
1 
 

 
 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 څارنوالیاداره لوی    

 

 اول مبارزه علیه فساد اداریربع گسارش 

 8931سال مالی  
 

 

 

 

 

  8931/حمل 52تاریخ ارایه گسارش 

 



2 
 

 

 :  پس منظر

گ و فهوون نمووال  ووذلغ   وو ر بووشربخوو  جمهوو ر  امووافغ استان وو اث بوو  ف ابوو   څاانوالی  اداره لوو   

ایون اداره جوش   نو ه اجزا یو   بو ده و      نق  بارس  را در راه تافین  وذال  و تبییوق نوان ث بو   هوذه دارد       

صوواتی    څاانوالی  نووان ث امامووغی لو     434در اجوزات  ووو ی  ف وو قب فووغ بااووذ  بو  امووا  فوواده   

  تحقیق جزاین و اناف  د  ا  لی  ف هن را در فحکم  دارد

 :  خالصه گسارش

( 44) فیارسه  لی  س اد ادار  و د ب  فنم ر تحقق پی زس  در 4331درپاث مال  څنوالی  ل    ادارۀ

( سعالی  راتعیین نم ده ام     اسطزیق تحقق سعالی  ها  امامغ و ن ایج 43) مات  ف ض  غی ب  تعذاد

 صذ سیصذ سعالی  تث (43)یپاث اذه اولطغ ربع لی  ( سعا41) تث ف  نع  بایذ ب  تث بزمذ    اسجمل 

 و سعالی  فعبب وج د نذارد اذه اتغاس ن( سعالی  3)نزار داا  یسعالی  در تال اجزا  (2)یگزدیذه تکمیب
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 استرداد هجرهیي ٍ جراین فراهرزی تَافقات در خصَظ بٌچوارک اٍل : 

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

ٌّگٖ ثب اٗجبد ّوبتذٍٗر جلسبت ثِ هٌظَر 
سترُ ٍ  ٍزارت ّبٕ خبرجِ، ػذلِ٘، داخلِ

استرداد هتْو٘ي ٍ هجره٘ي ٍ  پ٘راهَىهحىوِ 
ٍ ّوىبرٕ ّبٕ  جراٗن فراهرزٕ، هؼبضذت

 .لضبٖٗ ثب سبٗر وطَرّب

ت در این بخ
 
ض بشتگی بي مكررى اصترداد اخراا

ًای غیر لاهٍهی دارد کي مشٍدى این دارایػػی 
مكررى بي وزارت مرترم غدلیي ارصال گردیدى کي 
صفاهي الی اکوٍن از ـرؼ وزارت مرترم غدل

 
یي متا

ت الزم و مكتؾی 
 
تػٍیب هگردیدى تا اخراا

 غٍرت گیرد. 

ٍ تسرٗغ ّر چِ ثْتر ِ سبزٕ زهٌ٘ 0٪ 0٪
اًتمبل هجره٘ي  تؼم٘ت ٍ پرٍسِ

 .فراهرزٕ

ت در این بخض بشتگی بي مكررى 
 
اخراا

اصترداد دارایػػی ًای غیر لاهٍهی دارد کي 
مشٍدى این مكررى بي وزارت مرترم غدلیي 

صفاهي الی اکوٍن از ارصال گردیدى کي 
 
متا

ـرؼ وزارت مرترم غدلیي تػٍیب هگردیدى تا 
ت الزم و مكتؾی غٍرت گیرد.

 
 اخراا

تذٍٗر جلسبت ثب ًوبٌٗذگٖ ّبٕ س٘بسٖ 
ٍ  ٕ چَى اهرٗىب، دًوبرن، اًگلستبىوطَرّب

 ٍ  UNAMAچَى ٖ ًْبدّبٕ ث٘ي الولل

UNODC  وِ در راستبٕ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد

 .ًوبٌٗذ ّوىبرٕ هٖ ثب اٗي ادارُ ادارٕ
اًؼمبد ٗبدداضت ّبٕ تفبّن  ّوىبرٕ دٍ جبًجِ 

 . وطَر ازثىستبى ثب 
 .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع  ٪0 ٪0 .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 

 اعادُ دارایی ّای غیرقاًًَیتقَیت پرٍسِ بٌچوارک دٍم: 

 ربعپیطرفت فػالیت ًا  در  فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
 پیطرفت
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

تػَٗت همررُ اػبدُ داراٖٗ ّب ثراسبس لبًَى 
هجبرزُ ثب فسبد ادارٕ در هغبثمت ثب هؼ٘برّبٕ 

 .ث٘ي الوللٖ

 ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 
تٌظ٘ن ثْتر اهَر هرثَط ثِ اػبدُ 
داراٖٗ ّب ٍ اٗجبد ّوىبرٕ ّبٕ 
 هٌبست ه٘بى ادارات رٗرثظ در زهٌِ٘ 

 .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 

تٌظ٘ن ٍ ترت٘ت ه٘ىبً٘سم ّوبٌّگٖ ثب ٍزارت 
ّبٕ خبرجِ، ػذلِ٘، داخلِ ٍ سترُ هحىوِ 

 .جْت  اػبدُ داراٖٗ ّبٕ غ٘ر لبًًَٖ

 ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 
تٌظ٘ن ثْتر اهَر هرثَط ثِ اػبدُ 
داراٖٗ ّب ٍ اٗجبد ّوىبرٕ ّبٕ 
 هٌبست ه٘بى ادارات رٗرثظ در زهٌِ٘ 

