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 پس منظر

ٖ څػاادارُ لَٕ  ٕ  رًوَال ٖ  خوْوَر ِ  افغاًسوااى  اسومه ِ  بو ام عوذلٖ شطوَر   گ ٍ هْون ً و  بو ر  ءخو   هثابو

اٗووي ادارُ خوو ء  بووَُ  توواه٘ي عووذالت ٍ ت ق٘وون بوواًَى بووِ عْووذُ دارد     راسوواإًقووص بووارإ را در 

بوواًَى اساسووٖی لووَٕ  434اخرائ٘ووِ  بووَدُ ٍ در اخووراش  سووَٗص هسوواق  هووٖ باضووذ  بووِ اسووا  هووادُ 

  غمح٘ت  تحق٘ن خراٗن ٍ اباهِ دعَا علِ٘ هاْن را در هحکوِ دارد رًَالٖڅا

 خالصه گسارش

بِ هٌ َر تحقن پ٘طرفت  سَٗصیهقاراُ علِ٘ فساد ادارٕ  4398هالٖ پمى سال  در رًَالٖڅالَٕ  ادارٓ

طرٗن تحقن فعال٘ت ّإ  تع٘٘ي ًوَدُ است شِ اا رافعال٘ت ( 43) ( ساحِ هَضَعٖی بِ تعذاد44در)

فعال٘ت شى  (22) یدٍم در ربعل٘ت پمى ضذُ ( فعا34) خولِ اای باٗذ بِ شى برسذ شِ ًااٗح هاَبعِ  اساسٖ ٍ

ً ر بِ دالٗ  شغاا ًگردٗذُ ٍ ً٘  فعال٘ت شِ در ( فعال٘ت دٗگر 40) در حال اخرا ٍفعال٘ت ( 3) یتکو٘ 

 حالت هع   برار داضاِ باضذ ٍخَد ًذارد 
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 اعتصداد مجصمین و جصایم فصامصزی  تٍافكات در رؿٍص بوچمارک اول :  

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خماییٍی

1 

ًوگی با ایجاد ًماتسویص جلظات بي مووٍر 
عتصى و  وزارت ًای رارجي، يسلیي، دارلي

مدکمي پیصامٍن اعتصداد متٌمین و مجصمین و 
جصایم فصامصزی، مًافست و ًمکاری ًای 

ا  .لقایػػی با عایص کػًٍر
ادارى  لصح مكصرى ايادى دارایػػی ًا از جاهب این

تصتیب و جٌت لی مصاخل بي وزارت مدتصم يسلیي 
ارعال ؼسى اعت. وزارت مدتصم يسلیي مكصرى مشکٍر 
را هٌایػػی همٍدى و جٌت تؿٍیب بي مكام يالی 
ریاعت جمٌٍری ارعال داؼتي اعت. فًالیت ًای 
کي در بزغ ايادى دارایػػی ًا توویم گصدیسى ،با 

 گصدد. اهفاذ مكصرى در ربى بًسی گضارش ارایي می

0: 0: ۰ 

( 268هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 20/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

 څػػػػػػػػػػػػػػارهٍالی ریاعػػػػػػػػػػػػػت 
ايػػػػػػػػػادى دارایػػػػػػػػػػػی ًػػػػػػػػػای 

 غیصلاهٍهی 
2 

تسویص جلظات با همایوسگی ًای عیاعی 
ای چٍن امصیکا، دهمارک، اهگلظتان و  کػًٍر

 و  UNAMAهٌادًای بین المللی چٍن 
UNODC  کي در راعتای مبارزى يلیي فظاد

 ًمکاری می همایوساداری با این ادارى 

0: 0: ۰ 

اهًكاد یادداؼت ًای تفاًم  ًمکاری دو جاهبي  3
  با کػٍر ازبکظتان 

لٍی جمٌٍری اعالمی افغاهظتان و   څارهٍاللٍی 
جمٌٍری ازبکظتان یادداؼت تفاًم  څارهٍال

در  2019جٍن  17 ًمکاری دوجاهبي را بي تاریذ
 سى اهس.بي امقا رعاهی ؼٌص تاؼکوس

100: 100:  
یادداؼت تفاًم 

 امقاء ؼسى 
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 بوچمارک دوم: تكٍیت پصوعي ايادى دارایػػی ًای غیصلاهٍهی

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

4 
بصاعاس لاهٍن مبارزى  مكصرى ايادى دارایػػی ًا لصح 
ای بین  يلیي فظاد اداری در ممابكت با مًیاًر

 المللی

لػػػػصح مكػػػػصرى ايػػػػادى دارایػػػػػػی ًػػػػا از جاهػػػػب ایػػػػن ادارى 
تصتیػػب و جٌػػت لػػی مصاخػػل بػػي وزارت مدتػػصم يسلیػػي 

 ارعال ؼسى اعت.

100: 100: ۰ 

( 268هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 20/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

 څػػػػػػػػػػػػػػارهٍالی ریاعػػػػػػػػػػػػػت 
ايػػػػػػػػػادى دارایػػػػػػػػػػػی ًػػػػػػػػػای 

 غیصلاهٍهی

5 
توویم و تصتیب میکاهیضم ًماًوگی با وزارت ًای 
رارجي، يسلیي، دارلي و عتصى مدکمي جٌت  

لصح مكصرى ايادى دارایػػی ًا از جاهب این ادارى    ايادى دارایػػی ًای غیص لاهٍهی
تصتیب و جٌت لی مصاخل بي وزارت مدتصم يسلیي 
ارعال ؼسى اعت. وزارت مدتصم يسلیي مكصرى مشکٍر 
را هٌایػػی همٍدى و جٌت تؿٍیب بي مكام يالی 
ریاعت جمٌٍری ارعال داؼتي اعت. فًالیت ًای 

 کي در بزغ ايادى دارایػػی ًا توویم گصدیسى ،با

 اهفاذ مكصرى در ربى بًسی گضارش ارایي می گصدد.

0: 0: ۰ 

6 
توویم میکاهیضم و جسول زماهبوسی بصای 

یػػی ًای غیصلاهٍهی اهتكال ؼسى بي اؼواعایػػی دار 
 کػٍر ًای رارجی

0: 0: ۰ 

7 
ارعال دررٍاعت ًمکاری ًای خكٍلی دوجاهبي 
ای مزتلف جٌت ايادى دارایػػی ًای  بي کػًٍر

 گصدیسى. در رارج از کػٍر اهتكالغیص لاهٍهی کي 
0: 0: ۰ 

 ۰ :0 :0 تدكیق و تًكیب لقایای دارایػػی ًای غیص لاهٍهی  8

ايادى دارایػػی غیصلاهٍهی بي اعاس اخکام  9
 ؾادرؼسۀ مداکم  ممابق اخکام لاهٍن

0: 0: ۰ 
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10 
مصیت مبارزى يلیي فظاد اداری 

 
ایجاد بظت ًای ا
والیت در  34اعتیواؼ  څارهٍالیدر ریاعت ًای 

 1398تػکیل عال 

مصیت ًا( بظت ۳4بي تًساد  
 
فظاد  يلیيمبارزى  یا

 اعتیواؼ څارهٍالی ریاعت ًایاداری در تمام 
 اعت. گصدیسى ایجادوالیات 

100: 100: 

مبػػػارزى مػػػٍثص و میمػػػص يلیػػػي 
ٍگیصی  فظػػػػػاد اداری و جلػػػػػ
از ازدیاد دارایػػی ًػای غیػص 

 لاهٍهی

ربػػػػػػى ایػػػػػػن فًالیػػػػػػت در 
ى تکمیػػػػػػػػػػل گصدیػػػػػػػػػػساول 

 اعت.

مصین مبارزى يلیي فظاد اداری  34اعتزسام  11
 
تن ا
 اعتیواؼ والیات. څارهٍالی بصای ریاعت ًای 

پالن تًیوات عال  بظت موسرج  ۳۳بي تًساد 
ن جملي پصوعي  اتمام جاری 

 
بظت  10کي از ا
 تکمیل گصدیسى اعت.

٪۰: ۳۰: 
مبارزى جسی  و میمص يلیي 
مٍارد فظاد اداری 

 والیات درعمح

( 250هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 20/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمی 
 اهکػاؼ موابى بػصی 

12 
رهٍاالن رعیسگی بي لقایای څاایجاد بظت ًای 

 څارهٍالی غؿب زمین بصای ریاعت ًای 
 1398والیت در تػکیل عال  34اعتیواؼ 

گی بي لقایای څارهٍال رعیس بظت ( 1بي تًساد  
اعتیواؼ   څارهٍالی ریاعت غؿب زمین در ًص 

 والیات ایجاد ؼسى اعت .
100: 100: 

مبارزى يلیي غاؾبین 
زمین و ايادى زمین ًای 

 غؿب ؼسى.

