جمهوری اسالمی افغانستان
لوی څارنوالی

گسارش ربع چهارم سال مالی  8931از تطبیق
پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری

تاریخ ارائه گسارش
روز و ماه ......... :

سال:

8931

پس منظر

لَی څػارًَالی دٍلت جوْتَری استمهی افغاًستااى بتِ هثابتِ یکتی ا ًْتاد ّتای هْتن ً تام عتذلی
کشَر ًقش بار ی را در راستاای تتاهني عتذال ٍ تیقنتا وتاًَى بتِ عْتذُ دارد ایتي ادارُ جت
اجرائنتتِ بتتَدُ ٍ در اجتتراش ستتَیش هستتاق هتتی بامتتذ بتتِ استتا
څارًَالی صمحن

وتَُ

هتتادُ  431وتتاًَى اساستتیی لتتَی

تحقنا جراین ٍ اواهِ دعَی علنِ هاْوني را در پنشگاُ هحاکن دارد

خالصه گسارش

لَی څارًَالی در پمى سال هالی  4331هقار ُ علنِ فساد اداری سَیشی بِ هٌ َر تحقا پنشرف در()44
ساحِ هَضَعیی بِ تعذاد ( )13فعالن را تعنني ًوَدُ بَد تا ا طریا تحقا فعالن ّای اساسی پمى
مذُ ٍ ًاایج هاَوعِ پنشقنٌی مذُ ًای گردد ا جولِ ( )93فعالن پمى مذُ در ربع چْارمی ( )99فعالن
شى تکون ی ( )9فعالن در حال اجرا ٍ ( )1فعالن دیگر ً ر بِ دالی شغا ًگردیذُ ٍ ًن ( )4فعالن در
حال هعی ورار دارد

1

بوچمارک اول  :تٍافكات در صكٍص اؽتعداد مدعمین و ذعایم فعامعزی
ـمارى

فُالیت ًای اؽاؽی

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

1

تطویع ذلؼات بي موٌٍر ایداد ًماًوگی با
وزارت ًای صارذيَ ،طلیي ،داصلي و ؽتعى
مسکمي پیعامٍن اؽتعداد متٌمین و مدعمین و
ذعایم فعامعزی ،مُامطت و ًمکاری ًای
لنایػػی با ؽایع کؿٍرًا.

لٍی څارهٍالی دولت ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان
بي اؽاس مٍافكت هامي ًای ذطاگاهي میان کؿٍر
ًای صارذی و لاهٍن اؽتعداد متٌمین و مسکٍمین
و ًمکاری ًای َطلی ،اذعاات الزم را اهدام دادى
اؽت.
 اهتكال ( )656تن مسبٍؽین اتباع دولت
ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان از ذمٌٍری
اؽالمی ایعان بي اؽاس مٍافكت هامي دوذاهبي
و وی معازل دوؽیي ًای ان ًا در لؼمت
تُطیل فیكلي ًای مساکم مىابق لٍاهین
هافظى کؿٍر.
 اهتكال ( )128تن مسبٍؽین اتباع دولت
ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان از ذمٌٍری
تاذکؼتان بي اؽاس مٍافكت هامي.
 اؽتعداد ( )5تن اتباع ذمٌٍری اؽالمی ایعان
کي در مسابػ دولت ذمٌٍری اؽالمی
افغاهؼتان تست زبػ لعار داـوط بي کؿٍر
ـان مىابق مٍافكت هامي.
در رابىي بي مٍافكت هامي اؽتعداد مسبٍؽین میان
دولت ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان با کؿٍر
تعکیي،ؽعیالهکا و ازبکؼتان هٌعیات و پیؿوٌادات
ؽازهطى ارایي گعدیطى اؽت.

٪۰۰:

2

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

٪۰۰:

هتایخ بطؽت امطى

هنٌِ سا ی ٍ تسریع ّر چِ
بْار پرٍسِ تعقنب ٍ اًاقال
هجرهني فراهر ی

اؽواد و ـٍاًط
زماییٍی

6

بي موٌٍر امناء تٍافق هامي ًا میان دولت
ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان و ؽایع کؿٍر ًا
ذلؼات ًماًوگی متُطدی با وزارت مستعم امٍر
صارذي ،وزارت مستعم َطلیي ،وزارت مستعم امٍر
مٌاذعین و ٍَدت کووطگان ،ریاؽت مستعم َمٍمی
مسابػ و تٍلیف صاهي ًا قٍرت گعفتي اؽت.
ًمچوان لؼت تمامی مسبٍؽین اتباع دولت
ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان کي در کؿٍر ًای
صارذی تست زبػ لعار دارهط از وعیق وزارت
مستعم امٍر صارذي مىالبي گعدیطى کي تا اکوٍن
لیؼت مسبٍؽین اتباع افغاهؼتان از ( )11کؿٍر
مٍاقلت ورزیطى کي لعار ذیل اهط:
 -1ؽفارت افغاهؼتان مكیم ریاض.
 -2ؽفارت افغاهؼتان مكیم تعکموؼتان.
 -3ؽفارت افغاهؼتان مكیم روؽیي.
 -4ؽفارت افغاهؼتان مكیم چین.
 -5ؽفارت افغاهؼتان مكیم ازبکؼتان.
 -6ؽفارت افغاهؼتان مكیم اردان.
 -7ؽفارت افغاهؼتان مكیم ؽعیالهکا.
 -8ؽفارت افغاهؼتان مكیم بلغاریا.
 -9ؽفارت افغاهؼتان مكیم کٍیت.
 -16ذوعال لٍهؼگعی افغاهؼتان مكیم ذطى.
 -11ذوػ ػ ػ ػ ػ ػعال لٍهؼ ػ ػ ػ ػ ػػگعی افغاهؼ ػ ػ ػ ػ ػػتان مك ػ ػ ػ ػ ػػیم
اؽتاهبٍل.
لعار اؽت بضؾ ًای ذیعبه لٍی څارهٍالی در
ذلؼات کي بعای تعتیب مؼٍدى مٍافكت هامي ًا با
3

کؿٍر ًای بیعوهی بي امناء می رؽط ،اـتعاک
فُال داـتي باـط .

 .1ذلؼي با دفتع مستعم  UNODCبا اـتعاک
مارک کٍلٌٍن رییػ ادارى مبارزى َلیي مٍاد مضطر و
ذعایم ؽازمان ملل متسط،هكعت زرغٍن و با زنٍر
صٍاذي َبطالسق ازمطی معؽتیال مبارزى َلیي
فؼاد اداری ،زکمت هللا هاقعی رییػ اَادى
دارایػػی ًا و رزیم هللا قافی رییػ پالن و ارتباط
صارزي پبعامٍن مبارزى َلیي فؼاد اداری و اَادى
دارایػػی ًا تطویع یافتي اؽت.
 .2ذلؼي با دفتع مستعم  UNAMAبا اـتعاک
زکمت هللا هاقعی رییػ اَادى داریػػی ًا  ،رزیم
هللا قافی رییػ پالن و ارتباط صارذي لٍی
څارهٍالی  ،روماها مؼؤول بضؾ لاهٍن دفتع
یٍهاما ،کیکٍ و بالل ولاد کارموطان ان دفتع
پبعامٍن مبارزى َلیي فؼاد اداری و اَادى دارایػػی ًا
تطویع یافتي اؽت.

2

تطویع ذلؼات با همایوطگی ًای ؽیاؽی
کؿٍرًای چٍن امعیکا ،دهمارک ،اهگلؼتان و
هٌادًای بین المللی  UNAMAو UNODC
کي در راؽتای مبارزى َلیي فؼاد اداری با این
ادارى ًمکاری می همایوط

3

لٍی څارهٍال ذمٌٍری اؽالمی افغاهؼتان و لٍی
اهُكاد یادداـت ًای تفاًم ًمکاری دو ذاهبي څارهٍال ذمٌٍری ازبکؼتان یادداـت تفاًم
ًمکاری دوذاهبي را بي تاریش  17ذٍن  2619در
با کؿٍر ازبکؼتان
ـٌع تاـکوط بي امنا رؽاهیطى اهط.
4

٪۰۰:

166:

٪۵:

166:

هنٌِ سا ی ٍ تسریع ّر چِ
بْار رًٍذ هقار ُ علنِ فستاد
اداری ٍ اعادُ داریی ّا

6

هنٌِ سا ی ٍ تسریع ّر چِ
بْار پرٍسِ تعقنب ٍ اًاقال
هجرهني فراهر ی

این فُالیت در ربٍ
دوم تکمیل ـطى
اؽت.

