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 ات مخفف
ACP  ٌد نبارزې پالن سرى فساد اداري  ل 
CBR   ٌد پایلَ لپارى ظرفیت جَړٍن 

GIRoA   د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت 
IARCSC                د اداري اصالحاتَ اٍ نلکي خدنتَنَ خپلَاک کهیسیَن 

MEC   کهیټٌګدى د څارنې اٍ ارزٍنې خپلَاکٌ  پر ٍړاندې د نبارزېفساد  اداري د  
MoEc  د اقتصاد ٍزارت 
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 لنډیز د راپىر 
ٍلسهشر د افغانستان  تد افغانستان د اسالني جهًَري سل کنفرانس څخٌ نخکېکبرٍلٌ د افغانستان پٌ يکلٌ  کېکال  ;۵۹۳پٌ 

کې  ، تر څَ د دٍی پٌ کړنَ اٍ فعالیتَنَجَړ کړي پالنَنٌپر ٍړاندې د نبارزې فساد  اداري چې د الرښٍَنٌ ٍکړى،ٍزارتَنَ تٌ عایداتي 
د  (SMAF)چَکاټ لٌ الرې د پٌ ځان بسیانې سندکاري نتقابلې حسابَرکَنې د  د پٌ ٍرتٌ ٍخت کې .شي فافیت څخٌ ډاډ تر السٌشلٌ 

کَلَ  پلي اٍ د ٍړاندېپالنَنٌ  پر ٍړاندې خپلفساد  اداري د چې، نکلفَي ٌٍزارتَن عایداتي ٌپنځافغانستان جهًَري اسالني دٍلت 
ٍزارتَنَ تٌ دندى ٍسپارل جَړٍنکَ  پالیسيد اقتصاد ٍزارت پٌ ګډٍن  ٍرٍستٌ .ړاندی کړيَ خلکَ تٌ ٍعانیې  د پرنختګ راپَر

  .لړۍ تعقیب کړيدا چې شَى، 
اٍس اٍ  ارزٍيپالنَنٌ  ٍزارتَنَ  ټَلَد  ٍړاندېپر فساد  اداري د ټٌکهی ٌخپلَاکګډى اٍ ارزٍنې ې څارن نبارزې د د پر ٍړاندېفساد د 
  .راپَر خپرٍي د پرنختګ څارنیز پالننبارزې د  د پر ٍړاندېاقتصاد ٍزارت د فساد افغانستان د  د

د څلَرٍ لَنړیتَبَنٌ تر عنَان  ،تٌ ښَدل شَید څارنې اٍ ارزٍنې ګډې خپلَاکې کهیټې د نبارزې  پر ٍړاندېد فساد يغٌ پالن چې 
ې د څارن د ارزٍنې لپارى پٌ دې برخٌ کې د شٍَ پرنختګَنَاٍ پالن  سرى د نبارزېفساد  د اقتصاد ٍزارت لٌ .فعالیتَنٌ لري :۴الندې 

  .لٌ سپړنې اٍ تحلیل سرى یَ ځای تر سرى کړي د اړٍندٍ اسنادٍ  ګرٍپي بحثَنٌ د يغَنرکې اٍ  :۴ ټېاٍ ارزٍنې کهی

 عمىمي مىندنې

چې د فساد پٌ  ٍاحدٍنٌ اٍ ادارې يغٌاٍ پدې تَانیدلی چې ، یکړ اٍ تدٍین پالن جَړ ير اړخیز پر ٍړاندېد فساد  ٍزارتد اقتصاد 
چهتَ شَي چې دې کار  د نعیارٍنَ سرى سهې  (SMART) لٌَخې نټاکلې  پالند  .ليتر پَښښ الندې راٍ ې ديٍړاندې ډیرې زیانهنَنک

یَى  پٌپایلې د تَقع ٍړ چې  ،دا پٌ ډاګٌ کَياٍ سنجَنٌ اندازى  فعالیتَنَ د پرنختګد  .پالن د پلي کَلَ څخٌ څارنٌ اسانٌ کړیدى
  .ې ديشَ تر السٌځانګړې کچٌ 

 نٌد فساد ضد پالنَ نعهَالا  .شَی چهتَ یپر بنسټ نٌ د د خطر د ارزٍنې پالن پر ٍړاندې د نبارزېد فساد  خَ د یادٍلَ ٍړ دى چې 
د پالن  پر ٍړاندې د نبارزې د یَ اړخیزد فساد  ٌارزٍن خطر نٌپٌ اقتصاد ٍزارت کې د  .د خطر د ارزٍنې پٌ رڼا کې جَړ شيباید 

 ؛ځینَ سرچینَ نَندنَ تٌ اشارى کَيلٌ فساد څخٌ د زیانهنَ پٌ يکلٌ د ٍزارت کې  پٌکٌ څٌ يو پالن  .َېالنل ش ېدٍجَړطرحې اٍ 
تَګٌ د فساد پر ٍړاندې د نبارزې پالن کې د نشاٍرینَ د  پٌد بېلګې  .نٌ دى ډکٌ کړې ٌتخنیکي تش ارزٍنې ټاکلې د  خطر ې کار دد خَ

د فساد  َ لړۍګَنارل د چې د نشاٍرینَ ښيي،نَندنې  ټېاٍ ارزٍنې کهیې د څارنَنَ کې نَرٍ ٍزارتپٌ  .ګَنارلَ نَضَع نٌ دى راغلې
د  لٌ انلٌ َاليارزٍنې د نشت خطرد  ،نخکې تدٍینلٌ طرحې اٍ  پالن پر ٍړاندې د نبارزېد فساد  .ىد َنکېزیانهن ډیرى  پر ٍړاندې

دی اٍ کٌ زیانهنَنکی  دغٌ ٍاحد کېاقتصاد ٍزارت  پٌ چې ایا ،پَښتنٌ راننځتٌ کړې سترىیَى پرٍسې  َد نشاٍرینَ ګَنارل ٍزارت
 ؟نٌ
 دا کار .تٌ الرى يَارٍي د سو اٍ اغیزنن تطبیق کې د پالن ادارىچې پٌ یَى  ،یَى بلٌ ٍسیلٌ دىيهغږي پالن سهٌ اړٍند ادارٍ سرى د د 
خَ د اقتصاد ٍزارت پالن لٌ کارکَنکَ سرى پٌ سهٌ تَګٌ ندی يهغږۍ  .کَي پياٍړیحس  نالکیت د کارکٍَنکَ دادارې اړٍندې د 

   .پٌ اړى ناخبري ښَدلې دى شتَند داسې یَ پالن د شَي اٍ پٌ ٍزارت کې دننٌ یَ شهیر ادارٍ 
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 سریزه
) پالن وزارتد اقتصاد  پر وړاندېفساد اداري د  ACP)  

دى دندى  اقتصاد ٍزارتدا د  .دی َنَ څخٌپالیسي جَړٍٍنکی ٍزارت َنًهلٌ یَ د اقتصاد ٍزارت د افغانستان د اسالني جهًَریت 
اد پٌ کچٌ اقتصادي کړي اٍ د يېَ اٍ تدٍین د ازاد بازار پر بنسټ طرحٌ اٍ ستراتیژياقتصادي پرنختګ پالیسي  افغانستان د چې د

چې د فساد پر  ،کار دياقتصاد ٍزارت تٌ پ د اصالح لپارى،اقتصادي سکتَر  د يیَاد د  اٍ تٌ د رسیدلَ نَخېدې  .يخدنتَنٌ ٍڅار
د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د پالن  .د اقتصاد ٍزارت د فساد پر ٍړاندې د نبارزې لپارى جدي يڅې پيل کړې .نبارزى ٍکړي ٍړاندې
  .يڅَ یَى برخٌ تشکیلَيٍزارت د  یادد فساد پر ٍړاندې د  اٍ تدٍین طرحٌ

  پَښتنٌ دى چې ؟ دا يغٌکٌ نٌ ید اٍ اغیزنن  ير اړخیزپالن  پر ٍړاندې د نبارزېد فساد د اقتصاد ٍزارت یا آ پَښتنٌ دلتٌ دى چې خَ
اٍ  ارزٍلیپالن د اقتصاد ٍزارت د اداري فساد سرى د نبارزې   کهیټې یادې .د ځَاب پٌ لټٌ کې دی یې ٌ ټاٍ ارزٍنې کهیې د څارن

   .خپرٍيددې راپَر پٌ ترځ کې  اٍس پایلې یې
  :یَ برخَ ٍېشل شَی دیراپَر پٌ عهَني تَګٌ پٌ در

  :پړاٍ تدٍینطرحې اٍ د  .1
 .يشانلېږټَل اړخَنٌ  اٍ تدٍین د طرحېپالن د  پر ٍړاندې د نبارزېفساد  اداري پړاٍ کې ددغٌ  پٌ

  :د پلي کَلَ پړاٍ .2
ټاکل شَي نړیتَب لپارى َد ير ل پر ٍړاندې د نبارزې پالنفساد اداري چې د  پٌ ځان کې رانغاړي،پلي کَل  فعالیتَنَپړاٍ د يغَ  دا

  .دي
 :ې پړاٍاٍ ارزٍن ېنارڅد  .3
 ډٍل تعقیب اٍ بشپړپٌ د اقتصاد ٍزارت لخَا فساد پر ٍړاندې د نبارزې پالن اداري د  آیا چې ،پَر ٍرکَيااٍ ارزٍنې برخٌ رنې د څار

  .اٍ کٌ نٌدی  څارل شَی
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  دمیتى څېړنېبیا کتنې او د  (MEC)څارنې او ارزونې کمیټېد 
د پرنختګ چې د ٍزارت لخَا د پالن د پلي کَلَ  ،ترسرى شَىپالن بیاکتنٌ د دې لپارى د نبارزې  پر ٍړاندېد فساد د اقتصاد ٍزارت 

ټَل  لَنړی (MEC) د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې چې د پالن شاخصَنٌ پٌ سیستهاتیکٌ تَګٌ ٍارزٍل شي،د دې لپارى  .شينعلَنٌ  کچٌ
د فساد  ٍرٍستٌ .ٍڅیړلې دقیقٌ تَګٌډیرى پٌ  بیا یې اٍ ېراټَل کړنالرېپالیسۍ اٍ ټَلې  شتٌاړٍند اسناد نطالعٌ اٍ پٌ دې برخٌ کې 

تر  د بیا کتنې لٌ الرې سنادٍا راټَل شَیَ اٍ د ګرٍپي بحثَنَ ،نرکَ ژٍرٍ دشاخصَنٌ   تسجیل شَي پر ٍړاندې د نبارزې پالن کې
 .تحلیل اٍ څیړنې الندې ٍنیَل شَل

 .نخانخ نرکې کړې دي :۴ سرى نَسسَدٍلتي نا  کَ اٍ دٍٍ، د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاد څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې لپارى راپَر د دغٌ
پر  .کړيترسرى  يو ګرٍپي بحثَنٌسرى  کارکَنکَ اٍ ټيټ پَړٍ اړٍندٍ ریاستَنَ لٌ ننځنيٍزارت اقتصاد د  کهیټې یادېيهدارنګٌ 

 .ٍشَى يو د تایید پٌ نَخٌ د ساحې څخٌ لیدنٌدې سربېرى پٌ ګرٍپي بحثَنَ کې د ګډٍنَالَ د نظرٍنَ اٍ استداللَنَ 
 .یات ٍړاندې کړينظر خپلپٌ يکلٌ  عهلیتَب اٍ کرى ٍالي پارښتنَ دد س ، تر څَشَ اقتصاد ٍزارت سرى شریکلٌ  دغٌ راپَرٍرٍستٌ 
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 :پړاو تدویناو  طرحېد 
 فساد سرى د د دغٌ ٍزارت دچې  ى،کړ یَى کهیټٌ جَړىنشرۍ  پٌ نعیند نالي اٍ اداری  نشرتابٌ د یاد ٍزارتد اقتصاد ٍزارت 

اٍ  طرحېد ، (انجَګانَ) سسََدٍلتي ننا ، نالي، بشري سرچینََ، داخلي تفتیش، تدارکاتد  .کړي تدٍینپالن ترتیب اٍ  نبارزې
.کهیټې غړي دي یادې د ٍزارت نقام د دفتر ریاست اٍ د ندیریت ریاستَنَ رییساناٍ  ، پالیسۍَحیدت

د خپلَ غړٍ  دې کهیټې 1 
يغٌ برخې چې د اداري فساد پٌ ٍړاندې  ٍزارت کې یاد د تجربَ اٍ د بًرنیَ سرچینَ لٌ سرٍې ګانَ څخٌ پٌ ګټې اخیستنې پٌ