ربى این فًالیت در 
ى اول تکمیل گصدیس

 اعت.

13 
رعیسگی بي لقایای  څارهٍال تن  34اعتزسام 

 څارهٍالی غؿب زمین بصای ریاعت ًای
 .اعتیواؼ والیات

پالن تًیوات عال  بظت موسرج  ۳۳بي تًساد 
ن جملي پصوعي جاری 

 
بظت  10اتمام  کي از ا
 تکمیل گصدیسى اعت.

٪۰: ۳۰: 

مبارزى  جسی يلیي 
غاؾبین زمین و ايادى 
زمین ًای غؿب ؼسى از  

 زورموسان 

( 250هامي ؼمارى  
 20/3/1398مٍرخ 

ریاعت يمٍمی 
 اهکػاؼ موابى بػصی 
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 څارهٍالی در عمح ولظٍالی ًا لٍیبوچمارک عٍم: افضایغ دعتصعی مصدم بي رسمات 

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

14 
ن 

 
 څارهٍالؼواعایػػی ولظٍالی ًایػػی کي در ا

بصای  څارهٍالتن  20مٍجٍد هیظت و ايضام 
 ولظٍالی ًای تػزیؽ ؼسى

  193جملي کي از ى( ولظٍالی ؼواعائی ؼس 
ايضام گصدیسى  رهٍالڅا، ( ولظٍالی25  بصای

 اعت.

 2.  2جملي   رهٍال کي ازتن څا( 25 ايضام )
ن تن
 
 .څارهٍاالن زن میباؼس ًا ا

100: 100: 
دعتصعی عصیى مصدم بي 
هٌادًای يسلی و لقایػػی 

 جٌت تامین يسالت

ربػػػػػػى ایػػػػػػن فًالیػػػػػػت در 
تکمیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ۸۳۳۱اول 
 ى اعت.گصدیس

15 
مٍزؼی جصایم و ؼیٍى ًای 2بصگضاری  

 
( بصهامي ا

ن بي ؼمٍل جصایم فظاد اداری بصای 
 
 رعیسگی بي ا
 .ولظٍالی ًای ها امنڅارهٍاالن 

 بصهامي ًای 
 
لاهٍن  ،ان کٍد جضا مٍزؼی تدت يوٍا

ت جضایػػی
 
( تن از څارهٍاالن ولظٍالی ۷۵بصای   اجصاا

تسویص ۸۳۳۱خمل ۸۱الی  ۸۱ًای ها امن از تاریذ 
 یافتي اعت.

100: 50: 

 ارتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػای هصفیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
تٍهیػػػػف ؼػػػػسى  څػػػػارهٍاالن

 در عمح ولظٍالی ًا
 

( 225هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 19/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاعػػػػػػػػػػػػت اهظػػػػػػػػػػػػتیتٍت 
مٍزش ًای مظلکی

 
 ا
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هالین يلیيبوچمارک چٌارم:  هػص فیؿلي ًای  مصکض يسلی و لقایػػی مبارزى 
 
 فظاد اداری بي ؼکل ا

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

16 

هامي و څارهٍاالن مصکض يسلی و لقایػػی در اتٌام 

ؾٍرت ديٍی  رٍد  هػص خکم را ممابق بي 

 .اخکام لاهٍن از مدکمي ممالبي می همایوس

مصکض يسلی و مکلف بي ممالبي  څارهٍاالن  تمام

هػصخکم درؾٍرت ديٍی ؼان از خقٍر مدکمي 

مداکم در مصکض يسلی  گصدیسى اهس و تمام فیؿلي ًای

و لقایػػی يلوی بٍدى و خکم مدکمي در خقٍر 

  گصدد. داؼت رعاهي ًا ابالغ می

 

100: 50: 

ايتماد و عمح اگاًی 
ت  

 
مصدم در مٍرد اجصاا

 څارهٍالیادارى لٍی 
 افضایغ یافتي اعت.

( 140هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 2/4/1398مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاعػػػػػت اجصاییػػػػػي مصکػػػػػض 
يػػػػػػػػػػػػػػػسلی و لقػػػػػػػػػػػػػػػایػػی و 
ًمجوػػػػػػػػػػػػػػػان دریافػػػػػػػػػػػػػػػت 

 میػػػػػػػػػػػػػػػػل از ریاعػػػػػػػػػػػػػػػػت ای
  مصبٍط

 لیوک لقایای هػصؼسى
 

https://ago.gov.

af/dr/ 

https://ago.gov.
af/dr/ 

17 

هػص فیؿلي ًای مداکم در مٍرد لقایای مصکض 

بي  يسلی و لقایػػی از لصیق ویب عایت ادارى

اعاس خکم مدکمي لبق اخکام لاهٍن و پٍؼغ 

ربصی فیؿلي ًای مصکض يسلی و لقایػػی مبارزى 

 .يلیي فظاد اداری 

پیصامٍن فیؿس 98تكصیبًا فیؿلي ًای مداکم 

لقایای مصکض يسلی و لقایػػی در ویب عایت ادارى 

 .څارهٍالی بي هػص رعیسى اعتلٍی 

 

100: 50: 

https://ago.gov.af/dr/
https://ago.gov.af/dr/
https://ago.gov.af/dr/
https://ago.gov.af/dr/
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 لقایای جصایم فظاد اداری بوچمارک پوجم:  گضارؼسًی از 

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

18 

رائي گضارؼات ربى وار بي ؼٍرای يالی خاکمیت ا
لاهٍن و مبارزى يلیي فظاد اداری راجى بي 

مدکٍمیت ًا و اجصای تدكیكات، مداکمات، 
ای تٍلیف مصبٍط بي لقایای فظاد اداری   .لصاًر

جوسای کي از لصؼ ؼٍرای 
 
ممابق جسول زماهی و  ا

يالی خاکمیت لاهٍن و مبارزى يلیي فظاد اداری بي 
مدتصم ، مكام اعت ىسیاین ادارى مٍاؾلت ورز

بصی لٍی ؼٍرای يالی  درجلظي  څارهٍالی ًر
 ؼصکت ظاد اداری خاکمیت لاهٍن و مبارزى يلیي ف

ورد ًای  این ادارى را  ، ورزیسى
 
فًالیت ًا و دعت ا

 همٍدى اعت .ارایي 

100: 50: 

فًالیت ًای تمبیق ؼسى 
ورد ًای  و دعت

 
ا

خاؾلي در بزغ مبارزى 
با فظاد اداری اهًکاس 

 یافتي اعت.

 گضارش ارایي ؼسى 

 
 بوچمارک ؼػم: تظصیى روهس رعیسگی بي لقایای فظاد اداری 

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

19 
( لقیي فظاد 1600بصرعی، تدكیق و تًكیب   

بي ؼمٍل لقایای بالی ماهسى مصعتیالی   اداری 
 .مبارزى يلیي فظاد اداری و مصکضيسلی و لقایػػی

( لقیي فظاد اداری ثبت ؼسى 557تًساد  . بي 1
 اعت.

( لقیي فظاد اداری بصرعی و 297. بي تًساد  2
 تدكیق ؼسى اعت.

( لقیي فظاد اداری با مداکم 212. بي تًساد  3
 تًكیب ؼسى اعت. 

( لقیي فظاد اداری فیؿلي ؼسى 192. بي تًساد  4
 اعت. 

100: 50: 
تظصیى روهس رعیسگی بي 
لقایای واؾلي فظاد 

 اداری 

( 1609هامػػػػػػي ؼػػػػػػػمارى  
 5/6/1398مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

مصیػػت  دفتػػص مصعػػتیالی 
 
ا

 مبارزى يلیي فظاد اداری 
( 140هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  

مصکػض  2/4/1398مػٍرخ
يػػػسلی و لقػػػایػػی جػػػصایم 

  عوگین فظاد اداری 
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20 
مٍزؼی بصای 

 
 تن  (۳۰ بصگضاری یک بصهامي ا

در مٍرد چگٍهگی تصتیب  ىدارلی ادار  مفتغ
 .دوعیي ًا و گضارؼسًی لقایای فظاد اداری 

مٍزؼی 
 
مادى هبٍدن هؿاب ا

 
هظبت يسم تٌیي و ا

بصهامي مشکٍر در ربى بًسی عال جاری 
 تسویصمیگصدد.