بوچمارک دوم :تكٍیت پعوؽي اَادى دارایػػی ًای غیعلاهٍهی

فُالیت ًای اؽاؽی

ـمارى

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

4

وعح مكعرى اَادى دارایػػی ًا از ذاهب این ادارى
وعح مكعرى اَادى دارایػػی ًا بعاؽاس لاهٍن مبارزى
َلیي فؼاد اداری در مىابكت با مُیارًای بین تعتیب و ذٌت وی معازل بي وزارت مستعم َطلیي
ارؽال ـطى اؽت.
المللی

5

توٌیم و تعتیب میکاهیغم ًماًوگی با وزارت ًای
صارذيَ ،طلیي ،داصلي و ؽتعى مسکمي ذٌت
اَادى دارایػػی ًای غیع لاهٍهی

۰

6

توٌیم میکاهیغم و ذطول زماهبوطی بعای
ـواؽایػػی دارایػػی ًای غیعلاهٍهی اهتكال ـطى بي
کؿٍر ًای صارذی

۰

5

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

166:

6:

6:

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

6:

6:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

هام ػ ػ ػ ػػي ـػ ػ ػ ػ ػػمارى ()268
تٌ نن بْار اهَر هربتَ بتِ
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/3/26
اعتتادُ دارایتتی ّتتا ٍ ایجتتاد ریاؽ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت څ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارهٍالی
ّوکاری ّای هٌاسب هنتاى اَػ ػ ػ ػػادى دارایػ ػ ػ ػ ػػی ً ػ ػ ػ ػػای
ادارا ریربط
غیعلاهٍهی

۰

۰

6

6

7

ارؽال درصٍاؽت ًمکاری ًای زكٍلی دوذاهبي
بي کؿٍرًای مضتلف ذٌت اَادى دارایػػی ًای
غیع لاهٍهی کي در صارج از کؿٍر اهتكال گعدیطى.

8

تسكیق و تُكیب لنایای دارایػػی ًای غیع لاهٍهی

6

 .1تعتیػ ػػب یادداـػ ػػت تفػ ػػاًم ًمکػ ػػاری دو ذاهبػ ػػي
میػ ػ ػ ػػان لػ ػ ػ ػػٍی څػ ػ ػ ػػارهٍالی ذمٌػ ػ ػ ػػٍری اؽػ ػ ػ ػػالمی
افغاهؼػػتان بػػا دادؽػػتان کػػل ذمٌػػٍری اؽػػالمی
ایعان ،لعار اؽت بي زودی بي امناء بعؽط.
 .2هٌایػػی ؽازی مؼػٍدى یادداـػت تفػاًم ًمکػاری
میػ ػ ػ ػػان لػ ػ ػ ػػٍی څػ ػ ػ ػػارهٍالی ذمٌػ ػ ػ ػػٍری اؽػ ػ ػ ػػالمی
افغاهؼػ ػػتان بػ ػػا کمیؼػ ػػیٍن مبػ ػػارزى َلیػ ػػي فؼػ ػػاد
اداری کؿٍر فلؼىین
 .3تعتیب مؼٍدى یادداـت تفػاًم ًمکػاری میػان
لػػٍی څػػارهٍالی ذمٌػػٍری اؽػػالمی افغاهؼػػتان بػػا
ادارى مب ػ ػ ػػارزى َلی ػ ػ ػػي فؼ ػ ػ ػػاد کؿ ػ ػ ػػٍر ذمٌ ػ ػ ػػٍری
لغالؼتان
 .4تعتیب مؼٍدى یادداـت تفػاًم ًمکػاری میػان
لػػٍی څػػارهٍالی ذمٌػػٍری اؽػػالمی افغاهؼػػتان بػػا
کؿٍر ذمٌٍری تاذکؼتان
 .5امن ػ ػػای تف ػ ػػاًم هام ػ ػػي می ػ ػػان ل ػ ػػٍی څ ػ ػػارهٍالی و
دافغاهؼػ ػ ػػتان باه ػ ػ ػ (  )Fintracaبػ ػ ػػي موٌ ػ ػ ػػٍر
ًمک ػ ػ ػػاری تب ػ ػ ػػادل مُلٍم ػ ػ ػػات و اوالَ ػ ػ ػػات در
راؽ ػ ػػتای مب ػ ػػارزى َلی ػ ػػي پ ػ ػػٍل ـ ػ ػػٍیػػی ،تمٍی ػ ػػل
تعوریغم و ؽایعذعایم مالی
ریاؽت څارهٍالی اَادى داریػػی ًای غیعلاهٍهی الی
اهفاذ مكعرى اَادى دارایػػی ًای غیعلاهی ،مٍمٍَات
غنب ارامی را در ؽىر والیت کابل و اَادى
دارایػػی کي مساکم زکم لىُی صٍد را در اَادى ان
قادر همٍدى اهط،رؽیطگی می همایط .تا اکوٍن ()24
لنیي را تست بعرؽی لعار دادى اؽت.

166:

166:

اعادُ دارایی ّای غصب
مذُ ٍ غنر واًًَی

6

166:

166:

اعادُ دارایی ّای غصب
مذُ ٍ غنر واًًَی

هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()3371
مػ ػ ػػٍرخ 1398/16/15
امعی ػ ػػت دفتعمعؽ ػ ػػتیالی
مبارزى َلیي فؼاد اداری

9

اَادى دارایػػی غیعلاهٍهی بي اؽاس ازکام
قادرـطۀ مساکم مىابق ازکام لاهٍن

16

ایداد بؼت ًای امعیت مبارزى َلیي فؼاد اداری بي تُطاد ( )۳4بؼت امعیت ًای مبارزى َلیي فؼاد
در ریاؽت ًای څارهٍالی اؽتیواؼ  33والیت در اداری در تمام ریاؽت ًای څارهٍالی اؽتیواؼ
والیات ایداد گعدیطى اؽت.
تؿکیل ؽال 1398

166:

11

بي تُطاد ( )32تن از اـضاص متضكف و مؼلکی
اؽتضطام  34تن امعین مبارزى َلیي فؼاد اداری
بي زیث امعین مبارزى َلیي فؼاد اداری در ریاؽت
بعای ریاؽت ًای څارهٍالی اؽتیواؼ والیات.
ًای څارهٍالی اؽتیواؼ والیت مكعر گعدیطى اهط.

166:

12

ایداد بؼت ًای څارهٍاالن رؽیطگی بي لنایای بي تُطاد ( )1بؼت څارهٍال رؽیطگی بي لنایای
غكب زمین بعای ریاؽت ًای څارهٍالی غكب زمین در ًع ریاؽت څارهٍالی اؽتیواؼ
والیات ایداد ـطى اؽت .
اؽتیواؼ  34والیت در تؿکیل ؽال 1398

166:

13

اؽتضطام  34تن څارهٍال رؽیطگی بي لنایای بي تُطاد ( )332تن از اـضاص بسیث څارهٍال
غكب زمین بعای ریاؽت ًای څارهٍالی مبارزى با غكب زمین در ریاؽت ًای څارهٍالی
اؽتیواؼ والیت مكعر گعدیطى اهط.
اؽتیواؼ والیات.

166:

7

۰

6:

۰

6:

۰

مبػػارزى مػػٍجع و محمػػع َلیػػي

166:

فؼ ػ ػػاد اداری و ذل ػ ػػٍگیعی ای ػ ػػن فُالی ػ ػػت در رب ػ ػػٍ
اول تکمی ػ ػ ػ ػػل گعدی ػ ػ ػ ػػطى
از ازدیاد دارایػػی ًػای غیػع اؽت.

لاهٍهی

166:

166:

166:

مبارزى ذطی و محمع َلیي هام ػ ػ ػ ػػي ـػ ػ ػ ػ ػػمارى ()354
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/9/23
مٍارد فؼاد اداری
ریاؽ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت َم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍمی
درؽىر والیات
اهکؿاؼ موابٍ بؿعی

مبارزى َلیي غاقبین این فُالیت در ربٍ
زمین و اَادى زمین ًای اول تکمیل گعدیطى
اؽت.
غكب ـطى.