 .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 
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تٌظ٘ن ه٘ىبً٘سم ٍ جذٍل زهبًجٌذٕ ثرإ 
اًتمبل ضذُ ثِ  ضٌبسبٖٗ دارٖٗ ّبٕ غ٘رلبًًَٖ

 .وطَر ّبٕ خبرجٖ

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

ارسبل درخَاست ّوىبرٕ ّبٕ حمَلٖ 
دٍجبًجِ ثِ وطَرّبٕ هختلف جْت اػبدُ 
داراٖٗ ّبٕ غ٘ر لبًًَٖ وِ در خبرج از وطَر 

 گردٗذُ. اًتمبل

ت در این بخض بشتگی 
 
بي مكررى اصترداد اخراا

دارایػػی ًای غیر لاهٍهی دارد کي مشٍدى این 
مكررى بي وزارت مرترم غدلیي ارصال گردیدى کي 
صفاهي الی اکوٍن از ـرؼ وزارت مرترم غدلیي 

 
متا

ت الزم و مكتؾی 
 
تػٍیب هگردیدى تا اخراا

 غٍرت گیرد.

٪٪ ٪٪ 

ت در این بخض بشتگی بي مكررى 
 
اخراا

لاهٍهی دارد کي اصترداد دارایػػی ًای غیر 
مشٍدى این مكررى بي وزارت مرترم غدلیي 
صفاهي الی اکوٍن از 

 
ارصال گردیدى کي متا

ـرؼ وزارت مرترم غدلیي تػٍیب هگردیدى تا 
ت الزم و مكتؾی غٍرت گیرد.

 
 اخراا

تحم٘ك ٍ تؼم٘ت لضبٗبٕ داراٖٗ ّبٕ غ٘ر 
 .لبًًَٖ 

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

ثِ اسبس احىبم داراٖٗ غ٘رلبًًَٖ اػبدُ 
 .غبدرضذٓ هحبون  هغبثك احىبم لبًَى

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

اٗجبد ثست ّبٕ آهرٗت هجبرزُ ػلِ٘ فسبد 
 43استٌ٘بف  رًَالٖڅاادارٕ در رٗبست ّبٕ 

 .8431ٍالٗت در تطى٘ل سبل 

( ۳۳) تػػػػداد بػػػي8931تطػػػ یا صػػػال مػػػالی  در
مریػػػػت ًػػػػا بشػػػػت
 
فشػػػػاد اداری  غلیػػػػي  مبػػػػارزى یا

 اخػػػػذ خٌػػػػت کػػػػي گردیػػػػدى  ایحػػػػادتمػػػام والیػػػػات در 
 اصػػػ می خمٌػػػٍری  ریاصػػػت غػػػالی مكػػػام موظػػػٍری 
 . اصت گردیدى ارصال افغاهشتان

٪٪٪٪ ٪٪٪٪ 
و  اداری مبارزى مٍثر و مثمر غلیي فشاد 

ٍگیری از ازدیاد دارایػػی ًای غیر لاهٍهی  خل

تي آهرٗي هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ  43استخذام 
 .استٌ٘بف ٍالٗبت رًَالٖڅا ثرإ رٗبست ّبٕ 

 ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 
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 ثِ رس٘ذگٖ رًَاالىڅااٗجبد ثست ّبٕ 

  ّبٕ رٗبست ثرإ زه٘ي غػت لضبٗبٕ
ٍالٗت در تطى٘ل سبل  43استٌ٘بف  رًَالٖڅا

8431. 

( 8بي تػداد ) 8931یا صال مالی  طدر ت
گی بي لؾایای غػب زمین څارهٍال رصید  بشت
 اخذ خٌت کي ظدى ایحاد والیت (93) در

 اص می خمٌٍری  ریاصت غالی مكام موظٍری 
 . اصت گردیدى ارصال افغاهشتان

٪٪٪٪ ٪٪٪٪ 
مبارزى غلیي غاغبین زمین و اغادى زمین ًای 

 .غػب ظدى

 لضبٗبٕ ثِ رس٘ذگٖ رًَالڅا تي  43استخذام 
 رًَالٖڅا ّبٕ رٗبست ثرإ زه٘ي غػت

 .استٌ٘بف ٍالٗبت

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

 در سطح ٍلسَالی ّا ًَالیڅار خدهات لَیبٌچوارک سَم: افسایص دسترسی هردم بِ 

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

ن 
 
 څارهٍالظواصایػػی ولشٍالی ًایػػی کي در ا

برای  څارهٍالتن  00مٍخٍد هیشت و اغزام 
 .ولشٍالی ًای تطخیع ظدى

ن ولشٍالی( 839) تػداد بي -٪
 
 څارهٍال کي در ا

 اصت.ظدى  مٍخٍد هبٍدى ظواصایػػی
ن  خملي از کي رهٍالتن څا( 02)اغزام  -0

 
( 0)ا

 .زن میباظد څارهٍال تن

دسترسٖ سرٗغ هردم ثِ ًْبدّبٕ  ٪٪٪٪ ٪٪٪٪
 ػذلٖ ٍ لضبٖٗ جْت تبه٘ي ػذالت

پ٘ذا  دسترسٖ سرٗغ  به٘ي ػذالتتهردم ثِ 
 ًوَدًذ. 

