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شالید
د اداری فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د پیسو د مینځلو په وړاندی د
مبارزی د قانون په نوی مسوده کی د تعدیالتو غوښتونکی ده
د وزیرانو شورا د پیسو د مینځلو په وړاندی د مبارزی قانون تصویب کړ چه اوس مهال ملی شورا ته استول
شوی.


د پیسو د مینځلو په وړاندې د مبارزې د قانون مسوده د وزیرانو شورا له خوا د روان کال د غوي د میاشتی
په  ۵۱نیټه تصویب شوه چی په دی وروستیو کی ملی شورا ته د کره کتنی او تصویب لپاره استول شوی.

دا قانون د پیسو نړیوال صندوق(  )IMFله خوا د افغانسان لپاره د پورونو د اوږدیدو د پروګرام یو شرط دی


د پیسو د مینځلو په وړاندې د مبارزې د قانون استول ملی شورا ته د پیسو د نړیوال صندوق( )IMFلخوا د
افغانسان لپاره د پورونو د اوږدیدو د پروګرام یو بنسټیز بنچمارک و.



که چیری دا بنچمارک پلی نشی نو د ( )IMFپروګرام به له ستونزو سره مخ شی او د بسپنه ورکونکو د
مرستو د کمیدو ستونزه به هم منځته راوړی.

د قانون مسوده د پیسو د مینځلو په اړه د پلټنی ،کشف ،او د شتمنیو د ضبط لپاره یو میکانیزم رامنځته کوی.


د دغه قانون مسوده په مالی سکتور او نور اړوندو سکتورونو کی د جرم د مخنیوی لپاره الزم تدابیر نیسی؛
غیر قانونی پیسی او شتمنۍ ضبطوی.

د اداري فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې کمیټه په قانون کی د ګنګتیا له منځه وړول په موخه د ځنو مادو
څرګندوالی پیشنهادوي.



د پیسو د مینځلو پوری اړوند نور اصطالحات باید زیات کړل شی چی په هغی کی د (تړلو راکړو ورکړو)،
(نغدی راکړو ورکړو)( ،شیل بانکونه)( ،ملکیت) او (نغدو) په هکله اصطالحات راونغاړل شی.
د رپوټ ورکوونکو ادارو په اړه ماده د مالی او غیر مالی کړنو ډولونه په ډاګه کوی چی د پیسو د مینځلو د
مخنیوی او نیولو لپاره ګامونه وړاندی کوی .یاده ماده باید نوره هم غښتلی شی ترڅو ځانګړو راکړی
ورکړی هم راونغاړی.

د څارنی او ارزونی کمیټه همدارنګه د پټو حسابونو ،د مشتریانو د پیژندنی او تصدیقونی ،او د ستونزو د ارزونی د
الرو چارو په اړه د غښتلو محدودیتونو وړاندیز کوی.




د مخفی حسابونو د پرانیستلو په هکله د محدودیتونو د وضع کولو ماده باید نوره هم وغزول شی تر څو
پوری د پس انداز کتابچه او د السلیک کونکی د پس انداز کتابچه او نور هغه څه چه د هغو پواسطه د
مشتری هویت په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پټیدای شي پکی راونغاړل شی.
د مشتریانو د هویت د پیژندنی او تصدیقونی اړونده ماده باید نوره هم غښتلی شی.
د ستونزو د ارزونی اړونده ماده ډیره کمزوری ده او د ارزونی ټولی هغه کټه ګوریانی چی د پیسو د مینځلو
باعث ګرځی نه رانغاړی .د یو الرښود د رامنځته کولو په اړه یوه ښکاره الره چاره به دغه ماده نوره هم
غښتلی کړی.

د مالی راکړو ورکړو او رپوټونو د شننی مرکز (فنټراکا) او نور رپوټ ورکونکو ادارو له خوا د ریکارډ ساتلو د اړتیا
غښتلی کول
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د ریکارډ د ساتلو د اړتیا په اړه ماده ډیره کمزوری ده او د ځانګړو معلوماتو په اړه چی باید ریکارډ یی
وساتل شی او په څه ډول ریکارډ شی ،نه ښکاره کوی.
د قانون دغه مسوده به د فنټراکا له لوری د ریکارډ ساتلو په اړه د یوی مادی د زیاتولو څخه ګټه پورته کړی،
چی له مخی به یی عملیاتی معلوماتو او د راکړو ورکړو د موقتو کنګل کولو د احکامو په اړه نوری اړتیاوی
ښکاره شی.

د څارنی او ارزونی کمیټه د حد څخه د زیاتو نغدو راکړو ورکړو د رپوټ ورکونی او د قاضیانو او نورو لپاره د
معافیت پوری اړوند د یوی مادی وړاندیز کوی.





د حد څخه د ډیرو نغدو راکړو ورکړو د رپوټ ورکولو په اړه ماده د حقوقی ادارو مسئولیتونه کومی چی
مواد او خدمات وړاندی کوی ،ترڅو د خپلو مشتریانو او دریم ګړو څخه د حد څخه ډیری نغدی راکړی
ورکړی ونه منی؛ په ښکاره ډول نه بیانوی ،په دی کی باید هغه د حد څخه ډیری نغدی راکړی ورکړی چی
څو مختلفو راکړو ورکړو سره تړل شوی وی ،هم را ونغښتل شی.
د حقوق پوهانو او نورو لپاره چی خپلو مالکینو ته تخنیکی سالوی چمتو کوی د معافیت په اړه ماده  ،د
جزایی اجراتو د نوی قانون د یو مادی سره چی د وګړو څخه غواړی ترڅو کله چی د یو جرم په اړه
معلومات السته راوړی او یا یی ګوری نو اړونده اداری پری خبری کړی ،په ټکر کی ده.
سره له دی چی ،یاده ماده داسی خلک چی ادارو ته معلومات ورکوی د هر ډول مسئولیتونو څخه خالص
ګڼی ،یوه بله ماده داسی هم ده چی د محرمیت د له منځه وړلو په اړه که چیری دوی داسی معلومات ارایه
نکړی ،معافیت ورکوی.