مبارزى
ذطی َلیي هامي ـمارى ()354
غاقبین زمین و اَادى مٍرخ 1398/9/23
َمٍمی
زمین ًای غكب ـطى از ریاؽت
اهکؿاؼ موابٍ بؿعی
زورموطان

بوچمارک ؽٍم :افغایؾ دؽتعؽی معدم بي صطمات لٍیڅارهٍالی در ؽىر ولؼٍالی ًا
فُالیت ًای اؽاؽی

ـمارى

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

14

ـواؽایػػی ولؼٍالی ًایػػی کي در ان څارهٍال  )193( ولؼٍالی ـواؽائی ـطى اؽت.
مٍذٍد هیؼت و اَغام  26تن څارهٍال بعای  .2 اَغام ( )25تن څارهٍال کي از ذملي ()2
ولؼٍالی ًای تؿضیف ـطى
تن ان ًا څارهٍاالن زن میباـط.

166:

15

بعگغاری ( )2بعهامي امٍزـی ذعایم و ـیٍى ًای تطویع ( )2بعهامي امٍزـی تست َوٍان کٍد ذغا و
رؽیطگی بي ان بي ـمٍل ذعایم فؼاد اداری بعای لاهٍن اذعاات ذغایػػی بعای ( )۵۷تن از څارهٍاالن
ولؼٍالی ًای ها امن تطویع یافتي اؽت.
څارهٍاالن ولؼٍالی ًای ها امن.

166:

8

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

166:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

دؽتعؽی ؽعیٍ معدم بي ای ػ ػػن فُالی ػ ػػت در رب ػ ػػٍ
هٌادًای َطلی و لنایػػی اول ٪۳۹۸تکمیػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
گعدیطى اؽت.
ذٌت تامین َطالت

ارتك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػای ًعفی ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()1372
څ ػػارهٍاالن تًٍی ػػف ـ ػػطى م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/9/16
ریاؽ ػ ػػت ام ػ ػػٍزش ً ػ ػػای
در ؽىر ولؼٍالی ًا
مؼلکی

بوچمارک چٌارم :هؿع فیكلي ًای معکغ َطلی و لنایػػی مبارزى َلیي فؼاد اداری بي ـکل اهالین
فُالیت ًای اؽاؽی

ـمارى

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

16

تمام څارهٍاالن معکغ َطلی و مکلف بي مىالبي
څارهٍاالن معکغ َطلی و لنایػػی در اتٌام هامي و هؿعزکم درقٍرت دٍَی ـان از زنٍر مسکمي
قٍرت دٍَی صٍد هؿع زکم را مىابق بي گعدیطى اهط و تمام فیكلي ًای مساکم در معکغ َطلی
و لنایػػی َلوی بٍدى و زکم مسکمي در زنٍر
ازکام لاهٍن از مسکمي مىالبي می همایوط.
داـت رؽاهي ًا ابالغ می گعدد.

166:

17

هؿع فیكلي ًای مساکم در مٍرد لنایای معکغ
َطلی و لنایػػی از وعیق ویب ؽایت ادارى بي فیكلي ًای مساکم معکغ َطلی و لنایػػی قط فیكط
اؽاس زکم مسکمي وبق ازکام لاهٍن و پٍـؾ پیعامٍن لنایای در ویب ؽایت لٍی څارهٍالی بي
صبعی فیكلي ًای معکغ َطلی و لنایػػی مبارزى هؿع رؽیطى اؽت.
َلیي فؼاد اداری.

166:

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

هامي ـمارى ( )41مػٍرخ
 1398/9/25ریاؽػ ػػت
اذعایی ػ ػػي معک ػ ػػغ َ ػ ػػطلی و
لنػ ػ ػ ػ ػ ػػایػػی و ًمدوػ ػ ػ ػ ػ ػػان
اَتماد و ؽىر اگاًی
دریافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ایمیػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل از
معدم در مٍرد اذعاات
ریاؽت معبٍط

لٍی څارهٍالی افغایؾ
یافتي اؽت.
لیو لنایای هؿعـطى

9

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

166:

بوچمارک پودم :گغارـطًی از لنایای ذعایم فؼاد اداری
ـمارى

18

فُالیت ًای اؽاؽی

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

مىابق ذطول زماهی و اذوطای کي از وعؼ ـٍرای
َالی زاکمیت لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری بي
ارائي گغارـات ربٍ وار بي ـٍرای َالی زاکمیت
این ادارى مٍاقلت ورزیطى اؽت ،مكام مستعم
لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری راذٍ بي
رًبعی لٍی څارهٍالی درذلؼي ـٍرای َالی
تسكیكات ،مساکمات ،مسکٍمیت ًا و اذعای
زاکمیت لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری ـعکت
لعارًای تٍلیف معبٍط بي لنایای فؼاد اداری.
ورزیطى ،فُالیت ًا و دؽت اورد ًای این ادارى را
ارایي همٍدى اؽت .

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

166:

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

هتایخ بطؽت امطى
فُالیت ًای تىبیق ـطى
و دؽت اورد ًای
زاقلي در بضؾ مبارزى
با فؼاد اداری اهُکاس
یافتي اؽت.

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

گغارش ارایي ـطى

بوچمارک ـؿم :تؼعیٍ روهط رؽیطگی بي لنایای فؼاد اداری
ـمارى

19

فُالیت ًای اؽاؽی

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

 .1بي تُطاد ( )422لنیي فؼاد اداری جبت ـطى
اؽت.
 .2بي تُطاد ( )183لنیي فؼاد اداری بعرؽی و
بعرؽی ،تسكیق و تُكیب ( )1666لنیي فؼاد
تسكیق ـطى اؽت.
اداری بي ـمٍل لنایای بالی ماهطى معؽتیالی
 .3بي تُطاد ( )171لنیي فؼاد اداری با مساکم
مبارزى َلیي فؼاد اداری و معکغَطلی و لنایػػی.
تُكیب ـطى اؽت.
 .4بي تُطاد ( )47لنیي فؼاد اداری لىُیت
زاقل همٍدى اؽت.
11

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

166:

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()3217
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/9/36
امعیػػت دفتػػع معؽػػتیالی
تؼعیٍ روهط رؽیطگی بي مبارزى َلیي فؼاد اداری
لنایای واقلي فؼاد هام ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمارى ()41
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ1398/9/25
اداری
معک ػ ػػغ َ ػ ػػطلی و لن ػ ػػایػػی
ذػ ػ ػعایم ؽ ػ ػػوگین فؼ ػ ػػاد
اداری

26

بعگغاری ی بعهامي امٍزـی بعای ( )۳۰تن
مفتؾ داصلی ادارى در مٍرد چگٍهگی تعتیب
دوؽیي ًا و گغارـطًی لنایای فؼاد اداری .

21

ایداد (  ) 9کمیتي هاًع در لٍل اردو ًای وزارت
دفاع ملی بي اؽاس تفاًموامي مؿتعک مبارزى
َلیي فؼاد اداری میان لٍی څارهٍالی و وزارت
دفاع ملی بي موٌٍر هٌارت از تىبیق مٍارد
مؿضف ـطى در تفاًم هامي .

11

تطویع ( )1بعهامي امٍزـی ( )6روزى تست َوٍان
لٍاَط َمٍمی زكٍؽ ذغا و ذعایم هٌامی بعای ()23
تن از څارهٍاالن تفتیؾ داصلی .
ریاؽت څارهٍالی مبارزى َلیي فؼاد اداری َؼکعی
در مىابكت با پالن َمل مبارزى َلیي فؼاد اداری
کمیتي ًای هاًع مبارزى َلیي فؼاد را در لٍل اردو
ًای ذیل ایداد همٍدى اؽت :
 .1کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در وزارت
دفاع ملی
 .2کمبتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی ًٍایػػی
 .3کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی کماهطو
 .4کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری درلٍل
اردوی ًعات
 .5کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی لوطًار
 .6کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی ًلموط
 .7کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی 263
 .8کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی 261
 .9کمیتي هاًع مبارزى َلیي فؼاد اداری در لٍل
اردوی 269

166:

166:

166:

166:

هامي ـمارى ()1372
ؽىر داهؾ مؼلکی مٍرخ 1398/9/16
ریاؽت امٍزش ًای
مفتؿین ارتكا یافت
مؼلکی

مبارزى و ذلٍگیعی از گ ػغارش ربػػٍ ؽػػٍم ؽػػال
مٍارد فؼاد اداری در م ػ ػ ػػالی  1398ریاؽ ػ ػ ػػت
ؽىر لٍماهطاهی ًای څ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارهٍالی َؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػػکعی
مبارزى َلیي فؼاد اداری
وزارت دفاع ملی

بوچمارک ًفتم :تعویخ و تكٍیت فعًوگ ارزش گعایػػی ؽازماهی
ـمارى

22

فُالیت ًای اؽاؽی

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

بازهگعی مكعرى وعز ؽلٍک څارهٍاالن بي موٌٍر
بٌبٍد ّ
مُیارًای اصاللی و زكٍل اومیوان از مكعرى وعز ؽلٍک بازهگعی و تکمیل گعدیطى اؽت
تىبیق ان

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

166:

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

23

تكٍیب وعزالُمل ارزیابی اذعاات څارهٍاالن.