اساسي الندې څلَرٍ  پٌ پَرى دقت دپالن  پر ٍړاندې د نبارزېد فساد  .دي کړې اٍ پٌ ډاګٌ نشخصې زیانهنَنکې دي
.جَړ شَی پر بنسټنړیتَبَنَ َل

2 
 

 
 
 

  SMARTد  د پلي کولو او تطجیق د کچې د ارزونې پو هوخو، ىر فعبلیت  .کړي ترتیت کړنې او فعبلیتونو 2۲د الستو راوړلو لپبره کویټې  ولوهړیتوثون د دغو
) لوهړني حبلت اوهعیبر د شبخصونو  baseline)  پالى  یبد دې سرثېره، پر .ىن پو پبم کې نیولې دي ېلپبیهتوقعو  فعبلیتونوپالى د  دې .دی اسبس جوړ شویپر

  .لري ىن (االجل ضرة) ونېټوروستۍ  او د پلي کیدو اداره وځبنګړې هوخې، هسئول

احتهالي  پٌ ٍزارت کې د نخکې  اٍ تدٍین لٌ طرحېد پالن  .نیهګړتیاٍٍ خالي نٌ دیلٌ پړاٍ  تدٍینترتیب اٍ د پالن د  خَ
 د  نخکې باید تدٍینطرحې اٍ  پر ٍړاندې د نبارزې پالن لٌد فساد ادارى  ىير 3 .ىد ى سترى نیهګړتیایَ نٌ ارزٍنٌ ٍنَخطر
ډیر  چې د فساد پٌ ٍړاندې لپارى ځانګړې کړي برخَ د اصالح د يغَ سرچینېزیاتې خپلې کړي، تر څَ ٍارزٍنٌ  ٍنَخطر

 ېد داسې یٍَزارت  یاد  نَ لٌ دې انلٌ .کړېترسرى نٌ دى ارزٍنٌ  ډٍل يېڅ ٍنَخطر احتهالي اقتصاد ٍزارت د د .زیانهننَنکي دي
اٍلَیت بندي  پٌ نٌ شتَن کې دا نشي تشریح کَالی چې د اداري فساد سرى د نبارزې پالن فعالیتَنٌ یې پٌ کَم اساس ارزٍنې

چې پٌ پالن کې ځينې زیانهنَنکَ برخَ تٌ پام ٍنٌ شي، چې د بېلګې  یشَنٌ ارزٍنٌ د دې النل  ٍنَخطراحتهالي  داٍ  کړي دي
يغٌ ارزٍنې  .تٌ اشارى کَلی شَ پرٍسې خریداریَ ټيتَافغانیَ  ۵۵۵۵۵; اٍ تر  لړۍ ګهارنې پٌ ډٍل د اقتصاد ٍزارت د نشاٍرینَ

 د ګَنارلَ نَضَع اٍ نشاٍرینَد  دا پٌ ډاګٌ کَي چې ې،ا پٌ نَرٍ ٍزارتَنَ کې تر سرى شَلخَ ټېارزٍنې کهیاٍ ې د څارنچې 
 احتهالي ٍزارت د د اقتصاد څرنګٌ چې.زیانهننَنکې دى ډیرى پٌ ٍړاندې فسادد   َ خریداریَ پرٍسٌټيټافغانیَ  ۵۵۵۵۵;لٌ 

ټیو پٌ د څارنې نَ ، کلٌ د اداري فساد سرى د نبارزې پالن کې څٌ ٍیلي اٍ نٌ یې يو پٌ دې ي ارزٍنٌ ندى تر سرى کړي ٍنَخطر
د اقتصاد پٌ ٍزارت کې د نَرٍ ٍزارتَنَ پٌ شان  د  نَنَړې پرٍسې نٌ پَيیږي چې پٌ دې چې ځکٌ شي ٍیالیٌ دې يکلٌ څٌ ن

خیص پٌ نَخٌ د یَې کهیټې راننځتٌ د اداري فساد د زیانهننَ د تش  سربیرى پر دې پر ٍړاندې زیانهنې دي کٌ نٌ؟ اداري فساد
احتهالي د  چېپر ځای ، ددې  ٍي د سرچینَ د کهښت سرى نخ چې ،تګالرى دى ى غَرىیَ لپارىسازنانَنَ  يغَ بنسټَنَ اٍ دکَل 
ان کٌ چیرې د اقتصاد ٍزارت داسې استدالل يو کَي چې دٍي د احتهالي خطرٍنَ د ارزٍنې لپارى   .سرى کړيارزٍنٌ تر ٍنَخطر

پَرى سرچینې پٌ الس کې نٌ درلَدې، کو تر کهٌ یاد ٍزارت کَالی شَل چې پٌ دې برخٌ کې د ښکیلَ اٍ ذینفعَ لَرٍ لکٌ د 
  .کهیټٌ پراخٌ کړينادٍلتي سازنانَنَ اٍ ندني ټَلنې استازٍ پٌ ښکیلَلَ سرى،  یادى 

د اقتصاد ٍزارت د اړٍندٍ ادارٍ پالن  یاد پړاٍ ٍرٍستۍ نیهګړتیا دا دى چې تدٍینطرحې اٍ  پالن د اداري فساد سرى د نبارزې د

                                                                 
 کابل، افغانستان نٌ ــ>، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،   1
 ــ کابل، افغانستان >۵۹۳د فساد پر ٍړاندې د اقتصاد ٍزارت د نبارزې پالن   2
 کابل، افغانستان  نٌ ــ>، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،   3
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.اٍ ٍاحدٍنَ سرى يهغږی اٍ تفًیو شَی نٌ دی
چې  ، َ ګڼل کیږيبرخ َنًه لٌ پړاٍ یَ تدٍینطرحې اٍ  پالن د يهغږي د ٌسه 4 

حس  نالکیت پالن پٌ اړى د چې لٌ یَې خَا يغَی د دي، کارکَنکَ  ښکیلَلاٍ ادارٍ الندې  د تر الس پٌ دې برخٌ کې نَخٌ یې
اٍ  لٌ خپلَ فرعي ٍاحدٍنَیاد پالن   نشرتابٌ ، د اقتصاد ٍزارتلٌ بدى نرغٌ .پٌ بریالیتَب سرى پلی کړي یې ٍلري اٍ لٌ بلې خَا

 ټیو لٌ يغَی څخٌ ټېاٍ ارزٍنې کهیې د څارن لٌ دې انلٌ، کلٌ چې .یو اٍ شریک کړی نٌ دیتفًسرى پٌ سهٌ تَګٌ  اړٍندٍ ادارٍ 
اداري فساد سرى د نبارزې پالن پر بنسټ دٍيې پر تطبیق اٍ پلي کَلَ نَظف شَی ٍٍ،   د يغَ فعالیتَنَ پٌ يکلٌ چې د

نَندنې ښيي چې ان د یاد ٍزارت د  ریاستَنَ پٌ کچٌ يو کارکَنکي اٍ  ټیود څارنې  .حیران شَل يک پک ، يغَیٍپَښتل 
   .نسٍَلین د اداري فساد سرى د نبارزې د پالن لٌ شتَن څخٌ نا خبرى دي

 د پلي کىلى پړاو 
اٍ ې څارن د .دندى سپارلې د پلي کَلَ اٍ تطبیق یې تٌ ادارٍ ٍکړي اٍ ځانګړ ذکر فعالیتَنٌ :۴پالن کې   غٌد اقتصاد ٍزارت پٌ د

 اٍ یلٌ الرې ارزٍل َنرک بیالبیلَ سرى د ٍاحدٍنَ اٍ ادارٍ لٌ اړٍندٍفعالیت  پالن يرفساد پر ٍړاندې د نبارزې د د  ټېارزٍنې کهی
     .ٍړاندې کَي پٌ الندې ډٍلپٌ ترتیب سرى  د ٍخت نَندنېخپلې  د یاد پالن د ټاکل شَیَ لَنړیتَبَنَ د تطبیق پٌ اړى

 اداري اصالحات، غىره مدیریت او ښه رهبري  .۶

 :شَی دی تشریح ډٍل الندې پٌ حالت د فعالیتَنَنړیتَب َل اٍلد پالن د  .لري شاخصَنٌ ۴۵فعالیتَنٌ اٍ  ۵۵نړیتَب َدا ل

 خطر
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ  فعالیت شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تٌ د  اٍ يغَ تر السٌ کَلَد شکایتَنَ د    
 .دفتر جَړ شَی لپارى رسیدګۍ

 یَى تلیفَنيلپارى  تٌ د رسیدنېد شکایاتَ 
 .اٍ نَر نیکانیزنَنٌ جَړ شَي شهېرى

 .د ارزٍنې یَ نَی نېتَد جَړ شَی
 .تٌ رسیدګي يو بشپړى شَې نَتَشکای

د ٍالیاتَ پٌ  تر څَیَ پرٍګرام جَړ شَی، 
 .رسیدګي ٍشيتٌ  نَتَکچٌ شکای

جَړ شَي، تر څَ د ٍالیاتَ پٌ کچٌ دفترٍنٌ 
 .ٍکړيٍرتٌ شکایات ٍاخلي اٍ رسیدګي 

تر السٌ  د نَتَد شکای
تٌ د  اٍ يغَ کَلَ

لپارى ٍړتیا  رسېدنې
  لَړٍل

د فساد 
 پېژندنٌ

  :مىندنې

د شکایتَنَ تر السٌ »رت د اقتصاد ٍزا ،یَ نًو ګام دی پر ٍړاندې د نبارزې لپارىپېژندنٌ د فساد  تشخیص اٍ څرنګٌ چې د فساد
پٌ تَګٌ  فعالیت َنړيپالن کې د ل پر ٍړاندې د نبارزې پٌد فساد  «کَل اٍ يغَ تٌ رسېدنٌ

تر اٍسٌ نٌ  چې د شکایاتَ دفتر ال د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې نَندنې ښیي .ځای پر ځای کړي
، داخلي فترریس د دیَى کهيټٌ چې د  اٍ اٍسهًال .تر السٌ کړي اتچې شکای ،جَړ شَی دی

دا کهیټٌ يرى  5 .نَنَړې دندى پر نخ بیاییپکې ګډٍن لري ٍزیر د دفتر رییس تفتیش اٍ د 
پرانیزي اٍ د یکشنبې پٌ ٍرځ د ريبرۍ پٌ ناستٌ کې شکایات  َنٌصندٍق َنَتپنجشنبٌ د شکای

                                                                 
 نٌ، کابل، افغانستان;۴، د نرغَني >۵۹۳ –نٌ :د نرغَني  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ ټیټې کچې کارنندانَ سرى نرکٌ،   4
 کبثل، افغبنستبى  هو ــ9 هرغوهي، د 139۱د اقتصبد وزارت لو چبرواکو سره هرکو،   5
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 .کَيٍرتٌ ګَري اٍ رسیدګي 

کې ثبت کړي  ننابعَبېلَ چې شکایت کٍَنکي خپل شکایتَنٌ پٌ بېال شَی،د دې النل  َالیتد دفتر نش نَتَد شکایپٌ ٍزارت کې 
چې د ٍزارت پٌ دٍاړٍ  ،تٌ رسیدګي کَي نَتَصندقَنَ شکای يغَ دې یَاز ٌکهیټ .پٌ یَى سیستو کې نٌ ثبتیږي َنٌتاٍ شکای

غلَ شکایتَنَ ننظو يو ٍزارت تٌ د را ى یېڅ یَېشهېر سرچینې شکایتَنٌ اخلي اٍ يیَ  .يځای پر ځای شَکې  تعهیرٍنَ
 تېرد لٌ ٍزارت څخٌ  ټېکهی ېخپلَاکګډې اٍ ارزٍنې ې د څارن پر ٍړاندې د نبارزېفساد  دکلٌ چې  .د ځانٌ سرى نلري جزییات

.راټَل کړي ٍٍ څخٌ لٌ صندٍق نَتَيغَی یَازې څلَر شکایتَنٌ د شکای ،ٍغَښتل َ پٌ يکلٌ نالَنات ال شکایتَنک
دا چې  6 

لٌ الرې نٌ  پَياٍي ٌسرى د عان خلکَدلیل یې دا دی چې جَړ شَي نیکانیزنَنٌ پٌ سهٌ تَګٌ لٌ عانَ  ،شکایتَنٌ دٍنرى لږ دي
     .پرٍسیجرٍنَ باٍر نٌ لري غَد رشَي یا يو عام ٍګړي پ شریکدي 

کافي  د خَ ؛فعالٌ کړيیَى شهېرى  لپارى تَنَ د اخیستَشکای د چې ٍى، ى، ٍزارت دا يو پالن کړېبېردفتر سر پر نَتَد شکای
.شَی کار ندی ترسرىدا  لٌ انلٌ َاليبَدیجې د نشت