( ثرًبهِ آهَزضٖ جراٗن ٍ ضَُ٘ 2ثرگسارٕ )
ّبٕ رس٘ذگٖ ثِ آى ثِ ضوَل جراٗن فسبد 

 .ٍلسَالٖ ّبٕ ًب اهيرًَاالى څا ادارٕ ثرإ 

 
 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

٪٪ ٪٪ 

تَظ٘ف  رًَاالىڅا ارتمبٕ ظرف٘ت 

 .ضذُ در سغح ٍلسَالٖ ّب

 

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 
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 چْارم:  ًطر فیصلِ ّای  هرکس عدلی ٍ قضایی هبارزُ با فساد اداری بِ ضکل آًالیي بٌچوارک

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

څارهٍاالن مرکز غدلی و لؾایػػی در اتٌام هامي و 
را مفابق بي  غٍرت دغٍی  خٍد  هطر ذ م

 .اذ ام لاهٍن از مر مي مفالبي می همایود

تمامی مراکم در مرکز غدلی و لؾایػػی غلوی 
بٍدى و ذ م مر مي در ذؾٍر داظت رصاهي ًا 

 اب غ میگردد.
٪٪٪٪ ٪۵٪ 

ثلٌذ رفتتي ستغح اگتبّٖ هتردم در     

 .هَرد اجراآت  ادارُ ٍ افساٗص اػتوبد

ّٖ اگبٍ سغح اػتوبد ضفبف٘ت در پرٍسِ، 
 رًَالٖڅالَٕ  در هَرد اجراآت  ادارُ هردم

 ٗبفتِ است. افساٗص
ًطر ف٘ػلِ ّبٕ هحبون در هَرد لضبٗبٕ هروس 
ػذلٖ ٍ لضبٖٗ از عرٗك ٍٗت سبٗت ادارُ ثِ 
اسبس حىن هحىوِ عجك احىبم لبًَى ٍ 
پَضص خجرٕ ف٘ػلِ ّبٕ هروس ػذلٖ ٍ 

 .لضبٖٗ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ

پیرامٍن لؾایای مرکز  هٌایػػی مراکم فیػلي ًای
صایت ادارى لٍی  در ویبغدلی و لؾایػػی 

 .څارهٍالی بي هطر رصیدى اصت
٪٪٪٪ ٪۵٪ 

 بٌچوارک پٌجن:  گسارضدّی از قضایای جراین فساد اداری

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

رائِ گسارضبت رثغ ٍار ثِ ضَرإ ػبلٖ حبوو٘ت ا
لبًَى ٍ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ راجغ ثِ 
تحم٘مبت، هحبووبت، هحىَه٘ت ّب ٍ اجرإ 

 .لرارّبٕ تَل٘ف هرثَط ثِ لضبٗبٕ فسبد ادارٕ

ورد ًای ادارى لٍی 
 
فػالیت ًا و دصت ا

څارهٍالی در خلشي ظٍرای غالی ذاکمیت لاهٍن 
از خاهب مكامات  اداری  و مبارزى غلیي فشاد

بری لٍ گردیدى ی څارهٍالی ارایي و تكدیم ًر
  .اصت

٪٪٪٪ ٪۵٪ 
اًؼىبس فؼبل٘ت ّبٕ تغج٘ك ضذُ ٍ 

آٍرد ّبٕ حبغلِ در ثخص  دست
 .فسبد ادارٕ ػلِ٘ هجبرزُ

آٍرد ّتبٕ   فؼبل٘ت ّبٕ تغج٘ك ضذُ ٍ دستت 
  ٕ  حبغتتلِ در ثختتص هجتتبرزُ ثتتب فستتبد ادار

 اًؼىبس ٗبفتِ است.
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 فساد اداری یضطن: تسریع رًٍد رسیدگی بِ قضایابٌچوارک 

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

( لضِ٘ فسبد 8011ثررسٖ، تحم٘ك ٍ تؼم٘ت  )
ثِ ضوَل لضبٗبٕ ثبلٖ هبًذُ هرست٘بلٖ   ادارٕ

 .هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ ٍ هروسػذلٖ ٍ لضبٖٗ

مرصتیالی مبارزى غلیي فشاد اداری بي ظمٍل 
ت ذیا را اهحام دادى 

 
مرکزغدلی و لؾایػػی اخراا

 اصت : 
 ( لؾیي فشاد اداری ثبت ظدى اصت.8001.)8
( لؾػػػیي فشػػػاد اداری بررصػػػی و تركیػػػق 311. )0

 ظدى اصت.
( لؾػػیي فشػػاد اداری بػػا مرػػاکم تػكیػػب 831.)9

 ظدى اصت. 
 ( لؾیي فشاد اداری فیػلي ظدى اصت. 829.)3

٪٪٪٪ ٪۵٪ 

تسرٗغ رًٍذ رس٘ذگٖ ثِ لضبٗبٕ 
 ٍاغلِ فسبد ادارٕ

 وبّص رس٘ذگٖ ثِ لضبٗب ثػَرت سرٗغ ٍ
 ه٘ساى فسبد ادارٕ 

 تي  (41)ثرگسارٕ ٗه ثرًبهِ آهَزضٖ ثرإ 
در هَرد چگًَگٖ ترت٘ت  ُداخلٖ ادار هفتص

 .دٍسِ٘ ّب ٍ گسارضذّٖ لضبٗبٕ فسبد ادارٕ 

 .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 

ًبظر در لَل اردٍ ّبٕ  ( وو٘تِ 3اٗجبد ) 
ًبهِ هطترن  ثِ اسبس تفبّن هلٖ ٍزارت دفبع

  ه٘بى ادارُ لَٕهجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ 
ًظبرت  ثِ هٌظَرو وزارت دفاع ملی  رًَالٖڅا

