ذميًری اؽالمی افغانؼتان
اداره لًی څارنًالی

گغارش ربؽ ؽًم
پالن ؾمل مبارزه ؾلیو فؼاد اداری

تاریش ارائو گغارش ۷۹۵۳/6/13

پػ منؼع
اداره لو ووًی څو ووارنًالی ذميو ووًری اؽو ووالمی افغانؼو ووتان ب و وو محابو ووو ذو ووغ بو ووغرگ و ميو ووم نؼو ووام ؾو ووطلی رؿو ووًر ن و ووؾ بو ووارزی را در راه
تو ووامیل ؾ و ووطالق و تعبی و و ا و ووانًن ب و ووو ؾي و ووطه دارد ای و وول اداره ذ و ووغا ا و ووًه اذعائی و ووو ب و ووًده و در اذ و وعاا ص و ووًیؾ مؼ و ووت ل م و ووی
باـو ووط بو ووو اؽو وواس مو وواده  311او ووانًن اؽاؽو ووی لو ووًی څو ووارنًالی قو ووالزیق تس ی و و ذ و وعایم و ااامو ووو دؾو ووًا ؾلیو ووو مو ووتيم را در
مسکمو دارد
صالقو گغارش
ادارۀ لًی څارنًالی درپالن ؽال  3131مبارزه ؾلیو فؼاد اداری صًد بو منؼًر تس پیؿعفق در( )1ؽازو مًضًؾی بو
تؿطاد( )۰۴فؿالیق راتؿییل نمًده اؽق رو ازظعی تس فؿالیق ىای اؽاؽی و نتایخ متًاؿو بایط بو ان بعؽط رو ازذملو
ان ( )13فؿالیق بعای ربؽ ؽًم اصتكاص یافتو رو در ذعیان ربؽ ؽًم  13فؿالیق بو گًنۀ رامل تعبی گعدیطه 3
فؿالیق دیگع  39درقط تکمیل ـطه و یک فؿالیق  09در قط تکمیل گعدیطه و نیغ اابل ذرعاؽق رو 1فؿالیق دیگع در
ربؽ چيارم اغاز صًاىنط ـط
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چگًنگی پیؿعفق فؿالیق ىای اداره مستعم لًی څارنًالی درذطول ذیل نؿان داده می ـًد
ؽازو مًضًؾی اولًیق اول  :اقالح اداره و ت ًیق پاؽضگًیووی
فؿالیق ىای اؽاؽی

نؿع اظالؾا در مًرد اداره و فؿالیق
ىای ان در معاب ق با ماده پانغدىم
اانًن دؽتعؽی بو اظالؾا

ایداد وازط اظالع رؽانی تًػیف
مؼئًل اظالع رؽانی نؿع ذغئیا در
مًرد مؼئًل اظالع رؽانی و ؽایع راررنان
معبًط
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پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ

فیكطی فیكطی
پیؿعفق پیؿعفق
در ربؽ ؾمًمی

ریاؽق اظالؾا و ارتباظا ؾامو در ربؽ ؽًم ؽال
مالی مًارد ذیل را در ویب ؽایق اداره لًی څارنًالی
بو نؿع رؽانیطه اؽق :
 نؿع ( )16گغازش نؿع(  ) 6اؾالن داواظلبی%19 %399
 نؿع(  ) 1اؾالن راریابی نؿع نؼضو بعای ذعایط ـماره(  ) 390و ( )396 نؿع نؼضو بعای مدلو ـماره ( )09 تطویع رنفعانػ ىای معبًؾاتی در مًرد فؿالیق ىایتعبی ـطه پالن ىای راری اداره لًی څارنًالی و
مًارد صاص
بو منؼًر تؿمیم فعىنگ پاؽضگًیووی در اداره لًی
څارنًالی وازط مؿضف اظالع رؽانی ذيق ـعیک
ؽاصتل فؿالیق ىای تعبی ـطه و دؽتاورد ىای اداره
لًی څارنًالی در ذعیان ربؽ ؽًم ایداد گعدیطه اؽق %399 %399
رو وازط متظرعه بعنامو مؿضف را تسق ؾنًان بعنامو
ؾمل بعای بضؾ رؽانو ىا و ارتباظا ؾامو ظعح و نيائی
نمًده اؽق و ىمچنان مستعم ذمؿیط رؽًلی

نتایخ متًاؿو

نتایخ بطؽق امطه

ارت ای ؽعر اگاىی ؾامو در
ـيعونطان بو اؽانی بو اظالؾا از اداره و
مًرد فؿالیق ىا و دؽتاورد
فؿالیق ىای ان دؽتعؽی پیطا می رننط
ىای اداره لًی څارنًالی

معذؽ مؿضف ذيق اظالع
رؽانی در اداره لًی څارنًالی
اداره اادر می گعدد بو فًرم ىای ت اضای ایداد و زمینو بطؽتعس
اعاردادن بمًاؽ اظالؾا
اظالؾا بو اؽانی پاؽش ارائو نمایط
معلًبو بو معاذؽ معبًظو
فعاىم گعدیطه اؽق

ؽضنگًی ایل اداره بو زیث مؼؤل وازط اظالع رؽانی
تًػیف گعدیطه اؽق
ارائو گغارش اذعاا ؽاالنو مؼئًل اظالع
رؽانی در مًرد تعبی اانًن دؽتعؽی بو
اظالؾا بو رمیؼیًن نؼار از دؽتعؽی
بو اظالؾا معاب ماده ىفطىم اانًن
دؽتعؽی بو اظالؾا
تكًیب پالیؼی معبًؾاتی و ىمکاری
ذامؿو مطنی و رؽانو ىا ذيق تامیل
روابط با رؽانو ىای ىمگانی و نياد ىای
مطنی و زمایو از رویکعد ىای ـان در
ؾعقو مبارزه با فؼاد اداری
تعبی پالیؼی معبًؾاتی بعگغاری
ذلؼا مؿًرتی ىماىنگی و اظالع دىی
با رؽانو ىا و ذامؿو مطنی
تيیو میکانیغم مکافا و مدازا و
مكًونیق رارمنطانی رو در ؾعقو مبارزه
با فؼاد اداری رار میکننط
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%9

ذيق ىماىنگی و زمایق از رویکعد ىای رؽانو ىای
ىمگانی و نياد ىای مطنی مؼًده نيائی پالیؼی
معبًؾاتی تعتیب و تکمیل گعدیطه اؽق

%39

%9

%39

از تعبی اانًن دؽتعؽی بو اظالؾا تًؽط ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم
ـعوع میگعدد
اداره اظمینان زاقل می گعدد
چارچًب ز ًای الزم ذيق
داـتل رابعو تؿعیف ـطه با رؽانو ىا و ذامؿو ىماىنگی و زمایق از رویکعد
رؽانو ىای ىمگانی فعاىم
مطنی بعاؽاس یک پالیؼی مؿضف
گعدیطه اؽق

نؼعیا و پیؿنيادا نياد
ىای ذامؿو مطنی و ؽایع
بمنؼًر نيائی ؽازی پالیؼی معبًؾاتی و انؿکاس
اگاىی و زمایق ذامؿو مطنی و رؽانو ىا از ـعرایووی راری در ظعح مؼًده
نؼعیا و پیؿنيادا بضؾ ىای ذیطصل مدالػ %39 %39
انؿکاس یافتو رو متضمل
اذعاا اداره افغایؾ پیطا می رنط
متؿطد راری تطویع گعدیطه اؽق
زمایق ایؿان در معزلو
تعبی صًاىط بًد
داـتل میکانیغم مكئًنیق رارمنطان مبارزه با میکانیغم متظرعه زمینو تعبی
فؼاد اداری
مًجع اقل مکافا و مدازا
بمنؼًر تس اقل مکافا و مدازا ظعزالؿمل
%399 %399
داـتل میکانیغم مکافا و مدازا رارمنطان را در اداره لًی څارنًالی
ارزیابی څارنًاالن تعتیب و نيایووی گعدیطه اؽق
مبارزه با فؼاد اداری
فعاىم می نمایط

تعبی میکانیغم مکافا ومدازا

گؼتعش والیتی رونط اگاىی دىی ؾامو در
ؽعر والیا و ولؼًالی ىا ذيق ت ًیق
ـفافیق از اذعاا اداره

