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 پس منظر

ِ  افغاًستااى  استمهی  جوْتَری دٍلت     رًَالیڅػالَی  ِ  بت ام عتذلی  هْتن ً ت  یکتی ا  ًْتاد ّتای     هثابت

ایتي ادارُ جت    وتَُ    تتاهني عتذال  ٍ تیقنتا وتاًَى بتِ عْتذُ دارد         راستاای کشَر ًقش بار ی را در 

وتتاًَى اساستتیی لتتَی  431اجرائنتتِ  بتتَدُ ٍ در اجتتراش  ستتَیش هستتاق  هتتی بامتتذ  بتتِ استتا  هتتادُ 

  دارد کناهحپنشگاُ را در  هاْوني علنِ  یصمحن   تحقنا جراین ٍ اواهِ دعَ رًَالیڅا

 خالصه گسارش

( 44بِ هٌ َر تحقا پنشرف  در) سَیشیهقار ُ علنِ فساد اداری  4331هالی پمى سال  در رًَالیڅالَی 

پمى  طریا تحقا فعالن  ّای اساسی ا  بَد تا تعنني ًوَدُ  رافعالن  ( 13) ساحِ هَضَعیی بِ تعذاد

فعالن   (99) یچْارم در ربعلن  پمى مذُ ( فعا93) جولِ ا پنشقنٌی مذُ ًای  گردد  ًاایج هاَوعِ  ٍ مذُ

 در فعالن  (4)فعالن  دیگر ً ر بِ دالی  شغا  ًگردیذُ ٍ ًن  (1) در حال اجرا ٍفعالن  ( 9) یشى تکون 

 دارد حال  هعی  ورار 
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 اؽتعداد مدعمین و ذعایم فعامعزی  تٍافكات در صكٍص بوچمارک اول :  

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زماییٍی

1 

ًوگی با ایداد ًماتطویع ذلؼات بي موٌٍر 
ؽتعى و  وزارت ًای صارذي، َطلیي، داصلي

مسکمي پیعامٍن اؽتعداد متٌمین و مدعمین و 
ذعایم فعامعزی، مُامطت و ًمکاری ًای 

ا  .لنایػػی با ؽایع کؿًٍر

دولت ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان  څارهٍالی لٍی 
کؿٍر میان ذطاگاهي مٍافكت هامي ًای  بي اؽاس
 متٌمین و مسکٍمیناؽتعداد  و لاهٍن ًای صارذی

و ًمکاری ًای َطلی، اذعاات الزم را اهدام دادى 
 اؽت.

 ( تن مسبٍؽین اتباع 656اهتكال ) دولت
ذمٌٍری افغاهؼتان از  ذمٌٍری اؽالمی

ایعان بي اؽاس مٍافكت هامي دوذاهبي  اؽالمی
ن
 
ًا در لؼمت  و وی معازل دوؽیي ًای ا

تُطیل فیكلي ًای  مساکم مىابق لٍاهین 
 هافظى کؿٍر.

 ( تن مسبٍؽین اتباع 128اهتكال )  دولت
ذمٌٍری از  ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان 
 تاذکؼتان بي اؽاس مٍافكت هامي.

 ( تن اتباع 5اؽتعداد )عان  ای ذمٌٍری اؽالمی
 دولت ذمٌٍری اؽالمی کي در مسابػ

افغاهؼتان تست زبػ لعار داـوط بي کؿٍر 
 ـان مىابق مٍافكت هامي.

مٍافكت هامي اؽتعداد مسبٍؽین میان در رابىي بي 
با کؿٍر  ولت ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتاند

پیؿوٌادات هٌعیات و و ازبکؼتان ؽعیالهکا ،تعکیي
 ؽازهطى ارایي  گعدیطى اؽت.

٪۰۰: ٪۰۰: 
ٍ تسریع ّر چِ ِ سا ی  هنٌ

اًاقال  تعقنب ٍ بْار پرٍسِ
 هجرهني فراهر ی

6 
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ولت بي موٌٍر امناء تٍافق هامي ًا میان د   
و ؽایع کؿٍر ًا  ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان

ذلؼات ًماًوگی متُطدی با وزارت مستعم امٍر 
مستعم امٍر صارذي، وزارت مستعم َطلیي، وزارت 

ریاؽت مستعم َمٍمی  گان،مٌاذعین و ٍَدت کووط 
مسابػ و تٍلیف صاهي ًا قٍرت گعفتي اؽت. 

ولت د تمامی مسبٍؽین اتباع ًمچوان لؼت 
کي در کؿٍر ًای  ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان

صارذی تست زبػ لعار دارهط از وعیق وزارت 
مستعم امٍر صارذي مىالبي گعدیطى کي تا اکوٍن 

کؿٍر  (11لیؼت مسبٍؽین اتباع افغاهؼتان از )
 مٍاقلت ورزیطى کي لعار ذیل اهط:

 ؽفارت افغاهؼتان مكیم ریاض. -1
 افغاهؼتان مكیم تعکموؼتان.ؽفارت  -2
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم روؽیي. -3
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم چین. -4
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم ازبکؼتان. -5
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم اردان. -6
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم ؽعیالهکا. -7
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم بلغاریا. -8
 ؽفارت افغاهؼتان مكیم کٍیت. -9
 ذطى.ذوعال لٍهؼگعی افغاهؼتان مكیم  -16
ذوػػػػػػػػػػػػعال لٍهؼػػػػػػػػػػػػگعی افغاهؼػػػػػػػػػػػػتان مكػػػػػػػػػػػػیم  -11

 اؽتاهبٍل.
څارهٍالی در بضؾ ًای ذیعبه لٍی  لعار اؽت

ذلؼات کي بعای تعتیب مؼٍدى مٍافكت هامي ًا با 
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، اـتعاک می رؽطامناء  کؿٍر ًای بیعوهی بي 
  فُال داـتي باـط .

2 

تطویع ذلؼات با همایوطگی ًای ؽیاؽی 
ای چٍن امعیکا، دهمارک، اهگلؼتان و  کؿًٍر

 UNODC و  UNAMAهٌادًای بین المللی 
کي در راؽتای مبارزى َلیي فؼاد اداری با این 

 ادارى ًمکاری می همایوط

با اـتعاک   UNODC مستعم با دفتع. ذلؼي 1
ى مبارزى َلیي مٍاد مضطر و ادار  مارک کٍلٌٍن رییػ

با زنٍر و  هكعت زرغٍنذعایم ؽازمان ملل متسط،
معؽتیال مبارزى َلیي صٍاذي َبطالسق ازمطی 

زکمت هللا هاقعی رییػ اَادى  ،فؼاد اداری 
دارایػػی ًا و رزیم هللا قافی رییػ پالن و ارتباط 

پبعامٍن مبارزى َلیي فؼاد اداری و اَادى صارزي 
 طویع یافتي اؽت.دارایػػی ًا  ت

با اـتعاک   UNAMA ذلؼي با دفتع مستعم . 2
داریػػی  ًا ، رزیم  زکمت هللا هاقعی رییػ اَادى

ػ پالن و ارتباط صارذي لٍی هللا قافی ریی
، روماها مؼؤول بضؾ لاهٍن دفتع څارهٍالی 
ن دفتع  و بالل ولاد، کیکٍ یٍهاما

 
کارموطان ا

اَادى دارایػػی ًا  پبعامٍن مبارزى َلیي فؼاد اداری و 
 تطویع یافتي اؽت.

٪۰۰: ٪۵: 
ٍ تسریع ّر چِ ِ سا ی  هنٌ
هقار ُ علنِ فستاد   رًٍذبْار 

 اداری ٍ اعادُ داریی  ّا

6 

اهُكاد یادداـت ًای تفاًم  ًمکاری دو ذاهبي  3
  با کؿٍر ازبکؼتان 

لٍی ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان و   څارهٍاللٍی 
ذمٌٍری ازبکؼتان یادداـت تفاًم  څارهٍال

در  2619ذٍن  17 ًمکاری دوذاهبي را بي تاریش
 طى اهط.بي امنا رؽاهی ـٌع تاـکوط

166: 166: 
ٍ تسریع ّر چِ ِ سا ی  هنٌ

اًاقال  تعقنب ٍ بْار پرٍسِ
 هجرهني فراهر ی

این فُالیت در ربٍ 
دوم تکمیل ـطى 

  اؽت.
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 دارایػػی ًای غیعلاهٍهیبوچمارک دوم: تكٍیت پعوؽي اَادى 

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

4 
بعاؽاس لاهٍن مبارزى  مكعرى اَادى دارایػػی ًا وعح 
ای بین  َلیي فؼاد اداری در مىابكت با مُیاًر
 المللی

اَادى دارایػػی ًا از ذاهب این ادارى  وعح مكعرى
تعتیب و ذٌت وی معازل بي وزارت مستعم َطلیي 

 ارؽال ـطى اؽت.