وعزالُمل ارزیابی اذعاات څارهٍاالن مىابق مادى
 ۳۶لاهٍن تؿکیل و قالزیت لٍی څارهٍالی از
ذاهب ـٍرای َالی لٍی څارهٍالی تكٍیب و هافظ
گعدیطى و بي تمام ریاؽت ًا تکػحیع گعدیطى اؽت.

166:

24

تطویع ( )3بعهامي امٍزـی بعای ( )78تن څارهٍاالن
تطویع ( )7بعهامي امٍزـی در بضؾ ذعایم فؼاد
ریاؽت ًای معکغی و معؽتیالی مبارزى َلیي فؼاد
اداری و مالی
اداری بي ًمکاری دفتع UNODC

166:

25

تطویع( )1بعهامي امٍزـی( )3روزى تست َوٍان
تطویع ( )1بعهامي امٍزـی امٍر مالی و تطارکات
بعهامي تطارکات و وعزالُمل ًای ان بعای ( )36تن
بعای ( )36تن کارموط
از څارهٍاالن با ًمکاری دفتعم مستعم UNODC

166:

166:

26

تطویع ( )56بعهامي امٍزـی در بضؾ ًای بي تُطاد ( )38بعهامي امٍزـی دربضؾ ًای
مضتلف ،درؽىر معکغ و والیات کي ( )1661تن
مضتلف زكٍؽ ذغای ماًٍی و ـکلی

166:

166:

12

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

هامي ـمارى ()354
مٍرخ 1398/9/23
غٌاهٌذی ّرچِ بنشار هقررُ ریاؽت َمٍمی موابٍ
طر سلَک څارنواالن ٍ بؿعی و هامي ()571
بْقَد فرٌّگ سا هاًی مٍرخ 1398/16/25
ریاؽت َمٍمی تطلیق
و مىالُات
څارنواالن هیابا طر العو

166:

این فُالیت در ربٍ
ار یتتابی اجتتراش ی ار یتتابی ٍ دوم تکمیل گعدیطى
اجتتراش هق تتی صتتَر اؽت.

گرف

166:

ؽىر اگاًی و ًعفیت
څارهٍاالن در معکغ و
والیات افغایؾ یافتي
اؽت.
څارهٍاالن ریاؽت ًای
معکغ و والیات ؽىر

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

27

څارهٍال مؼتفیط ـطى بي تعتیب ذیل تطویع یافتي
اؽت:
 .1تطویع ( )16بعهامي امٍزـی اذعاات ذغایػػی بضؾ
ًای اول  ،دوم  ،ؽٍم و چٌارم بعای ()214
تن څارهٍاالن بي ؽىر معکغ و والیات.
 .2تطویع( )1بعهامي امٍزـی اذعاات ذغایػػی در
ذعایم هٌامی بعای ( )38تن څارهٍال ذطیط
التكعر هٌامی.
 .3تطویع ( )2بعهامي امٍزـی ذعایم پٍل ـٍیػػی
بعای ( )56تن از څارهٍاالن معکغ و والیات.
 .4تطویع ( )9بعهامي امٍزـی تست َوٍان َطالت
بعای اوفال و هٍذٍاهان بطیل زبػ و زدغ
بعای ( )266تن څارهٍال معکغ و الیات.
 .5تطویع ( )2بعهامي امٍزـی ذعایم َلیي اـضاص ،
امٍال و َفت دربضؾ صاص کٍد ذغا بعای
( )165تن څارهٍال معکغ و الیات.
 .6تطویع ( )2بعهامي امٍزـی ذعایم مٍاد مضطر
بعای ( )56تن څارهٍال .
 .7تطویع ( )12بعهامي امٍزـی رؽیطگی بي لنایای
صؿٍهت َلیي زن بعای ( )293تن څارهٍال
معکغ والیات.
بعهامي امٍزـی درمٍرد مكعرى وعزؽلٍک و وعزالُمل
تطویع ( )2بعهامي امٍزـی در مٍرد مكعرى وعز
ارزیابی اذعاات بي هؼبت اولٍیت لعار گعفتن بعهامي
ؽلٍک و وعزالُمل ارزیابی اذعاات څارهٍاالن
امٍزـی (بضؾ صاص کٍد ذغا و رؽیطگی بي
بعای ( )66تن څارهٍال.
لنایای صؿٍهت َلیي زن) تطویع هیافتي اؽت.
لابل یاد اوری اؽت کي این فُالیت بي دلیل
13

داهؾ مؼکلی ـان ارتكا مؼلکی

یافتي اؽت.

۰:

۰:

6

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

مٍمٍع فٍؽ اغاز هگعدیطى اؽت.

28

تُیین اَنای واذط ـعایه بعای کمیتي ارزیابی
اذعاات و تعتیب الیسۀ وًایف بعای اَنای
کمیتۀ ارزیابی اذعاات مؼلکی څارهٍاالن.

29

رؽیطگی بي ـکایات َطم رَایت مكعرى وعز
ؽلٍک څارهٍاالن و اتضاذ الطامات تادیبی.

36

گغارش دًی ربٍ وار از تىبیق ؽفارـات کمیتي
مؼتكل مؿتعک هٌارت و ارزیابی مبارزى َلیي
فؼاد اداری (.)MEC

14

 )۶( .٪تن اَنای واذط ـعایه بعای کمیتي ارزیابی
اذعاات تُیین گعدیطى اؽت.
 .2الیسي وًایف بعای اَنای کمیتي ارزیابی
اذعاات څارهٍاالن تعتیب گعدیطى اؽت.
 )28( .1مٍرد ـکایات جبت و مٍرد رؽیطگی لعار
گعفتي و ًمچوان الطامات تادیبی ذیل اهدام یافتي
اؽت:
 )35( تن تٍقیي گعدیطى اؽت .
 )31( تن لابل رًومٍد وتفٌیم
 )2( تن لابل تمدیط
لٍی څارهٍالی بي موٌٍر افغایؾ مؤجعیت و محمعیت
کاری ؽاصتار تؿکیالتی را اقالح،تىبیق و َملی
همٍدى اؽت ،فُالیت ًای مؿضف در بضؾ
ارتكای ًعفیت کاری کارموطان اهدام یافتي کي موتخ
بي تؼعیٍ روهط رؽیطگی بي لنایا و بٌبٍد کیفیت
ار َایي صطمات َطلی ،افغایؾ تىبیق بٍدذي و
افغایؾ ؽىر اَتماد معدم روی پعوؽي ًای کاری
این ادارى بٍذٍد امطى اؽت .کمیتي مستعم مؼتكل
هٌارت و ارزیابی مبارزى َلیي فؼاد اداری ()MEC
بي لٍی څارهٍالی ( ) ۵٪ؽفارش را بي موٌٍر مبارزى
َلیي فؼاد اداری ار َایي همٍد بٍدى کي از ذملي ()51
ؽفارش ،تمام ؽفارـات را قط فیكط تکمیل

څارهٍاالن در اذعاات
166:

166:

مؼلکی ـان از مكعرى این فُالیت در ربٍ
اول و دوم تکمیل
وعز ؽلٍک رَایت گعدیطى اؽت.

166:

166:

څارهٍاالن در اذعاات هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()1499
مؼلکی ـان از مكعرى م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/9/23
وعز ؽلٍک تُمیم پیعوی ریاؽ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت څ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارهٍالی
تفتیؾ داصلی
کعدهط

همٍدهط.

