند واخلي او تر اوسه هم تر عدلې تعقیب
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د تدقیق او څیړنې ریاست د څرګندونو له مخې ،یاد
الندی ندی نیول شوې.
ریاست په دې باندې کار پیل کړی او له والیتونو څخه یې هم ضروري مالومات
غوښتي دي .لکه څنګه چې دغه پروسه ډیر وخت نیسي نو ځکه د  MECکمیټې
دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات ندي ترالسه کړي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
د افغانستان ځمکو اداره په دغه هوکړه لیک باندې کار کوي خو تر
اوسه کوم هوکړه لیک السلیک شوی ندی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو د ادارې د رپوټ پر بنسټ ،دغه اداره په پام کې لري له ټولو هغو ادارو
سره چې د ځمکو او ملکیتونو اړوند مسلو سره تړاو لري د متقابلو همکاریو او همغږیو
هوکړه لیکونه السلیک کړي .د ځمکو چارو ادارې تر اوسه له اوبو او بریښنا او
ښارجوړولو وزارت سره هوکړه لیکونه السلیک کړي دي او په پام کې ده چې ورته
هوکړه لیکونه له ښاروالیو،د سیمه ایزو ارګانونو له خپلواکې ادارې ،د فوائدې عامې
وزارت او نور اړونده ادارو سره السلیک کړي .ددغو هوکړه لیکونو په برخه کې عملي
ګامونه به د ځمکو چارو د تنظیم قانون له وروستي کیدو وروسته پیل شي.

شماره

شاخص

ARAZI/MOJ
ARAZI/MOI
Supreme Court
ARAZI
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نوې تکنالوژي معرفي او په عملي توګه وکارول شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو ادارې  ۵کلن استراتیژیک پالن کې د ځمکو ثبت لپاره د جغرافیایی معالوماتی
سیستم ( )GIS, ALARMISځای کړل شوی.د ځمکو د چارو د ادارې د مالوماتو پر
بنسټ د د جغرافیایی معالوماتی سیستم ( )GIS, ALARMISد پیژندګلوۍ د کار برخې
لومړی پړاو د ترکیې دولت په همکارۍ او مالتړ پیل شوی دی .په لومړي پړاو کې  ،د
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
ځمکو چارو ادارې یو تخنیکي ټیم جوړ کړی چې ٕٔ غړي لري .ټاکل شوې دغه ټیم په
د افغانستان د ځمکو ادارې یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړې او د
نږدې راتلونکي کې له یاد سیستم څخه د ګټې اخیستنې د زده کړې په موخه د ٖ اوونیو
ولسمشر دفتر ته یې استولې ده .دغه ستراتیژي دا سپارښتنه را نغاړي.
لپاره ترکیې ته والړ شي.
په دوهم پړاو کې د جغرافیایی معالوماتی سیستم ( )GIS, ALARMISجوړ شوي او
په عملي توګه به ترې ګټه اخیستل پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځمکو د ملکیتونو د جعلي سندونو د کشف او پیژندلو لپاره
تر اوسه په افغانستان کې نوې تکنالوژي نشته.

8.1

د ځمکو ملکیت لیږد او ثبت مسؤلیت د ځمکو ادارې ته ورکړل شي.

9.1

ARAZI
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د افغانستان د ځمکو اداره دې په قانون کې د داسې
تعدیالتو وړاندیز وکړې چې د ځمکو ملکیت لیږد ،د
ځمکو د ملکیت راجستر مسؤلیت له محکمې نه د ځمکو
اداره ته ولیږدول شي او دا وړاندیز د نور بهیر تیرولو
لپاره عدلیه وزارت ته وسپاري.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
د ٔ ٖٔ۹کال په پای کې د افغانستان ځمکو ادارې عدلیې وزارت ته
یو وړاندیز وړاندې کړی دی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو اداري په بنسټ د ځمکو چارو قانون تعدیل شوي مسوده دغه موضوع
رانغاړي .سربیره پر دې د ځمکو چارو اداري په بنسټ د ځمکو چارو اداري او سترې
محکمې ترمنځ یوهوکړه لیک السلیک شوی چي د ځمکو ثبت او لیږد دنده د ځمکو
چارو اداري ته ورکوې .د ځمکو چارو اداري د ځمکو ثبت بهیر په هرات والیت کې
پیل کړی دي  .لکه څرنګه چې دهرات د ځمکو چارو اداره د ځمکې د ثبت او لیږد
برخې د کارکونکو په ګمارنې بوخت دي او ټاکل شوې ٓ ٔ۵تنه نوې کسان په دې برخه
کې وګمارل شي .نوې ثبت شوې ځمکې دیټابیس ته پورته شوې او کود ورکول کیږي.

Land Registration
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د هغو الندې شویو ځمکو پیښو ته کتنې د له پاره چې
هیڅ سند یا سجل ونلري یوه کړنالره جوړه شي.

7.1

نوې کړنالره د سترې محکمې لخوا جوړه او پلې شي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
هیڅ کومه کړنالره جوړه شوې نه ده.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.

د محکمو ،ځمکو اداره او ښاروالیو له خوا نوې تکنالوژي وکارول
شي چې جعلي قوالې وپیژني او کشف یې کړي.

Land Usurpation

6.7

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
د کورنیو چارو وزارت کړنې په دې اړه تر دی مهاله ډیرې نیمګړې
وې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کورنیو چارو وزارت د څرګندونو له مخې ،د رپوټ ورکولو مکانیزم شتون لري .د
کورنیو چارو وزارت له  MECسره د غصب شوې اراضۍ توحیدي جدول یوه کاپي
شریکه کړې چې د ٖ ٖٔ۹کال تر پای پورې په ٖٓ والیتونو کې غصب شوې دولتي
اراضۍ ،ټوله غصب شوې ځمکه او د غصبونکو شمیر رانغاړي .د  ٖٔ۹۴کال غصب
شوې اراضۍ توحیدي رپوټ د کورنیو چارو وزارت د اقتصادي جرایمو عمومي
ریاست د غصب آمریت تر کار الندې دی او تر دې مهاله بشپړ شوی ندی.

Land
Usurpation

د کورنیو چارو وزارت د دولتې ځمکو په ساتلواو تحقیق کې د
مرستې ،او محکمې ته د مدعېانو حاضرولو ،ډاډ ترالسه کولو او د
دعوا د طرف هویت په پام نیولو پرته د حکم تطبیق کولو په اړه له
خپلو کړنو دولت ته رپوټ ورکړي.

6.6

Land Usurpation

د ځمکو په حقوقي مخالفتونو کې د کورنیو چارو وزارت او لویې
څارنوالۍ السوهنه ودریږي او دغه شان پیښې د عدلیې وزارت
حقوقي څانګې ته وړاندې شي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٕ۴
د کورنیو چارو وزارت او لویې څارنوالۍ مداخلې ال روانې دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د حقوقو ترالسه کولو قانون مسوده په عدلیه وزارت کې د بهیر تیرونې الندي ده .د
قانون احکام سره سم یواځي محکمي او د حقوقو ریاست د مدني شخړو حل صالحیت
لري .خو د کورنیو چارو وزارت او عدلیه وزارت څخه د غیررسمي رپوټونو په بنسټ
تر اوسه هم په مدني شخړو کې الس وهنه کیږي.

Land Usurpation

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

MOI/MOJ/S
C

11.1

ARAZI
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د ځمکو سروې او راجستر بهیر پیل او پوره شي.

ARAZI
MOHRA

Land
Registration

12.1

د حج او اوقافو وزارت له خوا له اړوند دولتي ادارو سره په همغږۍ د
وقفې ځمکو سروې او راجستر بهیر په یوه کال کې ترسره شي

MOHRA

12.2

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکې د ثبت او انتقال لومړني کارونه په لومړي پړاو کې هرات والیت څخه پیل
شوی او د ځمکې چارو اداره اوس مهال ددې بهیر لپاره ٓ ٔ۵نوي کارکوونکي ګماري.
نوې ثبت شوې ځمکې به په ډاټابیس کې ثبت او کوډ ګداري شي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د حج او اوقافو وزارت خپل والیتي ریاستونو ته سپارښتنه کړي چي د کرنې ،اوبو
لګولو او مالداري وزارت ،کادستر اداري ،ملي امنیت ریاست ،ځمکو چارو ادارې ،د
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
څارنې اولې اداري ،لویې څارنوالي او اړوند والیتونو استازو په مرسته وقفي ځمکی
د وزیرانو شورا د ()01.08.1393دریمې مسوبې او د څارنې او
وپیژني او ثبت یې کړي.
ارزونې کمیټې سپارښتنې پر بنسټ ،د حج او اوقافو وزارت ٖ۴
 ٖ۴والیتونو ته متحدالمال او د ثبت استول شوې فورمه هم د څارنې او ارزونې کمیټې
والیتونو ته رسمي مکتوبونه استولي ترڅو د کادستر ،ښاروالۍ ،حج او
سره شریک شوي دي .د مخکې څرګند شویو ادارو استازو په ګډون ،په ټولو والیتونو
اوقافو ریاست او نورو ادارو په همغږۍ وقفې ځمکې په ګوته او ثبت
کې ګډي کمیټې جوړې شوي دي.په ٕٓ والیتونو کې د دغو کمیټو چي په کاریې بشپړ
یی کړي.
کړی ،وقفي ځمکې او جایدادونه یې تشخیص او ثبت کړي او د اوقافو ریاست ته یې
رپوټ ورکړی چې ددغو رپوټونو څخه یو شمیر یې د بیلګې په توګه له دې کمیتې سره
شریک شوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له دي کبله چي د وقفي ځمکو ډیره برخه په مخکي لسیزو کې وقف شوې ده ،سم اسناد
نلري او یا هم اسناد یې د جګړو په کلونو کې له منځه تللي دي .د قفي ځمکو په اړه
مالومات او اسناد د حج او اوقافو وزارت د اوقافو ریاست په ارشیف کې ساتل شوي او
د څارنې او ارزونې کمیټې دارالنشا دغه اسناد کتلي .سربیره پردې ٕٓ ،والیتونو کې د
اوقافو ریاستونو الندې ګډو کمیټو وقفي ځمکې او جایدادونه تشخیص او ثبت کړي او د
هغوي رپوټ یې د وزارت د اوقافو ریاست ته ورکړی چې یوه کاپي یې د بیلګې په
توګه له  MECسره شریکه شوې.

د افعانستان په ګوډ ګوډ کې ځانګړې (وقف) شوې
ځمکې سروې او راجستر شي.

وقفي ځمکو سندونه د حج او اوقافو په وزارت کې وساتل شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو ادارې د څرګندونو له مخې ،د سروی او ثبت بهیر د ثبت او انتقال په
بهیر بدل شوی .د ځکمو چارو ادارې ته د ځمکو د ثبت او انتقال مسؤلیت د سپارلو په
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د افغانستان د ځمکو ادارې د  ۵کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ سروې به په اړه د ځمکو چارو ادارې او سترې محکمې ترمنځ د تفاهم لیک متن چمتو شوی چې د
ځمکو چارو د قانون له تصویب وروسته به السلیک شي.
 ٖٔ۹۴کال کې له بامیانو والیت څخه پیل او نورو والیتونو ته به
د ځمکې د ثبت او انتقال لومړني کارونه په لومړي پړاو کې هرات والیت څخه پیل
وغځیږي.
شوی او د ځمکې چارو اداره اوس مهال ددې بهیر لپاره ٓ ٔ۵نوي کارکوونکي ګماري.
نوې ثبت شوې ځمکې به په ډاټابیس کې ثبت او کوډ ګداري شي.

Land Registration

11.2

د هیواد په کچه د یوې سروې او راجستر په پایله کې دولتي او
شخصي ځمکې بیلې شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو قانون تعدیل شوې ګڼه تر اوسمهاله تصویب شوي نده او د عدلې وزارت
د ارزونې الندې ده ځکه خو د ځمکو قانون او کړنالرو په اړه روزنې به د قانون
تصویب وروسته ترسره شي.

Land Registration

12

په ټول افغانستان کې د افغانستان ځمکو ادارې له خوا د ځمکو سروې
او ثبت بهیر پیل او په  ۵کلونو کې پای ته ورسیږي.

Land
Usurpatio
n

10

په کورنیو چارو وزارت  ،عدلیه وزارت او محکمو کې
د اړوندو ادارو چارواکو وړتیاوې لوړې شي

10.1

د ځمکو اړوند کړنالرو او قوانینو په اړه د پولیس او محکمو اړوند
چارواکو ته ځانګړې زدکړې ورکړل شي.

Land Registration

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

ARAZI
ARAZI/SC
ARAZI/SC

15

د اړتیاوو یوه څیړنه ترسره شي.

14.2

د ځمکو او شتمنیو قبالې یو بشپړ سند جوړ او په عملي توګه ترې کار
واخیسل شي.

15.1

ARAZI

14

د ځمکو د خاوندتوب (ملکیت) اوسني اسناد وڅیړل شی.

14.1

د سترې محکمې په مشرئ او د ځمکو ادارې او نورو اړوند ادارو په
غړیتوب د شته قبالود څیړنې په موخه یوه کمیټه جوړه شي.

د افغانستان ځمکو ادارې ته پوره مالي او بشري سرچینې ځانګړې
شي.

Capacity and
Land
Land
Resources ARAZI Registration Registration
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د ځمکو ویش ،ثبت او دملکیت د لیږد بهیر کمپیوټري
شي.

13.1

د ځمکو اړوند بهیرونه  ،په اړوند ادارو لکه د ځمکو اداره ،د کډوالو
چارو وزارت  ،حج او اوقافو وزارت ،کابل ښاروالې او مخزن کې
کمپیوټري شي.

Land Registration

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو ادارې  ۵کلن استراتیژیک پالن د ځمکو ثبت لپاره د جغرافیایی معالوماتی
سیستم ( )GIS, ALARMISرانغاړي.
د ځمکو ادارې (اراضي) څخه د ترالسه شویو مالوماتو له مخې ،د ترکیې دولت په
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د  ۵کلنۍ ستراتیژۍ پر بنسټ ،د افغانستان ځمکو اداره به خپل سندونه مرسته د  GIS, ALARMISسیستمونو د پیژندنې او هغوي څخه د ګټې اخستنې په
موخه د کار لومړی پړاو پیل شوی .په لومړي پړاو کې د اراضي ادارې یو ٕٔ کسیز
کمپیوټري کړي.
تخنیکي ګروپ چمتو کړ چې په نژدې راتلونکي کې به دغه ګروپ د نوموړو سیستمونو
د زدکړې په موخه ترکیې ته د روزنې ترالسه کولو یوې دورې لپاره سفر وکړي.
په دویم پړاو کې به  GIS, ALARMISسیستمونه ایجاد او د هغوي عملي کار پیل شي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د افغانستان د ځمکو ادارې  ۵کلنه ستراتیژي دغه مسله رانغاړي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د افغانستان د ځمکو ادارې  ۵کلنه ستراتیژي دغه مسله رانغاړي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د افغانستان ځمکو اداره د اړتیا مالي او بشري سرچینې نلري .په
 ٖٔ۹۴کال بودیجې لپاره به په دې اړه د مالیې وزارت ته ځانګړی
وړاندیز وکړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د سترې محکمې او ځمکو چارو ادارې ترمنځ د ځمکو قبالو ارزولو لپاره هوکړه لیک
به په نږدې راتلونکې کې السلیک شی ترڅو د ځمکې د مالکیت اسناد بیا وګوري.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اراضي د څرګندونو له مخې ،اوس مهال د ځمکې د مالکیت دوه ډوله اسنادو (ځمکې
او جایداد اسناد) باندې د سترې مکمې او اړونده ادارو له خوا کار روان دی چې د
ځمکې چارو قانون له تصویب او نافذیدو وروسته به نهایي شي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو چارو ادارې دمعلوماتو له مخې د دغې ادرې اړتیاوو ارزونې په بنسټ ،د
بشري سرچینو او مالي سرچینو اړتیاوو په اړه ولسمشردفتر ته یوه پالن استول شوی
دی .د اراضی اداري د څرګندونو له مخې ،د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې دغه
وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی او په دې اړه یې خپل مالتړ څرګند کړی.
په راتلونکي کې به د اړتیاو په پام کې نیولو سره د اراضی ادارې لپاره دغه مرستې
چمتو شي.

MUDA

16

یوه بشپړه او اوږد مهاله ستراتیژي جوړه شي.

16.1

د ښارجوړونې وزارت لخوا په افغانستان د استوګنې ځایونو ستونزو د
اوارې لپاره یوه اوږدمهاله استراتیژي جوړه شي.

Housing

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

MUDA
PACC/MOJ
HCGJ &AC

Housing
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د اداري فساد پر وړاندې د دولت هر اړخیزه ستراتیژي
او پالیسي د پراخو مشورو (سالوو) وروسته د اوسنۍ
ستراتیژی په پام کې نیولو سره  ،جوړه شي

18.1

د ستراتیژۍ د طرح کولو پروسه باید د کورنیو چارو وزارت ،لویې
څارنوالۍ ،سترې محکمې ،ملي امنیت ،د سکتوري وزارتونو د
استازو او مدني ټولنې سره د سال له الرې ترسره او مشري یې د
څارنې د لویې ادارې په غاړه وي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ښار جوړولو وزارت په بنسټ ،د خلکو د سرپنا اړتیاوو پوره کولو لپاره اقدامات
ترسره کړی .دغه اقدامات د آپارتمانونو جوړنې پروژې ،په څلورم او پنځم
مکرویانونو ،قصبه ،خوشحال خان مینه ،د اماراتو پروژه په قصبه کې د معلولینو او
شهیدانو لپاره ،سنایې ښارګوټۍ ،الله ښارګوټۍ ،بګرامې ښارګوټۍ ،خوشحال مینه
ښارګوټۍ رانغاړي .سربیره پر دې ،د چین خلکو جمهوریت په مالتړ د ٓٓٓٓٔ
آپارتمانونو جوړل ،د روسیې په مالتړ د ساختمانې تصدې بیا جوړول او د قطرپه مالتړ
د شهیدانو او معلولینو لپاره د ٓٓ ۵آپارتمانونو جوړل په دغو کړنو کې ګډون لري.

Whistle-blower
Protection

17

د غیر قانوني کړنو او اداري فساد څخه د اطالع
ورکونې د سیستم د قانون جوړول

17.1

د اطالع ورکونکو څخه د مالتړ قانون باید وضع شي

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
په  ٕٓٔ۵کال د افغانستان ښارونو څخه ترسره شوې ارزونې په بنسټ ،د ښار جوړولو
وزارت یو  ۵کلنه استراتیژې جوړه کړې ده او د سرپناه ستونځې رفع کول د دغې
استراتیژې لویه برخه جوړوې .د افغانستان ښارونو ارزونه د څارنې او ارزونې کمیتې
سره شریکه شوې او  ۵کلنه استراتیژې به د وزیر السلیک وروسته شریکه شې.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د څارنې او ارزونې کمیټه ( )MECاوسمهال له اطالع ورکوونکو
څخه د مالتړ قانون د مسودې په چمتو کولو بوخته ده

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د څارنې او ارزونې کمیټې ( )MECد اطالع ورکوونکي څخه مالتړ قانون د تسوید
ابتکار پیل کړی او ددې قانون طرح یې دمخه بشپړه کړې او د قانوني پروسې لپاره د
 ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې رسمي مکتوب له مخې د ولسي جرګې د اداري فساد پر وړاندې
مبارزې ټولنې ته لیږل شوې .د ولسي جرګې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ټولنې
د اطالع ورکوونکو څخه د مالتړ قانون په دري او پښتو ژبو کې نهایي کړی او ټاکل
شوې ده چې یاده طرح به ژر ددې ټولنې له خوا ملي شورا ته د پشنهادي طرح په
عنوان وړاندې شي.

Anti-Corruption Strategy

16.2

د بی کوره خلکو د ستونزو د اوارې په موخه د ښار جوړونې وزارت
له خوا د کورونو جوړولو په څیر لنډ مهاله کارونه پیل شي.

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د اداري فساد پر وړاندې د دولت هر اړخیزه ستراتیژۍ باندې کار تر
اوسه پیل شوی ندی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له هغه ځایه چې د څارنې عالي ادارې صالحیتونه د کابنیې د ٖ ٖٔ۹کال د لړم لومړۍ
نیټې د ٖ ګڼې مصوبې پر بنسټ محدود شوي او له بله پلوه د عدالت او حکومت ولۍ
عالي شورا د  ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې د  ٔ۶۸فرمان په بنست د حکومت ولۍ ،عدالت او
اداري فساد په وړاندې عالي شورا ته ارتقا وکړه ،نو لدې امله دغه سپارښته د ولسمشر
د دفتر د پالیسیو د همغږۍ څانګې ته ،چې د حکومت ولۍ ،عدالت او اداري فساد په
وړاندې د عالي شورا سکرتریت دی ،استول شوې .د پالیسیو د همغږۍ څانګې ځواب
ورکړې چې د عالي شورا لومړۍ کاري ناسته به ډیره ژر دایره شي .د پالیسیو د
همغږۍ څانګه په پام کې لري چې د اداري فساد په وړاندې ټول اړنده فعالیتونه تسهیل
او همغږي کړي او د اداري فساد په وړاندې ملي ستراتیژي چمتو کړي.

VCA

19.2

HOO

د څارنې لویه اداره باید د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننو ارزونې،
د پیژندل شوو لومړیتوبونو پر بنسټ په الره واچوي.

VCA

20.1

HOO
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د څارنې د لویې ادارې د شتمنیو د ثبت او خپراوي
ریاست د وړتیا وده

د څارنې لویه اداره د اداري اصالحاتو د خپلواک کمیسیون سره په
سال باید په دولتي خدمتونو کې ،د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننو
د ارزونو په الره اچولو لپاره لو مړیتوبونه وټاکي.

د څارنې لویه اداره باید د شتمنیو د ثبت او خپراوي د ریاست ادارې
جوړښت پراخ کړي ترڅو د قانون په چوکاټ کې د خپلو تعهداتو د
پوره کولو لپاره پوره بشري سرچینې په واک کې ولري ،او خپلو
تعهداتو پر وړاندې ځواب ورکونکي اوسئ.

Asset Reg. & Verif.

19

د مهمو دولتي خدمتونو په ادارو کې د اداري فساد
زیانمننو د ارزونو په الره اچول

19.1

HOO

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

HOO
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20.2

د څارنې د لوې ادارې د شتمنیو د ثبت او خپریدلو د ریاست د اوسنیو
او راتلونکو کارکونکو د وړتیا د ودې لپاره باید روزنیز ورکشاپونه په
الره واچول شي.

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کابیني ٖٔ۹ٖ ،کال د لړم لومړۍ نیټې د دریمي مسوبې په بنسټ ،د څارنې لویې
اداري مسولیت (دنده) د بیلګې په توګه د ملکي خدمتونو کړنالو ساده کولو ته محدود
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
شوي ده .ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د
د څارنې لویې ادارې وار دمخه ،د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننو
څارنې ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب
ارزونه د ترافیکو د ادارې د جواز اخیستلو په پروسه کې په الره
یې د څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په
اچولې وه چې په پایله کې یې یاده پروسه ساده شوه .همدارنګه
عملي توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي
نوموړې ادارې د سوداګریزو ودانیو د جواز اخیستلو پروسه هم
اداره  MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
ارزولې ده.
د څارنې عالي ادارې د  ٖٔ۹۴کال رپوټ له مخې چې د نوموړې ادارې په ویب پاڼه
د څارنې او ارزونې کمیټې( )MECهم د عامه خدمتونو په پنځو
کې خپور شوی ،د ښار جوړولو وزارت ،د لوړو زدکړو وزارت او آیسا ادارې پورې
برخو کې د اداري اصالحاتو د کمیسون ،د لوړو زده وزارت ،د کار
اړونده ٖ پروسو ساده کول بشپړ شوي او د مالیې وزارت ،لوړو زدکړو وزارت،
او ټولنیزو چارو وزارت او کډوالو چارو وزارت په ګډون ،د زیانمننو
کوچیانو ریاست او د مکروریانو د ساتنې او مراقبت ریاست پورې اړونده  ۵پروسې تر
ارزونې په الره اچولي دي.
بیا کتنې الندې دي .سربیره پردې ،د لوړو زدکړو وزارت او آیسا ادارې پورې اړونده
 ۴پروسې د امتحاني طبیق په پړاو کې دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې ادارې
پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د څارنې
عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي توګه
مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره  MECته
د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
د څارنې عالي ادارې د  ٖٔ۹۴کال رپوټ له مخې چې د نوموړې ادارې په ویب پاڼه
کې خپور شوی ،د ښار جوړولو وزارت ،د لوړو زدکړو وزارت او آیسا ادارې پورې
اړونده ٖ پروسو ساده کول بشپړ شوي او د مالیې وزارت ،لوړو زدکړو وزارت،
کوچیانو ریاست او د مکروریانو د ساتنې او مراقبت ریاست پورې اړونده  ۵پروسې تر
بیا کتنې الندې دي .سربیره پردې ،د لوړو زدکړو وزارت او آیسا ادارې پورې اړونده
 ۴پروسې د امتحاني طبیق په پړاو کې دي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
په دې هکله تر اوسه پرمختګ ندی شوی.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
په دې هکله تر اوسه پرمختګ ندی شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کابیني ٖٔ۹ٖ ،کال د لړم لومړۍ نیټې د دریمي مسوبې په بنسټ ،د څارنې لویې
اداري مسولیت (دنده) د دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت او اشاعې او د ملکي خدمتونو
کړنالو ساده کولو ته محدود شوي ده لدې امله ،د څارنې لویې ادارې تشکیالتو تنقیص
موندلی او د څارنې عالي ادارې د پالن ریاست د څرګندونو له مخې د نوموړې ادارې د
کارکوونکو شمیر له ٓٓ ۵څخه ٖٓٓ تنو ته راټیټ شوی .دا پداسې حال کې ده چې د
ثبت او اشاعې ریاست کارکوونکي ندي کم شوي او په خپل حال پاتې دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.

HOO
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HOO

22.1

HOO

د څارنې لویه اداره باید د ولس مشر ،د ولس مشر د مرستیاالنو،
وزیرانو ،د سترې محکمې او لوې څارنوالۍ د غړو شتمنۍ ،د ګمارنې
څخه د یوې میاشتې په موده کې ثبت ،خپرې او د دریو میاشتو په موده
کې سپینې کړئ.

22.2

HOO

د څارنې لویه اداره باید د ولسي جرګې د غړو ،د والیتي او ولسوالیو
شوراګانو د غړو ،د وزارتونو د مرستیاالنو ،د خپلواکو کمیسونونو د
رئیسانو ،سفیرانو ،قاضیانو ،والیانو ،د ملې اردو او ملې پولیسو د
افسرانو ،ولسواالنو ،څارنواالنو ،د دوهمې رتبې او د دوهمې رتبې
څخه لوړ پوړو مامورینو ،د مالې ،محاسبې او تدارکاتو د مامورینو د
شتمنۍ ،له ګمارنې څخه د یوې میاشتې په موده کې ثبت او په پراخ
ډول ( وبسایټ او چاپي رسنیو کې) خپرې کړي.همدارنګه وروسته له
دریو میاشتو څخه د دوۍ شتمنۍ سپینې او بیا هر کال دا ارزونه
ترسره شي.

& Asset Reg.
Verif.
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د افغانستان په اساسي قانون او نورو قوانینو کې د
شتمنیو د ثبت ،سپیناوی او خپریدل اړین ګڼل

21.2

د څارنې لویه اداره باید له اړوند ارګانونو سره د شتمنیو د ثبت او
خپریدلو په اړه ،د همغږۍ د غونډو د په الره اچولو لپاره یو منظم
میکانیزم وړاندې او پلی کړي.

Asset Reg. & Verif.

21

د شتمنیو سپیناوې لپاره د اړوند ادارو ترمنځ همغږي
اړېنه ده

21.1

د څارنې لویه اداره باید د اړوند دولتي ارګانونو د بیلګې په توګه لویه
څارنوالۍ ،مخزن(ستره محکمه) ،د افغانستان دمالي معامالتو او
اړونده رپوټونو مرکز ،د سترو جرمونو څانګې(د کورنیو چارو
وزارت) ،د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څانګې(د کورنیو چارو
وزارت) ،د افغانستان انترپول( د کورنیو چارو وزارت) ،د ملي امنیت
ریاست ،د ملکیتونو د ثبت اداره(ښاروالۍ) ،د ملکیتونو ریاست( د
کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت) ،د بهرنیوچارو وزارت ،د
دولت د قضیو ریاست ،د آیسا موسسې ،د مالیې وزارت( د مالیې
ټولولو څانګه ،معاشاتو ،عامه تدارکات او قراردادونو څانګو ) سره
یو هوکړه لیک السلیک کړي.
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شماره

شاخص

شماره
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سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(/10سرطان)1395/
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د څارنې لویې ادارې تر اوسمهاله  ٔ۴ادارې د شریکو غاړو په توګه ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
پیژندلې دي ،خو له دوی سره یې هوکړه لیک نه دی السلیک کړی.
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
یو نوی هوکړه لیک د څارنې د لویې ادارې لخوا د شتمنیو د ثبت او
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
سپیناوي په موخه تیار شویدی ،ټاکل شوې وه چې دا هوکړه لیک د
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
څارنې د لویې ادارې او سترې محکمې ،د کورنیو چارو وزارت ،د
ملي امنیت ریاست او لویې څارنوالۍ تر منځ السلیک شي خو تر اوسه د څارنې عالي ادارې د پالن ریاست د څرګندونو له مخې ،د څارنې عالي ادارې له
مالي استخباراتو واحد ( )FINTRACAسره یو تفاهم لیک السلیک کړی.
ندی السلیک شوی.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
دا میکانیزم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
کابو د ٓٓٓ ۷چارواکو شتمنۍ ثبت شوي دي ،خو د شتمنیو خپریدل  MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
د څارنې عالي ادارې د ولسمشر ،اجرایه رئیس ،د غوره حکومت ولۍ او اصالحاتو په
چې د اساسي قانون له غوښتنو څخه دي یو نمایشي اړخ لري.
چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي ،قاضي القضات ،وزیرانو او عمومي رئیسانو
په ګډون د  ٖ۵لوړ پوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت او ددې ادارې په ویب پاڼه کې یې
خپرې کړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
کابو د ٓٓٓ ۷چارواکو شتمنۍ ثبت شوي دي ،خو د شتمنیو خپریدل د څارنې عالي ادارې د ولسمشر ،اجرایه رئیس ،د غوره حکومت ولۍ او اصالحاتو په
چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي ،قاضي القضات ،وزیرانو او عمومي رئیسانو
چې د اساسي قانون له غوښتنو څخه دي یو نمایشي اړخ لري.
په ګډون د  ٖ۵لوړ پوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت او ددې ادارې په ویب پاڼه کې یې
خپرې کړي.
دا پداسې حال کې ده چې د شتمنیو تدقیق او تثبیت تل یوه ستره ننګونه ده او هیڅکله په
واقعي توګه نده ترسره شوې او تر ډیره حده نمایشي بڼه لري.
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شاخص

22.3

سفارش

د څارنې لویه اداره باید د مامورینو د دندې د پاي ته رسیدلو څخه
وروسته د یوې میاشتې په موده کې د هغوی شتمنۍ سپینې کړي.

بخش
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شماره

د افغانستان په اساسي قانون او نورو قوانینو کې د
شتمنیو د ثبت ،سپیناوی او خپریدل اړین ګڼل

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
تر دې دمه نه ده ترسره شوې.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
د څارنې عالي ادارې د ولسمشر ،اجرایه رئیس ،د غوره حکومت ولۍ او اصالحاتو په
چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي ،قاضي القضات ،وزیرانو او عمومي رئیسانو
په ګډون د  ٖ۵لوړ پوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت او ددې ادارې په ویب پاڼه کې یې
خپرې کړي.
دا پداسې حال کې ده چې د شتمنیو تدقیق او تثبیت تل یوه ستره ننګونه ده او هیڅکله په
واقعي توګه نده ترسره شوې او تر ډیره حده نمایشي بڼه لري.

HOO

& Asset Reg.
Verif.

HOO

& Asset Reg.
Verif.

HOO

24.2

HOO

25.1

International Community

26.1

International
Community
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د پروژو او پروګرامونو په طرح او پلي کولو کې له
اړوندو دولتي ارګانونو سره همغږي

& Asset Reg.
Verif.

25

د دولت له لومړیتوبونو سره د تمویلونکو د پروګرامونو
او پروژو همغږي

24.1

د هغو کسانو لپاره چې په آګاهانه ډول له یو شمیر کسانو سره
همکاري کوي چې په یو ډول دا همکاري د دې المل ګرځې چې
شخص خپله شتمني ثبت نه کړي ،اداري تادیب ( رسمي اخطار،
جریمه ،د رتبې تنزیل او له دندې ګوښه کول) په پام کې ونیول شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.

د څارنې د لویې ادارې د هغو مامورینو قضیې چې یو شمیر کسانو
سره د شتمنیو د ثبت څخه د مخنیوي په اړه مرسته کوي ،د قضیې
اهمیت ته په کتو باید د نورې څیړنې په موخه لویې څارنوالۍ ته
وروپیژندل شي.

Asset Reg. & Verif.

24

د څارنې د لویې ادارې هغو کارکونکو ته مجازات او
تادیبي اقدامات په پام کې نیول چې په اګاهانه ډول له
نورو سره همکاري کوي تر څو خپله شتمني ثبت نه
کړي او یا ناسم مالومات وړاندې کړي.

23.2

لوی څارنوالي باید پیښې د قانون د غوښتنې پر بنسټ په ټاکل شوې
موده کې و څیړي او د پیښو پرمختګ په اړه د څارنې لوېې ادارې ته
په پرله پسې ډول مالومات ورکړي.

تمویلونکي باید د ملي لومړیتوبونو پروګرام( )NPPsپه پام کې نیولو
سره داسې رپوټ وړاندې کړي چې د تمویلونکو د پانګو او  NPPد
کړنو تر منځ اړیکې وښئ.