ارائو گغارش از نسًه رؽیطگی بو اضایای
ؾمطه فؼاد اداری تًؽط معرغ ؾطلی و
اضایووی مبارزه با فؼاد اداری و مؿکال و
چالؾ ىای مًذًد در زمینو بو ـکل ربؽ
وار
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بو تؿطاد یک تل از څارنًاالن معرغ و ؽو تل از
څارنًاالن والیا نؼبق اصظ رـًه وػیفو ایؿان بو
زالق تؿلی اعار گعفتو اؽق
از اذعاا بيتع وػیفو وی و دؽتاورد ىای  39تل از
رارمنطان بگضؾ ىای مضتلف با پعداصق یک ماىو %399 %399
مؿاش ت طیع بؿمل امطه
یک تل از رارمنطان والیتی مؼتس ت طیع نامو دانؼتو
ـطه و در زمینو پیؿنياد مؿضف بو بضؾ ىای معبًظو
ارائو گعدیطه اؽق
ریاؽق اظالؾا وارتباط ؾامو بو منؼًراگاىی دىی
ؾامو قفسا ذطاگانو را بعای ىعوالیا درویب ؽایق
رؽمی ایل اداره ایداد نمًده اؽق وؽایعبعنامو ىای %10 %399
اگاىی دىی ؾامو ماننط تطویعرنفعانػ ىا و نؿعا
تلًیغیًنی ورادیًیووی را بعنامو ریغی نمًده اؽق
بكًر مدمًؾی بو تؿطاد ( )۴۹۰اضیو فؼاد اداری بو
معرغ ؾطلی مبارزه با ذعایم ؽنگیل فؼاد اداری مًاقلق
نمًده رو مؿمًل  ۷۲۱اضیۀ ملکی و  ۲۵اضیۀ نؼامی
میباـط رو در نتیدو اذعاا ذیل بؿمل امطه اؽق:
%10 %399
در بضؾ ملکی :پنخ اضیو پػ از صتم تس ی بو
څارنًالی ابتطاییو مسًل گعدیطه اؽق  ۴۹اضیۀ دیگع
بؿط از صتم تس ی ا الزم بو ؾلق ؾطم قالزیق
رؽیطگی بو معاذؽ ذیعبط ان فعؽتاده ـطه اؽق یک

تؿًی رارمنطان بو منؼًر اذعای بيتع امًرا

تؿًی و تعغیب رارمنطان
بضؾ ىای معبًظو در اذعای
وػایف و مؼؤلیق ىای راری

تؼيیل دؽتعؽی بو مؿلًما
ت ًیق ـطن روابط و یافتل راىکارىای اظالع در مًرد فؿالیق ىای اداره
لًی څارنًالی در ؽعر والیا
رؽانی در ؽعر والیا و ولؼًالی ىا
و افغایؾ اگاىی و اؾتماد ؾامو

مؿکال و چالؾ ىای
ـناؽایووی چالؾ ىا و نیازمنطی ىای معرغ ؾطلی و ـناؽائی گعدیطه و با معاذؽ
اضائی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
معبًظو ذيق اتضاذ تطابیع
الزم ـعیک گعدیطه اؽق

اضیو نؼبق ؾطم دالیل رافی الغام زفغ ـطه و ۷۹۲
ا
اضیو فؿال تسق تس ی و بعرؽی څارنًاالن ملکی اعار
دارنط
در بضؾ نؼامی :از مدمًع اضایای دریافق ـطه یک
اضیۀ ان بؿط از صتم تس ی بو څارنًالی ابتطاییو مسًل
گعدیطه  ۴۴اضیۀ دیگع ان پػ از صتم تس ی ا الزم
بو ؾلق ؾطم قالزیق رؽیطگی بو معاذؽ ذیعبط ان
گؼیل ـطه اؽق ؽو اضیو بو نؼبق ؾطم دالیل رافی
الغام زفغ ـطه و  ۰۱اضیو تسق تس ی و بعرؽی
څارنًاالن اعار دارنط
رؽیطگی بو اضایا تًؽط مسارم معرغ ؾطلی و اضایووی
مبارزه با ذعایم ؽنگیل فؼاد اداری در ربؽ ؽًم ؽال
ذاری چيار اضیو تًؽط مسکمو ابتطاییو پنخ اضیو
تًؽط مسکمۀ اؽتیناف ایل معرغ و  ۷اضیو تًؽط
ؽتعه مسکمو مًرد رؽیطگی اعار گعفتو اؽق در نتیدو
فیكلو ىای قادر ـطه تًؽط مسکمۀ ابتطاییو پنخ تل
مسکًم بو زبػ ىای متًؽط ظًیل و دوام گعدیطه و
چيار تل دیگع بعائق گعفتو انط در نتیدۀ فیكلو ىای
قادر ـطه در مًرد  ۱اضیو از ؽًی مسکمۀ اؽتیناف
ىفق تل مسکًم بو زبػ ىای متًؽط ظًیل و دوام
گعدیطه انط و ىفق تل دیگع مسکًم بو ذغای ن طی ـطه
انط فیكلو ىای مسکمۀ اؽتیناف در نتیدۀ تمیغ ظلبی
بو م ام ؽتعه مسکمو ارذاع گعدیطه رو پػ از غًر و
مطااو یک اضیۀ ان معزلۀ فعذامی را ظی رعده و در
6

پیًنط بو ان پنخ تل بو زبػ مسکًم گعدیطه انط

گغارش دىی ربؽ وار از تعبی گغارش
رمیتو مؼت ل نؼار و ارزیابی مبارزه با
فؼاد اداری یا رمیتو مک

فؿالیق ىای اؽاؽی
اـتعاک درتؼًیط اانًن ذامؽ مبارزه ؾلیو
فؼاد اداری

بازنگعی و تؿطیل فعامیل و ازکام در مًرد
معرغ ؾطلی و اضایووی مبارزه با فؼاد اداری
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لًی څارنًالی ذميًری اؽالمی افغانؼتان در راؽتای
تعبی ؽفارـا رمیتۀ مستعم مؿتعک نؼار و ارزیابی
مبارزه ؾلیو فؼاد اداری( )MECتا ارنًن بیؿتع از ۱۴
اداره در م ابل ؽفارـا گغارش ىای تفیتؾ
درقط ؽفارـا ان را تعبی نمًده رو زطود %10 %399 ۴۴
بعرؽی و ارزیابی ىای بیعونی پاؽضگً میباـط
درقط از ؽفارـا مظرًر در ربؽ ؽًم ؽال روان
تعبی گعدیطه و در ؽایع مًارد ؽفارـا پیؿعفق ىای
اابل مالزؼۀ قًر گعفتو اؽق
اولًیق دوم :افغایؾ مًجعیق و ػعفیق اذعاا مبارزه با فؼاد اداری
فیكطی فیكطی
نتایخ متًاؿو
پیؿعفق پیؿعفق
پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ
در ربؽ ؾمًمی
داـتل مؼًده اانًن مبارزه ؾلیو فؼاد اداری در
اؾضای بًرد مؿاوریل و رئیػ پالن و ارتباط صارذو در
معاب ق با مؿیارىای پظیعفتو ـطه ذيانی و مبنای
ذلؼا تؼًیط اانًن ذامؽ مبارزه ؾلیو فؼاد اداری رو
%399 %399
اانًنی نيادىای مبارزه ؾلیو فؼاد اداری مؿضف
از ظعی نياد ىای ذیعبط دایع گعدیطه اـتعاک فؿال
می گعدد
داـتو و در زمینو ىماىنگی ىای الزم قًر گعفتو
در مًرد تحبیق مبنای اانًنی معرغ ؾطلی و اضایووی و نیغ
ت ًیق پعوؽو ىای راری معرغ متظرعه با بضؾ ىای
مبنای اانًنی معرغ ؾطلی و اضایووی مؿضف می
ذیطصل ذلؼا متؿطد تعبی گعدیطه اؽق رو در
%399 %399
گعدد و پعوؽو راری ان ت ًیق می گعدد
نتیدو در اانًن ذطیط مبارزه ؾلیو فؼاد اداری ذایگاه
معرغ ؾطلی و اضایووی مؿضف گعدیطه اؽق رو اانًن
متظرعه نیغ تًـیر گعدیطه اؽق

بو میان امطن تغیعا محبق و
مًجع در بضؾ ىای مضتلف با
تعبی ؽفارـا رمیتو
()MEC

نتایخ بطؽق امطه
تؼيیل انؿکاس نؼعیا و
دیطگاه اداره لًی څارنًالی در
اانًن مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
تحبیق ذایگاه معرغ ؾطلی و
اضایووی در امع مبارزه با فؼاد
اداری

ایداد پالیؼی و ظعزالؿمل مؿتبع اابل
ارزیابی و مًجع بعای رؿف فؿالیق ىای
فؼاد الًد څارنًاالن بو ـمًل بعرؽی
ؽًاب پًلی گعاف و تس ی ا داصلی

بعگغاری بعنامو ىای امًزـی تکنالًژی
مؿلًماتی بعای( )۴۴۴څارنًاالن و()۷۴۴
رارمنطان درمعرغ و والیا

ت ًیق و ىماىنگی معؽتیالی مبارزه ؾلیو
فؼاد اداری از ظعی فعاىم ؽاصتل
امکانا و تديیغا الزم راری
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%9

بعگغاری بعنامو ىای ظًیل المط ميار لؼان انگلیؼی
و بعنامو ىای رمپیًتعی محل ( MS Office, MS
) Outlook, Internet, Databaseرو بكًر
مدمًؾی از ایل بعنامو ىا بو تؿطاد ( )399تل از
رارمنطان مؼلکی و اداری بضؾ ىای معرغی و والیتی
مؼتفیط گعدیطه انط
%399
مؿعفی  33تل بو بعنامو ىای امًزـی مبارزه با فؼاد
اداری بو انؼتیتً صطما ملکی و  1تل در بضؾ
متظرعه بو بعنامو ىای امًزـی بو رؿًر ىنطوؽتان
مؿعفی  31تل از رارمنطان معؽتیالی مباره ؾلیو فؼاد
اداری بو بعنامو ماؽتعی  33تل بو بعنامو ىای
لیؼانػ و  1تل بو بعنامو اؽتاژ ز ًای
تطارک و تديیغ دفاتع معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
با تؼيیال و تديیغا الزم و فعاىم نمًدن تؼيیال
تعانؼپًرتی بعای مؼؤولیل و رارمنطان معؽتیالی %399
متظرعه