0: 0: 
عمح داهغ مظلکی 

 مفتػین ارتكا یافت

( 225هامي ؼمارى  
 19/3/1398مٍرخ 

ریاعت اهظتیتٍت 
مٍزش ًای مظلکی

 
 ا

21 

( کمیتي هاهص در لٍل اردو ًای وزارت  9ایجاد   
دفاع ملی بي اعاس تفاًموامي مػتصک مبارزى 

و څارهٍالی  يلیي فظاد اداری میان ادارى لٍی 
تمبیق   هوارت از وزارت دفاع ملی بي مووٍر 

 . مٍارد مػزؽ ؼسى در تفاًم هامي

څارهٍالی مبارزى يلیي جصایم فظاد اداری در ریاعت 
 3پالن يمل مبارزى يلیي فظاد اداری ممابكت بي 

کمیتي هاهص در لٍل اردو ًای ذیل ایجاد همٍدى 
 اعت: 

 . لٍل اردوی هفص در والیت ًصات1
ار2  . لٍل اردوی عیالب در والیت هوگًص
 . لٍل اردوی ًٍایػػی 3

مٍزؼی ًمچوان این کمیتي
 
  در رابمي بي بصهامي ًای ا

بارزى روش ًای مو مٍارد فظاد اداری ، جضا  کٍد
 .اعت  همٍدىتسویص را  يلیي فظاد اداری 

100: ۳۳: 

ٍگیصی از  مبارزى و جل
مٍارد فظاد اداری در 
عمح لٍماهساهی ًای 

 وزارت دفاع ملی 

( 932هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 5/4/1398مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 
 څػػػػػػػػػػػػػػارهٍالی ریاعػػػػػػػػػػػػػت 

يظػػػػػػکصی مبػػػػػػارزى يلیػػػػػػي 
 فظاد اداری 

 
وگ ارزش گصایػػی   عازماهیبوچمارک ًفتم: تصویج و تكٍیت فًص

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

22 
بي مووٍر څارهٍاالن  بازهگصی مكصرى لصز علٍک 

ای اراللی و خؿٍل المیوان از  بٌبٍد مًّیاًر
ن
 
 تمبیق ا

غاز ماین فًالیت لی ربى عٍم 
 
این فًالیت لی ربى  0 :0 :0 یگصددا

غازعٍم 
 
 میگصدد ا

ت  23
 
 .څارهٍاالن تؿٍیب لصزالًمل ارزیابی اجصاا

ممابق مادى  لصزالًمل ارزیابی اجصاات څارهٍاالن
از  لاهٍن تػکیل و ؾالخیت لٍی څارهٍالی  ۳٪

و هافش  څارهٍالی تؿٍیبجاهب ؼٍرای يالی لٍی 
 تکػییص گصدیسى اعت.ًا  ریاعت ًای بي تمام گصدیسى و

100: 100: 

ه ابن طراالعو   څارنواالن

اراٗووابٖ اخووراش ی اراٗووابٖ ٍ 
اخووراش   هق ووٖ غووَر    

 گرفت

( 250هامي ؼمارى  
 20/3/1398مٍرخ 

ریاعت يمٍمی 
 اهکػاؼ موابى بػصی 
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مٍزؼی در بزغ جصایم فظاد 7تسویص   24
 
( بصهامي ا

 اداری و مالی
مٍزؼی بصای   (۸  

 
څارهٍاالن مبارزى تن  (۷۳بصهامي ا

 تسویص یافتي اعت.جصایم فظاد اداری  يلیي
گاًی و هصفیت  :۳۳ :100

 
عمح ا

در مصکض و  څارهٍاالن
افضایغ یافتي  والیات
 اعت.

( 225هامي ؼمارى  
 19/3/1398مٍرخ 

ریاعت اهظتیتٍت 
مٍزش ًای مظلکی

 
 ا

مٍزؼی امٍر مالی و تسارکات 1تسویص   25
 
( بصهامي ا

 کارموس( تن 30بصای  
غازاین فًالیت لی ربى عٍم 
 
این فًالیت لی ربى  :0 :0 گصدد می ا

غازعٍم 
 
 میگصدد ا

مٍزؼی در بزغ ًای 50تسویص   26
 
( بصهامي ا

 مزتلف خكٍؽ جضای ماًٍی و ؼکلی 

مٍزؼی در بزغ ًای ۷ . 1
 
جضا يام کس ( بصهامي ا

 . مصکض و والیاتدر څارهٍاالن ( تن ۸۸۳بصای  
مٍزؼی ( 1  .2

 
تن ( 27  جصایم عایبصی بصایبصهامي ا

 څارهٍاالن 
مٍزؼی  يبصهام( 2 . 3

 
رعیسگی بي لقایای رػٍهت ا
در والیت ًصات  تن څارهٍاالن ( 50 يلیي زن بصای 

 .و کاپیظا
ٍع   مٍزؼی تسویصیافتي کي  8درمجم

 
( 200( بصهامي ا

 مظتفیس ؼسى اهس. څارهٍاالناز  تن 

100: ۷۸: 

ًای ن ریاعت څارهٍاال
مصکض و والیات عمح 
داهغ مظکلی ؼان ارتكا 

 یافتي اعت.

( 225هامي ؼمارى  
 19/3/1398مٍرخ 

ریاعت اهظتیتٍت 
مٍزش ًای مظلکی

 
 ا

27 

مٍزؼی در مٍرد مكصرى لصز 2تسویص  
 
( بصهامي ا

ت 
 
څارهٍاالن  علٍک و لصزالًمل ارزیابی اجصاا

 .څارهٍال ( تن 60بصای  
 

مادى هبٍدن
 
مٍزؼی  هظبت يسم تٌیي و ا

 
هؿاب ا

بصهامي مشکٍر در ربى بًسی عال جاری تسویص 
 میگصدد.

0: 0: 0 

( 250هامي ؼمارى  
 20/3/1398مٍرخ 

ریاعت يمٍمی 
 اهکػاؼ موابى بػصی 

28 
تًیین ايقای واجس ؼصایك بصای کمیتي ارزیابی 
ت و  تصتیب الیدۀ وهایف بصای ايقای 

 
اجصاا

ت مظلکی 
 
 .څارهٍاالن کمیتۀ ارزیابی اجصاا

ارزیابی  کمیتي واجس ؼصایك بصای ( تن ايقای٪ . ۸
ت تًیین گصدیسى اعت.

 
 اجصاا

. الیدي وهایف بصای ايقای کمیتي ارزیابی 2
ت 

 
 ن  تصتیب گصدیسى اعت.څارهٍاال اجصاا

100: 100: 

ت  څارهٍاالن 
 
در اجصاا

مظلکی ؼان از مكصرى 
ريایت  لصز علٍک 

 همٍدهس.

( 250هامي ؼمارى  
 20/3/1398مٍرخ 

ریاعت يمٍمی 
 اهکػاؼ موابى بػصی 

رعیسگی بي ؼکایات يسم ريایت مكصرى لصز  29
 .علٍک څارهٍاالن و اتزاذ السامات تادیبی

لصار رعیسگی ثبت و مٍرد ( مٍرد ؼکایات 18  .1
 گصفتي و ًمچوان السامات تادیبی اهجام یافتي اعت.

100: 50: 
ت  

 
څارهٍاالن در اجصاا

مظلکی ؼان از مكصرى 
لصز علٍک  تًمیم پیصوی 

( 340هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 22/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ی څػػػػػػػػػػػػػػارهٍال ریاعػػػػػػػػػػػػػت 
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   ۸۳)  اداری  تن کارموس (۸  و څارهٍالتن
 .اعت تٍؾیي گصدیسى 

  ۱) اعتتفٌیم ؼفاًی گصدیسى  څارهٍال تن. 

   ۵)  عت.عتایغ گصدیسى ا تن کارموس اداری   

 تفتیغ دارلی کصدهس

30 
عفارؼات کمیتي گضارش دًی ربى وار از تمبیق 

مظتكل مػتصک هوارت و ارزیابی مبارزى يلیي 
 .(MECفظاد اداری   

ارزیابی مبارزى يلیي  کمیتي مدتصم مظتكل هوارت و
 ۷۸بي ادارى لٍی څارهٍالی  (MEC   فظاد اداری 

فظاد اداری اراَیي  يلیيعفارش  را بي مووٍر مبارزى 
 ۷۸ادارى لٍی څارهٍالی از جملي   اعت کيهمٍد 

عفارش را ؾس فیؿس  ۳۳دیس این ادارى   عفارش از
مػکالت لاهٍهی  عفارش بوا بص 1تکمیل همٍدى،

ن کمیتي خشؼ گصدیسى  ۳۰۸۱ى ؼمار  هاميلی  
 
ا

 بي ف ۵اعت
 
یؿسی ًای مزتلف در عفارش  لظما

عفارش مظتكیما بي این ادارى ۳خال اجصا بٍدى،
ادارات  از بي ًمکاری عایصس وهییاؼی مصبٍط هم

 وتؿمیم جمًی دارد.