166: 166: 

تٌ نن بْار اهَر هربتَ  بتِ   
اعتتادُ دارایتتی ّتتا ٍ ایجتتاد  
ّوکاری ّای هٌاسب هنتاى  

 ادارا  ریربط 

( 268هامػػػػػػػػػػي ـػػػػػػػػػػمارى )
 26/3/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 
 څػػػػػػػػػػػػػػارهٍالی ریاؽػػػػػػػػػػػػػت 

اَػػػػػػػػػادى دارایػػػػػػػػػػػی ًػػػػػػػػػای 
 غیعلاهٍهی

5 
توٌیم و تعتیب میکاهیغم ًماًوگی با وزارت ًای 
صارذي، َطلیي، داصلي و ؽتعى مسکمي ذٌت  

 اَادى دارایػػی ًای غیع لاهٍهی

۰ 6: 6: ۰ 6 

6 
توٌیم میکاهیغم و ذطول زماهبوطی بعای 

یػػی ًای غیعلاهٍهی اهتكال ـطى بي اـواؽایػػی دار 
 کؿٍر ًای صارذی

۰ 6: 6: ۰ 6 
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7 
ارؽال درصٍاؽت ًمکاری ًای زكٍلی دوذاهبي 
ای مضتلف ذٌت اَادى دارایػػی ًای  بي کؿًٍر

 گعدیطى. غیع لاهٍهی کي در صارج از کؿٍر اهتكال

تعتیػػػػػب یادداـػػػػػت تفػػػػػاًم ًمکػػػػػاری دو ذاهبػػػػػي  .1
ذمٌػػػػػػػػػٍری اؽػػػػػػػػػالمی څػػػػػػػػػارهٍالی لػػػػػػػػػٍی  میػػػػػػػػػان 

ذمٌػػٍری اؽػػػالمی  دادؽػػػتان کػػل افغاهؼػػتان بػػا
 امناء بعؽط.زودی بي  بي  ایعان ،لعار اؽت 

مؼػٍدى یادداـػت تفػاًم ًمکػاری   هٌایػػی ؽازی  .2
ذمٌػػػػػػػػػٍری اؽػػػػػػػػػالمی لػػػػػػػػػٍی څػػػػػػػػػارهٍالی میػػػػػػػػػان  

افغاهؼػػػػػتان بػػػػػا کمیؼػػػػػیٍن مبػػػػػارزى َلیػػػػػي فؼػػػػػاد 
 فلؼىین کؿٍر  اداری 

تعتیب مؼٍدى یادداـت تفػاًم ًمکػاری  میػان   .3
 ذمٌػػٍری اؽػػالمی افغاهؼػػتان بػػالػػٍی څػػارهٍالی 

ذمٌػػػػػػػٍری کؿػػػػػػػٍر   ادارى مبػػػػػػػارزى َلیػػػػػػػي فؼػػػػػػػاد
 لغالؼتان

تعتیب مؼٍدى یادداـت تفػاًم ًمکػاری  میػان   .4
ذمٌػػٍری اؽػػالمی افغاهؼػػتان بػػا لػػٍی څػػارهٍالی 

 ذمٌٍری تاذکؼتانکؿٍر 
څػػػػػارهٍالی و امنػػػػػای تفػػػػػاًم هامػػػػػي میػػػػػان لػػػػػٍی  .5

بػػػػػػػي موٌػػػػػػػٍر  (Fintraca )اهؼػػػػػػػتان باهػػػػػػػ افغد
تبػػػػػػػػادل مُلٍمػػػػػػػػات و اوالَػػػػػػػػات در ًمکػػػػػػػػاری 

ـػػػػػػٍیػػی، تمٍیػػػػػػل راؽػػػػػػتای مبػػػػػػارزى َلیػػػػػػي پػػػػػػٍل 
   تعوریغم و ؽایعذعایم  مالی

دارایی ّای غصب  اعادُ :166 :166
 مذُ ٍ غنر واًًَی

6 

 تسكیق و تُكیب لنایای دارایػػی ًای غیع لاهٍهی  8

ریاؽت څارهٍالی اَادى داریػػی ًای غیعلاهٍهی الی 
، مٍمٍَات اهفاذ مكعرى اَادى دارایػػی ًای غیعلاهی
کابل و اَادى غنب ارامی را در ؽىر والیت 
ن دارایػػی کي مساکم زکم لىُی صٍ

 
د را در اَادى ا

( 24تا اکوٍن )رؽیطگی می همایط. قادر همٍدى اهط،
 لنیي را تست بعرؽی لعار دادى اؽت.

دارایی ّای غصب  اعادُ :166 :166
 مذُ ٍ غنر واًًَی

( 3371هامػػػػػػي ـػػػػػػػمارى )
 15/16/1398مػػػػػػٍرخ 

معیػػػػػػت دفتعمعؽػػػػػػتیالی 
 
ا

 مبارزى َلیي فؼاد اداری 
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اَادى دارایػػی غیعلاهٍهی بي اؽاس ازکام  9
طۀ مساکم  مىابق ازکام لاهٍن  قادـر

۰ 6: 6: ۰ ۰ 

16 
معیت مبارزى َلیي فؼاد اداری 

 
ایداد بؼت ًای ا
والیت در  33اؽتیواؼ  څارهٍالیدر ریاؽت ًای 
 1398تؿکیل ؽال 

معیت ًا( بؼت ۳4بي تُطاد )
 
فؼاد  َلیيمبارزى  یا
 اؽتیواؼ څارهٍالی ریاؽت ًایاداری در تمام 

 اؽت. گعدیطى ایدادوالیات 
166: 166: 

مبػػػارزى مػػػٍجع و محمػػػع َلیػػػي 
ٍگیعی  فؼػػػػػاد اداری و ذلػػػػػ
از ازدیاد دارایػػی ًػای غیػع 

 لاهٍهی

ربػػػػػػٍ ایػػػػػػن فُالیػػػػػػت در 
ى اول تکمیػػػػػػػػػػل گعدیػػػػػػػػػػط

 اؽت.

معین مبارزى َلیي فؼاد اداری  34اؽتضطام  11
 
تن ا
 اؽتیواؼ والیات. څارهٍالی بعای ریاؽت ًای 

( تن از اـضاص متضكف و مؼلکی 32بي تُطاد )
معین مبارزى َلیي فؼاد اداری در ریاؽت 

 
بي زیث ا
 گعدیطى اهط. څارهٍالی اؽتیواؼ والیت مكعر ًای 

166: 166: 
َلیي مبارزى ذطی  و محمع 

مٍارد فؼاد اداری 
 درؽىر والیات

( 354هامػػػػػػػػػػي ـػػػػػػػػػػمارى )
 23/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمی 
 اهکؿاؼ موابٍ بؿعی 

12 
رهٍاالن رؽیطگی بي لنایای څاایداد بؼت ًای 

 څارهٍالی غكب زمین بعای ریاؽت ًای 
 1398والیت در تؿکیل ؽال  34اؽتیواؼ 

گی بي لنایای څارهٍال رؽیط بؼت ( 1بي تُطاد )
اؽتیواؼ   څارهٍالی ریاؽت غكب زمین در ًع 

 والیات ایداد ـطى اؽت .
166: 166: 

مبارزى َلیي غاقبین 
زمین و اَادى زمین ًای 

 غكب ـطى.

ربٍ این فُالیت در 
ى اول تکمیل گعدیط

 اؽت.

13 
رؽیطگی بي لنایای  څارهٍال تن  34اؽتضطام 

 څارهٍالی غكب زمین بعای ریاؽت ًای
 .اؽتیواؼ والیات

څارهٍال ( تن از اـضاص بسیث 332بي تُطاد )
څارهٍالی ریاؽت ًای  مبارزى با غكب زمین در
 گعدیطى اهط.اؽتیواؼ والیت مكعر 

166: 166: 

مبارزى  ذطی َلیي 
غاقبین زمین و اَادى 
زمین ًای غكب ـطى از  

 زورموطان 

( 354هامي ـمارى )
 23/9/1398مٍرخ 

ریاؽت َمٍمی 
 اهکؿاؼ موابٍ بؿعی 
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 څارهٍالی در ؽىر ولؼٍالی ًا بوچمارک ؽٍم: افغایؾ دؽتعؽی معدم بي صطمات لٍی

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

14 
ن 
 
 څارهٍالـواؽایػػی ولؼٍالی ًایػػی کي در ا

بعای  څارهٍالتن  26مٍذٍد هیؼت و اَغام 
 ولؼٍالی ًای تؿضیف ـطى

 (193ولؼٍالی ـواؽائی ـط )اؽت. ى 

 2.  ( 2ذملي ) رهٍال کي ازتن څا( 25)اَغام
ن تن
 
 .څارهٍاالن زن میباـط ًا ا

166: 166: 
دؽتعؽی ؽعیٍ معدم بي 
هٌادًای َطلی و لنایػػی 
 ذٌت تامین َطالت

ربػػػػػػٍ ایػػػػػػن فُالیػػػػػػت در 
تکمیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ۳۹۸٪اول 
 ى اؽت.گعدیط

