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 تزتیب اس بؼذ آى ّارسبل  اداری فسبد قضبیبی ( ۱۱۰۰)تذقیق ّ بزرسی

۲۰۱۹ّ۲۰۲۰ سبل در  هذبکن بَ  دػٍْ غْرت

 بَ آى ّارسبل  اداری فسبد سٌګیي  جزاین قضبیبی ( ۷۰۰)تذقیق ّ بزرسی

۲۰۱۹ّ۲۰۲۰ سبل در  هذبکن

 بغْر فسبد سٌگیي ّجزاین اداری فسبد ُبی دّسیَ اجزاآت اس گشارش ارایَ

اداری فسبد ػلیَ هببرسٍ ّیژٍ سکزتزیت بَ ربؼْارّسبالًَ

گزارش

ساالنو 

 گزارش

ساالنو

 اغالح ّ ببسًگزی  ضزّرت غْرت در ّ تطکالتی ُبی ًیبسهٌذی تثبیت

تطکیالتی سبختبر
دّم سبل تي 20

 اکوبل جِت هزبْعَ ُبی بخص بب السم ُوبٌُگی ایجبد ّ استخذام پالى عزح

سبل ُز یطت 20 ُب ّلسْالی سغخ در اًبث قطز کبرکٌبى تْسظ بست 40

څبرًْاالى هسلکی ُبی بست بزای اًبث قطز کبًذیذاى اس رقببتی اهتذبى اخذ 

هْفق کبًذیذاى تقزر  هٌظْری اخذ ّ هزادل عی

 اًستیتْت بَ آهْسضی بزًبم بَ سبل ُز در جذیذالتقز څبرًْال تي 20 هؼزفی

هسلکی ُبی آهْسضی
12

  جِت هزبْعَ ُبی ریبست بَ اًبث عبقَ څبرًْاالى ّاػشام تکثیزهکبتیب

ّظیفَ استذػبل

 لْی ادارٍ در اًبث قطز کبرهٌذاى فیػذی افشایص جِت هطخع پالى تزتیب

2020 سبل ختن تب% 23 الی څبرًْالی

 ّ هلکی خذهبت در سًبى هطبرکت افشایص پبلیسی تغبیق اس ًظبرت ّ تسِیل

 اهتیبسی ًوزٍ 5 اػغبی اس اعویٌبى دػْل  جولَ اس هجوْد اسٌبد سبیز

.استخذام پزّسَ در ُب خبًن بزای

 ػلیَ خطًْت هٌغ څبرًْالی ػوْهی ریبست ظزفیت ارتقبی ًیبسسٌجی اًجبم

آهْسضی پالى  تزتیب  ّ سًبى

 پالى اًکطبف ّ ًیبسهٌذی تثبیت

آهْسضی

 بَ اًبث کبرهٌذاى اس تؼذاد هؼزفی تذػیالت  ُبی بزًبهَ بَ اًبث قطز څبرًْاالى هؼزفی ّ السم هٌببغ تذارک

 ُبی بزًبهَ هػبرف تذارک جِت ّاداری هبلی ریبست بب ُوبٌُګی

اًبث قطز بزای ضذٍ پالى آهْسضی

 هٌببغ گزفتي قزار اختیبر در ّ تذارک

آهْسضی ُبی بزًبهَ تغبیق جِت السم

 هزکشی څبرًْاالى بزای سًبى ػلیَ خطًْت هٌغ آهْسضی ُبی تذّیزبزًبهَ

خطًْت هٌغ ّالیتی ّ

 کبرهٌبى اس هطخع تؼذاد ضذى هستفیذ

 آهْسضی ُبی بزًبم اس اًبث قطز

 ػلیَ خطًْت هٌغ بخص در بخػْظ

سًبى

 څبرًْالی لْی ادارٍ

 ػوْهی ریبست )

 ّ بطزی هٌببغ

 آهْسش اًستیتْت

(هسلکی ُبی

 څبرًْالی لْی ادارٍ

 ػوْهی ریبست )