%9

%10

%10

اانًنمنط ـطن پعوؽو تظریو

ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم
ـعوع میگعدد

ارت ای ػعفیق رارمنطان اداره
افغایؾ ػعفیق څارنًاالن و رارمنطان در ؾعقو لًی څارنًالی در ؾعقو
اؽتفاده از تکنالًژی مؿلًماتی
تکنالًژی مؿلًماتی
در اذعاا راری ایؿان

افغایؾ ػعفیق راری
داـتل امکانا الزم ذيق تس ی و تؿ یب
معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد
اضایای فؼاد اداری و ػعفیق تضككی ارت اا
اداری در اذعای وػایف و
یافتو اؽق
مؼؤولیق ىای وػیفًی

اؽتضطام څارنًاالن و بازرعدن
دفاتع در ( )09ولؼًالی

ت ًیق و تعبی
منفؿق

میکانیغم ت اؾط پع

فؿال ؽازی مدطد دفاتع لًی څارنًالی در ؽعر 13
ولؼًالی در ذعیان ىمیل ؽال رو بكًر مؿضف در
 31 31ولؼًالی از ذملو ذانی صیل مټا صان ریگ
نًبيار رًفاب انطړ پیؿتع رود ذًنط
%399
ؽپیعه ذاذی میطان تنی پل زكار بلضاب و
گعزیًان در ذعیان ربؽ ؽًم فؿال گعدیطه اؽق و نیغ
ذيق فعاىم نمًدن منابؽ بؿعی الزم  30تل څارنًال
ورزیطه و مدعب بو دفاتع متظرعه مؿعفی گعدیطه انط

%10

افعاد تحبیق ـطه ذيق ت اؾط در ربؽ دوم بو ت اؾط
ؽًق و گغارش ان ارائو گعدیطه اؽق

%10

%9

فؿال ـطن دفاتع در
(  ) ۱۴ولؼًالی

تامیل ؾطالق و دفاع از ز ًق
اتباع رؿًر و گؼتعش
زارمیق اانًن در ؽعر
ولؼًالی ىا

فعاىم ـطن زمینو راری بعای
ذًان ـطن اداره و ت اؾط رارمنطان غیعواذط نیعوی ذًان متضكف
متؿيط مؼلکی و مدعب
ـعایط

اولًیق ؽًم :ذلًگیعی از تاراج ؽعمایو ىای ملی ایداد مكًنیق بعای ؽعمایو ىا و دارایووی ىای مؿعوع و اانًنی افعاد
فؿالیق ىای اؽاؽی

پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ

فیكطی فیكطی
پیؿعفق پیؿعفق
در ربؽ ؾمًمی

بو اؽاس زکم ـماره ( )361مًرخ 3136/33/33
منؼًری معؽتیالی مبارزه با فؼاد اداری در تؿکیل ؽال
ایداد معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
 3131ایداد ـطه اؽق ریاؽق اؽتعداد دارایووی ىا
%399
بو منؼًر باز پؼگیعی دارائی ىای
غیعاانًنی رو تسق اجع ایل معؽتیالی می باـط ذطیطا بو
غیعاانًنی
فؿالیق اغاز نمًده و رار ىای م طماتی را اندام داده
اؽق
9

%10

نتایخ متًاؿو

نتایخ بطؽق امطه

مًجعیق مبارزه با ذمؽ اوری دارایووی ىا بو ـکل
غیعاانًنی افغایؾ پیطا می رنط رویکعد مبارزه در
بعابع مدعمیل تغییع پیطا می رنط مدعمیل تؼعیؽ رونط مبارزه ذطی ؾلیو
ؽازمان یافتو دیگع نمی تًاننط از پًل و دارایووی فؼاد اداری و ذلًگیعی از
صًد در ارتکاب ذعایم اؽتفاده رننط پعوؽو تاراج ؽعمایو ىای ملی
ذمؽ اوری دارائی ىا بو ـکل غیع اانًنی ؽلب
میؿًد

ـناؽائی دارایووی ىای غیع اانًنی ازظعی
میکانیغم وپعوؽیدع راری اداره باز
پیؿعفق ىای بؿمل امطه معبًط ایل فؿالیق در
%399
پؼگیعی ؽعمایو ىای غیعاانًنی در
فؿالیق ـماره ( )0اولًیق ( )1انؿکاس یافتو اؽق
معاب ق با اًانیل نافظه و در ىمکاری با
ؽایع معاذؽ ذیكالح
امضاا درصًاؽق ىمکاری ىای ز ًق دوذانبو لًی
تامیل روابط با نياد ىای رو می تًاننط در څارنًالی و وزار ؾطلیو با رؿًر امار متسطه ؾعبی
پعوؽو باز پؼگیعی مًجعیق داـتو باـنط بضاظع تحبیق ذایطاد ىای افعاد ذیطصل در اضیو رابل
%399
از ظعی ایداد م عره لًایر و ظعزالؿمل بانک و مؿلًما در مًرد پًل ىای رابل بانک در
ىا و امضای تفاىم نامو با ادارا ذیعبط بانک ىای امارا متسطه ؾعبی ( وااؽ دبی)

امضای تفاىم نامو با رؿًر روؽیو در مًرد ىمکاری
مت ابل و تبادل تدارب در زمینۀ مبارزه با ذعایم بو
امضای تفاىم نامو با رؿًر ىای رو ـمًل ذعایم ؽازمان یافتو تعوریؼم افعاط گعایووی
ؽعمایو ىای غیع اانًنی در ان ىا منت ل فؼاد اداری ااچاق ؽالح مًاد مضطر و مًاد نؿو اور
%399
ـطه اؽق ذيق تؼيیل بازپؼگیعی ( مًاد روان گعدان) ذعایم ااتكادی ذعایم ؽعر بلنط
دارایووی ىای غیعاانی منت ل ـطه
و دیگع انًاع ذعایم رو صعع ذطی بعای ذامؿو انط بو
ـمًل در ذعیان اوردن ؽعمایو ىا و امًال رو از ذعایم
بطؽق امطه باـط
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%10

%10

تمام دارائی ىای غیع اانًنی ـناؽائی می گعدد
در معاب ق با اًانیل نافظه در اؼمق ضبط و
ذلًگیعی از تاراج ؽعمایو ىای
مكادره ان از ظعی معاذؽ ذیكالح ااطام می
ملی
گعدد ىمکاری میان ادارا ذیعبط در ایل زمینو
بيبًد پیطا می رنط
مؿضف ـطن ن ؾ و مًجعیق تمام اداراتی رو می
تًاننط در راؽتای بازپؼگیعی دارائی ىای غیع
اانًنی فؿالیق رننط بعای مًجعیق ت ًیق ىمکاری و ىماىنگی با
بازپؼگیعی م عره ظعزالؿمل ىا لًایر ؽاصتو بضؾ ىای ىمکار در امع
میؿًد تفاىم نامو امضاا گعدد و تمام ؾًایط و مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
دارائی ىای غیع اانًنی بو ملیًن ىا دالع بو
زؼاب زکًمق افغانؼتان منت ل میؿًد

ایداد زمینو ىمکاری با رؿًر
ىای صارذی در امع مبارزه
ضبط مكادره فعوش و انت ال دارائی ىای غیع
ؾلیو ذعایم فؼاد اداری و
اانًنی رو از افغانؼتان صارج گعدیطه اؽق
بازپؼگیعی دارایووی ىای
تؼيیل می گعدد
غیعاانی منت ل ـطه بو بیعون
از رؿًر

ـناؽائی و بازپؼگیعی دارائی ىایووی رو
مدعمیل فؼاد اداری از اجع ارتکاب فؼاد
اداری بطؽق اورده انط بو ـمًل اضیو
رابل بانک و گغارش دىی ربؽ وار در ایل
زمینو

00

در بضؾ ـناؽایووی و باز پؼگیعی داریووی ىای بطؽق
امطه از ارتکاب ذعایم فؼاد اداری در ذعیان ربؽ ؽًم
فؿالیق ىای ذیل قًر گعفتو اؽق:
 3بو تؿطاد  391تل ممنًع الضعوج و دارای ىای
ـان بالک و ذایطاد ىای ـان ممنًع الفعوش
گعدیطه اؽق
 3قطور اعار ىای ذلب و گعفتاری در مًرد افعاد و
اـضاص رو تسق تؿ یب ؾطلی اعار گعفتو بًدنط و
تؿ یب دوامطار ان
 1امضا درصًاؽق ىمکاری ىای ز ًق دوذانبو لًی
څارنًالی و وزار ؾطلیو با رؿًر امار متسطه
ؾعبی بضاظع تحبیق ذایطاد ىای افعاد ذیطصل در
اضیو رابل بانک و مؿلًما در مًرد پًل ىای %399
رابل بانک در بانک ىای امارا متسطه ؾعبی
( وااؽ دبی)
 1تكفیو زؼاب چيار تل م عوض رًچک
 0م عوضیل رو م اولو نمًده اما بو تؿيط صًیؾ وفا
ننمًده ذایطاد ىای تسق تضمیل ایؿان ذيق
تضلیو و زکم فعوش مندانب رمیؼیًن پیگیعی
اضیو رابل بانک تكًیب و بو مسارم راذؽ
گعدیطه اؽق
 6یک تل در اضیو گلبيار زبیبی بنابع ؾطم پعداصق
م عوضیق بو واق و زمان مؿیینو ممنًع الضعوج و
زؼابا بانکی ایؿان بالک گعدیطه اؽق
 1ارؽال تضمیل صط دو تل اتباع رؿًر ىنطوؽتان