166:

166:

ؽفارـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات کمیتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
( )MECتىبی ػػق گعدی ػػطى گغارش هؿع ـطى
اؽت.

31

32

همٍدى ) ۴ (،ؽفارش مؼتكیما بي این ادارى معبٍط
همی باـط و هیاز بي ًمکاری ؽایع ادارات و تكمیم
ذمُی داـتي و ( )1ؽفارش بوا بع مؿکالت لاهٍهی
وی هامي رؽمی ان کمیتي  ،زظؼ گعدیطى اؽت.
وعح وعزالُمل تغکیي څارهٍاالن تعتیب و هٌایػػی
گعدیطى کي ذٌت تطلیق بي کمیتي تفوین ارؽال
وعح و تعتیب وعزالُمل تغکیي څارهٍاالن
گعدیطى اؽت.
وٍری کي ؽکعتعیت ویژى مبارزى َلیي فؼاد داری
بٌتع می داهط در لٍی څارهٍالی بضؾ اوالع دًی و
اوالع گیعی داصلی مىابق لٍاهین هافظى ،ایداد
گعدیطى کي ً
َمال فُالیت دارد.
 -1لاهٍن زمایت از اوالع دًوطى گان ذعایم فؼاد
اداری بي اؽاس فعمان تكویوی ـمارى ( )316مٍرخ
 1397/6/14مكام َالی ریاؽت ذمٌٍری تٍـیر
ایداد معذٍ اوالع گیعی داصلی مىابق لاهٍن گعدیطى اؽت ،مادى ( )19این لاهٍن معذٍ معکغی
زمایت از اوالع دًوطگان فؼاد اداری و ایداد اوالع گیعی را در کمیؼیٍن مبارزى با فؼاد اداری
وعزالُمل معذٍ اوالع گیعی داصلی بعای توٌیم پیؾ بیوی کعدى اؽت ،اما کمیؼیٍن مبارزى با فؼاد
اداری تا کوٍن ایداد هگعدیطى تا امٍر معبٍط بي
اذعاات ان.
معذٍ اوالع گیعی معکغی توٌیم گعدد ،از ذاهبی
در فكعى اول مادى ( )21لاهٍن متظکعى امطى اؽت،
معذٍ اوالع گیعی داصلی در تمام ادارات دولتی و
غیع دولتی مىابق ازکام این لاهٍن ایداد میگعدد،
در فكعى دوم مادى ( )21هیغ امطى اؽت ،معذٍ
اوالع گیعی داصلی در ادارات داصلی ،متؿکل از
وزیع یا رئیػ َمٍمی ،مُاون مؼلکی و رئیػ
15

166:

166:

اساخذام
جلَگنری ا
این فُالیت در ربٍ دوم
امخاص هفسذ ٍ غنر هاعْذ تکمیل گعدیطى اؽت.
گردیذ

166:

166:

هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()1219
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/9/27
ریاؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت څػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارهٍالی
کوت ػ ػ ػ ػػعول و معالب ػ ػ ػ ػػت و
هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()٪۴۷۵
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ ٪۳۹۸/۹/٪۴
ریاؽػ ػ ػ ػ ػػت اوالَػ ػ ػ ػ ػػات و
ارتباط َامي

کارموطان و معاذُین بي
اؽاهی و بي ـکل مكئٍن از
تدارب و مؿاًطات ـان از
مٍارد فؼاد اداری و ؽٍء
اؽتفادى اوالع در ادارى
اوالع می دًوط

تفتیؾ داصلی ادارات معبٍط می باـط.
بواء هٍع فُالیت و ؽاصتار معذٍ اوالع گیعی
داصلی در فكعى اول و دوم مادى ( )21لاهٍن
زمایت از اوالع دًوطگان ذعایم فؼاد اداری پیؾ
بیوی گعدیطى اؽت.
ریاؽت څارهٍالی کوتعول و معالبت این ادارى
امعیت ؽمٍ ـکایات را در تؿکیالت صٍیؾ ایداد
همٍدى تا ـکایات ًمٍووان را از وعیق ـمارى
اصتكاقی ( )186ذمٍ اوری وغعض رؽیطگی بي
معاذٍ ذیعبه ان ارؽال می همایط ،اما هٍع فُالیت
و ؽاصتار ان با معذٍ معکغی اوالع گیعی کمیؼیٍن
مبارزى با فؼاد اداری مىابكت هطارد.
 -2معذٍ اوالع دًی در لٍی څارهٍالی با تعکیب
( )۳تن تست ریاؽت مستعم څارهیار ذمؿیط
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
و ادارات تٌیي گعدیطى کي مىابق ان اذعاات الزم
قٍرت می گیعد.
( )31لىُي فٍرم دؽتعؽی بي اوالَات از وعیق
مؿاوریت امٍر ملی و ؽضوگٍی مكام بعای
متكامیان اوالَات،تٍزیٍ و ًوچوان ( )4کوفعاهػ
مىبٍَاتی را راى اهطازی و ( )56مكازبي تكٍیعی و
تیلفٍهی از وعؼ مستعم څارهیار ذمؿیط رؽٍلی
16

ؽضوګٍی مكام ادارى قٍرت گعفتي اؽت.

بوچمارک ًؿتم :بٌبٍد ؽیؼتم مطیعیت موابٍ بؿعی ادارۀ لٍیڅارهٍالی
ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

بي تُطاد ( )1292کارموط در ؽیؼتم مُلٍماتی
موابٍ بؿعی جبت هؿطى بٍد  ،جبت گعدیطى اؽت.

166:

34

بعهامػي امٍزـػػی ؽیؼػتم مػػطیعیت مُلٍمػاتی مػػطیعیت
تطویع( )2بعهامي امٍزـی بعای ( )٪۰تن کارموطان
موابٍ بؿعی بي وٍر ذطاگاهي ( )2بعهامي تطویع یافتػي
در مٍرد اؽتفادى از ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت
کػػي ( )56تػػن از کارموػػطان ادارى از ان مؼػػتفیط ـػػطى
موابٍ بؿعی.
اهط.

166:

35

جبت و اپطیت(  )4666تن کارموط و کارکن جبت و اپطیت ( )766تن کارموطان و کارکن ملکی و
ملکی و هٌامی لٍیڅارهٍالی در ؽیؼتم هٌامی درؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی
اهدام یافتي اؽت.
مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی .

166:

ـمارى

فُالیت ًای اؽاؽی

33

ارزیابی ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی
بعای تؿضیف کارموطان جبت هاـطى.

17

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

166:

9۳:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

کارموطان در ؽیؼتم
مُلٍماتی مطیعیت موابٍ
بؿعی جبت گعدیط.

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

ارتكای ؽىر داهؾ
کارموطان

هامي ـمارى ()۳۵۴
مٍرخ 1398/9/23
َمٍمی
ریاؽت
اهکؿاؼ موابٍ بؿعی

هامي ـمارى ()354
زفي دلیق مُلٍمات و مٍرخ 1398/9/23
َمٍمی
ریاؽت
تؼعیٍ گغارـطًی
اهکؿاؼ موابٍ بؿعی

بوچمارک هٌم :اهکؿاؼ ؽیؼتم ًای مساؽبي اذواس و دارایػػی ًا
ـمارى

فُالیت ًای اؽاؽی

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

36

تعتیب وعزالُمل تٌیي و تٍزیٍ اذواس

وعزالُمل تٌیي و تٍزیٍ اذواس تعتیب و تطوین
گعدیطى اؽت.

166:

166:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

هامي ـمارى ()6373
مٍرخ 1398/9/16
ریاؽت صطمات

روهط تٌیي و تٍزیٍ اذوػاس
 ،ایدػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ـػ ػ ػ ػ ػ ػػفافیت در
پعوؽي ًا ایداد گعدیط

37

ؽیؼتم مطیعیت الکػتعوهیکی بعای جبت  ،تٍزیٍ
ایداد ؽیؼتم مطیعیت الکػتعوهیکی بعای جبت و زفي و هگٌطاـت اوالَات و اذواس ایداد گعدیطى
اؽت و ً
َمال فُالیت می همایط .
تٍزیٍ اذواس

18

166:

166:

هامي ـمارى ()6373
مٍرخ 1398/9/16
ریاؽت صطمات.