Donor Coordination

23

د هغو کسانو عدلي تعقیب چې خپلې شتمنۍ نه ثبتوي،
ناسم مالومات وړاندې کوي او یا په ناقانونه توګه شتمني
ترالسه کوي

23.1

د څارنې لویه اداره باید هغه کسان چې د شتمنیو د ثبت څخه ډډه
کوي ،یا ناسم مالومات وړاندې کوي ،یا په غیر قانوني ډول شتمنۍ
السته راوړي ،وپیژنئ او قضیئ یې د عدلي تعقیب په موخه لویې
څارنوالۍ ته معرفي کړي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د دولتي کارکوونکو شتمنیو ته د رسیدنې او تدقیق اړوند د قانون مواد
نه دي اجرا شوي او په نا قانونه ډول د شتمنۍ الس ته راوړنو قضیې
لویې څارنوالۍ ته نه دې استول شوي

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالي د څرګندونو له مخې ،دغې ادارې د څارنې عالي ادارې له خوا د
ناسمې اشاعې یا د شتمنۍ ناقانونه زیاتوالي کومې قضیې ندي ترالسه کړې.
د څارنې عالي ادارې د پالن ریاست د څرګندونو له مخې ،د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان
پر بنسټ د څارنې عالي اداره  MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECداراالنشا نړیوالو نهادونو پورې اړونده سپارښتنې له شپږ تمویلونکو
( )USAID, DFID, JAICA, EU, WB, ADBسره شریکې کړي چې د هغوي له
جملې یواځې  USAIDاو  DFIDځواب ورکړی.
د  ٕٓٔ۵کال په لومړیو کې د افغانستان دولت له  USAIDاو نورو تمویلونکو وغوښتل
چې د پلي کیدو په حال او پالن شوېو خپلو ټولو پروژو څخه یوه بیا کتنه وکړي چې
ددغې بیا کتنې له عمده اهدافو څخه یو یې ددې ډاډمنول دي چې دغه پروژې د
افغانستان انکشافي لومړیتوبونو سره په یو ردیف کې دي .د  USAIDد څرګندونو له
مخې ،دغه بیا کتنه ترسره شوې او په پایله کې یې د  USAIDروان پالنونه د افغانستان
انکشافي لومړیتوبونو سره په یو ردیف کې دي.
د  DFIDد رپوټ له مخې ،ددې نهاد ډیرۍ پروژې د افغانستان دولت انکشافي
لومړیتوبونو سره په یو ردیف کې دي مګر په دې اړه زیات جزئیات ندي وړاندې شوي.

تمویلونکي باید د پروګرامونو او پروژو د پیژندنې ،طرح او پلي کولو
په موخه د اړوند وزارتونو او والیتي مسولینو سره سال مشورې
ترسره کړي.

Donor Coordination

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مالیې وزارت (د مرستو د همغږۍ ریاست) په بنسټ ،دا معموله ده چي د لومړیتوبونو
لپاره د اړوند وزارت او والیتی چارواکو سره مشوره وشي.
د  USAIDاو  DFIDد څرګندونو له مخې د پروګرامونو په طرح او پلي کولو کې
اړونده وزارتونو او شریکانو سره په ستراتیژیکه کچه اړیکې شتون لري .اړونده
وزارتونو سره معموال ٌ تفاهم لیکونه السلیک کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
ددې کمیټې داراالنشا په  ٕٔ/ٕ/ٖٔ۹۵نیټه د یو رسمي مکتوب له مخې د څارنې عالي
ادارې پورې اړونده سپارښتنې یوځل بیا نوموړې ادارې ته ولیږلې او په تعقیب یې د
څارنې عالي ادارې ته د نوموړو سپارښتونو د پلي کیدو د وضعیت په موخه په عملي
توګه مراجعه وکړه مګر د ولسمشر د ٔ ۶ګڼه فرمان پر بنسټ د څارنې عالي اداره
 MECته د رپوټ ورکولو پړه په غاړه نلري.

27

په فرعي قراردادونو باندې د افغانستان د تدارکاتو د
قانون محدودیت ته په پام ،د بهرنیو هیوادونو د تدارکاتو
د کړنالرو مطابقت

27.1

International
Community

تمویلونکي باید هغه فرعي قراردادونه چې د اصلي ارزښت له ٕٓ
سلنې زیات وي ،محدود کړي.

28

له بودجي څخه د باندې او دننه پروژو د اغیزمنتیا په
اړه د یوې پرتلیزې ارزونې ترسره کول او د راتلونکې
بودجې په لګښت کې د تر السه شویو درسونو په پام
کې نیول.

28.1

International
Community

29

د امنیتي سکتور د لګښتونو په ګډون د ټولو پانګونو د
څارنې او ارزونې په موخه یو مناسب میکانیزم رامنځته
او پلی شي.

29.1

International
Community

30.1

International
Community

30

له پانګې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې قضیو څیړل او
صالحیت لرونکو چارواکو ته رپوټ ورکول

Subcontractin
g

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د روڼتیا د ادارې له لورې د افغانستان له قانون سره د تدارکاتي
کړنالرو د همغږی په موخه هیڅ هڅې نه دې شوې

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د یادونې وړ ده چې ډونران له حقوقي پلوه خپلو تدارکاتي معیارونو ته ژمن دي .د
بیلګې په توګه د  DFIDد څرګندونو له مخې ،دغه نهاد د برتانیې او اروپایي اتحادیې د
تدارکاتو قانون په رعایت کولو مکلف دی .د مالیې وزارت د مرستو مدیریت ریاست په
بنسټ د دي کبله چي ډیری پروژي له بودجې څخه بهر دي نو وزارت پري کنترول
نلري.

تمویلونکي باید د پروژو له ارزونې څخه د کمیټې تر السه شوې
موندنې او غوره کړنالرې ،پلي کړي.

Donor Cooperation

آیساف باید د امنیتي سکتور له تمویل څخه د څارنې او ارزونې په
موخه چې د شیکاګو په کنفرانس کې پرې پریکړه شوی وه ،یوه
مناسبه ستراتیژي جوړه کړي تر څو د تمویل د پر ځای لګښت څخه
ډاډ تر السه شي .بله چې دا ستراتیژي باید د فساد د قضیو پیژندنه،
څیړنه او عدلي تعقیب په ځان کې ونغاړي.

Donors M&E

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
آیساف هوډمن مالتړ ماموریت ته بدل شوی .په نوي ماموریت کې د سترو اداري
فسادونو څارنه او عدلي تعقیب له بنسټیزو دندو څخه شمیرل کیږي ،ددې ترڅنګ دوهمه
بنسټیزه دنده ( )EF 2روڼتیا ،څارنې او حساب ورکونې ته ځانګړې شوې او دریمه
بنسټیزه دنده( )EF 3د قانون حاکمیت ته ځانګړې شوې چې د اداري فساد پیښو څیړنه،
او عدلي تعقیب رانغاړي .کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارت څارنیز ظرفیت
ژورې څیړنې ته پالن نیول شوی نه دی ،د دواړو وزارتونو د تفتیش ادارو ته د ظرفیت
ورکولو په اړ ه روزنه روانه ده.

تمویلونکي باید په منظم ډول د خپلو پروژو ارزونه ترسره کړي او د
ناقانونه کړنو په اړه صالحیت لرونکو چارواکو ته رپوټ ورکړي.

Donor Reporting

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  USAIDد څرګندونو له مخې د عمومي مفتش دفتر ( )OIGد افغانستان او متحده
ایاالتو عدلي او قضایي ادارو سره د درغلیو او ناوړه استفادې قضیو د عدلي تعقیب په
موخه کار کوي USAID .د درغلۍ یوې قضیې بیلګه چمتو کړی چې په متحده ایاالتو
کې تر قانوني تعقیب الندې ده مګر په افغانستان کې هیڅوک تر قانوني تعقیب الندې
ندي نیول شوي.
د  DFIDڅرګندونو له مخې ،دغه نهاد له وجوه څخه ناوړه استفادې په وړاندې د زغم
صفري روش ( )zero tolerance approachپیروي کوي.

30.2

International
Community

د  UNHCRبشپړه پلټنه باید ترسره شي ،جرمي کړنې وپیژندل او
مسولو مراجعو ته وسپارل شي.

Donor Audit

30.3

International
Community

مسولو چارواکو ته د  LOTFAد داخلي پلټنې پایلې او د جرمي قضیو
لیږل .

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د څارنې او ارزونې کمیټې «په افغانستان کې د بهر مرستو اغیزمنتوب» په اړه یو
رپوټ د  ٖٔ۹۴لړم  ٔ۷باندې خپور کړ چي د مرستو اغیزمنتوب لپاره یې هم
سپارښتنې درلودي.
د څارنې او ارزونې کمیټې یاد رپوټ او سپارښتنې د مالیي وزارت سره د ٕ۷ٕ۵
مکتوب له لوري په رسمي توګه د  ٖٔ۹۴لړم په ٖٕ شریک کړ .سربیره پردي د
نړیوالي ټولنې سره سپارښتنې د ایمیل له لوري شریکې شوې

Donor Audit

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ملګرو ملتونو د پلټونکي له خوا بشپړه پلټنه پای ته ورسیده خو
رپوټ یې تر اوسه نه دی خپور شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  UNHCRد تفتیش ټیم د څرګندونو له مخې ،د ملګرو ملتونو دفتر د مفتش له خوا
ټولیز تفتیش پای ته رسیدلی مګر تر اوسه د هغې د محرمیت له کبله خپور شوی ندی .د
 UNHCRدفتر تر دې مهاله په دې اړه کوم رپوټ د  MECله داراالنشا سره شریک
کړی ندی.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
داخلي پلټنې تر اوسه کومه پایله نلري.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
پلټنې بشپړې شوي مګر د رپوټ یې د  MECله داراالنشا سره شریک شوی ندی .د
 UNDPد رئیس د څرګندونو پر بنسټ ،یو شمیر قضیې د عدلي تعقیب په موخه له
هیواد څخه بهر لیږل شوي خو تر اوسه یې نهایي پایله معلومه شوې نده .پدې اړه نور
جزیات له  MECسره شریک شوي ندي.

شماره

نهاد

31

د مدني ټولنې او رسنیو د وړتیا وده

31.1

International Community

32

د پروګرامونو او پروژو له پلي کیدو څخه د خلکو
اغیزمنه څارنه

32.1

International Community

33

د قضیو د مدیریت لپاره د یوې روښانه کړنالرې وضع
او پلي کول

33.1

AGO

34.1

AGO

د قضیو د مدیریت سیستم ته د ټولو کشفي ارګانونو ،لویې څارنوالۍ
او د محکمو د څانګو السرسی وغځیږي.

CMS

شماره

تمویلونکي باید په سیمه ایزه کچه د مدني ټولنې او رسنیو مالي او
تخنیکي مالتړ وکړي.

Donor Coordination

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
ډیری پروګرامونه شته چې د بیالبیلو تمویلونکو له لوري تمویلیږي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
دغه پروګرامونه د فساد په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین د په الره
 DFIDد  IWAاو  HARAKATپه څیر مدني ټولنو او همدارنګه یو شمیر رسنیو
اچولو په موخه  ،له ښې حکومت دارۍ څخه د مالتړ او له فساد سره
څخه د بیالبیلو پروګرامونو لکه  TAWANMANDIله الرې مالتړ کوي.
د مبارزې په موخه د مدنې تولنې غښتلتیا  ،د داسې سازمانونو جوړول
د  / USAIDافغانستان ( )2018 - 2015انتقالي پالن له مخې ،دغه نهاد د مدني
چې د اداري فساد سره د مبارزې په چارو کې له مدني ټولنې سره
ټولنې نهادونو او رسنیو ته خپل حمایت ته دوام ورکوي .د مدني مشارکت پروګرام چې
مرسته وکړي  ،عدالت ته د السرسي او د قانون د حاکمیت د ټنګښت
د  USAIDله خوا تمویلیږي او موخه یې عبارت ده له :دولت کې ښکیلو مدني ټولنو
په چارو کې د مدنې ټولنې د ونډې د زیاتوالي په موخه مالي مرستو،
سره مرسته کول ،ډیموکراسۍ او حکومت ولۍ پورې اړونده مسایلو کې د مدني ټولنو د
څخه عبارت دي .خو واقعیت دا دی چې له اداري فساد سره د
ظرفیتونو لوړول ،د مدني مشارکت پراخول او خپلواکو خبرونو او مالوماتو ته د خلکو د
مبارزې په چارو کې لګول شوې پانګه ،له افغانستان سره د ټولو ژمنه
الس رسي بهبودي.
شویو مرستو په پرتله ،د اداري فساد لمن ته په کتو او په افغانستان
کې د ژوند په ټولو اړخونو د هغې اغیزې ته په پام ،کمزوې (ډیره
لیږه) ده.

د تمویلونکو د څارنې او ارزونې په پروګرامونو کې باید سیمه ایزه
مدنې ټولنه او د څارنې او ارزونې نورې سیمه ایزې ډلې ونډه ولري.

Donor M&E

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
 DFIDد پیل راهیسې د ملي پیوستون ( )NSPپروګرام له تمویلونکو څخه یو
تمویلونکی دی چې په ځایي کچه د مدني ټولنې نهادونه لکه د ټولنې د پرمختګ شورا ،د
ځایي رضاکارانو ګروپونه او نور د پروګرام پلي کیدو په ټول جریان کې په څارنه او
ارزونه کې ښکیلوي USAID .د  Monitoring Support Projectتر نامه الندي
د څارنې او مالتړ نوی پروګرام چې د ځایي مدني ټولنې سازمانونو او ځایي ډلو په
همکارۍ کار کوي د څارنې څو رده یي طریقې باندې تکیه کوي .د سرمفتش دفتر
( )OIGله خوا کانګرس ته د نیم کلني رپوټ (اکتوبر  - 2015مارچ  )2016له مخې،
/USAIDافغانستان د څارنې د دغه څو رده یي سیستم په پلي کولو کې پاتې راغلی چې
په پایله کې یې د  USAIDڅارنیزه اغیزمنتیا محدوده شوې.

د قضیو د رهبرۍ د مدیریت کمیټه باید د ټولو کشفي ارګانونو ،لویې
څارنوالۍ او محاکمو د قضیو د ثبت کړنالرې وړاندې کړي.
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شاخص

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
تر اوسه د قضیو د ثبت اړوند هیڅ یوه کړنالره په هیڅ یو ّه عدلي
ارګان کې نده طرحه شوې.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
یوازې اته عدلي ارګانونه د قضیو د مدیریت سیستم( )CMSته
السرسی لري ،د کشفي او پلټونکو ارګانونو ټولې څانګې یاد شوي
سیستم ته السرسی نلري.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالۍ د څرګندونو له مخې ،د قضیو د مدیریت د رهبرۍ کمیټې د قضیو
مدیریت د سیستم عملي کولو په موخه یو طرزالعمل طرح کړی چې د اجرا وړ دی.
اړونده نهادونو سره هم یو تفاهم لیک السلیک شوی .ددې کمیتې له داراالنشا سره ددغې
طرزالعمل او تفاهم لیک کاپي شریکه شوې نده.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالۍ د رسمي رپوټ له مخې ،د محبسونو په ګډون ټول والیتونه د قضیو
مدیریت د سیستم تر پوښښ الندې دي او قضیې هره ورځ سیستم کې داخلیږي.
ددې سیستم په اغیزمنه او عملي توګه پلي کول د یو شمیر ننګونو سره مخامخ دی لکه د
بجلۍ  ،انټرنټ ته الس رسي او د روزل شویو کارکوونکو نشتوالی.

د قضیو د مدیریت اړوند د یوه بشپړ ډیټابیس شتون چې
ټولو عدلي ارګانونو ته د السرسي وړ وي
AGO
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34.2

دا ډیټابیس باید ټولې جنایی څیړنې ،تورونه او پایلې را ونغاړي او د
ځمکو الندی کولو او اداري فساد لپاره ځانګړي پیژندونکي کودونه
ولري.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
ټول جنایي تحقیقات ،تورونه او پایلې په ډیټابیس کې نه دي شاملې
شوي او همدارنګه د ځمکې د الندې کولو اړوند پیښو لپاره تر اوسه
هیڅ ډیټابیس نه دی جوړ شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالۍ د رسمي رپوټ له مخې ،د  ٔ۶/ٖ/ٖٔ۹۵تر نیټې پورې ٕ۵۵ٕ۸۷
قضیې د قضیو مدیریت په ډاټابیس کې درج شوي چې د اداري فساد او ځمکو د غصب
دوسیې هم په کې شاملې دي مګر دغه دوسیې له نورو څخه جال شوي ندي.

شماره

نهاد

سفارش

بخش

35

د قوانینو د پلي کونکو ادارو تر منځ د همغږۍ د
پیاوړتیا په موخه ،د قضیو د مدیریت جوړښت
رامنځته او په کار پیل وکړي

35.1

AGO

د ځنډونو ،د قضیو ځنډ عواملو او دغو ستونزو ته اواري الروچارو د
پیژندلو په موخه دې د لویې څارنوالۍ ،سترې محکمې ،د کورنیو
چارو وزارت ،د افغانستان د مدافع وکیالنو خپلواکې ټولنې ،د ملي
دفاع وزارت ،د څارنې لویې ادارې ،د ملي امنیت ریاست او عدلیې
وزارت د استازو په ګډون د رهبرۍ کمیټه جوړه شي.
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لویې څارنوالۍ ته د اداري فساد او ځمکې الندې کولو
اړوند استول شویو قضیو وضعیت او د قضیو ځنډولو
او ساتلو الملونه وارزول شي.

36.1

AGO

د قضیو د څیړنې کمیته دې د هغو قضیو په اړه چي لویې څارنوالې ته
استول شوي ،یا د لویې څارنوالې له خوا لغو شوې ،او یا هم محکمو
لخوا پرې پریکړه شوې د زون ،د جرم نوعیت ،د پریکړې بهیر نیونې
مودې او پایلو په تفصیالت یو احصایوي لست جوړ کړي.
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37.1

AGO

د لویې څارنوالۍ اداره باید قضیې په ټاکلي وخت کې حل کړي او په
منظم ډول دې کشفي ارګانونه د پلټنو له پرمختګ څخه خبر کړي.

Case Proceedings

38.1

Supreme Court

محکمې باید په ټاکلي وخت کې قضیې واوري او پرې پریکړه وکړي.

Case Proceedings

شماره

37

38

شاخص

لویې څارنوالۍ ته د استول شویو قضیو اغیزمنه څیړنه

له څارنوالۍ څخه محکمو ته د لیږدول شویو قضیو
اغیزمن عدلي تعقیب

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوی څارنوالۍ د رسمي رپوټ له مخې ،د رهبرۍ کمیټه ټول اړونده نهادونه رانغاړي
چې دغو نهادونو د قضیو د مدیریت سیستم د طرزالعمل په اړه تفاهم لیک السلیک
کړی .په یاد تفاهم لیک کې د هر نهاد دندې مشخصې شوي .یاد تفاهم لیک له دغې
کمیټې سره ندی شریک شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د څارنې او ارزونې کمیټې سره د هغو پیښو یو رپوټ شریک شوی وو چي د پیل څخه
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د  ٖٔ۹۴کال د وري  ٔ۵نیټې پورې په سیستم کې ثبت شوې وې چي د  ٖ۴والیتونو
هغه قضیې چې د عدلي ارګانونو لخوا لویې څارنوالۍ ته لیږدول
کیږي ،د تفصیل او پایلو سره د قضیو د مدیریت په سیستم کې ثبتیږي .څخه ٖٕ ٖٖٔ۹پیښې رانغاړي .پیښې د ثبت کونکو ادارو لکه؛ د کورنیو چارو وزارت،
پداسې حال کې چې یو زیات شمیر قضیې چې د پلټنې د لویې ادارې ،لویه څارنوالي ،محکمې ،ملي امنیت ریاست ،د څارنې لویه اداره ،د عدلیه وزارت ،د
د څارنې د لویې ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا د پلټنې په موخه ملی دفاع وزارت ،او د نشه یي توکو سره مبارزي وزارت سربیره د پیښو مهالویش په
بنسټ جال شوي دي .لوی څارنوالۍ د رسمي رپوټ له مخې ،د  ٔ۶/ٖ/ٖٔ۹۵تر نیټې
لویې څارنوالۍ ته لیږل شوي ،نه دي ثبت شوي.
پورې  ٕ۵۵ٕ۸۷قضیې د قضیو مدیریت په ډاټابیس کې درج شوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لویې څارنوالي په بنسټ ،لویې څارنوالې د پلټنې پروسې تر بشپړیدو وروسته ټولې
پیښې محکمو ته استولي دي .په همدي شان کشفي اداروته د پیښو پرمختګ په اړه
مالومات ورکړل شوي دي .خو یوشمیر کشفي ادارو ته د لوې څارنوالې له خوا د راجع
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
قضیې په ټاکلې وخت کې نه دي څیړل شوي او د پلټنې د پرمختګ په شویو پیښو د وضعیت په اړه مالومات ورکړل شوی ندي.
د بیلګي په توګه د پلټنې لویې اداري په ٕ ٖٔ۹کال  ۸پیښي او ٖ ٖٔ۹کال کې ٓٔ پیښي
اړه کشفي ارګانونه ډیر لږ وخت په جریان کې اچول شویدي.
لویې څارنوالۍ ته راجع کړی او یواځې د یوې پیښې په اړه یې مالومات ترالسه کړي
دي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
قضیې په ټاکلي وخت نه دي اوریدل شوي او اړوند ارګانونه ډیر لږ
وخت د پلټنې د پرمختګ په اړه په جریان کې اچول شوي دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د تدقیق او څیړنې ریاست د څرګندونو له مخې ،یاد
ریاست په دې باندې کار پیل کړی او له والیتونو څخه یې هم ضروري مالومات
غوښتي دي .لکه څنګه چې دغه پروسه ډیر وخت نیسي نو ځکه د  MECکمیټې
دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات ندي ترالسه کړي.

Supreme Court
Supreme Court
Supreme Court
Supreme Court

40.3

Supreme Court

41.1

Capacity Building
Judges

40.2

د هغه احکامو د لیږد په اړه چې په ترسره کولو کې یې ځنډ رامنځته
شوی ،د یوه روښانه کړنالرې رامنځته کول او پلي کول.

Supreme Court

Capacity Building
Judges

41

له یوه والیت څخه بل والیت ته د جنایي قضیو د لیږد د
کړنالرو او معیارونو روښانه او غښتلي کول

40.1

د پریکړو د لیږد او تعقیب په اړه باید روښانه کړنالرې رامنځته او
پلې شي.

Case Proceedings Case Proceedings
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د ټولو قضایي پریکړو او حکمونو پلي کول

39.2

د وړتیا د ودې په موخه د روزنیزو پروګرامونو په الره اچول باید د
پیژندل شویو اړتیاو پر بنسټ وي او د تمویلونکو په مالتړ په الره
واچول شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
ډیر روزنیز پروګرامونه د تمویلونکو له لورې په الره اچول شوي دي مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
چې په کښې د قاضیانو روزنیزې اړتیاوې په پام کې نه دې نیول
شوي خو یو شمیر چارواکي د دې ډول پروګرامونو د په الره اچولو اړه اړین مالومات چمتو کړي .د تدقیق او څیړنې ریاست د څرګندونو له مخې ،یاد
ریاست په دې باندې کار پیل کړی او له والیتونو څخه یې هم ضروري مالومات
څخه خوښ ښکاري.
غوښتي دي .لکه څنګه چې دغه پروسه ډیر وخت نیسي نو ځکه د  MECکمیټې
دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات ندي ترالسه کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
د پریکړو او حکمونو د پلي کیدو اړوند د رپوټ ورکونې یو روښانه
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
میکانیزم نشته ،یوازې د جزایي اجرااتو موقت قانون د لوېې څارنوالۍ
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
او کورنیو چارو وزارت له الرې د پلي کولو پروسه پیژندلې ده.
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
د پریکړو او حکمونو د پلي کیدو اړوند د رپوټ ورکونې یو روښانه
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
میکانیزم نشته ،یوازې د جزایي اجرااتو موقت قانون د لوېې څارنوالۍ
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
او کورنیو چارو وزارت له الرې د پلي کولو پروسه پیژندلې ده.
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.

په اغیزناکه ډول د کابل بانک د لوټ شوو پیسو بیرته السته راوړل ،د
دوه اړخیزې حقوقي همکارۍ په ګډون باید ترسره شي.

Kabul Bank

39

د وړتیا ودې هر اړخیزوعدلې پروګرامونو معرفي کول

39.1

د قضاء د شته کارکوونکو وړتیا باید وارزول شي تر څو د روزنیزو
پروګرامونو اړتیا وپیژندل شي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
سترې محکمې د روزنیزو پروګرامونو اړوند یوه مسوده چمتو کړې
ده چې د هغې پر بنسټ د قاضیانو روزنیزې اړتیاوې پیژندل کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د تدقیق او څیړنې ریاست د څرګندونو له مخې ،یاد
ریاست په دې باندې کار پیل کړی او له والیتونو څخه یې هم ضروري مالومات
غوښتي دي .لکه څنګه چې دغه پروسه ډیر وخت نیسي نو ځکه د  MECکمیټې
دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات ندي ترالسه کړي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
پانګه او پورونه په بشپړ ډول نه دې راټول شوي ،او تر اوسه هیڅ
ډول دوه اړخیزه حقوقي همکارې نه ده ترسره شوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
په کابل بانک کې د  ۹۸۸میلیونه اختالس شویو ډالرو څخه تر دې مهاله  ٕ۵۴میلیونه
ډالر بیرته ترالسه شوي ۹۸ ،میلیونه ډالر تکتانه د پخواني ولسمشر فرمان له خوا بښل
شوي ،او  ٔ۴میلیونه ډالر د اوسني دولت تشویقي کړنالرې له لوري کم شول .سربیره
پردي ٖ۶ ،پور وړو سره د تشویقي کړنالرې له مخې د ٖٖ میلیونه ډالرو په اړه د
اقساطو هوکړه لیک السلیک شوی سربیره پر دي ،د  ۴۷میلیونه ډالرو په ارزښت
جایداد په دوبۍ کې کنګل شوی چې د عربي اماراتو د استیناف محکمې (Court of
 )Cassationله پریکړې وروسته دغه جاید له کنګلي حالت څخه ووت.

ستره محکمه باید د قضیو د لیږد په اړه روښانه اصول او کړنالره
وضع کړي.

Case Proceedings

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د محکمې د تشکیالتي جوړښت او صالحیتونو قانون تر اوسه نه دي
اصالح شوی .د څارنې او ارزونې کمیټې ( )MECد سپارښتنې
سربیره ،تر اوسه هم له جزا څخه خوندیتوب په پراخه کچه شته.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.

42.2

Supreme Court

له قانون سره سم باید خلک ټولو قضایي غونډو ته السرسي ولري.

43.1

Supreme Court

43

د شخړو د اواري اړوند د محکمود ټولو پریکړو خپرول

محکمه باید د قضایي غونډو مهالویش له مخکې څخه خپور کړي تر
څو خلک پدې اړه خبر اوسي.

د محکمې ټولې پریکړې باید په انټرنټ کې د السرسي وړ وي او
خلکو ته په چاپي ډول هم د السرسي وړ اوسي

Case Proceedings Case Proceedings Case Proceedings

42

د خلکو په شتون کې د شخړو د اواري اړوند ادارو او
محکمو کړنې

42.1

Supreme Court

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
ډیری قضایي غونډې د خلکو پر وړاندې په الره اچول کیږي او د دې مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
غونډو په اړه یو لړ مالومات د میزان په مجله کې خپریږي نه ټول.
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
د محکمو ډیری غونډې او پریکړې ،د خلکو پر وړاندې ترسره کیږي.
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
ټولې پریکړې نه خو یو شمیر د میزان په مجله کې خپریږي ،خو
نوموړې مجله په اسانۍ د السرسي وړ نه ده.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  MECکمیټې داراالنشا د سترې محکمې پورې اړونده سپارښتنې مشخصې کړي او
سترې محکمې ته یې استولي چې د هغوي له مخې د هرې سپارښتنې په اړه اړین
مالومات په مشخصه توګه غوښتل شوي .د سترې محکمې لوړ مقام د سترې محکمې د
تدقیق او څیړنې ریاست ګمارلی ترڅو د  MECد سپارښتنو د پلي کیدو د څرنګوالي په
اړه اړین مالومات چمتو کړي .د  MECکمیټې دارالنشا تر دې مهاله اړین مالومات
ندي ترالسه کړي.

Customs Data Sharing

MOF/ACD
MOF/ACD

46.1

MOF/ACD

هغه سرحدي او ښاري سیمې په ګوته شي چې د ګرځنده (سیارو)
ټیمونو تر پوښښ الندې باید راشي.

له اغیزمنو کړنو څخه د ډاډ د تر السه کولو په موخه ،باید ګرځنده
ټیمونه پوره انساني او مالي سرچینو باندې سمبال شي.

46.2

MOF/ACD

Customs Data
Sharing

45.1

د پلټنې ټول لوي مرکزونه او سرحدي څانګې په ځانګړي ډول د
تورخم(ننګرهار) ،حیرتان(بلخ) ،شیرخان بندر(کندز) ،آقینه(فاریاب)،
تورغونډۍ(هرات) ،اسالم قلعه(هرات) ،ابونصر فراهي(فراه) ،او
سپین بولدک(کندهار) باید په ټکنالوژۍ(سکنر،بارکوډ ،د ایکس
وړانګه )...سمبال شي ،تر څو د وارداتو اړوند اطالعاتو له سم والي
څخه ډاډ تر السه شي.

Customs Technology

46

د توکو د کمیت او کیفیت د معاینه کولو په موخه د
ګرځنده کاري ډلو رامنځته کول

44.2

افغانستان باید له ګاونډیو هیوادونو څخه په غیر رسمي ډول د مالوماتو
السته راوړلو ته دوام ورکړي.

Customs MTF

45

په پوله او د پلټنې په ځایونو کې ،د ارزونې لپاره د
مناسبې ټکنالوژۍ معرفي کول

افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د ګمرکي اطالعاتو د شریکولو
الکترونیکي سیستم او هوکړو لپاره هڅې وکړي.

Customs MTF

44

د ګمرکي اطالعاتو د سپینولو او د ګاونډیو هیوادونو له
اطالعاتو سره د پرتلې په موخه د کړنالرو شتون

44.1

MOF/ACD

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
اوسمهال اطالعات نه شریکیږي.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  UNODCپه مرسته په کابل او ننګرهار کې د مخدره توکو ترافیک په اړه مالوماتو
شریکولو لپاره دفترونه جوړ شوي او په پام کې ده چي په حیرتان او شیرخان بندر کې
به هم دغه شان دفترونه جوړ شي .د افغانستان حکومت د پاکستان سره یوه تو اړخیزه
هوکړه لیک  APTAاو تاجکستان او پاکستان سره یو دري اړخیزه هوکړه لیک
 APTTICAالسلیک کړۍ .او د تاجکستان سره د ګمرکاتی مالوماتو شریکولو په اړه
یو هوکړه لیک السلیک شوی ،سربیره پر دي د مالیې وزارت د ایران دولت سره یو
هوکړه لیک السلیک کړۍ چې دغه هوکړه لیک د وزیرانو شورا له خواهم تائید شوی.
سربیره پردي ،په دي اړه د افغانستان او عربي متحده اماراتو ،افغانستان او ازبکستان او
افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوکړه لیکونو مسودي جوړي شوي او دغو هیوادونو
ته استول شوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پنځه کلن ستراتیژیک پالن پر بنسټ ،چې د څارنې او ارزني له کمیټې سره شریک
شوی دی ،د مالومات شریکولو په موخه د ګمرکونو ادارې پریکړه کړې چې له ګاونډیو
هیوادونو سره هوکړه لیکونه السلیک کړي.
په دې اړه د پام وړ پرمختګ شوی .د ګمرکونو عمومي ریاست د څرګندونو له مخې،
افغانستان او پاکستان هم د اړتیا په صورت کې په غیر رسمي توګه ګمرکي مالومات
تبادله کوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  ++ACYCUDAپخوانی سیستم د  ACYCUDA-WORDنوي سیستم ته بدل
شوی ،چی اوسمهال د هیواد په ډیری ګمرکونو کې کارول کیږی.
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ګمرکونو ریاست د اطالعاتو اتومات سیستم( )ASYCUDAپه ٔٔ د ګمرکاتو عمومي ریاست د څرګندونو له مخې ،د  ASYCUDA-WORDسیستم په
کابل ،ننګرهار ،قندهار ،بلخ ،او جوزجان (آقینه) او په دې وروستیو کې په نیمروز،
ګمرکي نقطو کې نصب کړی دی خو د څارنې او ارزونې
کمیټې( )MECموندنې ښیې چې له نوموړي سیستم څخه په سم ډول خوست او کابل هوایي ډګر کې نصب شوی .د اکسری سیستم د افغانستان ډیرۍ ګمرکاتو
کې شته مګر د بارکوډ سیستم پیرودنه د ګمرکاتو د عصري کولو او اسانولو پروژې له
ګټه نه اخیستل کیږي.
الرې چې د نړیوال بانک په واسطه تمویلیږي تر کار الندې ده.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ملي امنیت ریاست کاري ډلې له ولس مشر څخه د ګرځنده ټیم د
جوړولو غوښتنه وکړه ،چې د ولس مشر له خوا ونه منل شوه.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ګمرکاتو عمومي ریاست د ګرځنده مراقبت آمریت د څرګندونو له مخې ،د امنیتي
وضعیت په پام کې نیولو سره ،د ګمرکاتو ریاست د کابل ،ننګرهار ،قندهار ،خوست،
بدخشان ،بلخ ،جوزجان (آقینه)  ،کندز ،نیمروز او فراه والیتونو د لویو الرو په ټولو
عبوري نقطو او د لویو الرو دخولی او خروجي دروازو کې د ګرځند(سیار) مراقبت
ټیمونه فعال دي .د ګرځنده مراقبت ټیمونه یوازي د ګمرکاتو ریاست کارکونکو څخه
جوړ شوي .د ګرځنده مراقبت ټیم د رپوټ پر بنسټ ،د ګمرکي تخلف د تشخیص په پایله
کې  ،په  ٖٔ۹۴مالي کال کې ٕٓٔ میلیونه افغانۍ د دولت بانکي حساب ته سپارل
شوي .او همدارنګه د پام وړ مقدار توکي ظبت او لیالم شوي .په  ٖٔ۹۵مالي کال کې
 ۷۷میلیونه افغانۍ د دولت بانکي حساب ته سپارل شوي

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ملي امنیت ریاست کاري ډلې له ولس مشر څخه د ګرځنده ټیم د
جوړولو غوښتنه وکړه ،چې د ولس مشر له خوا ونه منل شوه.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د رئیس او دوه مدیرانو په ګډون د ګمرکاتو سیار تیم په کابل  ٕ۵کارکونکې لري .په
والیتونو کې د سیار تیمونو عمومی مدیران د ٖٔ ٕ-کارکونکي لري .د دغو کاکونکو په
حقوقو کې تر ٖ ٖٔ۹پوري معاش ،اضافه کاري او سفرخرچې ګډون درلود خو په
 ٖٔ۹۴کې یواځې معاش او اضافه کاري لري.

د مالیې وزارت باید ګمرکي اسانتیاو ته د ناجایز السرسي او کړنو
اړوند د یوي سروې او له سیمې څخه د لیدنې میکانیزم جوړ او د نا
قانونه کړنو قضیې لویې څارنوالۍ ته وروپیژني.
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47.1

MOF/ACD

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

یوازې ګمرکي چارواکي په ګمرکي کړنو کې الس ،او
همداراز ګمرکي اسانتیاوته السرسی ولري.

MOF/ACD

Customs

47.2

د نا قانونه الس وهنې څخه د مخنیوي په موخه ،د مالیې وزارت باید د
اداري فساد پر وړاندې د اقتصاد وزارت شمیره د ګمرکونو د پاڼې پر
مخ ځای کړي.