%09

باز پؼگیعی دارایووی ىای
زاقل ـطه از ذعایم فؼاد
اداری و افغایؾ اؾتماد ذامؿو
ـناؽائی دارائی ىای غیعاانًنی و تعبی زکم
ذيانی و ؾامو معدم در مًرد
مسارم
تؿيط دولق در امع مبارزه ؾلیو
فؼاد اداری

بو وزار مستعم صارذو ذيق ازضاریق
مًقًفان از ظعی ؽفار ىنطوؽتان
 3پعداصق ااؼاط باای مانطه مستعم زاذی زرگی
زبیبی از مدمًع م عوضیق اش
 3ارؽال اضیو ـعرق فاروق انًری منسیث م عوض
متمعد بو ریاؽق مستعم تس ی ذعایم
 39تحبیق ذایطاد ىای م عوضیل در والیق بلش رو
ریاؽق ىئیق را نماینطه څارنًالی بو ؾيطه داـق
اولًیق چيارم :تؼعیؽ رونط بعرؽی دوؽیو ىای فؼاد اداری و ذلًگیعی از ضیاع واق
فؿالیق ىای اؽاؽی

پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ

فیكطی فیكطی
پیؿعفق پیؿعفق
در ربؽ ؾمًمی

ً
ابال بو اؽاس فؿالیق اداره لًی څارنًالی ج ا ا
وىطایق م ام ؾالی ریاؽق ج ا ا بو تؿطاد ؽو
مًاف تنامو ذیل بارؿًرىای روؽیو ایعان وتاذکؼتان
تًؽط دولق ذميًری اؽالمی افغانؼتان بو امضاا
امضای تفاىم نامو ىا بعای اؽتعداد و رؽیطه اؽق
تؿ یب متيمیل فؼاد اداری رو در صارج  3مًاف تنامو انت ال مسکًمیل بو زبػ میان ذميًری
%399
از رؿًر ىؼتنط معاب بو مًاف ق نامو اؽالمی افغانؼتان فطراؽیًن روؽیو
 - 3مًاف تنامو انت ال مسکًمیل میان ذميًری اؽالمی
ىای بیل المللی
افغانؼتان وذميًری اؽالمی ایعان
 -1مًاف تنامو در رابعو بو تبالو مسبًؽیل ومسکًمیل
بیل ذميًری اؽالمی افغانؼتان وذميًری اؽالمی
تاذکؼتان اابل یاد اوریؼق رو ازذملو مًاف ق نامو
02
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نتایخ متًاؿو

نتایخ بطؽق امطه

تؼيیل زمینو تفاىم و
بع مبنی تفاىم نامو ىا و مًاف ق نامو ىای بیل ىمکاری مت ابل با رؿًر ىای
دوؽق و ىمکار در امع
المللی مؼنًنیل معتکبیل و مسکًمیل اؽتعداد
اؽتعداد متيمیل معتکبیل و
میگعدد
مسکًمیل ذعایم فؼاد اداری

ىای فًق الظرع بو اؽتحنای مًاف ق نامو فطراؽیًن
روؽیو دو مًاف ق نامو دیگعؾملی گعدیطه اؽق بو
تاؽی از ىطایق م اما مستعم جالجو ج ا ا ظب
مًاف ق نامو تبادلو تسًیل دىی و انت ال مسبًؽیل
فی مابیل دولق ج ا ا و ج ا ا ایعان متؿعه ذعیطه رؽمی
ـماره ( )313مًرخ  3136/3/36ذمؿا بو تؿطاد
( )631تل مسبًس افغانی واذط ـعایط در چيارگعوپ
اعارذیل اؽق :گعوپ اول بو تؿطاد ( )36تل گعوپ دوم
بو تؿطاد ( )331تل و گعوپ ؽًم بو تؿطاد ( )333تل
و گعوپ چيارم ( )390تل بو ىمیل تعتیب بو اؽاس
مًاف ق نامو رو میان ذميًری اؽالمی افغانؼتان و
تاذکؼتان امضا گعدیطه بو تؿطاد ( )33تل اتباع
افغانؼتان رو ازظعف مسارم تاذکؼتان مسکًم بو
مدازا گعدیطه بًدنط بو رؿًرانت ال گعدیطه انط رو در
مًرد ان ىا نیغ مسارم ذیكالح معاب مًاف ق نامو
تكمیم اضایووی اتضاذنمًده انط
در زمینو پیگیعی اضایای اداره ـفافیق ایؼاف ذلؼا
دوامطار پالن گعدیطه اؽق رو ذلؼا با معاذؽ
باز بینی و پیگعی تمام اضایایووی رو تًؽط
معبًظو تطویع و ىماىنگی ىای الزم اتضاذ گعدیطه و نیغ
اداره ـفافیق ایؼاف ـناؽائی ـطه در
اابل یاداوری اؽق رو رمیتو مؿضف متؿکل از %09
معاب ق با اؽتعاتيژی ملی مبارزه ؾلیو
روئؼای بضؾ ىای ذیعبط ایداد و رار روی معالؿو و
فؼاد اداری
ارزیابی نًؾیق اضایای رو از ذانب اداره ـفافیق
ایؼاف مًاقلق نمًده ذعیان دارد

03

%09

رؽیطگی بو ذعایم فؼاد اداری
مبنی بع اًانیل نافظه بو تمام ذعایم رؽیطگی
و تعبی تؿيطا دولق بو
میؿًد تؿيطا زکًمق افغانؼتان در ابال
ذامؿو ذيانی در امع مبارزه
ذامؿو ذيانی ؾملی میگعدد
ؾلیو فؼاد اداری

ارائو گغارش از تؿطاد اضایای دریافق
ـطه تؿطاد اضایای بعرؽی ـطه تؿطاد
اضایای تسق بعرؽی تؿطاد اضایای
زفغ ـطه تًؽط معؽتیالی مبارزه ؾلیو
فؼاد اداری

ایداد میکانیغم ىای ؽاده ؽازی و ؽعؾق
ىمعاه با داق در رؽیطگی بو اضایای
فؼاد اداری
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بكًر مدمًؾی بو تؿطاد ( )333اضیو فؼاد اداری بو
اداره لًی څارنًالی مًاقلق نمًده اؽق رو از ذملو بو
تؿطاد ( )131اضیو معبًط څارنًالی مبارزه با فؼاد
اداری ملکی ( )33اضیو معبًط بو څارنًالی مبارزه با %10 %399
ذعایم ؾلیو امنیق داصلی و صارذی ( )010اضیو
معبًط بو څارنًالی امًر ؾؼکعی اداره لًی څارنًالی و (
 )391اضیو ان معبًط څارنًالی ىای اؽتیناف والیا
میباـط
فؿالیق ىای ذیل در بضؾ رًتاه ؽازی پعوؽو ىای
راری در بضؾ رؽیطگی بو اضایای فؼاد اداری بؿمل
امطه اؽق:
ً
ااؾطتا رىای مؿعوط بؿط از اتضاذ تكمیم ىئیق
3
تس ی تائیط امع تس ی و تطای څارنًالی
ابتطائیو با تائیط څارنًالی مبارزه با ذعایم فؼاد
اداری قًر میگعفق اما ذيق رًتاه ؽازی
ً
%57
پعوؽو فؿال رىای مؿعوط ف ط با اتضاذ تكمیم %011
ىئیق تس ی تائیط امعیق و منؼًری ریاؽق
قًر میگیعد
 3مًضًؾا رو بؿط از قطور اتيام نامو و قًر
دؾًی بو مسارم ارؽال میگعدیط فیكلو ىای
مسارم جالجو از ظعف امعیق تس ی ذعایم تعبی
میگعدیط اما ارنًن بضاظع ؽاده ؽازی ىع
فیكلو قادر ـطه څارنًالی معبًظو فیكلو را
تعبی می نمایط یؿنی فیكلو ابتطائیو تًؽط

ـعیک ؽاصتل فؿالیق ىای
اگاىی م اما لًی څارنًالی و ـًرای ؾالی تعبی ـطه دؽتاورد ىا
زارمیق اانًن و مبارزه ؾلیو فؼاد اداری از چالؾ ىا و مؿکال با ـًرای
دؽق اوردىا مؿکال و نیازمنطی ىای ؾالی و اتضاذ تكامیم الزم از
معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
ذانب ایؿان ذيق بيبًد
فؿالیق ىا

ؽعؾق در اذعاا

پعوؽو ىای زمانگیعی در بضؾ
ىای متظرعه بؿط از داق و
معالؿو تا زط امکان ؽاده و
اؽان گعدیطه اؽق