100: 50: 
عفارؼات کمیتي 

 MEC تمبیق گصدیسى )
 اعت.

 هػص ؼسى گضارش 

 .څارهٍاالن لصح و تصتیب لصزالًمل تضکیي  31
هٌایػػی تصتیب و لصزالًمل تضکیي څارهٍاالن لصح 

ین ارعال جٌت تسلیق بي کمیتي تفتکي صدیسى گ
 .ګصدیسى اعت

100: 100: 
گ٘رٕ اا اساخذام خلَ

 اضخاظ هفسذ ٍ غ٘ر هاعْذ
 گردٗذ

( مٍرخ 250هامي ؼمارى  
ریاعت  20/3/1398

يمٍمی اهکػاؼ موابى 
 بػصی 

32 

ایجاد مصجى الالع گیصی دارلی ممابق لاهٍن 
خمایت از الالع دًوسگان فظاد اداری و ایجاد 
لصزالًمل مصجى الالع گیصی دارلی بصای توویم 

ن
 
ت ا

 
 .اجصاا

غازاین فًالیت لی ربى  چٌارم 
 
 :0 :0 میگصدد ا

کارموسان و مصاجًین بي 
عاهی و بي ؼکل مؿئٍن 

 
ا

از تجارب و مػاًسات 
ؼان از مٍارد فظاد 
اداری و عٍء اعتفادى 
الالع در ادارى الالع می 

 دًوس

ایػػػػن فًالیػػػػت لػػػػی ربػػػػى  
غازچٌارم 
 
 .میگصدد ا
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 څارهٍالی ادارۀ لٍیبوچمارک ًػتم: بٌبٍد عیظتم مسیصیت موابى بػصی 

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

33 
ارزیابی عیظتم مًلٍماتی مسیصیت موابى بػصی 

 .بصای تػزیؽ کارموسان ثبت هاؼسى
 

لٍماتی مً( کارموس در عیظتم 1292بي تًساد  
 بٍد ، ثبت گصدیسى اعت. موابى بػصی ثبت هػسى

100: 100: 
کارموسان در عیظتم 
مًلٍماتی مسیصیت موابى 

 بػصی ثبت گصدیس.

این فًالیت در ربى اول 
تکمیل  1398عال مالی 
 گصدیس اعت.

34 
مٍزؼی2تسویص  

 
( تن ۸۰بصای   ( بصهامي ا

در مٍرد اعتفادى از عیظتم مًلٍماتی  کارموسان
 .مسیصیت موابى بػصی 

غاز هػسى  
 
این فًالیت  بي اعاس دالیل ذیل ا

 اعت. 
 ۸۳۳۱ مػالی مًصفی تػػکیل عػال ورکػاپ تسویص. 1

 هٍالی  اعتیواؼ والیاترڅا یبصای روعا
 بصهامي ماعتصی درپًٍوتٍن کابل  تسویص. 2  
مػٍزش ًػای  خكػٍلی مصکػض اهسازی پصوعي عتاژ راى .3

 
ا

 .ملی پًٍوتٍن 
 در ربى بًسی تکمیل می گصدد.این فًالیت 

0: 0: 0 
( مٍرخ 250هامي ؼمارى  

ریاعت  20/3/1398
يمٍمی اهکػاؼ موابى 

 بػصی 

35 
(  تن کارموس و کارکن ملکی و 4000ثبت  

هٍالی در عیظتم مًلٍماتی رڅاهوامی لٍی 
 .مسیصیت موابى بػصی 

( تن 137ملکی و   تن (۱۷۰ثبت وابسایت  
ٍع   ( تن می گصدد 987هوامی کي در مجم

 . مسیصیت موابى بػصی  یدرعیظتم مًلٍمات
100: 50: 

خفن دلیق  مًلٍمات و 
 تظصیى گضارؼسًی 

( مٍرخ 250هامي ؼمارى  
ریاعت  20/3/1398

يمٍمی اهکػاؼ موابى 
 بػصی 
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 بوچمارک هٌم: اهکػاؼ عیظتم ًای مداعبي اجواس و دارایػػی ًا

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

 تصتیب لصزالًمل تٌیي و تٍزیى اجواس 36
مادى گصدیسى 

 
لصح لصزالًمل تٌیي و تٍزیى اجواس ا

وری در ربى 
 
ٍع جمى ا و مًلٍمات در رابمي بي مٍف

 بًسی تکمیل می گصدد. 
100: 50: 

روهس تٌیي و تٍزیى اجوػاس 
و ایجػػػػػػػػػػػػػاد ؼػػػػػػػػػػػػػفافیت در 

 پصوعي ًا ایجاد گصدیس

( 680هامي ؼمارى  
 22/3/1398مٍرخ 

 ریاعت رسمات 

الکػتصوهیکی بصای ثبت و ایجاد عیظتم مسیصیت  37
 تٍزیى اجواس

عیظتم مسیصیت الکػتصوهیکی بصای ثبت و تٍزیى 
زمایػی 

 
اجواس ایجاد و فًال گصدیسى کي پصوعي ا

غاز گصدیسى اعت.
 
 این عیظتم ا

تکمیل می گصدیس این فًالیت لی ربى  چٌارم  یادداؼت :
ش ریاعت مدتصم رسمات این اما بي اعاس عًی و تال

ت الزم ؾٍرت گصفتي  ادارى،
 
پیغ از میًاد زماهی اجصاا

 اعت.

100: 50: 

( 680هامي ؼمارى  
 22/3/1398مٍرخ 

 .ریاعت رسمات
 

 
ًوگی میان لٍی

 
 څارهٍالی و هٌادًای جامًي مسهی بوچمارک دًم:  افضایغ ًم ا

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

پیػصفت فیؿسی 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

38 
ديٍت و تظٌیل اؼتصاک همایوسى ًای هٌادًای 
جامًۀ مسهی در کّمیتۀ بازهگصی لصزالًمل 

 څارهٍاالن اعتزسام 

څارهٍاالن تصتیب و بي  مظٍدى لصزالًمل اعتزسام
ن و تؿٍیب کي بًس از ین فصعتادى ؼسى کمیتي تكت

 
ا

مایوسى با ه یڅارهٍال لٍی ؼٍرای يالیلبل ازتاییس 
 گصدد. ًای جامي مسهی ؼصیک می

100: 100: 
ؼفافیت در پصوعي ًای 

 اعتزسام ایجاد گصدیس

( 250هامي ؼمارى  
 20/3/1398مٍرخ 

ریاعت يمٍمی 
 اهکػاؼ موابى بػصی 
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39 

ج.ا.ا با څارهٍال   ماللات ًای مظتكیم لٍی
فتي از عايت  الی ؾبح  7مصاجًین  یک روز دًر

 ؼب جٌت  رعیسگی بي ؼکایات و داد رٍاًی 9
 . مصاجًین

غصض ج .ا.ا روز ًای دوؼوبي  دولت څارهٍال لٍی  
 امصاجًین بيصایـ و رعیسگی بي ؼکایات  عاعتما 

ن ًا ماللات می همایس کي بي تًساد  
 
تن (  1004ا

را ماللات و بي ؼکایات ؼان   زن و مصد(  مصاجًین
 .گی ؾٍرت گصفتي اعت رعیسى 

100: 50: 

تظٌیل دعتصعی مصدم  
بصی لٍی  بي مكام ًر

پیسا څارهٍالی دعتصعی 
ن  ًا 

 
کصدى و  مػکالت ا

و رعیسگی  ؾٍرت گصفتي 
 اعت.

گضارش مشکٍر از لصیق 
درس دریافت 

 
ایمیل ا

 گصدیسى اعت.