15 
ی ذعایم و ـیٍى ًای 2بعگغاری ) مٍـز

 
( بعهامي ا

ن بي ـمٍل ذعایم فؼاد اداری بعای 
 
 رؽیطگی بي ا
 .ولؼٍالی ًای ها امنڅارهٍاالن 

 بعهامي ( 2تطویع )
 
ی تست َوٍان کٍد ذغا ا و مٍـز
ت ذغایػػی

 
( تن از څارهٍاالن ۵۷بعای ) لاهٍن اذعاا

  یافتي اؽت.ولؼٍالی ًای ها امن تطویع 
166: 166: 

 ارتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػای ًعفیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
تًٍیػػػػف ـػػػػطى  څػػػػارهٍاالن

 در ؽىر ولؼٍالی ًا
 

( 1372هامػػػػػػي ـػػػػػػػمارى )
 16/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

مػػػػػػٍزش ًػػػػػػای 
 
ریاؽػػػػػػت ا
 مؼلکی
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هالین َلیيبوچمارک چٌارم:  هؿع فیكلي ًای  معکغ َطلی و لنایػػی مبارزى 

 
 فؼاد اداری بي ـکل ا

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

16 
څارهٍاالن معکغ َطلی و لنایػػی در اتٌام هامي و 
قٍرت دٍَی  صٍد  هؿع زکم را مىابق بي 

 .مسکمي مىالبي می همایوطازکام لاهٍن از 

معکغ َطلی و مکلف بي مىالبي  څارهٍاالن  تمام
هؿعزکم درقٍرت دٍَی ـان از زنٍر مسکمي 
گعدیطى اهط و تمام فیكلي ًای مساکم در معکغ َطلی 
و لنایػػی َلوی بٍدى و زکم مسکمي در زنٍر 

 داـت رؽاهي ًا ابالغ می گعدد. 

166: 166: 

اَتماد و ؽىر اگاًی 
ت  
 
معدم در مٍرد اذعاا

افغایؾ  څارهٍالیلٍی 
 یافتي اؽت.

( مػٍرخ 41هامي ـمارى )
ریاؽػػػػت  25/9/1398

اذعاییػػػػػي معکػػػػػغ َػػػػػطلی و 
لنػػػػػػػػػػػػایػػی و ًمدوػػػػػػػػػػػػان 
دریافػػػػػػػػػػػػػػت ایمیػػػػػػػػػػػػػػل از 

  ریاؽت  معبٍط

طى  لیو  لنایای هؿـع
 

https://ago.gov.

af/dr/ 

17 

هؿع فیكلي ًای مساکم در مٍرد لنایای معکغ 
َطلی و لنایػػی از وعیق ویب ؽایت ادارى بي 
اؽاس زکم مسکمي وبق ازکام لاهٍن و پٍـؾ 
صبعی فیكلي ًای معکغ َطلی و لنایػػی مبارزى 

 .َلیي فؼاد اداری 

قط فیكط  معکغ َطلی و لنایػػیفیكلي ًای مساکم 
څارهٍالی بي در ویب ؽایت لٍی  پیعامٍن لنایای
 .هؿع رؽیطى اؽت

 

166: 166: 

https://ago.gov.af/dr/
https://ago.gov.af/dr/
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طًی از لنایای ذعایم فؼاد اداری    بوچمارک پودم:  گغاـر

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

18 

ات ربٍ وار بي ـٍرای ا َالی زاکمیت رائي گغاـر
لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری راذٍ بي 
تسكیكات، مساکمات، مسکٍمیت ًا و اذعای 
ای تٍلیف معبٍط بي لنایای فؼاد اداری   .لعاًر

ذوطای کي از وعؼ ـٍرای 
 
مىابق ذطول زماهی و  ا

َالی زاکمیت لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری بي 
مستعم ، مكام ى اؽتطیاین ادارى مٍاقلت ورز

بعی لٍی ـٍرای َالی  درذلؼي  څارهٍالی ًر
 ـعکت زاکمیت لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری 

ورد ًای  این ادارى را ورزیطى،  
 
فُالیت ًا و دؽت ا

 همٍدى اؽت .ارایي 

166: 166: 

فُالیت ًای تىبیق ـطى 
ورد ًای  و دؽت

 
ا

زاقلي در بضؾ مبارزى 
با فؼاد اداری اهُکاس 

 یافتي اؽت.

 ارایي ـطى گغارش

 بوچمارک ـؿم: تؼعیٍ روهط رؽیطگی بي لنایای فؼاد اداری  

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

19 
( لنیي فؼاد 1666بعرؽی، تسكیق و تُكیب  )

بي ـمٍل لنایای بالی ماهطى معؽتیالی   اداری 
طلی و لنایػػی  .مبارزى َلیي فؼاد اداری و معکَغ

( لنیي فؼاد اداری جبت ـطى 422. بي تُطاد )1
 اؽت.
( لنیي فؼاد اداری بعرؽی و 183. بي تُطاد )2

 تسكیق ـطى اؽت.
( لنیي فؼاد اداری با مساکم 171. بي تُطاد )3

 تُكیب ـطى اؽت. 
لىُیت ( لنیي فؼاد اداری 47. بي تُطاد )4

 اؽت.  زاقل همٍدى

166: 166: 
تؼعیٍ روهط رؽیطگی بي 
لنایای واقلي فؼاد 

 اداری 

( 3217هامػػػػػػي ـػػػػػػػمارى )
 36/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

معیػػت  دفتػػع معؽػػتیالی 
 
ا

 مبارزى َلیي فؼاد اداری 
( 41هامػػػػػػػػػػػػػػي ـػػػػػػػػػػػػػػمارى )

 25/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرخ
معکػػػػػغ َػػػػػطلی و لنػػػػػػایػػی 
ذػػػػػعایم ؽػػػػػوگین فؼػػػػػػاد 

  اداری 
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26 
ی بعای  مٍـز

 
 تن  (۳۰)بعگغاری ی  بعهامي ا

در مٍرد چگٍهگی تعتیب  ىداصلی ادار  مفتؾ
طًی لنایای فؼاد اداری   .دوؽیي ًا و گغاـر

ی )1تطویع ) مٍـز
 
( روزى تست َوٍان 6( بعهامي ا

( 23لٍاَط َمٍمی زكٍؽ ذغا و ذعایم هٌامی بعای )
 څارهٍاالن تفتیؾ داصلی . تن از 

166: 166: 
مؼلکی ؽىر داهؾ 
 مفتؿین ارتكا یافت

( 1372هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 
مٍزش ًای ریاؽت 
 
ا
 مؼلکی

21 

( کمیتي هاًع در لٍل اردو ًای وزارت  9ایداد ) 
دفاع ملی بي اؽاس تفاًموامي مؿتعک مبارزى 

و وزارت څارهٍالی َلیي فؼاد اداری میان لٍی 
مٍارد تىبیق   هٌارت از دفاع ملی بي موٌٍر 

 . ـطى در تفاًم هاميمؿضف 

 َؼکعی  اداری  فؼاد َلیي مبارزى څارهٍالی ریاؽت
 اداری  فؼاد َلیي مبارزى َمل پالن با مىابكت در

 اردو لٍل در را فؼاد َلیي مبارزى هاًع ًای کمیتي
 : اؽت همٍدى ایداد ذیل ًای
 وزارت در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي .1
  ملی دفاع
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمبتي. 2

  ًٍایػػی اردوی
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي .3

 کماهطو اردوی
 درلٍل اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي .4

  ًعات اردوی
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي .5

 لوطًار اردوی
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي. 6

 ًلموط اردوی
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي .7

  263 اردوی
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي. 8

  261 اردوی
 لٍل در اداری  فؼاد َلیي مبارزى هاًع کمیتي .9

 269 اردوی

166: 166: 

ٍگیعی از  مبارزى و ذل
مٍارد فؼاد اداری در 
ؽىر لٍماهطاهی ًای 

 وزارت دفاع ملی 

گػػػغارش ربػػػٍ ؽػػػٍم ؽػػػال 
 ریاؽػػػػػػػػت  1398مػػػػػػػػالی 

َؼػػػػػػػػػػػػػػکعی  څػػػػػػػػػػػػػارهٍالی
 مبارزى َلیي فؼاد اداری 
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وگ ارزش گعایػػی ؽازماهی   بوچمارک ًفتم: تعویخ و تكٍیت فًع

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

22 
بي موٌٍر څارهٍاالن  بازهگعی مكعرى وعز ؽلٍک 

ای اصاللی و زكٍل اومیوان از  بٌبٍد مُّیاًر
ن
 
 تىبیق ا

 :166 :166 بازهگعی  و  تکمیل گعدیطى اؽت  مكعرى وعز ؽلٍک
غٌاهٌذی ّرچِ بنشار هقررُ 

 ٍ څارنواالنطر  سلَک 

 سا هاًی فرٌّگ بْقَد

( 354هامي ـمارى )
 23/9/1398مٍرخ 

ریاؽت َمٍمی موابٍ 
( 571بؿعی و هامي )

 25/16/1398مٍرخ 
ریاؽت َمٍمی تطلیق 

 و مىالُات 

ت  23
 
 .څارهٍاالن تكٍیب وعزالُمل ارزیابی اذعاا

مىابق مادى  څارهٍاالنوعزالُمل ارزیابی اذعاات 
از  لاهٍن تؿکیل و قالزیت لٍی څارهٍالی  ۳۶

و هافظ  څارهٍالی تكٍیبذاهب ـٍرای َالی لٍی 
 تکػحیع گعدیطى اؽت. ریاؽت ًا بي تمام گعدیطى و

166: 166: 

هیابا طر العو   څارنواالن

ار یتتابی اجتتراش ی ار یتتابی ٍ 
اجتتراش   هق تتی صتتَر    

 گرف 

این فُالیت در ربٍ 
تکمیل گعدیطى دوم 
 اؽت.