بوچمارک دًم :افغایؾ ًم اًوگی میان لٍیڅارهٍالی و هٌادًای ذامُي مطهی

فُالیت ًای اؽاؽی

ـمارى

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

38

بي موٌٍر بازهگعی وعزالُمل اؽتضطام څارهٍاالن،
دٍَت و تؼٌیل اـتعاک همایوطى ًای هٌادًای
کمیتي ایداد و وی ذلؼات متُطد با مؿٍرى
ذامُۀ مطهی در ّکمیتۀ بازهگعی وعزالُمل
ر
تضویکی مؿاو ین داصلی و صارذی اتسادیي اروپا
اؽتضطام څارهٍاالن
مٍرد بازهگعی لعار گعفتي و کار باالی ان ادامي دارد.

166:

39

لٍی څارهٍال دولت ج .ا.ا روز ًای دوـوبي غعض
ماللات ًای مؼتكیم لٍی څارهٍال ج.ا.ا با
اؽتماع ـکایات و رؽیطگی بي َعایل معاذُین با
معاذُین ی روز درًفتي از ؽاَت  7قبر الی
ان ًا ماللات می همایط کي بي تُطاد ( ) 2689تن
 9ـب ذٌت رؽیطگی بي ـکایات و داد صٍاًی
معاذُین (زن و معد) را ماللات و بي ـکایات ـان
معاذُین .
رؽیطى گی قٍرت گعفتي اؽت .

166:
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فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

166:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

هامي ـمارى ()256
ـفافیت در پعوؽي ًای مٍرخ 1398/3/26
َمٍمی
ریاؽت
اؽتضطام ایداد گعدیط
اهکؿاؼ موابٍ بؿعی

تؼٌیل دؽتعؽی معدم
بي مكام رًبعی لٍی
څارهٍالی دؽتعؽی پیطا گغارش مظکٍر از وعیق
ایمیل ادرس دریافت
کعدى و مؿکالت ان ًا گعدیطى اؽت.
و رؽیطگی قٍرت گعفتي
اؽت.

46

هؿع  17مٍرد اوالَات در مٍرد ادارى و فُالیت
ًای ان بي ـمٍل پالن ًا و گغارش ًای کاری و
گغارش از فُالیت ًای هٌارتی از لبیل هٌارت از
اذعاات ادارات در مىابكت با مادى پاهغدًم
لاهٍن دؽتعؽی بي اوالَات.

21

هؿع اوالَات و گغارش ًای کػاری لػٍی څػارهٍالی بػا
در هٌعداـ ػػت زک ػػم م ػػادى  15ل ػػاهٍن دؽتعؽ ػػی ب ػػي
اوالَػ ػػات ازوعیػ ػػق وی ػ ػب ؽػ ػػایت ادارى  ، ،ذعیػ ػػطى
څ ػػارهٍال ،فك ػػل هام ػػي َلم ػػی پژوًؿ ػػی و ق ػػفسات
اذتماَی لعار اتی بي دؽت هؿع ؽپعدى ـطى اؽت:
 .1وًایف و قالزیت ًای ادارى لٍی څارهٍالی .
 .2هؿع ـمارى تماس ،ایمیل و ادرس ادارى .
 .3فػػٍرم ًػػای جبػػت هػػام کاهطیػػطا  ،بؼػػت ًػػای کػػي بػػي
رلابت ازاد گظاـتي ـطى .
 .4ـػ ػ ػ ػػمارى اصتكاقػ ػ ػ ػػی  ، 186ـػ ػ ػ ػػمارى دیدیتػ ػ ػ ػػل
 6262261512وایمی ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ادرس
 ago.control@ago.gov.afب ػ ػػي موٌ ػ ػػٍر اص ػ ػػظ
ـکایات و رؽیطگی بي ان.
 . 5هؿ ػػع ل ػػاهٍن اؽاؽ ػػی،لاهٍن تؿ ػػکیل ق ػػالزیت
ًای لٍی څػارهٍالی ،لػاهٍن اذػعاات ذغای ػػی ،لػاهٍن
مو ػ ػػٍ صؿ ػ ػػٍهت َلی ػ ػػي زه ػ ػػان  ،ل ػ ػػاهٍن مب ػ ػػارزى َلی ػ ػػي
مؼکعات ومٍاد مضػطر وکوتػعول ان،لػاهٍن پػٍلیػ و
کٍد ذغا
 6.هؿػ ػػع( )18تف ػػاًم هام ػػي ًمک ػػاری می ػػان لػ ػػٍی
څ ػػارهٍالی و وزارت ً ػػا و ا دارات دولت ػػی و غیعدولت ػػی
در راؽػتای مبػارزى َلیػػي فؼػاد اداری  ،مسٍصؿػػٍهت
َلی ػ ػػي زه ػ ػػان و اوف ػ ػػال  ،زمای ػ ػػت از ؽ ػ ػکػتٍر َ ػ ػػطلی
ولنایػػی و ؽایع بضؾ ًا.
 .7فُ ػ ػػال ؽ ػ ػػاصتن ؽیؼ ػ ػػتم اهالی ػ ػػن دؽتعؽ ػ ػػی ب ػ ػػي
اوالَات و مُلٍمات بػعای ًمٍووػان َغیػغ مػا ذٌػت
صاهي پٍری فٍرم اوالَات و مُلٍمات.

166:

166:

هامػ ػ ػػي ـػ ػ ػػمارى ()1475
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍرخ 1398/9/24
ـ ػػٌعوهطان ب ػػي اؽ ػػاهی ب ػػي ریاؽػ ػ ػ ػ ػػت اوالَػ ػ ػ ػ ػػات و
اوالَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات از ادارى و ارتباط َامي
فُالی ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػای ان ذٌػػت مُلٍمػػات بیؿػػتع
ب ػ ػػي وی ػ ػػب ؽ ػ ػػایت ادارى
دؽتعؽی پیطا کعدهط.
معاذُي ـٍد.
www.ago.gov.af

 .8هؿ ػ ػػعصطمات مؼ ػ ػػتكیم ادارى ب ػ ػػي م ػ ػػعدم َغی ػ ػػغ م ػ ػػا
ـػػامل ماللػػات ًػػای مؼػػتكیم لػػٍی څػػارهٍال قػػازب
روز ًػ ػ ػػای دوـػ ػ ػػوبي بػ ػ ػػا م ػ ػ ػعاذُین ،دفتعپػ ػ ػػظیعش و
مُلٍمات  ،دفتع َعایل  ،قوطوؽ ـکایات.
 .9تٌیي وهؿع(  ) 56گغارش و صبع معکغی
 .8تٌیي وهؿع ( )46گغارش و صبع والیتی
 .9هتایخ ازمٍن بؼت ًای مؼلکی ادارى.
 .16هؿ ػػع اَ ػػالن رل ػػابتی  16بؼ ػػت مؼ ػػلکی ادارى
قػػعؼ بػعای مُلػػٍلین بػػي مواؽػػبت گعامػػی داـػػت از
روز ذٌاهی مُلٍلین.
 .11هؿ ػػع  PDFذعی ػػطى ـ ػػمارى ( 113ال ػػی )115
څارهٍال
 .11هؿػع  PDFفكػل هامػي َلمػی پژوًؿػی ـػمارى
( )53څارهٍال
 .12هؿػ ػػعداوولبی ً ػ ػػا ،اَاله ػ ػػات کاریابی،اَالمی ػ ػػي
مىبٍَػػاتی  ،اوالَی ػػي ً ػػا و ـ ػػیٍى هگ ػػارش مكال ػػي در
فكل هامي َلمی َلمی پژوًؿی څارهٍال.
 .13هؿػػع تاریضچػػي لػػٍی څػػارهٍالی  ،زهػػطى گػػی هامػػي
لٍی څارهٍال ومعؽتیال ًای ان
 .14کمیتػ ػػي دؽتعؽػ ػػی بػ ػػي اوالَػ ػػات کػ ػػي درراس ان
مستػػعم ذمؿػػیط رؽػػٍلی بػػي زیػػث مؼػػؤل معذػػٍ
اوالع رؽاهی می باـػوط بػا ـػمارى ًػای تمػاس ،
ایمیػ ػػل و ادرس در وب ؽػ ػػایت لػ ػػٍی څػ ػػارهٍالی
هؿعومُعفی گعدیطى اؽت .
 .15هؿػ ػ ػػع بضػ ػ ػػؾ ًػ ػ ػػای فعَػ ػ ػػی  ،دفػ ػ ػػاتع والیتػ ػ ػػی و
ؽ ػ ػػازٍی،بعهامي ً ػ ػػا و پ ػ ػػعو ى ً ػ ػػای اهکؿ ػ ػػافی
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معبٍوي .
 .16هؿعپالیؼػی ،پػالن اؽػػتعاتیژی پػول ؽػالي لػػٍی
څػ ػ ػػارهٍالی و پػ ػ ػػالن ًػ ػ ػػای کػ ػ ػػاری بضػ ػ ػػؾ ًػ ػ ػػای
معبٍوي.
 .17هؿع( )6وعزالُمل کاری بضؾ ًای معبٍوي
 .18کػار روی هؿػع گػغارش ومػُیت مػالی ؽػال مػػالی
 1398ادارى ب ػ ػػي ـػ ػ ػػمٍل اؽػ ػ ػػواد بٍدذػ ػ ػػي یػ ػ ػ ػػی
باًمکاری ریاؽت مالی و اداری .
یادداـػػت :ب ػعای مُلٍمػػات بیؿػػتع میتٍاهیػػط بػػي ایػػن
لیو (  ) www.ago.gov.afمعاذُي هماییط.