کال پٌ بَدیجٌ  ۵۹۳۱چې ٍزارت د  ،ي ٍایياقتصاد ٍزارت چارٍاک خَ د 7 
سیستو  نَتَد ٍالیاتَ د شکای .پیسې ځانګړې کړې ديتٌ  ېشهېر ېیَد اړیکې پٌ نَخٌ  اٍرېدٍد  نَتَد عانٌ ٍګړٍ د شکایکې 

 َنٌشکایت لپارى يېڅ سیستو نشتٌ، تر څَ یې تٌ د رسېدنې َنٍَالیاتَ شکایت د لٌ دې انلٌ .شَی فعال یتر اٍسٌ نٌ د ال
 .ٍاٍرېدل شي

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ  فعالیت شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ،ارزٍنٌ اٍ بیاکتنٌ پرٍسَد عهلیاتي  .۵   
سادى کَل اٍ بیا  پرٍسَد عهلیاتي  .۴

 .تعریفَل

عهلیاتي  نعیاريد 
راننځتٌ پرٍسیجرٍنَ 

، کَل، سادى کَل
 اٍ ارزٍنٌ َلتعریف

 اٍ اجرايي پٌ عهلیاتي
پٌ فساد  د کې  پرٍسَ

زیانهنَ برخَ  دٍړاندې 
 کهَل

 :مىندنې

.سادى کړيیې  پرٍسېچلي ېاٍ پ ګډې ریاستَنَ ۵۱د  اٍ  راننځتٌ کړی (SOP) کړنالرى عهلیاتي نعیاريد اقتصاد ٍزارت یَ 
د  8 

 عهلیاتي نعیاريد ټیو څېړنې دا پٌ ډاګٌ کَي چې  .ګام دی غَرىفساد سرى د نبارزې لپارى یَ  لٌپرٍسیجرٍنَ سادى کَل 
د ير  َپرٍسیجرٍنکړنالرٍ اٍ  غَ د .نصب شَيلَحَ پٌ د خبرتیاٍٍ لپارى  يٍګړٍ د السرس َد عان پرٍسیجرٍنٌ کړنالرې اٍ
 چې ،ستَنزى دا دى خَ نًهٌ .د رٍڼتیا النل ګرځېدلی فعالیتَنَ، چې د يغَی د  ټاکلی جدي نًالَیش لپارى فعالیتَنَریاست د 

پرٍسیجرٍنٌ سادى کړي اٍ دا د پرٍسیجرٍنَ د سادى کَلَ پٌ يکلٌ د شخصي کړنالرې اٍ چې  ،نشتٌ تګالرى ٌکَن داسې
 .قضاٍتَنَ النل ګرځي

                                                                 
 نٌ ــ کابل، افغانستان۳، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،   6
 نٌ ــ کابل، افغانستان ۳، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،   7
 >۵۹۳، [۹]د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت د اقتصاد ٍزارت تګالرى،   8
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 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ فعالیت شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

پٌ پام کې  ګانَنٌاړین 
د  تر څَ ،نیَل شَي
 ٌ کَلَد تر السنعلَناتَ 

غَښتنَ تٌ  خلکَلپارى د 
 .یل شيځَاب ٍٍ

نعلَناتَ تٌ »رت کې پٌ اقتصاد ٍزا
د پلي کَلَ لپارى  «قانَن د السرسي

 .ارزٍنٌ شرایطَ اٍ غَښتنَد 
د  «قانَن نعلَناتَ تٌ د السرسي»

 تګالرې پلي کَلَ لپارى د یَې
 .جَړٍل

 د دفتر پٌ ریاست اقتصاد ٍزارت د
 شعبٌکې نعلَناتَ تٌ دالسرسي پٌ 

 کارنندیَى د یَى ندیر اٍ کې 
 .ګَنارل

پٌ اقتصاد ٍزارت کې 
 نعلَناتَ تٌ د السرسي»

 پلي کَل «قانَن
 

 :مىندنې

.نعلَناتَ تٌ السرسی د افغانستان د خلکَ لٌ بنسټیزٍ حقَقَ څخٌ دی
 تضهین شَی، ځکٌ چې دا عانَدا پٌ اساسي قانَن کې  9 

ٌ پٌ رڼا کې د اقتصاد ٍزارت د عان اصلقانَني  د دغٌ .یا اٍ حساب ٍرکَنٌ شتٌٍګړٍ تٌ ډاډ ٍرکَي چې پٌ دٍلتي ارګانَنَ کې رٍڼت
، يغٌ لٌ بدى نرغٌ خَ .یې ٍرکړینړیتَب َلد فساد پر ٍړاندې د نبارزې پٌ پالن کې ذکر کړی اٍ ی لپارى نعلَناتَ تٌ السرسٍګړٍ 

ې د چ ،ٍزارت کَنٌ ارزٍنٌ نٌ دى تر سرى کړې یاد د بېلګې پٌ تَګٌ .نٌ دي پلي شَي ،چې د قانَن پر پلي کَلَ ټینګار کَي فعالیتَنٌ
 ندیردفتر کې یَ پٌ  نقام ٍزارتراغلی چې د  يهدارنګٌ ٍزارت پٌ دې کې پاتې .کړي پٌ ډاګٌ شرایط اړینقانَن د پلي کَلَ لپارى 

، اړین پرٍسیجر اٍ کې یې ٍړاندیز شَیپالن  پر ٍړاندې د نبارزې پٌٍګَناري اٍ د قانَن د پلي کَلَ لپارى څرنګٌ چې د فساد 
.سټراټیژي راننځتٌ کړي

 پَياٍيچې د عانٌ  ،راننځتٌ کړې یې کَي چې یَى کهيټٌ ادعا چارٍاکيکٌ څٌ يو د اقتصاد ٍزارت  10 
ریت یَ دیند پٌ تشکیل کې  ۵۹۳۱پر دې سربېرى د اقتصاد ٍزارت د  .لپارى یَ پرٍسیجر جَړ کړي اٍ دا بٌ نږدې ٍختَنَ کې جَړ شي

 .یل پٌ ننظَرۍ سرى بٌ ٍګَنارل شياٍ د نَي تشک پٌ پام کې نیَلیبست 
 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
لهړۍ 

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ فعالیت  شاخص

     
پٌ کلنۍ تَګٌ د اقتصاد 

ٍزارت د لَړپَړٍ 
 .چارٍاکَ شتهنۍ ثبتېږي

پٌ ٍالیتَنَ اٍ نرکز کې د 
اقتصاد ٍزارت د لَړپَړٍ 

د  نیرینَچارٍاکَ، رییسانَ اٍ آ
 نلکیتَنَ ثبت

دا ډاډ تر السٌ شي چې د 
اقتصاد ٍزارت چارٍاکي لٌ 
خپلَ نَقفَنَ څخٌ ناٍړى 

 .ګټٌ نٌ اخلي

  :مىندنې

دا د افغانستان  .د نړۍ پٌ کچٌ ننل شَې قاعدى دى تصدیق د فساد پر ٍړاندې د نبارزېد دٍلت د لَړپَړٍ چارٍاکَ د شتهنۍ ثبت اٍ  

                                                                 
 نادى ۵;الني جهًَري دٍلت د اساسي قانَن، د افغانستان اس 9

 د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ، کابل، افغانستان   10
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فساد سرى د نبارزې د عالي  د ثبت اٍ څېړنې لړۍ لٌ اداري .پٌ دٍلتي ارګانَنَ کې پلي کیږي چې د اقتصاد ٍزارت یې یَى برخٌ دى
لٌ دٍلتي چارٍاکَ څخٌ غَښتل کیږي  اٍي ارګان تٌ ځانګړي فَرنَنٌ لېږد ير کال پٌ پای کې ير  .لخَا ريبري کیږي (HOO)ادارې 

نَندنې  ې کهیټېد فساد پر ٍړاندې د نبارزې د څارنې اٍ ارزٍنې ګډې خپلَاک کٌ څٌ يو .َنَ جزییات ٍړاندې کړيچې د خپلَ نلکیت
پٌ اقتصاد  .11ښنٌ دىسترى اندی یَى دا چې ،لخَا پٌ سهٌ تَګٌ نٌ څېړل کیږي سرى د نبارزې د عالي ادارې فساد لٌښيي چې شتهنۍ  دا

اپَر ر يیڅ پٌ اړىد نا قانَنٌ شتهنیدٍ  یاد ٍزارت د چارٍاکَ  اٍ نسٍَلینَ  تر اٍسٌ د لٌ فساد سرى د نبارزې عالي ادارې ،ٍزارت کې
د افغانستان اسالني دا چې  لنډى .نَ سختٌ دى چې ادعا ٍشي، چې پٌ دې برخٌ کې پایلې بشپړې تر السٌ شَې دي .ٍرکړی نٌ دی

قانَن پر بنسټ د جهًَري ریاست د چارٍ ادارې د  اٍ د دغٌ نَي یاٍ څېړنې قانَن تصَیب کړ جهًَري دٍلت د شتهنیَ د ثبت
 یادې نَې ادارې څخٌلٌ فساد سرى د نبارزې لٌ عالي ادارې ي اٍ دا دندى بٌ راننځتٌ کېږى نَې ادارى ٌ تشکیل کې یَپعهَني ریاست 
  .تٌ ٍلېږدٍل شي
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باید پٌ يرى  د جندر برخې استازی   
 .يګَنارنٌ کې ګډٍن ٍکړ

 ٍزارت د د باید یسد جنرر ری
نعینانَ اٍ  ،ٍزیر)شَرا ريبرۍ 

 .پٌ ناستَ کې ګډٍن کَي (یسانَری
باید د سرچینَ د یس د جندر ری

پرٍګرانَنَ پٌ تخصیص پٌ ګډٍن د 
د  ، ترڅَيګډٍن ٍکړجَړٍلَ کې 

تر السٌ  نساٍات څخٌ ډاډ جندر لٌ
 .شي

 
د بشري حقَنَ اٍ جندر 

د اساسي نساٍاتَ پٌ رڼا کې 
تصهیهَنَ، د سرچینَ د 

، د پراختیاي تخصیص
پرٍګرانَنَ جَړٍلَ سپړنٌ اٍ 

 بیاکتنٌ 

 
لٌ بشري حقَنَ اٍ د جندر 

 لٌ نساٍاتَ څخٌ ډاډ

 :مىندنې

يغٌ نًال چې سرچینې  تېرى بیاپٌ  جنسیتي نابرابرٍالی فساد تٌ الرى يَارٍي .نفًَنَنٌ دي تړلي ىنرتبط اٍ سر فساد اٍ جندر دٍى
.ٍنٌ ٍیشل شيتر ننځ پٌ نساٍیانٌ تَګٌ  کارکَنکَ د یَى ارګان د ښځینٌ اٍ نارینٌ انتیازاتاٍ 

د دې تړلې اړیکې پر بنسټ، د  12 
چې  ښيي،پٌ دې برخٌ کې د ټیو نَندنې  .ٌ پام کې نیَليپالن کې د جندر نساٍات پ پر ٍړاندې دنبارزې پٌد فساد  ،اقتصاد ٍزارت

ترتیب،  کې د ٍزارت د جندر پٌ يکلٌ پالیسۍ بحثَنَچې پٌ لَړى کچٌ  ،نسئَل نٌ درلَد ٍزارت د جندر پٌ برخٌ کې کَم د جندر
13کړي ادارى اٍ پلې

14ږيیَى نشاٍر لخَا ريبري کې د اٍس د جندر ریاست د جندر .
چې پٌ ٍزارت کې د جندر  ٌټیو دا ٍنَندل .