ی در بضؾ ذعایم فؼاد 7تطویع ) 24 مٍـز
 
( بعهامي ا
 اداری و مالی

ی بعای )3تطویع ) مٍـز
 
څارهٍاالن ( تن 78( بعهامي ا

ریاؽت ًای معکغی و معؽتیالی مبارزى َلیي فؼاد 
   UNODCبي ًمکاری دفتع  اداری 

گاًی و ًعفیت  :166 :166
 
ؽىر ا
در معکغ و  څارهٍاالن
افغایؾ یافتي  والیات
 اؽت.

( 1372هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 

مٍزش ًای 
 
ریاؽت ا
 مؼلکی

ی امٍر مالی و تطارکات 1تطویع ) 25 مٍـز
 
( بعهامي ا

 ( تن کارموط36بعای )

ی)1تطویع) مٍـز
 
( روزى تست َوٍان 3( بعهامي ا

ن بعای )
 
( تن 36بعهامي تطارکات و وعزالُمل ًای ا

   UNODC ن با ًمکاری دفتعم مستعم څارهٍاال از 
166: 166: 

( 1372هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 

مٍزش ًای 
 
ریاؽت ا
 مؼلکی

ی در بضؾ ًای 56تطویع ) 26 مٍـز
 
( بعهامي ا

 مضتلف زكٍؽ ذغای ماًٍی و ـکلی 
ی دربضؾ ًای 38بي تُطاد ) مٍـز

 
( بعهامي ا

 ( تن1661کي ) درؽىر معکغ و والیات ،مضتلف
166: 166: 

ن ریاؽت ًای څارهٍاال
معکغ و والیات ؽىر 

( 1372هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 

مٍزش ًای 
 
ریاؽت ا
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بي تعتیب ذیل تطویع یافتي  مؼتفیط ـطى څارهٍال
 اؽت: 
ی 16تطویع ) .1 مٍـز

 
ت ذغایػػی بضؾ ( بعهامي ا

 
اذعاا
( 214بعای ) ًای اول ، دوم ، ؽٍم و چٌارم

 .څارهٍاالن بي ؽىر معکغ و والیاتتن 
ی 1تطویع) .2 مٍـز

 
ت ذغایػػی در ( بعهامي ا

 
اذعاا

ذطیط ( تن څارهٍال 38بعای ) ذعایم هٌامی
 التكعر هٌامی.

ی 2)تطویع  .3 مٍـز
 
 ذعایم پٍل ـٍیػػی ( بعهامي ا

 .والیات معکغ و څارهٍاالن از ( تن56بعای )
ی 9تطویع ) .4 مٍـز

 
تست َوٍان َطالت ( بعهامي ا

 بعای اوفال و هٍذٍاهان بطیل زبػ و زدغ 
 معکغ و الیات.( تن څارهٍال 266بعای )

مٍـز2تطویع ) .5
 
ذعایم َلیي اـضاص ،  ی( بعهامي ا

بعای  د ذغاامٍال و َفت دربضؾ صاص کٍ
 ل معکغ و الیات.( تن څارهٍا165)
ی 2تطویع ) .6 مٍـز

 
 ذعایم مٍاد مضطر ( بعهامي ا

 .( تن څارهٍال 56بعای )
ٍ 12تطویع ) .7 م

 
ی ( بعهامي ا رؽیطگی بي لنایای ـز
څارهٍال ( تن 293بعای ) صؿٍهت َلیي زن 

 معکغ والیات.

ـان ارتكا داهؾ مؼکلی 
 یافتي اؽت.

 مؼلکی

27 

ی در مٍرد مكعرى وعز 2تطویع ) مٍـز
 
( بعهامي ا

ت 
 
څارهٍاالن  ؽلٍک و وعزالُمل ارزیابی اذعاا

 .څارهٍال ( تن 66بعای )
 

ی درمٍرد مكعرى وعزؽلٍک و وعزالُمل  مٍـز
 
بعهامي ا

ت بي هؼبت
 
اولٍیت لعار گعفتن بعهامي  ارزیابی اذعاا

ی )بضؾ صاص کٍد ذغا و رؽیطگی بي  مٍـز
 
ا

 لنایای صؿٍهت َلیي زن(  تطویع هیافتي اؽت.
وری اؽت کي این فُالیت بي دلیل 

 
لابل یاد ا

۰: ۰: 6 

( 1372هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 

مٍزش ًای 
 
ریاؽت ا
 مؼلکی



 

14 
 

ٍع غاز هگعدیطى اؽت. مٍم
 
 فٍؽ ا

28 
تُیین اَنای واذط ـعایه بعای کمیتي ارزیابی 
ت و  تعتیب الیسۀ وًایف بعای اَنای 

 
اذعاا

ت مؼلکی 
 
 .څارهٍاالن کمیتۀ ارزیابی اذعاا

ارزیابی  کمیتي واذط ـعایه بعای ( تن اَنای۶). ٪
ت تُیین گعدیطى اؽت.

 
 اذعاا
. الیسي وًایف بعای اَنای کمیتي ارزیابی 2

ت 
 
 گعدیطى اؽت.ن  تعتیب څارهٍاال اذعاا

166: 166: 

ت  څارهٍاالن 
 
در اذعاا
مؼلکی ـان از مكعرى 

ایت  وعز ؽلٍک  َر
 همٍدهط.

این فُالیت در ربٍ 
اول و دوم تکمیل 

 گعدیطى اؽت.

ایت مكعرى وعز  29 رؽیطگی بي ـکایات َطم َر
 .ؽلٍک څارهٍاالن و اتضاذ الطامات تادیبی

لعار رؽیطگی جبت و مٍرد ( مٍرد ـکایات 28) .1
گعفتي و ًمچوان الطامات تادیبی ذیل اهدام یافتي 

 اؽت:

  (35)  اؽت تٍقیي گعدیطى تن. 

 (31ومٍد وتفٌیم  ( تن لابل ًر

 (2تن لابل تمدیط ) 

166: 166: 

ت  
 
څارهٍاالن در اذعاا
مؼلکی ـان از مكعرى 
وعز ؽلٍک  تُمیم پیعوی 

 کعدهط

( 1499هامػػػػػػي ـػػػػػػػمارى )
 23/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 
ی څػػػػػػػػػػػػػػارهٍال ریاؽػػػػػػػػػػػػػت 
 داصلی تفتیؾ

36 
ات کمیتي  گغارش دًی ربٍ وار از تىبیق ؽفاـر
مؼتكل مؿتعک هٌارت و ارزیابی مبارزى َلیي 

 .(MECفؼاد اداری  )

 محمعیت و جعیتؤم افغایؾ موٌٍر ي ب څارهٍالی لٍی
 َملی،تىبیق و اقالح ی راتؿکیالت ؽاصتار کاری 

 بضؾ در مؿضف ًای فُالیت ،همٍدى اؽت
 موتخ کياهدام یافتي کارموطان  کاری  ًعفیت ارتكای
 کیفیت بٌبٍد و لنایا بي رؽیطگی روهط تؼعیٍ بي
 و بٍدذي تىبیق افغایؾ َطلی، صطمات اراَیي
 کاری  ًای پعوؽي روی معدم اَتماد ؽىر افغایؾ
مطى اؽت ادارى این

 
 مؼتكل مستعم کمیتي. بٍذٍد ا

( MEC) اداری  فؼاد َلیي مبارزى ارزیابی و هٌارت
 مبارزى موٌٍر  بي را  ؽفارش(  ٪۵) څارهٍالی لٍی بي
( 51) ذملي ازکي  بٍدى همٍد اراَیي اداری  فؼاد َلیي
ات تمام ،ؽفارش  تکمیل فیكط قط را ؽفاـر

166: 166: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات کمیتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ؽفاـر

(MEC تىبیػػػػق گعدیػػػػطى )
 اؽت.