د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ( )MECد ملی قانون جوړونکو او قانون پلی کونکو ادارو تر منځ د
همکاری د پیاوړتیا لپاره د بدلونونو غوښتنه کوی.



د دولتی ادارو تر منځ د همغږی نه شتون او د همغږی د کړنالری نه لرل په افغانستان کی د پیسو د
مینځلو په وړاندی د مبارزی د ناکامی سبب ګرځی.
د مالی راکړو ورکړو او رپوټونو د شننی مرکز (فنټراکا) ته باید په ښکاره ډول واک ورکړل شی تر څو
دولتی ادارو ،مسئولینو ،قانون پوهانو او د قانو پلی کونکو ادارو سره د همکاری میکانیزم جوړ کړی.

د څارنې او ارزونی کمیټه د نړیوالو همکاریو په اړه د یوی مادی د ډیرولو غوښتنه کوی ترڅو فنټراکا و توانیږی د
نړیوالو او باندنیو ادارو سره نیغ په نیغه معلومات شریک کړی.





د نړیوالو همکاریو په اړه باید یوه ماده ډیره شی ترڅو فنټراکا ته اجازه ورکړی چی په خپلواک ډول د باندنیو
مالی استخباراتی څانګو ،باندنیو او نړیوالو قانون پلی کوونکو ادارو ،پلټنیز او اداری ادارو ،او نړیوالی
اداری چی د پیسو د مینځلو او د ویری اچونی د کړنو د تمویل د مخنیوی په برخو کی کار کوی؛ معلومات
شریک کړی.
فنټراکا ته باید اجازه ورکړل شی ترڅو بهرنیو مالی استخباراتی څانګو ته د مشکوکو راکړو ورکړو د موقت
کنګل کولو که چیری د پیسو د مینځلو او یا هم د ویری اچونی د کړنو د تمویل شک شتون ولری؛ لیکلی
وړاندیز وکړی.
فنټراکا ته باید واک ورکړل شی ترڅو د رپوټ ورکونکو ادارو ته حکم وکړی کله چی د یو باندنۍ مالی
استخباراتی څانګی څخه د ځنی ځانګړو شرایطو الندی لیکلی وړاندیز شتون ولری ،شکمنی راکړی ورکړی
په موقت ډول کنګل کړی،

د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه دا وړاندیز کوي تر څو دا قانون د پلټنی او ارزونی د یو سلسله ځانګړو
تکتیکونو څخه د ګټی اخستلو لپاره یو پیاوړی حقوقی بنسټ ولری.


د قانون په مسوده د ځانګړو تکتیکونو د استعمالولو اړونه ماده لیری شوی کومه چی د فساد پروړاندی په
اوسنی نافذ قانون کی شته دی .دغه شته ماده باید له منځه ونه ویستل شی.

د قانون دا مسوده لومړئ پریکړه نده چه په افغانستان کی د پیسو مینځل جرم ګڼی
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په  ۵۱۳۱کال کی ولسمشر دوه حقوقی فرمانونه د پیسو د مینځلو د مخنیوی او د ویری اچونی د تمویل په اړه
وړاندی کړل ،سره له دی چی دواړه فرمانونه پلی کیږی ،خو هیڅکله یی هم د ملی شورا تائید نه دی ترالسه
کړی.
د یوی مالی استخباراتی څانګی په توګه د افغانستان د مالی رپوټونو د شننی مرکز (فنټراکا) په  ۵۱۳۱کال
کی جوړ او په  ۵۱۳۱کال کی یی په کار پیل وکړ .فنټراکا د پیسو د مینځلو او د ویری اچونی د تمویل په
وړاندی کړنی رهبري کړی ،خو نورو ډیرو تدابیرو ته اړتیا ده ترڅو یاده اداره مالی استخباراتی کړنی په
اغیزمن ډول سرته ورسوی.

په افغانستان کې د څارنې او ارزونې کمیټه ددې لپاره جوړه شوې چې د فساد پروړاندې ټولې ملي او نړېوالې هڅې
وڅاري او وارزوي
 د څارنې او ارزونې کمیټه داداري فساد پر وړاندې سپارښتنې او بنچمارکونه چمتو کوی اودهغوی د اغیزمن
پلی کولو څخه د ډاډمنیدو لپاره څارنه او ارزونه سرته رسوی
 د څارنې اوارزونې کمیټه د فساد پر وړاندې د ملي او نړیوالو هڅو څارنه او ارزونه کوي.
 د څارنې او ارزونې کمیټه د فساد پروړاندې ددریو لوړپوړو ملي متخصصینو او دریو لوړ پوړو نړیوالو
متخصصینو څخه جوړه شوې ده
 د څارنې او ارزونې کمیټه هر شپږ میاشتې وروسته ،ولس ،ملی شورا ،ولسمشر او نړیوالی ټولنی ته خپل
رپوټ وړاندې کوي.
د الزیاتو معلوماتولپاره د اداری فساد پروړاندی د څار او ارزونی خپلواکی ګډی کمیټی سره په الندی شمیرو او
پتو په اړیکه کی شئ .
+93 (0) 798 750 527
contact@mec.af
www.mec.af
عکسونه هم له الندی کرښی څخه تر السه کوالی شی
/www.flickr.com/photos/mec123 :