خَ د ٍزارت د بشري سرچینَ ریاست بیا د  .کو دی ډېر ٌنارین ترځکٌ چې د ښځینٌ نانَرینَ شهېر  ،نانساٍات پٌ لَړى کچٌ دي
 .النل بَلي کار ټیټ ظرفیت د دې کارکَنکَ ښځینٌ

 

 

                                                                 
، د >۵۹۳ٌ، د دٍلتي چارٍاکَ د شتهنیَ د ثبت پٌ اړى لٌ فساد سرى د نبارزې د عالي ادارې الرښَد، د اقتصاد ٍزارت لٌ نسئَلینَ اٍ چارٍاکَ سرى نرک 11

 انستاننٌ، کابل افغ۵۴نرغَني 
  12

 corruption.pdf-and-/gender32270e803382a8c79f28845e0c165672https://www.sida.se/contentassets/ 

 نٌ ــ کابل، افغانستان۵۴، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،   13
 نٌ ــ کابل، افغانستان۵۹، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،   14

https://www.sida.se/contentassets/165672c0e28845f79c8a803382e32270/gender-and-corruption.pdf


 

11 
 

 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ  فعالیت شاخص

     
د اسنادٍ پرٍسیجر د کابل پٌ 

  تطبیقَلٍاحدٍنَ کې 
پرٍسیجر د ٍالیاتَ پٌ  ٍ د اسناد

 تطبیقَلٍاحدٍنَ کې 

د اسنادٍ د یَى نَي اٍ 
 جانع سیستو جَړٍل

رسهي اسنادٍ تٌ 
 السرسی

 :مىندنې

چې پٌ یَى ارګان کې لٌ رٍڼتیا اٍ حساب  ،رسهي اسنادٍ تٌ سادى اٍ ژر السرسی اٍ د يغَی پٌ نناسبٌ تَګٌ ساتل ډېر نًو دي
اٍ يڅَ د  فعالیتَنَ پٌ ٍړاندې خپلَ د فساد «السرسی رسهي اسنادٍ تٌ»اقتصاد ٍزارت  انلٌلٌ دې  .ٍرکَنې څخٌ ډاډ تر السٌ شي

چې بې  ،سیسټو جَړ کړییَ ډېر نعیاري چې ٍزارت د اسنادٍ  ښيي،د ارزٍنې ټیو نَندنې  .پٌ پام کې نیَلی دی یَې برخې پٌ تَګٌ
ٍالیاتَ کې د پلي کېدٍ ٍړ اٍ یَ پرٍسیجر یې جَړ کړی چې پٌ نرکز اٍ  اجازى ٍرکَي َنٌ ځنډى رسهي اسنادٍ تٌ د السرسيلٌ ک
.دی

15  
 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ  فعالیت ځانګړنٌ

     

چې  یَ دفتر جَړ شَی،
تٌ اساسي خدنتَنٌ نراجعینَ 

  .ٍړاندې کَي

تر  ،جَړٍلدفتر  ينعلَنات د یَى 
تٌ د اړٍندٍ  نراجعینَ څَ

نَضَعاتَ پٌ يکلٌ نعلَنات 
 .ٍرکړي

 نراجعینَ تٌ
 برابرٍل انتیاٍېاس

  :مىندنې

 لٌنستقیهٌ اړیکٌ د عانَ خلکَ د افغانستان پٌ ارګانَنَ کې لٌ دٍلتي چارٍاکَ سرى 
کار دا پٌ بلٌ ٍینا،  .خنډ پٌ تَګٌ لیدل شَېفساد سرى د نبارزې پٌ الرى کې تل د یَى 

لٌ دٍلتي  لپارى چېد دې  .چې دٍلتي چارٍاکَ تٌ بډې ٍرکړي الر يَارٍي تٌ خلکَ
پر فساد  اداري ، د اقتصاد ٍزارت دچارٍاکَ سرى نستقیهٌ اړیکٌ لٌ ننځٌ یٍَړل شي

د خدناتَ د یَى ٍاحد دفتر راننځتٌ کَل پٌ پام کې  پالن کې ٍړاندې د نبارزې پٌ
عام خلک کَالی شي د بیالبیلَ خدناتَ لپارى یاد  دفتر تٌ د خدناتَ د یَې   .نیَلی 

یَى دفتر داسې  دغٌد اقتصاد ٍزارت  خَ .پٌ تَګٌ نراجعٌ ٍکړي ٍاحدې نرجعې
 لپارى نراجعٌ ير ډٍل خدناتَ دې د ٍ نتقاضیانچې  نراجعین اٍاحدى نرجع نٌ دى 

                                                                 
 نٌ :، د نرغَني >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت د فایلنګ سیستو پرٍسیجر،   15



 

12 
 

16ٍکړي ٍرتٌ
شتٌ چې  ریاستَنٌ داسې ډېر د ټَلنیزٍ چارٍ خدناتَ ریاست پٌ ګډٍن د یاد ٍزارت  د بېلګې پٌ تَګٌ د اقتصاد ٍزارت .
 شعبېیَازې څلَر  نَنَړی دفترښيي چې  نَندنېټیو  څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې د .نٌ لري اٍ څانګٌ شعبٌيېڅ فتر کې چې پٌ یاد د

اٍ ال  سرګردانٌ بلې خَا تٌاٍ یَې اړ کړي چې د ٍزارت پٌ ديلیزٍنَ کې  نراجعین چارې دې نَ .لري اٍ د یَى کس لخَا ادارى کیږي
اٍ د اقتصاد ٍزارت  دفتر د پیاٍړي کَلَ پالن لري دغٌراتلَنکي کې د  نږدې ارٍاکي ٍایي چې پٌد اقتصاد ٍزارت چ .لًاندى ٍګرځي

ٍاحد ستَنزٍ تٌ پٌ یَى   ټَلَ ټَل اړٍند ریاستَنٌ بٌ د خدناتَ پٌ دغٌ ٍاحد دفتر کې شعبې ٍلري ترڅَ  لٌ دې الرې د نراجعینَ
   .دفتر کې رسیدنٌ ٍشي

 
 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ  فعالیت شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

د اقتصاد ٍزارت پٌ ٍالیتي اٍ نرکزي    
عهلیاتي اٍ ستراتیژیک دفترٍنَ کې 

 ٍَرکَل اپَرپالنَنٌ اٍ د يغَی د ر
فعال و لٌ الرې د انالین سیستسیستو 

  .شَی
د پراختیايي پرٍژٍ د لړۍ سیستو پٌ 

ٍالیتي اٍ نرکزي کچٌ د یَى انالین 
سیستو لٌ الرې پٌ ټَلَ بَدیجَي 

 .شَی فعالٍاحدٍنَ کې 
پٌ پراختیايي پرٍژٍ کې د ٍالیتي اٍ 

و جَړٍل، اپَر سیستنرکزي څارنې ر
پراختیا، سازناني کَل اٍ قانَني 

 .کَل

د ندیریت د نعلَناتي 
سازناني سیستو پراختیا اٍ 

 .کَل
 

پٌ پراختیايي پرٍژٍ کې د 
اٍ نرکزي څارنې ٍالیتي 

و جَړٍل، راپَر سیست
پراختیا، سازناني کَل اٍ 

 .قانَني کَل

د الکترٍنیکي 
 دٍدٍل حکَنتَلۍ

 :مىندنې

و نیَلی د اقتصاد ٍزارت تصهی ځکٌ نَ .چې د فساد پٌ ضد کارٍل کېدای شي ،دى ٍسیلٌ ىيغٌ بنسټیز ٌبل حکَنتَليالکترٍنیکي 
چې ٍزارت یَ  ښييټیو نَندنې  څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې د .تٌ پراختیا ٍرکړيحکَنتَلۍ چې پٌ خپلَ ٍاحدٍنَ کې الکترٍنیکي 

.ٍرکَل پکې شانل دي اپَرچې پٌ ٍالیتي اٍ نرکزي کچٌ ر ،و جَړ کړیندیریتي سیستی نعلَناتي ړپیاٍ
نعلَناتي ٍزارت  17 

دغٌ پر دې سربېرى، د  .چې کَالی شي خپل عهلیاتي اٍ ستراتيژیک پالنَنٌ انالین سیستو تٌ ٍاړٍي ،پياٍړی کړیندیریتي سیستو 
جَي ٍاحدٍنَ کې پٌ انالین تَګٌ پٌ نرکز اٍ ٍالیتَنَ کې یپٌ ټَلَ بَد لړۍ لٌ الرې ٍزارت کَالی شي چې د پرٍژٍ پرنختګ سیستو

ې ٍرکَند پرٍژٍ د پرنختګ رٍڼتیا اٍ حساب علَناتي ندیریتي سیستو نچې  ،يلٌ دې څخٌ پٌ ډاګٌ کېږ .ٍڅاري اٍ تعقیب یې کړي
   .دى زیاتٌ کړې کچٌ

  

                                                                 
 افغانستان -نٌ، کابل>۵، د نرغَني >۵۹۳د ارزٍنې ټيو لیدنې،   16
 افغانستان -نٌ، کابل۱، د جنَري ۴۵۵۱د ټیو لیدنې اٍ د نعلَناتي ندیریتي سیستو لٌ ټیو سرى نرکٌ،   17
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 په بشري سرچینى کې روڼتیا او حساب ورکىنه
ال تر اٍسٌ  د   نٌ تطبیق د پرٍګرانَنَ لَړٍلَ  اٍ د ظرفیت  د کارکَنکَ نٌ ګهارل پر بنسټاٍ ښایستٌ ساالرۍ اصل د ٍړتیا 

لٌ دغې  کالَ رايیسې >۵لٌ  چې د افغانستان دٍلت ، ګنل کیږي ننګَنٌافغانستان د اسالني جهًَریت دٍلت پٌ نخ کې یَى سترى 
دٍلتي ادارٍ د کارکَنکَ  دکال کې  ۵۹۳۴پٌ  نَندنې چې ېارزٍن ېيغ څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې د د .ستَنزې سرى الس اٍ ګریَان دی

خپلَي پالنې پر بنسټ تل د شخصي اړیکَ اٍ  َ کارکَنکيبستَناٍ دٍیو  ينړَلد چې ښيي  ،ېسرى شَتر   اړى پٌ رٍسېد پ ګهارنې د
.پر دندٍ ګهارل کیږي

د  فعالیتَنٌ د بشري سرچینَ  َنخٌ ٍنیَل شي، د اقتصاد ٍزارت خپل لړۍد دې لپارى چې د دې نفسدې  18 
  .شَي دينړیتَب پنځٌ فعالیتَنٌ لري چې پٌ الندې ډٍل بیان َدا ل .نړیتَب کې نیَلي ديَپالن کې پٌ ل پر ٍړاندې د نبارزېفساد 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
لهړۍ 

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ فعالیت  شاخص

     

د کار اٍ نلکي خدنتَنَ لٌ قانَن سرى 
 سو د ټَلَ نانَرینَ د کړنَ ارزٍنٌ

د نانَرینَ د کړنَ د 
 ترسرى کَلارزٍنې 

 بشري سرچینَ د ندیریتد 
 پراختیا

 :مىندنې

د  .د نخنیَي پٌ برخٌ کې خَرا نًو ګڼل کیږيفساد د  رنګٌاٍ تنزیل د بشري سرچینَ د ندیریت اٍ يهدا ترفیعد کارکٍَنکَ 
دې لپارى چې دا ننګَنٌ لٌ ننځٌ  لٌ .ګڼل کیږيیَى لَیٌ ننګَنٌ  اٍس يو  څخٌ نعافیت َنجازات لٌ کې دٍلتي ادارٍ افغانستان پٌ 

راننځتٌ  پرٍسٌ نعیاريیَى د ارزٍنې  فعالیتَنَد قانَن پر بنسټ د  نَتَنلکي خدنیَړل شي، د اقتصاد ٍزارت د يېَاد د کار اٍ 
 د کسان ۹۱۹ى، کړٍارتقا  تنَ >۴۵ پٌ دٍی کې .کړنې ٍارزٍلې کارکَنکَ ۳۴;د بشري سرچینَ ریاست د ٍزارت د  کال کې >۵۹۳پٌ  .کړې

دي چې ٍزارت خپل د بشري سرچینَ  ېدا کړنې د دې ښکارندٍی 19 .یَش ننفک کارکَنکی یَ یَازې اٍ حق اٍ ٍړتیا نٌ درلَدىارتقا 
   .تنزیل کړي یې اٍ کو کارى کارکٍَنکي ېارتقا ٍرکړ یې تٌ نندانَکار َښ َچې خپل ېشَ ٌندیریت تٌ ډېر ايهیت ٍرکړی اٍ نعلَن

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
نړۍ َل

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ  فعالیت شاخص

الکترٍنیکي حاضري جَړى      
 شَې

الکترٍنیکي حاضري 
 جَړٍل

د بشري سرچینَ د 
 پراختیا ندیریت

 :مىندنې

اٍ لٌ کارى د   ناٍړى ګټې اخیستنې  د څخٌ چې د حاضرۍ ځکٌ کارٍل کیږي کې الکترٍنیکي حاضري اٍ ادارٍ دفترٍنَدٍلتي پٌ 
د افغانستان پٌ دٍلتي  نخکې .شي اٍ څارل اضري پٌ سهٌ تَګٌ تعقیبحد کارکَنکَ څخٌ نخنیَی ٍشي اٍ  تیښتېکارکَنکَ د 

پٌ حاضرۍ کې رٍڼتیا کارکَنکَ د دې لپارى چې د  .ې، چې درغلۍ پکې ډېرې لیدل کېدېدلېالسي تَګٌ ثبتکې حاضرۍ پٌ  ادارٍ
ټیو نَندنې  ارزٍنې د .کړې اٍ نصب تنظیوپٌ درٍازٍ کې برېښنایي حاضرۍ  نحَطَرت د خپلَ دٍاړٍ د اقتصاد ٍزا ،راننځتٌ شي