 هؿع ـطى گغارش 
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 معبٍط ادارى این بي مؼتكیما ؽفارش(  ۴ )همٍدى،
 تكمیم و ادارات ؽایع ًمکاری  بي هیاز و اـطب همی
 لاهٍهی مؿکالت بع بوا ؽفارش( 1) داـتي و  ذمُی
ن هامي رؽمی وی

 
 .اؽت گعدیطى زظؼ ، کمیتي ا

 څارهٍاالن وعح و تعتیب وعزالُمل تغکیي  31
هٌایػػی تعتیب و وعزالُمل تغکیي څارهٍاالن وعح 
 ین ارؽال وذٌت تطلیق بي کمیتي تفکي عدیطى گ
 .عدیطى اؽتگ

166: 166: 
گنری ا  اساخذام جلَ

 امخاص هفسذ ٍ غنر هاعْذ
 گردیذ

این فُالیت در ربٍ دوم 
 تکمیل گعدیطى اؽت. 

32 

ایداد معذٍ اوالع گیعی داصلی مىابق لاهٍن 
زمایت از اوالع دًوطگان فؼاد اداری و ایداد 
وعزالُمل معذٍ اوالع گیعی داصلی بعای توٌیم 

ن
 
ت ا
 
 .اذعاا

وٍری کي ؽکعتعیت ویژى مبارزى َلیي فؼاد داری 
بضؾ اوالع دًی و  یڅارهٍاللٍی  بٌتع می داهط در 

اوالع گیعی داصلی مىابق لٍاهین هافظى، ایداد 
 گعدیطى کي َماًل فُالیت دارد. 

لاهٍن زمایت از اوالع دًوطى گان ذعایم فؼاد  -1
( مٍرخ 316اداری بي اؽاس فعمان تكویوی ـمارى )

مكام َالی ریاؽت ذمٌٍری تٍـیر  14/6/1397
( این لاهٍن معذٍ معکغی 19گعدیطى اؽت، مادى )

اوالع گیعی را در کمیؼیٍن مبارزى با فؼاد اداری 
پیؾ بیوی کعدى اؽت، اما کمیؼیٍن مبارزى با فؼاد 
اداری تا کوٍن ایداد هگعدیطى تا امٍر معبٍط بي 
 معذٍ اوالع گیعی معکغی توٌیم گعدد، از ذاهبی

مطى اؽت، 21در فكعى اول مادى )
 
( لاهٍن متظکعى ا

معذٍ اوالع گیعی داصلی در تمام ادارات دولتی و 
غیع دولتی مىابق ازکام این لاهٍن ایداد میگعدد، 

مطى اؽت، معذٍ 21در فكعى دوم مادى )
 
( هیغ ا

اوالع گیعی داصلی در ادارات داصلی، متؿکل از 
ئیػ وزیع یا رئیػ َمٍمی، مُاون مؼلکی و ر 

166: 166: 

کارموطان و معاذُین بي 
ؽاهی و بي ـکل مكئٍن از 

 
ا

تدارب و مؿاًطات ـان از 
مٍارد فؼاد اداری و ؽٍء 
اؽتفادى اوالع در ادارى 

 اوالع می دًوط

( 1219هامػػػػػػي ـػػػػػػػمارى )
 27/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 
څػػػػػػػػػػػػػػػارهٍالی ریاؽػػػػػػػػػػػػػػػت 

کوتػػػػػػػػػعول و معالبػػػػػػػػػت و 
( ۴۷۵٪رى )هامػػػػػػي ـػػػػػػػما
 ۳۹۸٪/۴/۹٪مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاؽػػػػػػػػػػت اوالَػػػػػػػػػػػات و 
 ارتباط َامي 
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 تفتیؾ داصلی ادارات معبٍط می باـط.
ٍع فُالیت و ؽاصتار معذٍ اوالع گیعی  بواء ه

( لاهٍن 21داصلی در فكعى اول و دوم مادى )
زمایت از اوالع دًوطگان ذعایم فؼاد اداری پیؾ 

 بیوی گعدیطى اؽت.
څارهٍالی کوتعول و معالبت این ادارى ریاؽت 

معیت ؽمٍ ـکایات 
 
ایداد  صٍیؾدر تؿکیالت را ا

تا ـکایات ًمٍووان را از وعیق ـمارى  همٍدى
وری وغعض رؽیطگی بي 186اصتكاقی )

 
( ذمٍ ا
ن ارؽال

 
ٍع فُالیت  می معاذٍ ذیعبه ا همایط، اما ه

ن با معذٍ معکغی اوالع گیعی کمیؼیٍن 
 
و ؽاصتار ا

 مبارزى با فؼاد اداری مىابكت هطارد.
څارهٍالی با تعکیب در لٍی  دًیمعذٍ اوالع  -2
( تن تست ریاؽت مستعم څارهیار ذمؿیط ۳)

رؽٍلی مؿاور امٍر ملی و ؽضوګٍی مكام َالی ایداد 
و از وعیق ویب ؽایت با ـمارى تماس ارتباوی 

 ـان مُعفی گعدیطى اؽت. 
وعزالُمل معذٍ اوالع رؽاهی وبق لاهٍن دؽتعؽی 
بي اوالَات در ًمکاری و ًماًوگی وزارت صاهي ًا 

ت الزم و ا
 
ن اذعاا

 
دارات تٌیي گعدیطى کي مىابق ا

 قٍرت می گیعد.
( لىُي فٍرم دؽتعؽی بي اوالَات از وعیق 31)

مؿاوریت امٍر ملی و ؽضوگٍی مكام بعای 
( کوفعاهػ 4متكامیان اوالَات،تٍزیٍ و ًوچوان )

( مكازبي تكٍیعی و 56مىبٍَاتی را راى اهطازی و )
یط رؽٍلی څارهیار ذمؿ تیلفٍهی از وعؼ مستعم 



 

17 
 

 ادارى قٍرت گعفتي اؽت. ؽضوګٍی مكام
 

 څارهٍالی بوچمارک ًؿتم: بٌبٍد ؽیؼتم مطیعیت موابٍ بؿعی ادارۀ لٍی

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

33 
ارزیابی ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی 

 .بعای تؿضیف کارموطان جبت هاـطى
 

لٍماتی ( کارموط در ؽیؼتم م1292ُبي تُطاد )
 بٍد ، جبت گعدیطى اؽت. موابٍ بؿعی جبت هؿطى

166: 166: 
کارموطان در ؽیؼتم 
مُلٍماتی مطیعیت موابٍ 

 بؿعی جبت گعدیط.

این فُالیت در ربٍ اول 
تکمیل  1398ؽال مالی 
 گعدیط اؽت.

34 
ی2)تطویع مٍـز

 
 ( تن کارموطان۰٪بعای ) ( بعهامي ا

در مٍرد اؽتفادى از ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت 
 .موابٍ بؿعی 

ػػی ؽیؼػتم مػػطیعیت مُلٍمػاتی مػػطیعیت  مٍـز
 
بعهامػي ا

( بعهامي تطویع یافتػي 2موابٍ بؿعی بي وٍر ذطاگاهي )
ن 56کػػي )

 
مؼػػتفیط ـػػطى ( تػػن از کارموػػطان ادارى از ا

 اهط.

166: 166: 
ارتكای ؽىر داهؾ 
  کارموطان 

( ۳۵۴هامي ـمارى )
 23/9/1398مٍرخ 

ریاؽت َمٍمی 
 اهکؿاؼ موابٍ بؿعی 

35 
کارموط و کارکن (  تن 4666) طیتپا و جبت

هٍالی در ؽیؼتم رڅاملکی و هٌامی لٍی
 .مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی 

کارموطان و کارکن ملکی و  تن (766طیت )پا جبت و
 مطیعیت موابٍ بؿعی  یدرؽیؼتم مُلٍماتهٌامی 

 .اهدام یافتي اؽت
166: 9۳: 

زفي دلیق  مُلٍمات و 
طًی   تؼعیٍ گغاـر

( 354هامي ـمارى )
 23/9/1398مٍرخ 

ریاؽت َمٍمی 
 اهکؿاؼ موابٍ بؿعی 
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 بوچمارک هٌم: اهکؿاؼ ؽیؼتم ًای مساؽبي اذواس و دارایػػی ًا

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

 تعتیب وعزالُمل تٌیي و تٍزیٍ اذواس 36
وعزالُمل تٌیي و تٍزیٍ اذواس تعتیب و تطوین 

 گعدیطى اؽت.
166: 166: 

روهط تٌیي و تٍزیٍ اذوػاس 
ایدػػػػػػػػػػػػاد ـػػػػػػػػػػػػػفافیت در  ،

 پعوؽي ًا ایداد گعدیط

( 6373هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 

 ریاؽت صطمات 

ایداد ؽیؼتم مطیعیت الکػتعوهیکی بعای جبت و  37
 تٍزیٍ اذواس

تٍزیٍ ، ؽیؼتم مطیعیت الکػتعوهیکی بعای جبت 
و هگٌطاـت اوالَات و اذواس ایداد گعدیطى  يزف

 اؽت و َماًل فُالیت می همایط .
 