40 

مٍرد الاليات در مٍرد ادارى و فًالیت  17هػص 
ن بي ؼمٍل پالن ًا و گضارش ًای کاری و 

 
ًای ا

گضارش از فًالیت ًای هوارتی از لبیل هوارت از 
اجصاات ادارات در ممابكت با مادى پاهضدًم 

 .لاهٍن دعتصعی بي الاليات

 لػػػػػػٍی گػػػػػػضارش ًػػػػػػای کػػػػػػاری ادارى و الاليػػػػػػات هػػػػػػػص
لػػػػاهٍن  15هوصداؼػػػػت خکػػػػم مػػػػادى  بػػػػا درلی څػػػػارهٍا

، ب عػػایت ادارى یػػدعتصعػػی بػػي الاليػػات ازلصیػػق و
،فؿػػػل هامػػػي يلمػػػی پ وًػػػػی و  څػػػارهٍال  ، جصیػػػسى

تػػػی  ؾػػفدات اجتمػػػايی 
 
بػػي دعػػػت هػػػص عػػػ صدى لػػصار ا

 :تؼسى اع
 .څارهٍالی لٍی ؾالخیت ًای ادارى  وهایف و .1
  ایمیل و ،ؼمارى تماسهػص . 2

 
 .درس ادارى ا

بظػػت ًػػای کػػي بػػي ،  کاهسیػػسا فػػٍرم ًػػای ثبػػت هػػام. 3
زاد گشاؼتي

 
 .ؼسى  رلابت ا

، ؼػػػػػػػػػمارى دیجیتػػػػػػػػػل  180ؼػػػػػػػػػمارى ارتؿاؾػػػػػػػػػی . 4
درس  0202201512

 
وایمیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا

ago.control@ago.gov.af   بػػػػػػي مووػػػػػػٍر ارػػػػػػش
ن. ؼکایات و

 
 رعیسگی بي ا

لاهٍن تػػػػکیل ؾػػػالخیت ًػػػای ،لػػػاهٍن اعاعػػػی.  5
 ، لػػاهٍن اجػػصایڅػػارهٍال لػػٍی 

 
لػػاهٍن موػػى  ،ت جضایػػػػیا

مظػػکصات  رػػػٍهت يلیػػي زهػػان ، لػػاهٍن مبػػارزى يلیػػي
ن
 
   جضا  و کٍدلاهٍن پٍلیط ،ومٍاد مزسر وکوتصول ا

و وزارت ی څارهٍال تفاًم هامي ًمکاری میان لٍی  .6
 تدؿیالت يالی کػٍر 

100: 50: 

عػػػػاهی بػػػػي 
 
ؼػػػػٌصوهسان بػػػػي ا

الاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات از ادارى و 
ن 

 
فًالیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػای ا

 دعتصعی پیسا کصدهس.

( 149هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 25/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاعػػػػػػػػػػت الاليػػػػػػػػػػػات و 
 ارتباط يامي 

جٌػػت مًلٍمػػات بیػػػتص 
بػػػػػي ویػػػػػػب عػػػػػػایت ادارى 

 مصاجًي ؼٍد.
www.ago.gov.af 
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 مصکضی  گضارش وربص(  91  تٌیي وهػص. 7
الاليیػػػي رلابػػػت مكالػػػي هٍعػػػیػػی بػػػي مواعػػػبت روز . 9

 .جٌاهی زن 
10. PDF  څػػارهٍال (115 – 113  ؼػػمارىجصیػػسى 

PDF  53فؿػػػػػػػػػل هامػػػػػػػػػي يلمػػػػػػػػػی پ وًػػػػػػػػػػی ؼػػػػػػػػػمارى 
 .څارهٍال

ايالمیػػػػي ًػػػػػای ،ايالهػػػػػات کاریابی،داوللبػػػػی ًا .11
الاليیػػػػػي ًػػػػػا وؼػػػػػیٍى هگػػػػػارش مكالػػػػػي در ،ممبٍياتی

 . څارهٍال پ وًػی  -فؿل هامي يلمی 
 زهػػػػػسگی هامػػػػػي لػػػػػٍی  ی،څػػػػػارهٍال تاریزچػػػػي لػػػػػٍی  .12

ن څارهٍال
 
 .ومًاوهان ا

مظػٍول  مدتصم جمػیس رعٍلی بػي خیػ . مًصفی 13
بػػػصی ادارىالػػػالع رعػػػاهی از  ؼػػػمارى   جاهػػػب ًیػػػات ًر

 ایمیل و ،تماس
 
   (  درس دفتصا

 یدفػػػػػػػػػػػػػػاتص والیتػػػػػػػػػػػػػػػ ،بزػػػػػػػػػػػػػػغ ًػػػػػػػػػػػػػػای فصيػػػػػػػػػػػػػػی .13
بصهامي ًػػػا وپػػػصوژى ًػػػای اهکػػػػافی مصبػػػٍط ،وعػػػاخٍی

 کارجصیان دارد .
 . ی وپالن ًای کاری مصبٍط اعتصات ،پالیظی.14
گػػػػضارش وفػػػػًیت مػػػػالی ادارى بػػػػي ؼػػػػمٍل اعػػػػواد .15

   یػػی با ًمکاری بزغ مالیبٍدجي 
ی ًػػػػای څػػػػارهٍال . هػػػػػص جصیػػػػان ارزیػػػػابی ریاعػػػػت16

 والیات لی عفص مصعتیاالن این ادارى .
 . هػص ايالهات متٌمین غایب .17
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 (CMSبوچمارک یازدًم:  تكٍیت عیظتم مسیصیت لقایا  

 ؼارؽ ًای جضئی پالن ؼسى فًالیت ًای اعاعی ؼمارى
فیؿسی 
پیػصفت 

 ؼارؽ در ربى

فیؿسی پیػصفت 
 يمٍمی

مسى
 
 هتایج بسعت ا

اعواد و ؼٍاًس 
 خمایٍی

41 
ایجػػػاد کّمیتػػػۀ مػػػػزؽ جٌػػػت ؼواعػػػایػػی رالًػػػا و 
هیازموػػسی ًػػای عیظػػتم مػػسیصیت لقػػایا و ؼػػصیک 

ن با بزغ ًای مصبٍلي
 
 .عارتن ا

تدت ریاعت  ای کمیتيبي مووٍر اجصاات بٌتص ، 
تدكیق  مصعتیال ؾاخب لٍی څارهٍالی درامٍر 

ي بمشکٍر  پصوعي هوارت از اعت.صدیسى گ ،ایجاد
اخکام  توفیش بصهوارت ریاعت مدتصم  څارهٍالی 

و خجض تفٍیـ گصدیسى اعت. ًچوان وبسیل خبط 
و  رالًا(   (JSSP مدتصم  ًماًوگی با دفتص در

 مسیصیت لقایاثبت هیازموسی ًای عیظتم 
 تفاًم بصاین گصدیس، درهتیجي  ؼواعائی گصدیسى و

CMS2)  )ٍتمام هیازموسی ًای مسیصیت ی جٍابگ
 و هیض این عیظتم ازجاهب باؼس ثبت لقایامی

 .گصدد ایجاد می(   (JSSPدفتصمدتصم 

100: 100: 

ت ق٘ن س٘سان  هذٗرٗت 
رٗاست ب اٗإ در 

بْقَد  خْت  څارنوالیّإ

ٍ تسرٗع رًٍذ رس٘ذگٖ بِ 
ب اٗإ ٍ تسْ٘  پرٍسِ 
ً ار  ٍ گ ارضذّٖ اا 
پ٘طرفت فعال٘ت ّإ اًدام 

 ضذُ

( 157هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 26/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

 څػػػػػػػػػػػػػػارهٍالی ریاعػػػػػػػػػػػػػت 
تػػػػػػػػسلیق و ممالًػػػػػػػػات و  

( 128هامػػػػػػػػػػي ؼػػػػػػػػػػمارى  
 25/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاعػػػػػػػػػػػػػػت تکوػػػػػػػػػػػػػػالٍژی 
 مًلٍماتی 

تٌّیۀ وعایل و لٍازم بصای تكٍیت ًص چي بیػتص   42
 .عیظتم مسیصیت لقایا در مصکض و والیات

( پایي 4بي مووٍر تكٍیت عیظتم مسیصیت لقایا  
( بصای   (JSSP کم یٍتص از جاهب دفتصم مدتصم 

څارهٍالی هوارت بصتوفیش اخکام و بسیل ریاعت 
 گصدیسى اعت. خبط و خجض کمک 

20: 5: 

