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څخه  خدمتونو  اسايس  خپلو  له  خلک  بېوزله  السه  له  فساد  د 

زیږوي  ناامنۍ  فساد  محدودوي.  تامین  عدالت  د  او  محرومیږي 

له السه  د همدې خنډونو  بیا  دا  بازار ګرموي، چې  د مخدراتو  او 

اقدام  اصالحي  د  مبارزې  د  رسه  فساد  د  وحدت حکومت  ميل  د 

په شمول خپل اصالحايت لومړیتوبونه نيش پيل کوالی.1 فساد د 

افغان ټولنې ډېرو برخو او کچو ته رسایت کړی دی او افغانانو تل د 

هغو ستونزو په لړ کې لومړی له فساده رس ټکولی دی چې هېواد 

پراختیايي  پایداره  د  افغانستان  د  نو ځکه  زیامنن کړی دی.2  یې 

اهدافو د اجنډا په لړ کې د فساد رسه مبارزه )او پراخه اصالحي 

اجنډا( یوازې یوه مطلوبه موخه نه ده، بلکې یوه اړینه سرتاتیژیکه 

غوښتنه هم ده.

د اقتصاد وزارت په مرشۍ، افغان دولت د خپلو پایداره پراختیايي 

پایداره  د  به  پالن  دا  دی.3  کړی  جوړ  پالن  پيل کېدا  د  اهدافو 

پایداره  افغانستان  د  چې  ولري  بڼه  افغاين  اهدافو  پراختیايي 

ددې  يش.  راونغاړل  پکې  به  شاخصونه  او  اهداف  پراختیايي 

ترڅنګ به د افغانستان پایداره پراختیايي اهداف  د افغانستان د 

او همغږۍ  بودیجې رسه همغږې کړي. د سمون  او  پالیسیو  ميل 

د  چې  ده  مته  او  شو  بشپړ  کې  دیسمرب  په  کال   ۲۰۱۷ د  بهیر 

کې   ۲۰۱۸ په  کېدا  پيل  اهدافو  پراختیايي  پایداره  د  افغانستان 

پیل يش.

پراختیايي  پایداره  افغانستان  د  اندېښمنې دي چې  ټولنې  مدين 

پام  اړین  ته  مبارزې  رسه  فساد  کې  پالن  په  کولو  پيل  د  اهدافو 

ندی شوی. رسه ددې چې حکومت د افغانستان پایداره پراختیايي 

نهادونو رسه  دولتي  غیر  ګڼو  د  بهیر کې  په  کولو  د چمتو  اهدافو 

هدف  پراختیايي  پایداره  شپاړسم  د  خو  وکړې۴،  ناستې  مشوريت 

مشوريت  عامه  په  ده(  شامله  پکې  هم  مبارزه  رسه  فساد  له  )چې 

نده چې  او روښانه   ۵ بڼه بحث ندی شوی  پرانستې  په  ناستو کې 

د افغانستان پایداره پراختیايي اهدافو په لړ کې به د فساد رسه د 

مبارزې موخې او شاخصونه څه ډول وي.۶ دا هم روښانه نده چې 

او  څارنه  په  شاخصونو  د  اهدافو  پراختیايي  پایداره  افغانستان  د 

رپوټ ورکولو کې به مدين ټولنې تر کومه حده ښکېلې وي.

پراختیايي  پایداره  د  او  پرمختګ  دوامداره  افغانستان  د  چې  دا 

په  اهدافو ژمنې عميل کولو په هېواد کې د فساد رسه د مبارزې 

اهدافو  پراختیايي  پایداره  افغانستان  د  نو  دي،  تړلې  پورې  وړتیا 

عميل پالن باید د فساد رسه د مبارزې د ټولو اړخونو لپاره غښتيل 

او د اندازه کېدو وړ شاخصونه ولري. رسبېره پردې باید د افغانستان 

پيل کېدا  او  جوړښت  خپل  په  هم  اهداف  پراختیايي  پایداره  ټول 

کې د فساد ګواښ ته پام وکړي. مدين ټولنې باید پدې بهېر کې 

ښکېلې واويس، ځکه د افغانستان پایداره پراختیايي اهدافو السته 

راوړنې باید د دولتي او غیر دولتي نهادونو فعال مالتړ ته اړتیا لري.

د مدين ټولنو دا راپور )موازي راپور(۷ د شپاړسم پایداره پراختیايي 
هدف پرمختګ څېړي چې د فساد رسه د مبارزې په اړه دی. ۸

موندنې؛  مهمې  اړوند  هدف  پراختیايي  پایداره  ۱۶.۴ام  د 

هدف: په پراخه کچه د غیر قانوين پیسو او وسلو بندول، د غال 

شویو اموالو بېرته ترالسه کول چټکول او د هر ډول تنظیم شویو 

جرمونو پر وړاندې مبارزه کول.

اړوند  هدف  پراختیايي  پایداره   ۱۶.۴ د  بنسټ،  پر  څېړنې  ددې 

زموږ موندنې په الندې ډول دي:

افغانستان د تورو پیسو او جرمونو څخه د ترالسه شویو پیسو 	 

دی.  کړی  پرمختګ  ښه  برخه کې  په  مبارزې  د  وړاندې  پر 

ډلې  کاري  اقداماتو  مايل  د  افغانستان  کچه  تخنیکي  په 

)FATF(۹ سپارښتنې په کلکه عميل کړي دي. په عميل کچه 

هم ميل ادارې د شکمنو معامالتو په اړه خربیږي او د تورو 

پیسو وینځلو څو موارد هم د څېړنې او څارنوالۍ الندې دي.

که څه هم افغان قانون له مايل نهادونو غواړي چې د ذینفع 	 

ملکیت په اړه مالومات راټول او رشیک کړي، خو په عمل کې 

داسې نه کېږي. افغان دولت د ذینفع ملکیت لپاره د یو عامه 

مرکزي ثبت مرکز جوړولو ته ژمن دی۱۰ او یو ګڼ اړخیز کاري 

ګروپ ددې ژمنې پوره کولو لپاره هم جوړ شوی دی.

لنډیز او مهمې موندنې

پراخه سیستامتیک  اهدافو د ترالسه کولو وړتیا تل د  پراختیايي  پایداره  او د خپلو  افغانستان د اسالمي جمهوریت دوامداره پرمختګ  د 

فساد تر اغېز الندې راغلی دی.
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موندنې؛       مهمې  اړوند  مقصد  پراختیايي  پایداره   ۱۶.۵ د 

هدف: په لویه کچه د هر ډول فساد او رشوت راټیټول

اړوند  هدف  پراختیايي  پایداره   ۱۶.۵ د  بنسټ،  پر  څېړنې  ددې 

زموږ موندنې په الندې ډول دي:

فساد-	  د  ملتونو  ملګرو  د  فساد-ضد چوکاټ  د  افغانستان  د 

ضد چوکاټ رسه موافقت نه لري. افغانستان د فساد رسه د 

مبارزې لپاره یو جامع قانون نلري او اوسني افغان قوانین چې 

فساد جرم ګڼي، د نړیوال کنوانسیون رسه همغږي نه دی.

په افغانستان کې د فساد رسه د مبارزې لپاره ګڼې ادارې کار 	 

کوي، خو دا ادارې په ټوله کې یو جامع او اغېزمن سیستم 

نه تشکیلوي. د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور )د واټن 

ختمول: په افغانستان کې فساد رسه د مبارزې اړوند ادارو 

اغېز لوړول - ۲۰۱۷( کې په افغانستان کې د فساد رسه د 

مبارزې اوسنی سیستم تحلیل کړی او دریو اصالحي موډلونو 

وړاندیز یې کړی چې کوالی يش چې په هېواد کې د فساد 

پر ضد یو اغېزمن، خپلواک او پایداره سیستم جوړ کړي ۱۱. 

د ميل بودیجې د تخصیص او څار په شمول د حکومتولۍ او 	 

فساد ضد اړونده پالیسیو په جوړښت او عميل کېدا کې مدين 

ټولنو ته په سهي مانا ونډه نده ورکړل شوې.