                                                                 
 18 VCAReportCSC.pdfhttp://www.mec.af/files/ 

 .ن۵۹ٌد نرغَني  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت د بشري سرچینَ لٌ ریاست لخَا ارایٌ شَي اسناد،   19

http://www.mec.af/files/VCAReportCSC.pdf
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َ پٌ ٍزارت کې یدا ٌ چې څنګ خَ .لٌ الرې خپلٌ حاضري ٍرکړيچې ټَل کارکٍَنکي اړ دي چې د نَي الکترٍنیکي سیستو  ښييدا 
دې لپارى د  د .کارٍل يیرٍي حاضرۍ کيد الکترٍنی سًَاا  یا يو ٍ ا ډٍلعهدي پٌ  ځینې ٍختَنٌي کارکَنک نَی سیستو دی، د ٍزارت 
د بشري سرچینَ  .نٌ نیسيیې جدي  الکترٍنیکي حاضرۍ کړې چې ٍضعجریهٌ  کارکَنکَ نقدييغَ  بشري سرچینَ ریاست پر

شانل دي، پکې نعاش ګرځَل شَی، چې لَړپَړي چارٍاکي يو نندانَ ډاګٌ کَي چې د ٍزارت دسلګَنَ کار پٌ دا ٍرٍستی راپَر
.چې غیرحاضر دي ښييځکٌ د الکترٍنیکي سیستو ریکارد 

 20    
 

 
 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
لَنړۍ 

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ فعالیت  شاخص

     
نَټر چلٍَنکَ  د د اقتصاد ٍزارت

  پٌ ګډٍن خدناتي کارکٍَنکي د
رسهي جانې دندې پر نًال 

 .اغَندي

رسهي د دندې پر نًال 
اٍ  جانې اغَستل

   پېژند کارت کارٍل

د بشري سرچینَ د 
 پراختیا ندیریت

  :مىندنې

څخٌ ډاډ تر السٌ شي ، ٍزارت لٌ خپلَ کارکٍَنکَ د يَیت لٌ تشخیص نستقیهې اړیکې بندې شي اٍ د کارکٍَنکَ  چې د دې لپارى
پٌ داسې  .خدناتي کارکٍَنکَ یې ځانګړې جانې ٍېشلي دي پراٍ  ٍاغَندي اٍ یَنفَرم جانېغَښتي چې د دندې پر نًال رسهي 

د اقتصاد ٍزرات د  چې ښيي،د ارزٍنې د ټیو نَندنې  خَ ؛دی  ژننتٌ  تطبیق فعالیت د دغٌنشرتابٌ حال کې چې د اقتصاد ٍزارت 
.کړې ډډى ظايراا د یَنیفَرم لٌ اغَستَ  َننداناٍ د ٍزارت کارريبرۍ دا انر پٌ ټَلیزى تَګٌ نٌ دی تطبیق شَی 

 پرٍايۍ  بې د دغٌ 21 

                                                                 
 .ن۵۹ٌد نرغَني  ،>۵۹۳پَر، اد ارزٍنې ټیو تٌ ٍرکړل شَی ر 20
 افغانستان -کابل ،;۴-۵۵د نرغَني ، >۵۹۳پالن د بیاکتنې پر نًال د ټیو لیدنې،  پر ٍړاندې د نبارزېد فساد   21



 

15 
 

  .لیکې پالیسي نٌ لريرسهي اٍ د جانَ اغَستلَ   د کارکَنکَ لپارى دا دی چې د افغانستان يیڅ دٍلتي ادارى بنسټیز دلیل
 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
لَنړۍ 

 نېټٌ
 پایلٌ

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ فعالیت  شاخص

     
د پایلَ  اٍ دٍیو بستَنٌ چې نړيَيغٌ ل

 .سي) پرٍګرام  لپارى د ظرفیت جَړٍنې
ډیر شَي نٌ دي، استخدام  لٌ الرې (آر .بي
 آر .بي .سيد  کارکَنکي اعالنیږي اٍ ژر 

 .ږيګهارل کېلٌ الرې  پرٍګرام
ېیو اٍ څلَرم بستَنٌ پٌ نلي کچٌ ټَل در

لٌ الرې  (آر .بي .سي)د ګهارنٌ ي اٍ اعالنېږ
  .يکېږ

اٍ  ېږيبستَنٌ اعالن شپږماٍ  پنځوټَل 
بریالی کاندیدان د رتب نعاش دسیستو لٌ 

 .الرې ګهارل کیږي

د تجربې، نًارتَنَ اٍ ٍړتیا 
پر بنسټ د کارکٍَنکَ 

 ګهارل

د بشري 
سرچینَ د 

 ندیریت
 پراختیا

 :مىندنې

تٌ  (IARCSC) نلکي خدنتَنَ  خپلَاک کهیسیَن د اداري اصالحاتَ اٍګهارنې ٍاک  دٍلتي ادارٍ د کارکَنکَ د لٌ يغٌ ٍختٌ چې د
 خَ .یاد کهیسیَن تٌ ٍرسپارل شَې دي چارې ګهارنې د کارکَنکَ د  ، نَ د اقتصاد د ٍزارت پٌ شهَل د ټَلَ ٍزارتَنَلیږدٍل شَي

نَ پٌ دې بنسټ  .دىَ ٍنډى د پام ٍړ ریاستَنبیا يو د نلکي کارکٍَنکَ د ګهارنې پٌ لړۍ کې د اړٍندى ٍزارتَنَ د بشري سرچینَ 
ټیو نَندنې دا پٌ ډاګٌ کَي چې یاد  ارزٍنې د .کی شانل شَيد اقتصاد د ٍزارت د فساد پر ٍړاندې د نبارزې پالن نَنَړی فعالیت 

د   بستَنٌ ۱۵خَا ٍشاپرٍګرام پر بنسټ  (CBR) سي بي آر لَیې الستٌ راٍړنې  لري اٍ يغٌ دا چې یاد ٍزارت دکې  ٌپدې برخٍزارت 
.دي ډک کړيیَې شفافي اٍ عادالنٌ پرٍسې  لٌ الرې 

د نَرٍ  ګهارل شَی دی نَ ځکٌ  اٍ ٍړ کسان کې پٌ کار پَى بستَنٌ پٌ یادٍ  22 
 23  .ٍزارتَنَ پٌ پرتلٌ پٌ یاد ٍزارت کې د ناکانٌ نَناندانَ لخَا شکایتَنٌ يو کو ٍٍ

 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
 پایلٌ پيل 

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ کړنٌ  شاخص

 
 
 
 
 

 
 

 د ظرفیت د ارتقا اړینٌ ارزٍنٌ بشپړى شَى   
 

 د ظرفیت د ارتقا پالن جَړ شَی
 

 یدید ظرفیت د ارتقا پالن پلي شَ

اقتصاد ٍزارت د کار 
کٍَنکَ د ظرفیت د 

لَړٍلَ پٌ نَخٌ د 
ټرینینګ د پرٍګرانَنَ 

 پلی کَل

د بشري 
سرچینَ د 

ندیریت 
 پراختیا

 

                                                                 
 کابل، افغانستاننٌ، ۵۱څخٌ تر  ۵۹کال د نرغَني د نیاشتې لٌ  >۵۹۳  د بشري سرچینَ ریاست سرى نرکٌ، د اقتصاد ٍزارت 22
 کابل، افغانستان نٌ،۵۹کال د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت د بشري سرچینَ ریاست سرى نرکٌ،  23
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 :مىندنې

د اقتصاد ٍزارت تر اٍسٌ لٌ دې   .ټيټ ظرفیت یَى لَیٌ ستَنزى ٍى د کارکَنکَ د افغانستان پٌ دٍلتي ادارٍ کېکلَنَ کې،  ۵۱پٌ تېرٍ 
لٌ يهدې انلٌ د  .اٍ پالیسۍ پٌ اغېزننٌ تَګٌ پلي کړي عهلیاتي چارې ننګَنې سرى نخ دی اٍ پٌ سهٌ تَګٌ نشي کَالی چې خپلې

څارنې اٍ ارزٍنې  د .دی َ تٌ ځاي ٍرکړيلَړٍالپالن کې د خپلَ کار کٍَنکَ د ظرفیت اقتصاد ٍزارت د فساد پر ٍړاندې د نبارزې پٌ 
)د اړتیا ارزٍنٌ رٍزنې چې د بشري سرچینَ ریاست د ٍزارت د ټَلَ ٍاحدٍنَ لپارى د  ښيي نَندنې (MEC)کهیټې TNA)  تر سرى کړې 

) د اړتیا د ارزٍنې رٍزنې د .فرصت ٍرکړل شَې رٍزنېاٍ ير کارکٍَنکي تٌ د يغې د ارزٍنې پر بنسټ د  TNA) نړیتَبَنٌ پٌ الندې َل
  :ډٍل دي

  

 کَل اٍ لٌ ادارې اٍ کارکَنکَ سرى نعرفي نَيَ ګَنارل شٍَ کارکٍَنکَ تٌ الرښٍَنٌ  .۵
 (ننجهنت)ندیریت  .۴
 حقَقي پَياٍی .۹
 فرصتَنٌ د کار آنَزۍ نړیَال تحصیلي بَرسَنٌ اٍ   .:
 د لیسانس اٍ ناسټرۍ بَرسَنٌ  .;
 

راپَرٍنٌ سرى شریک شَي  (MEC) د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې 
پٌ ډاګٌ کَي چې د اقتصاد ٍزارت سلګَنٌ کارکٍَنکَ تٌ یاد 

 رٍزنې د بشري سرچینَ ریاست د .فرصتَنٌ ٍرکړل شَي دي
ټرینینګ د اړتیا د ارزٍنې پر بنسټ د ٍزارت د کار کٍَنکَ  اٍ

 پرٍګرانَنَ رٍزنیزٍ خَلپارى دا فرصتَنٌ ٍړاندې کړي دي، 
 ېنستقیهغیر کلٌ پٌ لړۍ کې   کَلَ د نعرفي د کارکَنکَ تٌ

لٌ بلٌ پلَى د  24 .کیږي اٍ یا يو ځينې نًال نستقیهې نداخلې
انساني  رکَنکَد کا یَى زیاتٌ برخٌ َپَرتٌ لَنړیتَبَن

، پٌ داسې حال تٌ ځانګړي شَېٍدې   (Soft skills)نًارتَنَ
کې چې کیداي شي یاد نَرد د لَړ پَړٍ اٍ ريبرۍ کچې 

د تېرٍ دٍٍ  لسیزٍ پٌ  .کارکَنَ د دندٍ د الیحې یَى برخٌ ٍي
 .ديې شَلګَل لَړٍلَ  پر ٍدې اٍ  (Soft skills)د نلکي کارکَنکَ د انساني نًارتَنَ لړ کې، د نړیَالَ نرستَ یَى لَیٌ برخٌ پیسې 

تٌ دندى ٍرکړل  اٍ رییسانَ لَړ پَړٍ ندیرانَ یا يو  ٍګهارل شي اٍپر دندٍ   ٍړ اٍ نسلکي کسان دی چې ددې ٍخت رارسیدلی اٍس
  .شي چې د دٍی د دندٍ د الیحَ پر بنسټ يغَ کسانَ تٌ رٍزنٌ ٍرکړي چې ٍړتیاٍې یې ټيټې دي

رٍزنیزٍ پرٍګرانَنَ د اغیزننتیا د ارزٍنې پٌ نَخٌ د ځانګړی اٍ نشخص  ګډٍن پٌ ټَلَ دٍلتي ادارٍ کې د د اقتصاد ٍزارت پٌ
.ګڼل کیږي یَى بلٌ تشٌ الرښَد یا کړنالرې نٌ شتَن پٌ دې برخٌ کې 

د یادٍ رٍزنیزٍ  لٌ انلٌ، نٌ شتَند دغٌ ډٍل یَى الرښَد د  25 
 ې يغٌ تجربې اٍاٍ خپلاړین بدلَن راٍلی  کې ٍاحدٍنَ ادارٍ  چې پٌ خپلَ پٌ دې نٌ دي تَانیدلي   ګډٍنَال ډېری پرٍګرانَنَ

لٌ خپلَ يهکارانَ سرى شریک چې پٌ ځانګړي تَګٌ یې لٌ يیَاد څخٌ بًر لٌ رٍزنیزٍ پرٍګرانَنَ څخٌ یې ترالسٌ کړي دي نًارتَنٌ 
 کړي