 . هَارد هطخع ضذُ در تفبّن ًبهِتغج٘ك   از

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد دوماین فػالیت ـی ربع 
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 : ترٍیج ٍ تقَیت فرٌّگ ارزش گرایی سازهاًیّفتنبٌچوارک 

 ربعپیطرفت فػالیت ًا  در  فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

 ثِرًَاالى څا ثبزًگرٕ همررُ عرز سلَن 

 حػَل ٍ اخاللٖ هؼّ٘برّبٕ ثْجَد هٌظَر
 .آى تغج٘ك از اعوٌ٘بى

غٌبهٌذٕ ّرچِ ث٘طتر همررُ عرز  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگرددصٍم این فػالیت ـی ربع 
 فرٌّگ ثْجَد ٍرًَاالى څا سلَن 

 .سبزهبًٖ

 .ظروع میگرددصٍم این فػالیت ـی ربع 

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  .رًَاالىڅا تػَٗت عرزالؼول ارزٗبثٖ اجراآت 

( ثرًبهِ آهَزضٖ در ثخص جراٗن فسبد 7تذٍٗر )
 .ادارٕ ٍ هبلٖ

 ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

افساٗص آگبّٖ ٍ ظرف٘ت وبرهٌذاى 
در هَرد هَضَػبت ضبهل ثرًبهِ 

 .ّبٕ آهَزضٖ

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

( ثرًبهِ آهَزضٖ اهَر هبلٖ ٍ تذاروبت 8تذٍٗر )
 ( تي وبرهٌذ41ثرإ )

 .ظروع میگرددصٍم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگرددصٍم این فػالیت ـی ربع 

( ثرًبهِ آهَزضٖ در ثخص ّبٕ 01تذٍٗر )
 .هبَّٕ ٍ ضىلٖ  ٕهختلف حمَق جسا

مٍزظی 81) 
 
 در بخض ًای مختلف( برهامي ا

تن ( 911)خزا ماًٍی وظ لی برای ذكٍؽ 
 .څارهٍال در مرکز و والیات تدویر یافتي اصت

٪٪٪٪ ۳۳٪ 
گاًی و ظرفیت 

 
در مرکز و  څارهٍاالنصفد ا
 ٗبفتِ است. افساٗص  والیات

( ثرًبهِ آهَزضٖ در هَرد همتررُ عترز   2تذٍٗر )

رًتَاالى  څا سلَن ٍ عرزالؼول ارزٗبثٖ اجراآت 

 .رًَالڅا  ( تي01ثرإ )

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

تؼ٘٘ي اػضبٕ ٍاجذ ضراٗظ ثرإ وو٘تِ ارزٗبثٖ 
اجراآت ٍ  ترت٘ت الٗحٔ ٍظبٗف ثرإ اػضبٕ 

 .رًَاالىڅا وو٘تٔ ارزٗبثٖ اجراآت هسلىٖ 

 ( تن اغؾای واخد ظرایؿ برای کمیتي1) 
ت تػیین گردیدى و کار روی ترتیب 

 
ارزیابی اخراا

 الیري وظایف خریان دارد. 
 تؼو٘ن پ٘رٍٕ از همررُ عرز سلَن  ۵٪٪ ٪٪٪٪

 .هسلىٖ  اجراآت دررًَاالى څا
 اغؾای کمیتي ارزیابی تػیین گردیدى اصت.
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رس٘ذگٖ ثِ ضىبٗبت ػذم رػبٗت همررُ عرز 
 .تبدٗجٖ الذاهبت اتخبر ٍ رًَاالىڅاسلَن 

( 81) ( ظ ایت ثبت گردیدى ،03) بي تػداد.8
( ظ ایت 1غٍرت گرفتي و )مٍرد رصیدگی 

 لرار دارد. ترت کار
( تن کارمود اداری ٪)و  څارهٍال( تن 3. )0

( تن څارهٍال لابا تفٌیم و ۶) ،لابا تٍغیي
څارهٍال لابا تكدیر ظواختي ظدى  ( تن٪)

 . اصت

٪٪٪٪ ٪۵٪ 
ٍ  ضبى اجراآت دررًَاالى څابرخٍرد مشل ی 

  از همررُ عرز سلَن  پ٘رٍٕ

گسارش دّٖ رثغ ٍار از تغج٘ك سفبرضبت وو٘تِ 
هستمل هطترن ًظبرت ٍ ارزٗبثٖ هجبرزُ ػلِ٘ 

 .(MECفسبد ادارٕ  )

 ارزیابی و هظارتمشتكا   کمیتيصفارظات 
از محمٍغي کي  (MEC) اداری  فشاد غلیي مبارزى

ن ( 08( صفارش بالی ماهدى )02)
 
 صفارش ا

 باالتر صفارش( 3) ظدى، تفبیق ٪٪۵ از باالتر
 تفبیق گردیدى اصت.  ٪۵٪ از
 

اًؼىبس فؼبل٘ت ّبٕ تغج٘ك ضذُ در  ٪۵٪ ٪٪٪٪
 .(MECثخص سفبرضبت وو٘تِ )

تغج٘ك گردٗذُ  (MECسفبرضبت وو٘تِ )

 است.