 ػلیَ خطًْت هٌغ

 ریبست  سًبى،

 آهْسش اًستیتْت

 ریبست هسلکی، ُبی

 بطزی هٌببغ ػوْهی

 ػوْهی ریبست ّ

(اداری ّ هبلی

2.1

 2019 سبل در* سى قبضی 8 ّ څبرًْال 40 تؼذاد بَ. 4.2

 بزای ُب ّلسْالی سغخ در هذلی دکْهتذاری تقْیت جِت

 ّ استخذام هزدم بزای  ّقضبیی ػذلی بِتز خذهبت ارائَ

 ّ پبیذار پیطزفت 2020 سبل ختن الی. هیطًْذ دادٍ آهْسش

 در سًبى درغذ 23 ُذف بَ رسیذى بخص در اػتوبد قببل

 سکتْر اغالح هلی پالى) داضت خْاُذ ّجْد ػذلی ًِبدُبی

 National Justice Sectors Reformقضبیی ّ ػذلی

Plan))

 در ضذٍ ایجبد هذبکن تؼذاد ّ اهٌیتی ّضؼیت بَ هطزّط* 

.هیگزدد هؼیي دّلت تْسظ کَ عْری ُب ّلسْالی سغخ
1

 ػلیَ خطًْت هٌغ څبرًْاالى تذػیالت ّ آهْسش پالى. 4.3

 کوپبیي ّ سًبى ػلیَ خطًْت هذْ بخص در قبضیبى ّ سًبى

 ایجبد هذبکن بَ هزاجؼَ چگًْگی سهیٌَ در سًبى بزای آگبُی

 در ّ تِیَ 2019 سبل ّسظ الی ّالیت 34 سغخ در ضذٍ

.یببذ اداهَ 2020 سبل در ّ آغبس آى تغبیق 2019 سبل

Activities/ ىا فعاالیت  out Put/محصٌلOut Comes/ نتایج
Resposibale 

Person/ اداره 

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Finance

پالیسی معینیت

GMAF 2019-2020 Implementation Action Plan / جینٌا متقابل حسابدىی چيارچٌب تطبیقی پالن   
Timeline 2019Timeline 2020 Num

ber/ 

 سًبى آهْسضی ُبی ًیبسهٌذی رفغ

 ادارٍ خذهبت ػزضَ  بِبْد ّ

 هٌغ بخص در څبرًْالی لْی

سًبى ػلیَ خطًْت

اّل سبل تي 20
 پالى اًکطبف ّ ًیبسهٌذی تثبیت

استخذام

 غفت بَ اًبث قطز اس تي 40 استخذام

هذالت سغخ در څبرًْال

 ابتذائی السم ُبی آهْسش دریبفت

 قطز التقزر جذیذ کبرهٌذ تي 40 تْسظ

اًبث

 لْی ادارٍ در سًبى هطبرکت افشایص

%23 الی څبرًْال

 بِبْد ّ هذلی دکْهتذاری تقْیت

 لْی ادارٍ خذهبت ػزضَ

هذالت سغخ در څبرًْالی

 قضایای ۳۰۰ ًبررسی تحقیق

اداری فساد سنګین جرایم

 جرایم قضایای ۴۰۰ ًبررسی تحقیق

اداری فساد سنګین

1

 څبرًْالی لْی ادارٍ

 هببرسٍ هزستیبلی)

(اداری فسبد ػلیَ

 افغبًستبى څبرًْالی لْی اداری فسبد ضذ ُبی ّادذ. 2.2

 ّ تذقیق بزای ارجبع (1 هزادل اس کَ را قضبیبی فیػذی

 ضکل بَ ّ دادٍ افشایص سبالًَ هیگذرد، هذبکوَ بَ تذقیق (2

 جلسَ بزای دّلت. ًوبیذ هی گشارش ّ پیگیزی هثوز ّ هؤثز

 بزای را دقیق اعالػبت 2019 سبل در رتبَ ػبلی ُیئت

.  هیکٌذ ارائَ اُذاف تؼییي ّ پیطزفت سٌجص

 فسبد قضبیبیی  تذقیق در سزػت

اداری

 ػذالت ّتبهیي قبًْى تغبیق

 الوللی بیي ّ هلی تؼِذات ،تغبیق

اداری فسبد ػلیَ اهزهببرسٍ در

اداری فساد قضایای ۶۰۰ تحقیقاداری فساد قضایای ۵۰۰ تحقیق

 د افغانستان اسالمی جمهوریت

 د مــــــــالیی وزارت
 

افغانستان اسالمی  جمهىریت  

همــــــــالی وزارت  
 