څارنًالی ابتطائیو و فیكلو مسکمو اؽتیناف تًؽط
څارنًالی اؽتیناف تعبی و تنفیظ میتگعدد نیاز
نیؼق دوؽیو ذيق تعبی دوباره بو امعیق
تس ی مسًل گعدد

ریاؽق څارنًالی تنفیظ ازکام در بضؾ جبق اضایا
چنیل اذعاا نمًده رو اعار ذیل اؽق  - :ؽتعه مسکمو
بو تؿطاد ( )1اؿعو اؽتؿالم ریاؽق مسکمو اؽتیناف
والیق رابل ومسکمو وجای رابل پاؽش ارایو گعدیطه
اؽق
ىمکاری با ؽایع ادارا (ؽتعه مسکمو  -وزار امًرداصلو  :بو ( )3اؿعو اؽتؿالم ریاؽق
وزار داصلو وزار ؾطلیو اندمل تس ی ا ذنائی و ( )3اؽتؿالم ریاؽق پاؽپًر و()1
%011
ورالی مطافؽ ریاؽق امنیق ملی) در اؽتؿالم ریاؽق جبق ازًال نفًس پاؽش ارایو رعده
اؽتفاده از ؽیؼتم وازط مطیعیق اضایا اؽق
 وزار ؾطلیو  :بو تؿطاد (  )391اؽتؿالم پاؽش ارایونمًده اؽق
 ریاؽق امنیق ملی  :بو تؿطاد ( )19اؽتؿالم بوارتباط ؽًاب ذعمی مؼنًنیل ومتيمیل پاؽش ارایو
نمًده اؽق
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افغایؾ ىمکاری و ؽعؾق رؽیطگی بو اضایا
تًؽط ادارا ؾطلی و اضایووی

ت ًیق ىمکاری ىای الزم
درمًرد ؽیؼتم مطیع جبق
اضایا با بضؾ ىای ىمکار
ؽکوتًر ؾطلی و اضایووی

اولًیق پندم  :ذلًگیعی از اانًن ـکنی و ذلب رضایق ـيعونطان مسکًمیل مسبًؽیل و تًایف ـطه گان
فؿالیق ىای اؽاؽی
مالاا ىای مؼت یم لًی څارنًال
قازب با معاذؿیل یک روزمؿضف
درىفتو ازىفق  1الی  3ـب بتؿطاد ۷۴۴
الی  ۷۴۴نفعمعاذؿو رننطه ازمناظ
دوردؽق ازاؿعاناث وذرًر ذيق رؽیطن
بو دادصًاىی ورؽیطګی بو ـکایا ان
ىا

ایداد میکانیغم ؽمؽ ـکایا در معرغ و
والیا
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پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ

فیكطی فیكطی
پیؿعفق پیؿعفق
در ربؽ ؾمًمی

بمنؼًر رؽیطگی بو ـکایا معاذؿیل ذاللتماب لًی
څارنًال ج ا ا بكًر منؼم زمینو مالاا ىای رو در
روی با معاذؿیل را فعاىم نمًده رو بكًر مؿضف
تًانؼتو با تؿطاد ( ) 3919تل مالاا نماینط رو ـامل
%399
 ۹۴۴تل صانم و  ۲۱۴تل معد می باـط بؿط از اؽتماع
ـکایا ذيق رؽیطگی اانًنی بو مؿکال ایؿان در
مًرد ( )3913اعؿو ؾعیضو ازکام و ىطایق الزم بو
بضؾ ىای معبًظو اقطار نمًده اؽق
ذيق بيبًد و تؼعیؽ رونط رؽیطگی بو ـکایا ىای
واقلو بو اداره لًی څارنًالی فؿالیق ىای ذیل تعبی
گعدیطه اؽق:
 3مؼًده میکانیغم رؽیطگی بو ـکایا تعتیب و
نيائی گعدیطه اؽق
%399
 3ایداد معرغ ؽمؽ ـکایا از ظعی صطما تیلفًنی
با ـار رط ( )339رو ـکایا را جبق و ذيق
رؽیطگی با بضؾ ىای معبًظو ـعیک می
 1نكب قنطوق ىای ـکایا در بضؾ ىای مضتلف
دفاتع معرغی اداری لًی څارنًالی

نتایخ متًاؿو

نتایخ بطؽق امطه
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ؽيًلق در دؽتعؽی معدم بو اداره و ؽمؽ و رؽیطگی بو مًاؽ ـکایا
پیگعی ـکایا ان ىا در زمان الزم ان ذلًگیعی معاذؿیل قًر گعفتو و
از مؿکل افعینی در اداره رؽیطن مدنی ؾلیو و اؾتماد معدم نؼبق بو ایل
اداره افغایؾ یافتو اؽق
ـاری بو و رىبعی اداره

%10

ؽيًلق در دؽتعؽی معدم بو اداره و ؽمؽ و
پیگعی ـکایا ان ىا در زمان الزم ان ذلًگیعی بيبًد و تؼعیؽ پعوؽو ؽمؽ
از مؿکل افعینی در اداره رؽیطن مدنی ؾلیو و ـکایا و رؽیطگی بو ان
ـاری بو و رىبعی اداره

تًزیؽ فًرم ىای جبق دارایووی ىا بو م اما بمنؼًر تعبی ورؾایق زکم م ام ؾالی ریاؽق
و راررنان اداره ذمؽ اوری و ارؽال ان ذميًری اؽالمی افغانؼتان جبق دارایووی رارمنطان ایل
ىا بو اداره جبق و بعرؽی دارایووی ىای اداره اغاز گعدیطه رو در ذعیان ربؽ ؽًم دارایووی ىای %10 %399
م اما و راررنان دولتی اداره امًر  ۴۴۲۲تل رارمنطان ایل اداره جبق گعدیطه و ایل رونط
ریاؽق ذميًری
ادامو دارد
ىمکاری در تعبی ماده یازدىم اانًن
اـاؾو و جبق دارایووی ىای م اما و
راررنان دولتی مبنی بع تؿلی مؿاش و ظًریکو در فًق ذرع گعدیط دارایووی  3966تل څارنًال
امتیازا در قًر صًدداری یا تاصیع در ذعیان ربؽ ؽًم جبق و پعوؽو جبق دارایووی ؽایع
%10 %399
اـاؾو دارایووی ىا تًؽط م اما و راررنان راررنان ایل اداره ادامو دارد مًارد صاص در مًرد
و مؿعفی انيا بو معاذؽ ؾطلی در قًر صًدداری یا تاصیع گغارش نگعدیطه اؽق
ارائو مؿلًما غلط و گمعاه رننطه در
مًرد دارایووی ىای ـان
ذيق ارزیابی اذعاا راری څارنًاالن ظعزالؿمل
تيیو ظعزالؿمل نؼار از اذعاا مؼلکی ارزیابی اذعاا څارنًاالن تعتیب و تکمیل گعدیطه
%39 %399
و اداری
اؽق
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جبق دارایووی رارمنطان ذيق
پعوؽو جبق دارایووی ىای م اما و راررنان اداره ذلًگیعی از فؼاد اداری و
تؼيیل گعدیطه و از ؾملی ـطن ان اظمینان اؽتفاده بؿطی در تحبیق
دارای ىای زاقلو از ذعایم
زاقل می گعدد
فؼاد اداری
جبق دارایووی رارمنطان ذيق
اؾمال اانًن باالی متضلفیل و رؿف دارایووی ىای ذلًگیعی از فؼاد اداری و
ناـی از فؼاد تؼيیل گعدیطه و زمینو ىای فؼاد اؽتفاده بؿطی در تحبیق
دارای ىای زاقلو از ذعایم
و ؽًا اؽتفاده راىؾ پیطا می رنط
فؼاد اداری
بيبًد اذعاا راری و فعاىم
اجعا محبق روی رونط راری یًمیو بعمال ـطن ـطن زمینو اتضاذ تكامیم
مبتنی بع نتایخ و یافتو ىای
صالىا و اتضاذ تطابیع بعای رفؽ چالؾ ىا
نؼار از ارزیابی اذعاا

در بضؾ نؼار بعرؽی معاابق و تفتیؾ داصلی در
ذعیان ربؽ ؽًم فؿالیق ىای ذیل قًر گعفتو اؽق
 3نؼار و بعرؽی از اذعاا راری څارنًالی اؽتیناف
والیا میطان وردک ؽمنگان معرغ ؾطلی و
اضایووی و ریاؽق څارنًالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
 3ریاؽق څارنًالی رنتعول و معاابق در ذعیان ربؽ
ؽًم در مًرد 39اضیو فؼاد اداری رو ـامل
گعفتاری  36تل مؼنًنیل نیغ بًده اذعاا الزم
بؿمل اورده و اضایای متظرعه را ذيق تؿ یب
ت ًیو اداره بعاجع نؼار ذطی بعرؽی
ؾطلی بو ریاؽق څارنًالی ىای مبارزه ؾلیو فؼاد %399
اذعاا څارنًاالن معاابق و تفتیؾ
داصلی
اداری و ریاؽق تس ی ذعایم ذيق ااامو دؾًی
ارؽال نمًده اؽق
 1ریاؽق متظرعه از قًر اذعاا څارنًالی ىای
معرغ و والیا بو ظًر ؾلنی و غیع ؾلنی  ۴۴۴گغمو
رنتعولی بؿمل اورده اؽق
 1ىمچنان ریاؽق متظرعه بو  39ـکایق رو از
ظعی امعیق ؽمؽ ـکایا جبق و راذؼتع گعیطه
بًد رؽیطگی نمًده اؽق
تعبی فعامیل م ام ؾالی ریاؽق ج ا ا در مًرد ؾفً و
گغارش ازپعوؽو و تعبی فعمان ىای ؾفً تضفیف مدازا مسبًؽیل رو در نتیدو بكًر
و تضفیف و گغارش دىی از تعبی بمًاؽ مؿضف در ذعیان ربؽ گظـتو بو تؿطاد ( )113تل %399
مسبًس بو اؽاس فعامیل م ام ؾالی ریاؽق ذميًری
ان ىا
مًرد ؾفً اعار گعفتو و نیغ بو تؿطاد ( )3910تل از
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اداره ؾاری از فؼاد