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
که څه هم د ګمرکونو ریاست ،کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ٕ ۸ریاست ترمنځ
هوکړه لیک السلیک شوی ،خو د ګمرکونو ریاست په بنسټ د ملي پولیسو ،زورمندانو،
والیانو او والیتي امنیه قوماندانانو ناوړه مداخلې تر اوسه هم یوه ستونزه شمیرل کیږي.
هغه دوه کړنې چې ګمرکونو چارو کې د السوهني مخنیوي کوی دا وې:
ګمرکاتو چارو ریاست له خوا د یوه میکانیزم جوړول چي توکو واردولو او صادرولو
ٕٔ مرحلي راونغاړي او د ګمرک چارو کې د څارنې لویې ادارې ،لویې څارنوالي او
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ګمرکونو ریاست د سرحدي پولیسو سره یو هوکړه لیک السلیک کړ ملی امنیت السوهنو څخه مخنیوی وکړي.
دغه پریکړه د  ٖٔ۹ٖ،ٓ۷،ٕ۵نیټې وزیرانو شورا د دریمي مسوبه په بنسټ ده .بې
چې له مخې یې د ګمرکونو په چارو کې د دریم ګړو دخالت
محدودیږي او په دې اړه یې ټولو ګمرکونو ته رسمي مکتوبونه استولي وجې السوهنې د دغو اقداماتو په ترسره کولو په ترڅ کي کمې شوې دې خو ال له منځه
خو تر اوسه هم د بانفوذه کسانو لکه والي ،د امنیې قوماندان او نورو تللي ندې .د څارنې او ارزونې کمیټې سره د دریمې مسوبې او میکانیزمونو طرح کاپی
شریکې شوې دې.
مخورو کسانو السوهنه شته.
سربیره پردي ،د ګمرکاتو ریاست د تخلف څخه مخنیونې یوه څانګه لري .یاده څانګه د
یوه دري کلن استراتژیک پالن او کړنالره لري ( ،)ٖٔ۹۴-ٖٔ۹۶استراتیژیک پالن یې
د څارنې او ارزونې کمیټې سره شریک شوی دی .دغه څانګه پیښې ارزوي خو په دي
اړه ،چي کومه پیښه لویې څارنوالي ته استول شوي که نه ،مالومات یې ندي وړاندې
کړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ګمرکاتو ریاست په بنسټ ،له دې کبله چې د ګمرکاتو چارو یوشمیر فورمې د سکوکو
مطبعې له خوا چاپیږي نو په  ٖٔ۹۵مالي کال کې به د اقتصاد وزارت د اداري فساد
سره مبارزې په اړه د اړیکو نیولو شمیرې هم په دغو فورمو کښې چاپ شي .د
اوسمهال لپاره د ګمرکاتو ریاست په بیلو فورمو کې د اداري فساد سره مبارزي شمیرې
د ګمرکونو ادارو او نورو اړوند ادارو کې نسب کړي دي او ټولو مراجعین ته په
السرسې کې دي .د څارنې لویې ادارې شمیره هم ټولو ګمرکي ادارو ته توزیع شوې او
په ټولو دولتي ادارو کې د شکایاتو صندقونه هم شته .سربیره پر دي ،د ګمرکاتو عمومي
ریاست د څارنې لویې اداري شکایاتو شمیره په اعالمیو او لوحو کې لیکلې او د
ګمرکاتو عمومي ریاست کې یې نصب کړي ده.
د پروژو او ګمرکاتو پراختیا آمریت د  ٖٔ/ٖ/ٖٔ۹۵نیټې مکتوب پر بنسټ د خزاینو له
ریاست او همدارنګه د سکوکو مطبعې له ریاست څخه غوښتي چې ددې سپارښتنې د
پلي کیدو په اړه اجراآت ترسره کړي.
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49.3

Mining Contracts

49.2

د داوطلبۍ کړنالرې باید په تفصیل سره وړاندې شي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د قانون مسوده د داوطلبۍ د ګډ جواز لپاره موکه برابروي خو د
داوطلبۍ د کړنالرې اړوند جزیات په ځان کې نه رانغاړي.

د امتیاز حق او د محاسبې بنسټ ،باید په روښانه ډول بیان شي.

Mining Contracts

49

د کانونو د قانون په ځانګړي ډول د اداري فساد پر
وړاندې د مبارزې د احکامو د پلي کیدو په موخه د
کانونو اړوند پالیسۍ ،طرح او پلي کول.

49.1

د معافیت اداره ډاتابیس وړتیا لوړه شي

(د سلواغه ٕٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د معافیت اداره لپاره د امتحانې دوره لپاره ډاتابیس جوړ شو خو
یوشمیر وړتیاوي نلرې.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د قانون مسوده د امتیاز د حق د شمیرنې په اړه چې څه ډول او پر
څه بنسټ ترسره شي ،مالوماتو ته اشاره نه کوي.

د امتیاز حق او د محاسبې بنسټ ،باید په روښانه ډول بیان شي.

Mining
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د معافیت له کبله د السه الړ عایداتو سم تخمین لپاره
اقدامات ترسره شي.

48.1

MOMP

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د قانون مسوده د امتیاز د حق د شمیرنې په اړه چې څه ډول او پر
څه بنسټ ترسره شي ،مالوماتو ته اشاره نه کوي.

وضعیت فعلی

(د چنګاښ )۱۳۹۵ ،۱۰
د ګمرکاتو ریاست د  UNCTADپه مرسته د معافیت یو اتوماتیک نوی سیستم په کار
اچولی دی ،چې اوسمهال په ازمایښتي توګه کارول کیږي .د څارنې او ارزونې کمیټې
داراألانشأ نوی سیستم په فیزیکي توګه ولیده او د معافیت فورمو دوه کاپي یې تر
السه کړي.
د دي ترڅنګ د معافیاتو څانګې خپل کاري ساحې کې د معافیاتو اتوماتیک سیستم په
بشپړه توګه جوړ کړۍ او د معافیاتو ټولې فورمي په سیستم کې ثبت کېږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کانونو او پترولیم وزارت نوې رهبري اوسمهال د کانونو وروستی قانون (چي په
ٖ ٕ۵/ٖٓ/ٖٔ۹نیټه د رسمي جریدي په ٖ ٔٔ۴ګڼې کې خپور شوی) وو تعدیلوي ترڅو
نور پیاوړی شي .د کانونو د مقررې دوه څپرکي مزایدې ته ځانګړي شوي .کانونو او
پترولیم وزارت د حقوقي ریاست د څرګندونو له مخې ،د مزایدې مقرره طرح شوې او
وزارت ورباندې اوسمهال کار کوي چې نهایي یې کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کانونو وزارت اوسمهال د کانونو مالي مقررې مسوده باندی د کانونو قانون ٔٔ۶
مادې په رڼا کي کار کوي.
دغه مقرره به د حق االمتیاز مسله ،د حق االمتیاز تر ټولو کمه سلنه ،د حق االمتیاز
ورکوني مهالویش او نورې برخې تر پوښښ الندې راولي.
سربیره پر دي ،د امتیاز حق مسئله د نړیوالو ښو تجربو او د هیواد د اړتیاو په بنسټ
ټاکل شوي ده .د بیلګي په توګه ،د مس کانونو لپاره نړیوال اعظمي امتیاز حق ٕٔ سلنه
ټاکل شوی او د کانونو او پترولیم وزارت له خوا د مس عینک کان امتیاز حق ٔ۹.۵
سلنه تخمین شو .سربیره پردي ،د کانونو د مالي مقررې بشپړیدل د کانونو تعدیل شوي
قانون په نافذیدو پورې تړلې ده.
سربیره پردې ،د کانونو وزارت د څرګندونو له مخې ،دغه وزارت د کانونو مالي
پالیسي طرح کړې او کابینې ته یې د منظورۍ لپاره استولې .د یادې پالیسۍ یوه کاپي له
دغې کمیټې سره شریکه شوې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کانونو وزارت د څرګندونو له مخې په اړوندو قوانینو کې د سیمیزي ټولنې څارنیز
رول په هکله کوم حکم نشته .خو ،د والیتي شورا ،مدنې ټولنې ،پوهنتون استادانو او
اقتصادي کارپوهانو په غړیتوب د «کانونو او پترولیم سرچینو مدیریت مشورتي شورا»
جوړه شوې ،او خپله لومړنۍ غونډه یې ترسره کړه او د غونډې تفصیل یې د څارنې او
ارزونې کمیټې سره شریک کړ .سربیره پر دې ،کانونو چارو کي د ولس ګډون یقیني
کولو په موخه د ټولنیزې ودې هوکړه لیک طرح شوی .د دغه هوکړه لیک بشپړیدل د
«کانونو چارو ټولنیزي پالیسی» تعدیلیدو پورې تړلی دی ،چي اوسمهال د کار الندي ده.
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د افغانستان د کانونو د ویستلو شرکتونو د عوایدو د
لویې برخې د پوښښ په موخه ،په لوړه کچه د کانونو د
عوایدو رپوټ ورکول

51.1

د کانونو وزارت باید هغه کارپوهان چې د کار د پرمخ بیولو لپاره
ورته اړتیا لري ،وپیژني او تر څو چې ورته اړتیا لري ،ویي ساتي.

Capacity Building Mining

51

له بهرنیو حقوق پوهانو څخه ګټه اخیستل تر څو چې
کورنۍ وړتیا وده کوي.

50.2

ستراتیژي باید د ملکې خدمتونو له قانون سره سم د وړ کارکونکو د
ګمارنې او ساتنې میکانیزم ولري.

رپوټ باید د کانونو اړوند ډیری شرکتونه په ځان کې ونغاړي.

Mining
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د کورنۍ وړتیا د ودې په موخه د ستراتیژۍ طرح او
پلي کول.

50.1

په ستراتیژۍ کې باید د وړتیا د ودې لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه
په پام کې ونیول شي.

Capacity Building Mining

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
مالومه نده چې د وړتیا د ودي اړوند یوه مختصره ستراتیژي شته که
نه خو د لنډمهاله او اوږدمهاله وړتیا ودي ترکیب شته.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د وړ کارکونکو ګمارنه او ساتنه یوه ستونزه ده ،مالومه نه ده چې د
وړتیا د ودې په اړه یوه مختصره ستراتیژي شته او یا دا ستراتیژي د
ملکې کارکونکو له قانون سره یو شان ده که نه.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اړتیاوو ارزونه ترسره شوې ،چې د هغې په اساس د وړتیا و د ودې ستراتیژي جوړه
او پلې شوې .دغه ستراتیژي جاپان او آسترالیا ته د مدیریت زدکړو په اړه منځ مهاله
پروګرامونه او اوږد مهاله بورسیو پروګرامونه را نغاړي ۶۴ .نور کارکونکې د هیواد
دننه په خصوصي عالي زدکړو موسسو او داخل خدمت پروګرامونو کې راجستر کړي
دي.
سربیره پردي ،په  ٖٔ۹۴کال کې ٕ۴ ،کارکونکې د دنیا پوهنتون ته د مدیریت په برخه
کې د ماستري پروګرام ته او ٕٓ ښځینه کارکونکې د مشعل پوهنتون لیسانس
پروګرامونو ته د جی آی زیت په مرسته معرفی شوي دي .د ګډون کونکو لست د
څارنې او ارزونې کمیتې سره شریک شوی دی.
سربیره پردې ،په  ٖٔ۹۵کال کې یې  ۶کارکوونکي هندوستان ته او ٓٔ نور یې چاپان
ته د ماسټرۍ دورې لپاره واستول ۵ .ښځینه کارکوونکي یې د زاول خصوصي پوهنتون
کې د لسانس دورې د زدکړې لپاره معرفي کړي .په لنډ مهاله روزنیزو پروګرامونو کې
چې د  ٕٓٔ۶کال د اګست ٔ څخه تر سپټمبر ٖٕ پورې په هندوستان کې په الره اچول
کیږي ٔٓ ،کارکوونکي به د تیلو ،اوبو ،ګاز د جریان اندازه کولو او کنټرول د تخنیکونو
( )Oil, Water, Gas Flow Measurement and Control Techniques
په اړه او  ۵تنه کارکوونکي به د (Data Communication and IP
 )technologiesپه اړه د ظرفیت لوړونې روزنه ترالسه کړي چې اړونده اسناد یې
له دغې کمیټې سره شریک شوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
له بورسونو څخه بیرته راستنیدونکي کارکونکي د  CBRپروګرام له لوري او د اداري
اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ( )IARCSCپه مالتړ بیرته را جذبیږي .د
کانونو وزارت هوډمن دی چې د  CBRبرنامې پای نیټه د  ٕٓٔ۷کال څخه  ٕٓٔ۹کال
ته وغځوي .د بیلګي په توګه د افغانستان شمال تیلو او ګازو سروي رئیس او د هلمند
والیت د کانونو رئیس ګمارل شوی او  ۷نور بستونه په کلیدي والیتونو کې د  CBRله
لوري اعالن شوې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کانونو وزارت د رسمي مکتوب پر بنسټ د مسلکي او وړتیا لرونکي کارونکو ګمارنه
او ساتنه د دوی یو لومړیتوب دی .د بیلګي په توګه یوشمیر قانون پوهان د دغه وزارت
(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
حقوقي چارو ریاست ته د  USAIDپه مرسته ګمارل شوي.
وړتیا  ،د بهرنیو حقوق پوهانو(د لګښت یوه برخه یې د نړیوال بانک
سربیره پر دي ،د اجرایوي سکټور مالتړ پروګرام د یوې برخې په توګه د کانونو
لخوا تمویل شوې) په واسطه لوړه شوې ده خو ستونزې ال تر اوسه پر
رایستلو قرارداد مدیریت په اړه روزنې د اډم سمیټ نړیوالې ادارې د بهرنیو
ځای پاتې دي
متخصیصینو په واسطه وړاندې شوي .ددې روزنیز پروګرام په پایله کې د ګډون
کوونکو له منځه وړ مفتیشین د کانونو وزارت والیتي ریاستونو لپاره غوره کیږي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د عوایدو کچه تر اوسه را ټېټه شوي نه ده.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  AEITIادارې د ٓ ٖٔ۹رپوټ په بنسټ ،اوسني رپوټ ورکولو لپاره د عوایدو سطح
( ٕ.۵)Thresholdمیلیونه افغانۍ ده چي د  ٔ۶شرکتونو عواید په کې خپاره شوي
وو .د  AEITIد ٕٖٔ۹ٔ-ٖٔ۹د څلورم رپوټ په بنسټ چې د  ٕٓٔ۶کال د فبرورۍ
په  ۴نیټه خپور شو ،د ٔٔ شرکتونو عواید په کې خپاره شوي ووچي د کانونو سکټور د
ټولو عوایدو  ۹۷سلنه جوړوي.

شماره

نهاد

سفارش

بخش

53

د پیسو د لیږد را لیږد بهیر څخه د ښې څارنې په موخه
د مالوماتي ټکنالوژۍ له سیستمونو څخه ګټه اخیستل

53.1

DAB

د افغانستان دمالي معامالتو او اړونده رپوټونو د
تحلیلولومرکز( )FINTRACAباید د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې
یو الکترونیکي سیستم جوړ او پلی کړي چې د هغې په مرسته د
شکمنو معامالتو او د سوداګریزو بانکونو پواسطه د زیاتو پیسو د لیږد
په صورت کې ،په اتومات او سمالسي ډول رپوټ تر السه شي.

AML

54

د افغانستان د مالي معامالتو او اړونده رپوټونو د
تحلیلولو مرکز او نورو دولتي ادارو تر منځ د همکارۍ
پیاوړي کول

54.1

DAB

د همغږۍ او مالوماتو شریکولو غونډې باید په الره واچول شي تر څو
مالي جرایم په اغیزمنه توګه کشف او وپلټل شي.

AML

55

د اختالس او مشکوکو بانکي معامالتو د کشف اړوند د
روزنیزو پروګرامونو په الره اچول

55.1

DAB

نړیواله ټولنه باید د افغانستان د مالي معامالتو او اړونده رپوټونو د
تحلیلولو مرکز( ،)FINTRACAلویه څارنوالۍ ،د افغانستان بانک او
ملي امنیت ریاست سره تخنیکې ،روزنیزې او مالي مرسته وکړي.

AML

56

له روڼتیا او حساب ورکونې څخه د ډاډ د ترالسه کولو
په موخه ،د آیسا موسیسې د حقوقي حیثیت تثبیتول

56.1

AISA

د خصوصي پانګونې قانون باید تعدیل شي او دا ډاګه کړي چې د آیسا
مؤسسه د پانګونې عالي کمیسون داراالنشاء ده او باید د نورو دولتي
ادارو په څیر له دولتي قوانینو څخه پیروي وکړي په ځانګړي ډول د
بودجې ،رپوټ ورکونې ،پلټنې او کارکونکو د ګمارنې د کړنالر په
چارو کې.

AISA

57

د صنعتي پارکونو د مسولیت د لیږد چارو د مشروعیت
څیړنه

57.1

MOCI

د سوداګرۍ وزارت باید د مالې او عدلیې وزارتونو سره یو ځاې د
آیسا موسسې ته د صنعتې پارکونو د چارو د لیږد د پروسې
مشروعیت تر غور الندې ونیسي او پایلې یې د وزیرانو شورا ته
ولیږي.

AISA

شماره

شاخص

وضعیت فعلی

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
یو ّه تمویلونکي ارګان ژمنه کړې چې د افغانستان د مالي معامالتو او
اړونده رپوټونو د تحلیلولو مرکز ( )FINTRACAسره د بانکې
سافټ ویرونو په چمتو کولو کې مرسته کوي ،خو دوی تر اوسه خپله
ژمنه نه ده پوره کړې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د افغانستان د مالي لیږدونو او رپوټونو د تحلیل مرکز ( )FINTRACAد آی تي سیستم
څخه ګټي اخیستنې مسئله د آسیا پسفیک ګروپ په کلنې غونډي کې را پورته کړه او په
دي اړه یی د نړیوالې مرستي غوښتنه وکړه .څرنګه چی  FINTRACAغوښتلې
مرسته ترالسه نه کړه د هغوی آی ټي کارپوهانو یو نوی آی ټي سیستم طرح کړ چی
اوسمهال تري ګټه اخیستل کیږي .له نوموړي سیستم څخه په ګټې اخستنې سره د
سوداګریزو بانکونو د نغدو پیسو سترې او مشکوکې معاملې په الکترونیکي ډول ثبت او
د افغانستان د مالي لیږدونو او رپوټونو د تحلیل مرکز ( )FINTRACAته یې رپوټ
ورکول کیږي .نوموړی سیستم تر یوې اندازې پورې ستونزي هواروي مګر ټولې
نړیوالې اړتیاوې نه پوره کوي .د بیلګې په توګه ،د بانکونو د نغدو پیسو سترې معاملې د
( )FINTRACAله طرفه تر تعقیب الندې نشي نیول کیدای.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
هوکړه لیک چمتو شوی دی خو تر اوسه نه دی السلیک شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د افغانستان د مالي لیږدونو او رپوټونو د تحلیل مرکز ( )FINTRACAد همغږۍ لپاره
د منظمو جلسو اړتیا درک کوي چې د پیسو مینځلو قانون ٖٖ مادې غوښتنه هم دا په
ډاګه کویکه څه هم اوسمهال په منظمه توګه کتنې نه ترسره کیږي ،اړوند ٔٔ ادارې د
اړتیا په وخت کې سره کتنې کوي .د افغانستان د مالي لیږدونو او رپوټونو د تحلیل مرکز
( )FINTRACAد څرګندونو له مخې ،لدې وروسته به د همغږۍ جلسې په منظمه
توګه دایریږي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د وړتیاو د ودې لپاره ځینې روزنیز پروګرامونه شته خو د درغلۍ او
مشکوکو معامالتو په اړه د وړتیاو د ودې لپاره بسنه نه کوي.

(/ٕ۴لیندۍ)ٖٔ۹ٕ/
یې تر اوسه مالوم نه دی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
تر اوسه څیړنه نه ده ترسره شوې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کاناډا له خوا  FINTRACAاو مالي نظارت ریاست  FSDته د ظرفیت لوړولو
لپاره ځانګړي بودیجه ورکړل شوې ده او د دواړه ادارو کارکونکو اړونده روزنې
ترالسه کړي .سربیره پر دي ،د دافغانستان بانک په غوښتنه  IMFد مالي نظارت
ریاست او  FINTRACAکارکونکو ته روزنې چمتو کړي چي د لویې څارنوالي
استازو هم پکې ګډون وکړ .د دي ترڅنګ د  FINTRACAسره په همغږي د آمریکا
او انګلستان سفارتونو د قانون تنفیذ په اړه یوشمیر سیمینارونه ترسره کړي چي په
راتلونکي کې به هم دوام ولري .د دې ترڅنګ د «پیسو مینځلو او مالي تروریزم سره
مبارزي معیارونو پیژندنې» تر نوم الندي یو ورکشاپ کابل ٓ ٕ۵صرافانو ته د ٖٔ۹۴
کال د تلي په  ٔ۵ترسره شو.
 FINTRACAپه دې وروستیو کې امنیتي شرکتونو او د هرات او کندهار نړیوالو
هوایي ډګرونو ګمرکي کارکوونکو او سرحدي پولیسو ته عملي روزنه ورکړه چې په
پایله کې یې په یادو هوایي ډګرونو کې د اسعارو ویستلو اظهارلیک څخه په عملي توګه
ګټه اخستنه پیل شوه.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت عالي اقتصادي شورا په  ٖٔ۹۵/ٓٔ/ٔ۷نیټه دایره شوې
حالت جلسه کې پریکړه وکړه چې د آیسا اداره د تجارت او صنایعو وزارت کې مدغمه کړي
او د هغې د ادغام کیدو پالن د تجارت او صنایعو وزارت په واسطه چمتو او یادې شورا
ته وړاندې شي .تر دې مهاله د آیسا اداره د تجارت او صنایعو وزارت کې مدغمه شوې
نده او د مخکې په څیر خپل کار ته دوام ورکوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
آیسا ته د صنعتي پارکونو لیږد د پانګوني لوی کمیسون ٖٓ ٖٔ۹ٔ.ٓ۸.لو مړې مصوبې
او د وزیرانو شورا  ٖٔ۹ٔ.ٓ۸.ٓ۸یودیرشمې مصوبې پر بنسټ ترسره شوی .د لیږد
قانوني والي ارزونه تر اوسه نه ده تر سره شوې .د افغانستان اسالمي جمهوریت عالي
اقتصادي شورا په  ٖٔ۹۵/ٓٔ/ٔ۷نیټه دایره شوې جلسه کې پریکړه وکړه چې د آیسا
اداره د تجارت او صنایعو وزارت کې مدغمه کړي او د هغې د ادغام کیدو پالن د
تجارت او صنایعو وزارت په واسطه چمتو او یادې شورا ته وړاندې شي .تر دې مهاله
د آیسا اداره د تجارت او صنایعو وزارت کې مدغمه شوې نده او د مخکې په څیر خپل
کار ته دوام ورکوي.

د شرکتونو جوازونه باید په منظم ډول و ارزول شي.

MOCI

58.2

د فعالو شرکتونو جوازونه باید نوي شي او غیرفعال شرکتونه باید لغوه
شي

Company License

د مرکزي ثبت او فکري ملکیت په ریاست کې د فعالو
شرکتونو د جواز ثبتول او د قانون له غوښتنو سره سم
یې په منظم ډول نوي کول.

Company License

58

58.1

MOCI

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
تر اوسه د ثبت شویو شرکتونو پلټنه نه ده پیل شوې.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د سوداګرۍ وزارت مرکزي ثبت ریاست د ٖٓٓٓٓٔ جواز لرونکو شرکتونو ډاټابیس
لري .د سوداګري وزارت او مالیې وزارت ترمنځ د السلیک شوی هوکړه لیک له
مخې ،یو انټرنټې سیستم باید جوړ شي چي د هغه الري د سوداګري وزارت وشوي
کولۍ چي د ټولو شرکتونو له خوا د مالیې تادیه په ژوندې توګه تعقیب کړي ،دا به د
تقلبی او جعلې مالیاتي رپوټونو مخه هم ونیسې او د دې تر څنګ به یاد سیستم دواړو
وزارتونو ته د دې امکان برابر کړي چي د شرکتونو احصائیه ولري ،خو دغه سیستم تر
اوسمهاله فعال شوی ندی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ،مالیې وزارت ،عدلیې وزارت ،اقتصاد وزارت ،د
افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې او آیسا استازو څخه د  ٖٔ۹۴زمري  ٔ۴یو
کمیسیون جوړ شو ،چي د هغو شرکتونو لپاره یې یوه طرحه جوړه کړه چي مالیاتي
باقیات یې لرل او کلونو راهیسې یې خپل جواز نوی کړی نه وو.
د طرحې په بنسټ ،چي تر اوسمهاله وزیرانو شورا ته استول شوې نده ،هغه شرکتونه
چي د  ٖٔ۸ٔ-ٖٔ۸۹ترمنځ یې جوازونه نوې کړې نوې او خپل مالیاتې باقیات یې
ورکړې نوې ،د هغوي نوم باید د مجوزو شرکتونو نوملړ څخه پاک شې او یواځې د
مالیاتو باقیاتو ورکړي په شرط ،نوې جواز ورکړل شې.هغه شرکتونو چي د جواز نوي
کلولو کې د  ٖٔ۸۹او ٕ ٖٔ۹ترمنځ ځنډ کړۍ باید د هر کال لپاره ٓٓٓٓٔ افغانې
جریمه او خپل مالیاتې باقیات ورکړۍ ترڅو نوی جواز ورکړل شې .سربیره پر دې،
شرکتونه کولۍ شې چي خپل جوازونه د دوه کلونو لپاره کنګل کړي او د دوه کلونو
وروسته یې نوۍ کړې .هغه شرکتونه چې دوه پرلپسې کلونو لپاره د عدم فعالیت رپوټ
ورکوي ،دریم کال کې به یې تجارتي جواز لغوه شي .دغه طرحه د تصویب لپاره نژدې
یو کال وړاندې د وزیرانو شورا ته استول شوې مګر تر اوسه تصویب شوی نده.

DBI

MOCI
International
Community
International
Community

61.1

DBI

60.2

لوی تمویلونکي هیوادونه لکه د امریکا متحده ایاالت(،)USAID
برتانیا(،)DIFIDاروپایئ ټولنه ،جرمني ،جاپان ،هند ،د آیساف
ځواکونه او (IFIsنړیوال بانک ،د پیسو وجهي صندوق او نور
پراختیایي بانکونه) باید د هغو شرکتونو د ثبت لپاره یو میکانیزم
رامنځته کړي چې په فساد او درغلیو ککړ دي.

Blacklisting

Internationa
l
Community

61

د شرکتونو تور لست ته عامه السرسی

60.1

د یوه سالم سوداګریز چاپیلایر چې د اداري فساد پر وړاندې زیانمننو
څخه خالي وي ،د رامنځته کولو په موخه د  DBIد پروګرام سمونه

تور لست باید له روڼتیا څخه د ډاډ په موخه تل نوی شي.

Blacklisting

60

د اړوند ملي او نړیوالو ادارو او تمویلونکو لخوا د
قراردادیانو د تور لست ساتل او شریکول.

59.2

د سوداګرۍ وزارت باید د  DBIپروګرام وڅیړي او د دې ارزونه
وکړي چې پالن شوې کړنې د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننو د
پیژندلو المل ګرځې.

کلیدې دونران باید د کمپنیو تور لست په خپلو وبسایټونه کې خپور
کړي.

Blacklisting

59

د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د کاري پالن سمول او په
دغه پالن کې د اداري فساد اړوند موادو راوستل

59.1

MOCI

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د  DBIد طرحې مسوده نوې شوې ده خو مالومه نه ده چې د اداري
فساد سره د مبارزې اصول په کښې ځای شوي که نه؟

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د سوداګړۍ او صنایعو وزارت خصوصي سکتور مالتړ ریاست د نړیوال بانک په
مرسته په وروستیو کې یو سالکار ګمارلۍ چي د  DBIپه اصالح او تنظیم کې مرسته
وکړي .دغه اصالح د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دوهم ٓٓٔ ورځنې پالن کې ګډون
لري .د پالن په بنسټ ،د نړیوال بانک د  DBIشاخصونه باید په افغانستان کې د
وضعیت په پام کې نیولو سره بیا وکتل شي او په اصالحي وړاندیز کې ځای ورکړل
شي .د  ٖٔ۹۵په وري میاشت کې د سوداګرۍ وزارت د خصوصي سکټور مالتړ
ریاست په واسطه د نړیوال بانک په همکارۍ د کسب او کار چاپیلایر ( )DBIد
شاخصونو د تسهیل درې کلن پالن چمتو او د منظورۍ لپاره د وزیرانو شورا ته لیږل
شوی .له هغه ځایه چې د وزیرانو شورا ددې پالن په اړه خپل مالحظات شریک کړي،
دغه پالن د سوداګرۍ وزارت له خوا ددغو مالحظاتو په اساس بیا کتل شوی او بیرته د
وزیرانو شورا ته استول شوی مګر تر اوسه پورې منظور شوی ندی .د یاد پالن کاپي
ددې کمیټې له داراالنشا سره شریکه شوې.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  ٖٔ۹۵په وري میاشت کې د سوداګرۍ وزارت د خصوصي سکټور مالتړ ریاست په
واسطه د نړیوال بانک په همکارۍ د کسب او کار چاپیلایر ( )DBIد شاخصونو د
تسهیل درې کلن پالن چمتو او د منظورۍ لپاره د وزیرانو شورا ته لیږل شوی .له هغه
ځایه چې د وزیرانو شورا ددې پالن په اړه خپل مالحظات شریک کړي ،دغه پالن د
سوداګرۍ وزارت له خوا ددغو مالحظاتو په اساس بیا کتل شوی او بیرته د وزیرانو
شورا ته استول شوی مګر تر اوسه پورې منظور شوی ندی .د یاد پالن کاپي ددې
کمیټې له داراالنشا سره شریکه شوې.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
له دې وړاندې شرکتونه د بیالبیلو سازمانونو له خوا په تور لست کې
شامل شوي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
دا مالومه نه ده چې تور لست څه ډول نوی کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  USAIDپه بنسټ ،د هغوي قراردادیان اویا پلي کونکی اداري چې په اداري فساد
اویا تقلب کې ښکیلي وي نو د څارنې او پلټنې له لوري به وپیژندل شي او په تورلست
کې به شامل شي.د  DFIDله مخې ،یاد نهاد په دې اړه د  UKاو  EUقوانین رعایت
کوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  USAIDپه بنسټ ،د هغوي قراردادیان اویا پلي کونکی اداري چې په اداري فساد
اویا تقلب کې ښکیلي وي نو د څارنې او پلټنې له لوري به وپیژندل شي او په تورلست
کې به شامل شي.د  DFIDله مخې ،یاد نهاد په دې اړه د  UKاو  EUقوانین رعایت
کوي.
د څارنې او ارزونې کمیټې داراالنشا د مهمو دونرانو ویب پاڼې ولټولي خو کوم تور
لست یې و نه موند.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د څارنې او ارزونې کمیټې داراالنشا د مهمو دونرانو ویب پاڼې ولټولي خو کوم تور
لست یې و نه موند.

National Procurement Authority

Blacklisting

MOEc
MOEc

64.1

MOEc

منظم رپوټونه په وبسایټ کې خپاره شي.

65.1

MOEc

65

د نا دولتي سازمانونو یو ډیټابیس جوړول چې عامه
خلک ورته السرسی ولري.

NGO

64

د هریوه نا دولتې سازمان لپاره د کتنې پایلي خپرې شې.

63.2

د اقتصاد او عدلیې وزارتونه باید د کتنو (څیړنو) ترسره کولو لپاره د
مناسبو او خپلواکو ادارو پیژندنې په موخه د داوطلبې پروسه پیل کړي

NGO

63

د منظمو کتنو ترسره کولو لپاره د دندو له روښانه
الیحې سره د یوې ادارې ټاکل

63.1

د اقتصاد او عدلیې وزارتونه باید د نادولتې سازمانونو د پلټنې لپاره د
دندو الیحه وړاندې کړي تر څو د نادولتي او ټولنیزو سازمانونو کړنې
د هغوۍ د ثبت شویو دندو سره په پرتلیز ډول وڅیړل شي.

ډیټابیس باید د انجوګانو د مدیرانو په اړه مالومات په ځان کې
راونغاړي.

NGO

62

د نریوالو دونرانو او مالیه وزارت ترمنځ هوکړه لیک
السلیک

62.1

د نړیوالو مهمو دونرانو او مالیه وزارت تدارکاتو اداري تر منځ د
شرکتونو تورلست په اړه هوکړه لیک الس لیک کړي ترڅو چي د
تورلست سیستم یو کړي.

NGO

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

وضعیت فعلی

معلومات ابتدائی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ولسمشر ٓ ۶او ٕ ۷فرمانونو په بنسټ د ولسمشرۍ چارو ادارې عمومي ریاست د
ملي تدارکاتو عمومي ریاست کې د مالیې وزارت د تدارکاتو د پالیسۍ ریاست مدغم
شوی .د ملي تدارکاتو لوی ریاست په بنسټ ،د تدارکاتو  ۵کلن ستراتیژیک پالن چې د
تدارکاتو ملي ادارې په واسطه ترتیب شوی چي د مهمو دونرانو سره د شرکتونو د
تورلست جوړولو په اړه هوکړه لیک هم رانغاړي.
د تدارکاتو ملي ادارې د رپوټ له مخې دغه اداره په عمومي ډول د یو واحد او ګډ تور
(د سلواغه ٕٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د شرکتونو تورلست کولو یواځنې صالحیت درلودونکي اداره د عامه لست جوړولو په نظر باندې موافقه ده مګر ددې ادارې څیړنې او بیالبیلو ډونرانو سره د
هغوي جلسې دا څرګندوي چې د ډونرانو تور لست او د تدارکاتو ملي ادارې تورلست په
تدارکاتو اداره ده خو یوشمیر نوري دولتی او غیر دولتی اداري هم
خالص او انالین شکل سره ټولو ته د الس رسي وړ دی مګر د جغرافیایي پراختیا او
شته چي تور لست ډاتابیس ساتی
تخنیکي او حقوقي خنډونو له امله ددغو لستونو مدغم کول ناشوني دي.
همدارنګه د یادونې وړ ده چې ټولو هغو پروژو لپاره چې ډونران یو تمویلوي ډونران دا
ډاډمنوي چې د تدارکاتي بهیر په جریان کې هیڅ کوم مزایده کوونکی نه هم د تدارکاتو
ملي ادارې له خوا او نه هم خپله د ډونرانو له خوا تورلست کې شامل دی.
ددې کمیټې دارالنشا د تدارکاتو ملي ادارې ویب پاڼه کې د ټولو محروم شویو شرکتونو
لست کتلې چې تر اوسه پورې یې شمیر  ۵۸شرکتونو ته رسیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د انجیوګانو قانون ٕ ٔ۴.ٔ.مادې له مخې ،د انجیوګانو اساسنامه باید د هري انجیو کړنې
او موخه مشخص کړي.
د اقتصاد وزارت د څرګندونو په اساس ،په وزارت کې د بشري سرچینو د کمښت له
امله اوس مهال د انجیوګانو د موخو او کړنو یو پرتلیز تحلیل ناشونی دی .د انجیوګانو
ریاست د مالوماتو له مخې په وزارت کې ثبت شوې هره انجیو دوه ډوله ارزونو سره
مخ کیږي:
ٔ .لږ تر لږه په کال کې یوځل د منقول او غیر منقول شتمنیو او کارکوونکو ارزونه
ٕ .د شپږ میاشتنیو رپوټونو ارزونه چې د انجیو د پلي کیدو په حال کې ټولې پروژې
رانغاړي .دا ارزونه مشخصوي چې:
• آیا پروژه د اړونده سکټور او انجیو د طرح سره سمه پلي کیږي؟
• آیا پروژې د ملي لومړیتوبونو په اساس دي؟
• آیا پروژې د ځانګړو شوې بودجې مطابق پلي کیږي

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
تر اوسه د دندو الیحه نه شته.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
اوسه رپوټ نه دی خپور شوی

(د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
ډیټابیس دا ډول مالومات نه لري.