گ٘رٕ از استخذام اضخبظ جلَ ٪٪ ٪٪ ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  رًَاالىڅا عرح ٍ ترت٘ت عرزالؼول تسوِ٘ 
 .هفسذ ٍ غ٘ر هتؼْذ

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

اٗجبد هرجغ اعالع گ٘رٕ داخلٖ هغبثك لبًَى 
حوبٗت از اعالع دٌّذگبى فسبد ادارٕ ٍ اٗجبد 
عرزالؼول هرجغ اعالع گ٘رٕ داخلٖ ثرإ 

 .آت آىاتٌظ٘ن اجر

 ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد چٌارم این فػالیت ـی ربع 

وبرهٌذاى ٍ هراجؼ٘ي ثِ آسبًٖ ٍ ثِ 
ضىل هػئَى از تجبرة ٍ 

فسبد ادارٕ هطبّذات ضبى از هَارد 
ٍ سَء استفبدُ اعالع در ادارُ اعالع 

 .هٖ دٌّذ

 .ظروع میگردد چٌارم این فػالیت ـی ربع 

 رًَالیڅا بْبَد سیستن هدیریت هٌابع بطری ادارٓ لَیّطتن: بٌچوارک 

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

س٘ستن هؼلَهبتٖ هذٗرٗت هٌبثغ ثطرٕ  ارزٗبثٖ

 .ضذُبثرإ تطخ٘ع وبرهٌذاى ثجت ً

 

( کارمود در صیشتم مػلٍماتی مدیریت 8030) 
 موابع بطری ثبت هاظدى اصت. 

سبزٕ س٘ستن ّب ٍ رفغ هذرى  ٪٪٪٪ ٪٪٪٪
 ًَالع ٍ هطىالت هَجَد.

هؼلَهبتٖ هذٗرٗت هٌبثغ ثطرٕ س٘ستن 
ارزٗبثٖ ٍ وبرهٌذاى ثجت ًبضذُ تطخ٘ع 

 گردٗذ. 
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 ( تي21ثرإ ) ٖ( ثرًبهِ آهَزض2تذٍٗر )

استفبدُ از س٘ستن هؼلَهبتٖ در هَرد  وبرهٌذاى

 .هذٗرٗت هٌبثغ ثطرٕ

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

 وبرهٌذ ٍ وبروي(  تي 3111 )ٍ اپذٗت  ثجت
 س٘ستن در ًَالٖرڅاهلىٖ ٍ ًظبهٖ لَٕ 

 . ثطرٕ هٌبثغ هذٗرٗت هؼلَهبتٖ

( کارمود مل ی و هظامی در صیشتم 992) 
گردیدى مػلٍماتی مدیریت موابع بطری ثبت 

 اصت. 
99.2٪ 1.3٪ 0 

 ٍ دارایی ّاهحاسبِ اجٌاس اًکطاف سیستن ّای ًْن: بٌچوارک 

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

 ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع  .ترت٘ت عرزالؼول تِْ٘ ٍ تَزٗغ اجٌبس
ثْجَد رًٍذ تِْ٘ ٍ تَزٗغ اجٌبس ٍ 

 .اٗجبد ضفبف٘ت در پرٍسِ ّب

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

اٗجبد س٘ستن هذٗرٗت الىترًٍ٘ىٖ ثرإ ثجت ٍ 

 .تَزٗغ اجٌبس
 .ظروع میگردد چٌارم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد چٌارم این فػالیت ـی ربع 

 هدًی جاهعِ ًْادّای ٍ رًَالیڅا افسایص ّن آٌّگی هیاى لَی : دّنبٌچوارک 

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع اصاصیفػالیت ًای 
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

 
اضتران ًوبٌٗذُ ّبٕ ًْبدّبٕ  دػَت ٍ تسْ٘ل

ثبزًگرٕ عرزالؼول  جبهؼٔ هذًٖ در ووّ٘تٔ
 .رًَاالىڅا استخذام 

پرٍسِ ّبٕ اٗجبد ضفبف٘ت در  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 
 .استخذام

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

ثب ج.ا.ا رًَال څا  لویهاللبت ّبٕ هستم٘ن 

غجح  7سبػت  درّفتِ ازرٍز هراجؼ٘ي  ٗه 
 ٍ دادجْت  رس٘ذگٖ ثِ ضىبٗبت  ضت 3الٖ 

 . ( تي هراجؼ٘ي1111) خَاّٖ

غرض ًای دوظوبي ج .ا.ا روز  څارهٍال لٍی
مراخػین غرایؼ و رصیدگی بي ظ ایات  عاصتما 

ن ًا م لات می
 
(  231وماید کي بي تػداد )بي ا

گی صید م لات و بي ظ ایات ظان ر  ن رامراخػی
 غٍرت گرفتي اصت .

۳٪٪ ٪٪ 
تسْ٘ل دسترسٖ هردم  ثِ همبم 

 يرّجرٕ  جْت ضرٗه سبخت
 .هطىال ت  ٍ رس٘ذگٖ  ثِ آى

0 
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اعالػبت در هَرد ادارُ ٍ فؼبل٘ت  هَرد 87 ًطر
ّبٕ آى ثِ ضوَل پالى ّب ٍ گسارش ّبٕ 
وبرٕ ٍ گسارش از فؼبل٘ت ّبٕ ًظبرتٖ از لج٘ل 
ًظبرت از اجراات ادارات در هغبثمت ثب هبدُ 