خوندي توب 	  ورکوونکو  اطالع  د  فساد  د  قانون  افغانستان  د 

ته یوه اندازه پام کوي، خو د نړیوالو معیارونو مطابق د اطالع 

ورکوونکو د خوندیتوب جامع قانون نلري. په همدې خاطر 

ځینې ممکنه افشاګران د خپل شخيص امنیت له وېرې د 

فساد څخه پرده نه پورته کوي.

په تېرو څو کلونو کې د عامه تدارکاتو او حکومتي قرارادونو په 	 

سیستم کې روڼتیا راغلې او پدې لړ کې حکومت د بودیجې 

اړوند اته مهم اسناد خپاره کړي۱۲ او د ميل تدارکاتو اداره د 

دولتي تدارکاتو د قراردادونو په اړه څه نا څه مالومات خپروي 

 .۱۳

موندنې؛  مهمې  اړوند  اهدافو  پراختیايي  پایداره   ۱۶.۱۰ د 

هدف: د ميل قوانینو او نړیوالو توافقاتو په رڼا کې مالوماتو ته د 

عوامو د الرسيس تضمین او د اسايس ازادیو ساتنه 

اړوند  پراختیايي هدف  پایداره  بنسټ، د ۱۶.۱۰  په  ددې څېړنې 

زموږ موندنې په الندې ډول دي:

مالوماتو ته الرسسی د افغانستان په اسايس قانون او مالوماتو 	 

چې  دی،  حق  شوی  پېژندل  کې  قانون  په  الرسيس  د  ته 

مالوماتو ته د ټولو اتباعو د الرسيس حق تضمینوي.۱۴ که څه 

هم په عمل کې مالوماتو ته د الرسيس د قانون پر ځای د 

شخيص اړیکو پر بنسټ تأمینږي.
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ډول  جال  په  سپارښتنې  هدفونو   ۱۶ پراختیايي  پایداره  د  الندې 

چې  يش  ورکړل  لومړیتوب  باید  ته  موخې  هرې  او  شوي،  څېړل 

عبارت دي له ۱۶.۴ )په غیرقانوين مايل منابعو(، ۱۶.۵ )د فساد 

او رشوت په اړه( او ۱۶.۱۰ )مالوماتو ته د الرسيس په اړه(:

د ۱۶.۴ام پایداره پراختیايي هدف )د غیر قانوين مايل منابعو 

په اړه( مهمې سپارښتنې

اموالو د ترالسه  او د غالشویو  د غیرقانوين مايل منابعو د کمښت 

کولو د بهیر د چټکتیا پخاطر باید افغان حکومت الندې اقدامات 

تررسه کړي:

د تورو پیسو وینځلو، مخدره توکو قاچاق او هر ډول تنظیم شویو 	 

جرمونو ټول موارد وڅېړي او څارنوالۍ ته یې معريف کړي

د ذینفع ملکیت لپاره د ثبت یو عامه مرکزي سیستم جوړ کړي 	 

او د مالوماتو د راټولولو، نوي کولو او خپرولو اړتیا ته یې قانوين 

بڼه ورکړي

د ۱۶.۵ام پایداره پراختیايي هدف )د فساد او رشوت په اړه( 

مهمې سپارښتنې

او  افغانستان د فساد-ضد داسې یو پیاوړی سیستم  ددې لپاره چې 

قوانین ولري چې د فساد کچه تر ډېره راټیټه کړي، نو افغان دولت باید:

داسې قوانین تصویب کړي چې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون 	 

په مطابقت، فساد جرم وګڼي

د فساد د اطالع ورکوونکو ته د خوندیتوب یو مستقل قانون 	 

جوړ کړي چې د نړیوالو معیارونو رسه مطابقت وکړي

د فساد پر وړاندې د مبارزې یو جامع قانون نافذ کړي چې 	 

د نړیوالو غوره مروجه اصولو او د ملګرو ملتونو د فساد پر ضد 

کنوانسیون کې د افغانستان د ژمنو مطابق وي، چې د نورو 

او د  پر وړاندې مبارزه اسانه کوي  ښېګڼو تر څنګ د فساد 

د  اړه  په  پوهاوي  عامه  او  مخنیوي  څېړنې،  کشف،  د  فساد 

فساد-ضد ادارو چارې او واکونه تشخیصوي.

د فساد سرتې قضیې وڅېړي او څارنوالۍ ته یې معريف کړي 	 

او پایلې په علني ډول د ټولو رسه رشیکې يش چې له جزا 

څخه د معافیت کلتور ته د پای ټکی کېږدي – پدې کې باید 

د فساد هغه قضیې راونغاړل يش چې لوړپوړي چارواکي پکې 

ښکېل دي او د خلکو پراخه توجه یې ځانته راړويل وي ۱۵. 

د شخيص اموالو د ثبت او اعالن او تثبیت میکانیزمونه قوي کړي	 

د عامه تدارکاتو د قراردادونو بشپړ منت خپور کړي	 

د ۱۶.۱۰ام پایداره پراختیايي هدف )مالوماتو ته د الرسيس په 

اړه( مهمې سپارښتنې

ددې لپاره چې مالوماتو ته د الرسسۍ حق او د رسنیو او قضاییه 

افغان  يش،  تضمین  ازادۍ  اسايس  خلکو  د  شمول  په  چارواکو 

دولت باید:

له دولتي ادارو وغواړي چې مالوماتو ته د الرسسۍ قانون په 	 

رڼا کې د عوامو لخوا د مالوماتو ترالسه کولو غوښتنو ته د ټاکل 

شویو تلنالرو او مهالوېشونو په چوکاټ کې ځواب ورکړي

د څیړنیز ژورنالیزم مالتړ، ساتنه او هڅونه وکړي او د څیړنیزو 	 

ژورنالستانو او مدين فعاالنو د خوندیتوب تضمین وکړي

د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز د کورنیو او بهرنیو 	 

ښکېلو غاړو د نفوذ څخه خوندي وسايت چې ددې مرکز په 

کار کې هېڅ ښکېلې غاړې الس وهنه ونکړي. ددې مرکز د 

کارمندانو پراخ مالتړ ويش تر څو د خپل کار په تررسه کولو 

کې بشپړه خپلواکي ولري. ددې مرکز لخوا د قضیو ټاکلو بهیر 

باید روڼ واويس او له هر ډول کورنیو او بهرنیو مداخلو څخه 

پاک وي.
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ته ژمن دي  نړیوالو موخو  د ملګرو ملتونو ټول غړي هېوادونه دې 

پراختیايي  د  او  پالیيس  یې  به  لپاره  کلونو   ۱۵ راتلونکو  د  چې 

اهدافو  ددې  وي.  همالرې  رسه  موخو  همدې  د  تګالره  فنډونو 

پر  فساد  د  چې  ده  اړه  په  حکومتولۍ  پایداره  د  موخه  شپاړسمه 

ډول  ځانګړي  په  او  ده،  شوې  رانغاړل  پکې  هم  مبارزه  وړاندې 

او  فساد  او  رشوت  د   ۱۶.۵ منابعو،  مايل  غیرقانوين  د  یې   ۱۶.۴

۱۶.۱۰ یې مالوماتو ته د الرسسۍ په اړه دي.

ټاکل  شاخصونه  او  )ټارګټ(  مقاصد  نړیوال  لپاره  موخې  هرې  د 

شوي، او له ټولو غړو هېوادونو مته کېږي چې خپلې ميل پالیسۍ 

هم  ته  دې  هېوادونه  کړي.  عیارې  سمې  رسه  مقاصدو  همدې  د 

رسه  حاالتو  ځانګړو  خپلو  د  اهداف  ميل  خپل  چې  کېږي  هڅول 

منابع  مالوماتو  د  او  شاخصونه  اړونده  سیمه ییز  او  کړي  عیار  سم 

هم پخپله وټاکي چې د پایداره پراختیايي اهدافو د پرمختګ کچه 

اندازه کړای يش.