تر

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ارزونو او څارنې او تحلیل آمریت دنده لري چي ،د ټولو انجیو ګانو رپوټونه ټول او
وي ارزوي .خو د پرتلیزي ارزونې لپاره یوه مناسبه او وړتیا درلودونکې اداره پیژندلو
بهیر تر اوسه پیژندل شوې ندی .د اقتصاد وزارت د انجیوګانو ریاست په بنسټ ،د
اقتصاد وزارت د انجیو ګانو کړنو او کاري ساحې پرتلیزي ارزونې لپاره بشري
سرچینې نلري.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
هره فعاله انجیو اړینه ده چي هره شپږ میاشي خپل رپوټ چمتو کړي .د رپوټ ورکولو
د فورمې یوه کاپي د څارنې او ارزونې کمیټې سره شریکه شوي ده .د اقتصاد وزارت
په ویبپاڼه کې د انجیوګانو نوم ،مخفف(لنډوڼ)؛ د راجستر شمیره ،تاریخ او ځای؛ د
اړیکې شمیره او بریښانایې پته شته .خو د انجیو ګانو رپوټونه په ویب پانه کې ندي
خپاره شوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ملي او نړیوالو انجیو ګانو لست چې د اقتصاد وزارت په کورپاڼه او آنالین ډیتابیس
شته د نادولتي سازمانونو د فعالیت ساحه رانغاړي مګر په انالین ډیټابیس کې د فعالیت
ساحه د عوامو لپاره نشته .په عامه توګه شریک شویو مالوماتو کې نوم؛ مخفف
(لنډوڼ)؛ د راجستر شمیره ،تاریخ او ځای؛ د اړیکې شمیره او بریښانایې پته ګډون
لري .هغه محرم مالومات چي یواځې د اقتصاد وزارت د صالحیت وړ کارکونکو ته د
السرسې وړ دي د انجیو رئیس نوم ،آدرس ،په افغانستان کې د فعالیت موخه ،د ملی او
نړیوالو کارکونکو شمیر ،تجهیزات ،موټر او مالي رپوټ رانغاړي.

MOEc
MOCIT/IARCSC

(د کب )ٖٔ۹ٖ ،ٔ۶
د مخابراتی وده بودجه ټولول او کارول د قانوني اسنادو له خوا تنظیم
شوي ندي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مخابراتي خدمتونو انکشافي بودجې څخه د بشپړې څارنې او روڼتیا د ډاډمنولو په
موخه اتر یو طرزالعمل ترتیب کړی چې ډیر ژر به د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې
له خوا منظور شي.
د یاد طرزالعمل کاپي له  MECسره شریکه شوې.

(د کب )ٖٔ۹ٖ ،ٔ۶
د اترا کارکونکی د اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک
کمیسیون له خوا نټاکل کیږي ،او په مستقیمه توګه د اترا له خوا ټاکل
کیږي ،سربیره پر دي چي عامه خدماتو چمتو کوی .د اترا کارکونکو
معاشونه د نورو دولتي کارکونکو څخه لوړدي او په ګمارنه کې
ناقانونه السوهنو دغه بهیر ناروڼ کړی دی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
اترا د اداري اصالحاتو کمیسیون څخه په ٖ ٕ۵/ٕٔ/ٖٔ۹نیټه د یوه رسمی لیک له
لوري وغوښتل چي د اترا ګمارنې بهیر څخه د اداري فساد زیانمنني ارزونې ترسره
کړي .خو لکه څنګه چې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون منفي ځواب
ورکړی ،دغه ارزونه تر اوسه ترسره شوي نده.
له دې امله ،ترا هیله لري چې  MECنوموړې ارزونه ترسره کړي.

67.2

MOCIT

(د کب )ٖٔ۹ٖ ،ٔ۶
د مخابراتی خدمتونو تنظیمولو قانون په عمومی توګه د اترا دندي او
صالحیتونه ټاکي ،خو د اترا رئیس ،معاون او غړیو صالحیتونه او
مسؤلیتونه ،نصاب حد ،هغه کړنې چي د اترا خپلواکي تضمین کړي،
نه روښانه کوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اترا د رپوټ له مخې ،لکه څنګه چې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون په  ۵ماده کې
د داخلي فعالیتونو د طرزالعمل د وضع کولو وړاندوینه شوې نو له دې امله باید
طرزالعمل وضع شي نه مقرره.
له بله اړخه ،د مخابراتو سکټو په دوامداره تو ګه په تحول او تکامل کې دی نو له دې
امله د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې له نظره د مقررې په پرتله طرازالعمل چې په
اسانۍ له بدلون او تحول سره توافق کوي ،ګټور او اغیزمن دی.
د اترا د داخلی فعالیتونو په طرزالعمل کې د رئیس ،معاون ،د بورد او نورو
ډیپارتمنټونو د غړو د دندو او صالحیتونو ،او د بورد او وزیرانو د کمیټې د جلسو
نصاب موضوع په پام کې نیول شوې .یاد طرزالعمل له  MECسره شریک شوی

د اترا بورد مقرره د مخابراتی وده بودجه په روڼ او مسؤالنه لګولو
واکمنی ولری.

68.1

MOCIT/IARCSC

NGO
ATRA

د اترا بورد مقرره د اترا بورد په کتنو شمیر ،مودیو نصاب ،پریکړي
کولو او اترا او ویز کمیټي نورو اړوند چارو واکمنی ولري.

ATRA

68

د کارکونکو ګمارنې بهیر اداري فساد زیانمننې ارزونه
ترسره شي.

67.1

د اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون سره په
همغږي د مخابراتو او مالوماتی تکنالوژي وزارت د ولسمشر له خوا د
اترا غړیو ګمارنې لپاره د ارزولو ،شارت لست کولو ،او سپارښتني
کولو کړنالره د رقابت ،وړتیا ،اړتیا او برابر فرصتونو اصل په بنسټ
جوړه کړي.

ATRA

67

د  ATRAبورد کړنالري مقرره ته بدلې شې.

66.1

د اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون سره په
همغږي اترا د خپل کارکونکو ګمارنې بهیر زیانمننو ارزونه ترسره
کړي او پیژندل شوي نیمګرتیاوي د الزمو کړنو په ترسره کولو پوره
کړي.

(د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
ډیټابیس دا ډول مالومات نه لري.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د نا دولتي سازمانونو انالین ډاټابیس د نادولتي سازمانونو مالي مسائل رانغاړي مګر
عوامو لپاره د لیدو وړ ندي.په عامه توګه شریک شویو مالوماتو کې نوم؛ مخفف
(لنډوڼ)؛ د راجستر شمیره ،تاریخ او ځای؛ د اړیکې شمیره او بریښانایې پته ګډون
لري .هغه محرم مالومات چي یواځې د اقتصاد وزارت د صالحیت وړ کارکونکو ته د
السرسې وړ دي د انجیو رئیس نوم ،آدرس ،په افغانستان کې د فعالیت موخه ،د ملی او
نړیوالو کارکونکو شمیر ،تجهیزات ،موټر او مالي رپوټ رانغاړي.

ډیټابیس باید د انجوګانو د مدیرانو په اړه مالومات په ځان کې
راونغاړي.

ATRA

66

د  ATRAبورد غړیو ګمارنې بهیر ته کتنه وشی او
اصالح شي.

65.2

MOCIT

د نا دولتي سازمانونو یو ډیټابیس جوړول چې عامه
شاخص
شماره
65
خلک ورته السرسی ولري.

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  ATRAرئیس د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت له لوري وړاندیز شو او د
 ٖٔ۹۴چنګاښ ٖٕ د  ۷۶۵شمیرې ولسمشریز فرمان له لوري وګمارل شو .حال داچي
مرستیال او دري نور غړي د  ٕٔٓ۶او  ٔ۴۴۶ولسمشریزه فرمانونو باندې چي د
 ٖٔ۹۴تلي په لمړي او  ٕ۵خپاره شوي وګمارل شول .یاد فرمانونه د څارنې او ارزونې
کمیټې سره شریک شوي .د  ATRAمرستیال په بنسټ ،د بورد ټول غړیو څخه
ولسمشر مصاحبه اخیستې ده.

(د کب )ٖٔ۹ٖ ،ٔ۶
د اترا بورد د مخابراتو وزیر په سپارښتنه او ولسمشر تصویب ګمالر
شوي چي د اترا خپلواکي زیامنه کوی او د وړتیا درلودونکو نوماندانو
د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوجۍ د رپوټ له مخې ،د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د
ته د یوشان فرصت برابرولو اصول څخه سرغړونه ده.
قانون تعدیلې طرح په  ۵ماده کې د روڼتیا او وړ افرادو د ټاکنې په موخه یو لړ
معیارونه په پام کې نیول شوي چې تر ټولو مهم یې عبارت دي له :د محاکمو له لوري
په جرمونو نه محکومیدل ،د لوړو زدکړو درلودل او ٓٔ اړونده کاري تجربې درلودل.
د قانون تعدیلي طرح د راتلونکو پړاونو طی کولو لپاره د عدلیې وزارت ته لیږل شوې
چې کاپي یې له  MECسره شریکه شوې.

د افغانستان بریشنا شرکت د بریښنا پورونو راټولولو لپاره اړینې
ګامونه واخلي او د روښانه وروستي نیټي وټاکی او د سرغړونې په
حالت کې سزا ګانې پلي کړي.

DABS

69

د بریښنا نا تادیه بلونو پیسو راټولو لپاره یو روښانه
کړنالره جوړه او پلي شي.

69.1

DABS

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
کابینې ته د افغانستان بریښنا شرکت له خوا د  ٖٔ۹۴کال جوزا میاشت کې د وړاندي
شویو مالوماتو له مخې د برښنا ناتادیه شوي بلونه د دولتي ادارو ( 2.07ملیارد افغانۍ)،
شخصي کورونو ( 2.64ملیارد افغانۍ) ،تجارتی ( 1.25ملیارد افغانۍ) ،مسجدونو او
مقدسو ځایونو ( 184میلیون افغانۍ) دي چې د ٖ ٖٔ۹کال تر پای پورې د دغو نا تادیه
شویو بلونو ټولیز مبلغ  6.15ته رسیږي.د دغو پیسو بیرته ترالسه کولو لپاره کابینې
دغه پریکړې وکړي:
د مالې وزارت ته دنده ورکړل شوې چي د لومړنۍ شپږ میاستو ارزونه کې د دولتي
ادارو د برق مصرف شوې پیسې د هغوي حساب څخه کمې او د افغانستان بریښنا
شرکت په حساب کې اضافه کړي.
هغه اشخاص چې د برق د مصرف له درکه پوروړي دي باید یوه اونې کې خپلې د ذمت
(د کب )ٖٔ۹ٖ ،ٔ۶
د افغانستان بریښنا شرکت توانیدلي چي  ٕ۴۸میلیونه افغانی د  ٕٖٔ۷پیسې بانک ته وسپاري او د نه سپارلو په صورت کې به د برښنا شرکت د هغوي د نوم
میلیونه افغانیو هغه پورو څخه ترالسه کړي چي ترالسه کولو کې یې او شهرت لست د ټولیزو خپرونو له الرې خپور کړي .د پور ادا کولو ته د نه پام کولو
په صورت کې به دغه اشخاص د پور ترالسه کولو په موخه عدلي او قضایي ادارو ته
شک وو .پاتی  ٔ۸۸۹میلیونه افغاني تر اوسه ترالسه شوی ندي.
ور وپیژندل شي.
د کورنیو چارو وزارت ته دنده ورکړل شوې چې هغه ټول زورواکي وپیژني چې خپل
بلونو تادیې څخه سرغړونه او د افغانستان بریښنا شرکت کارکونکو ته ګواښونه کوي او
په خپل سر د خپل برق جریان نښلوي .د هغوی بریښنا باید قطع او عدلي او قضایي
ادارو ته وروپیژندل شي.
د کابینې پریکړي وروسته ،د افغانستان بریښنا شرکت څو رسمې مکتوبونه د مالې
وزارت ته استولي او د بودجې رئیس سره یې څو کتنې ترسره کړي .په پایله کې ،د
افغانستان بریښنا شرکت د مالیې وزارت سره د هغو دولتي ادارو لست شریک کړ چي د
کلونو راهیسي یې د بریښنا پیسې نوي ورکړي او د مالیه وزارت څخه یې و غوښتل
چي پاتې باقیات د  ٖٔ۹۴کال ترپایه خالص کړي.

شماره

شاخص

MOPW
MOPW

Capacity Building MOPW

MOPW

71.3

MOPW

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  ٕٓٔ۵کال لپاره وړاندیز شوي اداري جوړښت په بنسټ ،البراتوارونه  ۷زونونو
لپاره وړاندیز شوي دي ،خو وړاندیز شوی اداري جوړښت تر اوسمهاله منظور شوی
ندی .اوسمهال یو ګرځنده البراتوار په کابل کې فعاله دی چي د څارنې او ارزونې
کمیټې داراالنشأ له لخوا ولیدل شو .کابل کې ګرځند البراتوار مسلکي کارکونکي نلري.
ځکه خو د چارو ترسره کولو لپاره د البراتوارونو مدیریت کارکونکو څخه کار اخیستل
کیږي.
د ټولګټو وزارت د رپوټ له مخې د وړاندیز شوي تشکیل نه منظوریدو له امله دغه
وزارت په دې ندې توانیدلی چې په دې اړه خپل پالن پلي کړي.

71.2

له اړتیا سره سم ګرځنده البراتوارونه جوړ شي.

د دندو ترسره کولو لپاره باید ګرځنده ټیمونو ته په ښه توګه وسایل،
پرسونل او سرچېنې ورکړل شي.

72.1

MOPW

Infrastructure

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  ٖٔ۹۴کال لپاره وړاندیز شوي اداري جوړښت په بنسټ ،البراتوارونه  ۷زونونو
لپاره وړاندیز شوي دي ،خو وړاندیز شوی اداري جوړښت تر اوسمهاله منظور شوی
ندی .د ټولګټو چارو وزارت البراتوارزونو مدیریت د څرګندونو له مخې کابل کې یو
( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
د ټولګټو چارووزارت د ترسره شوې اړتیا ارزونې پر بنسټ پریکړه ګرځند البراتوار فعال دي.
کړې چی په نږدې راتلونکې کې به په پنځو والیتونو (کندز ،ننګرهار ،د دي ترڅنګ ،د ټولګټو چارو وزارت په بنسټ ،قراردادیان اړ دي چي کاري ساحو
کې البراتوارونه چمتو کړي ترڅو د ټولګټو چارو وزارت مراقبتي کار کوونکي د
هرات ،کندهار ،پکتیا) کې د موادو د ارزونې (ټسټ) البراتوارونه
اړونده پروژې د کیفیت اروزنې په موخه له نوموړو البراتوارونو څخه استفاده وکړي.
جوړ کړي.
سربیره پردې ،د ټولګټو چارو وزارت اوس مهال د ملي البراتوارونو په جوړولو کار
کوي او د یادو البراتوارونو د اړینو توکو لست د امریکا د ا وهایو پوهنتون له خوا تائید
شوی .یاد لست د منظورۍ په موخه د مالیې وزارت ته استول شوی.

Infrastructure

72

د تخنیکي وړتیاو له پلوه په معیارونو باندې د ودانیزو
شرکتونو له برابرۍ څخه د ډاډ ترالسه کولو په موخه
حساسې کړنالرې جوړې شي.

71.1

د راتلونکو او اوسنیو بنسټیزو پروژو د ځایونو پیژندلو په موخه په
ټولو والیتونو کې یوه ارزونه ترسره شي او په همدې توګه د کیفیت
کنترول ارزونې اړتیاوو ته لومړیتوبونه وټاکل شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټولګټو چارو وزارت د رپوټ له مخې ،د اړتیاو ارزونه بشپړه شوې او د نوموړې
ارزونې پر بنسټ یو لړ روزنیز پروګرامونه په الره اچول شوي.سربیره پر دي ،د
بشري سرچینو استراتیژیک پالن بشپړ او خپور شوی .پالن کې پیژندنه او د زیانمننو
ارزونو ،توانمندیو او نمګرتیاوو ارزونو ،انګېړنه ،ماموریت او ارزښتونه ،د بشري
سرچینو اداري جوړښت چارت او د بشري سرچینو لپاره ودي لپاره استراتیژیک پالن
په اړه  ۵برخې موجودې دي.
دغه پالن د  ۴کلونو لپاره جوړشوی او باید پلی شي ()ٖٔ۹۷ – ٖٔ۹۴

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
څرنګه چي د ټولګټو چارووزارت په ټولو والیتونو کې پروژې نه لري نو په  ۷زونونو
کې د البراتوار اړتیا شته (کابل ،کندهار ،هرات ،بلخ ،کندز ،ننګرهار او پکتیا).
( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
د ټولګټو چارو وزارت د البراتوارونو مدیریت د څرګندونو له مخې ،اوسمهال په کابل،
د رپوټ پر اساس لومړۍ اړتیا ارزونه په ټولګټو چارووزارت کې تر
کندهار او کندز والیتونو کې د البراتوارونو تجهیزات شته .په کابل ،قندهار ،بلخ،
سره شوې ،خو مالومه نه ده چې په څومره ژورتیا ،او همداراز چې
هرات ،کندز ،پکتیا او ننګرهار زونونو کې د البراتوارونو جوړول د ٖ ٖٔ۹او ٖٔ۹۴
ټول والیتونیه یې رانغاړلي ول که نه؟
کالونو په اداري جوړښت کې شته ،خو دغه تشکیل تر اوسمهاله تصویب شوی ندی .د
ټولګټو وزارت د رپوټ له مخې د وړاندیز شوي تشکیل د نه منظوریدو له امله دغه
وزارت په دې ندې توانیدلی چې خپل پالن پلي کړي.

Infrastructure

71

د کیفیت د کنترول دایمي او ګرځنده البراتوارونو
اړتیاوې و ارزول شي او له اړتیا سره سم البراتوارونه
جوړ شي.

70.1

په وړتیاو کې د نمیګړتیاو د موندلو په موخه د اړتیاوو ارزونه ترسره
شي.

د ساختمانې شرکتونو تخنیکي وړتیاو معیارونه په روښانه توګه
تعریف شي.

Infrastructure

70

د لنډ مهاله او اوږد مهاله تخصصونو سربیره ټولګټو
چارووزارت ته د تخنیکي او مدیریتي وړتیا د ودې
پروګرامونه جوړ شي تر څو و کړای شي پروژه اداره
او وڅاري.

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ، ۹
مرستیال وزیر ویلي دي چې والیتي البراتوارونه سمبال شوي او ګټه
اخیستني ته چمتو دي ،خو وزارت پوره مسلکې کارکونکي نه لري
چی په دغو البراتوارونو کې کار وکړي.هغوی د  ٕٓٔ۴کال په
تشکیل کې اضافي پرسونل غوښتی دی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د تولګټو چارو وزارت رپوټ په بنسټ ،د داوطلبی بهیر څخه مخکې ،د تدارکاتو قانون
سره سم او د پروژي تخمین شوي بیې په اساس ،په داوطلبی سندونو کې د ودانې حد
اقلی تخنیکی معیارونه په پام کې نیول کیږي .د ارزونې تیم د ودانیزو شرکتونو تخیکي
وړتیا څخه د آفرونو پرانستلو پرمهال ډاډ تر السه کوي.

MOPW
MOPW
MOPW
MOPW

75.1

MOPW

ټولګټو چارووزارت یوه ستراتیژي جوړه کړې تر څو د مدنې ټولنې
کلیدي ادارې وپیژني او د رپوټ ورکولو او روزنې په برخو کې
ورسره کار وکړي.

Infrastructure

74.2

رپوټ شوې پیښې ثبت او په موقع وڅیړل شي.

Corruption
Reporting

75

د ټولنې په کچه د څارنې میکانیزم جوړ او پلی شي.

74.1

د ورځپانو په ګدون د عامه پوهاوي کمپائین له الري د اداري فساد
رپوټ ورکونې میکانیزم اعالنونه ،پوسترونه د اړوند وزارت په
دفترونو ،همداراز راډیو او تلویزیونونو کې خپاره شي.

Corruption Reporting

74

د اداري فساد رپوټ ورکولو بشپړ میکانیزم جوړ او پلی
شي

73.2

د ټولګټو چارووزارت باید ډاډ ترالسه کړي چې د ورځنې رپوټونو،
ټیلفوني او ایمیل اړیکو ته ځواب ورکولو لپاره یې پوره سرچېنې ټاکلي
دي.
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له کاري ځایونو څخه د کړنو د منظم رپوټ ورکولو
لپاره د اړیکو پالیسي جوړه شي.

73.1

د ټولګټو چارووزارت باید د قراردادیانو لپاره په یاد وزارت کې د
اړیکو سرچینه جوړه کړي چي قراردادیان هره ورځ ورته د پروژه د
پرمختګ او کارونو په اړه رپوټ ورکړي.

Infrastructure

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
 ARDSیا د اقتصاد وزارت ،اړوند ادارو لپاره یوه کاري ډله جوړه
کړې چي د ورځني رپوټ ورکولو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي .هره
اداره به یو میکانیزم جوړ کړي چي وروسته به په یو واحد میکانیزم
کې سره یو شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پروژو د تنظیم ریاست د ټولو شرکتو لپاره د اړیکو مرجع ده .د روان کاري وضعیت
په هکله په معمولي توګه د میاشتي یوځل رپوټ ورکول کیږي خو د غوښتنې په حالت
کې د ورځي یوځل هم کیدائ شي رپوټ واخستل شي .د څارنې او ارزونې کمیټې
داراألنشأ د پروژو همغږي ریاست وکوت او د پروژې یوشمیر رپوټونه یې ولیدل چي د
نورو شیانو ترڅنګ یې ،د روان کار اوسنې حالت ،د پروژي کیفیت ،او د پروژي پر
وړاندي ننګونې یې رانغاړلي.
د ټولګټو چارو وزارت د څرګندونو له مخې ،په اوسط ډول  ٖ-۴انجینران هرې پروژې
لپاره ګمارل شوي ترڅو روزانه د پروژې فعالیتونه په ژورنال کې درج کړي او د
پرمختګ په اړه یې رپوټ هره میاشت ورکړي .د څارنې او ارزونې داراالنشأ سره د
 ٔ۴پروژو نوملړ او د رپوټ ورکولو نمونې په توګه د یوي پروژي رپوټ شریک شول.

( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
د اړیکو ،پالیسي او رپوټ ورکولو بشپړ میکانزم باید جوړ شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټولګټو چارو وزارت اوسمهال د  MISسیستم پر جوړولو کار کوي .د څارنې او
ارزونې کمیټې داراألنشأ د  MISدفتر ولید ،سربیره پر دې ،د رپوټ پر بنسټ د ټولګټو
چارو وزارت څارنیز ټیم د ساختماني کار په ځایونو کې شته .د پرمختګ رپوټ وزارت
ته د میاشتې یوځل ورکول کیږې .د اړتیا په صورت کې وزارت ته هره ورځ رپوټ
ورکول کیږې .په وزارت کې بریښنایي اسانتیاوي شته .د ټولګټو چارو وزارت د
څرګندونو په بنسټ ،ټول رپوټونه د ټاکل شوی تیم له خوا السلیک کیږي او وزارت ته
استول کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري فساد سره مبارزي یو واحد جوړ شوی او د شکایتونو یو صندوق په وزارت کې
( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
لګول شوی دی .د دې تر څنګ ،د وزارت داراالنشأ تلیفون شمیره مراجعینو ته چمتو
د رپوټ ورکولو میکانیزم جوړولو لپاره د ټولګټو چارووزارت د
شوې ده .سربیره پر دي د وزارت ویب پانه په فیسبوک کې هم جوړه شوي .د څارنې
څارني او ارزوني کمیتې په مرسته د ښو نړیوالو تجربو په لټه کې دی.
او ارزونې کمیټې داراالنشأ د وزارت شکایاتو صندوق ولید .په صندوق باندې لیکلې
اطالعیه دا بیانوي چي صندوق د میاشتي یوځل د وزیر له خوا واځیږي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټولګټو چارو وزارت په بنسټ ،وزارت دا الندي پیښې د  ٖٔ۹۴کال کې لویې
څارنوالي ته د عدلي تعقیب لپاره استولي دي:
ٔ .د مزارشریف حلقوي سرک ترمیم قضیه؛
ٕ .د لوړتوناژه تلي څخه ناوړه ګټه اخیستنه او د تورخم تلي عوایدو وړکړي کې ۴
( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
میاشتي ځنډ؛
د رپوټ ورکولو میکانیزم جوړولو لپاره د ټولګټو چارووزارت د
ٖ .د ملی دفاع وزارت له خوا  ۴۸موټرونه چي د ټولګټو چارو وزارت ته ورکړل
څارني او ارزوني کمیتې په مرسته د ښو نړیوالو تجربو په لټه کې دی.
شوي دي ،ترمیم شوي ندي؛
یادو پیښو په اړه څارنوالي ته استول شویو دوسیو کاپي د څارنې او ارزونې کمیټې
داراالنشأ سره شریک شوي دي.
د ټولګټو وزارت د رپوټ له مخې ،اوس مهال شاوخوا ٖٓ دوسیې تر قانوني پلټنې
الندې دي.
( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
د کلیو د پراختیا او بیارغوني وزارت یو میکانیزم لري چې د وړو
پروژو د څارنې لپاره زده کړې برابروي ،هغوی به دغه پروګړام
پراخ کړي او د ټولو وزارتونو کارکونکو ته به روزنه ور کړي.
مالومه نه ده چې ټولنیزې څارنې ته به هم زده کړې ورکړل شي که
نه.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټولګټو چارووزارت په پرله ېسې ډول د مالوماتو ،نظریو او دریځ شریکولو په موخه
د افغانستان د انجنیرانو له ټولنې (اتحادیې) ،ډیزاینرانو ټولنې او د افغانستان ودانیزو
شرکتونو ټولنې سره د مالوماتو شریکولو لپاره په اړیکه کې دی .د ټولګټو چارو وزارت
او سړک جوړونې ودانیزو شرکتونو ترمنځ د ګډې جلسې لست چې په ٖ ٔٓ/۸/ٖٔ۹نیټه
دایره شوې وه له  MECسره شریک شوی.

MOEc
MOEc

77.1

MOPW

د ټولګټو چارووزارت په خپله ویبپاڼه کې یو ډیټابیس خپور کړي چي
د پروژو دونرانو/پانګه ورکونکو ،اصلي قراردادیانو ،ځای ،د پای
ټاکل شوې نیټې ،اوسنی حالت ،او د ځنډ دلیل (که ځنډ رامنځته شوی
وي) په اړه مالومات ورکړي.

CoST
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د ټولو بنسټیزو پروژو ډیټابیس جوړ شي.

76.2

د ودانیز سکتور د روڼتیا لپاره باید د دندو الیحه جوړه شي چي
غړیتوب ،کتنې ،کړني ،د پروژو د کتنو څرګندونکې را ونغاړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د آسیایي انکشافي بانک( ،)ADBجي آی زیډ ( ،)GIZاو دیفید( )DFIDموافقه کړې
چې د ودانیز سکتور روڼتیا داراالنشأ به تمویل کړي .جی آی زیډ ژمنه کړي چي
ٖٓٓٓٓ دالر به د پروژې ځوړتیا ارزونې لپاره دوه مشورتي شرکتونو ته ورکړي .د
(  24حوت )1392
اداره ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی در افعانستان رسما ً در کنفرانس آسیا پراختیایي بانک او ډیفید ژمنه کړي چې داراالنشأ به تمویل کړي خو په دې شرط
چې د هغې حقوقي وضعیت د ولسمشریز فرمان له لوري اویا هم د وزیرانو شورا
 23ماه اکتوبر  2013ایجاد گردید اما هنوز هم برای ایجاد
مصوبي له لوري وویل شید اقتصاد وزارت د څرګندونو له مخې ،وزارت اوس مهال د
داراالنشای اداره ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی پول بیشتر نیاز
ودانیز سکټور اړوند د روړنیا نوښت د داراالنشا په حقوقي مبنا باندې کار کوي ترڅو په
است.
دې اړه یو وړاندیز ترتیب او د ولسمشر دفتر او د وزیرانو شورا ته یې وړاندې کړي.
سربیره پردي ،ودانیز سکتور نړیوالي روڼتیا سازمان داراالنشأ په افغانستان د ودانیز
سکتورنړیوالي روڼتیا تجهیزاتو او جوړلو لپاره ٓٓٓٓ ۸بریتانیایې پوند ځانګړي کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټولو ٖٔ غړیو په ګډون چي د دولتي ادارو ،خصوصی سکتور ،پارلمان او مدنې
ټولنې استازیتوب کوي ،د ودانیز سکتور روڼتیا غونډي په هرو دري میاشتو کې ترسره
کیږي .د ودانیز سکتور روڼتیا دري میاشتنې رپوټونه د څارنې او ارزونې کمیټې سره
شریک شوي دي خو خپور شوی ندی.
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په افغانستان کې د ساختمانې سکتور د روڼتیا نوښت پلی
شي.

76.1

د ودانیز سکتور د روڼتیا داراالنشأ د فعالولو لپاره نړیواله ټولنه
پانګه چمتو کړي.
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( د کب )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۸
د ټولګټو چارووزارت د څارنې او ارزونې کمیټې سره د سړکونو د
پروژو لیست شریک کړی چې تخنیکې مالومات نه لري ،خو داسې
څرګندیږي ددې ښودنه کوي چې یو بشپړ لیست جوړ شوی نه دی..

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټولګټور چارو وزارت اوسمهال د  MISسیستم په جوړولو کار کوي .کله چي د
جوړونې بهیر پوره شي یو هراړخیزه ډاټابیس به جوړ شي .خو وزارت په دي اړه مالي
محدودیتونو سره مخ دی.اوس مهال یواځې په  ٖٔ۹۴کال کې تکمیل شویو پروژو یو
لست او روانو پروژو په اړه یو رپوټ د ټولګټو چارو وزارت په ویب پانه کې دي.

MOE
MOHE

78.3

MOHE

له اداري فساد سره د مبارزې موډیولونه د سوداګرۍ ادارې او د
سوداګرۍ اړوند نورو زده کړو درجو ته جبري شي.

79.1

Anti-Corruption
Modules

د پوهنتون د لو مړی کال پروګرام له اداري فساد سره د مبارزې
موډیولونه ولري چې زده کونکي د اداري فساد پرضد راوپاروي او د
اسالم په رڼا کې د اداري فساد پرضد اقدامات ولري.

Anti-Corruption Modules

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ښوونځیو په کوریکولم کې له اداري فساد سره د مبارزې هیڅ
موډیول جوړ شوی نه دی خو د اداري فساد یو څو مسئلې په کي له
پخوا راغلې وې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوړو زدکړو وزارت پوهنتونو ته الرښوونه کړې چې په درسي نصاب کې یې د
اداري فساد اړوند مسایل ځای پرځای کړي .د څارنې او ارزونې کمیټې داراالنشا د هغه
مکتوب کاپي تر السه کړه چې پوهنتونونوته استول شوې وه .په پایله کې د کابل
پوهنتون ثقافت دیپارتمنت ته دنده ورکړل شوې وه چې په ثقافت مضمون کې د اداري
فساد سره مبارزې په هکله موضوع اضافه کړي .د ثقافت ډیپارتمنټ د لوړو زدکړو
وزارت رسمي مکتوب ته ځواب ورکړ او یاده یې کړه چې دغه مضمون په ټولو
پوهنځیو کې لوستل کیږي خو دغه دیپارتمنت دا ستونزمنه بولي ځکه چي هغوي ډیرلږ
درسي ساعتونه لري .یاد ډیپارټمنت د لوړو زدکړو وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ددې
په درسي مهالویش کې دغه مضمون یو ساعت نور هم اضافه کړي نو هغوي به بیا
وکړای شي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ماډیول ته په ثقافت مضمون کې
ځای ورکړي.

د کمیټې له اغیزمن کار څخه د ډاډ ترالسه کولو لپاره اضافي بشري
او مالي سرچینې ورکړل شي.

Anti-Corruption
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کتنې او استیناف کمیټې ته النورې سرچینې ورکړل
شي.

78.2

له لو مړي تر دولسم ټولګیو پورې له اداري فساد سره د مبارزې
مډیولونه ځای کړل شي چې زده کونکي د اداري فساد پرضد
راوپاروي او د اسالم په رڼا کې د اداري فساد پرضد اقدامات ولري.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ښوونځیو په کوریکولم کې له اداري فساد سره د مبارزې هیڅ
موډیول جوړ شوی نه دی خو د اداري فساد یو څو مسئلې په کښي له
پخوا راغلې وې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پوهنې وزارت د رپوټ پر بنسټ ،له لومړي تر دولسم ټولګیو کاریکولم کې لکه ژبو
او دیني مضمونونو کې د اداري فساد مسئلې تر یو آنده ځای پرځای شوي دي .د بیلګي
په توګه د نهم ټولګي دینې مضمون چې د فساد څخه مخنیونې او حالل کسب رانغاړي.
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د اداري فساد سره مبارزي مډیول جوړ او په درسي
نصاب کې ځای پرځای شي.