166: 166: 

( 6373هامي ـمارى )
 16/9/1398مٍرخ 

 .ریاؽت صطمات
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ًوگی میان لٍی
 
 څارهٍالی و هٌادًای ذامُي مطهی بوچمارک دًم:  افغایؾ ًم ا

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

38 
دٍَت و تؼٌیل اـتعاک همایوطى ًای هٌادًای 
ذامُۀ مطهی در کّمیتۀ بازهگعی وعزالُمل 

 څارهٍاالن اؽتضطام 

، څارهٍاالنبي موٌٍر بازهگعی وعزالُمل اؽتضطام 
کمیتي ایداد و وی ذلؼات متُطد با مؿٍرى 
تضویکی مؿاورین داصلی و صارذی اتسادیي اروپا 
ن ادامي دارد. 

 
 مٍرد بازهگعی لعار گعفتي و کار باالی ا

166: 166: 
ـفافیت در پعوؽي ًای 
 اؽتضطام ایداد گعدیط

( 256هامي ـمارى )
 26/3/1398مٍرخ 

ریاؽت َمٍمی 
 اهکؿاؼ موابٍ بؿعی 

39 

ج.ا.ا با  څارهٍال  ًای مؼتكیم لٍی ماللات
فتي از ؽاَت  قبر الی  7معاذُین  ی  روز دًر

 ـب ذٌت  رؽیطگی بي ـکایات و داد صٍاًی 9
 . معاذُین

غعض ج .ا.ا روز ًای دوـوبي  دولت څارهٍاللٍی 
 امعاذُین بَعایل و رؽیطگی بي ـکایات  عاؽتما 

ن ًا ماللات می همایط کي بي تُطاد )
 
تن (  2689ا

را ماللات و بي ـکایات ـان  )زن و معد(  معاذُین
 گی قٍرت گعفتي اؽت .رؽیطى 

166: 166: 

تؼٌیل دؽتعؽی معدم  
بعی لٍی  بي مكام ًر
پیطا څارهٍالی دؽتعؽی 

ن  ًا 
 
کعدى و  مؿکالت ا

و رؽیطگی  قٍرت گعفتي 
 اؽت.

گغارش مظکٍر از وعیق 
درس دریافت 

 
ایمیل ا

 گعدیطى اؽت.
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46 

مٍرد اوالَات در مٍرد ادارى و فُالیت  17هؿع 
ن بي ـمٍل پالن ًا و گغارش ًای کاری و 

 
ًای ا

از لبیل هٌارت از  گغارش از فُالیت ًای هٌارتی
 اذعا
 
مىابكت با مادى پاهغدًم  در ت اداراتا

 .لاهٍن دؽتعؽی بي اوالَات

بػا لی څػارهٍا لػٍی ًای کػاری گغارش  و اوالَات هؿع
لػػػاهٍن دؽتعؽػػػی بػػػي  15هٌعداـػػػت زکػػػم مػػػادى  در

 ، ، ذعیػػػػػطىب ؽػػػػػایت ادارى یػػػػػاوالَػػػػػات ازوعیػػػػػق و
،فكػػػػل هامػػػػي َلمػػػػی پژوًؿػػػػی و قػػػػفسات  څػػػػارهٍال 

تی 
 
 :تبي دؽت هؿع ؽپعدى ـطى اؽاذتماَی  لعار ا

 .څارهٍالی لٍی قالزیت ًای ادارى  وًایف و .1
  ایمیل و ،ـمارى تماسهؿع . 2

 
 .درس ادارى ا

ًػػای کػػي بػػي بؼػػت ،  کاهطیػػطا فػػٍرم ًػػای جبػػت هػػام. 3
زاد گظاـتي

 
 .ـطى  رلابت ا
، ـػػػػػػػػػمارى دیدیتػػػػػػػػػل  186ـػػػػػػػػػمارى اصتكاقػػػػػػػػػی . 4

درس  6262261512
 
وایمیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ا

ago.control@ago.gov.af   بػػػػػػي موٌػػػػػػٍر اصػػػػػػظ
ن. ـکایات و

 
 رؽیطگی بي ا

لاهٍن تؿػػػػکیل قػػػػالزیت ،لػػػػاهٍن اؽاؽػػػػی. هؿػػػع  5
 ، لػاهٍن اذػعایڅػارهٍال ًای لٍی 

 
لػاهٍن  ،ت ذغایػػػیا

 موػػػػػٍ صؿػػػػػٍهت َلیػػػػػي زهػػػػػان ، لػػػػػاهٍن مبػػػػػارزى َلیػػػػػي
ن
 
و لػاهٍن پػٍلیػ ،مؼکعات ومٍاد مضػطر وکوتػعول ا

   ذغا  کٍد
تفػػػػاًم هامػػػػي ًمکػػػػاری میػػػػان لػػػػٍی ( 18)هؿػػػػع  .6
ارت ًػػػػا و ا دارات دولتػػػػی و غیعدولتػػػػی رهٍالی و وز څػػػػا

در راؽػتای مبػارزى َلیػػي فؼػاد اداری ، مسٍصؿػػٍهت 
از ؽػػػػػکػتٍر َػػػػػطلی َلیػػػػػي زهػػػػػان و اوفػػػػػال ، زمایػػػػػت 

 ولنایػػی و ؽایع بضؾ ًا.
هالیػػػػػػن دؽتعؽػػػػػػی بػػػػػػي 7

 
. فُػػػػػػال ؽػػػػػػاصتن ؽیؼػػػػػػتم ا

اوالَات و مُلٍمات بػعای ًمٍووػان َغیػغ مػا ذٌػت 
 صاهي پٍری فٍرم اوالَات و مُلٍمات.

166: 166: 

ؽػػػػاهی بػػػػي 
 
ـػػػػٌعوهطان بػػػػي ا

اوالَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات از ادارى و 
ن 
 
فُالیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػای ا
 دؽتعؽی پیطا کعدهط.

( 1475)هامػػػػػػي ـػػػػػػػمارى 
 24/9/1398مػػػػػػػػػػػػػػٍرخ 

ریاؽػػػػػػػػػػت اوالَػػػػػػػػػػػات و 
 ارتباط َامي 

ذٌػػت مُلٍمػػات بیؿػػتع 
بػػػػػي ویػػػػػػب ؽػػػػػػایت ادارى 

 معاذُي ـٍد.
www.ago.gov.af 
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بػػػػػي مػػػػػعدم َغیػػػػػغ مػػػػػا  . هؿػػػػػعصطمات مؼػػػػػتكیم ادارى8
 ـػػامل ماللػػات ًػػای مؼػػتكیم لػػٍی څػػارهٍال قػػازب
روز ًػػػػػػػای دوـػػػػػػػوبي بػػػػػػػا مػػػػػػػعاذُین، دفتعپػػػػػػػظیعش و 

 مُلٍمات ، دفتع َعایل ، قوطوؽ ـکایات.
 معکغی  صبع گغارش و(  56 )تٌیي وهؿع.   9

 والیتی صبع ( گغارش و46تٌیي وهؿع ) 8.   
زمٍن بؼت ًای مؼلکی ادارى.9

 
 . هتایخ ا
بؼػػػػت مؼػػػػلکی ادارى   16. هؿػػػػع اَػػػػالن رلػػػػابتی 16

مواؽػػبت گعامػػی داـػػت از قػػعؼ بػػعای مُلػػٍلین بػػي 
 روز ذٌاهی مُلٍلین.

( 115الػػػػی  113ذعیػػػػطى ـػػػػمارى ) PDFهؿػػػػع  . 11
 رهٍالڅا

فكػل هامػي َلمػی پژوًؿػی ـػمارى   PDFهؿػع  .11 
 رهٍالڅا( 53)
اَالمیػػػػػي اَالهػػػػػات کاریابی،، ًػػػػػاهؿػػػػػعداوولبی . 12

در  ـػػػیٍى هگػػػارش مكالػػػيًػػػا و مىبٍَػػػاتی ، اوالَیػػػي 
 .رهٍالڅا  َلمی پژوًؿی فكل هامي َلمی 

رهٍالی ، زهػػػطى گػػػی هامػػػي څػػػاهؿػػػع تاریضچػػػي لػػػٍی  .13
ن  عؽتیال ًای رهٍال ومڅالٍی 

 
 ا

ن  .14
 
س ا
 
کمیتػػػػػي دؽتعؽػػػػػی بػػػػػي اوالَػػػػػات کػػػػػي دررا

مستػػعم ذمؿػػیط رؽػػٍلی بػػي زیػػث مؼػػؤل معذػػٍ 
اوالع رؽاهی می باـػوط بػا ـػمارى ًػای تمػاس ، 

درس در وب ؽػػػػایت لػػػػٍی 
 
رهٍالی څػػػػاایمیػػػػل و ا

 هؿعومُعفی گعدیطى اؽت .
ػػػػػػػی ، دفػػػػػػػاتع والیتػػػػػػػی و هؿػػػػػػػع  .15 بضػػػػػػػؾ ًػػػػػػػای فَع

ؽػػػػػػازٍی،بعهامي ًػػػػػػا و پػػػػػػعو ى ًػػػػػػای اهکؿػػػػػػافی 
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 .   معبٍوي
پػالن اؽػػتعاتیژی  پػول ؽػالي لػػٍی هؿعپالیؼػی،  .16

و پػػػػػػػالن ًػػػػػػػای کػػػػػػػاری بضػػػػػػػؾ ًػػػػػػػای رهٍالی څػػػػػػػا
 معبٍوي.