د  پراختیايي موخو  پایداره  د  لپاره  مېکانیزم  د  او څارنې  تعقیب  د 

۲۰۳۰ کال اجنډا غړي هېوادونه هڅوي چې د همدې اهدافو د 

پرمختګ کچه د منظمو ميل څارنو له الرې وګوري – چې د څارنې 

تررسه  خوښه  خپله  په  هېواد  د  او  جامع  خپلچاري،  به  بهیرونه  دا 

کیږي. رسبېره پردې، هر کال ځینې غړي هېوادونه په خپله خوښه 

وړاندې  ته  غونډو  سیايس  لوړپوړو  ځینې  رپوټ  پرمختګ  خپل  د 

نیویارک  په  کې  جوالی  په  کال   ۲۰۱۷ د  غونډه  وروستۍ  کوي. 

کې تررسه شوې وه. دا چې شپاړسم پایداره پراختیايي هدف به تر 

پایداره  د  کېړي،  نه څېړل  غونډه کې  کومه  په  پورې  کال   ۲۰۱۹

د  چې  مجبوروي  هېوادونه  خطرات  امانتولۍ  د  موخو  پراختايي 

فساد پر وړاندې خپل ميل پرمختګ په ټینګه وڅاري.

د پایداره پرمختګ لپاره د ۲۰۳۰ کال اجنډا

د ملګرو ملتونو په مرشۍ جوړ شوي پایداره پراختیایي اهداف چې )زموږ د نړۍ بدلون: د پایداره پرمختګ لپاره د ۲۰۳۰ کال 

اجنډا( په نامه هم یادیږي، د ۱۷ هیله بخښونکو »نړیوالو موخو« او ۱۶۹ مقاصدو ټولګه ده چې په ۲۰۱۵ کې د ملګرو ملتونو 

۱۹۳ غړو هېوادونو لخوا تصویب شول. 
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راټول  لخوا  سازمان  نړیوال  روڼتیا  د  اطالعات  رپوټ  موازي  ددې 

اړوند  بهیر  د  څار  د  اهدافو  پراختیايي  پایداره  د  رپوټ  دا  شوي. 

پراختيايي  پایداره  د  شوی:  تیار  کې  ځواب  په  مسئلو  مهمو  دریو 

حکومتي  د  او  شتون  اطالعاتو  د  ماهیت،  ګڼ اړخیزه  اهدافو 

پایداره  د  ټولیز ډول  په  اعتبار  مالوماتو  ورکړل شویو  د  لخوا  ادارو 

لپاره  هڅو  فساد-ضد  د  لخوا  د حکومت  اړوند،  اهدافو  پراختیايي 

دغه محدودیتونه یوې خپلواکې څېړنې ته جدي اړتیا ایجادوي.

لومړی دا چې د شپاړسم هدف الندې اکرثه مقاصد ګڼ اړخیز دي، 

یا په بل عبارت دا مقاصد د »فساد« په څېر پراخه موضوعات دي 

وراخوا  لدې  مالومېدای.  پر مټ نيش  یو ځانګړي شاخص  د  چې 

نه  اړخونه  ټول  مقاصدو  ددې  هم  ټولګه  اهدافو  رسمي  نړیوالو  د 

رانغاړي. د بېلګې په ډول »۱۶.۵ مقصد« د هر ډول فساد او رشوت 

تر ډېره حده راټیټول غواړي، خو پدې منل شویو رسمي شاخصونو 

او  چارواکو  دولتي  د  چې  شوی  ذکر  رشوت  ډول  هغه  یوازې  کې 

یا د  په حکومتونو کې  تبادله کېږي.  ترڅ کې  په  یا کاروبار  عوامو 

ډول  همدا  شوې،  نده  یادونه  هېڅ  اړه  رشوت  د  ترمنځ  حکومتونو 

ځینو  د  شوي.  ویل  ندي  څه  هم  اړه  په  رشوتونو  حکومتي  غیر  د 

اصيل  موضوع  اړوندې  د  شاخصونه  شوي  ټاکل  لپاره  مقاصدو 

تنظیم  ډول  هر  د  مقصد«   ۱۶.۴« لکه  مالوموالی.  نيش  اړخونه 

رسمي  کوم  داسې  خو  کوي،  مبارزه  وړاندې  په  جرمونو  شویو 

شاخص نشته چې تنظیم شوي جرمونه اندازه کړي، یا داسې کوم 

اړوند شاخص چې د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه کېدنې پیاوړتیا 

مالومه کړي.

فساد-ضد  د  کې  برخو  ګڼو  په  کچه  په  هېواد  د  رپوټ  موازي  دا 

مبارزې د پرمختګ جامع انځور وړاندې کوي.

شپاړسم  د  شاخصونه  رسمي  چې  کې  برخو  هغو  په  چې  دا  بله 

د  بیا  هلته  يش،  مالوموالی  پرمختګ  هدف  پراختیايي  پایداره 

پایداره  شپاړسم  د  نشته.  ارقام  کايف  لپاره  شاخصونو  نوموړو 

ده،  اړتیا  ته  ارقامو  ځینو  لپاره  شاخصونو  ګڼو  د  هدف  پراختیايي 

خو دا ارقام بیا په خپل وخت نه راټولیږي، او په ځینو مواردو کې 

تعریف  نده  هم  میتودولوژي  او  معیارونه  راغونډولو  ارقامو  ددې  ال 

شوې.

پدې موازي رپوټ کې هڅه شوې چې د شپاړسم پایداره پراختیايي 

او  اطالعاتو تشه ډکه کړي  او  ارقامو  نیمګړو  د  هدف د شاخصونو 

بدیل شاخصونه او د ارقامو منابع وړاندې کړي.

باالخره د پایداره پراختیايي موخو د پرمختګ کچه به د هغو ارقامو 

پر بنسټ مالومیږي چې دولتي ادارې یې وړاندې کوي. د رسمي 

پوښتنې  تر  له وجې  او کره توب ښايي د دوه الملونو  اعتبار  ارقامو 

الندې رايش. یو دا چې په ځینو ځایونو کې ښايي حکومتي ادارې 

پاتې  کې  چاره  سرته  په  تولیدولو  ارقامو  د  لپاره  مقاصدو   ۱۶۹ د 

رايش. دوېم دا چې د حکومتولۍ او فساد په څېر ځینې حساس 

ارزیايب  اغېز  خپل  چې  لري  مته  حکومتونو  له  مقاصد  سیايس 

دولتي  ځینو  د  ښايي  منابع(  مايل  قانوين  غیر   –  ۱۶.۴( کړي: 

چارواکو پورې اړه ولري، )۱۶.۵ – فساد( ښايي د ځینو حکومتي 

مواردو کې ښايي حکومت  په ځینو  ولري – چې  اړه  پورې  ارشافو 

هېڅ مالومات ورنکړي یا حتی ژورنالستان، کاروباري اتحادیې یا د 

مدين ټولنو فعاالن وګواښي )۱۶.۱۰(.

اړتیا  جدي  ته  څېړنې  خپلواکې  یوې  کتو،  په  ته  ننګونو  پورتنیو 

بریښي چې د ۱۶.۴، ۱۶.۵ او ۱۶.۱۰ پايښتي پراختیايي اهدافو 

همدې  د  رپوټ  موازي  دا  کړي.  بشپړ  رپوټونه  حکومت  د  اړوند 

هڅې لپاره تیار شوی دی.

لدې موازي رپوټ څخه ترالسه شوي مالومات ښايي په دوه مهمو 

لوړپوړو  په  مالومات  دا  کچه  نړیواله  په  يش.  وکارول  کې  بهیرونو 

بڼه  په  څارنې  ميل  خپلخوښې  افغانستان  د  کې  غونډو  سیايس 

وړاندې کېدای يش. همدا ډول په ميل کچه دا مالومات د حکومت 

مرسته  هم  رسه  بهیرونو  د  بیاکتنو  د  اهدافو  انکشايف  پايښتي  د 

کوي چې حکومت یې په دوامداره توګه تررسه کوي – دا رپوټ به 

اړونده حکومتي څېړنې او بیاکتنې ډا ډمنې او بشپړې کړي.