78.1

National Procurement
Authority
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شماره
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سفارش
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معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري فساد سره مبارزي موډولونه د ادارې او تجارت څانګې زدکوونکو په درسي
نصاب کې نشته .و لوړو زدکړو وزارت په دې اړه کوم اقدام ندی ترسره کړی.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د تدارکاتو ادارې د کمېټې پنځه لومړني غړي ګمارلي او پریکړه یې
کړې چې له نورو ادارو څخه د تعیناتو له لوري د غړو شمیر ٕٔ ته
پورته کړي .سرچیني روښانه نه دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د تدارکاتو ملي قانون د ٓ ۵مادې او د ولسمشر له خوا د  ۶۷۶نیټې د ٓٔ ٖٔ۹۴/۴/ګڼې
فرمان له مخې د مزایده کوونکو بیا کتنې درخواستونو ته د رسیدا په موخه د اداري
بررسۍ کمیټه توظیف شوې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ،سوداګرو او صنایعو
خونې ،د افغانستان د امورو ادارې د ارزونې ،څارنې او تفتیش معاونیت له استازو څخه
جوړه شوې .د تدارکاتو ملي اداره اوس مهال دغې کمیټې ته د سکرتریت خدمتونه
برابروي .دغه کمیټه نیوکو ته د رسیدا د طرزالعمل مطابق فعالیت کوي .د تدارکاتو ملي
اداره اوس مهال د کمیټې سکرتریت لپاره الزم کارکوونکي ،د کار ځای ،جلسو دایرول،
وسایل او نور امکانات برابروي او په پام کې لري چې د کمیټې غړو لپاره روزنیز
پروګرامونه دایر او د حق الحضور ورکولو امکانات هم برابر کړي.

شماره

National Procurement Authority
National Procurement
Authority
SAO
SAO

83

د اټکلیزو خطرانو پر بنسټ اداره وپیژندل شي،
لومړیتوب ورکړل شې او وپلټل شي.

83.1

د افغاني سرې میاشتې ادارې ته د افغان حکومت ورکړل شوې
بودیجې مفصله او ژوره د مالی چارو او کړنو پلټنه تر سره شي.

د قراردادیانو ،ودانیز سکتور روڼتیا داراالنشأ ،او سوداګرۍ او
صنایعو وزارت په ګډون ټولو اړوند ارګانونوته د کمیټې الیحې په
روښانه کولو یو مکتوب جوړ او واستوي.

Appeal and Review Committee

82

پلټل شوې ادارې د پلټني د لویي ادرې سپارښتنې تعقیب
کړي.

82.1

سرغړونکو ادارو ته سزا ورکړل شي.

د ګمارنې الیحه د کمیټې غړو لپاره ډېره لوړه خپلواکي ورکوي او د
مخکې جوړ شوی شاخص پر بنسټ د هغوی ګوښه کول ډیرو لوړو
سرغړونو ته محدودوي

Appeal and Review
Committee

81

د بهرنیو او کورنیو مزایده کونکو ترمنځ د کتنې او
استیناف کمیټې پوهاوی پیاوړی شي.

81.1

Audit Law

د کتنې او استیناف کمیټې خپلواکي پیاوړې شي.

80.1

Audit Red Crescent

80

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د السوهنو کچه او متقابل اقدامات روښانه نه دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مزایده کوونکو نیوکو ته د رسیدا او بیا کتنې درخواست طرزالعمل ترتیب او د
 NPA/C06/1395ګڼه متحدالمال له الرې په  10/11/1394نیټه نافذ او ټولو ادارو
او تدارکاتي نهادونو ته استول شوی .د یاد طرزالعمل د ٕٔ مادې له مخې ،کمیټه په بې
طرفه او خپلواکه توګه عمل او پړیکړې کوي .سربیره پردې ،د یاد طرزالعمل د ٕٓ او
ٕٔ مادو له مخې کمیټه داسې پریکړې ترسره کوي کومې چې د تدارکاتو ملي ادارې په
واسطه اړونده مراجعو ته لیږل کیږي .د تدارکاتو ملي اداره کولی شي چې خپلې
نظریې او مالحظې د اداري بررسۍ د کمیټې د پریکړې په اړه دغې کمیټې ته ولیږي،
په هغه صورت کې چې کمیټه خپله پریکړه بیا تائید کړي ،دا پریکړه نهایي ده او اړونده
مرجع ته لیږل کیږي .د مزایده کوونکو نیوکو ته د رسیدا او بیا کتنې درخواست
طرزالعمل د تدارکاتو ملي ادارې په ویب پاڼه  www.npa.gov.afکې د الس رسي
وړ دی.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د عامه تدارکاتو ادارې د مزایده کونکو د پوهاوي لوړولو لپاره جدي
هڅې نه دي شوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مزایده کوونکو نیوکو ته د رسیدا او بیا کتنې درخواست طرزالعمل ترتیب او د
 NPA/C06/1395ګڼه متحدالمال له الرې په  10/11/1394نیټه نافذ او ټولو ادارو
او تدارکاتي نهادونو ته استول شوی چې پدې طرزالعمل کې ددې کمیټې دندې او
مسؤلیتونه ،د نیوکې وړاندې کولو او بیا کتنې درخواست طریقې ،نیوکې ته د رسیدا او
بیا کتنې درخواست میتود ،د پریکړې صادرول او نورو اړونده موضوعاتو وړاندوینه
شوې او درج شوي.

( د وري )ٖٔ۹ٖ ،۴
د پلټنې لویې ادارې سپارښتنې د یوشمیر ادارو له لورې پلی کیږي
خو یوشمیر ادارې یې نه جدي بولي او نه یی هم پلې کوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پلټنې لویې ادارې سپارښتنې د یوشمیر ادارو له لورې پلی کیږي خو ډیرې ادارې یې
جدي نه بولي.
دا په داسې حال ده چې د تفتیش عالي ادارې د نوي قانون (ٕ ٕٔ )ٖٔ۹ماده داسې وایې:
الندې موارد ددغه قانون له حکمونو څخه سرغړونه شمیرل کیږي او مرتکب له حالت
سره سم د اړوند چارواکو له خوا تادیت او یا د عدلي څار لپاره څارنوالۍ ته پیژندل
کیږي:
ٔ -په ټاکلې وخت کې د هغو سندونو ،دفترونو،پاڼو ،یاداښتونو او نورو مالوماتو نه
ښودل چې د پلټنې عالي اداره یې د څیړنې صالحیت لري.
ٕ -پر ټاکلي وخت د پلټنې د عالي ادارو مکتوبونو ته د ځواب نه ورکول.
ٖ -د تفتیش د پایلو په پلي کولو کې بې غوري
 -۴اړوند پلټونکې ته د پلټنې اجازه نه ورکول
 -۵ټوال هغه موارد چې د پلټنې د ترسره کیدو مخه نییسي او یا هم په کې ځنډ راولي
د پلټنې عالي ادارې د څرګندونو له مخې د  ٖٔ۹۴کال پلټنه کې دوه دولتي ادارې یعني
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د مرکزي احصایې اداره لوی څارنوالۍ ته
ورپیژندل شوي دي.

( د وري )ٖٔ۹ٖ ،۴
تر اوس مهاله پلټنه نه پالن شوې او نه هم ترسره شوې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پلټنې لویې ادارې رسمي لیک پر بنسټ د افغاني سرې میاشتې اداره نه غواړي چې د
پلټنې لویې ادارې ته اجازه ورکړي چې هغه اداره کې پلټنه ترسره کړي ،ځکه چې
هغوي دغه اداره په کلنې توګه د سره صلیب نړیوال فدراسیون ،سرې میاشتې ټولني او
افغاني سرې میاشتې کورني پلټنې اداره له خوا پلټل کیږي.
د افغاني سرې میاشتې اداري له نظره ،د ولسمشر له خوا د حکم د شتون او د سرې
میاشتې نړیوال فدراسیون د موافقې په صورت کې د پلټنې لویې ادارې له خوا ددې
ادارې یوه ځانګړې بررسي ترسره کیدای شي.

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

84

د مخابراتي ودې د بودجې هر اړخیزه پلټنه تر سره شي.

84.1

SAO

د پلټنې لویه اداره د مخابراتي ودې د بودجې د جوړیدو تر ننه د پیسو
ټولیدلو او لګولو څخه یوه پوره او هراړخیزه ژوره کتنه ترسره کړي

Audit TDF

85

د تمویل سرچینو په ګډون د کاندیدانو د شتمنۍ د
انتخاباتي کمپاین د لګښتونو ثابتول.

85.1

IEC

د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او مالیې وزارت له خوا یو میکانیزم جوړ
او پلی شي چې له مخې یې د ټاکنیزو مبارزو د تمویل او شتمنیو د ثبت
په اړه له قانوني الزماتو ډاډ ترالسه شي.

Candidates Assets & Resources

86

د سرچینو په ګډون د کمپیان ثبت شوې بودجه ،شتمنۍ،
او لګښت سپینې شي

86.1

IEC

د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې د څارنې له عالي ادارې،د افغانستان د
رپوټونو د شننې او مالي انتقاالتو له مرکز ،لویې څارنوالۍ ،سترې
محکمې ،د کورنیو چارو وزارت (د درندو جرمونو په وړاندې د
مبارزې ،د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ټیم ،نړیوالو جنایي
پولیسو) د ملي امنیت د لوی ریاست ،کابل ښاروالۍ( د ملکیتونو د ثبت
مدیریت)  ،د کرنې او وبو لګولو وزارت (د امالکو اداره) ،د بهرنیو
چارو وزارت ،،عدلیې وزارت ( د قضایای دولت عمومي ریاست)،
مالیې وزارت(مالیات ،عامه مالیات ،قراردادنو) په همکارۍ د ټاکنیزو
مبارزو مالي مسایل تر تدقیق الندې ونیسي او ورته دې رسیدنه وکړي.

& Candidates Assets
Resources

87

د سیاسي ګوندونو له مالي تمویل څخه اغیزمنه څآرنه

87.1

IEC

د سیاسی ګوندونو د عوایدو،شتمنیو او لګښتونو د ثبت او تدقیق
( )Verificationپه موخه د تفتیش او څارنې یو اوږد مهاله پروګرام
جوړ او پلی شي.

Candidates
& Assets
Resources

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پلټنې د لویې ادارې د څرګندونو پر بنسټ ،د مخابراتې ودې د وجهي صندوق تفتیش د
 ٖٔ۹۴کال په وږي میاشت کې پیل شوی .لکه څنګه چې د مخابراتي ودې د وجهي
صندوق د هر اړخیزه تفتیش لپاره ټول ضروري اسناد د تفتیش عالي ادارې ته په واک
کې ندي ورکړل شوي ،لدې کبله تفتیش یواځې د وړاندې شویو اسنادو له مخې ترسره
شوی چې ددې تفتیش رپوټ د  ٖٔ۹۴کال د سلواغې په میاشت کې ولسمشر ته وړاندې
شوی.
په دې رپوټ کې د تفتیش عالي ادارې دوه وړاندیزونه وړاندې کړي:
ٔ .اترا اداره باید د همکارۍ نه کولو په خاطر لوی څارنوالۍ ته وروپیژندله شي.
ٕ .ولسمشر باید یو ګډ ټیم وټاکي ترڅو دا جوته کړي چې اترا په کومو دالیلو تفتیش ته
نه حاضریږي.
ولسمشر تر دې دمه د تفتیش عالي ادارې د وړاندیزونو په اړه کومه پریکړه نده نیولې.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د ټاکنو قانون کاندیدان اړ کړي چې په ټاکنو کې د کاندیدو د غوښتنې
پر مهال خپله ټوله منقوله او غیر منقوله شتمني ثبت کړي .دقانون ددې
حکم له پلي کیدو څخه د ډاډ ترالسه کولو په موخه ،د ټاکنو خپلواک
کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې د شتمنیو د ثبت فورمې څخه ،چې
یاد کمیسیون جوړه کړې ،په ګټې اخیستنې خپلې شتمنۍ ثبت کړي.د
ټاکنو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو له مخې ،ټولو کاندیدانو دخپلو
شتمنیو په اړه کمیسیون ته مالومات ورکړل خو دغه مالومات هیڅکله
ترڅیړنې او تدقیق ( )verificationالندې و نه نیول شول .د نوې
الیحې له مخې هر کاندید به خپل مالي استازی کمیسیون ته معرفي
کوي او یو بانکي حساب به پرانیزې چې د ټاکنیزو لګښتونو او
همداراز د ټولو هغو لګښتونو لپاره چې د ټاکنیزو مبارزو پر مهال
کیږي ،ترې ګټه اخلي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رپوټ له مخې ،راتلونکو ټاکنو لپاره به د کاندیدانو د
کمپاین لګښتونو او شتمنیو د ثبت په اړه د مالیې وزارت او نورو اړونده ادارو سره یو
تفاهم لیک السلیک شي .په تیرو ټاکنو کې ،د مالي سرچینو په ګډون د ټاکنیزو مبارزو
بودجه ،شتمنۍ ،او لګښت په سمبولک ډول ثبت شوي دي.د کاندیدانو ریښتنی مالي
لګښت د هغوی د قانوني اندازې څو برابره دی .د شتمنیو تدقیق د یوې سترې ننګونې په
توګه پاتې دی او هیڅکله پلی نشو.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د عوایدو سرچینې او شتمنۍ تر دې دمه د څیړنې او تدقیق الندې نه
دي نیول شوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رپوټ له مخې د کاندیدانو د شتمنیو او د هغوي د تمویل
سرچینوتدقیق د ټاکنو د خپلواک کمیسیون حقوقي مکلفیت او نیغ مسؤلیت نه دی یا لږ تر
لږه په دې اړه یو قانوني تشه موجود ده .د شتمنیو تدقیق د یوې سترې ننګونې په توګه
پاتې دی او هیڅکله پلی نشو.

(د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
تر دې دمه د څارنې او تفتیش پروګرام جوړ او پلی شوی نه دی.
شتمنۍ ثبت شوې خو تدقیق او څیړل شوې نه دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د سیاسي ګوندونو عوایدو ،شتمنیو او لګښتونو ثبت او سپیناوي لپاره د څارنې او
بررسۍ اوږد مهاله پالن جوړ شوی ندی.
لکه څنګه چې د ټاکنو په قوانینو کې د سیاسي ګوندونو د عایداتو ،لګښتونو او شتمنیو د
ثبت او سپیناوي لپاره احکام نشته ،د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع خپل حقوقي
مکلفیت یا نیغ مسؤلیت نه ګڼي.

IARCSC

90.1

IARCSC

MEC

Anti Corruption Commitment
IARCSC Mandate

89.2

د پخوانیو ارزونو پر بنسټ ،او د جلسو د لنډیز د خپرولو  ،پوهې او
وړتیا له مخې په ګمارلو کې د ال زیاتې روڼتیا په موخه ،د سمونو
ستراتیژي جوړه شي.

IARCSC
Mandate

90

په مناسبه توګه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ناوړه
کړونو ارزونه او په دې برخه کې د تادیبي کړونو پلي
کول

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ټاکلو د مناسب مدیریت لپاره د
اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون واکونه (اختیارونه) باید
و ارزول شي.

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د شکایت اوریدنې
بورد دې د خپلو څیړنو په پایله کې پرېکړې او رپوټونه د اداري
اصالحاتو او ملکي خدمتونو په انټرنټ پاڼه کې خپار ّه کړي.

IARCSC

90.2

د ادارو رهبري باید د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک
کمیسیون د شکایت اوریدنې بورد د حکمونو پلي کول د خپلو
کارکوونکو د کلني کړنو په پالن کې شامل کړي.

HR-Policy IARCSC

89

له روڼتیا ،حساب ورکونې او سم مدیریت څخه د ډاډ
ترالسه کولو په موخه  ،د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو د خپلواک کمیسیون پر چوکاټ بیا کتنه او
سمونه.

89.1

ټاکل شوی کاندید باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په تړاو هغه
ژمنې چې د ټاکنیزو مبارزو په لړ کې یې کړې پلي کړي.
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د ټاکنیزو مبارزو په لړ کې  ،د اداري فساد اړوند د
کاندیدانو د ژمنو پلي کیدل.

88.1

IARCSC

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
نوی دولت هڅه کوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې
پلې کړي.د ولسمشرۍ ماڼۍ د دریم فرمان له مخې د کابل بانک پیښه بیا پرانستل ،د
څارنې او ارزونې کمیټې ( )MECد سپارښتنو د پلي کیدو په برخه کې د ٖٔ۹ٖ/۸/ٔ۹
نیټې د وزیرانو شورا مصوبه ،د ملي دفاع وزارت تیلو قراردادونو ته کتنه ،د ښار
جوړونې وزارت  ۶کارکونکو عدلي تعقیب ،د آیسا حقوق وضعیت ته بیا کتنه او د ټولو
وزارتونو په سل ورځنیې پالن کې د اداري فساد هڅو ته ځای ورکول په دې برخه کې
مثبتې بیلګې ګڼل کیږي .سربیره پردې ،د  ٕ۹/ٕٔ/ٖٔ۹۴نیټې د  ٔ۶۸ګڼه ولسمشریز
فرمان له مخې د حکومت ولۍ ،عدالت او اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي شورا
ته د حکومت ولۍ او عدالت عالي شورا ارتقا د اداري فساد په وړاندې مبارزې په اړه
یو مهم ګام ګڼل کیدای شي.دا په داسې حال کې ده چې د کابل بانک پخوانی رییس ،ونډه
لرونکی او اوس مهال ددغه بانک یو ستر پوروړي خوشي کول او له ده سره د ٖٔ۹۴
کال په لړم میاشت کې په ناقانونه توګه د یوه سترې ودانیزې پروژې د هوکړه لیک
السلیک ،له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یوالي حکومت د ژمنو په
اړه جدې اندیښنې پیدا کړي دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ،د کمیسیون په دندو بیا کتنې او
سمونو اړتیا درک کړې ده ،دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسالمي جمهوري
( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د سمونې (اصالح) پالن د چارو دولت د کابېنې د پریکړې له مخې،د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک
کمیسیون د ټاکنو بورد له دې وروسته د ملکي خدمتونو د لوړپوړو کارکوونکو (ٔ او ٕ
په ادارې کې تر بیا کتنې الندې دی
بستونو) په ګډون د ګمارنې له بهیر څخه یوازې څارنه کوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د کابېنې د پریکړې له مخې ،د اداري اصالحاتو
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د سمونې (اصالح) پالن د چارو
او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ټاکنو بورد له دې وروسته د ملکي خدمتونو د
په ادارې کې تر بیا کتنې الندې دی او څرګنده نه ده چې تر کومې
لوړپوړو کارکوونکو (ٔ او ٕ بستونو) په ګډون د ګمارنې له ټول بهیر څخه یوازې
کچې دغه موخې ترالسه شوې دي.
څارنه کوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د شکایت اوریدنې بورد د خپلو
کړنو رپوټ د کمیسیون په ویب پاڼه کې خپروی .خو ،په ځانګړی ډول نیول شوې
پریکړې په ویپ پاڼه کې راغلې ندې .د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک
کمیسیون د رپوټ له مخې ،د شکایتونو بورډ اوس مهال د اطالعاتو او عامه اړیکو له
ریاستونو سره په ګډه کار کوي ترڅو د شکایتونو د بورډ پریکړو د خپرولو لپاره په
ویب پاڼه کې یو ځای ځانګړی کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د رپوټ له مخې ،د شکایت
اوریدنې بورد خپلې پریکړې له اړونده ادارو سره شریکوي او ادارې مکلفې دي چې د
کمیسیون د شکایتونو اوریدنې بورډ د پریکړو پلي کول د کارکوونکو د کلنیو اجراآتو په
پالن کې شامل کړي او د کمیسیون مکلفیت دا دی چې د شکایتونو اوریدنې د بورډ د
پریکړو پلي کیدل وڅاري .د بورډ د شکایتونو یوې ډکې شوې فورمې کاپي له MEC
سره شریکه شوې.د یو شمیر وزارتونو د څرګندونو له مخې د شکایتونو د بورډ
پریکړې په خپل وخت پلي کیږي.
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د مهمو دولتي خدمتونو د وړاندې کولو پروسیجرونه راټول او د یوه
الرښود کتاب (د دولتي الرښود کتاب) تر نامه الندې چاپ شي .دغه
کتاب په پراخه کچه او په وړیا توګه وویشل شي ،او په منظم ډول نوي
مالومات په کې ځای کړل شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ساده شویو کړنالرو الرښود به د هغو وزارتونو په الس کې ورکړل شي چې د اداري
اصالحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون سره یې د ساده کولو هوکړه لیک
( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د دولتي الرښود یو دفتر چې ټول مهم عامه خدمتونه تر پوښښ الندې السلیک کړی دی .خو د بودیجې او چاپپ وړتیا نه درلودو له امله ،د اداري اصالحاتو
او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون نشي کوالی چې حکومتي الرښود چې ټول مهم
راولي په افغانستان کې نشته.
دولتي خدمتونه راونغاړي ،جوړ او خلکو ته وویشي .خو کمیسیون په پام کې لري چې
ساده شوي بهیرونه د خپلې انټرنټي پاڼې له الرې د خلکو په واک کې ورکړي.

93.1

IARCSC

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د بورسیو او داخل
خدمت روزنیزو زد کړو پروګرامونو کې په ځانګړي ډول خارجي
روزنیزو فرصتونو کې د عدالت یقینی کولو لپاره یو میکانیزم جوړ او
پلي کړی.

( د لړم )ٖٔ۹ٕ ،۸
د وړتیا لوړیدو برنامو کې ګډون لپاره خوراوې په ډیره کچه د
شخصی اړیکو په بنسټ ښکاری.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د روزنیزو بورسونو د عادالنه ویش په موخه یو کمیسیون د بهرنیو چارو وزات،
کارټولنیزوچاروشهیدانو او معلولینو وزارت ،اقتصاد وزارت ،لوړو زدکړو وزارت له
استازو څخه د ملکي خدمتونو انستیتیوت عمومي رئیس تر مشرۍ الندې د بورسونو او
هیواد څخه بهر زدکړو د مقررې له مخې د ملکي خدمتونو په انسټیټیوټ کې جوړ شو
ترڅو چې د روزنېزو اړتیاوو پر بنسټ بورسونه او د پروګرامونو موضوع اړوند ادارو
ته وویشي .د بورسونو او هیواد څخه بهر زدکړو د مقررې کاپي ،د کمیټې د جلسو
صورت او د لسانس او ماسترۍ بورسونو لپاره د پیژندل شویو نوماندانو د لست ددې
کمیټې له داراالنشا سره شریک شوی .د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک
کمیسیون د څرګندونو له مخې ددې ډول ګډ کمیسیون شتون د بورسونو په ویش کې د
ناقانونو السوهنو مخه نیولی شي .خو ،د بورسیو په ویش کې اوس هم بي قانونه
السوهنه پراخه ده

92.1

94.1

IARCSC

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هغه چارواکي وپیژنې
او پروړاندي یې عدلی کړنې ترسره کړي چې د تړاونو شک پري وي
اویا هم د ګمارنو بهیر کې بډه ترالسه کوی.

( د لړم )ٖٔ۹ٕ ،۸
د یوشمیر وزارتونو لوړپورو چارواکو له خوا د ګمارنو بهیرونو کې
بی موجه السوهنې او مداخلی شته.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کمیسیون د رپوټ پربنسټ،د مشکوک ،پلوي چارواکو او ګمارنې په بهیر کې بډې
اخیستونکو د پیژندلو او د هغوي په اړه ګړنې د کمیسیون دنده نه بلکې د ملي امنیت او
لویې څارنوالۍ د کارکوونکو دنده ده.

91.2

95.1

IARCSC

ستراتیژي باید په ګوته کړې هغه کارکوونکي چې په دولتي چوکاټ
کې ورته کارونه لري ،یو شان میاشتنې حقوق اخلي (البته د زده
کړو،کاري تجربې ،ټاکل شویو مهارتونو او نورو په پام کې نیولو
سره) ترڅو د هغو کارکوونکو فیصدي چې د دولت له جوړښت څخه
بهر کار کووي را ټېټه کړي.
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د سوبتیا او ناسوبتیا اغیزمن الکترونیکي سیستم جوړول
او د ملکي خدمتونو پر ټولو کارکوونکو تطبیقول

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کمیسیون د څرګندونو پر بنسټ ،د ملکي خدمتونو د یو شان بستونو او دندو
کارکوونکي د یو ډول معاشونو او امتیازونو تابع دي د بیلګې په توګه ۴ :بست په ټولو
ادارو کې له قانون سره سم د ورته معاش او امتیازونو څخه برخمن دی ،ددې ترڅنګ د
( )CBR(، )NTAمعاشونو سکیل او سوپر سکیل معاشونه چې سندونه یې له کمیټې
سره شریک شوي تر یوې کچې کوالی شي د لوړو وړتیاو لرونکي کارکوونکي د دولت
په جوړښت کې پورته یوسي ،خو بیا هم د دولتي معاشونو او پروژیي معاشونو ترمنځ
ډېر زیات توپیر شته چې دغه حالت یوه ستره ننګونه بلل کیږي.
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د نویو پروسیجرونو په تړاو له خدمتونو څخه د ګټې
اخیستونکو ترمنځ د پوهاوي کچې لوړول

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ملکي خدمتونو د مامورینو لپاره د استثنایي مادي امتیازونو د ترسره کولو تر نامه
الندې طرزالعمل ،الرښود او د  CBRد معاشونو کچه او مالتړو پروژو د معاشونو د
ورکړې الرښود  NTAشته خو د ملکي خدمتونو له کارکوونکو څخه د مالتړ لپاره د
کافي امتیازونو او معاش په برخه کې ځانګړې ستراتیژي نشته .د اداري اصالحاتو او
ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو پر بنسټ ،د ورته ستراتیژي جوړول
یوازې د اداري اصالحاتو د کمیسیون دنده نه ده او د مالیې،اقتصاد وزارتونه او نورې
اړوند ادارې د معاشونو په ټاکلو کې اړینې دي.
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په برابره توګه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د وړتیاو
لوړول

( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د مالیې وزارت او د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک
کمیسیون د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتني حقونو د برابرۍ
لپاره پالن جوړ کړی چې د وزیرانو شورا له خوا تصویب شوی او
مالیې وزارت په پام کې لري چې ډېر ژر دغه پالن پلی کړي .په
ٕٕٔٓ کال کې د ګمرکونو لوی ریاست ولسمشر ته د ګمرکونو د
کارکوونکو د میاشتنې حقونو د زیاتیدو وړاندېز وکړ خو څرګنده نه ده
چې په دغو حقونو کې سمونې به کافي وي او په ټولو به پلي شي که
نه؟.
( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د مالیې وزارت او د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک
کمیسیون د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتني حقونو د برابرۍ
لپاره پالن جوړ کړی چې د وزیرانو شورا له خوا تصویب شوی او
مالیې وزارت په پام کې لري چې ډېر ژر دغه پالن پلی کړي .په
ٕٕٔٓ کال کې د ګمرکونو لوی ریاست ولسمشر ته د ګمرکونو د
کارکوونکو د میاشتنې حقونو د زیاتیدو وړاندېز وکړ خو څرګنده نه ده
چې په دغو حقونو کې سمونې به کافي وي او په ټولو به پلي شي که
نه؟.
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مشکوک او پلوی چارواکي وپیژندل شي او اړوند
ادارو ته وروپیژندل شي.

داسې یوه ستراتیژي جوړه او پلې شي چې له مخې یې له کارکوونکو
د مالتړ لپاره کافي میاشتني حقوق او امتیازونه په پام کې ونیول شي.

ټولې دولتي ادارې باید د سوبتیا په الکترونیکي سیستم سمبالې شي.
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د ملکي خدمتونو کارکوونکو ته په پرله پسې توګه د
مناسبو میاشتنیو حقونو او امتیازونو ورکول

91.1

IARCSC

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکو ته د الکترونیکي
سوبتیا سیستم ،نوې ودانۍ ته د یاد کمیسیون له تګ سره پلی کیږي.
نوري ټولي دولتي اداري د الکترونیکې سوبتیا سیستم کارول لپاره به خپله مسؤلیت
لري .یوشمیر وزارتونو لکه د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت مخکي
له مخکي د الکترونیکی سوبتیا سیستم پلي کړی دی.

IARCSC
MOHE
MOHE
MOHE

 100د حقوقي چوکاټ د پلي کیدو څارنه وشي.

100.1

MOHE

 101د ښونکو لپاره الزامی کمپیوټر روزني چمتو شي.

101.1

MOHE

Legal Framework
IARCSC

99.1

Illegal Interference
MOHE

99

د اسنادو مدیریت هرارخیزه ډاتابیس د اړوند ادارو ته د
السرسي وړ وي.

98.1

د پوهنتونونو محصلیونوچارو اداري سره په همغږي د لوړو زکړو
وزارت اسنادو ته د السرسي لپاره وزارت او پوهنتونونو ته کړنالري
جوړي کړي

IT MOHE

98

د اسنادو مدیریت روښانه کړنالره جوړه او پلي شي.

97.1

د لوړو زدکړو وزارت د پوهنتونونو سره په همغږي د بی قانونه
السوهنو او فشار او بی قانون السرسی څخه مخنیوي لپاره یوه پالیسي
جوړه او پلي کړي.

( د تلې )ٖٔ۹ٕ ،۸
مالوماتو او اسنادونو ته السرسي ګران دی او غوښتونکو ته یو واحد
میکانیزم نشته

د پوهنتونونو سره په همغږي د لوړو زدکړو وزارت د آرشیف چارو
لپاره پوهنتونونو ته نوی کمپیوټري سیستم جوړ او پلی کړي

IT MOHE

97

د بی قانونه السوهنو کمولو لپاره باید یوه پالیسي جوړه
او پلي شي.

96.1

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او د چارو
اداره دې یو قانون تسوید کړي چې په هغې کې هغه فعالیتونه چې په
دولتي ادارو کې نا سمه السوهنه بلل کیږي تعریف شوي وي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوړو زده کړو وزارت د د مالوماتي تکنالوژي ریاست د مالوماتو پر بنسټ د آرشیف
( د تلې )ٖٔ۹ٕ ،۸
کمپیوټري کولو په موخه یو پالن تسوید شوی او وزیر ته د تصویب لپاره استول شوی
په ټولیز ډول اسنادونو د دو قسمه خطرونو سره مخ دي :لمړي د اور
دی .د لوړو زدکړو وزارت د تسوید شوی پالن کاپي د څارنې او ارزونې کمیټې سره
لږیدنې خطر شده ،او دوهم چي ډیر خطرناکه دی ،د رطوبت له لوري شریکه نکړه .دا په داسې حال کې ده چې د وزارت د  ITبرخه معمو ْ
ال له پوهنتونونو او
د اسنادونو خرابیدل دي.
لوړو زده کړو موسیسو او والیتونو څخه مکتوبونه په الکترونیکي توګه ترالسه کوي او
کاپې ګانې یې د ( )Softاو ( )Hardپه شکل ارشیف کوي.

د لوړو زدکړو وزارت د پوهنتونونو سره په سال د حقوقي چوکاټ پلي
کیدو جدي څارنه ترسره کړي او پوهنتونونه د هغو کسانو پیژندني
لپاره چې له قانون ځخه سرغړونه کوي الزم اقدامات ترسره او ډاډ
ترالسه کړي چې هغوی ته سمه سزا ورکړل شي.

Legal Framework MOHE

96

په دولتي ادارو او قانونونو کې په ښکاره توګه د
ناقانونه السوهنو مخنیوی

شماره

شاخص

( د تلې ) ٖٔ۹ٕ ، ۸
د ټاکل شویو ادارو له خوا د څارنیزو بهیرونو نشتون له امله ښونکي
داسي فکر کوي چي حقوقی اسناد د پلي کولو لپاره نه دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوړو زدکړو وزارت د څرګندونو له مخې ،قوانیو ،مقرراتو او الیحو ته غاړه ایښودنه
د کورني تفتیش ریاست ،کیفیت د تضمین ورکولو ریاست ،د اکاډمیک چارو د انسجام
ریاست له خوا څارل کیږي .د تفتیش ریاست د رپوټ له مخې دغه ریاست په ٖٔ۹۴
کال کې ٕٔ قانوني او تدارکاتي سرغړونې تشخیص او نور تحقیق په موخه یې اړنده
ادارو ته راجع کړي .دغه سرغړونې د خصوصي پوهنتونونو او لوړ زدکړو نهادونو
ناقانونه کړنې او تدارکاتي قواعدو او مقرراتو څخه سرغړونه رانغاړي .د راجع شویو
پیښو لست د څارنې او ارزونې کمیټې سره شریک شوی.

پوهنتونونه ښونکو ته د کمپیوتړ روزنې چمتو کړي ترڅو اړوند
مالومات بریښنایې شي او د اسنادو او مالوماتو اداري سیستم پرمختللی
شی.

HR-Policy
MOHE

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

( د تلې ) ٖٔ۹ٕ ، ۸
د اوسنې اسنادو او مالوماتو مدیریت سیستم یوه لویه نیمګړتیا د
کمپیوتړ څخه ښونکو له خوا د کارونې لیوالتیا نشتون دی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوړو زده کړو وزارت د څرکندونو پر بنسټ ،په ډیری پوهنتونو کې د انګلسي ژبې او
کمپیوټر زده کړې په الره اچول شوي دي چې په دغو پروګرامونو کې ګډون داوطلبانه
دی ،خو له هغې سره په یوه وخت استادانو ته جدي توصیه کیږي چې په دغو
پروګرامونو کې ګډون وکړي مګر اجباري نه دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو پر بنسټ ،دغه
موضوع د کمیسیون له صالحیت څخه بهر ده.دا په داسې حال کې ده چې د څارنې او
ارزونې کمیټه د البیګرۍ قانون مسوده جوړه کړې چې په تصویب سره به یې د قانون
خالف السوهنو مخه ونیول شي .یاده مسوده راتلونکو اجراآتو لپاره د ولسي جرګې د
اداري فساد په وړاندې کاکس سره شریکه شوې.

( د لیندۍ )ٖٔ۹ٕ ،ٕ۴
د چارو اداري د قانون خالف السوهنو د مخنیوي لپاره د یو ّه فرمان
مسوده ولسمشر ته تسوید کړې وه چې السلیک نشوه او المل یې دا
وو چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د  ۴۵ګڼه فرمان  ،ٔ.۹ ، ٔ.۷او ٔ.ٔ۵
موادو دغه موضوع یاده کړې .دا په داسې حال کې ده چې ناقانونه
السوهنې روانې دي او په ډېره لږه کچه ورته سزا ورکول کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوړو زدکړو وزارت د مالوماتو پر بنسټ کړنالري او د دندو الیحي پلي کیږي تر
څو د بی قانونه السوهنو څخه مخنیوی وشی .خو د څارنې او ارزونې کمیټې موندني
( د تلې )ٖٔ۹ٕ ،۸
د غیرقانوني فشارونو څخه کاراخیستل یوه ستونزه ده چي ډیری وخت ورښیې چي غیر قانوني السوهنې د بورسیو تخصیص او ګمارنو بهیر کې روانې دي .دا
په داسې حال کې ده چې د  ٖٔ۹۴کال د کانکور ازموینې په پروسه کې یو لړ تعدیالت
د وزارت چارواکو ،ملی شورا غړیو او نورو دولتی ادارو له خوا
رامنځته شول ( لکه د ازموینې او شمولیت فورمو کې د کټینګ سیستم او برکوډ کارول،
تري کار اخیستل کیږي.
د ازموینې د جمبلینګ سیستم معرفي ،د کانکور د الرښود اصالح کول او د نمرو
ورکولو نوی ماشین) ترڅو روڼتیا ډاډمنه کړي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اسنادو د مدیریت سیستم ته السرسي تر اوسه هم یوه ستونزه ده .خو د لوړو زدکړو
وزارت هوډمن دی چي د آرشیف سیستم کمپیوټري کړي ترڅو یو شمیر ستونزې
هوارې کړي.
اوسمهال د ټولو جدیدالشمول محصلینو شهرت او د هر سمستر د ازموینو نتایج د
مضمون په تفکیک ثبت او ارشیف کیږي .فراغت او د ډیپلوم ویش هم د همدغو
مالوماتو له مخې طی مراحل کیږي .دا په داسې حال کې ده چې د ثبت او اسنادو ساتلو
سیستم تر اوسه په بشپړه توګه کمپیوټري شوی ندی.