 .پبًسدّن لبًَى دسترسٖ ثِ اعالػبت

  ن ز و ظایف و صاتی  ها  اداره و

  گشارش ها اس طزیق ویب مای 

  تما ی ایمیب  تدر  اداره ن ز اماره

و یب مای  و صفحا  اج ما غ در و

  رن ال څاجزیذه 

 ها   ها  ثی  نال در ب   ن ز س رل

 ا د    ب  رناب  تساد گذاا   فغ

  و ایمیب 411اماره او صاصغ ن ز

 ago.control@ago.gov.afتدر  

ا  و رمیذگغ ب  تث ب  فنم ر اوذ اکای

  ب مای  اداره یاس طزیق و

 نان ث امامغی  ثدر دم ز  نزار داد

ها  ل   صاتی نان ث ت کیب 

  جشایغی نان ث تی نان ث اجزارن الغڅا

فنع و  ن   لی  سناثی نان ث فیارسه 

 لی  ف کزا  و ف اد فخذر و  ن زول ی 

ب ینان ث پ لیس و   د جشا اس طزیق و

  بزا  فزدل  اف  مای  اداره

 ناف  همکار  فیاث ل    ن ز تفاهن

رن الغ و وسار  تحصیا   الغ    ر څا

ی صفحا  اج ما غ ب مای یاس طزیق و

  رن الڅا و جزیذه

  ب یگشارش و ویز فز ش  در  و 65ن ز

٪٪٪٪ ٪۵٪ 
ضْرًٍذاى ثِ آسبًٖ ثِ اعالػبت از 
ادارُ ٍ فؼبل٘ت ّبٕ آى دسترسٖ 

 .پ٘ذا هٖ وٌٌذ

وبّص فبغلِ ه٘بى ضْرًٍذاى ٍ ادارُ لَٕ 
ثلٌذ رفتي سغح ، ضْرًٍذاى رًَالٖ ٍ څا

آگبّٖ ضْرًٍذاى از وبرورد ّب، فرغت ّب ٍ 
اٗجبد ضفبف٘ت ٍ ثلٌذ رفتي اػتوبد ضبى 

  ًسجت ثِ اٗي ادارُ 

mailto:ago.control@ago.gov.af
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  مای  و صفحا  اج ما غ 

  ب یگشارش و ویز والی غ در  و 25ن ز

  مای  و صفحا  اج ما غ 

  اطا ی  رناب  فقال  ن ی غ ب  ن ز

ب یفنامی  روس جهانغ سث اس طزیق  و

 مای  

  ن زPDF  رن ال اس څا 442جزیذه اماره

مای  ب  فنم ر انعکا   بیو طزیق

 ها و دم  تورد ها  اداره سعالی 

  ی ا انا   اریابغی هان ز داوطلیغ

ها و  ها  فبی  اتغی اطا ی  ا افی 

سصب ناف   لمغ  ای ه نگارش فقال  در 

 رن ال څاپژوه غ 

  ی سنذ گغ ناف  لغارن څاتاریخچ  ل   ن ز

  بیوتث در  فزم یاالثرن ال و څال  

  مای 
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 (CMSسیستن هدیریت قضایا )تقَیت  : یازدّن بٌچوارک

 پیطرفت فػالیت ًا  در ربع فػالیت ًای اصاصی
فیػدی 
پیطرفت 
 در ربع

فیػدی 
پیطرفت 
 غمٍمی

مدى هتایج متٍلػي
 
 هتایج بدصت ا

ٍ  ضٌبسبٖٗ خالّبهطخع جْت اٗجبد ووّ٘تٔ 

ٍ ضرٗه  س٘ستن هذٗرٗت لضبٗب ً٘بزهٌذٕ ّبٕ

 .سبختي آى ثب ثخص ّبٕ هرثَعِ

 ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 
 

هؼرفٖ ٍ تغج٘ك س٘ستن  هذٗرٗت 

ًظبهٖ  ّبٕ رًَالٖڅا لضبٗبٕ در 

جْت ثْجَد ٍ تسرٗغ رًٍذ رس٘ذگٖ 

لضبٗبٕ ٍ تسْ٘ل پرٍسِ ًظبرت ثِ 

ٍ گسارضذّٖ از پ٘طرفت فؼبل٘ت 

 ّبٕ اًجبم ضذُ

 .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

 تمَٗت ّر چِ ث٘طتر تّْ٘ٔ ٍسبٗل ٍ لَازم ثرإ 

 .س٘ستن هذٗرٗت لضبٗب در هروس ٍ ٍالٗبت
 .میگرددظروع دوم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردددوم این فػالیت ـی ربع 

ثرإ س٘ستن  ترت٘ت عرزالؼول ٍ رٌّوَد وبرٕ

 .هذٗرٗت لضبٗب
 .ظروع میگردد صٍم این فػالیت ـی ربع  ٪٪ ٪٪ .ظروع میگردد صٍم این فػالیت ـی ربع 
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 پیطرفت اجراآت 
 فعالیت های تکمیل ضده

 تحلیل اجراات:

  غیرقاًًَیاعادُ دارایی ّای تقَیت پرٍسِ  دوم:اولٍیت  صاذي مٍؽٍغی
  8431هبلٍٖالٗت در تطى٘ل سبل  43استٌ٘بف  رًَالٖڅااٗجبد ثست ّبٕ آهرٗت هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ در رٗبست ّبٕ 

 ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است(غذ  8431هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ ) اٗي فؼبل٘ت 
8 

 8431 هبلٖ ٍالٗت در تطى٘ل سبل 43استٌ٘بف  رًَالٖڅا رس٘ذگٖ ثِ لضبٗبٕ غػت زه٘ي ثرإ رٗبست ّبٕ  رًَاالىڅااٗجبد ثست ّبٕ 