ددې موازي رپوټ اړتیا

که څه هم له حکومتونو مته کېږي چې د پایداره پراختیايي اهدافو د پرمختګ څار به پخپله مخته وړي، لکه څنګه چې الندې 

ویل شوي، د ميل کچې څارنې باید له حکومتونو وراخوا مدين ټولنې او نورې ښکېلې غاړې هم پخپل ځان کې راونغاړي.
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د فساد په اړه د نړیوالو رسمي شاخصونو د لنډ او تنګ نظر وراخوا، 

پدې رپوټ کې د پایداره پراختیايي اهدافو د همدې درې مقاصدو 

لپاره یو لړ پالیسيانې رانغاړل شوي دي. 

ارزول شوې.  اړخونو  له درې  برخه  پالیسۍ هر  د  پدې رپوټ کې 

لومړی دا چې په هېواد کې شته قوانین او حقوقي چوکاټ د نومرو 

په بڼه وارزول شو. دوېم دا چې د مدين ټولنو او نړیوالو ډلو لخوا 

تررسه شوې اړونده څېړنې وکتل شوې. او باالخره په هېواد کې د 

فساد-ضد اوسنۍ هڅې په یوه کیفي اروزنه وڅېړل شوې.

د پالیسۍ د برخې د ارزونو درې اړخونه:

۱. قانوين او حقوقي چوکاټ: د اوسني حقوقي چوکاټ په اړه یو لړ 

پوښتنې په نومرو رسه ځواب شوي دي. د پوښتنې رسه یوځای د 

ورکړل شویو الرښوونو په اساس، د هېواد د حقوقي چوکاټ په اړه 

د هرې پوښتنې ځواب په نومرو رسه ورکول کېده. د پوښتنو پنځه 

ځوابونه په الندې ډول وو ۱۷. 

   تېز زرغون / ۱

   سپینچکی زرغون / ۰.۷۵

   نارنجي / ۰.۵

   سپینچکی سور / ۰.۲۵

   تېز سور / ۰

   سپین / ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

پيل کول او منښت: ځینې پوښتنو د نومره يی ځوابونو ترڅنګ . 2

لنډه ترشیح هم غوښته چې د پيل کېدنې او مطابقت په اړه 

یې د شته وضعیت مالومات غوښتل.

د درېمګړي ارزونه: د درېمګړو ادارو اړوند مالومات او ارقام هم . 3

پکې رانغاړل شوي دي.

* په نښه شوې پوښتنې اختیاري پوښتنې دي، او یوازې هغه وخت 

ځوابېدای يش چې په اړه یې منابع او مالومات شتون ولري.

کې  میاشتو  په  جون  او  می  د  کال   ۲۰۱۷ د  څېړنه  رپوټ  ددې   

ځایه  هامغه  له  څېړنه  خپله  څېړونکي  برلېن میشتي  شوه.  تررسه 

تررسه کړه او د برېښنالیک او تیلیفون له الرې یې د مدين ټولنو، 

وليس جرګې، نړیوالو نهادونو او دولتي چارواکو رسه مصاحبې او 

مرکې تررسه کړې.

ورکړل  د  لخوا  ادارو  حکومتي  د  او  شتون  ارقامو  د  کچه  ټیټه  په 

ګڼل  څخه  نېمګړتیاو  له  رپوټ  ددې  اعتبار  موجوده  ارقامو  شویو 

کېږي.

میتودولوژي

 )۱۶.۱۰ او   ۱۶.۵  ،۱۶.۴( مقاصدو  درې  اړوند  روڼتیا  او  فساد-ضد  د  اهدافو  پراختیايي  پایداره  د  کچه  په  هېواد  د  رپوټ  دا 

پرمختګ څېړي.
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۱۶.۴ مقصد: تر ۲۰۳۰ کاله باید د غیر قانوين پیسو او وسلو 

چلښت تر ډېره راټیت يش، د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه 

پر  جرمونو  شويو  تنظیم  ډول  هر  او  يش  غښتلی  بهیر  کولو 

وړاندې مبارزه ويش

د  هدف  پراختیایي  پایداره  شپاړسم  د  بنسټ،  پر  څېړنې  ددې 

د  اموالو  شویو  غال  د  او  مخنیوي  وینځلو  پیسو  )د  مقصد   ۱۶.۴

بېرته ترالسه کولو او همدارنګه د سازمان شویو جرمونو پر وړاندې د 

مبارزې( د پرمختګ په اړه زموږ موندنې په الندې ډول دي:

د تورو پيسو او جرمونو له الرې ترالسه شویو پیسو د مخنیوي 	 

په برخه کې افغانستان ډېر پرمختګ کړی دی. په تخنیکي 

 )FATF( ډلې  کاري  اقداماتو  مايل  د  افغانستان  کچه، 

سپارښتنې په کايف اندازه پيل کړي دي، چې له همدې امله 

افغانستان د ۲۰۱۷ کال د جون په ۲۳مه د »خړ لیست« څخه 

ووت.۱۸ په عميل کچه، دولتي چارواکي د شکمنو معامالتو 

څخه خربیږي او د تورو پیسو وینځلو څو قضیې څېړل شوي 

او پایلې یې تطبیق شوې دي.

ادارو څخه غواړي 	  له مايل  قوانین  افغانستان  د  که څه هم 

چې د ذینفع مالکیت په اړه مالومات راټول او خپاره کړي، 

خو په عمل کې داسې نکېږي. افغان دولت د ذینفع ملکیت 

لپاره د ثبت عامه مرکز جوړولو ته ژمن دی.۱۹ او غواړي چې 

قانون برخه  او خپرول هم د  راټولول، تجدید  ددې مالوماتو 

وګرځوي، چې دا کار به د فساد په کمولو او روڼتیا ډېرولو کې 

کايف مرسته وکړي.

د غالشویو اموالو ترالسه کولو لپاره افغانستان کوم ځانګړی 	 

قانون یا پالیيس نلري. په ۲۰۱۶ کې د اموالو د بېرته ترالسه 

کولو په اړه یوه لوړپوړې سیايس ژمنه شوې وه۲۰ – چې باید 

د اموالو د بېرته ترالسه کېدو قانوين چوکاټ غښتلی يش. په 

دې برخه کې د غیر الزامي ضبط واکونه، د غیر عادي شتمنیو 

سپیناوی، او د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه کولو لپاره د 

څخه  لومړیتوبونو  د  تصویبول  الرښودونو  شویو  منل  نړیوالو 
ګڼل کېږي.۲۱

۱۶.۵ مقصد: د هر ډول فساد او رشوت کمول

 ۱۶.۵ د  اهدافو  پراختیايي  پایداره  د  بنسټ،  پر  څېړنې  ددې 

مقصد )د فساد او رشوت راکمولو( د پرمختګ اړوند زموږ موندنې 

په الندې ډول دي:

وروستۍ 	  ده.  ستونزه  جدي  یوه  فساد  کې  افغانستان  په 

رسوی ګانې ښيي چې کابو ټول افغانان پدې اند دي چې د 

ژوند په ټولو چارو کې یې فساد ځای نیولی؛ ۸۳.۷ سلنه یې 

وايي چې فساد یوه سرته ستونزه ده خو ۱۳.۱ سلنه افغانان 

بیا فساد کوچنۍ ستونزه بويل. په تېرو څو کلونو کې د فساد 

د شتون په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. د آسیا فونډیشن د 

افغانان  ۲۰۱۷ کال د رسوی پر بنسټ، د رپوټونو له مخې 

تر ټولو ډېر رشوت محاکمو او قضاییه ادارو ته ورکوي )۳۴۷ 

دندې  د  چې  راځي  رشوت  هغه  ورپسې  ډالره(،  امریکايي 

ترالسه کولو لپاره اخستل کېږي )۱۷۲ امریکايي ډالره(، او 

بیا ورپسې د والیانو دفرتونه راځي )۱۳۳ امریکايي ډالره(۲۲. 