MOHE
MOHE
MOHE
MORR

مالوماتي الکترونیکي بانک ته د کارکوونکو د الس
106
رسي محدودیت

106.1

MORR

& Discrimination
Harassment

د ځمکو د ویش بهیر ساده کول ،او له یوې سرچېنې
105
څخه دخدمتونو د وړاندې کولو په سیستم د بهیر بدلول

105.1

پوهنتونونه او د لوړو زکړو موسسي باید د وزارت سره په همغږي
یومیکانیزم جوړ کړي چي د ښونکو اداري او محصلینو نظریات
پکښی ځای پرځای شي.

Universities

د اعتماد وړ کسانو له جوړښت څخه د شکایتونو ګډه
104
کمیټه جوړه شی.

104.1

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د لوړو زدکړو وزارت د څرګندونو له مخې ،قوانیو ،مقرراتو او الیحو ته غاړه ایښودنه
د کورني تفتیش ریاست ،کیفیت د تضمین ورکولو ریاست ،د اکاډمیک چارو د انسجام
ریاست له خوا څارل کیږي .د تفتیش ریاست د رپوټ له مخې دغه ریاست په ٖٔ۹۴
کال کې ٕٔ قانوني او تدارکاتي سرغړونې تشخیص او نور تحقیق په موخه یې اړنده
ادارو ته راجع کړي .دغه سرغړونې د خصوصي پوهنتونونو او لوړ زدکړو نهادونو
ناقانونه کړنې او تدارکاتي قواعدو او مقرراتو څخه سرغړونه رانغاړي .د راجع شویو
پیښو لست د څارنې او ارزونې کمیټې سره شریک شوی.

د لوړو زدکړو وزارت ثبوت درلودونکي اتهامونه څیړنیزو ادارو ته
واستوی.

پوهنتونونه د شکایتونو ګډه کمیټه چي د اعتماد وړ کسانو او د
محصلینو یوه استازی په کې وې جوړه کړي.

Universities

د حقوقی اسنادو پلی کول په فعاله توګه د بیالبیلو
103
مالوماتو سرچینو په کارولو سره و څارل شی.

103.1

(/10جنډر)1395/
لوړو زده کړو وزارت د جندر ریاست په بنسټ هغوی ته په دې وروستیو کې یوه
جرمي پیښه له غور والیت څخه دغه آمریت ته راجع شوې چې د پوهنتون استاد له خوا
د یوې ښځینه زدکونکې د وهلو ټکولو په اړه ده او تر بررسۍ الندې ده .یوه بله پیښه په
البیروني پوهنتون کې د یو نارینه استاد د ګمارنې په اړه دوی ته راجع شوې چې
نوموړي استاد ته سره لدې چې د نورو سیاالنو په پرتله د کمې وړتیا درلودونکی وو
ترجیع ورکړل شوې وه .د لوړو زده کړو وزارت د جندر امریت مداخلې او څیړنې
وروسته ،په نوموړي بست باندې د وړتیا او لیاقت اصل پر بنسټ په البیروني پوهنتون
کې یوه ښځینه استاده وګمارل شوه.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
(د تلې ) ٖٔ۹ٕ ، ۸
په پوهنتونونو کې د محصلینو په غړیتوب د شکایتونو د اوریدنې کمیټه نشته ،خو د
د محصلینو شکایتونو کمیټه همیشه بی طرفه نده ،او د ښونکو پلوي ده
محصلینو ،استادانو او کارکوونکو شکایتونو ته د رسیدنې په موخه د نظم او دسپلین
او د محصلینو ناهیلي ډیروي او عدالت څخه مخنیوی کوی.
کمیټه شته.

د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دې د ځمکې د ویش
بهیر ساده کړي ،سیستم دې له یوې سرچینې څخه د مالوماتو وړاندې
کولو ته واړوي ،او داسې یو میکانیزم دې جوړ کړي چې د ویش په
بهیر کې د لوړ پوړو چارواکو د السوهنې مخه ونیول شي.

Land Distriburion Process

 102شکمن کسان اړوند ادارو ته ور وپیژندل شي.

102.1

شماره

شاخص

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ځمکو د ویش بهیر د څارنې د عالي ادارې له خوا ساده شوی دی .د وزارت حقوقي
کمیټې ټول اړوند سندونه په هغه طرزالعمل کې  ،چې په دې ورستیو کې د ځمکو د
ویش لپاره طرحه شوی ،شامل کړي دي ،چې ددغه طرزالعمل کاپې د څارنې او
ارزونې له کمیټې سره شریکه شوې ده.
(د لړم )ٖٔ۹ٕ ،۸
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د وزارت په مرکز
د ځمکو د ویش د کاري پروسې طرزالعمل اوږد ،بیروکراتیک،پیچلی
کې د خدمتونو وړاندې کولو لپاره یوه واحده مرجع جوړه کړه .د ځمکو ویشلو سربیره
دی او ٖ ۶پړاوونه لري چې د ځمکې د ویش بهیر له غوښتونکو وار
دغه مرجع ټولو درخواست کوونکو ته نور خدمتونه هم وړاندې کوي .ددغه وزارت د
او پار خطا کوي.
څرګندونو له مخې ،د خدمتونو وړاندې کولو واحده مرجع په  ۹والیتونو هر یو میدان
وردګ ،هلمند ،نیمروز ،هرات ،فراه ،کندهار ،ننګرهار ،پکتیکا او پروان کې هم جوړه
شوې .د څارنې او ارزونې کمیټې د وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرجع او
همدارنګه د کابل والیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د خدمتونو وړاندې
کولو مرجع څخه لیدنه کړې.

د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت دې مالوماتي
الکترونیکي بانک ته د کارکوونکو الس رسی محدود کړي

IT MORR

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اوس مهال په مرکز او څلورو سرحدي
والیتونو (هرات ،نیمروز ،کندهار او ننګرهار) کې یو ډیټابیس لري چې تر اوسه یو بل
نه دی نښلول شوی .ددې وزارت د څرګندونو له مخې ،ټاکل شوې ده چې د کډوالۍ
(د لړم )ٖٔ۹ٕ ،۸
د سندونو او اطالعاتو د مدیریت سیستم په زړه او کالسیکه توکه ساتل نړیوال سازمان ( )IOMپه همکارۍ به مرکزي ډاټابیس بشپړ شي او د  ٖٔ۹۵کال تر
پای پورې به له ٕٔ والیتونو سره ونښلول شي .همداراز د تحقیق او مالوماتي
کیږي او سندونو ته د الس رسي لپاره هیڅ میکانیزم نشته.
ټکنالوجۍ ( )ITریاست کارکونکو یې د ډیټا انټري په برخه کې روزل شوي دي .د
کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ډیټابیس په اړه د پرمختګ رپوټ له
 MECسره شریک شوی.

شماره

نهاد

د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت دې د
 107څار له عالي ادارې سره په همغږۍ د تقاعد جعلي
کارتونه پیدا کړي.

107.1

MOLSAMD

 108د تقاعد په ریاست کې ډیتابیس باید بشپړ او پلی شي

108.1

MOI

د معلولیت د پیژندلو لپاره باید نوي معیارونه طرحه او
109
د عامه مراجعینو لپاره د الس رسي وړ وي

109.1

MOLSAMD

په ټولو والیتونو کې د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او
 110معلولینو وزارت له لورې مراجعینو ته د یوې سرچینې
له لورې د خدمتونو وړاندې کولو اداره جوړ شي.

110.1

MOLSAMD

د امنیتي پیښې د تصدیق او معلولیت درجې مالومول په ګډون د
مراجعینو ټولې اړتیاوې باید په یوې سرچینې کې مدیریت او پوره
شي.یوه سرچینه باید په بایومتیرییک سمبال شي .د امنیتي
تصدیق،معلولیت مالومول،بایومتریک په ګډون ټول مالومات په والیتي
ډیټابیس کې ثبت شي او دغه ډیټابیس له مرکز سره ونښلول شي

شماره

شاخص

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

MOLSAMD Investigation

د کورنیو چارو وزارت باید د تقاعد په ریاست کې د پولیسو د تقاعد
اړوند ټولو موضوعاتو د پړوانو د ترسره کولو او ثبتولو لپاره یو
کمپیوټري دیټابیس جوړ کړي.

MOI Pension

(د لړم )ٖٔ۹ٖ، ۸
په کورنیو چارو وزارت کې کمپیوټري ډیتابیس شته خو ترې ګټه نه
اخیستل کیږي .د کورنیو چارو وزارت د تقاعد ریاست له
کار،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو له وزارت سره نه دی نښلول
شوی .د متقاعدینو نوملړ (لیست) په الس لیکي او بیا یې د کار،
ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت ته استوي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پولیسو د ټولو متقاعدینو په اړه مالومات په نوي ډیټابیس کې ثبت شوي او د پولیسو
اسناد د نوي سیستم له الرې طی مراحل کیږي .یو کمپیوټري ډاټابیس له پخوا د کورنیو
چارو وزارت کې جوړ شوی .په ډاټابیس کې د پولیسو د ټولو متقاعدینو ،معلولینو او
شهیدانو مالومات درج شوي .د مالومات عبارت دي له :نوم ،د پالر نوم ،رتبه ،دنده،
عمر ،د دندې د پیل کال ،د تقاعد کال او د خدمت دوره .د یادونې وړه چې د کورنیو
چارو د وزارت ډاټابیس تر دې دمه په انالین ډول د خزاینو او تقاعد له ریاست او نورو
اړونده نهادونو سره نه دی نښلول شوی.

نوي معیارونه باید بشپړ او جزیات ولري او ټولو معلولینو ته د الس
رسي وړ وې،د معلولیت درجې مالومولو فورمه باید الزامي او د
تشخیص کوونکي او معلول له لورې السلیک شي.

(دغبرګولي )ٖٔ۹ٖ، ۹
د معلولیت درجې د ټاکلو اوسني معیارونه د ګونګو شاخصونو
پربنسټ جوړ شوي او د عامه الس رسي وړ نه دي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت د معلولیت ټاکلو لپاره د نویو معیارونو
د جوړولو کمیسیون جوړ کړی دی ،یاد کمیسیون د معلولیت درجې د ټاکلو پر طرحې
کار پیل کړی او تر اوسه یې درې کاري غونډې کړي دي .د یاد وزارت د مالوماتو له
مخې ،د یادې مقررې طرحه په دریم ٓٓٔ ورځني پالن کې ځای کړل شوې مګر تر
اوسه نهایي شوې نده.

(دغبرګولي )ٖٔ۹ٖ، ۹
اوسنی پړاو ،له شعبو او بیالبیلو ادارو څخه د السلیکونو د اخیستو په
ګډون ،تکراري پړاونه لري چې دغه ادارې او څانګو له بیل څخه په
لري واټن کې دي .اوس مهال په والیتونو کې دکار،ټولنیزو
چارو،شهیدانو او معلولینو ریاستونه په بایومیتریک امکاناتو سمبال نه
دي .د والیتونو ډیټابیس له مرکز سره نه دی نښلول شوی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت په رسمي توګه له نړیوال بانک څخه
غوښتنه کړې چې د بایومتریک سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي او د مرکزي
ډیټابیس سیستم په کابل او په والیتونو کې ددوی په ریاستونو کې جوړ کړي .د وزارت
او نړیوال بانک ترمنځ د هوکړه لیک له مخې ،بایومتریک سیستم او مرکزي ډاتابیس به
ډیر چمتو شي .د دکار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت په همدې موخه له یو
اردني شرکت سره هوکړه کلیک السلیک کړی چې عملي کار به یې ډیر ژر پیل شي .د
دکار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت د څرګندونو له مخې ،ددې وزارت د
معینیت تعمیر تر بیا جوړونې الندې دی او په پام کې ده چې په یاد تعمیر کې به د
خدمتونو وړاندې کولو یوه واحده مرجع هم جوړه شي.

MOLSAMD One Stop Shop

د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت دې د څار له عالي
ادارې سره په همغږۍ د تقاعد اوسني کارونه و ارزوي ترڅو هغه
متقاعدین چې نشته وپیژني او د هغو کسانو په وړاندې چې په ناقانونه
توګه یې له کارتونه ګټه اخیستې قانوني کړنې وکړي

( د لیندۍ )ٖٔ۹ٖ ،ٔ۹
ددې بهیر د کارکوونکو او کمیشن کارانو ترمنځ په زرګونو جعلي
کارتونه شته چې د خزاینو او تقاعد له ریاست څخه حقوق ترالسه
کوي او هغه متقاعدین چې په نامه یې د تقاعد کارتونه جوړ شوي او
حقوق اخلي فزیکي شتون نه لري ،چې دا کار نه یوازې په خپله
اداري فساد دی بلکې د فساد د دوام لپاره الره هواروي او د هیواد د
ملي بودجې د پام وړ پیسو د بي ځایه لګښت المل ګرځي.

Disability
Criteria

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت د مالوماتو له مخې د هغو متقاعدینو د
تعقیب په اړه چې اصال نشته او یا هم له خپلو حقونو زیاتې پیسې اخلي ،په ټولو والیتونو
کې د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو ته متحدالمال او تعقیبي مکتوبونه استول شوي دي،
له مکتوبونو او مکرر تعقیب وروسته شاوخوا  ٖ۴والیتونو (پرته له لغمان او تخار) ډاډ
ورکړی چې دوی مٓ ۴دفترونه د شهیدان معلولین او متقاعدین یې ارزولي او اصالح
کړي دي.ددې ترڅنګ والیتونو ته هم پالوي لیږل شوي چې له پروسې څخه څارنه
وکړي.
ددې وزارت د رپوټ له مخې،
د خزاینو او تقاعد د لوی رئیس د څرګندونو پر بنسټ،د مٓ ۴دفترونو د ارزونې او
اصالح په پایله کې  ،د کمیشن کارانو د مداخلې مخنوی شوی ،همداراز د تقاعد د حقونو
د غوښتنې پروسه ساده شوې ،په نوي کمپیوتري سیستم کې د متقاعدینو ثبت ،د بانک له
الرې د متقاعدینو حقونو ورکول ،د متقاعدینو د ثبت په موخه له اړوندو ادارو څخه د
متقاعدینو د اسنادو غوښتل ،یوازې متقاعد او یاهم مستحقې ورثې ته د تقاعد حق
ورکول،د متقاعدینو او ورثې د هویت بیا ثابتول او د لیوالتیا د پریکولو (په یو ځل د
تقاعد پیسو ورکول) د سندونو د څیړنې کمیسیون جوړول ټول ددې المل شوي چې په
 ٔ۵والیتونو کې نژدې  ٔ۵۵میلیونه افغانۍ د دولت په ګټه سپمول شوي دي.
د تقاعد عمومي ریاست د ټولو دولتي ادارو د متقاعدینو لستول پیل کړي او لستونه له
اړوندو ادارو سره شریکوي ترڅو اړونده ادارې د متقاعدینو د لستونو درستوالی او
سمون ډاډمن کړي.
سربیره پردې ،د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري چې ډیر
ژر د تقاعد سیستم بایومټریک کړي او په دې موخه یې له یوې اردني کمپنۍ سره تړون
السلیک کړې چې ډیر ژر به یې کار پیل شي.

شماره

نهاد

د دولت د اساسي جوړښتونو (تشکیالتو) د قانون
111
تصویب او توشیح

111.1

IARCSC/AOP

د دولت د اساسي جوړښتونو (تشکیالتو) قانون د ملي شورا له لوري
تصویب ،د ولسمشر له لورې توشح او د عدلیې وزارت له لورې
خپور شي.

Legal Framework
IARCSC

ځانی ارزونه ترسره شي ترڅو دکارکوونکو د ناخوښۍ
112
الملونه وپیژندل شي.

112.1

IARCSC

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دې د کارکوونکو د
ناخوښي الملونو پیژندلو لپاره خپل منځي ارزونه ترسره او په کاري
چاپیلایر کې دې مثبت بدلونونه رامنځته کړي.

HR-Policy IARCSC

د لوړ کیفیت لرونکو درملو د تدارکاتو لپاره د الزمو
 113معیارونو سره د درملو د تدارکاتو د ځانګړې کړنالرې
چمتو کول او پلي کول

113.1

MOPH

د درملو د تدارکاتو لپاره داسې یو ځانګړی طرزالعمل جوړ او پلی
شي چې په ښه بیه ،ښه کیفیت لرونکي درملو د ټاکلو او پیرلو لپاره
مناسب معیارونه په کې شامل وي

د درملو د قانون ،چې د درملو په سوداګرۍ کې د
 114دولتي کارکوونکو د ګټو ټکر منتفي کوي ،سمول او پلي
کول

114.1

MOPH

د درملو د قانون سمونه باید ،د درملو په سوداګرۍ کې د حکومتي
کارکوونکو د ګټو د ټکر په اړه د الزمو توضیحاتو په ګډون ،د درملو
چارو ټول اړخونه را ونغاړي.

د درملو د ښو خدمتونو د وړاندې کولو او درملو د
وارداتو پروسې څخه د ښې څارنې په موخه ،د درملو
115
چارو د دندو د حجم په تناسب ،د درملو په چارو کې د
ښکیلو ریاستونو د تشکیالتي جوړښت سمونه

115.1

MOPH

د فارمسي چارو د ادارو/څانګو جوړښت ،باید د درملو پر بازار د
څار  ،او څیړونو څانګو په جوړښت کې د بستونو د زیاتوالي په
تناسب ،اصالح او بیا کتنه پرې وشي

شماره

شاخص

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د دولت د اساسي جوړښتونو قانون مسوده د عدلیې وزارت له خوا بیا کتل شوې او د
چارو ادارې ته وړاندې شوې .دا په داسې حال کې ده چې د چارو ادارې د
حقوقي،قانوني او قضایي چارو لوی ریاست د دولت د اساسي جوړښتونو قانون مسوده
بیا کتل شوې او ولسمشر ته وړاندې شوې.
د چارو ادارې د حقوقي،قانوني او قضایي چارو لوی ریاست د مالوماتو له مخې د دولت
د اساسي جوړښتونو قانون د اساسي قانون له تعدیل سره تړلی دی .د سیاسي هوکړې له
مخې ټاکل شوې چې اساسي قانون د ملي یوالي د حکومت د کار د پیل په لومړیو دوو
کلونو کې تعدیل شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د ٖ ٖٔ۹کال د تلې په میاشتې
کې د یاد کمیسیون د مرکزي کارکوونکو د دندې رضایت په تړاو یوه ارزونه ترسره
کړه چې الندې موارد په کې شامل دي:
(د لړم )ٖٔ۹ٕ ،۸
معاشونه او نور ټول امتیازات ،هڅونه او ترغیب ،له دندې څخه خوښي ،هوساینه،
ډیری کارکوونکي له حالت او کاري چپلایر څخه خوښ نه ول او
دهغوي په اند نظرونو ته یې د ځینو مدیرانو له خوا ارزښت نه ورکول سوکالي او خوندیتوب ،په ادارې کې متقابل درناوی ،د دندي له صالحیتونو او
مسولیتونو په اړه پوهه ،د زده کړې امکانات ،له امرینو رضایت ،دندې ته ژمنتیا ،او له
او حقونو او امتیازونو په ځانګړي توګه د سوپرسکیل معاشونو په
محدودیتونو ،تاوتریخوالو او تبعیض څخه خوندیتوب.
برخه کې توکمیز تبعیض ددوی د ناخوښۍ ستر الملونه دي.
د یادې ارزونې کاپي د څارنې او ارزونې له کمیټې سره شریکه شوې.د اداري
اصالحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د څرګندونو پر بنسټ د یادې ارزونې موندنو ته
په پام سره د ال ښه کاري چاپیلایر رامتځه کولو په اړه ګامونه پورته شوي.

Legal Framework MOPH Legal Framework MOPH

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اساسي درملو د تدارکاتو لپاره د معیاري الرښود مسوده او همدارنګه د اساسي درملو
و یش لپاره یو الرښود د اړونده ښکیلو لورو (د عامې روغتیا بیالبیل اړونده
(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د تدارکاتو قانون پراخوالی ،او د درملو د تدارکاتو په برخه کې د یوې ډیپارټمنټونه ،د کابل پوهنتون فارمسي پوهنځی ،د مرکزي روغتونونو ریاست او یو
ځانګړې تګالرې نشتوالي  ،څارنواالنو او مفتشینو ته ددې الره هواره شمیر اړونده غیر دولتي ادارې لکه ,Save the Children, CAF, AKHS
کړې چې د تدارکاتو د ادارې له کارکوونکو د بډو غوښتنه وکړي .د  ) ADDA, HEFDپه همکارۍ چمتو ،نهایي او خپور شوی .ددغو الرښودونو یوه
عامې روغتیا وزارت اوس مهال په یوه نوې کړنالره باندې کارکوي .کاپي له  MECسره شریکه شوې .سربیره پردې ،د یاد شویو الرښودونو په اړه ٕ
دورې روزنیز کورسونه په مرکز او والیتونو کې د عامې روغتیا وزارت او اړونده
غیر دولتي ادارو له ٕٓٓ تنو څخه زیاتو کارکوونکو لپاره دایر شوي.

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
قانون اوس مهال د عامې روغتیا وزارت کې تر تعدیل الندې دی.

MOPH Structure

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د درملو په چارو کې د ښکیلو څانګو د دندو له حجم سره د یادو
ادارو د تشکیالتي جوړښت د انډول نا برابر والی ،د کار د پڅتیا ،په
اغیزمنه توګه د څارنې دمخنیوي،د درملو چارو د پالن د پلي کیدو د
توان د نشتوالي ،او په اغیزمنه توګه د درملو د کیفیت د کنترول د
مخنیوي المل شوی ،او د بډو الره یې هواره کړې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د درملو د قانون تعدیل د عامې روغتیا وزارت له خوا بشپړ او وروستي طی مراحل
لپاره د عدلیې وزارت ته لیږل شوی .د یادونې وړ ده چې  ۴ماده یې د درملو او غذا
ملي بورډ په اړه ده .ددې مادې  ۹او ٓٔ فقرې د بورډ د غړو د ګټو ټکر تر پوښښ
الندې نیسي.
سربیره پردې ،د درملو په برخه کې د غوره حکومت ولۍ پروګرام په ٕٕٔٓ کال کې د
روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ پیل شوی چې په شخصي ،نهادي کچو د ګټو د ټکر
موضوع او همدارنګه د ګټو د ټکر مخنیوی هم په یاد شوي پروګرام کې شامل دي.
ددغه پروګرام یوه کاپی له  MECسره شریکه شوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د عامې روغتیا وزارت له خوا د روغتیا د نړیوال سازمان د الرښود له مخې د درملو د
خدمتونو او تنظیمي فعالیتونو د تفکیک په اړه یو اصالحي وړاندیز چمتو او نهایي شوې.
دغه وړاندیز د ولسمشر دفتر ته د منظورۍ لپاره استول شوی او نوموړی وړاندیز د
ولسمشر په واسطه منظور شوی .د یاد شوي وړاندیز له مخې د فارمسۍ چارو د ادارې
په تشکیالتي جوړښت کې بنسټیز اصالحات پالن شوي چې د هغې له مخې به د
فارمسۍ چارو ریاست د درملو او روغتیایي محصوالتو د تنظیم په ملي اداره بدل شي
او د فارمسۍ چارو عمومي ریاست به د عامې روغتیا وزارت په جوکاټ کې د یو نوي
ریاست په توګه ایجاد شي .د یاد شوي وړاندیز یوه کاپي له  MECسره شریکه شوې.

116.1

MOPH

د درملو په چارو کې د ښکیلو ادارو/څانګو د دندو الیحه باید ،د هرې
ادارې د فعالیتونو او کاري موخو له روښآنه تعریف سره سم ،اصالح
او بیا کتنه پرې وشي.

MOPH Structure

116.2

MOPH

د ښو خدمتونو د وړاندې کولو او له پروسې څخه د اغیزمنې څارنې په
موخه  ،په پروسه کې د ښکیلو ادارو ترمنځ د همغږۍ او مالوماتو د
راکړې ورکړې میکانیزم جوړول او پلي کول.

MOPH
Structure

117.1

MOPH

د فارمسستانو امتیازات او حقونه باید د هغوی د مسلکیتوب له مخې په
پام کې ونیول شي او ورته د پرمختګ الره برابره شي.

HR-Policy MOPH

117.2

MOPH

د ازاد رقابت له الرې او په رڼه توګه د استخدام پروسې لپاره ،د یو ّه
میکانیزم جوړول او پلي کول

HRPolicy
MOPH

شماره

شاخص

شماره

نهاد

د فارمسي چارو د مدیرت په پروسه کې د ښکیلو
څانګو او ادارو ترمنځ ،د الزمې همغږۍ د رامنځته
116
کولو په موخه ،په روښانه توګه د صالحیتونو او
مسوولیتونو تعریف

سفارش

MOPH

117.3

د درملو او خوړو د کیفیت او کنترول ریاست باید په الزمو کاري
وسایلو او موادو سمبال شي.

Capacity and Resources MOPH

د درملو د وارداتو ،د درملو په برخه کې د ښو خدمتونو
 117د وړاندې کولو پر بهیر ،او همداراز په یاد بهیر کې له
کړنو څخه د څارنې لپاره د وړ کسانو د شمیر زیاتول

بخش

معلومات ابتدائی

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
په پروسه کې د ښکیلو ادارو ترمنځ کاري مداخلې او د دوی ترمنځ د
هغږۍ کمزورتیا ،په دندو کې د ځنډ ،د ادارو ترمنځ د مسوولیتونو له
منلو تیښتې او ناوړه ګټه اخیستونکو ته د ګټې اخیستنې الره هواره
کړې ده.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د عامې روغتیا وزارت له خوا د روغتیا د نړیوال سازمان د الرښود له مخې د درملو د
خدمتونو او تنظیمي فعالیتونو د تفکیک په اړه یو اصالحي وړاندیز چمتو او نهایي شوې.
دغه وړاندیز د ولسمشر دفتر ته د منظورۍ لپاره استول شوی او نوموړی وړاندیز د
ولسمشر په واسطه منظور شوی .د یاد شوي وړاندیز له مخې د فارمسۍ چارو د ادارې
په تشکیالتي جوړښت کې بنسټیز اصالحات پالن شوي چې د هغې له مخې به د
فارمسۍ چارو ریاست د درملو او روغتیایي محصوالتو د تنظیم په ملي اداره بدل شي
او د فارمسۍ چارو عمومي ریاست به د عامې روغتیا وزارت په جوکاټ کې د یو نوي
ریاست په توګه ایجاد شي .د یاد شوي وړاندیز یوه کاپي له  MECسره شریکه شوې.
د عامې روغتیا په وزارت کې یوه ګډه کمیټه اوس مهال د درملو د چارو د تنظیم ملي
ادارې په ایجادولو او د هغې په تشکیالتي جوړښت باندې کارکوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
تر دې مهاله د فامسۍ چارو بهیر کې ښکیلو څانګو ترمنځ د مالوماتو د همغږۍ ،څارنې
او تبادلې پړه د درملو او خوړو ملي بورډ په غاړه وه مګر د ولسمشر له خوا د درملو د
چارو د تنظیم ملي ادارې د منظورۍ وروسته به د مالوماتو د همغږۍ ،څارنې او تبادلې
پړه د درملو چارو د تنظیم ملي اداره په غاړه واخلي.

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
اوس مهال د فني وړتیاوو او د ټاکلو په بهیر کې د روڼتیا کمښت ،لږ
میاشتني حقوق او د فارمسي چارو د پوستونو نه کادري کیدل،
دکارکوونکو د لټۍ ،د ټاکنو په بهیر کې د نفوذ اعمال ،د درملو له
واردونکو شرکتونو څخه په غیر رسمي توګه د میاشتنې معاشونو د
اخیستو او ان د بډو غوښتلو المل شوي دي.

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
دغه ریاست په قسمي توګه د اړتیا وړ وسایل لري ،خو د خوړو
اودرملو د تحلیل او تجزیې لپاره د اړتیاوړ موادو له کمښت سره مخ
دی ،په پام کې ده چې ځینې دغه کمښتونه د نړیوال بانک د روغتیا
پروژې په همکاري د عامې روغتیا وزارت د مالي سرچینو له خوا
پوره شي

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
په پام کې ده چې د درملو او روغتیایي محصوالتو د تنظیم ملي ادارې او همدارنګه د
درملو د خدمتونو عمومي ریاست (چې په دې وروستیو کې د ولسمشر له خوا منظور
شوې) له ایجادیدو وروسته د کلیدي پستونو لپاره د  CBRپروګرام پلي کیدو په اړه لټه
وشي .سربیره پردې ،د فارمسۍ چارو د عمومي ریاست د مسؤلینو د څرګندونو له
مخې ،د فامسۍ مسلکي کارکوونکو لپاره د درملو د نوي قانون په مسوده کې حق الخطر
په پام کې نیول شوی.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د فارمسۍ چارو ریاست د رپوټ له مخې ،د ګمارنې بهیر د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو د کمیسیون په همکارۍ د روغتیا وزارت له خوا د په یو رقابتي سیستم کې
صورت مومي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د درملو او خوړو د کیفیت د کنټرول ریاست د خپلو تخنیکي منابعو د اړتیاو یوه ارزونه
ترسره کړې او د خپلو اړتیاو د پوره کولو په موخه یې خپلې السته راوړنې او د اړینو
توکو یو لست د روغتیا نړیوال سازمان سره شریک کړ .یاد شوی لست ددې کمیټې
سکرتریت کتلې چې  ٔٔ۴بیالبیل توکي ٖٔٓ ،قلم ریجنت ،او البراتوار لپاره ٓ ۸قلم
ښیښه یي اجناس په کې شامل دي .د درملو او خوړو د کیفیت د کنټرول ریاست د رپوټ
له مخې ،د البراتوار اجناس اوس مهال د سوداګریز پالن تر منظوریدو پورې ځنډیدلي
دي.
سربیره پردې ،د فارمسۍ د چارو عمومي ریاست په یو وړاندیز کې د درملو او خوړو د
کیفیت د کنټرول ریاست د پیاوړتیا موضوع شامله کړې او دغه وړاندیز د SEHAT
پروګرام ته چې نړیوال بانک له خوا حمایه کیږي سپارل شوی .دغه وړاندیز منظور
شوی او د یوې نوې ودانۍ د جوړیدو چارې او د ازماینې د نویو ماشین االتو او توکو
نصبول یې اوس مهال روان دي او ډیر ژر به ګټې اخستنې ته چمتو شي .یاد شوی
وړاندیز له دغې کمیټې سره شریک شوی.

118.1

MOPH

د درملو د واردولو شرکتونو جواز باید ،د دغو شرکتونو له کلنۍ کړنو
د څارنې او ارزونې د پایلو له مخې نوی شي.

Company Registration/License

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د واردونکو شرکتونو د جواز نوي کول د درملو او روغتیایي محصوالتو د قانون
مسودې د  ٔ۵مادې په  ۷فقره کې تنظیم شوي چې یاد شوی قانون پړاونو طی کولو په
موخه د عدلیې وزارت ته استول شوی.
د نوموړې فقرې له مخې د درملو د چارو ملي اداره کولی شي د عامه ګټو او ددې
قانون د احکامو او اړونده مقرراتو په پام کې نیولو سره جوازونه لغوه یا وځنډوي .د
فارمسۍ د چارو عمومي ریاست د رپوټ له مخې ،د درملو واردولو شرکتونو د جواز د
دورې نوي کول د درملو قانون د تعدیل مسودې د جوازونو ثبت په څپرکي کې راغلي
چې پلي کیدل یې د درملو د قانون د تصویب د بهیر په چټکتیا پورې اړه لري .د روغتیا
وزارت دغه مسوده له دې کمیټې سره نده شریکه کړې.
د عامې روغتیا وزارت د شپږمیاشتني راپور له مخې چې د  ٖٔ۹۴کال د تلې میاشتې
په  ٕ۵نیټه خپور شوی د درملو واردولو ٓٓٓٔ ثبت شوي شرکتونه تر بررسۍ الندې
نیول شوي چې د هغوي له جملې څخه ٕٓٓ شرکتونه د باور وړ پیژندل شوي .سربیره
پردې د فارمسۍ د چارو عمومي ریاست د رپوټ له مخې ،له ٓٓٔ زیات شرکتونه
داسې پیژندل شوي چې فعالیت نه لري ،د هغوي د فعالیت جواز ځنډول شوی او لست
یې د عامې روغتیا له وزارت سره شریک شوی.

د درملو د واردونکو شرکتونو لپاره د جواز د ورکولو
118
او ثبت د کاري پروسیجر سمونه او معیاري کول

MOPH
MOPH
MOPH

Company Registration/License

د درملو د کیفیت د کنترول په پروسه کې د معیاري
120
څارنیز میکانیزم طرحه کول

120.1

Medicine Quality
Control

د درملو د نمونې اخیستلو او د کیفیت کنترول د
119
ازمایلو لپاره د ځانګړي پروسیجر طرحه کول

119.1

د درملو د نمونې اخیستلو لپاره د یو ّه ځانګړي پروسجر الزامي کول

د کیفیت د کنترول په البراتوار کې ،د درملو د ازموینې پروسې لپاره
د یوه معیاري څارنیز میکانیزم جوړل

Medicine Quality
Control

118.2

د درملو واردونکو شرکتونو ته د جواز د ورکړې په پروسه کې د
نورو شرکتونو د نفوذ کارولو د مخنوي لپاره د یو ّه ځانګړي میکانیزم
طرحه او پلي کول.

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د درملو او روغتیایي محصوالتو د مسودې د  ٔ۵مادې د  ۵فقرې له مخې د درملو
واریدولو او تولیدولو جواز د اړونده تخنیکي کمیټې په واسطه د تصویب څخه وروسته د
درملو د چارو ملي ادارې له خوا صادریږي .تخنیکي کمیټې د خپلو ځانګړو دندو د
ترسره کولو په موخه د درملو او خوړو ملي بورډ له خوا ددې قانون د  ۴مادې د ٖ
فقرې له مخې ایجادیږي.
د عامې روغتیا د رپوټ له مخې ،د جواز ورکولو پریکړه د شرکت د اسنادو د یوې هر
اړخیزه ارزونې وروسته د ګمارل شوې کمیتې د فیصلې له مخې صورت مومي چې
ددې کمیټې یو شمیر غړي د ادارې له چوکاټ څخه بهر هم دي .دغه مکانیزم کولی شي
تر یوه حده پورې په پریکړو کې د الس وهنې مخه ونیسي .د یادې کمیټې د دندو الیحه
او اداري الرښود د  MECکمیټې له دارالنشا سره شریک شوي دي.
سربیره پردې ،د درملو د چارو د تنظیم ملي ادارې ایجادیدل چې اوس تر کار الندې ده
کولی شي چې د جواز ورکولو بهیر کې د الس وهنې مخه ونیسي.