ت ق٘ن س٘سان  هذٗرٗت 

 ّإ څارنوالیب اٗإ در 

ً اهٖ خْت بْقَد ٍ تسرٗع 
رًٍذ رس٘ذگٖ بِ ب اٗإ ٍ 

 تسْ٘ 

( 157هامي ؼمارى  
 26/3/1398مٍرخ 

 څارهٍالی ریاعت 
تسلیق و ممالًات و  

( 128هامي ؼمارى  
 25/3/1398مٍرخ 

ریاعت تکوالٍژی 
 مًلٍماتی

ومٍد کاری  43 بصای عیظتم تصتیب لصزالًمل و ًر
 مسیصیت لقایا

غازاین فًالیت لی ربى عٍم  
 
این فًالیت لی ربى  0 :0 :0 میگصدد ا

غازعٍم  
 
 میگصدد ا
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ت
 
 پیػصفت اجصاا

 

  فًالیت ًای تکمیل ؼسىالف: 

 . اهًكاد یادداؼت ًای تفاًم  ًمکاری دو جاهبي با کػٍر ازبکظتان  .1
ای بین المللی .2  .تؿٍیب مكصرى ايادى دارایػػی ًا بصاعاس لاهٍن مبارزى با فظاد اداری در ممابكت با مًیاًر
ن بي ؼمٍل جصایم فظاد اداری بصای 2بصگضاری   .3

 
مٍزؼی جصایم و ؼیٍى ًای رعیسگی بي ا

 
ولظٍالی ًای ها څارهٍاالن  ( بصهامي ا

 .امن

و ؾٍرت ديٍی  رٍد  هػص خکم را ممابق بي اخکام لاهٍن از مدکمي ممالبي می څارهٍاالن مصکض يسلی و لقایػػی در اتٌام هامي  .4
 .همایوس

هػص فیؿلي ًای مداکم در مٍرد لقایای مصکض يسلی و لقایػػی از لصیق ویب عایت ادارى بي اعاس خکم مدکمي لبق اخکام  .5
 .لاهٍن و پٍؼغ ربصی فیؿلي ًای مصکض يسلی و لقایػػی مبارزى يلیي فظاد اداری 

گضارؼات ربى وار بي ؼٍرای يالی خاکمیت لاهٍن و مبارزى يلیي فظاد اداری راجى بي تدكیكات، مداکمات، مدکٍمیت ًا  رائيا .6
ای تٍلیف مصبٍط بي لقایای فظاد اداری   .و اجصای لصاًر

اری و بي ؼمٍل لقایای بالی ماهسى مصعتیالی مبارزى يلیي فظاد اد  ( لقیي فظاد اداری 1600بصرعی، تدكیق و تًكیب    .7
 .مصکضيسلی و لقایػػی

 ( کمیتي هاهص در لٍل اردو ًای وزارت دفاع ملی بي اعاس تفاًموامي مػتصک مبارزى يلیي فظاد اداری میان ادارى لٍی  9ایجاد    .8
 . مٍارد مػزؽ ؼسى در تفاًم هاميتمبیق   هوارت از و وزارت دفاع ملی بي مووٍر څارهٍالی 

ت  .9
 
 .څارهٍاالن تؿٍیب لصزالًمل ارزیابی اجصاا

مٍزؼی در بزغ جصایم فظاد اداری و مالی7تسویص   .10
 
 .( بصهامي ا

مٍزؼی در بزغ ًای مزتلف خكٍؽ جضای ماًٍی و ؼکلی50تسویص   .11
 
 .( بصهامي ا

ت مظلکی  .12
 
ت و  تصتیب الیدۀ وهایف بصای ايقای کمیتۀ ارزیابی اجصاا

 
 تًیین ايقای واجس ؼصایك بصای کمیتي ارزیابی اجصاا

 .څارهٍاالن
 .رعیسگی بي ؼکایات يسم ريایت مكصرى لصز علٍک څارهٍاالن و اتزاذ السامات تادیبی .13
 .(MECگضارش دًی ربى وار از تمبیق عفارؼات کمیتي مظتكل مػتصک هوارت و ارزیابی مبارزى يلیي فظاد اداری    .14
 .څارهٍاالن لصح و تصتیب لصزالًمل تضکیي  .15
 .هٍالی در عیظتم مًلٍماتی مسیصیت موابى بػصی رڅا(  تن کارموس و کارکن ملکی و هوامی لٍی 4000ثبت   .16
 . ایجاد عیظتم مسیصیت الکػتصوهیکی بصای ثبت و تٍزیى اجواس .17
 .څارهٍاالن ديٍت و تظٌیل اؼتصاک همایوسى ًای هٌادًای جامًۀ مسهی در کّمیتۀ بازهگصی لصزالًمل اعتزسام  .18
فتي از عايت څارهٍال   ًای مظتكیم لٍیماللات  .19 ؼب جٌت  رعیسگی بي ؼکایات  9ؾبح الی  7ج.ا.ا با مصاجًین  یک روز دًر

 . مصاجًین و داد رٍاًی
ن بي ؼمٍل پالن ًا و گضارش ًای کاری و گضارش از فًالیت ًای هوارتی  17هػص  .20

 
مٍرد الاليات در مٍرد ادارى و فًالیت ًای ا

 .اجصاات ادارات در ممابكت با مادى پاهضدًم لاهٍن دعتصعی بي الالياتاز لبیل هوارت از 
ن با بزغ ًای  .21

 
ایجاد کّمیتۀ مػزؽ جٌت ؼواعایػػی رالًا و هیازموسی ًای عیظتم مسیصیت لقایا و ؼصیک عارتن ا
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 .مصبٍلي
 .تٌّیۀ وعایل و لٍازم بصای تكٍیت ًص چي بیػتص عیظتم مسیصیت لقایا در مصکض و والیات .22

 

  فًالیت ًای در خال اجصاب:  

مصین مبارزى يلیي فظاد اداری بصای ریاعت ًای  34اعتزسام  .1
 
 اعتیواؼ والیات. څارهٍالی تن ا

 .اعتیواؼ والیات څارهٍالی رعیسگی بي لقایای غؿب زمین بصای ریاعت ًای څارهٍال تن  34اعتزسام  .2
 .لقایا در مصکض و والیاتتٌّیۀ وعایل و لٍازم بصای تكٍیت ًص چي بیػتص عیظتم مسیصیت  .3

غاز ها ؼسى 
 
 ج: فًالیت ًای ا

عتصى مدکمي پیصامٍن اعتصداد متٌمین و و  ًوگی با وزارت ًای رارجي، يسلیي، دارليایجاد ًماتسویص جلظات بي مووٍر  .1
ا  .مجصمین و جصایم فصامصزی، مًافست و ًمکاری ًای لقایػػی با عایص کػًٍر

ای چٍن امصیکا، دهمارک، اهگلظتان و هٌادًای بین المللی چٍن  .2  و  UNAMAتسویص جلظات با همایوسگی ًای عیاعی کػًٍر
UNODC کي در راعتای مبارزى يلیي فظاد اداری با این ادارى ًمکاری می همایوس 

 جٌت  ايادى دارایػػی ًای غیص لاهٍهیتوویم و تصتیب میکاهیضم ًماًوگی با وزارت ًای رارجي، يسلیي، دارلي و عتصى مدکمي  .3
 .توویم میکاهیضم و جسول زماهبوسی بصای ؼواعایػػی داریػػی ًای غیصلاهٍهی اهتكال ؼسى بي کػٍر ًای رارجی .4
ای مزتلف جٌت ايادى دارایػػی ًای غیص لاهٍهی کي در رارج از  .5 ارعال دررٍاعت ًمکاری ًای خكٍلی دوجاهبي بي کػًٍر

 گصدیسى. کػٍر اهتكال
 .تًكیب لقایای دارایػػی ًای غیص لاهٍهی تدكیق و .6
 .ايادى دارایػػی غیصلاهٍهی بي اعاس اخکام ؾادرؼسۀ مداکم  ممابق اخکام لاهٍن .7
مٍزؼی بصای  .8

 
در مٍرد چگٍهگی تصتیب دوعیي ًا و گضارؼسًی لقایای فظاد  ىدارلی ادار  مفتغ تن  (۳۰ بصگضاری یک بصهامي ا

 .اداری 
ت 2تسویص   .9

 
مٍزؼی در مٍرد مكصرى لصز علٍک و لصزالًمل ارزیابی اجصاا

 
 .څارهٍال ( تن 60بصای  څارهٍاالن  ( بصهامي ا

مٍزؼی2تسویص   .10
 
 .در مٍرد اعتفادى از عیظتم مًلٍماتی مسیصیت موابى بػصی  ( تن کارموسان۸۰بصای   ( بصهامي ا

 ؼسى وجٍد هسارد.در این ربى فًالیت مًمل :  د: فًالیت ًای مًمل ؼسى
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 و چالغ ًا :  مػکالت

 

ارى
ؼم

 

 راى خل ًای پیػوٌادی مػکالت

4 
ػػػای گصفتػػػاری څػػػارهٍالی در  کمبػػػٍد ًمکػػػاری در تمبیػػػق لصاًر

ن از عٍی هٌادًای ذیصبك. 
 