د 	  چوکاټ  فساد-ضد  د  افغانستان  د  کې  برخه  په  فساد  د 

نه دی.  ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون رسه همغږی 

افغانستان د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو جامع قانون 

کړي  اسانه  الرې چارې  مبارزې  د  رسه  فساد  د  چې  نلري، 

او د فساد-ضد ادارو واکونه او صالحیتونه د فساد د کشف، 

څېړنې، مخنیوين او عامه پوهاوي په اړه روښانه کړي۲۳. پر 

دې رسبېره، د افغانستان د قوانینو لخوا د فساد جرم ګڼل هم 

د کنسوانسیون رسه همغږی نه دي.

شمېر 	  ګڼ  کې  افغانستان  په  لپاره  مبارزې  د  رسه  فساد  د 

ادارې په چارو بوختې دي، خو دې ادارو پخپلو کې یو جامع 

او اغېزمن سیستم ندی جوړ کړی. د کارونو تکراري او موازي 

کېدل، د خپلواکۍ نه شتون، کمزوری حقوقي بنسټ، کمه 

بودیجه، د کارمندانو ټیټه وړتیا او د همغږۍ نشتون د اوسني 

سیستم نیمګړتیاوې دي. پر دې رسبېره، هېڅ کومه اداره د 

فساد په اړه د عامه پوهاوي او تعلیم په برخه کې کار نکوي – 

پداسې حال کې چې دا کار ډېر اړین دی۲۴. تر څو چې دا 

ستونزه اواره نيش، افغانستان د فساد رسه د مبارزې په برخه 

کې ډېر پرمختګ نيش کوالی.

په ميل کچه د ۱۶.۴، ۱۶.۵ او ۱۶.۱۰ پایداره 
پراختیايي اهدافو د پرمختګ په اړه د روڼتیا 

نړیوال سازمان موندنې
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سیايس لوړپوړي چارواکي او ارشاف مصئون دي او د معافیت 	 

دا کلتور په یوه جدي ستونزه اوښتی دی.

او 	  قوانینو  د  مبارزې  د  وړاندې  پر  فساد  او  حکومتولۍ  د 

پالیسیو جوړولو په برخه کې مدين ټولنو ته اړین ګډون نه 

ورکول کېږي.

په 	  کله  غړي  اجراییه  ځینې  پرته،  مامنعت  حقوقي  کوم  له 

حکومت کې وي او کله په کاروبار کې. داسې بېلګې شته چې 

ځینو چارواکو د خپلو دندو پرېښودو وروسته خپل شخيص 

کوچني او لوی کاروبارونه پیل کړي دي.

د افغانستان قوانین د اليب او تبلیغاتو ډلې په رسمي توګه نه 	 

پېژين، او په تېر کې هم د افغانستان په سیايس کلتور کې 

اليب او تبلیغات په کوم حقوقي چوکاټ کې ندی ځای شوی. 

ددې کار پایله دا شوې چې د افغان دولت او سیاسيونو په 

ژوند کې اليب په پراخه کچه خپره شوې او د ميل شورا غړي 

مجبور نه دي چې په افغانستان کې د موجودو غیر رسمي 

تبلیغايت ډلو رسه خپلې اړیکې افشا کړي۲۵.

په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د شتمنیو د اظهار 	 

راغلی  تعدیل  هم  یې  کې  قانون  په  او  دی  شوی  ښه  رژیم 

بستونو چارواکي  ټولو  پورته  له هغې  او  »دوېم  د  دی۲۶ چې 

وليس  د  کې  ډله  پدې  کړي«،  ثبت  شتمنۍ  خپلې  باید 

جرګې غړي، د والیتي او ولسوالۍ شوراګانو، امنیت، قضا او 

څارنوالۍ چارواکي هم شامل دي. په تعدیالتو کې د شتمنیو 

د تصدیق میکانیزمونه او د رسغړاوي په صورت کې مجازات 

هم راغيل دي. خو ال تر اوسه د شتمنیو د تثبیب او تصدیق 

چارې کمزورې دي.

د افغانستان قوانین هغه خلکو ته مصؤنیت ورکوي چې د ميل 	 

منافعو ضد رازونه افشا کوي، خو ال په هېواد کې ددې خلکو 

د مصؤنیت لپاره په نړیوالو اصولو برابر یو جامع قانون نشته. 

ډېری وخت خلک د خپل شخيص امنیت له وېرې پر ځینو 

منفي رازونو پرده غوړوي، ځکه د منفي رازونو څخه پرده پورته 

کول ډېر خطرناک ثابتېدالی يش. له بلې خوا په عدلیه او 

قانون پيل کوونکو ادارو باندې د خلکو باور هم ډېر کم دی، 

چې دا پخپله هم یو دلیل دی چې خلک په منفي رازونو چوپ 

پاتې يش، ځکه داسې انګېري چې ښايي ددوی شکایتونه 

بابېزه وګڼل يش.

په ټوله کې د افغانستان د سیايس ګوندونو نظام ډېر ضعیف 	 

دی او خلک د سیايس نظام پر ځای پر خپلو شخيص اړیکو 

د ځواکمنو سیايس،  لري. ډېری سیايس ګوندونه  باور  ډېر 

سیايس  نوموتو  د  ځای  پر  پروګرامونو  اقتصادي  او  ټولنیزو 

څېرو، جنګ ساالرانو او مذهبي مرشانو لخوا جوړ شوي دي. د 

هېواد د ميل ګټو پر ځای ډیری سیايس ګوندونه د مذهبي، 

ګوندونه  سیايس  لوبوي.  رول  تفرقې  سیايس  او  توکمیز 

او  لپاره د خپلو شتمنیو  انتخايب څوکیو  باید د  نوماندان  او 

متویلوونکو منابعو مالومات ورکړي، خو د لګښتونو او انفرادي 

بسپنه ورکوونکو په اړه مالومات ترې نه غوښتل کېږي.

په وروستیو کلونو کې په عامه تدارکاتو او دولتي قراردادونو 	 

کې روڼتیا او سمون رامنځته شوی – او حکومت د بودیجې 

اته مهم اسناد په عام ډول خپروي۲۷ او عامه تدارکاتو اداره 

د دولتي تدارکاتو د قراردادونو په اړه یو لړ محدود مالومات 
خپروي.28

رڼا کې  په  معاهدو  نړیوالو  او  قوانینو  د ميل  مقصد:   ۱۶.۱۰
حقوقو  بنسټيزو  د  او  تضمین  الرسيس  عامه  د  ته  مالوماتو 

آزادي

کې  رڼا  په  معاهدو  نړیوالو  او  قوانینو  ميل  )د  مقصد   ۱۶.۱۰ د 

مالوماتو ته د عامه الرسيس تضمین او د بنسټيزو حقوقو آ زادۍ( 

الندې  په  موندنې  څېړنې  د  زموږ  اړه  په  پرمختګ  د  کې  برخه  په 

ډول دي:

د خلکو بنسټيز حقوق د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا 	 

تر پښو الندې کېږي – په تېره بیا د ژورنالستانو، د فساد-ضد 

مبارزینو او د برشي حقونو فعاالنو حقوق ال ډېر په خطر کې 

دي. د مطبوعاتو د ازادۍ د څار دوه خپلواکو ادارو په وینا، 

۲۰۱۶ کال په افغانستان کې د ژورنالېزم لپاره تر ټولو خونړی 

کال ؤ.