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
په غیرې فني توګه د نمونې اخیستو ،د پروسې په لړ کې په نمونو کې
د بدلون او درغلیو لپاره الره هواره کړې ده.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د عامې روغتیا وزارت په  ٖٔ۹۴کال کې د درملو د کیفیت د تضمین په اړه یوه ملي
تګالره چمتو او منظور کړه چې د فارمسۍ د چارو عمومي ریاست په ویب پاڼه کې د
الس رسي وړ ده .سر بیره پردې د فارمسۍ د چارو عمومي ریاست د رپوټ له مخې د
نمونې اخستنې د الرښود لومړنۍ مسوده چمتو شوې او اوس مهال د تخنیکي ګډې کمیټې
په واسطه بیا کتل کیږي .د درملو نمونې اخستنې د دندو الیحه به په راتلونکي کې چمتو
شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
یکی از وظایف عمدۀ بورد ملی دوا و غذا تنظیم ،نظارت و هماهنگی همه فعالیت های
په البراتوار کې د درملو د کیفیت د کنترول او نمونې اخیستنې په بهیر
مربوط به دوا و غذا میباشد .این در حالیست که یکی از اهداف پروپوزل پروژۀ
کې د څارنې او ارزونې لپاره د روښانه معیارونو نشتوالي او
 SEHATکه از طرف بانک جهانی تمویل میگردد ،تامین شرایط کسب تصدیقنامۀ
همداراز په دغو البراتوارونو کې د الزمي فني وسایلو او موادو
سازمان بین المللی ستندرد ها ( )ISOو همچنان حصول اطمینان از موجودیت میکانیزم
کمښت ،د نمونې اخیستنې بهیر پڅ کړی او د البراتورونو د اصلي
های نظارتی خارجی از پروسه های کنترول کیفیت ادویه میباشد .کاپی پروپوزل
پایلو بدلولو او په کې درغلیو ته یې الره هواره کړې ده.
 SEHATبا این کمیته شریک شده است.

د پیرلو په ِبل کې د یادې شوې بیې د تایید میکانیزم جوړل

MOPH

( د غبرګولي )ٖٔ۹۴ ،۹
په دې برخه کې ځانګړې پالیسي نشته او په بهرنیو چارو وزارت کې
د خپلوي اړیکي ( خویش خوري) همداراز روانه ده.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د خپلوۍ له مخې ګمارنې د مخنیوي په اړه کومه ځانګړې تګالره نشته .د بهرنیو چارو
وزارت د څرګندونو له مخې د ګمارنې بهیر کې د روڼتیا د ډاډمنولو په موخه هر کال په
دوه پړاونو (تقریري او تحریري) کې د کټینګ سیستم په اساس د شاملیدو ازموینه
اخستل کیږي مګر بیا هم د ګمارنې بهیر کې نا قانونه الس وهنه د یوې سترې ننګونې
په څیر شتون لري.

122.1

MOFA

( د غبرګولي )ٖٔ۹۴ ،۹
ناقانونه کړنې لکه د ګمارنې په پروسه کې توکمیز چلند په بهرنیو
چارو وزارت کې یو کار دی او غوښتونکي چې ګمارل کیږي ځیني
یې د دولسم ټولګي فارغان وي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د بهرنیو چارو وزارت د اداري او مالي معین او د حقوقو او معاهدو ریاست ،د
ډیپلوماسۍ انستیتیوت ،د ستراتیژیکي مطالعو ریاست او بشري منابعو ریاست الندې یوه
ګډه کمیټه ایجاد کړې ترڅو د ډیپلوماټیک او قونسلي کارکوونکو له قانون څخه او
همدارنګه د هغوي د ګمارنې د کړنالرې څخه بیا کتنه ترسره کړي .دغې کمیټې د
ډیپلوماتیکو او قونسلي کارکوونکو د قانون د تعدیل طرح چمتو کړې او د پړاونو طی
کولو لپاره نومړې تعدیلي طرح د عدلیې وزارت ته استول شوې او یوه کاپي یې د
 MECکمیټې له داراالنشاء سره شریکه شوې .د ډیپلوماتیک او قونسلي کارکوونکو د
ګمارنې شرایط او کړنالرې په څرګنده توګه د یاد شوي قانون د تعدیل په طرح کې په
پام کې نیول شوي.

122.2

MOFA

Medicine Pricing

د بهرنیو چارو وزارت د دیپلماتیکو او قونسلي کارکونکو قانون تعدیل
کړي ترڅو له مخې یې د سفیرانو او قونسلونو په ګډون د یاد وزارت
ټول لوړپوړي کارکوونکي  ،د نړیوالو چارو او سیاسي علومو په
ګډون اړوندو برخو کې ،د لږ تر لږه زده کړې درجې ماستري
خاوندان اوسي.

HR-Policy MOFA

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د درملو ثبت د نوي الرښود له مخې باید ټول شته درمل او همدارنګه نوي واردیدونکي
درمل یوه د ثبت شمیره ولري.
د فارمسۍ چارو ریاست د رپوټ له مخې په پالن کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان
په همکارۍ به د درملو لپاره د بیې ټاکلو یو الرښود چمتو شي.
د قیمت ایښودنې څانګه د نافذه قانون او مقرراتو له مخې د شرکت له خوا وړاندې شوي
پرو فورم انوایس په کتلو سره او د محصول ،مالیې ،کرایې او اداري لګښتونو په پام کې
نیولو سره پر وارداتي محصوالتو باندې  ٔ۸،۵ۺ ګټې ته اجازه ورکوي .واردونکی
مکلف دی چې هغه د فارمسۍ ادارې د نرخ نامې مطابق وپلوري .په دې اړه یو لړ
ستونزې شته ځکه چې دغه میکانیزم اوسنیو غوښتنو ته ځواب ورکونکی نه دی او له
پخوا څخه تر اوسه پرته له کوم تعدیل او بدلون پلي کیږي او په دې اړه کومه ځانګړې
تګالره نشته .د فارمسۍ عمومي ریاست د څرګندونو له مخې ،د درملو په لیبل باندې د
بیې چاپول په داسې یو هیواد کې عملي په نظر نه رسیږي چیرې چې ۺ ۹۵درمل له
بهر څخه واردیږي مګر نورې الرې چارې باید ولټول شي.

پر درملو د پلور د بیې له ثبت او لګول شوي لیبل سره  ،د درج شویو
تقنني سندونو د موادو د تطبیق پالن جوړل

121.2

د بهرنیو چارو وزارت دې په دغه وزارت کې د خویش خوري د
مخنوي لپاره یوه ځانګړې پالیسې جوړه کړي

د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو د ګمارنې په بهیر
کې د روڼتیا رامنځته کول او له دې څخه د ډاډ ترالسه
 122کولو لپاره  ،چې ددغه وزارت کارکوونکي د ټاکل
شویو قانوني معیارونو په پام کې نیولو سره ګمارل
شوي ،الزم تدابیر په پام کې نیول

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
په دې وروستیو کې د فارمسۍ د چارو عمومي ریاست د درملو د بیې د الیحې مسوده
(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
چمتو کړه او کاپي یې له دغې کمیټې سره شریکه کړه .سربیره پردې ،د فارمسۍ د
په پروفورمه کې د بیې د ثبت او د پیرولو په بل کې د اټکلي درغلیو د
چارو عمومي ریاست د روغتیا نړیوال سازمان سره د قیمت ایښودنې یوې هر اړخیزه
مخنیوي لپاره د یو ّه میکانیزم نشتون.
تګالرې په چمتو کولو باندې بحث کړی چې د فارمسۍ چارو د عمومي ریاست د
څرګندونو له مخې نوموړي سازمان په دې برخه کې همکارۍ لپاره چمتو دی.

HR-Policy
MOFA

د درملو د واردونکو شرکتونو لپاره  ،د درملو د بیې
121
ټاکلو میکانیزم طرحه کول

Medicine Pricing

121.1

MOPH

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د وږي ٖٔ)ٖٔ۹ٖ ،
په بازارونو کې د بیالبیلو بیو د شته والي او شخصي موخو له امله د
پیر/پلور په بیه کې الس وهنه اسانه ده.

HR-Policy MOE

123.3

MOE

د ښوونکو د شکایتونو بورد د ګمارنې له بورد څخه جال او د هغوی
غړي د ګمارنې په کمیسیون کې غړیتوب ونه لري.

123.4

MOE

MOE

HR-Policy MOE

د ښوونکو د ګمارنې کمیسیون ته د ګمارنې بهیر په ارزونې کې ال
اغیزمن رول ورکړل شي.

HR-Policy MOE

123.2

د پوهنې وزارت دې د ښوونکو د ګمارنې اړتیا اړوند روښانه
معیارونه وړاندې کړي ،ترڅو د اړتیا پر بنسټ د ښوونکو له ګمارنې
ډاډ ترالسه شي او له خپلولۍ (خویش خوري) مخنیوی وشي.

د پوهنې وزارت دې د ازموینو پایلې د یاد وزارت د انټرنټ پاڼې له
الرې او همداراز د روځپاڼو له الرې خپرې کړي.

HR-Policy MOE

123.1

MOE

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

د ښوونکو د وړتیاوو (مهارتونو) د ملي ازموینې بهیر
123
سمونه

معلومات ابتدائی

(د چنګاښ )ٖٔ۹۴ ، ۹
د اړتیا وړ ښوونکو د شمیر په اړه د ښوونکو د ګمارنې په بهیر کې
روښانه معیارونه نشته.

(د چنګاښ )ٖٔ۹۴ ، ۹
په بهیر کې د ښوونکو د ګمارنې کمیسیون د رول سمبولیک کیدل ،او
د نمرو ورکولو او عملي ګمارنې په بهیر کې د هغوی د رول په پام
کې نه نیول

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پوهنې وزارت د څرګندونو پر بنسټ ،د ښوونکو ګمارنه د شته اړتیاو پر بنسټ ترسره
کیږي .په دې برخه کې ،د تاسیس او ښوونځیو د ارتقا ،او ښوونیز او روزنیز
نورماتیفونو تر عنوان الندې طرزالعمل ،طرزالعمل شته چې په ٕ ٖٔ۸کال کې پرې بیا
کتنه او اصالح شوی و چې الندنې معیارونه په کې ول:
له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې له صنفي اصولو سره سم یو ښوونکی
له څلورم څخه تر شپږم ټولګې پورې د هر ټولګې لپاره  ٔ.۴ښوونکی
له اووم څخه تر دولسم ټولګې پورې د هر ټولګې لپاره ٔ ۵.ښوونکي
او په هر ټولګې کې د زده کوونکو لپاره معیار په الندې ډول دی:
له لومړي څخه تر شپږم ټولګې پورې ٓ ۴زده کوونکي په هر ټولګې کې
له اووم څخه تر نهم ټولګې پورې  ٖ۵زده کوونکي په هر ټولګې کې
له لسم څخه تر دولسم ټولګې پورې ٖٓ زده کوونکي په هر ټولګې کې
سربیره پردې ،د پوهنې وزارت هر کال د ښوونکو د ګمارنې ملي ازموینه په الره
اچوي چې په روان تعلیمي کال کې د روڼتیا د پیاوړي کولو په موخه د کټینګ سیستم هم
معرفي او پلي شو.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ښوونکو د ګمارنې کمیسیون په اړه وړاندیز ترتیب او منظور شوی دی چې له مخې
یې والیتي کمیسیونونه صالحیت لري چې ددې وړاندیز پر بنسټ به ملي رقابتي ازموینه
په والیتي کچه له مرکز څخه د دوو څارونکو په شتون (یو غړی د څارنې امریت او یو
استازی د ښوونکو د روزنې ریاست) اخستل کیږي.د ازموینې پایله باید د کمیسیون له
خوا و ارزول شي او نمرې ورکړل شیاو د نمرو لست د والیتونو د پوهنې ریاست د
اعالنونو په بورد کې اعالن کړي ترڅو کاندیدان خبر شي .دا په داسې حال کې ده چې د
بریالیو کاندیدانو لست د اړوند پوهنې ریاستونو له لورې د ګمارنې بهیرونو د بشپړولو
لپاره مرکز ته استول کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د پوهنې وزارت د بشري سرچینو (د استخدام عمومي امریت) د څرګندونو له مخې،
اساساْ هم د ښوونکو او کارکونکو د ګمارنې اړوند شکایتونه د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو د خپلواک کمیسیون د شکایت اوریدنې کمیسیون له خوا څیړل کیږي ،او د
شکایت اوریدنې بورد په پوهنې وزارت کې نشته،خو د بشري سرچینو ریاست د شکایت
(د چنګاښ )ٖٔ۹۴ ، ۹
څیړلو مدیریت لري او همداراز د وزارت په مقام کې د شکایتونو د اوریدنې یو امریت
د پوهنې رییس د شکایتونو د رسیدنې بورد د رییس په توګه دنده
شته .دا په داسې حال کې ده چې د ښوونکو،استادانو او د پوهنې وزارت کارکوونکو د
ترسره کوي او هغه کسان چې شکایت لري ،په لومړي پړاو کې باید د
ګمارنې الیحه د شکایتونو اوریدنې کمیسون تر عنوان الندې په نهم فصل کې داسې
پوهنې د رییس قناعت ترالسه کړي ترڅو یې شکایت بورد ته راجع
صراحت لري:
کړي.
په هغه صورت کې چې غوښتونکی د ازموینې له پایلو څخه قناعت و نه لري کوالی
شي په مرکز کې اداري معین ته او په والیتونو کې د پوهنې رییس ته د غوښتن لیک له
الرې شکایت وکړي .ددغې الیحې  ٕ۹ماده د شکایت اوریدنې کمیسیون د غړو ترکیت
په مرکز او والیتونو کې بیان کړی دی.
(د چنګاښ )ٖٔ۹۴ ، ۹
د ازموینو د پایلو لست په عام ډول نه دی شریک شوی ،چې په
واقعیت کې د پوهنې کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې غوښتونکو ته
ووایې چې هغوی نه دې بریالي شوي ،په داسې حال کې چې په
واقعیت کې دا ممکن امر دی چې هغوی ازموینه په بریالیتوب پای ته
رسولي وي او د بریالیو په لست کې وي .دا ټول د ښوونکي په توګه د
غوښتونکو د ګمارنې په بدل کې د بډو ورکړې ته د هغوی اړ کولو
لپاره ترسره کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ازموینو پایلې د وزارت د انټرنټ پاڼې یا جریدو له الرې نه خپریږي ،خو د پوهنې
وزارت د بشري سرچینو د څرګندونو پر بنسټ ،په والیتونو کې د ازموینو پایلې د
پوهنې ریاست د اعالنونو په بورد کې خپریږي.

MOE
MOE

HR-Policy MOE

د ښوونکو د ګمارنې او ازموینې بهیرونو لپاره د
126
بنسټیزې مالوماتي تکنالوژۍ جوړول

126.1

د پوهنې وزارت دې د ازموینې اخیستلو بهیر کمپیوتري کړي ،او د
درغلیو د امکان کمښت لپاره دې د نوم پر ځای له ځانګړې شمیرې
(کوډ نمبر) څخه ګټه واخلي.

HR-Policy
MOE

125

د خیالي پوستونو پیژندل او د معاشونو له لست څخه د
هغوی لرې کول

125.1

د پوهنې وزارت دې د اداري اصالحاتو د کمیسیون په همکارۍ د
خیالي پوستونو ( )ghost positionsد پیژندلو لپاره یوه کمیټه جوړه
کړي او یاد پوستونه دې د معاشونو له لست څخه حذف کړي.

HR-Policy MOE

 124په شرایطو برابر او وړ ښوونکو ګمارل

124.1

قراردادي ښوونکي دې د ازاد رقابت بهیر له لوري وګمارل شي.

MOE

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د بشري سرچینو د ریاست (د استخدام عمومي امریت) د څرګندونو له مخې ،قراردادي
(د چنګاښ )ٖٔ۹۴ ، ۹
ښوونکي د بیالبیلو بهیرونو له لورې لکه د وزارت پر مقام د وکالنو ښوونکي سر له اوسه د اړتیا پر بنسټ د ښوونکو ګمارنې د ملي ازموینې له الرې
ګمارل کیږي .سر بیره پردې ،د بشري منابعو د وړاندیز او وزارت د منظورۍ له مخې
او متنفذینو د فشار له الرې ګمارل کیږي ،د بیلګې په توګه فوق
په فوق العاده توګه د ښوونکو ګمارنې ملي ازموینې له پروسې څخه بیرون د ښوونکو
العاده ،قراردادي او نورې ګمارنې.
ګمارنه په ټپه دریدلې.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
(د چنګاښ )ٖٔ۹۴ ، ۹
د پوهنې وزارت د مالوماتو له مخې ،د خیالي ښوونکو د پیژندلو لپاره د یاد وزارت د
د خیالي ښوونکو شتونو له کلونو راهیسي ستونزې رامنځته کړي ،دغه
مالي معین په ریاست یې یو پالوی جوړ کړی دی .دغه پالوي یو رپوټ چمتو کړی او
ښوونکي ډیری په نا امنه سیمو کې دي او د افغانستان دولت د مالي
ولسمشر ته یې لیږلی .د څارنې او ارزونې کمیټې سره په دې اړه نور جزیات ندي
سرچینو د ضایع کولو المل ګرځي
شریک شوي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ښوونکو د ازموینو بهیر تر اوسه کمپیوټری شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د بشري سرچینو د مالوماتو پر بنسټ ،د
(د زمري )ٖٔ۹۴ ، ٕ۴
د ازموینو پایلې له یوه لیست او اصلي ازموینې سره یوځای ترتیب او نړیوال بانک په مرسته په مرکز او والیتونو کې ډیټابیس جوړ شوی چې کار یې په ٔ۵
د والیتونو د پوهنې ریاستونو ته استول کیږي .دا کار د مرکه کوونکو والیتونو کې بشپړ شوی  .له دې جملې څخه  ۵والیتونه له مرکز سره نښلول شوي
دي .او په نورو والیتونو کې پرې کار روان دی .یاد ډیټابیس الندنې مالومات لري:
له لورې د فساد پر وړاندې د زیانمننې لویه برخه ښودل شوې ده،
ځکه په لستونو کې په اسانۍ سره ګوتې وهل کیدای شي او ددې هڅه د زده کړې درجې په ګډون د ښوونکو او وزارت د ټولو کارکوونکو بشپړ شهرت،
تصویر ،د ګوتو نښان ،د کار ځای ،د ګمارنې ګوډ نمبر او د ښوونکو د ګمارنې د ملي
نه ده شوې چې لستونه د ازموینې له پاڼو (پارچو) سره تطبیق شي.
ازموینې پایله

د ځینو وزارتونو په سل ورځني پالن کې د اداري فساد سره د
مبارزې تر عنوان الندې ځانګړې او بیلې برخې شته.

100-Day Plan

127.1

All GOs

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د زمري )ٖٔ۹۴ ، ٕ۴
یوازې  ۶وزارتونو له اداري فساد سره د مبارزې روښانه موارد په
خپل سل ورځني پالن کې شامل کړي دي.

په سل ورځني پالنونو کې له فساد سره د مبارزې
127
موارد شامل کړای شي.

All GOs
All GOs
MOI

100-Day Plan

د بریښنایي پیژند پانو د ادارې پر تشکیالتي جوړښت بیا
 129کتنه او سمونه ،او ازاد رقابت له الرې د وړ کسانو د
ګمارنې لپاره د تخنیکي پوستونو بیا اعالن

129.1

100-Day
Plan

 128سل ورځني پالنونو ته په موکې د خلکو الس رسی

128.1

سل ورځني پالنونه دې د وزارت/ادارې په رسمي انټرنټ پاڼه کې
خپاره شي.

د وړ کسانو د ګمارنې بهیر د روڼتیا لپاره ،د کورنیو چارو وزارت ،د
اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او د IOM
موسیسه په ګډه د بریښنایي پیژند پاڼو ادارې تشکیالتي جوړښت
اصالح او بستونه بیا اعالن ،او د ازاد رقابت له الرې وړ کسان
وګماري.

E-ID

127.2

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پالن شوي ګامونه باید په
اغیزمنه توګه پلي شي ،د هغوی د پلي کیدو پر څرنګوالي د چارو د
ادارې له لورې څارنه وشي.

(د زمري )ٖٔ۹۴ ، ٕ۴
د چارو اداره د وزارتونو او دولتي ادارو لومړني سل ورځني پالنونه
څیړي.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
الندیني وزارتونه په دویم او دریم ٓٓٔ ورځنیو پالنونو کې د اداري فساد ضد مبارزې
برخې لري:
د سوداګرۍ او صنایعو ،ټولګټو،کانونو او پطرولیم ،کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو،
لوړو زده کړو ،عامې روغتیا وزارتونه او لوی څارنوالي.
د یادو وزارتونو تطبیقي رپوټونه خپاره شوي او ددې کمیټې له داراالنشا سره شریک
شوي.
سربیره پردې ،د مالیې ،عدلیې ،ملي دفاع ،اوبو او بریښنا،ټرانسپورټ ،قبایلو او
سرحدونو ،مخابراتو او مالوماتي ټکنالوجۍ ،د کلیو پراختیا ،کار ،اجتماعي امورو،
شهیدانو او معلولینو وزارتونو او د تفتیش عالي ادارې په دویم او دریم ٓٓٔ ورځنیو
پالنونو کې د اداري فساد ضد مبارزې برخې لري مګر د هغې د تطبیق په اړه رپوټ
ندې ورکړل شوی.
الندې نهادونه په دویم او دریم ٓٓٔ ورځنیو پالنونو کې د اداري فساد ضد مبارزې
برخې نه لري:
د ښځو چارو ،د بهرنیو چارو ،نشه یي توکو سره د مبارزې ،اطالعات او کلتور ،د حج
او اوقافو ،د کرهنې آبیارۍ او مالدارۍ وزارتونه ،پارلماني چارو کې د دولت وزارت،
د افغانستان بانک عمومي ریاست ،د مرکزي احصایې اداره او ملکي خدمتونو او اداري
اصالحاتو کمیسیون.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
الندیني وزارتونه په دویم او دریم ٓٓٔ ورځنیو پالنونو کې د اداري فساد ضد مبارزې
برخې لري:
د سوداګرۍ او صنایعو ،ټولګټو،کانونو او پطرولیم ،کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو،
لوړو زده کړو ،عامې روغتیا وزارتونه او لوی څارنوالي.
د یادو وزارتونو تطبیقي رپوټونه خپاره شوي او ددې کمیټې له داراالنشا سره شریک
شوي.
سربیره پردې ،د مالیې ،عدلیې ،ملي دفاع ،اوبو او بریښنا،ټرانسپورټ ،قبایلو او
سرحدونو ،مخابراتو او مالوماتي ټکنالوجۍ ،د کلیو پراختیا ،کار ،اجتماعي امورو،
شهیدانو او معلولینو وزارتونو او د تفتیش عالي ادارې په دویم او دریم ٓٓٔ ورځنیو
پالنونو کې د اداري فساد ضد مبارزې برخې لري مګر د هغې د تطبیق په اړه رپوټ
ندې ورکړل شوی.
الندې نهادونه په دویم او دریم ٓٓٔ ورځنیو پالنونو کې د اداري فساد ضد مبارزې
برخې نه لري:
د ښځو چارو ،د بهرنیو چارو ،نشه یي توکو سره د مبارزې ،اطالعات او کلتور ،د حج
او اوقافو ،د کرهنې آبیارۍ او مالدارۍ وزارتونه ،پارلماني چارو کې د دولت وزارت،
د افغانستان بانک عمومي ریاست ،د مرکزي احصایې اداره او ملکي خدمتونو او اداري
اصالحاتو کمیسیون.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
(د زمري )ٖٔ۹۴ ، ٕ۴
یو شمیر خپلواکه دولتي ادارو خپل سل ورځني پالنونه په شفاهي توګه د ښخو چارو،عدلیې،ټولګټو ،کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ،حج او اوقافو،
وړاندې کړي او دغه پالنونه تر اوسه په لیکلي ډول د الس رسي وړ سوداګرۍ او صنایعو ،مخابراتو وزارت او لوی څارنوالۍ خپل سل ورځني پالنونه په
خپلو انټرنټ پاڼو کې خپار ّه کړي دي.
نه دي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د الکترونیکي پیژند پاڼو د پروژې د بشري سرچینو د رئیس د څرګندونو له مخې ،د
(د تلې )ٖٔ۹۴ ، ۸
الکترونیکي پیژندپاڼې د تشکیالتي جوړښت اصالحي طرح چمتو شوې او د ولسمشر
د ګمارنې په بهیر کې د ملکي خدمتونو د کارکونکو د قانون او
دفتر ته د منظورۍ لپاره استول شوې چې تر اوسه منظور شوې نه ده .سربیره پردې ،د
ځانګړو معیارونو په پام کې نه نیولو له امله ،غیري مسلکي او د لږو
 ٖٔ۹۴کال د قوس په میاشت کې د نوموړې ادارې د ټولو تخنیکي کارکوونکو
زده کړو کسان تخنیکي پوستونو ته راغلي .د قانون خالف السوهنو له
قراردادونه ،چې شمیر یې  ٔٓ۴۵تنو ته رسیږي ،پای ته رسیدلي او له دندې ګوښه
امله له یوې کورنۍ څو تنه په بیالبیلو بستونو کې ګمارلي دي.
شوي .اوس مهال یواځې ٕٕ تنه قراردادي کارکوونکي پاتې دي.

MOCIT
MOF/MOEc

په افغانستان کې د تمویلونکو د ښو تجربو ساتنه او په
 132راتلونکي کې د ګټې اخیستنې لپاره د الس رسي وړ
اوسي.

132.1

International Community

له ملي او سیمه ایزو پراختیایي لومړیتوبونو سره د
 133مرستندویه پروګرامونو له همغږۍ د ډاډ ترالسه کولو په 133.1
موخه د ګامونو پورته کول.

MOF/MOEc

اړوند وزارتونه دې د پروګرامونو د مدیریت او دولت د بودجې
جوړولو پروسې په پرتله (نسبت) د تمویلونکو د ماتې د کمښت په
موخه له اصالح شویو پروسې څخه ګټه واخلي.

E-ID

بهرنیو مالي مرستو له پای ته رسییدو وروسته ،د
131
مرستندویه پروګرامونو د پام وړ پایلو دوام

131.1

د ( )GTRد روڼتیا په موخه ،د مخابراتو او مالوماتي تکنالوژۍ
وزارت دې د یوې بې پرې دریمې مسلکې سرچینې له الرې د یاد
تړون مالي او تدارکاتي بهیر وڅیړي ،او په یاد تړون کې د مالي فساد
برخې دې روښآنه کړي.

(د تلې )ٖٔ۹۴ ، ۸
له ( )GTRکمپنۍ سره د بریښنایي پیژند پاڼو لپاره د سیستم جوړولو
او الزمو وسایلو د برابرولو تړون د ٔٓٔ میلیون ډالرو په ارزښت
پیچلی او په دغه تړون کې د فساد احتمال شته.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوژۍ وزارت د رسمي رپوټ له مخې ،یو بهرنی متخصص
بنسټ به ددغه تړون د تخنیکي او مالي څیړلو لپاره وګمارل شي .د یادې څیړنې لپاره
بودجه ځانګړې شوې او په پام کې ده چې د تړون پروسه یې ډېر ژر پیل شي ،اټکل
کیږي او د بررسۍ کار به یې د  ٖٔ۹۵کال په جریان کې بشپړ شي.

پر بهرنیو مرستو له اندازې د زیاتې تکیې د کمښت په موخه،له ادارو
او ملي پراختیا څخه د مالتړ لپاره د مالیې او اقتصاد وزارتونه دې
جدي ګامونه پورته کړي.

Donor Coordination

په خپلواکه او بې پرې توګه له ( )GTRکمپنۍ سره د
130
تړون تفیش

130.1

شماره

شاخص

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
په پراختیایي مرستو کې د جدي کمښت سره سره ،اوس هم ډیری
ادارې (سکتورونه) اوس هم له اندازې زیات پر بهرنیو مرستو تکیه
لري.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مالیې وزارت د بهرنیو مرستو د ادارې او انسجام ریاست د رپوت له مخې ،په بهرنیو
مرستو باندې تکیه کولو د کمولو په موخه دغه وزارت د ( SMAFد متقابلې حساب
ورکونکې چوکاټ پر بنست ځان بسنه) پالیسۍ په اساس کار کوي.

ستر تمویلونکي دې د خپلو ښو تجربو لنډیزونه یو ځای او خپلو ادارو
کې د نویو ګمارل شویو کسانو او نورو نړیوالو همکارانو سره شریک
کړي.

Donor Coordination

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  USAIDد ارزونې پالیسۍ (جنوری ٕٔٔٓ) له مخې ،د  USAIDد برنامو جوړولو
هر پړاو له تیرو تجربو څخه د زدکولو موضوع په بر کې لري .له تیرو تجربو څخه زد
کړه چې د ارزونې په السته راوړنو کې ثبت دي ،د الس رسي وړ دي او له هغوي څخه
د نویو پروژو په طرح او پلي کولو کې ګټه اخستل کیږي.پروژې او پالیسۍ داسې طرح
(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د مرسته کوونکو په ځینو ادارو کې په پرله پسې ډول د کارکوونکو د کیږي چې د ارزونې وړ وي او د ارزونې لپاره پالن لري .سربیره پردې PPL ،یا د
تغیر او تبدیل امله ،په معمول ډول د تیرې کړنې ،تجربې او زده کړې پالیسۍ ،پالن او روزنې بیرو او  LERیا د روزنې دفتر  ،ارزونه او څیړنه ځینې
وختونه بیروني تفتیشونه ګماري ترڅو معلومه شي چې آیا د ارزونې موندنو څخه د
په مناسب ډول نه دي ساتل شوي او د الس رسي وړ نه دي.
عملیاتي څانګو پریکړو نیولو کې ګټه اخستل شوې او که نه.
سربیره پردې ،د  DFIDد څرګندونو له مخې ،دغه نهاد تل له تیرو تجربو څخه زده
شوي درسونه په پام کې نیسي.

Donor
Coordination

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د تمویلونکو د مرستو ډیری برخه د دولت له بودجې له چوکاټه بهر
ترسره کیږي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مالیې وزارت د بهرنیو مرستو د ادارې او انسجام ریاست د رپوت له مخې ،د پروژو
د مدیریت اصالح پلي کوونکو وزارتونو پورې اړه لري او باید د لومړیتوب نوي ملي
پروګرام ( )NPPالندې په پام کې ونیول شي کوم چې اوس مهال د افغان دولت په
واسطه نهایي کیږي.

شماره

شاخص

شماره

نهاد

International
Community
International
Community
MOF

د مالیې وزارت او تمویلونکي دي د هیواد په کچه ،د مرستو د
اغیزمنتیا په برخه کې ،د دوه اړخیزو ارزونو په اړه هوکړه وکړي.

Donor Coordination

135.1

کلیدي تمویلونکي خپل مرستندویه مالتړ ،له اداري فساد سره د
مبارزې په برخه کې ،د نوي حکومت له ستراتیژیو سره همغږي کړي.

Donor
Coordination

134.2

 134په فساد له ککړو کسانو څخه د نړیوالو مرستو د ال
ساتنې په موخه د الزمو ګامونو پورته کول.

کلیدي تمویلونکي دې د مرستندویه پروګرامونو په اړه ،په پراختیایي
مرستندویه پروګرامونو مالوماتي بانک کې د درج شویو مالوماتو (،د
مرستو د دوام په برخه کې د ژمنو ،د پروګرامونو د محتویاتو او پایلو،
له مرستو د ګټه اخیستونکو ،د پروګرامونو د ارزونې د رپونو او نور
په اړه مالومات په کې شامل دی) ،مالومات زیات کړي.

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
تر پوښښ الندې کلیوالیو سیمو اوسیدونکو ،او یا هغو کسانو لپاره چې
انټرنټ ته الس رسی نه لري یا د ژبې له ښو مهارتونو څخه برخمن
نه دي،د مرستندویه پروګرامونو د مالوماتو سترې برخې ته الس
رسی ستونزمن دی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
هغه مالومات چې د تمویلونکو په واسطه د پراختیاي مرستو مالوماتو په بانک ()DAD
کې درج شوي او خلکو هغو ته الس رسی لري عبارت دي له :د پروژې عنوان،
تمویلونکی هیواد ،د پروژې په اړه لنډ مالومات ،هغه پیسې چې ژمنه یې شوې او هغه
پیسې چې ورکړل شوي ،د پروژې پیل او د پروژې پای .دا په داسې حال کې ده چې د
مرستو د دوام په اړه د اوږد مهاله ژمنو ،محتویاتو او پروګرامونو پایلو ،پروګرام څخه
ګټه اخستونکو په اړه مالومات او د پروګرامونو د ارزونو رپوټونه په ( )DADکې د
الس رسي وړ نه دي.

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د ملي یوالي حکومت تر دې دمه له اداري فساد سره د مبارزې نوې
ستراتیژي نه ده طرحه کړې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اداري فساد په وړاندې مبارزې نوې ستراتیژي تر اوسه تدوین شوې نه ده چې ده
هغې پر بنسټ تمویلونکي خپلې مرستې همغږي کړي.

Aid Coordination

134.1

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د مرستو د اغیزمنتیا د دوه اړخیزو ارزونو لپاره هیڅ میکانیزم نشته.

د ملي پراختیا او پراختیایي مرستو له پالیسو څخه ال
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زیات مالتړ.

135.2

International
Community

ټول تمویلونکي (په ځانګړي توګه کلیدي تمویلونکي) ډاډ ترالسه کړي
چې ،د دوی د مرستندویه پروګرامونو اغیزې ارزول شوي او د دوی
مالي لګښتونه په خپلواکه توګه تفتیش شوي او رپوټونه یې د عامه
وګړو لپاره د الس رسي وړ دي.

Donor M&E

136.1

MOF

د مالیې وزارت د پراختیایي مرستندویه پروګرامونو مالوماتي بانک
کې د درج شویو مالوماتو ( ،د مرستو د دوام په برخه کې د ژمنو ،د
پروګرامونو د محتویاتو او پایلو ،له مرستو د ګټه اخیستونکو ،د
پروګرامونو د ارزونې د رپونو او نور په اړه مالومات په کې شامل
دی) ،پالن جوړ او پلی کړی.

Donor Coordination

د  ٕٓٔ۶کال تر جنوري پورې د پراختیایي مرستو مالوماتي بانک په
انګریزي او دري یا پښتو جوړ او د خلکو او تمویلونکو الس رسی وته
اوسي.

Donor Coordination

د کیفیت ،کمیت او نیټې (وخت) له پلوه د تمویلونکو او
 136افغان دولت ترمنځ د مالوماتو په راکړه ورکړه کې ښه
والی.

