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د افغاُصتان د ٌخاةراتي خدٌتوُو په تِظیٍووُهې اداره نې د څارُې او حصاب ورنوُې
نچه

د ٌخاةراتي نٍپِیو د ګټې او ىګښتوُو اړوُد په ٌاىیاتي اشِادو نې درج شوي ٌاىوٌاة دې په څېړُیز
رپوټ ( ) Audit Reportنې د ٌخاةراتي نٍپِیو د ګټې او ىګښتوُو په اړه درج شويو ٌاىوٌاتو شره
وارزول او په پرتيیز ډول وڅېړل شي .

ٌخاةراتي نٍپِۍ ٌهيفې دي چې هر نال خپيه ګټه او ىګښتوُه د پيټِې دخپيوانو ادارو ىه الرې تصفیه او د
خپيو ګټو او ىګښتوُو ٌاىي رپوټ د ٌاىیې وزارة ته ورنړي .خو د ٌخاةراتي نٍپِیو ګټې او ىګښتوُه چې
د پيټِې په ترڅ نې ٌوُدل شوي د هغو اركاٌو شره چې په ٌاىې اشِادو نې ثتت شوي  ،توپیر ىري .دې توپیر
دا اُديښِې راةرشیره نړي چې د ټیټې ٌاىیې په ةدل نې ښايي ةډې ورنړل شوې وي .يوه پرتيیزه ارزوُه اړيِه
ده چې شرغړوُې څرګِدې نړي.

 ۱.۷۷شپارښتِه :د ٌخاةراتو او ٌاىوٌاتي تهِاىوژۍ وزارة ةايد د ٌخاةراتي نٍپِیو اړوُد د ُ ۷۸۳۱ه تر
 ۷۸۳۷نيوُو پورې ٌاىي رپوټوُه د ٌاىیې وزارة او د څارُې او ارزوُې نٍیټې( )MECته ورنړي  .د ٌاىیې
وزارة ةايد د ٌخاةراتي نٍپِیو د پيټِو رپوټوُه  ،د ُ ۷۸۳۱ه تر  ۷۸۳۷نيوُو ٌاىي رپوټوُو شره په پرتيیزه
توګه وڅېړي او توپیر يې څرګِد نړي .د ٌاىیې وزارة ةايد ُوٌوړي اشِاد د خپيوانې ارزوُې په ٌوخه د
څارُې او ارزوُې نٍیټې شره شريم نړي.

ةِچٍارک :د ٌخاةراتي نٍپِیو د پيټِې رپوټوُه ( )Audit Reportsةايد تر دوو ٌیاشتو د ٌاىیې وزارة
شره شريم شي او د ٌاىیې وزارة ةايد ُوٌوړي رپوټوُه تر دريو ٌیاشتو د ٌخاةراتي نٍپِیو د ٌاىیې
اشِادو شره په پرتيیز ډول وارزوي .د ٌاىیې وزارة ةايد د ٌخاةراتي نٍپِیو ٌاىي اشِاد تر دوو ٌیاشتو د
څارُې او ارزوُې نٍیټې په واک نې ورنړي.

د تٍې وړ پاييې :په ٌاىي اشِادو نې د توپیر او ٌٍهِه اداري فصاد د الٌيوُو څرګِديدل.
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د ازادې شیاىۍ پرته د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې د ةورد د غړو ګٍارُه  ،د ُوٌوړې ادارې
خپيواني تر پوښتِې الُدې راوىي.

د ٌخاةراتې خدٌتوتو د تِظیٍووُهې ادارې ةورد پیِځه غړي ىري چې د ٌخاةراتو او ٌاىوٌاتي تهِاىوژۍ د
وزير د غوښتِې او د وىصٍشر د تصويب وروشته ګٍارل نیږي .د ګٍارُې دا ىړۍ د وړتیا او ازادې شیاىۍ پر
ةِصټ ُه ده چې د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې( )ATRAد خپيوانۍ د نٍزوري نیدو الٌو
ګرځي.