مالوماتو ته د الرسيس حق د افغانستان په اسايس قانون کې 	 

قانون همدا  ته د الرسسۍ  مالوماتو  او   – پېژندل شوی دی 

حق پيل کوي. خو په عمل کې مالوماتو ته یوازې د شخيص 

اړیکو له الرې الرسسی شونی دی، او مالوماتو ته د الرسسۍ 

په قانون کې راغلې تلنالرې پکې نه مراعتېږي. له دې وراخوا، 

راغيل  استثنات  لړ  یو  قانون کې  په  ته د الرسسۍ  مالوماتو 

دي لکه د ميل امنیت موضوع، چې دا ډول استثنات بیا د 

حکومتي چارواکو لخوا په ناسمه توګه کارول کېږي او مالوماتو 

ته د الرسسۍ مخه ډب کوي.

»پرانستي 	  حکومت  افغان  کې  ډیسمرب  په  کال   ۲۰۱۶ د 

حکومت مشارکت« کې د ګډون لپاره خپل لیک واستاوه. په 

۲۰۱۷ کې افغان حکومت د مشارکت د همغږۍ اړوند خپله 

لومړنۍ ناسته او د مشارکت د مدين ټولنو مشوريت ورکشاپ 

تررسه کړ.
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پیغامونه مهم 

د افغانستان د فساد-ضد حقوقي چوکاټ د نړیوالو غوره 

اصولو او د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو په کنوانسیون 

کې د افغانستان د ژمنو رسه همغږی نه دی. بل دا چې 

شتون  ادارو  فساد-ضد  شمېر  ګڼ  د  کې  افغانستان  په 

پدې مانا ندی چې ګواکې دلته دې د فساد پر وړاندې 

د  باید  دولت  وي.  موجود  سیستم  اغېزمن  یو  مبارزې  د 

فساد پر وړاندې د مبارزې یو جامع قانون نافذ کړي چې 

د  فساد  د  لپاره  ادارو  موجوده  د  او  ولري  تلنالرې  ساده 

کشف، څېړنې، مخنیوي او عامه پوهاوي واکونه او اصول 

روښان کړي.

د هېواد د حقوقي نومرو پاڼه

د ۱۶.۴ مقصد نومرې افغانستان

د ۱۶.۵ مقصد نومرې

د ۱۶.۱۰ مقصد نومرې

٪۴۰

٪۴3

٪83

د پایداره پراختیايي اهدافو 
مجموعې نومرې

٪100-٪ 81

٪80-٪ 61

٪60-٪ 41

٪40-٪ 21

٪20-٪ 0

0٪

نومرې

دا نومره پاڼه د هېواد د موجوده قوانینو په رڼا کې د حقوقي چوکاټ ارزونه کوي او د عميل کېدو برخې ته یې نه ګوري. همدارنګه پام مو وي چې په بېالبېلو هېوادونو 
کې مختلف ارقام موجود دي او هر هېواد ته ټولې پوښتنې د ځوابولو وړ نه وي نو ځکه تر ډېره د یو هېواد نومرې د بل رسه د پرتلې وړ نه دي. حقوقي اطالعنامه یوازې 

د هېواد په کچه د حقوقي او قانوين چوکاټ ارزونه کوي.

٪83

٪48

٪43

٪33

٪64
٪50

٪35

٪30

٪63

٪75

د تورو پیسو وینځلو مخنیوی
د ذینفع ملکیت

د غال شویو اموالو بېرته ترالسه کول
د وسلو قاچاق

د فساد-ضد چوکاټ او ادارې
خصويص سکتور

روڼتیا او په عامه ادارو کې امانتويل
په البیینګ او تبلیغاتو کې روڼتیا

 د فساد د اطالع ورکوول
په ګوندونو او د ټاکنو د کمپاین په متویل کې روڼتیا

مايل روڼتیا
په عامه تدارکاتو کې امانتويل

مالوماتو ته الرسسی

د پالیسۍ برخه

٪o

٪o

٪o



11 پایداره پراختیایي اهداف او د خلکو لپاره د فساد پر وړاندې مبارزه

د افغانستان پایداره پراختیایي اهداف:

فساد رسه د مبارزې په برخه کې د افغانستان پایداره پراختیایي اهدافو 

د یو جامع پالن لپاره باید افغان حکومت الندې چارې تررسه کړي:

د افغانستان پایداره پراختیایي اهدافو په عميل پالن کې کې د 	 
یو رسمي میکانېزم له الرې مدين ټولنو ته ځای ورکړي او وررسه 
د افغانستان پایداره پراختیایي اهدافو د پرمختګ د تعقیب لپاره 
د مدين ټولنو څار هم پکې شامل کړي. د افغانستان پایداره 
پراختیایي اهدافو د عميل پالن لپاره باید یو دوره یي ارزونه هم 

تررسه يش چې ددې پالن اغېزمنتیا تضمین يش

د افغانستان پایداره پراختیایي اهدافو په عميل پالن کې داسې 	 

ځواکمن او د اندازې وړ شاخصونه شامل يش چې د شپاړسم 

هدف او ۴،۵،۱۰ مقصدونو هر اړخیزه ارزونه وکړای يش

پراختیایي 	  پایداره  ټول  افغانستان  د  وکړي  تضمین  ددې 

اهداف د فساد رسه د مبارزې لپاره اړوند شاخصونه ولري

۱۶.۴ مقصد: تر ۲۰۳۰ کاله باید د غیر قانوين پیسو او وسلو 

چلښت تر ډېره راټیت يش، د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه 

پر  جرمونو  شويو  تنظیم  ډول  هر  او  يش  غښتلی  بهیر  کولو 

وړاندې مبارزه ويش:

ددې لپاره چې د شپاړسم پایداره پراختیايي هدف او ۱۶.۴ مقصد 

راټیت  تر ډېره  او وسلو چلښت  پیسو  قانوين  تر چرت الندې د غیر 

يش، د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه کولو بهیر غښتلی يش او هر 

افغان حکومت  وړاندې مبارزه ويش،  پر  تنظیم شويو جرمونو  ډول 

باید الندې چارې تررسه کړي:

د پیسو وینځلو، د وسلو او مخدارتو قاچاق او هر ډول سازمان 	 

شويو جرمونو قضیې په فعاله توګه وڅېړي او څارنوالۍ ته یې 

معريف کړي

مرکزي سیستم جوړ 	  عامه  یو  لپاره  ثبت  د  ملکیت  ذینفع  د 

کړي،۳۴ او د هغوی د مالوماتو راټولول، خپرول او تجدید د 

قانون برخه وګرځوي

د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه کولو لپاره یو ځانګړې مقرره 	 

یا پالیيس جوړه کړي. د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه کولو 

د بهیر د تنظیم لپاره د غیر الزامي ضبط واکونه، د غیر عادي 

شتمنیو سپیناوی، او د غال شویو اموالو د بېرته ترالسه کولو لپاره 

د نړیوالو منل شویو الرښودونو تصویبول چټک او غښتيل يش.

۱۶.۵ مقصد: د هر ډول فساد او رشوت ختمول:

د شپاړسم هدف او ۱۶.۵ مقصد الندې د فساد پر وړاندې د رغنده 

مبارزې لپاره او رشوت راکمولو لپاره باید افغان دولت الندې چارې 

تررسه کړي:

د فساد جرم ګڼلو په برخه کې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې 	 

د فساد پر وړاندې د ملل متحد د کنوانسیون رسه یې کړي دي

د نړیوالو اصولو مطابق دا فساد د اطالع ورکوونکو د مصؤنیت 	 

لپاره یوه ځانګړی قانون تصویب کړي

د نړیوالو اصولو مطابق د سیايس فعاالنو لپاره د اليب د قانوين 	 

کولو لپاره قانون تصویب کړي

پالیيس 	  ځانګړې  لپاره  تصحیح  او  تعدیل  د  قوانینو  ددې 

جوړه کړي

د فساد پر وړاندې د مبارزې یو جامع قانون نافذ کړي چې 	 

د نړیوالو غوره مروجه اصولو او د ملګرو ملتونو د فساد پر ضد 

کنوانسیون کې د افغانستان د ژمنو مطابق وي، چې د نورو 

او د  پر وړاندې مبارزه اسانه کوي  ښېګڼو تر څنګ د فساد 

د  اړه  په  پوهاوي  عامه  او  مخنیوي  څېړنې،  کشف،  د  فساد 

فساد-ضد ادارو چارې او واکونه تشخیصوي.