اگاىی م اما لًی څارنًالی و ـًرای ؾالی
زارمیق اانًن از چگًنگی تعبی فعمان ىای
ؾفً و تضفیف

تحبیق مؿکال و چالؾ ىای
مًذًد اتضاذ تطابیع الزم و
نیغ ارائو ىطایا و رىنمائی
ىای ضعوی بعای بضؾ ىای
معبًظو ذيق زل مؿکال و
اقالح نًااف

ـعیک ؽاصتل فؿالیق ىای
تعبی ـطه و نتایخ زاقلو
در بضؾ تعبی فعامیل ؾفً و
تضفیف مدازا با بضؾ ىای
معبًظو

تضفیف مدازا مؼتفیط گعدیطه اؽق اابل ذرع اؽق
رو دوؽیو  30تل رو مؼتس ؾفً پنطاـتو ـطه بًدنط
نؼبق صالا و نًااف در ذطول ایؿان غعض تكسیر
بو معاذؽ معبًظو ان ىا مؼتعد گعدیطه اؽق
اولًیق ـؿم  :باال بعدن ػعفیق ىای اذعایووی اداره
فؿالیق ىای اؽاؽی

پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ

فیكطی فیكطی
پیؿعفق پیؿعفق
در ربؽ ؾمًمی

مؼًده نيایووی ظعزالؿمل اؽتضطام څارنًاالن و رارمنطان
تيیو ظعزالؿمل اؽتضطام څارنًاالن و
اداری ذطیط الؿمًل تکمیل گعدیطه اؽق
%399
رارمنطان اداری ذطیطالؿمًل

%39

در بضؾ ت عر تبطیلی و تًػیف راررنان متضكف
متؿيط و مدعب از ظعی پعوؽو راابتی بع مبنای اقل
ـفافیق و ـایؼتو ؽاالری اذعاا ذیل در ذعیان ربؽ
ؽًم تعبی گعدیطه اؽق:
 3تعتیب مؼًده ظغالؿمل تبطیلی څارنًاالن
 3اؽتضطام ( )333تل رارمنطان اداری از ظعی %399
پعوؽو راابق ازاد رمیؼیًن مؼت ل اقالزا
اداری و صطما ملکی رو از ایل میان ( )393تل
در معرغ و ( )33تل انيا در والیا میباـط
 1بو اؾالن ؽپعدن بؼق ىای څارنًاالن نؼامی از
ظعی قفسو الکوتعونکی اداره لًی څارنًالی و

%10

تبطیلی و ذابدایووی افعاد مبتنی بع
تضكف تؿيط و ؽاب و راری
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نتایخ متًاؿو

نتایخ بطؽق امطه

تنؼیم ىعچو بیؿتع پعوؽو
اؽتضطام و تؼيیل تعبی
ـفافیق در اؽتضطام اؽتضطام بعاؽاس
پعوؽو ىای ـفاف اؽتضطام
ـایؼتگی و ذلًگیعی از واؽعو گعایووی
مبتنی بع اقل ـایؼتو ؽاالری
و راابق ازاد

بيبًد ؾعضو صطما و افغایؾ
ؽعر رضایق منطی ؾامو
گغینؾ افعاد متؿيط متضكف و قادق در معدم از ظعی ذابدای
رارمنطان با در نؼعداـق
بؼق ىای ميم
تضكف تؿيط و تدعبو

1

0



تطویع  ۴۴بعنامو امًزـی رًتاه مط و
دراز مط در زمینو مغایای زکًمق داری
و مکالما
الکوتعونیکی درمعرغ
الکوتعونیک بعای  ۰۴۴تل از څارنًاالن

ایل اداره درمعرغ ووالیا

دیگع رؽانو ىای ذمؿی و اصظ امتسان ـمًلیق از
 366تل بعای بؼق ىای متظرعه رو  66تل بؿط از
ؽپعی نمًدن امتضان راابتی مًف ارزیابی گعدیطه
و پعوؽو مؿعفی ایؿان بو بضؾ ىای معبًظو
ذعیان دارد
بمنؼًر زمایق و فعاىم نمًدن نیعوی بؿعی الزم
بو دفاتع والیتی اداره لًی څارنًاال لی اؾالن
راریابی بعای دفاتع والیتی از ظعی قفسو
الکوتعونکی اداره لًی څارنًالی و اصظ امتستان
ذمؿی از  139تل افعاد واذط ـعایط رو بؿط از
ارزیابی نتایخ امتسان پعوؽو ت عر  16تل در بؼق
ىای څارنًاالن مؼلکی بعای  11والیق در ذعیان
میباـط
در بضؾ تبطل از بضؾ ىای اداری بو بؼق ىای
مؼلکی معاب ماده  33اانًن تؿکیل و
قالزیق ىای څارنًالی بو تؿطاد ( )13تل از
بؼق ىای اداری بو بؼق ىای مؼلکی در معرغ و
ً
تبطیال م عر گعدیطه اؽق
( )33تل در والیا
تطویع ـؾ دور از بعنامو ىای امًزـی رًتاه مط و
دراز مط در زمینۀ مغایای زکًمتطاری الکوتعونیکی
بعای  ۷۴۴تل از څارنًاالن ایل اداره در معرغ و
والیا
بعگغاری ىفق دور از بعنامو ىای امًزـی ُرطذغا
بعای  ۷۴۷تل از څارنًاالن معرغ و والیا
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ؽعؾق و ایداد ؽيًلق و مؤجعیق در اذعاا

ارت ای ػعفیق راری و بيبًد
در ؽعؾق و مًجعیق اذعاا
بضؾ ىای مضتلف با اؽتفاده
از ؽيًلق ىای تکنالًژی
مؿلًماتی

 تطویع دو دور بعنامۀ رؽیطگی بو ذعایم انتضاباتی
بعای  ۲۳تل از څارنًاالن معرغ
اولًیق ىفتم :ؽاصتل میکانیغم ذيق زفغ مسعمیق و مكًنیق افؿاگعان اضایای فؼاد اداری
فؿالیق ىای اؽاؽی

پیؿعفق فؿالیق ىا در ربؽ

فیكطی فیكطی
پیؿعفق پیؿعفق
در ربؽ ؾمًمی

ذيق تؿًی و تعغیب رارمنطان اداره لًی څارنًالی
در ذعیان ربؽ ؽًم فؿالیق ىای ذیل تعبی گعدیطه
اؽق:
 3تكًیب ظعزالؿمل درذا رادری اداره لًی
څارنًالی ذيق ایداد تؿيط و انگیغه اذعای رار بيتع
نغد رارمنطان ایل اداره
 3از اذعاا بيتع وػیفو وی و دؽتاورد ىای  39تل
از رارمنطان بضؾ ىای مضتلف با پعداصق یک
تؿًی و تعغیب افعادی رو در زمینو
%399
ماىو مؿاش ت طیع بؿمل امطه
مبارزه با فؼاد اداری رار می رننط
 1یک تل از رارمنطان والیتی مؼتس ت طیع نامو
دانؼتو ـطه و در زمینو پیؿنياد مؿضف بو بضؾ
ىای معبًظو ارائو گعدیطه اؽق و نیغ از رار ىای
مطیعیق زفغ و معاابق با اؾعای ت طیع نامو
اطردانی بؿمل امطه اؽق
 1ذيق تؿًی و ارت ای ػعفیق بیؿتع رارمنطان
بضؾ مبارزه با فؼاد اداری زمینو ؽفع ىای بیعون
از رؿًر فعاىم گعدیطه اؽق
20
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نتایخ متًاؿو

نتایخ بطؽق امطه

تؿًی و تعغیب ىع چو بیؿتع
معدم در امع مبارزه با فؼاد اداری ن ؾ داـتو
رارمنطان بضؾ مبارزه با فؼاد
باـنط زػ مؼًلیق ـيعونطی در امع مبارزه با
اداری در اذعای وػایف و
فؼاد ت ًیق می گعدد
مؼؤولیق ىای معبًظو

تيیو راىکار و میکانیغم ذيق زفغ
مسعمیق اظالع دىنطگان و افؿا گعان ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم ـعوع میگعدد
فؼاد اداری
تيیو میکانیغم پعداصق تؿًی یو بعای
ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم ـعوع میگعدد
افؿاگعان
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ایداد مكًنیق بعای افؿا گعان
مبارزه با فؼاد اداری را ىمگانی ؽازیم

ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم
ـعوع میگعدد
ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم
ـعوع میگعدد

تسلیل اذعاا
فؿالیق ىای تکمیل
ؽازو مًضًؾی اولًیق اول  :اقالح اداره و ت ًیق پاؽضگًیووی
3

نؿع اظالؾا در مًرد اداره و فؿالیق ىای ان در معاب ق با ماده پانغدىم اانًن دؽتعؽی بو اظالؾا
ایداد وازط اظالع رؽانی تًػیف مؼئًل اظالع رؽانی نؿع ذغئیا در مًرد مؼئًل اظالع رؽانی و ؽایع
راررنان معبًط
تيیو میکانیغم مکافا و مدازا و مكًونیق رارمنطانی رو در ؾعقو مبارزه با فؼاد اداری رار میکننط
تعبی میکانیغم مکافا ومدازا

0

گؼتعش والیتی رونط اگاىی دىی ؾامو در ؽعر والیا و ولؼًالی ىا ذيق ت ًیق ـفافیق از اذعاا اداره

3
1
1

ارائو گغارش از نسًه رؽیطگی بو اضایای ؾمطه فؼاد اداری تًؽط معرغ ؾطلی و اضایووی مبارزه با فؼاد اداری و
6
مؿکال و چالؾ ىای مًذًد در زمینو بو ـکل ربؽ وار
 1گغارش دىی ربؽ وار از تعبی گغارش رمیتو مؼت ل نؼار و ارزیابی مبارزه با فؼاد اداری یا رمیتو مک
اولًیق دوم :افغایؾ مًجعیق و ػعفیق اذعاا مبارزه با فؼاد اداری
 3اـتعاک درتؼًیط اانًن ذامؽ مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
 3بازنگعی و تؿطیل فعامیل و ازکام در مًرد معرغ ؾطلی و اضایووی مبارزه با فؼاد اداری
 1بعگغاری بعنامو ىای امًزـی تکنالًژی مؿلًماتی بعای()۴۴۴څارنًاالن و( )۷۴۴رارمنطان درمعرغووالیا
 1ت ًیق و ىماىنگی معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری از ظعی فعاىم ؽاصتل امکانا و تديیغا الزم راری
 0اؽتضطام څارنًاالن و بازرعدن دفاتع در ( )09ولؼًالی
اولًیق ؽًم :ذلًگیعی از تاراج ؽعمایو ىای ملی ایداد مكًنیق بعای ؽعمایو ىا و دارایووی ىای مؿعوع و اانًنی افعاد
3
3
1
1
0

3
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ایداد معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری بمنؼًر باز پؼگیعی دارائی ىای غیعاانًنی
ـناؽائی دارایووی ىای غیع اانًنی ازظعی میکانیغم وپعوؽیدع راری اداره باز پؼگیعی ؽعمایو ىای غیعاانًنی
در معاب ق با اًانیل نافظه و در ىمکاری با ؽایع معاذؽ ذیكالح
تامیل روابط با نياد ىای رو می تًاننط در پعوؽو باز پؼگیعی مًجعیق داـتو باـنط از ظعی ایداد م عره
لًایر و ظعزالؿمل ىا و امضای تفاىم نامو با ادارا ذیعبط
امضای تفاىم نامو با رؿًر ىای رو ؽعمایو ىای غیع اانًنی در ان ىا منت ل ـطه اؽق ذيق تؼيیل
بازپؼگیعی دارایووی ىای غیعاانی منت ل ـطه
ـناؽائی و بازپؼگیعی دارائی ىایووی رو مدعمیل فؼاد اداری از اجع ارتکاب فؼاد اداری بطؽق اورده انط بو
ـمًل اضیو رابل بانک و گغارش دىی ربؽ وار در ایل زمینو
اولًیق چيارم :تؼعیؽ رونط بعرؽی دوؽیو ىای فؼاد اداری و ذلًگیعی از ضیاع واق
امضای تفاىم نامو ىا بعای اؽتعداد و تؿ یب متيمیل فؼاد اداری رو در صارج از رؿًر ىؼتنط معاب بو
مًاف ق نامو ىای بیل المللی

ارائو گغارش از تؿطاد اضایای دریافق ـطه تؿطاد اضایای بعرؽی ـطه تؿطاد اضایای تسق بعرؽی تؿطاد
3
اضایای زفغ ـطه تًؽط معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
 1ایداد میکانیغم ىای ؽاده ؽازی و ؽعؾق ىمعاه با داق در رؽیطگی بو اضایای فؼاد اداری
ىمکاری با ؽایع ادارا (ؽتعه مسکمو وزار داصلو وزار ؾطلیو اندمل ورالی مطافؽ ریاؽق امنیق
1
ملی) در اؽتفاده از ؽیؼتم وازط مطیعیق اضایا
اولًیق پندم  :ذلًگیعی از اانًن ـکنی و ذلب رضایق ـيعونطان مسکًمیل مسبًؽیل و تًایف ـطه گان
مالاا ىای مؼت یم لًی څارنًال قازب با معاذؿیل یک روزمؿضف درىفتو ازىفق  1الی  3ـب بتؿطاد
 )۷۴۴( 3الی ( )۷۴۴نفعمعاذؿو رننطه ازمناظ دوردؽق ازاؿعاناث وذرًر ذيق رؽیطن بو دادصًاىی
ورؽیطګی بو ـکایا ان ىا
 3ایداد میکانیغم ؽمؽ ـکایا در معرغ و والیا
تًزیؽ فًرم ىای جبق دارایووی ىا بو م اما و راررنان اداره و ذمؽ اوری و ارؽال انيا بو اداره جبق و بعرؽی
1
دارایووی ىای م اما و راررنان دولتی اداره امًر ریاؽق ذميًری
ىمکاری در تعبی ماده یازدىم اانًن اـاؾو و جبق دارایووی ىای م اما و راررنان دولتی مبنی بع تؿلی
 1مؿاش و امتیازا در قًر صًدداری یا تاصیع اـاؾو دارایووی ىا تًؽط م اما و راررنان و مؿعفی انيا بو
معاذؽ ؾطلی در قًر ارائو مؿلًما غلط و گمعاه رننطه در مًرد دارایووی ىای ـان
 0تيیو ظعزالؿمل نؼار از اذعاا مؼلکی و اداری
 6ت ًیو اداره بعاجع نؼار ذطی بعرؽی اذعاا څارنًاالن معاابق و تفتیؾ داصلی
 1گغاش ازپعوؽو و تعبی فعمان ىای ؾفً و تضفیف و گغارش دىی از تعبی بمًاؽ ان ىا
اولًیق ـؿم  :باال بعدن ػعفیق ىای اذعائی اداره
 3تيیو ظعزالؿمل اؽتضطام څارنًاالن و رارمنطان اداری ذطیطالؿمًل
 3تبطیلی و ذابدایووی افعاد مبتنی بع تضكف تؿيط و ؽاب و راری
تطویع( ) ۴۴بعنامو امًزـی رًتاه مط و دراز مط در زمینو مغایای زکًمق داری الکوتعونیکی درمعرغ و
1
مکالما الکوتعونیک بعای ( ) ۰۴۴تل از څارنًاالن ایل اداره درمعرغ ووالیا
اولًیق ىفتم :ؽاصتل میکانیغم ذيق زفغ مسعمیق و مكًنیق افؿاگعان اضایای فؼاد اداری
 3تؿًی و تعغیب افعادی رو در زمینو مبارزه با فؼاد اداری رار می رننط
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تسلیل اذعاا :
الف :فؿالیق ىای در زال اذعا

ـماره

فؿالیق ىا

فیكطی
پیؿعفق

3

تكًیب پالیؼی معبًؾاتی و ىمکاری ذامؿو مطنی
و رؽانو ىا ذيق تامیل روابط با رؽانو ىای
%39
ىمگانی و نياد ىای مطنی و زمایو از رویکعد ىای
ـان در ؾعقو مبارزه با فؼاد اداری

3

تعبی پالیؼی معبًؾاتی بعگغاری ذلؼا
مؿًرتی ىماىنگی و اظالع دىی با رؽانو ىا و %39
ذامؿو مطنی

1

باز بینی و پیگعی تمام اضایایووی رو تًؽط اداره
ـفافیق ایؼاف ـناؽائی ـطه در معاب ق با %09
اؽتعاتيژی ملی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری

دالیل ؾطم تکمیل فؿالیق معاب پالن
مؼًده نيایووی پالیؼی متظرعه تطویل گعدیطه
و ذيق ـمًلیق در اذنطای بسث و
منؼًری ـًرای ؾالی ارؽال گعدیطه
پالیؼی متظرعه تطویل گعدیطه و در اؼمق
تعبی و ایداد ىماىنگی با رؽانو ىا و نياد
ىای ذامؿو مطنی پالن ىای مؿضف ظعح
رو بع مبنای ان ذلؼا مؿضف در ربؽ
اینطه تطویع صًاىط گعدیط
تاصیع از ذانب اداره متظرعه در ـعیک
ؽاصتل مؿلًما الزم