بوچمارک یازدًم :تكٍیت ؽیؼتم مطیعیت لنایا ()CMS
ـمارى
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فُالیت ًای اؽاؽی

ـاصف ًای ذغئی پالن ـطى

بي موٌٍر اذعاات بٌتع  ،کمیتي یػػی تست ریاؽت
معؽتیال قازب لٍی څارهٍالی درامٍر تسكیق
،ایداد گعدیطى اؽت .هٌارت از پعوؽي مظکٍر بي
ریاؽت مستعم څارهٍالی هٌارت بع توفیظ ازکام
ایدػػاد ّکمیتػػۀ مؿػػضف ذٌػػت ـواؽػػایػػی صالًػػا و
وبطیل زبػ و زدغ تفٍیل گعدیطى اؽت.
هیازموػػطی ًػػای ؽیؼػػتم مػػطیعیت لنػػایا و ـػػعی
ًمچوان در ًماًوگی با دفتع مستعم )) JSSP
ؽاصتن ان با بضؾ ًای معبٍوي.
صالًا و هیازموطی ًای ؽیؼتم جبت مطیعیت
لنایا ـواؽائی گعدیطى و درهتیدي  ،تفاًم بعاین
گعدیط ) )CMS2ذٍابگٍی تمام هیازموطی ًای
مطیعیت جبت لنایامی باـط و هیغ این ؽیؼتم
22

فیكطی
پیؿعفت
ـاصف در ربٍ

166:

فیكطی پیؿعفت
َمٍمی

166:

هتایخ بطؽت امطى

اؽواد و ـٍاًط
زمایٍی

تیقنا سنسان هذیری
ریاس
در
و ایای
ّایڅارنوالی جْ بْقَد
ای ػ ػػن فُالی ػ ػػت در رب ػ ػػٍ
ٍ تسریع رًٍذ رسنذگی بِ دوم تکمی ػ ػ ػ ػػل گعدی ػ ػ ػ ػػطى
و ایای ٍ تسْن پرٍسِ اؽت.
ً ار ٍ گ ارمذّی ا
پنشرف فعالن ّای اًجام
مذُ

ازذاهب دفتع مستعم ) ) JSSPایداد می گعدد.
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بي موٌٍر تكٍیت ؽیؼتم مطیعیت لنایا اذعاات
ذیل قٍرت گعفتي اؽت:
 )7( .1پایي کمپیٍتع دربضؾ معکغ بي ـمٍل ()9
والیت و ًمچوان ماـین فٍتٍکاپػی  ،پعهتع و UPS
تدٌیغ گعدیطى کي ً
َمال اؽتفادى قٍرت می گیعد.
 .2هكب ؽیؼتم َامل (Operating System:
) MS Windows 16 Pro-46-bitتٍلیط ـعکت
 Microsoftبعای چٌار پایي کمپیٍتع مطیعیت جبت
لنایا
ّ
تٌیۀ وؽایل و لٍازم بعای تكٍیت ًع چي بیؿتع  .3هكب بعهامي مایکعو ؽافت افیػ (Microsoft
ؽیؼتم مطیعیت لنایا در معکغ و والیات.
) Office and Business 2619تٍلیط ـعکت
 Microsoftبعای چٌار پایي کمپیٍتع مطیعیت جبت
لنایا.
 .4بي موٌٍر ذلٍگیعی از بعوز ویعوس ًا بطاصل
ؽیؼتم جبت لنایا ) (CMSبي تُطاد چٌار زلكي
اهتی ویعوس (McAfee Small Business
) Security 12-Month Subscriptionتٍلیط
ـعکت  McAfeeهیغ هكب چٌار پایي کمپیٍتع ان
مطیعیت گعدیطى اؽت.
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۴۰:

٪۰:

هامي ـمارى ()511
تیقنا سنسان هذیری مٍرخ 1398/9/28
څارهٍالی
ریاؽت
و ایای در څارنوالی ّای تطلیق و مىالُات و
ً اهی جْ بْقَد ٍ تسریع هامي ـمارى ()564
رًٍذ رسنذگی بِ و ایای ٍ مٍرخ 1398/9/17
تسْن
تکوالٍ ی
ریاؽت
مُلٍماتی

43

مؼٍدى وعزالُمل و رًومٍد کاری بعای ؽیؼتم
مطیعیت لنایا تعتیب گعدیطى اؽت.
بي اؽاس فیكلي ذلؼي دوبی مؼٍدى لاهٍن توٌیم
ؽیؼتم مطیعیت لنایا با اـتعاک همایوطگان لٍی
تعتیب وعزالُمل و رًومٍد کاری بعای ؽیؼتم څارهٍالی  ،وزارت ًای َطلیي  ،امٍر داصلي  ،دفاع
ملی  ،ریاؽت َمٍمی امویت ملی و اهدمن مؼتكل
مطیعیت لنایا
وکالی مطافٍ تست هٌع ؽتعى مسکمي تعتیب
گعدیطى اؽت.
تعتیب مؼٍدى لاهٍن ؽیؼتم مطیعیت لنایا
()CMS
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166:

166:

هامي ـمارى ()826
مٍرخ 1398/9/17
َمٍمی
ریاؽت
څارهٍالی هٌارت بع
هتفیظ ازکام و بطیل
زبػ و زدغ