د فساد سرتې قضیې وڅېړي او څارنوالۍ ته یې معريف کړي 	 

او پایلې په علني ډول د ټولو رسه رشیکې يش چې له جزا 

څخه د معافیت کلتور ته د پای ټکی کېږدي – پدې کې باید 

د فساد هغه قضیې راونغاړل يش چې لوړپوړي چارواکي پکې 

ښکېل دي او د خلکو پراخه توجه یې ځانته راړويل وي.

د 	  کله  چې  نهاد  دولتي  هر  چې  کړي  جوړه  مقرره  داسې 

حکومتولۍ یا فساد پر ضد کومه پالیيس یا قانون جوړوي، نو 

مدين ټولنې دې هم پکې ښکېلې کړي

میکانیزمونه 	  تثبیت  او  اعالن  او  ثبت  د  اموالو  شخيص  د 

قوي کړي

هغه سیايس ګوندونه او نوماندان چې ټاکنو ته ودریږي، باید 	 

خپل کلني حسابونه راښکاره کړي چې د ټولو بسپنه ورکوونکو 

په شمول یې عواید او لګښتونه روښانه وي

د عامه تدارکاتو د قراردادونو بشپړ منت خپور کړي	 

سپارښتنې
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کې  رڼا  په  توافقاتو  نړیوالو  او  قوانینو  ميل  د  مقصد:   ۱۶.۱۰

ازادیو  اسايس  د  او  تضمین  الرسيس  د  عوامو  د  ته  مالوماتو 

ساتنه 

لړ کې د ۱۶.۱۰  په  اهدافو  پراختیايي  پایداره  د  لپاره چې  ددې 

بنسټیزو  د  د هغوی  او  د خلکو د الرسسۍ  مالوماتو  اړوند،  مقصد 

حقوقو ازادي تضمین يش، افغان حکومت باید الندې چارې تررسه 

کړي:

نوي جوړ شوي کمیسیون 	  د  ته د الرسسۍ د څار  مالوماتو 

مالتړ وکړي او اړینه بودیجه ورکړي

مالوماتو ته د الرسسۍ د قانون مطابق د سند-ساتلو او ارشیف 	 

کولو غوره اصولو مراعتولو لپاره قانوين او عميل ګامونه پورته 

کړي

له حکومتي ادارو وغواړي چې مالوماتو ته د الرسسۍ قانون د 	 

وخت او اصولو په چوکاټ کې پر ځان پلی کړي 

د څېړنیز ژورنالیزم مالتړ، ساتنه او ترویج وکړي او د څیړنیزو 	 

ژورنالستانو او مدين فعاالنو امنیت خوندي کړي

د فساد پر وړاندې د مبازې د عديل مرکز پر کارمندانو حملې 	 

ته په پام، د قاضیانو او څارنواالنو د امنیت لپاره جدي ګامونه 

پورته کړي. 

د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز د کورنیو او بهرنیو 	 

ښکېلو غاړو د نفوذ څخه خوندي وسايت چې ددې مرکز په 

مرکز  ددې  ونکړي.  الس وهنه  غاړې  ښکېلې  هېڅ  کې  کار 

اغېزمن  په  کار  تر څو د خپل  پراخ مالتړ ويش  کارمندانو  د 

ډول تررسه کولو کې بشپړه خپلواکي ولري. ددې مرکز لخوا 

د قضیو ټاکلو بهیر باید روڼ واويس او له هر ډول کورنیو او 

بهرنیو مداخلو څخه پاک وي

د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز او څارنوالۍ باید د 	 

به  ولري چې څو قضیې  ټارګټ  لپاره د فساد د قضیو  کال 

څېړي او او شمېر به یې له خلکو رسه رشیکوي

د مالیې وزارت او د وليس جرګې د بودیجې کمیسیون څخه 	 

وغواړي چې په ميل او والیتي کچه د ميل بودیجې د جوړښت 

ناستو کې مدين  په مشوريت  د لګښت څارنې  بویجې  د  او 

ټولنې او رسنۍ هم ښکېلې کړي.
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 ۳۷۱۶.۱۰ او   ۳۶۱۶.۵  ،۳۵۱۶.۴( د  اهدافو  پراختیايي  پایداره  د 

مقاصدو اړوند( د ملګرو ملتونو نړیوال شاخصونه په ميل کچه38 د 

فساد کمولو لپاره بسنه نه کوي. په همدې موخه دا موازي رپوټ د 

همدې پایداره پراختیايي هدف د مقاصدو لپاره د ملګرو ملتونو د 

محدودو رسمي شاخصونو وراخوا یو لړ پراخې پالیسیاين رانغاړي. 

د پالیسۍ هر برخه له درې اړخونو ارزول شوې. لومړی دا چې په 

وارزول  بڼه  په  نومرو  د  او حقوقي چوکاټ  قوانین  هېواد کې شته 

تررسه شوې  لخوا  ډلو  نړیوالو  او  ټولنو  مدين  د  دا چې  دوېم  شو. 

فساد-ضد  د  کې  هېواد  په  باالخره  او  شوې.  وکتل  څېړنې  اړونده 

اوسنۍ هڅې په یوه کیفي اروزنه کې وڅېړل شوې.

د پالیسۍ د برخې د ارزونو درې اړخونه:

۱. قانوين او حقوقي چوکاټ: د اوسني حقوقي چوکاټ په اړه یو 

رسه  پوښتنې  د  دي.  شوي  ځواب  رسه  نومرو  په  چې  پوښتنې  لړ 

یوځای ورکړل شویو الرښوونو په اساس، د هېواد د حقوقي چوکاټ 

په اړه د هرې پوښتنې ځواب په نومرو رسه ورکول کېده. د پوښتنو 

پنځه ځوابونه په الندې ډول وو. 

   تېز زرغون / ۱
   سپینچکی زرغون / ۰.۷۵

   نارنجي / ۰.۵
   سپینچکی سور / ۰.۲۵

   تېز سور / ۰
   سپین / ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

پيل کول او منښت: ځینې پوښتنو د نومره يی ځوابونو ترڅنګ . 2

لنډه ترشیح هم غوښته چې د پيل کېدنې او مطابقت په اړه 

یې د شته وضعیت مالومات غوښتل.

د درېمګړي ارزونه: د درېمګړو ادارو اړوند مالومات او ارقام هم . 3

پکې رانغاړل شوي دي.

* په نښه شوې پوښتنې اختیاري پوښتنې دي، او یوازې هغه وخت 

ځوابېدای يش چې په اړه یې منابع او مالومات شتون ولري.

کې  میاشتو  په  جون  او  می  د  کال   ۲۰۱۷ د  څېړنه  رپوټ  ددې   

تررسه شوه.40 برلېن میشتي څېړونکي خپله څېړنه له هامغه ځایه 

تررسه کړه او د برېښنالیک او تیلیفون له الرې یې د مدين ټولنو، 

وليس جرګې، نړیوالو نهادونو او دولتي چارواکو رسه مصاحبې او 

مرکې تررسه کړي دي.