 زمان مًین ا

تكٍیػػػت ًمػػػاًوگی بػػػا هٌػػػاد ًػػػای ذیػػػصبك در امػػػص تمبیػػػق لػػػصار ًػػػای 
ن.

 
 گصفتاری بمٍلى و زمان مػزؽ ا

2 
مدػػػسود بػػػٍدن فصؾػػػت ًػػػا و امکاهػػػات الزم در بزػػػغ ارتكػػػای 

 هصفیت بزؿٍص در بزغ مبارزى با فظاد اداری. 
تػػسارک امکاهػػات و فصؾػػت ًػػای الزم جٌػػت ارتكػػای هصفیػػت بزػػغ   

 ًای مظکلی و اداری مبارزى يلیي فظاد اداری.

3 
زمػػاهگیص و لػػٍالهی بػػػٍدن پصوعػػي ًػػای رعػػػیسگی بػػي لقػػػایای 

 غلكیت و پیچسگی این لقایا(فظاد اداری  بوابص م
بػػػازهیگصی و ایجػػػاد میکػػػاهیضم ًػػػای مػػػٍثص پیگیػػػصی لقػػػایا کػػػي بتٍاهػػػس 

 پصوعي ًای رعیسگی بي لقایا را عادى و کٍتاى عازد.

4 
مدػػػػػسود بػػػػػٍدن امکاهػػػػػات، تجٌیػػػػػضات و هصفیػػػػػت ًػػػػػای الزم 
تزویکػػػػػػػػی و تکوػػػػػػػػالٍژیکی  جٌػػػػػػػػت گظػػػػػػػػتصش و اعػػػػػػػػتفادى از 

 ی ًا.عیظتم مسیصیت لقایا در عمح ولظٍال

لػػػػػصح و تمبیػػػػػق پػػػػػالن ًػػػػػای مػػػػػػزؽ بمووػػػػػٍر رفػػػػػى مػػػػػػکالت، 
هیازموػػػسی ًػػػا و ایجػػػاد هصفیػػػت الزم در عػػػمح ولظػػػٍالی ًػػػا جٌػػػت 
تمبیػػػػق عیظػػػػتم مػػػػسیصیت لقػػػػایا و تكٍیػػػػت ًمػػػػاًوگی بیػػػػػتص بػػػػا 

 ارگاهٌای يسلی و لقایػػی و ًمکاران بین المللی.

 

   فًالیت ًای پالن ؼسى بصای ربى بًسی  ربى مٍرد هوص(

 مالخوات ؼارؽ ًا فًالیت ًای اعاعی ؼمارى

1 
ٍ  ٌّگٖ با ٍاار  ّإ سارخِی عذلِ٘ی داسلِاٗداد ّواتذٍٗر خلسا  بِ هٌ َر 

اسووارداد هاْووو٘ي ٍ هدووره٘ي ٍ خووراٗن فراهوورإی  پ٘راهووَىسووارُ هحکوووِ 
  ٍ ّوکارٕ ّإ ب اٖٗ با ساٗر شطَرّا هعاضذ 

ٗک خلسِ در ّر ربع ٍ چْار خلسوِ  
  طٖ سال خارٕ 

 

2 
ٕ چوَى اهرٗکوای دًووار ی    تذٍٗر خلسا  با ًواٌٗذگٖ ّإ س٘اسٖ شطوَرّا 

شوِ در راسواإ    UNAMA  ٍ UNODCچَى ٖ ٍ ًْادّإ ب٘ي الولل اًگلسااى

 ًواٌٗذ ّوکارٕ هٖ با اٗي ادارُ هقاراُ علِ٘ فساد ادارٕ

ر ربع ٍ چْار خلسوِ  ٗک خلسِ در ّ
 طٖ سال خارٕ 

 

ِ سوا  بواًَى هقواراُ    تػَٗب هقررُ اعادُ داراٖٗ ّا برا 3 فسواد ادارٕ در   عل٘و
 ه ابقت با هع٘ارّإ ب٘ي الوللٖ

 َٗب ضذُػهقررُ ت
 

تٌ ٘ن ٍ ترت٘ب ه٘کاً٘ م ّواٌّگٖ با ٍاار  ّوإ سارخوِی عذل٘وِی داسلوِ ٍ      4
 سارُ هحکوِ خْت  اعادُ داراٖٗ ّإ غ٘ر باًًَٖ

 ترت٘ب ضذُ  ه٘کاً٘ م
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ٖ   اضٌاسواٖٗ دار  تٌ ٘ن ه٘کاً٘ م ٍ خذٍل اهاًقٌذٕ برإ 5  ٗوٖ ّوإ غ٘ربواًًَ
 اًاقال ضذُ بِ شطَر ّإ سارخٖ

ترت٘ب  ٍ خذٍل اهاًقذٕ ه٘کاً٘ م
 ضذُ

 

ارسال درسَاست ّوکارٕ ّإ حقَبٖ دٍخاًقِ بِ شطَرّإ هخالف خْوت   6
 گردٗذُ اعادُ داراٖٗ ّإ غ٘ر باًًَٖ شِ در سارج اا شطَر اًاقال

ربوع ٍ چْوار    ٗک درسَاساٖ در ّور 
درسَساٖ طوٖ سوال در راب وِ بوِ     

 اعادُ داراٖٗ ّإ غ٘ر باًًَٖ

 

 تحق٘ن ٍ تعق٘ب ب اٗإ داراٖٗ ّإ غ٘ر باًًَٖ  7
سِ ب ِ٘ در ّرربع ٍ ًِ ب ِ٘ طوٖ  

 سال خارٕ 

 

بِ اسا  احکوام غادرضوذٓ هحواشن  ه وابن احکوام      داراٖٗ غ٘رباًًَٖ اعادُ  8
 باًَى

سِ ب ِ٘ در ّر ربع ٍ ًِ ب ِ٘ طٖ 
 سال خارٕ 

 

9 
 څارنوالیتي شهرٗي هقاراُ علِ٘ فساد ادارٕ برإ رٗاسوت ّوإ    34اساخذام 

 اساٌ٘اف ٍالٗا 
شهرٗي  اساخذام ضذُ  در  (34) تعذاد

ِ فساد ادارٕ بورإ  بخص هقاراُ عل٘
 ٍالٗا 

 

10 
 ّإ رٗاست برإ اه٘ي غػب ب اٗإ بِ رس٘ذگٖ څارنوالتي  34اساخذام 

 اساٌ٘اف ٍالٗا  څارنوالی
اساخذام ضوذُ   څارنواالن (34) تعذاد

بِ ب اٗإ غػب  در بخص رس٘ذگٖ
 اه٘ي برإ ٍالٗا 

 

( برًاهِ شهَاضٖ خراٗن ٍ ضَُ٘ ّإ رس٘ذگٖ بوِ شى بوِ ضووَل    2برگ ارٕ ) 11

 ٍلسَالٖ ّإ ًا اهي څارنواالنخراٗن فساد ادارٕ برإ 
 برًاهووِ شهَاضووٖ  تووذٍٗر ضووذُ ٍ دٍ

 هساف٘ذ ضذُ څارنواالنتعذاد 
 

12 

څارهٍاالن مصکض يسلی و لقایػػی در اتٌام هامي و ؾٍرت ديٍی  رٍد  هػص خکم 
 را ممابق بي اخکام لاهٍن از مدکمي ممالبي می همایوس

 

 ه القِ ضذُ اشنهح( احکام 24) ًطر 
 در ّر ربع در هَرد ب اٗا

 

13 
هحاشن در هَرد ب اٗإ هرش  عذلٖ ٍ ب اٖٗ اا طرٗن ٍٗب ًطر ف٘ػلِ ّإ 

ساٗت ادارُ بِ اسا  حکن هحکوِ طقن احکام باًَى ٍ پَضص سقرٕ ف٘ػلِ 
 ّإ هرش  عذلٖ ٍ ب اٖٗ هقاراُ علِ٘ فساد ادارٕ

ف٘ػذٕ ف٘ػلِ ّإ ًْوائٖ هحواشن   
 ًطر ضذُ در ّر ربع 

 