MOF

136.2

وضعیت فعلی

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
هر پراختیایي پروګرام په خپلواکه توګه نه ارزول کیږي ،او ددغو
ارزونو ډیری رپوټونو خبر ټولو ته نه ورکول کیږي.

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د پراختیایي مرستو مالوماتي اوسنی بانک ( )DADمعمو ْ
ال د
تمویلونکو د څوکلونو ژمنو ،د هغوي د مرستندویه پروګرامونو ،د
پراختیایي پروګرامونو د محتویاتو ،او دمرستو اوسني حالت او
پراختیایي پروګرامونو د پایلو په اړه مالومات نه لري.

(د مرغومېٓٔ)ٖٔ۹ٖ ،
د پراختیایي مرستو مالوماتي بانک له اوسني جوړښت څخه ستونزمنه
ده چې د ټولو مرستندویه پروګرامونو په اړه بشپړ ،کره او نوی
تصویر ترالسه شي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ( SMAFد متقابلې حساب ورکونکې چوکاټ پر بنست ځان بسنه) د سند پر بنسټ د
کاري پالنونو او شاخصونو د تطبیق څخه د څارنې په موخه یو مکانیزم شته چې الندې
موارد رانغاړي:
 -１په ستراتیژیک سطحه او پالیسي جوړونې کې د همغږۍ په موخه د څارنې او
انسجام ګډ بورډ ()JCMB
 -２د پرمختګونو ارزونې په موخه هر دوه کلونو کې د لوړ پوړو چارواکو ناسته
 -３د پرمختګونو ارزولو ،شاخصونو اضافه کولو ،د اړینو منابعو بررسۍ او نړیوالو
ژمنو د نوي کولو په موخه هر دوه کلونو کې د وزیرانو په سطح ناستې.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د  USAIDد څرګندولو له مخې پروژې او پالیسۍ داسې طرح کیږي چې د ارزونې وړ
وي او د ارزونې لپاره پالن لري .سربیره پردې PPL ،یا د پالیسۍ ،پالن او روزنې
بیرو او  LERیا د روزنې دفتر  ،ارزونه او څیړنه ځینې وختونه بیروني تفتیشونه
ګماري ترڅو معلومه شي چې آیا د ارزونې موندنو څخه د عملیاتي څانګو پریکړو نیولو
کې ګټه اخستل شوې او که نه.
سربیره پردې USAID ،په منظمه توګه د عمومي سرمفتش د دفتر ()OIG-USAID
په واسطه تر تفتیش الندې نیول کیږي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
هغه مالومات چې د تمویلونکو په واسطه د پراختیاي مرستو مالوماتو په بانک ()DAD
کې درج شوي او خلکو هغو ته الس رسی لري عبارت دي له :د پروژې عنوان،
تمویلونکی هیواد ،د پروژې په اړه لنډ مالومات ،هغه پیسې چې ژمنه یې شوې او هغه
پیسې چې ورکړل شوي ،د پروژې پیل او د پروژې پای .دا په داسې حال کې ده چې د
مرستو د دوام په اړه د اوږد مهاله ژمنو ،محتویاتو او پروګرامونو پایلو ،پروګرام څخه
ګټه اخستونکو په اړه مالومات او د پروګرامونو د ارزونو رپوټونه په ( )DADکې د
الس رسي وړ نه دي.
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
هغه مالومات چې د تمویلونکو په واسطه د پراختیاي مرستو مالوماتو په بانک ()DAD
کې په دري او انګلیسي ژبو درج شوي او خلکو هغو ته الس رسی لري عبارت دي له:
د پروژې عنوان ،تمویلونکی هیواد ،د پروژې په اړه لنډ مالومات ،هغه پیسې چې ژمنه
یې شوې او هغه پیسې چې ورکړل شوي ،د پروژې پیل او د پروژې پای .دا په داسې
حال کې ده چې د مرستو د دوام په اړه د اوږد مهاله ژمنو ،محتویاتو او پروګرامونو
پایلو ،پروګرام څخه ګټه اخستونکو په اړه مالومات او د پروګرامونو د ارزونو رپوټونه
په ( )DADکې د الس رسي وړ نه دي.

شماره

شاخص

MOF/MOEc
MOF

138.2

MOF

مالیې وزارت د تمویلونکو له استازو سره په سال  ،د ورته یو
کمیسیون لپاره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویه پروګرامونو
د اغیزمنتوب د اروزنې کلنی رپوټ خپروي ،یو پالن جوړ کړي.

138.3

MOF/MOEc

د اغیزمنتوب د بشپړ شاخصونو د جوړولو په موخه د افغانستان
حکومت (د مالیې او اقتصاد وزارتونو) او سترو تمویلونکو ترمنځ یوه
هوکړه وشي.

139.1

MOF/International Community

Aid
Aid
Aid
Coordination Coordination Coordination

د ملي بودجې له الرې د تمویلونکو له مرستو یو زیات
شمیر ښودل په هغه صورت کې چې د افغانستان
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حکومت د اداري فساد د کمښت ال ښه مالي روڼتیا په
برخو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي.

138.1

د تمویلونکو په مالتړ د مالیې او اقتصاد وزارت له خوا د مرستندویه
پروګرامونو د اغیزمنتیا لپاره یو خپلواک ملي کمیسیون جوړ شي.

Aid Coordination

 138د تمویلونکو او افغان حکومت له لورې پر مرستتندویه
پروګرامونو اغیزمن څار

137.1

د مالیې او اقتصاد وزارتونه دې له مهمو تمویلونکو سره په سال ،د
یوې ارزونې د ترسره کولو په موخه  ،چې د زون او سکتور پر
بنسټ د بودجې ویش څیړي ،پالن جوړ کړي.

ستر تمویلونکي او مالیې وزارت دې د افغانستان لپاره د ټوکیو په
کنفرانس کې ټاکل شویو بنچمارکونو ته رسیدنه وکړي.

Aid Coordination

د سکتورونو او هغو سیمو د پیژندولو په موخه چې
مرستو ته اړتیا لري ،د افغانستان دولت او تمویلونکو له
 137خوا د اهیواد په کچه د بهرنیو مرستو په اړه د یوې
ارزونې ترسره کول

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د مرغومي ٓٔ )ٖٔ۹ٖ ،
د بودجې په تخصیص کې جغرافیوي او سکتوري توپیرونه شته.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د بهرنیو مرستو د ادارې او انسجام ریاست په منظمه توګه د انکشافي همکاریو رپوټ
چمتو کوي چې د مالیې وزارت په ویب پاڼه کې خپریږي .د انکشافي همکاریو رپوټ د
زون او سکټور په اساس د بهرنیو مرستو ارزونه رانغاړي.

(د مرغومي ٓٔ )ٖٔ۹ٖ ،
هیڅ یوه خپلواکه افغاني اداره نشته چې مرستندویه پروګرامونه و
ارزوي

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د اقتصاد عالي شورا موجوده ده چې مشري یې ولسمشر کوي چې د بهرنیو مرستو د
ادارې او انسجام ریاست د رپوټ له مخې یاده شورا د اقتصادي موضوعاتو سربیره د
مرستو د اغیزمنتیا موضوع هم تر بررسۍ الندې نیسي.

(د مرغومي ٓٔ )ٖٔ۹ٖ ،
هیڅ داسې یو پالن نه دی تسوید شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د بهرنیو مرستو د ادارې او انسجام ریاست په منظمه توګه د انکشافي همکاریو رپوټ
چمتو کوي چې د مالیې وزارت په ویب پاڼه کې خپریږي .یاد رپوټ د بهرنیو مرستو د
اغیزمنتیا تحلیل رانغاړي.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د مالیې وزارت د بهرنیو مرستو د ادارې او انسجام ریاست د رپوټ له مخې د مرستو د
(د مرغومي ٓٔ )ٖٔ۹ٖ ،
اغیزمنتیا پالیسي د افغانستان حکومت د لومړیتوبونو او نړیوالو نورمونو په پام کې نیولو
د مرستو د اغیزمنتوب شاخصونو په برخه کې ،چې په اړه یې هوکړه
سره له تمویلونکو سره په توافق چمتو شوې چې ډیر ژر به د وزیرانو شورا له خوا
شوې وې نشته چې یوه لورې ته افغان حکومت او بل لوري ته
تصویب شي .سربیره پردې ،د متقابلې حساب ورکونې چوکاټ پر بنسټ د ځان بسنې
تمویلونکي ترې ګټه واخلي.
سند ( ۶)SMAFساحه د انکشافي همکارۍ او مرستو د اغیزمنتیا په اړه ده چې ۹
شاخصونه لري.

(د مرغومي ٓٔ )ٖٔ۹ٖ ،
په داسې حال کې چې یو شمیر تمویلونکو دغه کار له پخوا ترسره
کړی ،خو د کافي مالوماتو نشتوالي د هر تمویلونکي په اړه قضاوت
ستونزمن کړی دی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د متقابل چوکاټ پر بنسټ د ځان بسنې د موافقت نامې ()SMAFهغه شاخصونه چې په
بشپړه توګه یا په قسمي توګه د افغانستان دولت په واسطه پوره شوي:
د  ٖٔ۹۵کال غواي په میاشت کې د لوی څارنوال ګمارل
د ولسمشر ،د هغه د دویم مرستیال او ٕٕ وزیرانو د شتمنیو ثبت او اشاعه
د ملي تدارکاتو عالي کمیټې تاسیس
د  ۵عایداتي وزارتونو په واسطه د اداري فساد په وړاندې مبارزې د پالنونو چمتو
کول چې تر اوسه د ولسمشر له خوا منظور شوي ندي.
د متقابل چوکاټ پر بنسټ د ځان بسنې د موافقت نامې ()SMAFهغه شاخصونه چې د
افغانستان دولت په واسطه ندي پوره شوي:
د ټاکنیز سیستم اصالح ( د ولسي جرګې له خوا د ولسمشر فرمان د ردولو له کبله)
د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د قانوني چوکاټ تدوین
د ملي لومړیتوبونو د نوي پروګرام تدوین ( د افغانستان دولت اوس مهال د ملي
لومړیتوبونو په پروګرام ( )NPPپه تدوین باندې کار کوي چې چې د عامه او
خصوصي سکټور مشارکتونه هم رانغاړي)
د  DBIد شاخصونو نه بهتر کیدل (د درې روستیو کلونو راهیسې  DBIپه مخ په بد
تریدو دی)
د  ٕٓٔ۶کال تر پای پورې د  CBRد ٓٓ ٕ۴بستونو دریمې برخې په ګمارنه کې
پاتې راتلل (اوس مهال د  CBRیواځې ٓٓٔ بستونه نیول شوي دي او د نورو ۹ٔ۵
بستونو د ګمارنې بهیر تر کار الندې دی)
د دولت د اساسي تشکیالتو قانون او د اداري اجراآتو قانون تسوید شوی مګر تر
اوسه تصویب شوی نه دی( .د دولت د اساسي تشکیالتو قانون تصویب د اساسي قانون
تعدیلولو ته اړتیا لري)

MOE
MOE
National Procurement Authority

(د لیندۍ )ٖٔ۹۴ ،ٔ۸
د ملي تدارکاتو د بشري سرچینو په برخه کې سمونې (اصالحات)
قسما پلي شوي دي.

142.1

142.2

National Procurement
Authority

(د لیندۍ )ٖٔ۹۴ ،ٔ۸
تر اوسه د تدارکاتو دملي ادارې له لوري الکترونکي سیستم نه دی
جوړ شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د الکترونیکي تدارکاتو موضوع د تدارکاتو ملي ادارې په  ۵کلنه ستراتیژۍ کې ددې
ادارې د ستراتیژیکو هدفونو څخه د یوه هدف په توګه مطرح شوې.
د تدارکاتو ملي ادارې د رپوت له مخې ،د یو بشپړ الکترونیکي سیستم پلي کول یو شمیر
واردمخه شرایطو پوره کولو ته اړتیا لري د نمونې په توګه ،د الکترونیکي حکومتولۍ د
قانون تصویب ،د مجازي فضا امنیت ( ،)cyber securityد مالوماتي ټکنالوجۍ د
زیربنا پراختیا ،په اداره کې د ظرفیت ایجادول او داسې نور .لدې امله باید ټول ښکیل
نهادونه په خپلو اړونده برخو کې د الکترونکي تدارکاتو د بشپړې پلي کیدا لپاره الره
هواره کړي .له دې پرته به ددې سپارښتنې پلي کیدل ناشونې وي.

141.1

الکترونیکي تدارکاتي سیستم دې د تدارکاتو دملي ادارې له لوري په
ټولو تدارکاتي ادارو کې پلی شي.

143.1

National Procurement
Authority

EQUIP
WFP MOE

الکترونیکي تدارکاتي سیستم دې د تدارکاتو دملي ادارې له لوري جوړ
شي.

(د لیندۍ )ٖٔ۹۴ ،ٔ۸
تر اوسه د تدارکاتو دملي ادارې له لوري الکترونکي سیستم نه دی
جوړ شوی.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د تدارکاتو ملي ادارې په افغانستان کې د الکترونکي تدارکاتو د پلي کیدا په برخو کې یو
لړ اقدامونه ترسره کړي چې عبارت دي له :د تدارکاتو د ملي ادارې د ویب پاڼې
ایجادول او د هغې اپډیټ کول ،د تدارکاتو د قانون ،د تدارکاتو کړنالرو ،شرط پاڼو او
نورو فورمو او د معاري تدارکاتي اسنادو خپرول ،د تدارکاتي اعالناتو ،د قرارداد
ورکولو د پریکړې د خبرتیاو او د هغو قراردادیانو او داوطلبانو د لست خپرول چې په
عامه داوطلبۍ کې ګډون کولو څخه بې برخې شوي.
د یادونې وړ ده چې د الکترونیکي تدارکاتو موضوع د تدارکاتو ملي ادارې په  ۵کلنه
ستراتیژۍ کې ددې ادارې د ستراتیژیکو هدفونو څخه د یوه هدف په توګه مطرح شوې.
د تدارکاتو ملي ادارې د رپوت له مخې ،د یو بشپړ الکترونیکي سیستم پلي کول یو شمیر
واردمخه شرایطو پوره کولو ته اړتیا لري د نمونې په توګه ،د الکترونیکي حکومتولۍ د
قانون تصویب ،د مجازي فضا امنیت ( ،)cyber securityد مالوماتي ټکنالوجۍ د
زیربنا پراختیا ،په اداره کې د ظرفیت ایجادول او داسې نور .لدې امله باید ټول ښکیل
نهادونه په خپلو اړونده برخو کې د الکترونکي تدارکاتو د بشپړې پلي کیدا لپاره الره
هواره کړي .له دې پرته به ددې سپارښتنې پلي کیدل ناشونې وي.

140.1

په تدارکاتي ادارو په ځانګړي توګه د ملي تدارکاتو په اداره کې د پاکو
او نیک شهرت لرونکو کسانو له ګمارنې باید ډاډ ترالسه شي.

د یوه روښانه او اغیزمن الکترونیکي تدارکاتي سیستم
142
جوړول.

په تدارکاتي ادارو کې د ګمارنې /بشري سرچینو د بهیر
143
سمونه

د پوهنې وزارت ،ددغه وزارت مرکزي دفترونو او والیتي ریاستونه
چې د ٕٕٓٓ څخه تر ٖٕٔٓ کلونو پورې د خوراکي توکو او
بسکویټونو د ویشلو پروګرام مسوولیت یې درلود څیړلي،هغه کسان
چې ددغو توکو په تاال ترغه کولو کې السوهنه کړې او یا یې ګډون
درلود پیژندلې او د قانوني څار لپاره یې عدلي ارګانونو ته معرفي
کړي دي.

(د لړم ٖٔ)ٖٔ۹۴ ،
د پوهنې وزارت له خوا په ښوونځیو کې د خوراکي توکو په ځانګړي (د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
توګه بسکویټونو ویشلو پروګرام د خوړو د نړیوال سازمان ( )WFPد پوهنې وزارت تر اوسه د خوړو او بیسکټو د ویش په اړه کومه بررسي نده ترسره
په همکارۍ د ٕٕٓٓ څخه تر ٖٕٔٓ کلونو پورې پلی شو،ددغو توکو کړې او د  MECکمیټې داراالنشا په دې نده توانیدلې چې د پوهنې له وزارت څخه ددې
سپارښتنې په اړه کوم مالومات ترالسه کړي.
د ویشلو په بهیر کې د درغلیو له امله شاوخو ٕٓ سلنه مرستې بې
ځایه شوې.

Procurement

د ٕٕٓٓ څخه تر ٖٕٔٓ کلونو پورې د پوهنې وزارت
 141او اړوند ریاستونو کې د خوراکي توکو په ویشلو کې د
اداري فساد اړوند قضیو څیړل.

(د لړم ٖٔ)ٖٔ۹۴ ،
اوس مهال د پوهنې کیفیت د لوړولو پروګرام ( )EQUIPد دفتر،
نړیوال بانک او د ښوونکو د روزنې ریاست په رپوټونو کې د شمیرو
ترمنځ توپیر شته.

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د معارف کیفیت لوړولو پروګرام د پروژې ( )EQUIPد څرګندونو له مخې ،د یاد
پروګرام دفتر  ۶میاشتني او کلني رپوټونه ترتیب او نړیوال بانک سره یې شریکوي .له
هغه ځایه چې د  EQUIPاو نړیوال بانک رپوټونو کې د ارقامو ترمنځ توپیر شته ،د
 EQUIPمسؤلینو د څرګندونو له مخې ددې نقیصې رفع کولو په موخه نړیوال بانک
سره د غوره همغږۍ په موخه یوڅو جلسې دایرې شوي چې په نتیجه کې یې دغه
ستونزه هواره شوې.

د کره شمیرو او د پوهنې کیفیت لوړولو پروګرام ( )EQUIPد
پرمختګ لپاره د یاد پروګرام دفتر له واقعیتونو سره متناسب د رپوټ
ورکولو ربعوار او کلنۍ سیستم جوړ کړي.

Procurement

د روپوټ ورکولو په سیستم کې ښه والی او د رپوټ
140
ورکولو په سیستم کې د نمګړتیاو لرې کول.

شماره

شاخص

Procurement

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

وضعیت فعلی

(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د تدارکاتو ملي ادارې د رپوټ له مخې ،په نوموړې اداره کې د ګمارنې بهیر په راڼه
شکل روان دی او سیالي په کې د ریښتینولۍ ،ښایستګۍ ،پاکۍ ،مسلکي وړتیا او د
دریمې درجې( ) third Degreeبررسۍ ترسره کولو د ژمنې له مخې پرمخ ځي
چیرې چې د ټولو کارکوونکو په اړه یوه مسلکي او د شخصي کاري سابقې کتنه ترسره
کیږي.
د ګمارنې بهیر او د بشري سرچینو مدیریت په ټولو تدارکاتي ادارو کې د ملکي خدمتونو
قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې پرمخ ځي او د تدارکاتو ملي اداره اوس مهال
ددغو ادارو د کارکوونکو په ګمارنه کې هیڅ ډول صالحیت او الس وهنه نه لري.

د قراردادي شرکتونو د مالکانو هویت باید خپور شي.

Procurement

144

په عامه تدارکاتو کې د ګټو له ټکره مخنیوی

144.1

National Procurement Authority

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

معلومات ابتدائی

(د لیندۍ )ٖٔ۹۴ ،ٔ۸
د قراردادي شرکتونو د مالکانو هویت نه خپریږي شي.

وضعیت فعلی
(د چنګاښ ٓٔ)ٖٔ۹۵ ،
د ګټو ټکر د مخنیوي په موخه د تدارکاتو قانون کې الندې موارد روښانه دي:
د دریمي مادې  ٕ۴جز :د ګټو ټکر هغه حالت دی چې د ورکړې آمر په شمول د
تدارکاتو مؤظفین په کې یو ډول ګټه ترالسه کوي یا د داوطلبانو د ډلې څخه د یوه خپلوان
وي .په دې اړه خپلوان عبارت دي له :بچیان ،پالر ،مور ،نیکه ،نیا ،ښځه یا میړه،
ورور ،خور ،ترور ،عمه ،تره ،ماما او تر دویمې درجې پورې د هغوي بچیان ،د ښځې
یا میړه مور او پالر او د هغوي ورونه او خویندې ،د ځوی ښځه یا د لور میړه
د تدارکاتو قانون د  ۴۷مادې ٔ فقرې د  ۴جز له مخې د تدارکاتو کارکوونکي د الندې
مراتبو په رعایت کولو مکلف دي "په مستقیمه یا غیره مستقیمه توګه د ګټو د ټکر
نشتون".
سربیره پر دې ،د تدارکاتو د کړنالرې  ٔٓ۸ماده بیانوي چې :د تدارکاتو ټول
کارکوونکي ،د ارزونې ټیم ،آفر پرانستونکی ټیم ،د اعطا مامورین ،د تدارکاتو د ملي
کمیسیو غړي باید د هر ډول تدارکاتي فعالیتونو له پیل یا د هغوي د منظورۍ څخه دمخه
د ګټو د ټکر د شتون په صورت کې موضوع په څرګنده توګه بیان کړي (د  ۴مل فورمه
کې درج)
د تدارکاتو ملي ادارې د رپوټ له مخې ،ټول داوطلبان حکمي اشخاص دي او حقوقي
هویت یې د اړونده مرجع له لورې صادر شوي جواز کې تثبیت کیږي .د تدارکاتو قانون
او د تدارکاتو کړنالرې له مخې د قراردادیانو حقوقي هویت په اړونده ویب پاڼه او د
تدارکاتو ملي ادارې په ویب پاڼه کې خپریږي.

د کار له نوي قانون سره په مطابقت د بهرنیو اتباعو د
145
ګمارنې د شرایطو روښآنه کول

145.1

MOLSAMD

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دې د کار
قانون له  ۶مادې سره په مطابقت د بهرنیو اتباعو د ګمارنې نوې
مقرره طرحه او د تصویب لپاره وزیرانو شورا ته واستوي.

Work Permit

د بهرنیو اتباعو د ګمارنې د یو ّه بشپړ طرزالعمل طرحه
146
او تصویب

146.1

MOLSAMD

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دې له بهرنیو
چارو وزارت سره په همغږۍ او د بهرنیو اتباعو د ګمارنې د نوې
مقررې سره په مطابقت ،یو بشپړ او ځواب ورکوونکی طرزالعمل
طرحه او تصویب کړي.

Work Permit

بهرنیو اتباعو ته د کار جواز ورکولو د نوي بهیر په
147
مقررې او طرزالعمل کې د نقدي جریمو وړاندوینه

147.1

MOLSAMD

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دې د بهرنیو
اتباعو د ګمارنې په نوې مقررې او طرزالعمل کې تادیبي او نقدې
جرمو وړاندوینه وکړي.

له الکترونیک سیستم سره په همغږۍ بهرنیو اتباعو ته د
148
کار جوازو ورکولو بهیر په جوړښت کې سمونې.

148.1

بهرنیو اتباعو ته د کار جواز صادرولو بهیر کې د
149
دایمي کارکوونکو ګمارونه

149.1

شماره

MOLSAMD

د کار او ټولنیزو چارو وزارت دې د ریاست بست حذف کړي او د
هغې صالحیتونه دې د جواز د ویشلو امر ته ورکړي.

Work Permit Work Permit

د بهرنیو چارو وزارت دې د کاري ویزو ویشل د کار ،ټولنیزو چارو
وزارت له خوا د کار جواز له صادرولو وروسته مرعی االجرا کړي.

(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
د بهرنیو اتباعو د اوسنۍ مقررې  ٔ۴ماده ،د کار،ټولنیزو چارو او
بهرنیو چارو وزارتونه موظف کړي چې په ادارو کې د بهرنیو اتباعو
د ګمارنې طرحه جوړه او تنظیم کړي .هغه طرزالعمل چې د کار او
ټولنیزو چارو وزارت د اوسنۍ مقررې پر بنسټ په یوه پاڼه کې جوړ
کړی بشپړ او ځواب ورکوونکی نه دی.
(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
د اوسنۍ پروسې په تقنیني سندونو کې ،د سرغړونکو اړوند تادیبې او
نغدې جرمې په پام کې نه دي نیول شوي .دا کار ددې المل شوی چې
سرغړونو او ددغې مقررې د نه پلي کیدو لپاره الره هواره کړي.
(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
بهرنیو اتباعو ته د کار جواز صادرولو ریاست له اصالح او پر
الکترنیکي سیستم ددغه ریاست د تشکیل بهیر سمالولو وروسته په
بهیر کې متناسب اصالحات نه څرګندیږي.
(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
د بهیر ډیری تخنیکي کارکوونکي قراردادي دي ،او له هغوی سره د
قرارداد د فسخه کیدو په صورت کې به بهیر د بشري سرچینو او
ظرفیت له کمښت سره مخ شي.
(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
په انالین ډول د کار جواز د غوښتن لیک سیستم ال تر اوسه فعاله
شوی نه دی او دغوښتنې د کړنو ډیری بهیر ،د مقام الرښونې ،نورو
برخو ته راجع کول،د سندونو څیړل او د تعرفې تحویلول په دودیزه
توګه پر مخ بیول کیږي.

Work
Permit

له تشکیالتي چارت څخه د کار جواز ریاست له منځه
152
وړل او د امریت بست سره مدغمول.

152.1

د کار ،ټولنیزو چارو وزارت دې په انالین ډول بهرنیو اتباعو ته د
کار جواز صادرولو بهیر د پلي کیدو الره هواره کړي

(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
د کار قانون په  ٖٔ۸۷کال کې تصویب شو ،په داسې حال کې چې
بهرنیو اتباعو د ګمارنې اوسنۍ مقرره په  ٖٔ۸۴کال کې د کار د
پخواني قانون له مخې طرحه او تصویب شوې ،د اوسنې مقررې د
جوړیدو بنسټ د کار قانون  ۴ماده ده په داسې حال کې چې په نافذ
قانون کې د بهرنیو اتباعو د کار قانون حکومونه په  ۶ماده کې یاده
شوې ده.

(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
په هیوادونو کې د افغانستان میشت سفارتونه بهرنیو کارکوونکو ته د
کار او ټولنیزو چارو وزارت سره له همغږۍ پرته شپږ میاشتنې او یو
کلنه ویزه صادروي ،چې دا کار د هیواد نافذه قوانینو ماتول دي.

Work Permit

د کار او ټولنیزو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو
151
ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول

151.1

د کار ،ټولنیزو چارو وزارت دې بهرنیو اتباعو ته د کار جواز
صادرولو بهیر کې دایمي تخنیکي کارکوونکي و ګماري.

Work
Permit

په انالین ډول د کار جواز د ویشلو فعالول.

150.1

د کار او ټولنیزو چارو وزارت دې بهرنیو اتباعو ته د کار جواز
صادرولو ریاست تشکیل پر نوي الکترونیکي سیستم عیار کړي.

بخش

Work Permit

150

شاخص

MOLSAMD/
MOLSAM
MOLSAMD
MOLSAMD
MOFA
D

شماره

نهاد

سفارش

معلومات ابتدائی

(د غوایي )ٖٔ۹۵ ،ٔ۸
د کار جواز د ویشلو د رییس او امر شتون ددې المل شوی چې بې
ځایه کاري تشریفات رامنځته شي.ددې ترڅنګ ددغو دوو د دندو
الیحهٓ ۸سلنه ورته والي لري او د ریاست د شتون احساس نه کیږي.

وضعیت فعلی

شماره

نهاد

 153د ظرفیت په اړه د اړتیا ارزونې رپوټ چمتو کول

د افغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې د نړیوالې ټولنې (د امریکا د
هوانوردۍ فدرالي اداره ،د دفاع ډیپارټمنټ ،او ایتالفي قواو) په
همکارۍ په بشري ،سازماني او فزیکي برخو کې د ظرفیت د اړتیا
ارزونه ترسره کړه

د ظرفیت لوړونې هر اړخیز پالن طرح کول او پلي
154
کول

د ظرفیت په اړه د اړتیاو ارزونې د السته راوړنو له مخې د افغانستان
د ملکي هوانوردۍ اداره باید د ظرفیت لوړونې یو هر اړخیز پال طرح
او پلي کړي تر څو بشري ،سازماني (د پالیسیو ،قوانینو او مقرراتو،
کاري پروسیجرونو او طرزالعملونو په ګډون) او فزیکي ظرفیتونه (د
هوانوردۍ ټولو تجهیزاتو ،هوانوردۍ زیربناو لکه هوایي ډګرونو،
ټرمینلونو ،د کنټرول برجونو ،ډیپوټونو او داسې نورو په ګډون)
راونغاړي.

ACAA Capacity

 155په کافي شمیر د روزل شویو تخنیکي کارکوونکو شتون

د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره باید د نړیوالې ټولنې (امریکا د
هوانوردۍ فدرالي اداره ،د دفاع ډیپارټمنټ ،او ایتالفي قواو) په
همکارۍ اړین شمیر تخنیکي کارکونکو ته روزنه ورکړي ترڅو دغه
اداره خپله خود کفایي ډاډمنه کړي.

ACAA Capacity

د اداري اصالحتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون
 156د ګمارنې موجوده بهیر له مخې د ملکي هوانوردۍ
ادارې د کارکوونکو ګمارنه

د تذارکاتى ملي قانىن له مخې د مزایذې کىلى بهیر
157
ترسره شي

د اغیزمنې څارنې له الرې د نړیوالې ملکي هوانوردۍ
 158منل شویو معارونو له مخې د افغانستان د هوایي حریم
مدیریت

شماره

شاخص

سفارش

بخش

ACAA
ACAA

155.1

ACAA

156.1

ACAA

157.1

ACAA

د افغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې د قراردادونو ریاست باید یواځې
هغو قراردادیانو ته په مزایده کې د ګډون لپاره اجازه ورکړي چې
خپل مالیاتي مسؤلیتونه یې ادا کړي وي او د فعالیت قانوني جواز
ولري.

ACAA
Procurement

158.1

ACAA

د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره باید د نړیوالې ټولنې (امریکا د
هوانوردۍ فدرالي اداره ،د دفاع ډیپارټمنټ ،او ایتالفي قواو) په
همکارۍ ددې ادارې د څارنې څانګه د پوره وسایلو برابرولو ،روزل
شویو مفتیشینو ،او د څارنې یو هر اړخیز میکانیزم ایجادولو له الرې
پیاوړې کړي

ACAA

ACAA
Capacity

154.1

د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره او د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو کمیسیون باید د هوانوردۍ ادارې د کارکوونکو ګمارنه د
اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د ګمارنې موجوده
طرزالعمل له مخې ترسره کړي.

(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د افغانستان د ملکي هوانوردۍ د ظرفیت په اړه تر دې دمه د اړتیاو
هیڅ ډول ارزونه ددې ادارې او یا هم د نړیوالو همکارانو له خوا نده
ترسره شوې

(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره د ظرفیت لوړونې یو پالن شوی
او متداوم پالن نلري او په دې اړه د تمویلونکو د انفرادي پالنونو په
اساس کوښښ روان دی

(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د ظرفیت اړتیاو د ارزونې له مخې تر دې دمه کوم دوامداره روزنیز
پروګرام طرح شوی ندی او ډیر ترسره شوي روزنیز پروګرامونه د
تمویلونکو د انفرادي پالنونو په اساس طرح شوي .د فدرالي
هوانوردۍ ډیرۍ کارکوونکو یواځې نظري روزنه حاصل کړې مګر
تر اوسه ورته د عملي روزنو زمینه نده برابره شوې.

ACAA
Recruitment

153.1

معلومات ابتدائی

(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د افغانستان د ملکي هوانوردۍ اداره کې د ګمارنې بهیر د لوړ پوړو
دولتي مقاماتو ،سیاسي رهبرانو او ولسي جرګې غړو د سیاسي
السوهنې تر اغیزې الندې دی چې په پایله کې یې یو شمیر کلیدي
پستونه د داسې کسانو له خوا اشغال شوي چې د نوموړو پستونو لپاره
وړ ندي.
(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د افغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې د قراردادونو ریاست د
قراردادونو قانوني بهیر ته غاړه نه ږدي چې په پایله کې یې هغه
شرکتونه قراردادونه ترالسه کوي چې مالیاتي مسؤلیتونه یې ندي ادا
کړي او د کار قانوني جواز نلري.
(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د ملکي هوانوردۍ اداره د کافي شمیر روزل شویو مفتیشینو لرونکي د
څارنې یو مجهز ریاست او همدارنګه د څارنې یو هر اړخیزه
میکانیزم نلري ترڅو دا ډاډ ترالسه شي چې پخپله د ادارې او یا
قراردادي په واسطه ترسره کیدونکې تخنیکي خدمتونه د ملکي
هوانوردۍ نړیوال معیارونه پوره کوي.

وضعیت فعلی

159.1

ACAA

د فغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې رهبري باید ددې ادارې د داخلي
تفتیش ادارې ته پوره صالحیت ورکړي ترڅو د رهبرۍ له اجازې
پرته په خپلواکه توګه د اداري فساد ټولې پیښې په ډاګه کړي.

ACAA

شماره

شاخص

شماره

نهاد

سفارش

بخش

د افغانستان ملکي هىانىردۍ اداره کې د داخلي
159
تفتیش پیاوړي کىل

ACAA

ACAA

159.2

د فغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې رهبري باید ډاډ ترالسه کړي
چې د داخلي تفتیش په آمریت کې کافي شمیر مفتیشین ګمال شوي او د
اداري فساد د پیښو د څیړنو په ګډون اداري فساد پورې اړونده
موضوعاتو په اړه یې ضروري روزنې ترالسه کړي.

معلومات ابتدائی
(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د ملکي هوانوردۍ ادارې رهبري ځینې وختونه د داخلي تفتیش په
چارو کې مداخله کوي چې لدې امله په سمه توګه د اداري فساد پیښې
نه په ګوته کیږي .د داخلي تفتیش په آمریت کې د اداري فساد په
وړاندې د تخصص نشتوالی هم د افغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې
لپاره یوه ننګونه ده .د داخلي تفتیش آمریت کې ځینې مفتیشین د اداري
فساد په وړاندې مواردو کې او د اداري فساد د پیښو په سمه توګه پلټنو
کې تخصص نلري چې په پایله کې یې ددغه آمریت اجراآت نا
اغیزمن کیږي.
(د غبرګولي )ٖٔ۹۵ ،ٕ۵
د ملکي هوانوردۍ ادارې رهبري ځینې وختونه د داخلي تفتیش په
چارو کې مداخله کوي چې لدې امله په سمه توګه د اداري فساد پیښې
نه په ګوته کیږي .د داخلي تفتیش په آمریت کې د اداري فساد په
وړاندې د تخصص نشتوالی هم د افغانستان د ملکي هوانوردۍ ادارې
لپاره یوه ننګونه ده .د داخلي تفتیش آمریت کې ځینې مفتیشین د اداري
فساد په وړاندې مواردو کې او د اداري فساد د پیښو په سمه توګه پلټنو
کې تخصص نلري چې په پایله کې یې ددغه آمریت اجراآت نا
اغیزمن کیږي.

وضعیت فعلی