 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
2 

 در سطح ٍلسَالی ّا څارهٍالی سَم: افسایص دسترسی هردم بِ خدهات لَیاٍلَیت  ساحِ هَضَعی

ن 
 
 برای ولشٍالی ًای تطخیع ظدى څارهٍالتن  00مٍخٍد هیشت و اغزام  څارهٍالظواصایػػی ولشٍالی ًایػػی کي در ا

 8 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 

 بِ ضکل آًالیي چْارم:  ًطر فیصلِ ّای  هرکس عدلی ٍ قضایی هبارزُ با فساد اداریاٍلَیت  ساحِ هَضَعی

 ًوبٌٗذ هٖ هغبلجِ هحىوِ از لبًَى احىبم ثِ هغبثك را حىن ًطر  خَد  دػَٕ غَرت ٍ ًبهِ اتْبم در لضبٖٗ ٍ ػذلٖ هروس رًَاالىڅا

 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
8 

 پَضص ٍ لبًَى احىبم عجك هحىوِ حىن اسبس ثِ ادارُ سبٗت ٍٗت عرٗك از لضبٖٗ ٍ ػذلٖ هروس لضبٗبٕ هَرد در هحبون ّبٕ ف٘ػلِ ًطر
 ادارٕ فسبد ػلِ٘ هجبرزُ لضبٖٗ ٍ ػذلٖ هروس ّبٕ ف٘ػلِ خجرٕ

 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
2 

 جراین فساد اداریپٌجن:  گسارضدّی از قضایای اٍلَیت  ساحِ هَضَعی

 رائِ گسارضبت رثغ ٍار ثِ ضَرإ ػبلٖ حبوو٘ت لبًَى ٍ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ راجغ ثِ تحم٘مبت، هحبووبت، هحىَه٘ت ّب ٍ اجرإ لرارّبٕا
 تَل٘ف هرثَط ثِ لضبٗبٕ فسبد ادارٕ

 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
8 

 فساد اداری یضطن: تسریع رًٍد رسیدگی بِ قضایا اٍلَیت ساحِ هَضَعی

 ثِ ضوَل لضبٗبٕ ثبلٖ هبًذُ هرست٘بلٖ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ ٍ هروسػذلٖ ٍ لضبٖٗ  ( لضِ٘ فسبد ادار8011ٕثررسٖ، تحم٘ك ٍ تؼم٘ت  )
 است( غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 

8 

 : ترٍیج ٍ تقَیت فرٌّگ ارزش گرایی سازهاًیّفتن اٍلَیت ساحِ هَضَعی

 ( ثرًبهِ آهَزضٖ در ثخص ّبٕ هختلف حمَق جسإ هبَّٕ ٍ ضىل01ٖتذٍٗر )
 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 

8 

  رًَاالىڅا تؼ٘٘ي اػضبٕ ٍاجذ ضراٗظ ثرإ وو٘تِ ارزٗبثٖ اجراآت ٍ  ترت٘ت الٗحٔ ٍظبٗف ثرإ اػضبٕ وو٘تٔ ارزٗبثٖ اجراآت هسلىٖ 

 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
2 

 اتخبر الذاهبت تبدٗجٖرًَاالى ٍ څارس٘ذگٖ ثِ ضىبٗبت ػذم رػبٗت همررُ عرز سلَن 

 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
4 

  (MECگسارش دّٖ رثغ ٍار از تغج٘ك سفبرضبت وو٘تِ هستمل هطترن ًظبرت ٍ ارزٗبثٖ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ  )

 تىو٘ل گردٗذُ است(غذ ف٘ػذ  8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
3 

 څارهٍالی  بْبَد سیستن هدیریت هٌابع بطری ادارٓ لَیّطتن:  اٍلَیت ساحِ هَضَعی

  ارزٗبثٖ س٘ستن هؼلَهبتٖ هذٗرٗت هٌبثغ ثطرٕ ثرإ تطخ٘ع وبرهٌذاى ثجت ًبضذُ
 غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ است( 8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 

8 

هَرد اعالػبت در هَرد ادارُ ٍ فؼبل٘ت ّبٕ آى ثِ ضوَل پالى ّب ٍ گسارش ّبٕ وبرٕ ٍ گسارش از فؼبل٘ت ّبٕ ًظبرتٖ از لج٘ل  87ًطر 
 ًظبرت از اجراات ادارات در هغبثمت ثب هبدُ پبًسدّن لبًَى دسترسٖ ثِ اعالػبت

 است(غذ ف٘ػذ تىو٘ل گردٗذُ  8431) اٗي فؼبل٘ت هغبثك پالى عٖ رثغ اٍل سبل هبلٖ 
2 
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  الف:  فعالیت های در حال اجرا

 
 

 ب: فعالیت های آغاز نا ضده 

 

ظمارى
 

 دالیا غدم ت میا فػالیت مفابق پ ن فػالیت ًا

8 
ٌّگٖ ثب ٍزارت ّبٕ خبرجِ، ػذلِ٘، اٗجبد ّوبتذٍٗر جلسبت ثِ هٌظَر 

سترُ هحىوِ پ٘راهَى استرداد هتْو٘ي ٍ هجره٘ي ٍ جراٗن ٍ  داخلِ
ت در این بخض بشتگی بي مكررى اص ّوىبرٕ ّبٕ لضبٖٗ ثب سبٗر وطَرّبفراهرزٕ، هؼبضذت ٍ 

 
ترداد دارایػػی ًای غیر اخراا

کي مشٍدى این مكررى بي وزارت مرترم غدلیي ارصال  ظتيلاهٍهی دا
صفاهي الی اکوٍن از ـرؼ وزارت مرترم غدلیي تػٍیب 

 
گردیدى کي متا

ت الزم و مكتؾی غٍرت گیرد.
 