14 
ًَى ٍ هقاراُ علِ٘ فساد ارائِ گ ارضا  ربع ٍار بِ ضَرإ عالٖ حاشو٘ت با

ادارٕ راخع بِ تحق٘قا ی هحاشوا ی هحکَه٘ت ّا ٍ اخرإ برارّإ تَب٘ف 
 هربَط بِ ب اٗإ فساد ادارٕ

در ّر  ارائِ ضذُ( گ ارش 4) تعذادبِ 
راخع بِ تحق٘قوا   هحاشووا ی    ربع 

هحکَه٘ووت  ّووا ٍ اخوورإ برارّووإ 
٘رٕ ٍ تَب٘ف در خوراٗن فسواد   دساگ
 ادارٕ

 

بِ ضوَل ب اٗإ بابٖ   ( ب ِ٘ فساد ادار4600ٕ)بررسٖی تحق٘ن ٍ تعق٘ب  15
 هاًذُ هرسا٘الٖ هقاراُ علِ٘ فساد ادارٕ ٍ هرش عذلٖ ٍ ب اٖٗ

ب وواٗإ تقووت ضووذُ   ( 4600)  4
( ب ووِ٘ در  400ی )فسوواد ادارٕ

 ّر ربع
إ بررسوٖ ٍ  ب اٗ (4600  ) 2  2
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 ٕ  400ی)تحق٘ن ضذُ فسواد ادار
 در ّر ربع ب ِ٘  (

 اب اٗإ تعق٘ب ضذُ بو  تعذاد    3
ِ (  640) هحاشن ّور    در یب و٘
 ب ِ٘(  460)ربع 

 )ف٘ػلِ ضوذُ  تعذاد ب اٗإ  4  4
 (96) در ّور ربوع  ی ب ِ٘ (384
 ب ِ٘

در هوَرد   ُداسلوٖ ادار  هفواص  توي   (30)برگ ارٕ ٗک برًاهِ شهَاضٖ بورإ   16
 چگًَگٖ ترت٘ب دٍسِ٘ ّا ٍ گ ارضذّٖ ب اٗإ فساد ادارٕ

برإ  شهَاضٖ برگ ار ضذُبرًاهِ ( 4)
 ( هفاص داسل30ٖ)

 

17 

ِ  9اٗدواد )   ٖ  ًووا ر در بوَل اردٍ ّوإ ٍاار  دفووا    ( شو٘او بوِ اسووا    هلو

ٕ  تفاّوٌاهِ هطار  هقاراُ عل٘وِ فسواد ادارٕ    څاارنوالی     ه٘واى ادارُ لوَ
هَارد هطخع ضذُ در تفواّن  ت ق٘ن   ً ار  اا بِ هٌ َر زارت دفاع ملی 

 ًاهِ

 شواِ٘ اٗداد ضذُ (9)

 

ٕ  بْقوَد  هٌ َر بِ څارنواالنبااًگرٕ هقررُ طرا سلَ   18 ٖ  هعّ٘ارّوا  ٍ اسمبو

 شى ت ق٘ن اا اطوٌ٘اى حػَل

هقررُ بوااًگرٕ ضوذُ طورا سولَ      

 څارنواالن

 

19 
 برإ سال  در خرٗاى  برًاهِ( 7) ( برًاهِ شهَاضٖ در بخص خراٗن فساد ادارٕ ٍ هال7ٖ)تذٍٗر

 تي ( 475) 

 

( توي  30برإ )برًاهِ تذٍٗر ضذُ ( 4) ( تي شارهٌذ30برإ )( برًاهِ شهَاضٖ اهَر هالٖ ٍ تذارشا  4تذٍٗر ) 20
 څارنوال

 

هوإَّ ٍ   ٕ( برًاهِ شهَاضٖ در بخص ّإ هخالوف حقوَج خو ا   50تذٍٗر ) 21
 ضکلٖ

  ضوذُ  شهَاضوٖ   برگو ار   رًاهِ( ب50)
 څارنوال( تي 4250برإ )

 

22 

( برًاهِ شهَاضٖ در هَرد هقوررُ طورا سولَ  ٍ طراالعوو  اراٗوابٖ      2تذٍٗر )

 څارنوال( تن 06برای ) څارنواالناخراش  

 

( 60بورإ )  ضوذُ   برگ ار رًاهِ ( ب2)
 څارنوالتي 

 

23 
 اتخوار  ٍ څاارنواالن رس٘ذگٖ بِ ضکاٗا  عذم رعاٗت هقوررُ طورا سولَ     

 تادٗقٖ ابذاها 

تعذاد ضکاٗا  هَرد  رسو٘ذگٖ بورار    
 گرفاِ

 گ ارش ابذاها  تادٗقٖ عولٖ ضذُ 2

 

24 
گ ارش دّٖ ربع ٍار اا ت ق٘ن سفارضا  شو٘اِ هسواق  هطوار  ً وار  ٍ    

 (MECاراٗابٖ هقاراُ علِ٘ فساد ادارٕ  )
در  در ّر ربوع  گ ارش ارائِ ضذُ (4)

بابٖ هاًذُ  سفارش (25) هَرد ت ق٘ن
 ( سفارش در ّر ربع7ٍ ت ق٘ن )

 

س٘سوان   اسافادُ اادر هَرد  شارهٌذاى ( تي20برإ ) ٖبرًاهِ شهَاض( 2تذٍٗر ) 25
 هعلَهاتٖ هذٗرٗت هٌابع بطرٕ

برإ  ضذُ شهَاضٖ برگ ار رًاهِ( ب2) 
 ( تي شارهٌذ20)
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 س٘سوان  در څارنوالی لویهلکٖ ٍ ً واهٖ   شارهٌذ ٍ شارشي(  تي 4000 )تقت 26

  بطرٕ هٌابع هذٗرٗت هعلَهاتٖ

در ّر  تقت ضذُ ( تي شارهٌذ4000) 
  ربع

 

ٔ        دعَ  ٍ تسْ٘  27  اضوارا  ًواٌٗوذُ ّوإ ًْادّوإ خاهعؤ هوذًٖ در شوّ٘او

 څارنواالنبااًگرٕ طراالعو  اساخذام 

( خلسِ با ًْاد ّإ خاهعِ هذًٖ در 2)
اساخذام  بااًگرٕ ضذُ طراالعو هَرد 

 څارنواالن

 

ساعت  درّفاِ اارٍا با هراخع٘ي  ٗک ج ا ا څارنوال لویهمبا  ّإ هساق٘ن  28

 هراخع٘ي سَاّٖ ٍ دادخْت  رس٘ذگٖ بِ ضکاٗا   ضب 9الٖ غقح  7

همبا  ّإ  اًدام ضذُی  تعذاد  -4
همبا  در  43همبا  در سالی  52)

 ّر ربع(

 

29 
اطمعا  در هَرد ادارُ ٍ فعال٘ت ّإ شى بِ ضوَل پمى ّوا ٍ   هَرد 47 ًطر

إ ً ارتٖ اا بق٘  ً ار  اا اخراا  گ ارش ّإ شارٕ ٍ گ ارش اا فعال٘ت ّ
 ادارا  در ه ابقت با هادُ پاً دّن باًَى دسارسٖ بِ اطمعا 

اسٌاد ٍ اطمعا  ًطر ضوذُ  هَرد  47
 تَسط ادارُ

 

س٘سوان هوذٗرٗت ب واٗا در     تقَٗت ّر چوِ ب٘طوار   تّْ٘ٔ ٍساٗ  ٍ لَاام برإ 30
 هرش  ٍ ٍالٗا 

( دفار در 8برإ )ٍساٗ  ٍ لَاام تِْ٘ 
خْت ( دفتر در والیات 4هرش  ٍ )
س٘سووان هووذٗرٗت ب وواٗا در تقَٗووت 

 هرش  ٍ ٍالٗا 

 

 برإ س٘سان هذٗرٗت ب اٗا ترت٘ب طراالعو  ٍ رٌّوَد شارٕ 31
ٕ طراالعو  ٍ  اًکطواف   رٌّوَد شوار

 ٗافاِ

 

 ( ؾػفدي21در لیػس   از تمبیق پالن يمل مبػارزى يلیػي فظػاد اداری  1398لصار ؼصح فٍؽ گضارش ربى دوم عال مالی 
 تصتیب و تكسیم اعت.

 تاییس کووسى :                                                                                          تصتیب کووسى :          
 رخیم هللا ؾافی                                                                                       يبیسهللا عدص          
مصپالهگشای                                                                                  رییط پالن و ارتباط رارجي        
 
 ا

 
 

 مووٍر کووسى : 
 رغٍنوخیسالسین ا

 مصعتیال مالی و اداری 