 ۱.۷۷شپارښتِه :د ٌخاةراتو او ٌاىوٌاتي تهِاىوژۍ وزارة ةايد د اداري اصالحاتو د نٍیصیون شره په
هٍغږۍ د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې د څارُې  ،شارټ ىصت او وىصٍشر ىه الرې د ةورد د
غړو د ګٍارُې د تصويب ىپاره د وړتیا  ،آزادې شیاىۍ  ،د غوره نیدو ٌصاوي ٌونې او ګټه اخصتوُهو د
اړتیا په پام نې ُیوىو شره  ،يوه نړُالره تدويَ نړي.
ةِچٍارک :نړُالره ةايد تر څيورو ٌیاشتو تدويَ شي.

د تٍې وړ پاييې :د آزادې شیاىې ىه الرې د ګٍارُې ىړۍ د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې د
خپيوانۍ د تیِګښت او د ُاوړه ُفوذ د اغیز د نٍیدو الٌو ګرځي.

د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې د حهوٌت دارۍ او ٌخاةراتي پراختیايي ةودجې په شاحو نې د
كاُوُي چوناټ نٍزورتیاوې  ،د اداري فصاد پر وړاُدې د زياٍُِِې نچه زياتوي.

د ٌخاةراتي خدٌتوُود چارو د تِظیً كاُون په عٍوٌي ډول د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې
دُدې او وانوُه څرګِدوي  ،خو ُوٌوړى كاُون د غوُډو د وخت او ُصاب ٌ ،عیاروُو  ،د پريهړو ةِصټ او
د ادارې د خپيوانۍ اړوُد چارو نې روښاُه ُه دى .شرةیره پر دې چې دا ٌصايو په نړُالره نې ترتیب شوي ،
خو نړُالره د كاُون او ٌلررې حیثیت ُه ىري .هٍدارُګه كاُون په دې نې هً پاتې راغيی چې د وزيراُو د
ٌخاةراتي خدٌتوُو د چارو د تِظیً نٍیټه چې د جوازوُو څارل او د ٌخاةراتې خدٌتوُو د تِظیً د ادارې د
ةودجې او جوړښت د تصويب دُدې په غاړه ىري ٌ ،خاطب نړي .په پاى نې كاُون دا ُه ده روښاُه نړې چې د
ٌخاةراتې خدٌتوُو پراختیايي ةودجه ( )TDFچې د شريهو غاړو ُلدې ٌرشتې هً پهې شاٌيې دي ،
څرُګه وىګول شي.
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 ۱.۷۸شپارښتِه :د ٌخاةراتو او ٌاىوٌاتي تهِاىوژى وزارة د ٌخاةراتي خدٌتوُو تِظیٍووُهې ادارې شره
په هٍغږۍ ةايد الُدې ټهو ته په پام نړُالره تدويَ نړي:


د ٌخاةراتي خدٌتوُو تِظیٍووُهې ادارې د ةورد نړُالره ةايد په ٌلرره ةدىه شي.



د غوُډو تهرار ،دوام ُ ،صاب  ،پريهړو او د ٌخاةراتې خدٌتوُو د تِظیٍووُهي ادارې او د
وزيراُو د ٌخاةراتي خدٌتوُو د چارو د تِظیً نٍیټې اړوُدې چارې په روښاُه ډول تِظیٍول.



د ٌخاةراتې خدٌتوُو د پراختیايي ةودجې( )TDFڅخه د ګټې اخیصتِې روڼ او د ٌحاشتې وړ
ٌیهاُیزم راٌِځته نول.

ةِچٍارکٌ :لرره ةايد په شپږو ٌیاشتو نې تدويَ او د وزيراُو شورا ته د تصويب په ٌوخه وىیږل شې.

