کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری

د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی
خپلواکه او ګډه کمیټه

Independent Joint Anti-Corruption
Monitoring & Evaluation Committee

د دولتی ارګانونو د تفتیش لپاره طرزالعمل او اجراات
د تفتیش اوسنی قانون د تفتیش د لویی اداری د اجرااتو سره د مطابقت په موخه د تنفیذ لپاره کوم میکانیزم نلری.
د تفتیش قانون د هغه اداراتو لپاره چه د تفتیش د لویی اداری د اجرااتو سره د مطابقت د سپارښتنو څخه ډډه کوی د
مجازاتو او ریپورټ ورکولو کوم اداری طرزالعمل نلری چه دغه کار د تفتیش په پروسه کی د ځنی ناتمام شویو کړنو د
پاته کیدو باعث ګرځی .د دی لپاره چه ادارات ښه ځواب ورکونکی شی او عامه خدمات ال ښه شي ،ریپورټ ورکول او
مجازا ت یو اړین کار ښکاری.
سپارښتنه  :۱.۷۷د تفتیش لویه اداره د عدلیی وزارت په مرسته باید د تفتیش په قانون کی داسی تعدیالت راولی تر څو د
اداراتو لپاره د تفتیش د لویی اداری د اجرااتو سره د مطابقت د سپارښتنو څخه د ډډه کولو په صورت کی د مجازاتو او
ریپورټ ورکولو اداری طرزالعمل موجود وی.
بینچمارک :تعدیالت به په  ۳میاشتو کی د ننه چمتو او د وزیرانو شورا ته استول کیږی.
متوقعه پایلی :داسی تعزیرات به د تفتیش د لویی اداری د سپارښتنو په عملی کولو کی مرسته وکړی ،عامه اداره به
پیاوړې کړی او د اداری فساد امکانات به کم کړي.
د تفتیش لویه اداره باید د ا فغانستان د قونسلګریو او سفارتونو په مکرر ډول تفتیش یقینی کړی ترڅو ښه څارنه تر
سره شی.
د تفتیش د لویی اداری د طرزالعمل مطابق د افغانستان د قونسلګریو او سفارتونو په هکله په هرو پنځوکلو کی تفتیش تر
ی چهدټولواجرااتوپههکلهییپورهکتنهنهترسرهکیږی.د دی لپاه چه د اداری فساد امکانات کم شي او
سره کیږ 
رونړوالی او حساب ورکول په ښه ډول تر سره شي ،د تفتیش لویه اداره باید تفتیش په مکرر ډول تر سره کړی .
سپارښتنه  :۷۲.۱د تفتیش لویه اداره باید د افغانستان د قونسلګریو او سفارتونو په هکله تفتیش د هرو پنځوکلو پر ځای
په دریو کلونو کی تر سره کړی.
بینچمارک :د تفتیش فریکونسی په شپږو میاشتو کی تغیر مومی.
متوقعه پایلی :د قونسلګریو او سفارتونو په هکله د حساب ورکولو پیاوړتیا

1