                                                                 
 کابل، افغانستان نٌ، >۵د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳ د اقتصاد ٍزارت د ظرفیت د ارتقا رپَرت، 24
 کبثل، افغبنستبى  هو،17د هرغوهي د هیبشتې  139۱ د اقتصبد وزارت لو چبرواکو سره هرکو، 25
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  یا او حساب ورکىنهکې روڼت پروسه پهد تدارکاتى 
 اٍ قرادادٍنٌ پرٍژې د فساد پر ٍړندې ډیرى زیانهننَنکې دى، د بیلګې پٌ تَګٌ پٌ پرتلٌ برخٍَزارتَنَ د نَرٍ  د د تدارکاتَ پرٍسٌ

پرٍسٌ  د داٍطلبۍ د دې لپارى چې .زیات تخهین کېږي لٌ بیې د نارکیټې ٍاقعي لګښت د پرٍژ ٍرکَل کیږي،ځانګړٍ شرکتَنَ تٌ 
د دې لپارى چې د دې  .پٌ تباني کې قراردادٍنٌ ترالسٌ کَي دٍلتي کار کٍَنکَ سرى د  اٍ پٌ ګډى شرکتَنٌ لٌ یَ بل سرى ٍګټي

  .ستَنزې نخٌ ٍنیَل شي، پٌ دې نَخٌ د اقتصاد ٍزارت، لٌ فساد سرى د نبارزې پٌ پالن کې د تدارکاتَ چارٍ تٌ لَنړیتَب ٍرکړی
  .ٍ پٌ الندې ډٍل ديا لري فعالیتٌ دا لَنړیتَب درې 

 

 ګَاښ
ٍرٍستۍ 

 نېټٌ
 پایلٌ پيل 

نسئَل 
 ٍاحد

 نَخٌ کړنٌ  شاخص

 
 

 
 

   

 ۵۵۵۵۵;ټَل يغٌ تړٍنَنٌ چې تر 
افغانیَ زیات دي د اقتصاد ٍزارت اٍ 

نلي تدارکاتَ پٌ ٍېبپاڼٌ کې خپارى 
  .شَي دي

د اقتصاد ٍزارت اٍ د تدارکاتَ نلي ادارې 
خپرٍل چې د پٌ ٍېبپاڼَ کې د تړٍنَنَ 

نَسسې پٌ کړنَ کې رٍڼتیا اٍ حساب 
 .ٍرکَنٌ زیاتٌ شي

د ٍزارت د 
تدارکاتَ پٌ لړۍ 

کې د رٍڼتیا 
 راٍستل

  :مىندنې

پٌ ډېرٍ دٍلتي ادارٍ کې  .کهَي کچٌ فساد د  السرسی د تدارکاتَ پٌ لړۍ کې رٍڼتیا راننځتٌ کَي اٍنساٍي قراردادٍنَ تٌ  يتدارکات
د  .ټَل جزییات لٌ ټَلَ قراردادیانَ سرى نٌ شریکیږي قراردادٍنَ چې د تدارکاتي ښيينَندنې  (MEC) څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې د

ځینې ٍختَنٌ ناقص اعالنات پٌ جعلي تَګٌ خپرٍي چې څېړٍنکي ٍغَلَي اٍ يغَی تٌ داسې  اٍ نسٍَلین تدارکاتَ نانَرین
  د يغَ قرادادٍنَ جزییات چې د اقتصاد ٍزارت تصهیو نیَلی چې .ى سهٌ اعالن شَې دىٍښیي چې پرٍژى د تدارکاتَ لٌ قانَن سر

ټیو نَندنې دا پٌ  ارزٍنې د .د اقتصاد ٍزارت اٍ د نلي تدارکاتَ پٌ ٍېبپاڼَ کې خپارى کړيارزښت لري زیات  څخٌ افغانیَ ۵۵۵۵۵;لٌ 
.ټَل جزییات پٌ پَرتنیَ دٍٍ ٍېبپاڼَ کې خپارى کړي قرادادٍنَلَړ د څخٌ افغانیَ  ۵۵۵۵۵; دډاګٌ کَي چې د اقتصاد ٍزارت 

 26 
دا سټنډرد  .جَړٍل دي (SOP)د یَې سټندرد عهلیاتي کړنالرې یا  (د تدارکاتَ پٌ ګډٍن)ریاستَنَ لپارى  ۵۱د ٍزارت بل ښٌ ګام د خپلَ 

چې پٌ لَړى کچٌ بٌ لٌ بډٍ څخٌ نخنیَی  ټاکلي دي  ضرب االجلَنٌ  بٌ د ټَلَ تدارکاتي لړیَ لپارى نشخص (SOP)عهلیاتي کړنالرى یا 
د اقتصاد ٍزارت پٌ بېل بَرډٍنَ کې خپریږي  (SOP)بلٌ ښٌ ځانګړنٌ دا دى چې دغٌ سټنډرد عهلیاتي کړنالرى یا  نَښتد دې  .ٍکړي

 27 .چې د عانٌ ٍګړٍ لپارى پٌ اسانۍ سرى د السرسې ٍړ ٍي
  

 
 
 
 
 

                                                                 
 ، افغانستان ، کابل۵۱د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳ د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ، 26
 کابل، افغانستان ، ۵۱رغَني د نیاشتې د ن >۵۹۳کتنٌ،  حېد ارزٍنې د ټیو لخَا د سا 27
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د دې نَخې لپارى سټندرد پرٍسیجرٍنٌ جَړ شَي اٍ د    
 .تعقیب سیستو چهتَ دی

د اقتصاد ٍزارت د اضافي شتهنۍ اٍ نلکیتَنَ د ساتلَ 
لپارى پٌ شًرنَ کې د اقتصاد ٍزارت پٌ ٍدانۍ کې یَ 

يهداراز د یاد زېرنتَن  .نرکزي زېرنتَن جَړ شَی دی
  .لپارى د ندیریت سیستو يو جَړ شَی

د نالي اٍ تدارکاتي 
کړنَ لپارى د تعقیب 

  .سیستو جَړٍل

د ٍزارت پٌ 
تدارکاتَ کې د 

رٍڼتیا راننځتٌ 
 کَل 

  :مىندنې

دا پٌ ډېرى تَګٌ د ثابتَ قیهت لرٍنکَ اجناسَ  .ځینې ٍختَنٌ پٌ ٍزارتَنَ کې د تدارکاتَ چارې پرتٌ لٌ کَم دلیلٌ ځنډٍل کیږي
بډې اخیستل پکې ستَنزنن  تدارکات دي چې د یَى ځانګړي دلیل لپارى ځنډٍل شَي دي اٍ نعهَال دا يغٌ ٍخت ډېر پېښېږي چې

یَ سیستو  تعقیبد دې لپارى چې لٌ داسې سناریَګانَ څخٌ نخنیَی ٍشي، د اقتصاد ٍزارت د تدارکاتي اٍ نالي کړنَ لپارى د  .ٍي
د  .د يهدې نَخې لپارى جَړ شَی دی (MIS)چې د نعلَناتَ د ندیریت سیستو یا  ښيي ټیو نَندنې ارزٍنې د .جَړ کړی دی

.تنلیکَنٌ پٌ دې سیستو کې ثبتیږي اٍ د ٍزارت لٌ لَړپَړٍ چارٍاکَ لخَا تعقیب کېدای شيغَښ خریدارۍ
کٌ غَښتنلیکَنٌ د  28 

تدارکاتَ اٍ د لَژسیتک د کارکٍَنکَ لخَا پٌ ځانګړي غَښتل شَي ٍخت کې پٌ پام کې ٍنٌ نیَل شي، نتخلفین پٌ اسانۍ سرى 
  .نَندل کیږي اٍ پر ٍړاندې یې اړین ګانَنٌ اخیستل کیږي

 
 
 

                                                                 
 ، کابل، افغانستان۵۱د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳سیستو څخٌ لیدنٌ، (MIS)د اقتصاد ٍزارت د تدارکاتَ ریاست سرى نرکٌ اٍ د  28
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دفترٍنَ اٍ د نشاٍرینَ پٌ شهَل د د    
کارکٍَنکَ لخَا کارٍل شَي اجناسَ اٍ 

 .شتهنیَ ثبت بشپړ شَی دی
د اقتصاد ٍزارت پٌ ٍالیاتَنَ اٍ نرکز 

 کې د شتهنیَ ثبت بشپړ شَی
د اقتصاد ٍزارت پٌ نَټرٍ کې جي پي 

  .اس اېښَدل شَي دي

د اقتصاد ٍزارت د شتهنیَ اٍ 
نلکیتَنَ لپارى د شتهنۍ د 

  .شتٌ سیستو جَړٍل

د ٍزارت پٌ تدارکاتي 
لړۍ کې د رٍڼتیا راننځتٌ 

 کَل

 :مىندنې

يغَی  َل، د دې النل ګرځي چېاٍ نلکیتَنَ پٌ سهٌ تَګٌ ثبت تَکَد شتهنۍ، 
پخَا د اقتصاد ٍزارت د  .ٍساتل شي لٌ ناٍړى ګټٌ اخیستنې اٍ خرابېدٍ څخٌ

خپلې شتهنۍ اٍ  سیستو نٌ درلَد چې یَ ير اړخیز شتهنۍ د ندیریت
یَې  پر ٍړاندې د نبارزې د پالن د دې انلٌ، د فساديهلٌ  .نلکیتَنٌ ٍساتي
چې نَجَدى شتهنۍ پٌ کهپیَټر کې  یاد ٍزارت پرېکړى کړېبرخې پٌ تَګٌ، 

 ارزٍنې د .شتهنیَ د ندیریت سیسټو راننځتٌ کړي ثبت کړي اٍ يهدارنګٌ د
ټیو نَندنې دا پٌ ډاګٌ کَي چې ٍزارت پٌ بریالۍ تَګٌ خپلې ټَلې شتهنۍ 

ی جَړ کړ يو ٍرتٌ یې زېرنتَناٍ یَ نرکزي  دي ثبت کړېنَجَدې کړې اٍ 
.دی

د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د پالن پٌ ٍرکړل شَي  سیستو يکهپیَټر شتهنیَ ٍزارت پٌ دې کې پاتې راغلی دی چې د خَ 29 
چې پٌ اړٍندٍ  ناکانۍ خبر ٍرکَيلٌ  حال کې پٌ دې برخٌ کې د نسٍَلې اداري پٌ داسېټیو د ارزٍنې  .ٍخت کې جَړ کړي

  .دى نصب شَينٌ يو د برچسب شهیرى تګ نهر یا شتهنیَ  د ادارٍ پر اٍ شتَن نٌ لري لېست د نَجَدۍشتهنیَډیپارټهنټَنَ کې د 

 

                                                                 
 کابل، افغانستان ، ۵۱ې د نرغَني د نیاشت >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت د شتهنیَ د ثبت د ریاست سرى نرکٌ اٍ د اقتصاد ٍزارت لٌ ګدام څخٌ لیدنٌ،  29
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 تیا او حساب ورکىنهانى په فعالیتىنى کې روڼګد انجى
.باید غیر سیاسي اٍ غیر انتفاعي ٍيبًرنۍ  غیر دٍلتي نَسسې کٌ يغٌ داخلي ٍي اٍ کٌ 

غیر انتفاعي پٌ دې نعنا چې انجَګانې 30 
نشي کَالی پٌ نستقیهٌ یا پٌ غیر نستقیهٌ تَګٌ یَى اندازى پیسې یا کَم بل ډٍل ګټٌ د بنسټ اېښَدٍنکَ، ندیرى يیئت، 

.نرستٌ کٍَنکَ اٍ یا د يغَی د خپلَانَ د شخصي ګټَ لپارى ٍکارٍل شيکارکٍَنکَ، 
پٌ افغانستان کې د اقتصاد ٍزارت سرى  31 

.نَرې یې فعالیت نٌ لري یې کَرنۍ دي اٍ پاتې ۳>۴یې بًرنۍ اٍ  ۱>۴چې  انجَګانې ثبت دي، ۴۹۹۱
 فعالَکال کې،  >۵۹۳پٌ  32 

.ٌ نصرف کړي دينیلیَنٌ ډالر د افغانستان دنن ۵.۳;۱انجَګانَ 
د انجَګانَ د کار پٌ يکلٌ د لږٍ نعلَناتَ لٌ انلٌ، پٌ بېالبېلَ  33 

سکتَرنَ کې د يغَی اغېزننتیا، لٌ قانَن سرى د يغَی د کړنَ سهَن، د يغَی رٍڼتیا اٍ حساب ٍرکَنٌ د خلکَ اٍ د افغانستان د 
د فساد پر ٍړاندې د نبارزې پٌ پالن کې د انجَګانَ حساب لٌ دې انلٌ د اقتصاد ٍزارت  .دٍلت لپارى د پَښتنې ٍړ نَضَعګانې دي

  .ٍرکَنٌ اٍ رٍڼتیا پٌ خپلَ لَنړیتَبَنَ کې نیَلې دى
  :پٌ الندې ډٍل تشریح اٍ تحلیل شَې دي دا لَنړیتَبَنٌ پنځٌ کړنې لري اٍ
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لٌ قانَن څخٌ بیا کتنٌ  انجَګانَد 