پیؿعفت اذعاات
الف :فُالیت ًای تکمیل ـطى
 .1تطویع ذلؼات بي موٌٍر ایداد ًماًوگی با وزارت ًای صارذيَ ،طلیي ،داصلي و ؽتعى مسکمي پیعامٍن اؽتعداد متٌمین و
مدعمین و ذعایم فعامعزی ،مُامطت و ًمکاری ًای لنایػػی با ؽایع کؿٍرًا.
 .2ارؽال درصٍاؽت ًمکاری ًای زكٍلی دوذاهبي بي کؿٍرًای مضتلف ذٌت اَادى دارایػػی ًای غیع لاهٍهی کي در صارج از
کؿٍر اهتكال گعدیطى.
 .3تحقنا ٍ تعقنب و ایای دارایی ّای غنر واًًَی
 .4اؽتضطام  34تن امعین مبارزى َلیي فؼاد اداری بعای ریاؽت ًای څارهٍالی اؽتیواؼ والیات
 .5اؽتضطام  34تن څارهٍال رؽیطگی بي لنایای غكب زمین بعای ریاؽت ًای څارهٍالی اؽتیواؼ والیات
 .6څارهٍاالن معکغ َطلی و لنایػػی در اتٌام هامي و قٍرت دٍَی صٍد هؿع زکم را مىابق بي ازکام لاهٍن از مسکمي مىالبي می
همایوط
 .7هؿع فیكلي ًای مساکم در مٍرد لنایای معکغ َطلی و لنای ػی 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
 .8ارائي گغارـات ربٍ وار بي ـٍرای َالی زاکمیت لاهٍن و مبارزى َلیي فؼاد اداری راذٍ بي تسكیكات ،مساکمات ،مسکٍمیت ًا
و اذعای لعارًای تٍلیف معبٍط بي لنایای فؼاد اداری
 .9بعرؽی ،تسكیق و تُكیب ( )1666لنیي فؼاد اداری بي ـمٍل لنایای بالی ماهطى معؽتیالی مبارزى َلیي فؼاد اداری و
معکغَطلی و لنایػػی
 .16بعگغاری ی بعهامي امٍزـی بعای ( )۳۰تن مفتؾ داصلی ادارى در مٍرد چگٍهگی تعتیب دوؽیي ًا و گغارـطًی لنایای فؼاد
اداری
 .11ایداد (  ) 9کمیتي هاًع در لٍل اردو ًای وزارت دفاع ملی بي اؽاس تفاًموامي مؿتعک مبارزى َلیي فؼاد اداری میان ادارى لٍی
څارهٍالی و وزارت دفاع ملی بي موٌٍر هٌارت از تىبیق مٍارد مؿضف ـطى در تفاًم هامي
 .12تطویع( )7بعهامي امٍزـی در بضؾ ذعایم فؼاد اداری و مالی
 .13تطویع ( )1بعهامي امٍزـی امٍر مالی و تطارکات بعای ( )36تن کارموط
 .14تطویع ( )56بعهامي امٍزـی در بضؾ ًای مضتلف زكٍؽ ذغای ماًٍی و ـکلی
 .15رؽیطگی بي ـکایات َطم رَایت مكعرى وعز ؽلٍک څارهٍاالن و اتضاذ الطامات تادیبی
 .16گغارش دًی ربٍ وار از تىبیق ؽفارـات کمیتي مؼتكل مؿتعک هٌارت و ارزیابی مبارزى َلیي فؼاد اداری ()MEC
 .17ایداد معذٍ اوالع گیعی داصلی مىابق لاهٍن زمایت از اوالع دًوطگان فؼاد اداری و ایداد وعزالُمل معذٍ اوالع گیعی
داصلی بعای توٌیم اذعاات ان.
 .18تطویع ( )2بعهامي امٍزـی بعای ( )٪۰تن کارموطان در مٍرد اؽتفادى از ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی
 .19ماللات ًای مؼتكیم لٍی څارهٍال ج.ا.ا با معاذُین ی روز درًفتي از ؽاَت  7قبر الی  9ـب ذٌت رؽیطگی بي ـکایات
و داد صٍاًی معاذُین
 .26هؿع  17مٍرد اوالَات در مٍرد ادارى و فُالیت ًای ان بي ـمٍل پالن ًا و گغارش ًای کاری و گغارش از فُالیت ًای هٌارتی
از لبیل هٌارت از اذعاات ادارات در مىابكت با مادى پاهغدًم لاهٍن دؽتعؽی بي اوالَات
 .21تعتیب وعزالُمل و رًومٍد کاری بعای ؽیؼتم مطیعیت لنایا.
 .22بازهگعی مكعرى وعز ؽلٍک څارهٍاالن بي موٌٍر بٌبٍد ّ
مُیارًای اصاللی و زكٍل اومیوان از تىبیق ان
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ب :فُالیت ًای در زال اذعا
.1
.2

جبت(  )4666تن کارموط و کارکن ملکی و هٌامی لٍیڅارهٍالی در ؽیؼتم مُلٍماتی مطیعیت موابٍ بؿعی
ّ
تٌیۀ وؽایل و لٍازم بعای تكٍیت ًع چي بیؿتع ؽیؼتم مطیعیت لنایا در معکغ و والیات

ج :فُالیت ًای اغاز ها ـطى
.1
.2
.3
.4

توٌیم و تعتیب میکاهیغم ًماًوگی با وزارت ًای صارذيَ ،طلیي ،داصلي و ؽتعى مسکمي ذٌت اَادى دارایػػی ًای غیع لاهٍهی
توٌیم میکاهیغم و ذطول زماهبوطی بعای ـواؽایػػی دارایػػی ًای غیعلاهٍهی اهتكال ـطى بي کؿٍر ًای صارذی
اَادى دارایػػی غیعلاهٍهی بي اؽاس ازکام قادرـطۀ مساکم مىابق ازکام لاهٍن
تطویع ( )2بعهامي امٍزـی در مٍرد مكعرى وعز ؽلٍک و وعزالُمل ارزیابی اذعاات څارهٍاالن بعای ( )66تن څارهٍال

د :فُالیت ًای مُىل ـطى :
 .1تطویع ذلؼات با همایوطگی ًای ؽیاؽی کؿٍرًای چٍن امعیکا ،دهمارک ،اهگلؼتان و هٌادًای بین المللی چٍن  UNAMAو
UNODCکي در راؽتای مبارزى َلیي فؼاد اداری با این ادارى ًمکاری می همایوط.

مؿکالت و چالؾ ًا :
ـمارى
1
2
3
4
5

مؿکالت

راى زل ًای پیؿوٌادی

َػػطم تكػػٍیب و تٍـػػیر مكػػعرى اَػػادى داریػ ػػی ًػػای غیعلػػاهٍهی
تٍؽه معاذٍ معبٍوي .
مػػُیف بػػٍدن ًمکػػاری هٌ ػػاد ًػػای ذیػػعبه در تىبیػػق ل ػعار
ًای گعفتاری څارهٍالی در زمان مُین ان .
مسػػطود بػػٍدن فعقػػت ًػػا و امکاهػػات الزم در بضػػؾ ارتكػػای
ًعفیت بضكٍص در بضؾ مبارزى با فؼاد اداری.
زمػػاهگیع و وػػٍالهی بػػٍدن پعوؽػػي ًػػای رؽػػیطگی بػػي لنػػایای
فؼاد اداری (بوابع مغلكیت و پیچیطگی این لنایا)

تكػػٍیب و تٍـػػیر بػػي مٍلػػٍ مكػػعرى اَػػادى دارایػ ػػی ًػػای غیعلػػاهٍهی از
ذاهب وزارت مستعم َطلیي و مكام َالی ریاؽت ذمٌٍری .
تكٍیػػت ًم ػػاًوگی بػػا هٌ ػػاد ًػػای ذی ػػعبه در امػػع تىبی ػػق ل ػعار ً ػػای
گعفتاری بمٍلٍ و زمان مؿضف ان.
تػػطارک امکاهػػات و فعقػػت ًػػای الزم ذٌػػت ارتكػػای ًعفیػػت بضػؾ
ًای مؼلکی و اداری مبارزى َلیي فؼاد اداری.
ب ػػازهگعی و اید ػػاد میک ػػاهیغم ً ػػای م ػػٍجع پیگی ػػعی لن ػػایا ک ػػي بتٍاه ػػط
پعوؽي ًای رؽیطگی بي لنایا را ؽادى و کٍتاى ؽازد.
و ػ ػػعح و تىبی ػ ػػق پ ػ ػػالن ً ػ ػػای مؿ ػ ػػضف بموٌ ػ ػػٍر رف ػ ػػٍ مؿ ػ ػػکالت،
هیازمو ػػطی ً ػػا و اید ػػاد ًعفی ػػت الزم در ؽ ػػىر ولؼ ػػٍالی ً ػػا ذٌ ػػت
تىبی ػػق ؽیؼ ػػتم م ػػطیعیت لن ػػایا و تكٍی ػػت ًم ػػاًوگی بیؿ ػػتع ب ػػا
ارگاهٌای َطلی و لنایػػی و ًمکاران بین المللی.

مس ػ ػػطود ب ػ ػػٍدن امکاه ػ ػػات ،تدٌی ػ ػغات و ًعفی ػ ػػت ً ػ ػػای الزم
تضویک ػ ػ ػػی و تکو ػ ػ ػػالٍ یکی ذٌ ػ ػ ػػت گؼ ػ ػ ػػتعش و اؽ ػ ػ ػػتفادى از
ؽیؼتم مطیعیت لنایا در ؽىر ولؼٍالی ًا.

ل ػعار ـػػعح فػػٍؽ گ ػغارش ربػػٍ چٌػػارم ؽػػال مػػالی  1398از تىبیػػق پػػالن َمػػل مبػػارزى َلیػػي فؼػػاد اداری در لیػػط ()26
قفسي تعتیب و تكطیم اؽت.
موٌٍر کووطى :
تاییط کووطى :
تعتیب کووطى :
وزیطالطین ارغٍن
رزیم هللا قافی
َبیطهللا ؽسع
معؽتیال مالی و اداری
رییػ پالن و ارتباط صارذي
امعپالهگظای
26