 هگردیدى تا اخراا

0 
تذٍٗر جلسبت ثب ًوبٌٗذگٖ ّبٕ س٘بسٖ وطَرّبٕ چَى اهرٗىب، دًوبرن، 

وِ در  UNAMA  ٍ UNODCاًگلستبى ٍ ًْبدّبٕ ث٘ي الوللٖ چَى 

 راستبٕ هجبرزُ ػلِ٘ فسبد ادارٕ ثب اٗي ادارُ ّوىبرٕ هٖ ًوبٌٗذ

ارسبل درخَاست ّوىبرٕ ّبٕ حمَلٖ دٍجبًجِ ثِ وطَرّبٕ هختلف  9
 گردٗذُ. ّبٕ غ٘ر لبًًَٖ وِ در خبرج از وطَر اًتمبلجْت اػبدُ داراٖٗ 

 

 

 ندارد  ج: فعالیت های معطل ضده

 

 

 

 

 

 

ظمارى
 

 فػالیت ًا
فیػدی 
 پیطرفت

 دالیا غدم ت میا فػالیت مفابق پ ن

8 

(  تي وبرهٌذ ٍ وبروي هلىٖ ٍ ًظبهٖ لَٕ 3111)  ثجت ٍ اپذٗت
ًَالٖ در س٘ستن هؼلَهبتٖ هذٗرٗت هٌبثغ ثطرٕ وِ هغبثك پالى رڅا

وِ عٖ اٗي  ذٗگرده٘( تي وبرهٌذ در اٗي س٘ستن ثجت 8111رثغ ٍار )
د دراین بخض فیػ ۳۳.۵( کارمود مل ی و هظامی کي 992بي تػداد )رثغ 

ت غٍرت گرفتي اصت. 
 
 اخراا

بي هشبت غدم اصتخدام کارمودان خدید و ارایي اصواد  ۳۳.۵٪
 خد ید کي لابا درج در دیتابیس باظد.

0 

ج.ا.ا ثب هراجؼ٘ي  ٗه رٍز درّفتِ رًَال څا  هاللبت ّبٕ هستم٘ن لَٕ

 ضت جْت  رس٘ذگٖ ثِ ضىبٗبت ٍ داد خَاّٖ 3غجح الٖ  7از سبػت 
وِ هغبثك پالى رثغ ٍار ثِ ضىبٗبت ٍ داد خَاّٖ  ( تي هراجؼ٘ي1111)
 است. ( تي هراجؼ٘ي در ٗه رثغ رس٘ذگٖ غَرت هٖ گرفت 2111)

۳٪٪ 

 رًَالٖڅااهب ثِ ًسجت ػذم هراجؼِ هردم ثِ ادارُ لَٕ 

از  41٪( ضىبٗت وِ 037در رثغ اٍل ثِ تؼذاد ) وِ
گٖ غَرت گرفت تطى٘ل ه٘ذّذ رس٘ذ 811٪هجوَػِ 

 در حبل اجراء لرار گرفتِ است.ثذٗي لحبػ فؼبل٘ت 
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 و چالص ها : مطکالت 

 

ضماره
 

 راه حل های پیطنهادی مطکالت

8 
ن از 

 
ای گرفتاری څارهٍالی در زمان مػین ا کمبٍد ًم اری در تفبیق لراًر

 صٍی هٌادًای ذیربؿ. 
ًای ذیربؿ در امر تفبیق لرار ًای گرفتاری تكٍیت ًماًوگی با هٌاد 
ن.
 
 بمٍلع و زمان مطخع ا

2 
مردود بٍدن فرغت ًا و ام اهات الزم در بخض ارتكای ظرفیت بخػٍص 

 در بخض مبارزى با فشاد اداری. 
تدارک ام اهات و فرغت ًای الزم خٌت ارتكای ظرفیت بخض ًای   

 مش لی و اداری مبارزى غلیي فشاد اداری.

4 
زماهگیر و ـٍالهی بٍدن پروصي ًای رصیدگی بي لؾایای فشاد اداری )بوابر 

 مغلكیت و پیچدگی این لؾایا(
بازهیگری و ایحاد می اهیزم ًای مٍثر پیگیری لؾایا کي بتٍاهد پروصي 

 ًای رصیدگی بي لؾایا را صادى و کٍتاى صازد.

3 

 مردود بٍدن ام اهات، تحٌیزات و ظرفیت ًای الزم تخوی ی و
ت والٍژی ی  خٌت گشترش و اصتفادى از صیشتم مدیریت لؾایا در صفد 

 ولشٍالی ًا.

ـرح و تفبیق پ ن ًای مطخع بموظٍر رفع مط  ت، هیازمودی 
ًا و ایحاد ظرفیت الزم در صفد ولشٍالی ًا خٌت تفبیق صیشتم 
مدیریت لؾایا و تكٍیت ًماًوگی بیطتر با ارگاهٌای غدلی و لؾایػػی 

 ن المللی.و ًم اران بی

 ترتیب و تكدیم اصت.څارهٍالی مبارزى غلیي فشاد اداری ادارى لٍی 8931صال مالی  اوللرارظرح فٍؽ گزارش ربع 