 ٍشَى
د قانَن بیا د انجَګانَ 

 کتنٌ اٍ تعدیل 
کې د رٍڼتیا  انجَګانَپٌ 

 اٍ حساب ٍرکَنې زیاتَل 

  :مىندنې

کړنَ د یَې برخې پٌ تَګٌ د انجَګانَ پٌ قانَن کې الندې تعدیلَنٌ پېشنًاد د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د پالن دد اقتصاد ٍزارت 
.دي کړي

34 

 تشخیصد غیر سیاسي اٍ غیر انتفاعي انجَګانَ اٍ د نلګرٍ نلتَنَ د نهایندګیَ  .۵

 د انجَګانَ د نلکیتَنَ د کارٍنې اٍ تنظیو پٌ برخٌ کې زیاتَالی  .۴

 اٍ نرکز کې د نهایندګیَ جَړٍل  تَنَپٌ ٍالی .۹

 زیاتَل فیس (ډالرٍ ۴۵۵۵) د راجسترٍلَ لپارىَ اٍ د بًرنیَ انجَګان (افغانیَ ۵۵;۴) د راجسترٍلَ لپارى د د کَرنیَ انجَګانَ .:

 د انجَګانَ د کلني رپَرټ خپرٍل .;

                                                                 
  .ن۱ٌد ٍري د نیاشتې  :۵۹۱ نادى، ;عدلیې ٍزارت، د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت ، د انجَعګانَ قانَن،  30
 .ن۱ٌد ٍري د نیاشتې  :۵۹۱نادى،  ;د عدلیې ٍزارت، د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت ، د انجَعګانَ قانَن،  31
 .نٌ ۵۳د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳د ارزٍنې ټیو تٌ ٍرکړل شَي اسناد،  32
 کابل، افغانستان نٌ،  ۵۳د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳ ،د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ انجَع 33
 ، کابل، افغانستان .نٌ ۴۵د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳ ،د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ انجَع 34
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  .اصالحات د عدلیې ٍزارت د تقنین د ریاست لخَا بیا کتل کیږي هًالاٍس
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رٍغتیا، زدى کړى، )د ير یَى سکتَر    
لپارى یَ  (کرنیز اٍ ټَلنیز خدنتَنٌ

 نلي کَردیناتَر ګَنارل شَی 

د انجَګانَ پٌ ریاست کې بٌ د ير 
رٍغتیا، زدى کړى، کرنیز )یَى سکتَر 

لپارى یَ عهَني  (اٍ ټَلنیز خدنتَنٌ
 .کَردیناتَر ٍګَنارل شي

پٌ انجَګانَ کې د 
رٍڼتیا اٍ حساب 

 یاتَلٍرکَنې ز

  :مىندنې

داسې ٍیل  .لخَا پٌ بېالبېلَ برخَ کې پٌ لَیٌ کچٌ پيسې لګَل شَې دي (انجَګانَ )نا دٍلتي نَسسَ  پٌ تېرٍ دٍٍ لسیزٍ کې د
د دې سربیرى د افغانستان جهًَر رییس د غیر  .انکشافی لَنړیتَبَنَ پر اساس ندي غَرى شَيد افغانستان د  ې پرٍژ اکیږي چې د

انډٍلې پراختيا اٍ بې ٍزلۍ پٌ کهَلَ کې د غير دٍلتي نَسسَ ايهيت اٍ " چې د  تَ پٌ لَنړني نلي کنفرانس کېدٍلتي نَسسا
"ٍٍیل ی ؤ، پٌ کابل کې دایر شَ تر عنَان الندې "رٍل کلَنَ فعاليت پٌ بنسټيزى تَګٌ ٍڅېړل ۵۱بايد د غير دٍلتي نَسسَ د تېرٍ  

جيَګانَ څَنرى پيسې لګَلې، پايلې اٍ الستٌ راٍړنې يې څٌ پاتې شَې اٍ نَږ کَنٌ شي، پٌ دې څېړنٌ کې بايد رٍښانٌ شي چې ان
.پايلٌ ترې اخلَ اٍ اغېزننَ کارٍنَ تٌ يې څنګٌ پراختيا ٍرکړل شي ګهارل د فساد  يهغږي کَنکَ لٌ دې انلٌ د اقتصاد ٍزارت د ."35

ټاکلي پایلې تر السٌ اٍ د غیر دٍلتي  پر ٍړاندې د نبارزې پٌ پالن کې شانل کړي دي چې يغٌ پرٍژې چې د انجَګانَ لخَا پلي کیږي
سهشر زیاتٌ کړى چې غیر دٍلتي نَسسات ٍل 36 ..نَسساتَ پٌ داخلي انَرٍ کې د رٍڼتیا اٍ حساب ٍرکَنې د پیاٍړتیا النل ٍګرځي

ٍ نَسساتَ تر ننځ د يهغږۍ اٍ تشریک نساعی د پیاٍړتیا پٌ نَخٌ خپلې برنانې د افغانستان اړتیاٍٍ تٌ پٌ پام طرحٌ باید دٍلت ا
پٌ یَى  غیر دٍلتي نَسساتَ تر ننځ د يهغږۍ د راننځتٌ کَلَ پٌ نَخٌد اقتصاد ٍزارت  اٍسهًال د افغانستان د دٍلت اٍ  .کړي

 .کار کَي (Roadmap)ټَلیزى برنانٌ
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 https://www.pajhwok.com/ps/1/231/3122 شي-ندىګرڅ-ېد-بَديجٌ-نَسسَ-دٍلتي-يرغ-د-غني/ 35
  ، کابل، افغانستان.نٌ ۵۱د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ،  36
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 37 .نٌ دې ګهارل شَي تر اٍسٌ بَديجې د نشتَن لٌ انلٌ د پَرى يهغږي کَنکي چې ښييټیو نَندنې ارزٍنې د 
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د انجَګانَ د نرکزي اٍ 
ٍالیتي دفترٍنَ لپارى د 

څارنې اٍ ارزٍنې 
 .چارچَکات جَړ شَی

چَکاټ باید جَړ کاري د څارنې اٍ ارٍزنې یَ 
د سیهٌ ییزٍ  ګانَ شي اٍ يغٌ باید د انجَ

دفترٍنَ د څارنې اٍ ارزٍنې لپارى ٍکارٍل شي 
چې ٍکتل شي چې انجَګانې د پراختیايي 

پرٍژٍ د پلي کَلَ لپارى د افغانستان دٍلت لٌ 
، بشري بَدجٌ پَرى غَښتنې سرى سو 

ریتي ظرفیت سرچینې، لَژیستیکي اٍ ندی
  .لري اٍ کٌ نٌ

پٌ انجَګانَ کې د رٍڼتیا اٍ 
 حساب ٍرکَنې زیاتَل

  :مىندنې

تٌ د ٍالیاتَ اٍ نرکز پٌ کچٌ پراختیا چَکاټ کاري د اقتصاد ٍزارت پالن نیَلی چې د انجَګانَ د دفترٍنَ لپارى د څارنې اٍ ارزٍنې 
ارزٍي، ې رى تَګٌ د انجَګانَ ظرفیت پٌ بېالبېلَ برخَ کې ٍڅاري اٍ ٍځانګړې نَخٌ دا دى چې پٌ دٍانداچَکاټ کاري د دې  .ٍرکړی

 د .لکٌ ندیریت، نالي، بشري سرچینې اٍ تدارکات اٍ يهداراز چې د انجَګانَ د راپَر ٍرکَنې پٌ سیستو کې رٍڼتیا زیاتٌ کړي
د کافي بَدیجې کهښت د اقتصاد ٍزارت  .ټیو نَندنې ښیي چې ٍزارت د سرچینَ د کهښت لٌ انلٌ دا کار نٌ دی تر سرى کړی ارزٍنې 

د انجَګانَ پٌ ٍرٍستي نلي کنفرانس  38 .سرى قرارداد کړي قراردادیلٌ چَکاټ کاري  اړ کړی دی چې د څارنې اٍ ارزٍنې د پراختیا 
کې ٍلسهشر د یَ نیکانیزم د پراختیا دستَر ٍرکړ اٍ د اقتصاد ٍزارت لٌ نَرٍ اړٍندٍ ٍزارتَنَ سرى پٌ سهٌ تَګٌ دا کړنٌ تعقیبَي اٍ 

  .د اقتصاد ٍزارت د چارٍاکَ پٌ ٍینا بٌ دا نیکانیزم ډېر ژر پراختیا ٍنَني
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نلي اٍ نړیَالَ انجَګانَ سیهٌ ییز 
دفترٍنٌ د رٍغتیا، زدى کړې، کرنې 

اٍ ټَلنیزٍ  خدنتَنَ سکتَرٍنَ 
  .کې بنسټیزې پرٍژې پلي کَي

د انجَ ګانَ سیهٌ ییز دفترٍنٌ پٌ 
ٍالیاتَ اٍ نرکز کې باید ٍڅارل 
شي اٍ ٍارزٍل شي اٍ د ارزٍنې 

یې باید ير کال ٍاستَل  راپَرٍنٌ
 .شي

پٌ انجَګانَ کې د رٍڼتیا اٍ 
 حساب ٍرکَنې زیاتَل

  :مىندنې

کړي اٍ د يغَی فعالیتَنٌ پٌ افغانستان کې  اٍ راجستر چې انجَګانې ثبتنکلف دی د اقتصاد ٍزارت  پر بنسټ قانَن د  انجَګانَ  د
دي چې باید پٌ کلنۍ تَګٌ دخپلَ نالي چارٍ پٌ يکلٌ ډٍنرانَ یا نرستٌ انجَګانې د قانَن پر بنسټ اړې  .څارنٌ ٍکړي ترېاٍ يهغږې 

.کٍَنکَ، نالیې ٍزارت اٍ اقتصاد ٍزارت تٌ راپَر ٍرکړي
ټیو نَندنې ښيي چې د اقتصاد ٍزارت د انجَګانَ ریاست  ارزٍنې د  39 

                                                                 
 ، کابل، افغانستان .نٌ ۴۵،  د نرغَني د نیاشتې >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ 37
 ، کابل، افغانستان .نٌ ۴۵د نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت لٌ چارٍاکَ سرى نرکٌ ، انجَع،  38
  .نٌ ۱د ٍري د نیاشتې  :۵۹۱نادى،  ۴۱د عدلیې ٍزارت، د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت، د انجَع ګانَ قانَن،  39
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پر ځای یې د  ٍڅاري اٍ ٍیې ارزٍي اٍ اٍ فعالیتَنٌ پَرى بشري سرچینې نٌ لري چې پٌ سهٌ اٍ اغېزننٌ تَګٌ د انجَګانَ کړنې
  .ساحَي څارنٌ اٍ ارزٍنٌ نشتٌ انجَګانَ ریاست یَازې پٌ کلني راپَر باندې اکتفا کَي چې انجَګانې یې ٍرکَي اٍ يهداراز

 
«.يغٌ انجَګانې چې پٌ کلنۍ تَګٌ د خپلَ نالي چارٍ راپَر نشي ٍرکَالی باید لغَى شي» :قانَن ٍایي

ارزٍنې ټیو نَندلي چې د  41
  .انجَګانې لٌ يهدې انلٌ لغَى شَي دي ۵۱۵۵

 
 ګَاښ

ٍرٍستۍ 
 نېټٌ

 پایلٌ پیل
نسئَل 

 ٍاحد
 نَخٌ کړنٌ  شاخص

  
 

    

د انجَګانَ د څارنې اٍ يهغږۍ لپارى د 
  .جَړٍل اٍ پراختیا سیستوالکترٍنیکي 

پٌ انجَګانَ کې د رٍڼتیا اٍ 
 حساب ٍرکَنې زیاتَل

  :مىندنې

ثبت اٍ راجستریدې، چې د انجَګانَ د ثبت اٍ  دٍدیز اٍ سنتي ډٍل پٌ الس پٌ اقتصاد ٍزارت کې پٌ بٌ انجَګانېنخکې تر دې، 
د دې لپارى چې د یادې ستَنزې  ..راجستر دغٌ شان دٍدیزى اٍ سنتي پرٍسٌ  فساد اٍ کارکَنکَ سرى نستقیهَ اړیکَ تٌ الرى يَارٍلٌ

   .پر نخ یَړٍل شيپٌ کهپیَټري بڼٌ  دې لړۍ اٍ راجستر د انجَګانَ د ثبت پریکړى ٍکړى چې ٍزارتد اقتصاد ، ٍنیَل شينخٌ 
اٍس دې تٌ اړتیا نشتٌ   اٍ ثبت اٍ راجستریږيپٌ برېښنايي تَګٌ  پٌ ننظو ډٍل د ارزٍنې د ټیو  نَندنې ښيي چې انجَګانې اٍس