د تٍې وړ پاييې :د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې( )ATRAاو د ٌخاةراتي خدٌتوُو د
پراختیايي ةودجې( )TDFپه چارو نې د ښې ادارې  ،روڼتیا او حصاب ورنوُې وده .

اړيِه ده چې د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې د نارنووُهو د ګٍارُې ىړۍ  ،د اداري فصاد پر
وړاُدې د زياٍُِِې د نچې د ٌاىوٌوىو په ٌوخه په دكیق ډول وڅیړل شي.

د ٌخاةراتي خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې نارنووُهي د اداري اصالحاتو د خپيواک نٍیصیون د الرې ُه
ةيهې خپيه د ادارې ىه الرې ګٍارل نیږي .د ٌخاةراتې خدٌتوُو د تِظیٍووُهې ادارې د نارنووُهو
ٌعاشوُه د دوىتي ٌاٌوريِو د ٌعاشوُو په پرتيه ىوړ دي .د ګٍارُې په ىړۍ نې غیركاُوُي الشوهِه د دې
الٌو شوې چې په ُوٌوړې ىړۍ نې روڼتیا ىه ٌِځه الړه شي.

 ۱.۷۹شپارښتِه :د ٌخاةراتي خدٌتوُو تِظیٍووُهې اداره د اداري اصالحاتو د خپيواک نٍیصیون شره په
هٍغږۍ ةايد د ُوٌوړې ادارې د ګٍارُې ىړۍ د اداري فصاد پر وړاُدې د زياٍُِِې د نچې د ٌاىوٌوىو په
ٌوخه وارزوى او د اداري فصاد پر وړاُدې زياٍَُ ټهي په ګوته نړي.

ةِچٍارک :د اداري فصاد پر وړاُدې د زياٍُِِو ارزوُه ةايد په څيورو ٌیاشتو نې ةشپړه شي او اكداٌاة يې
په اتو ٌیاشتو نې وُیول شي.

د تٍې وړ پاييې :د اداري فصاد پر وړاُدې د زياٍُِِو ارزوُه ةه د ګٍارُې د ىړۍ د شٍون الٌو شي.
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د ٌخاةراتي خدٌتوُو د پراختیايي ةودجې( )TDFټوىول او ىګښت ةايد په دكیله توګه وپيټو شي چې ډاډ
تر الشه شي چي پخوا ترې ُاوړه ګټه اخیصتو شوې ُه ده.

د ٌخاةراتي خدٌتوُو تِظیٍووُهې اداره د ٌخاةراتي پراختیايي ةودجې( )TDFد څارُې او ارزوُې دُده
پر غاړه ىري او د پيټِې شتره اداره د ٌخاةراتي پراختیايي ةودجې د ىګښت څخه څارُه نوي.خو د ٌخاةراتي
پراختیايي ةودجې ارزښت او د تیرو پيټِو ٌحدوديت ته په نتو شره ةايد د پيټِې شتره اداره د څاروُهو يو
ةاتجرةه پالوى د ةودجې د ىګښتوُو د ارزوُې په ٌوخه وګٍاري.

ۺ ۱.۷شپارښتِه :د پيټِې شتره اداره ةايد د ٌخاةراتي پراختیايي ةودجې د ټوىوىو او ىګښت چارې د تاشیس
څخه تر روان نال پورې په دكیق او هر اړخیز ډول وڅیړي او د پيټِې پاييې د اداري فصاد پر وړاُدې د څارُې
او ارزوُې خپيوانې ګډې نٍیټې شره شريم او د ٌوُدُو ىِډيز خپور نړي.

ةِچٍارک :د شپږو ٌیاشتو په اوږدو نې ةايد پيټِه ترشره  ،پاييې يې د څارُې او ارزوُې نٍیټې شره شريهې
او د رپوټ ىِډيز خپور شي.

د تٍې وړ پاييې :د دې شپیِول چې د ٌخاةراتي پراختیايي ةودجې څخه په درشت ډول ګټه اخیصتو نیږي.