 ( وعزالُمل کاری بضؾ ًای معبٍوي 6هؿع) .17
کػار روی هؿػع گػغارش ومػُیت مػالی ؽػال مػػالی  .18

بٍدذػػػػػػي یػػػػػػػػی  ادارى بػػػػػػي ـػػػػػػمٍل اؽػػػػػػواد 1398
 باًمکاری ریاؽت مالی و  اداری .

بػػعای مُلٍمػػات بیؿػػتع میتٍاهیػػط بػػي ایػػن  :یادداـػػت
 معاذُي هماییط. ( www.ago.gov.afلیو  ) 

 
 (CMSبوچمارک یازدًم:  تكٍیت ؽیؼتم مطیعیت لنایا )

 ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى فُالیت ًای اؽاؽی ـمارى
فیكطی 
پیؿعفت 
 ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت 
 َمٍمی

مطى
 
 هتایخ بطؽت ا

اؽواد و ـٍاًط 
 زمایٍی

41 
ایدػػػاد کّمیتػػػۀ مؿػػػضف ذٌػػػت ـواؽػػػایػػی صالًػػػا و 
هیازموػػطی ًػػای ؽیؼػػتم مػػطیعیت لنػػایا و ـػػعی  

ن با بضؾ ًای معبٍوي
 
 .ؽاصتن ا

تست ریاؽت  یػػی کمیتيبي موٌٍر اذعاات بٌتع ، 
تسكیق  معؽتیال قازب لٍی څارهٍالی درامٍر 

ي بمظکٍر  پعوؽي هٌارت از اؽت.عدیطى گ ،ایداد
ازکام  توفیظ بعهٌارت ریاؽت مستعم  څارهٍالی 

و زدغ تفٍیل گعدیطى اؽت. وبطیل زبػ 
( (JSSP مستعم  ًماًوگی با دفتع درًمچوان 
مطیعیت جبت و هیازموطی ًای ؽیؼتم  صالًا
تفاًم بعاین ، درهتیدي  ـواؽائی گعدیطى و لنایا
تمام هیازموطی ًای ی ذٍابگٍ(  (CMS2 گعدیط
و هیغ این ؽیؼتم  باـط طیعیت جبت لنایامیم

166: 166: 

تیقنا سنسان  هذیری  
ریاس  و ایای در 

بْقَد  جْ   څارنوالیّای

ٍ تسریع رًٍذ رسنذگی بِ 
و ایای ٍ تسْن  پرٍسِ 
ً ار  ٍ گ ارمذّی ا  
پنشرف  فعالن  ّای اًجام 

 مذُ

ربػػػػػػٍ ایػػػػػػن فُالیػػػػػػت در 
دوم تکمیػػػػػػػػػػل گعدیػػػػػػػػػػطى 

 اؽت.

http://www.ago.gov.af/
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 .گعدد ایداد می(   (JSSPمستعم  دفتع ازذاهب

تٌّیۀ وؽایل و لٍازم بعای تكٍیت ًع چي بیؿتع   42
 .ؽیؼتم مطیعیت لنایا در معکغ و والیات

ت 
 
بي موٌٍر تكٍیت ؽیؼتم مطیعیت لنایا اذعاا

 ذیل قٍرت گعفتي اؽت: 
( 9( پایي کمپیٍتع دربضؾ معکغ بي ـمٍل )7. )1

ٍکاپػی ، پعهتع و   UPSوالیت و ًمچوان ماـین فٍت
 گعدیطى کي َماًل اؽتفادى قٍرت می گیعد.تدٌیغ 
 :Operating System)هكب ؽیؼتم َامل . 2

MS Windows 16 Pro-46-bit)  تٍلیط ـعکت
Microsoft  بعای چٌار پایي کمپیٍتع مطیعیت جبت
 لنایا
فیػ . 3

 
 Microsoft)هكب بعهامي مایکعو ؽافت ا

Office and Business 2619)  تٍلیط ـعکت
Microsoft  بعای چٌار پایي کمپیٍتع مطیعیت جبت
 لنایا.

ٍگیعی از بعوز ویعوس ًا بطاصل . بي موٌٍر 4 ذل
بي تُطاد چٌار زلكي  (CMS)ؽیؼتم جبت لنایا 
 McAfee Small Business)اهتی ویعوس 

Security 12-Month Subscription)  تٍلیط
ن  McAfeeـعکت 

 
هیغ هكب چٌار پایي کمپیٍتع ا

 عدیطى اؽت. مطیعیت گ

۴۰: ٪۰: 

تیقنا سنسان  هذیری  

 ّای څارنوالیو ایای در 

ً اهی جْ  بْقَد ٍ تسریع 
رًٍذ رسنذگی بِ و ایای ٍ 

 تسْن 

( 511هامي ـمارى )
 28/9/1398مٍرخ 
 څارهٍالی ریاؽت 

تطلیق و مىالُات و  
( 564هامي ـمارى )

 17/9/1398مٍرخ 
ریاؽت تکوالٍ ی 

 مُلٍماتی



 

24 
 

ومٍد کاری بعای ؽیؼتم تعتیب  43 وعزالُمل و ًر
 مطیعیت لنایا

ومٍد کاری بعای ؽیؼتم مؼٍدى  وعزالُمل و ًر
  تعتیب گعدیطى اؽت. مطیعیت لنایا

بي اؽاس فیكلي ذلؼي دوبی مؼٍدى لاهٍن توٌیم 
ؽیؼتم مطیعیت لنایا با اـتعاک همایوطگان لٍی 

، وزارت ًای َطلیي ، امٍر داصلي ، دفاع څارهٍالی 
ریاؽت َمٍمی امویت ملی و اهدمن مؼتكل  ملی ،

وکالی مطافٍ تست هٌع ؽتعى مسکمي تعتیب 
  گعدیطى اؽت.

تعتیب مؼٍدى لاهٍن ؽیؼتم مطیعیت لنایا 
(CMS) 

166: 166:  

( 826هامي ـمارى )
 17/9/1398مٍرخ 
َمٍمی  ریاؽت 

څارهٍالی هٌارت بع 
هتفیظ ازکام و بطیل 

 زبػ و زدغ
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ت
 
 پیؿعفت اذعاا

 

  فُالیت ًای تکمیل ـطىالف: 
ؽتعى مسکمي پیعامٍن اؽتعداد متٌمین و و  ًوگی با وزارت ًای صارذي، َطلیي، داصليایداد ًماتطویع ذلؼات بي موٌٍر  .1

امدعمین و ذعایم فعامعزی، مُامطت و ًمکاری ًای لنایػػی با ؽایع   .کؿًٍر
ای مضتلف ذٌت اَادى دارایػػی ًای غیع لاهٍهی کي در صارج از  .2 ارؽال درصٍاؽت ًمکاری ًای زكٍلی دوذاهبي بي کؿًٍر

 گعدیطى. کؿٍر اهتكال

  تحقنا ٍ تعقنب و ایای دارایی ّای غنر واًًَی .3
معین مبارزى َلیي فؼاد اداری بعای ریاؽت ًای  34اؽتضطام  .4

 
 اؽتیواؼ والیات څارهٍالیتن ا

 اؽتیواؼ والیات څارهٍالیتن څارهٍال رؽیطگی بي لنایای غكب زمین بعای ریاؽت ًای  34اؽتضطام  .5
څارهٍاالن معکغ َطلی و لنایػػی در اتٌام هامي و قٍرت دٍَی  صٍد  هؿع زکم را مىابق بي ازکام لاهٍن از مسکمي مىالبي می  .6

 همایوط
ی از وعیق ویب ؽایت ادارى بي اؽاس زکم مسکمي وبق ازکام هؿع فیكلي ًای مساکم در مٍرد لنایای معکغ َطلی و لنایػػ .7

 لاهٍن و پٍـؾ صبعی فیكلي ًای معکغ َطلی و لنایػػی مبارزى َلیي فؼاد اداری 
ات ربٍ وار بي ـٍرای َالی زاکمیت لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری راذٍ بي تسكیكات، مساکمات، مسکٍمیت ًا  .8 ارائي گغاـر