ب  :فؿالیق ىای اغاز ناـطه :
ـماره

فؿالیق ىا

دالیل ؾطم اغاز فؿالیق معاب پالن

3

ایداد پالیؼی و ظعزالؿمل مؿتبع اابل ارزیابی و مًجع
بعای رؿف فؿالیق ىای فؼاد الًد څارنًاالن بو ـمًل ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم ـعوع میگعدد
بعرؽی ؽًاب پًلی گعاف و تس ی ا داصلی

3

تيیو راىکار و میکانیغم ذيق زفغ مسعمیق اظالع
دىنطگان و افؿا گعان فؼاد اداری

ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم ـعوع میگعدد

1

تيیو میکانیغم پعداصق تؿًی یو بعای افؿاگعان

ایل فؿالیق ظی ربؽ چيارم ـعوع میگعدد

ج :فؿالیق ىای مؿعل ـطه :
معاب پالن تمامی فؿالیق ىای پالن ـطه بعای ربؽ ؽًم اغاز و تعبی گعدیطه و فؿالیق مؿضف رو تا
السال اغاز نگعدیطه باـط وذًد نطارد
25

بطؽق اوردن نتایخ فؿالیق ىای تکمیل ـطه :
ـماره

نتایخ فؿالیق ىای تکمیل ـطه

3

ارت ای ؽعر اگاىی ؾامو در مًرد فؿالیق ىا و دؽتاورد ىای اداره لًی څارنًالی

3

معذؽ مؿضف ذيق اظالع رؽانی در اداره لًی څارنًالی ایداد و زمینو بطؽتعس اعاردادن بمًاؽ اظالؾا
معلًبو بو معاذؽ معبًظو فعاىم گعدیطه اؽق

1

چارچًب ز ًای الزم ذيق ىماىنگی و زمایق از رویکعد رؽانو ىای ىمگانی فعاىم گعدیطه اؽق

1

نؼعیا و پیؿنيادا نياد ىای ذامؿو مطنی و ؽایع ـعرایووی راری در ظعح مؼًده انؿکاس یافتو رو متضمل
زمایق ایؿان در معزلو تعبی صًاىط بًد

0

زمینو تعبی مًجع اقل مکافا و مدازا را در اداره لًی څارنًالی فعاىم می نمایط

6

تؿًی و تعغیب رارمنطان بضؾ ىای معبًظو در اذعای وػایف و مؼؤلیق ىای راری

1

تؼيیل دؽتعؽی بو مؿلًما در مًرد فؿالیق ىای اداره لًی څارنًالی در ؽعر والیا و افغایؾ اگاىی و
اؾتماد ؾامو

3

مؿکال و چالؾ ىای ـناؽائی گعدیطه و با معاذؽ معبًظو ذيق اتضاذ تطابیع الزم ـعیک گعدیطه اؽق

3

بو میان امطن تغیعا محبق و مًجع در بضؾ ىای مضتلف با تعبی ؽفارـا رمیتو ()MEC

39

تؼيیل انؿکاس نؼعیا و دیطگاه اداره لًی څارنًالی در اانًن مبارزه ؾلیو فؼاد اداری

33

تحبیق ذایگاه معرغ ؾطلی و اضایووی در امع مبارزه با فؼاد اداری

33

تؿًی و تعغیب ىع چو بیؿتع رارمنطان بضؾ مبارزه با فؼاد اداری در اذعای وػایف و مؼؤولیق ىای معبًظو

31

ارت ای ػعفیق رارمنطان اداره لًی څارنًالی در ؾعقو اؽتفاده از تکنالًژی مؿلًماتی در اذعاا راری ایؿان

31

افغایؾ ػعفیق راری معؽتیالی مبارزه ؾلیو فؼاد اداری در اذعای وػایف و مؼؤولیق ىای وػیفًی

30

تامیل ؾطالق و دفاع از ز ًق اتباع رؿًر و گؼتعش زارمیق اانًن در ؽعر ولؼًالی ىا

36

فعاىم ـطن زمینو رار بعای نیعوی ذًان متضكف متؿيط مؼلکی و مدعب

31

تؼعیؽ رونط مبارزه ذطی ؾلیو فؼاد اداری و ذلًگیعی از تاراج ؽعمایو ىای ملی

33

ت ًیق ىمکاری و ىماىنگی با بضؾ ىای ىمکار در امع مبارزه ؾلیو فؼاد اداری

26

33

ایداد زمینو ىمکاری با رؿًر ىای صارذی در امع مبارزه ؾلیو ذعایم فؼاد اداری و بازپؼگیعی دارایووی ىای
غیعاانی منت ل ـطه بو بیعون از رؿًر

39

تؼيیل زمینو تفاىم و ىمکاری مت ابل با رؿًر ىای دوؽق و ىمکار در امع اؽتعداد متيمیل معتکبیل و
مسکًمیل ذعایم فؼاد اداری

33

رؽیطگی بو ذعایم فؼاد اداری و تعبی تؿيطا دولق بو ذامؿو ذيانی در امع مبارزه ؾلیو فؼاد اداری

33

ـعیک ؽاصتل فؿالیق ىای تعبی ـطه دؽتاورد ىا چالؾ ىا و مؿکال با ـًرای ؾالی و اتضاذ تكامیم
الزم از ذانب ایؿان ذيق بيبًد فؿالیق ىا

31

پعوؽو ىای زمانگیعی در بضؾ رؽیطگی بو اضایای فؼاد اداری بؿط از داق و معالؿو تا زط امکان ؽاده و اؽان
گعدیطه اؽق

31

ت ًیق ىمکاری ىای الزم درمًرد ؽیؼتم مطیع جبق اضایا با بضؾ ىای ىمکار ؽکوتًر ؾطلی و اضایووی

30

رؽیطگی بو مًاؽ بو ـکایا معاذؿیل قًر گعفتو و اؾتماد معدم نؼبق بو ایل اداره افغایؾ یافتو اؽق

36

جبق دارایووی رارمنطان ذيق ذلًگیعی از فؼاد اداری و اؽتفاده بؿطی در تحبیق دارای ىای زاقلو از ذعایم
فؼاد اداری

31

بيبًد اذعاا راری و فعاىم ـطن زمینو اتضاذ تكامیم مبتنی بع نتایخ و یافتو ىای نؼار از ارزیابی اذعاا

33

تحبیق مؿکال و چالؾ ىای مًذًد اتضاذ تطابیع الزم و نیغ ارائو ىطایا و رىنمائی ىای ضعوی بعای بضؾ
ىای معبًظو ذيق زل مؿکال و اقالح نًااف

33

ـعیک ؽاصتل ف ؿالیق ىای تعبی ـطه و نتایخ زاقلو در بضؾ تعبی فعامیل ؾفً و تضفیف مدازا با بضؾ
ىای معبًظو

19
13
13

27

تنؼیم ىعچو بیؿتع پعوؽو اؽتضطام و تؼيیل تعبی پعوؽو ىای ـفاف اؽتضطام مبتنی بع اقل ـایؼتو ؽاالری
و راابق ازاد
بيبًد ؾعضو صطما و افغایؾ ؽعر رضایق منطی ؾامو معدم از ظعی ذابدای رارمنطان با در نؼعداـق
تضكف تؿيط و تدعبو
ارت ای ػعفیق راری و بيبًد در ؽعؾق و مًجعیق اذعاا بضؾ ىای مضتلف با اؽتفاده از ؽيًلق ىای
تکنالًژی مؿلًماتی

مؿکال و چالؾ ىا :
مؿکال ؾمطه

ظعح ىای پیؿنيادی

رمبًد ىمکاری در تعبی اعارىای گعفتاری څارنًالی در ت ًیق ىماىنگی با نياد ىای ذیعبط در امع تعبی اعار
ىای گعفتاری بمًاؽ و زمان مؿضف ان
زمان مؿیل ان از ؽًی نيادىای ذیعبط
مسطود بًدن فعقق ىا و امکانا الزم در بضؾ ارت ای تطارک امکانا و فعقق ىای الزم ذيق ارت ای ػعفیق
بضؾ ىای مؼکلی و اداری مبارزه ؾلیو فؼاد اداری
ػعفیق بضكًص در بضؾ مبارزه با فؼاد اداری
زمانگیع و ظًالنی بًدن پعوؽو ىای رؽیطگی بو اضایای بازنیگعی و ایداد میکانیغم ىای مًجع پیگیعی اضایا رو
بتًانط پعوؽو ىای رؽیطگی بو اضایا را ؽاده و رًتاه ؽازد
فؼاد اداری (بنابع مغل یق و پیچطگی ایل اضایا)
ظعح و تعبی پالن ىای مؿضف بمنؼًر رفؽ مؿکال
مسطود بًدن امکانا تديیغا و ػعفیق ىای الزم
نیازمنطی ىا و ایداد ػعفیق الزم در ؽعر ولؼًالی ىا
تضنیکی و تکنالًژیکی ذيق گؼتعش و اؽتفاده از
ذيق تعبی ؽیؼتم مطیعیق اضایا و ت ًیق ىماىنگی
ؽیؼتم مطیعیق اضایا در ؽعر ولؼًالی ىا
بیؿتع با ارگانيای ؾطلی و اضایووی و ىمکاران بیل المللی
اعارـعح فًق گغارش ربؽ ؽًم ؽال مالی 3131مبارزه ؾلیو فؼاد داری لًی څارنًالی تعتیب و ت طیم اؽق
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