 پٌ برخٌ کې د فساد پر ٍړاندې د نبارزې .ٍزارت تٌ راشي ګانَ د ثبت اٍ راجستر لپارىَ نَسسین دې د خپلَ انجَانجَګان چې د
.داسې یَى کړنٌ پٌ لَړى کچٌ د ستاینې ٍړ دى

لٌ دغَ څرګندٍنَ  ريبرۍ د د انجَګانَ نَسسین پٌ کابل کې د اقتصاد ٍزارت  خَ  41 
د ٍزارت  د اخیستلَ غَښتنٌ کَينَی جَاز يو د  یا اٍ  جَاز نَی کَي د کار کلٌ چې دٍی اٍ ٍایي ښييسرى خپل کلک نخالفت 

داسې قضیې  دې تٌ لیَالٌ دی چېنشرتابٌ  د اقتصاد ٍزارت خَ  .پٌ ډیرې بیشرنۍ سرى لٌ دٍي نٌ د بډٍ غَښتنٌ کَي کارکٍَنکي
کارکٍَنکي عدلي اٍ پٌ فساد ککړ  ٍزارت یاد  ترڅَ اسناد ٍړاندې کړي پٌ دې برخٌ کې دې تعقیب کړي اٍ لٌ انجَګانَ غَاړي چې

42 .نعرفي کړي قضايي ارګانَ تٌ 

                                                                 
 .ن۱ٌد ٍري د نیاشتې  :۵۹۱نادى،  ;۹ګانَ قانَن،د عدلیې ٍزارت، د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت، د انجَع   40
  .ن۴۵ٌد نرغَني د نیاشتې  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت د انجَع ګانَ ریاست سرى نرکٌ،  41
 کابل، افغانستان نٌ، >۵د سلَاغې د نیاشتې  ۵۹۱۹ پٌ کابل کې د انجَع ګانَ سرى نرکٌ، 42
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  :د څارنې او ارزونې پړاو
څارنٌ اٍ ارزٍنٌ د  .ېترالسٌ شيپایلنتَقعٌ دا تقریباا ناشَنې دى چې د یَى پالن د څارنې اٍ ارزٍنې  د یَى سو سیستو پرتٌ 

پٌ بلٌ ٍینا يرى ادارى باید د یَى پالن د څارنې اٍ  .ې قاعدى دىفساد  پر ٍړاندې د نبارزې د پالن پٌ پرنختګ کې یَى ننل شَ
داسې کهیټٌ جَړى  یَى د اقتصاد ٍزارت  .ارزٍنې لپارى یَ ځانګړی ٍاحد ٍلري چې د فساد سرى د نبارزې لپارى جَړ شَی ٍي

ٌ لٌ اداري اٍ نالي نعین، د کهيټ یادى .کَيکړي چې پٌ پرلپسې تَګٌ د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د پالن څارنٌ اٍ ارزٍنٌ 
نالي، بشري سرچینې، داخلي تفتیش، د نالیې ٍزارت کنټرٍل، انجَګانَ، ندیران، طرح اٍ تثبیت، )استخدام لٌ رییس، ریاستَنَ 

د کهیټې غړي نیاشتنۍ ناستې لري اٍ خپلې نَندنې د اقتصاد ٍزارت عالي شَرا تٌ  .دىڅخٌ جَړى شَې  (پالیسي اٍ ندیریت
 43 .َيکٍړاندې 

د اقتصاد ٍزارت اړٍندٍ  خَ .د فساد اٍ د قانَن د حاکهیت عالي شَرا تٌ ٍړاندې کیږيراپَرٍنٌ کهیټې ربعَار نَنَړې د 
ریاستَنَ غَنډٍ یادداښتَنٌ اٍ اخیستل شَي تصهیهَنٌ دارزٍنې لٌ ټیو سرى شریک نکړل، چې دې نسلې ځینې پَښتنې را 
ٍالړې کړې چې آیا یادى کهیټٌ غَنډې کَي، د اداري فساد سرى د نبارې د پالن پٌ يکلٌ بحث کَي اٍ د یاد پالن د پلي کَلَ لړۍ 

    .ٌ نٌتعقیبَي اٍ ک
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
  >۵۹۳د اقتصاد ٍزارت د فساد ضد پالن،  43
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 سپارښتنې
 شوېره ارګبى سپبرښتنو هوضوع  حبلت

 
پالن  د نبارزې  فساد د ٍزارت اقتصاد د – ۵د کب  >۵۹۳

 .ارزٍنې پر بنسټ نٌ دې ترتیب شَی خطر دد 
د اقتصاد ٍزارت باید د فساد پر ٍړاندې د نبارزې 

ارزٍنې پر بنسټ جَړ کړي اٍ د  خطر دپالن د 
ارزٍنٌ باید د فساد پالن لٌ جَړٍلَ نخکې تر  خطر

 .سرى شي

 1 د اقتصاد ٍزارت

 
د اقتصاد ٍزارت کاري شریکان د اداري  – ۵د کب  >۵۹۳

فساد سرى د نبارزې د پالن د چهتَ کَلَ پٌ پرٍسٌ کې 
 شریک نٌ ٍ

د اقتصاد ٍزارت د اداري فساد سرى د نبارزې د 
زیاتَي اٍ د پالن چهتَ کَلَ د کهیټې د غړٍ شهیر 

غیر دٍلتي نَسساتَ اٍ ندنې ټَلنې پٌ ګډٍن 
 ټَلې ښکیلې غاړې پٌ پرٍسٌ کې شانلَي

 2 د اقتصاد ٍزارت

 
د اقتصاد ٍزارت د فساد پر ٍړاندې د  – ۵د کب  >۵۹۳

نبارزې د پالن پٌ يکلٌ پٌ پراخٌ تَګٌ يهغږي نٌ دى 
 .شَې

د اقتصاد ٍزارت دې د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د 
سرى  اٍ ادارٍ ن پٌ يکلٌ لٌ اړٍندٍ ٍاحدٍنَپال

  .يهغږي ٍکړي
 3 د اقتصاد ٍزارت

د اقتصاد ٍزارت د شکایاتَ کَم دفتر نٌ  – ۵د کب  >۵۹۳ 
  .لري

د اقتصاد ٍزارت دې د شکایاتَ یَ دفتر جَړ کړي 
 ۲ د اقتصاد ٍزارت .تٌ رسیدنٌ ٍکړيشکایتَنَ  ترالسٌ شَيَ چې

 
د اقتصاد ٍزارت د بَدیجې د نشتَن لٌ  – ۵د کب  >۵۹۳

انلٌ، کَنٌ شهېرى نٌ دى تنظیو کړې چې شکایات 
 .ٍاخلي

د شکایتَنَ د ترالسٌ کَلَ پٌ  د اقتصاد ٍزارت دې
 ۵ د اقتصاد ٍزارت  .راننځتٌ کړي شهېرىځانګړې تلیفَن یَى  نَخٌ د 

د اقتصاد ٍزارت د ٍالیتَنَ پٌ کچٌ د  – ۴۵۵۱جنَري  ۴۵ 
  .شکایاتَنَ د راټَلَلَ کَم سیستو نٌ لري

د اقتصاد ٍزارت دې د ٍالیتَنَ پٌ کچٌ د شکایاتَ 
 .د اخیستلَ سیستو جَړ کړي

 ۱ د اقتصاد ٍزارت

 
د اقتصاد ٍزارت کَنٌ ارزٍنٌ نٌ دى تر  – ۵د کب  >۵۹۳

لپارى سرى کړې چې د نعلَناتَ قانَن تٌ د السرسۍ 
 فَري اړتیاٍې تثبیت کړي 

د اقتصاد ٍزارت دې یَى ارزٍنٌ پیل کړي چې د 
نعلَناتَ قانَن تٌ د السرسۍ لپارى فَري اړتیاٍې 

 تثبیت کړي
 7 د اقتصاد ٍزارت

 
ٍزارت نٌ دی تَانېدالی چې د ریاست  –  ۵د کب  >۵۹۳

پٌ دفتر کې یَ ندیر ٍګَناري اٍ اړین پرٍسیجر اٍ 
ړي چې د فساد پر ٍړاندې د نبارزې ستراتیژي جَړى ک

  .لٌ پالن سرى سو قانَن پلي کړي

د اقتصاد ٍزارت دې د نعلَناتَ د قانَن تٌ د 
السرسي لپارى د یَى پرٍسیجر د جَړٍلَ لپارى یَ 

 8 د اقتصاد ٍزارت .ٍګَناري کارنند

 
د اقتصاد ٍزارت داسې یَ دفتر نٌ دی  – ۵د کب  >۵۹۳

جَړ کړی چې نراجعین دې د ير ډٍل خدنتَنَ لپارى 
  .ٍرتٌ نراجعٌ ٍکړي

دفتر  ٍاحدیَ  د خدنتَنَ د اقتصاد ٍزارت دې
جَړ کړي چې نراجعین د ير ډٍل خدنتَنَ لپارى 

 .ٍرتٌ نراجعٌ ٍکړي
 9 د اقتصاد ٍزارت

 
د کارکَنکَ  لَنړیتَبَنٌاٍسهًال ډیری  – ۵د کب  >۵۹۳

تٌ ځانګړي  پیاٍړتیا  (soft skills) د انساني نًارتَنَ
 .شَیدي

د کارکَنکَ د انساني  بایدد اقتصاد ٍزارت 
د لَړ رتبٌ نانَرینَ د  ٍدى  (soft skills )نًارتَنَ

 .شانل کړي دندٍ پٌ الیحٌ کې 
 10 د اقتصاد ٍزارت

 

د ظرفیت د ارتقا د پرٍګرانَنَ د  – ۵د کب  >۵۹۳
اغېزننتیا د ارزٍنې لپارى د یَ پرٍسیجر د کهښت لٌ 

انلٌ، ډېر رٍزل شَي کسان دې تٌ نٌ دی اړ شَي چې 
پٌ خپلَ ٍاحدٍنَ کې اړین بدلَنَنٌ راٍلي اٍ لٌ 

ټرېنېنګَنَ اخیستل شَي نًارتَنٌ خپلَ يهکارانَ تٌ 
 .ٍرزدى کړي

د ارتقا د د اقتصاد ٍزارت دې د ظرفیت 
پرٍګرانَنَ د اغېزننتیا د ارزٍنې لپارى یَ الرښَد 

 جَړ کړي
 11 د اقتصاد ٍزارت

 
د شتهنۍ د ندیریت یَ  ٍزارت اقتصاد د – ۵د کب  >۵۹۳

  .کهپیَټري سیستو نٌ لري
سیستو د ندیریت  یَشتهند د اقتصاد ٍزارت دې 

 کهپیَټري کړي 
 

 12 د اقتصاد ٍزارت

 
د اقتصاد ٍزارت د بېالبېلَ سکتَرٍنَ  –  ۵د کب  >۵۹۳

لپارى کَردیناتَران نٌ دي ګَنارلي چې ډاډ تر السٌ شي 
چې يغٌ پرٍژې چې د انجَګانَ لخَا پلي کیږي لٌ 

(ANDS) ٌسرى سهې دي اٍ کٌ ن.  

د اقتصاد ٍزارت د ې د بېالبېلَ سکتَرٍنَ لپارى 
 ٍګهاري  (کَردیناتَران)يهغږي کَنکي

 13 د اقتصاد ٍزارت
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د اقتصاد ٍزارت د انجَګانَ د اصلي اٍ  – ۵د کب  >۵۹۳

فرعي دفترٍنَ د څارنې اٍ ارزٍنې لپارى نٌ د ٍالیتَنَ 
 .پٌ کچٌ اٍ نٌ يو د نرکز لپارى کَم چارچَکاټ لري

د اقتصاد ٍزارت د انجَګانَ د اصلي اٍ فرعي 
چَکاټ کاري دفترٍنَ لپارى د څارنې اٍ ارزٍنې یَ 

 جَړ کړي
 1۲ زارتد اقتصاد ٍ

 
د اقتصاد ٍزارت د فساد پر ٍړاندې د   – ۵د کب  >۵۹۳

نبارزې د پالن د پلي کېدٍ پٌ يکلٌ ناستې نٌ لري اٍ د 
 .ناستَ پایلې يو نٌ څېړل کیږي

د اقتصاد ٍزارت دې د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د 
پالن د پلي کَلَ پٌ يکلٌ پرلپسې اٍ دایهي ناستې 

 د غَنډٍ اٍ شي ٍلري اٍ پایلې یې دې ٍڅېړل
 ٍساتل شي َنٌ دېښتدایاد

 1۵ د اقتصاد ٍزارت

 
 
 