ای تٍلیف م  عبٍط بي لنایای فؼاد اداری و اذعای لعاًر
بي ـمٍل لنایای بالی ماهطى معؽتیالی مبارزى َلیي فؼاد اداری و   ( لنیي فؼاد اداری 1666بعرؽی، تسكیق و تُكیب ) .9

طلی و لنایػػی  معکَغ
ی بعای  .16 مٍـز

 
طًی لنایای فؼاد  ىداصلی ادار  مفتؾ تن  (۳۰)بعگغاری ی  بعهامي ا در مٍرد چگٍهگی تعتیب دوؽیي ًا و گغاـر

 اداری 
( کمیتي هاًع در لٍل اردو ًای وزارت دفاع ملی بي اؽاس تفاًموامي مؿتعک مبارزى َلیي فؼاد اداری میان ادارى لٍی  9ایداد )  .11

 مٍارد مؿضف ـطى در تفاًم هاميتىبیق   هٌارت از څارهٍالی و وزارت دفاع ملی بي موٌٍر 
ی در بضؾ ذعایم فؼاد اداری و مالی7تطویع) .12 مٍـز

 
 ( بعهامي ا

ی امٍر مالی و تطارکات بعای )1تطویع ) .13 مٍـز
 
 ( تن کارموط36( بعهامي ا

ی در بضؾ ًای مضتلف زكٍؽ ذغای ماًٍی و ـکلی56تطویع ) .14 مٍـز
 
 ( بعهامي ا

ایت مكعرى وعز ؽلٍک څارهٍاالن و اتضاذ الطامات  .15  تادیبیرؽیطگی بي ـکایات َطم َر
ات کمیتي مؼتكل مؿتعک هٌارت و ارزیابی مبارزى َلیي فؼاد اداری  ) .16  (MECگغارش دًی ربٍ وار از تىبیق ؽفاـر
ایداد معذٍ اوالع گیعی داصلی مىابق لاهٍن زمایت از اوالع دًوطگان فؼاد اداری و ایداد وعزالُمل معذٍ اوالع گیعی  .17

ن.
 
ت ا
 
 داصلی بعای توٌیم اذعاا

ی( 2تطویع ) .18 مٍـز
 
 در مٍرد اؽتفادى از ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی  ( تن کارموطان۰٪بعای ) بعهامي ا

فتي از ؽاَت  څارهٍال  ماللات ًای مؼتكیم لٍی .19 ـب ذٌت  رؽیطگی بي ـکایات  9قبر الی  7ج.ا.ا با معاذُین  ی  روز دًر
 معاذُین و داد صٍاًی

ن بي ـمٍل پالن ًا و گغارش ًای کاری و گغارش از فُالیت ًای هٌارتی مٍرد اوالَات در مٍرد ادارى و فُال 17هؿع  .26
 
یت ًای ا

 از لبیل هٌارت از اذعاات ادارات در مىابكت با مادى پاهغدًم لاهٍن دؽتعؽی بي اوالَات
ومٍد کاری بعای ؽیؼتم مطیعیت لنایا .21  .تعتیب وعزالُمل و ًر
نبازهگعی مكعرى وعز ؽلٍک څارهٍاالن بي موٌٍر بٌبٍد  .22

 
ای اصاللی و زكٍل اومیوان از تىبیق ا  مُّیاًر
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  ب:  فُالیت ًای در زال اذعا
 څارهٍالی در ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی  (  تن کارموط و کارکن ملکی و هٌامی لٍی4666جبت)  .1

 تٌّیۀ وؽایل و لٍازم بعای تكٍیت ًع چي بیؿتع ؽیؼتم مطیعیت لنایا در معکغ و والیات .2

غاز ها ـطى 
 
 ج: فُالیت ًای ا

 توٌیم و تعتیب میکاهیغم ًماًوگی با وزارت ًای صارذي، َطلیي، داصلي و ؽتعى مسکمي ذٌت  اَادى دارایػػی ًای غیع لاهٍهی .1
 توٌیم میکاهیغم و ذطول زماهبوطی بعای ـواؽایػػی دارایػػی ًای غیعلاهٍهی اهتكال ـطى بي کؿٍر ًای صارذی .2
طۀ مساکم  مىابق ازکام لاهٍن اَادى دارایػػی غیعلاهٍهی بي .3  اؽاس ازکام قادـر
ت څارهٍاالن بعای )2تطویع ) .4

 
ی در مٍرد مكعرى وعز ؽلٍک و وعزالُمل ارزیابی اذعاا مٍـز

 
 څارهٍال( تن 66( بعهامي ا

 :  د: فُالیت ًای مُىل ـطى
ای چٍن امعیکا، دهمارک، اهگلؼتان و هٌادًای بین المللی چٍن  .1  و  UNAMAتطویع ذلؼات با همایوطگی ًای ؽیاؽی کؿًٍر

UNODC کي در راؽتای مبارزى َلیي فؼاد اداری با این ادارى ًمکاری می همایوط. 

 و چالؾ ًا :  مؿکالت

ارى
ـم

 

 راى زل ًای پیؿوٌادی مؿکالت

1 
َػػطم تكػػٍیب و تٍـػػیر مكػػعرى اَػػادى داریػػػػی ًػػای غیعلػػاهٍهی 

 .تٍؽه معاذٍ معبٍوي 
تكػػٍیب و تٍـػػیر بػػي مٍلػػٍ مكػػعرى اَػػادى دارایػػػػی ًػػای غیعلػػاهٍهی از 

 .ریاؽت ذمٌٍری َالی و مكام رت مستعم َطلیي وزاذاهب 

2 
مػػػُیف بػػػٍدن ًمکػػػاری هٌػػػاد ًػػػای ذیػػػعبه در تىبیػػػق لػػػعار 

ن ًای گعفتاری 
 
   .څارهٍالی در زمان مُین ا

تكٍیػػػت ًمػػػاًوگی بػػػا هٌػػػاد ًػػػای ذیػػػعبه در امػػػع تىبیػػػق لػػػعار ًػػػای 
ن.
 
 گعفتاری بمٍلٍ و زمان مؿضف ا

3 
مسػػػطود بػػػٍدن فعقػػػت ًػػػا و امکاهػػػات الزم در بضػػػؾ ارتكػػػای 

 ًعفیت بضكٍص در بضؾ مبارزى با فؼاد اداری. 
ؾ تػػطارک امکاهػػات و فعقػػت ًػػای الزم ذٌػػت ارتكػػای ًعفیػػت بضػػ  

 ی و اداری مبارزى َلیي فؼاد اداری.کلًای مؼ

4 
زمػػاهگیع و وػػٍالهی بػػػٍدن پعوؽػػي ًػػای رؽػػػیطگی بػػي لنػػػایای 

 طگی این لنایا(یفؼاد اداری )بوابع مغلكیت و پیچ
گعی و ایدػػػاد میکػػػاهیغم ًػػػای مػػػٍجع پیگیػػػعی لنػػػایا کػػػي بتٍاهػػػط بػػػازه

 پعوؽي ًای رؽیطگی بي لنایا را ؽادى و کٍتاى ؽازد.

5 
بػػػػػٍدن امکاهػػػػػات، تدٌیػػػػػغات و ًعفیػػػػػت ًػػػػػای الزم مسػػػػػطود 

تضویکػػػػػػػػی و تکوػػػػػػػػالٍ یکی  ذٌػػػػػػػػت گؼػػػػػػػػتعش و اؽػػػػػػػػتفادى از 
 ؽیؼتم مطیعیت لنایا در ؽىر ولؼٍالی ًا.

وػػػػػعح و تىبیػػػػػق پػػػػػالن ًػػػػػای مؿػػػػػضف بموٌػػػػػٍر رفػػػػػٍ مؿػػػػػکالت، 
هیازموػػػطی ًػػػا و ایدػػػاد ًعفیػػػت الزم در ؽػػػىر ولؼػػػٍالی ًػػػا ذٌػػػت 

وگی بیؿػػػػتع بػػػػا تىبیػػػػق ؽیؼػػػػتم مػػػػطیعیت لنػػػػایا و تكٍیػػػػت ًمػػػػاً
 ارگاهٌای َطلی و لنایػػی و ًمکاران بین المللی.

( 26در لیػػط ) از تىبیػػق پػػالن َمػػل مبػػارزى َلیػػي فؼػػاد اداری  1398ؽػػال مػػالی  چٌػػارملػػعار ـػػعح فػػٍؽ گػػغارش ربػػٍ 
 تعتیب و تكطیم اؽت. قفسي

 موٌٍر کووطى :                                                    تاییط کووطى :                                         تعتیب کووطى :  
 وزیطالطین ارغٍن                                                 رزیم هللا قافی                                     َبیطهللا ؽسع  
معپالهگظای      

 
 معؽتیال مالی و اداری                                       رییػ پالن و ارتباط صارذي                         ا