ملپاڼه: د ۱۶.۴، ۱۶.۵ او ۱۶.۱۰ مقاصدو 
پوښتنپاڼه

دا پوښتنپاڼه د فساد رسه د مبارزې په برخه کې د افغانستان وروستیو پرمختګونو په اړه مالومات ورکوي او همدارنګه د فساد 

رسه د مبارزې په اړه د شپاړسم پایداره پراختیايي هدف د درې مقاصدو یوه عمومي ارزونه کوي )۱۶.۴ غیر قانوين مايل منابع، 

۱۶.۵ فساد او رشوت او ۱۶.۱۰ مالوماتو ته الرسسی(
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شالید

د پایداره پراختیايي اهدافو د پيل کېدو عميل پالن او د بهیر څار . 1

شالیداړخ

۱.۱د شاخص ګڼه

آیا حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په ميل کچه د ۲۰۳۰ کال اجنډا د عميل کېدو لپاره د پایداره پراختیايي اهدافو لپاره عميل پالن جوړ کړي؟د شاخص پوښتنه

افغان حکومت د پایداره پراختیايي اهدافو د پيل کېدا پالن جوړ کړی دیځواب

د پایداره پراختیايي اهدافو د پيل کېدا پالن په الندې ګامونو جوړ شوی دی:

وطني کول – د پایداره پراختیايي اهدافو افغاين کول، چې د افغانستان د پراختیايي اهدافو مقاصد او شاخصونه لري.۴۱ )مارچ ۲۰۱۶ – ډیسمرب ۲۰۱۷(	 

یو شان کول – د ميل پالیسیو او بودیجې د بهیر رسه د افغانستان د پایداره پراختیايي اهدافو همغږي کول )جوالی – ډیسمرب ۲۰۱۷(	 

د افغان پایداره پراختیايي اهدافو د پيل کېدا د تضمین په موخه، د وطني کولو بهیر د وزیرانو د عايل شورا په همغږۍ او د خصويص سکتور، مدين 

ټولنو او ټولنیزو نهادونو په مالتړ تررسه شو.

له ۲۰۱۵ راهیسې، افغان حکومت د پایداره پراختیايي اهدافو او په افغانستان کې د هغو د عميل کولو لپاره د مدين ټولنو، خصويص سکتور فعاالنو، 

علمي کادرونو، رسنیو، ځوانانو، محصلینو او د ښځو ډلو۴۳ رسه کابو ۵۰ ورکشاپونه، سیمینارونه۴۲، سیمپوزیمونه او کنفرانسونه دایر کړي.

په افغانستان کې د پایداره پراختیايي اهدافو د عميل کېدا په برخه کې ګڼ شمېر ننګونې موجودې دي. د اداري وړتیا نه شتون، د ارقامو راغونډولو 

ټیټ ظرفیت، ۴۴ ټولنیزې او اقتصادي ننګونې او ناامني ددې ننګونو بېلګې دي ۴۵.
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شالیداړخ

۱.۲د شاخص ګڼه

په ميل کچه د حکومت کومه اداره/ادارې د پایداره پراختیايي اهدافو د پيل کېدا او په په ځانګړي ډول د شپاړسم پراختیايي هدف مسؤلیت په غاړه د شاخص پوښتنه

لري؟

افغان حکومت د اقتصاد وزارت ته دنده سپارلې چې د افغانستان د پایداره پراختیايي اهدافو د همغږۍ، څارنې او رپوټ مرشي په غاړه واخيل.46ځواب

د اقتصاد په وزارت کې د پالیسۍ او پایلو پر بنسټ د څار ریاست په چوکاټ کې د پایداره پراختیايي اهدافو داراالنشاء د پایداره پراختيايي اهدافو د 

اړیکچاري )فوکل پواینټ( مسؤلیت په غاړه لري۴۷، چې د ښاغيل نبي رسوش )د پالیسۍ او پایلو پر بنسټ څار عمومي رئیس( لخوا یې مرشي کېږي ۴۸. 

د افغانستان د پراختیايي اهدافو ميل مقاصد او شاخصونه۴۹ د سولې او انکشاف په ميل چوکاټ کې رانغاړل شوي دي او د اتو بودیجوي سکتورونو له 

الرې د ميل لومړیتوبونو په پروګرام۵۰ کې هم شامل شوي چې عبارت دي له: ۱( امنیت؛ ۲( پوهنه؛ ۳( روغتیا؛ ۴( حکومتويل؛ ۵( زېربناء؛ ۶( ټولنیز 

مصؤنیت؛ ۷( کرنه او د کلیو پراختیا او ۸( اقتصاد.

د شپاړسم هدف لپاره د افغانستان د پراختیايي اهدافو پيل کېدل دې وزارتونو او ادارو ته سپارل شوي دي: د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، سرته 

محکمه، لویه څارنوايل او د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ۵۱. 

د افغانستان د پراختيايي اهدافو عميل کېدل به په ۲۰۱۸ کې پیل يش او تر ۲۰۳۰ پورې به وغځېږي.

۱.۳د شاخص ګڼه

آیا د شپاړسم پایداره پراختیايي هدف اړوند ميل شاخصونو په ټاکلو کې مدين ټولنو هم ونډه اخستې وه؟ او آیا پدې اړه کوم رسمي بحث شوی ؤ چې د د شاخص پوښتنه

فساد-ضد مقاصد به څنګه د پایداره پراختیايي اهدفو په عميل پالن کې رانغاړل کېږي؟

د حکومت، وليس جرګې، ملګرو ملتونو ادارو، مدين ټولنو او خصويص سکتور په شمول ګڼ شمېر کاري ډلې په ميل کچه د پایداره پراختیايي اهدافو ځواب

د عميل کېدو لپاره جوړې شوې دي.۵۲ همدارنګه د پایداره پراختیايي اهدافو د عميل کېدو د همغږۍ لپاره ګڼ شمېر مشوريت فورمونه هم دایر شوي. 

مشوريت ورکشاپونو درې میاشتې وخت ونیوه.

د افغانستان د پراختیايي اهدافو د جوړولو پر مهال په پورته یادو شویو پروګرامونو کې د شپاړسم هدف اړوند په ډاګه بحث ندی شوی، خو د ۲۰۱۷ کال 

په اپرېل کې د ځوانانو په ميل سمپوزیم کې پرې بحث وشو.

پر دې رسبېره، د مدين ټولنو په همکارۍ د ځینو مشوريت بهیرونو له الرې په ځینو موجوده ميل پالیسیو کې هم د افغانستان پراختیايي اهداف ځای پر 

ځای شوي دي.
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شالیداړخ

۱.۴د شاخص ګڼه

آیا د شپاړسم هدف اړوند د پایداره پراختیايي اهدافو د عميل کېدا ميل پالن پرانستی او جامع دی؟د شاخص پوښتنه

آیا مدين ټولنو ته موکه ورکړل شوې وه چې د رسمي عميل پالن په رپوټ کې خپل نظر ورکړي یا یې د مسودې بیاکتنه وکړي؟

د افغانستان د پراختیايي اهدافو د جوړولو پر مهال په پورته یادو شویو پروګرامونو کې د شپاړسم هدف اړوند په ډاګه بحث ندی شوی، خو د ۲۰۱۷ کال ځواب

په اپرېل کې د ځوانانو په ميل سمپوزیم کې پرې بحث وشو ۵۷.

۱.۵د شاخص ګڼه

د رسمي ارزونې او د ۱۶.۴، ۱۶.۵ او ۱۶.۱۰ مقاصدو لپاره د رسمي عميل پالن د مالوماتو کیفیت څنګه ارزوئ؟د شاخص پوښتنه

د شپاړسم پایداره پراختیايي هدف اړوند د ۱۶.۴، ۱۶.۵ او ۱۶.۱۰ مقاصدو لپاره رسمي ارزونه شتون نلري.ځواب

۱.۶د شاخص ګڼه

آیا د فساد یا حکومتولۍ اړوند داسې څرګند مسایل شته چې په ميل رسمي رپوټ کې نه وي ځای شوي یا په کايف کچه ورته پام نه وي شوی؟د شاخص پوښتنه

د شپاړسم پایداره پراختیايي هدف اړوند د ۱۶.۴، ۱۶.۵ او ۱۶.۱۰ مقاصدو لپاره رسمي ارزونه شتون نلري.ځواب
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د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې وروستي پرمختګونه. 2

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۲.۱د شاخص ګڼه

آیا په هېواد کې د فساد پر ضد ميل عميل پالن تصویب شوی دی؟د شاخص پوښتنه

۱: د فساد وړاندې د مبارزې یو ميل عميل پالن تصویب شوی دینومرې

 ۰.۵: د فساد پر وړاندې مبارزې د عميل پالن پر تسوید او تصویب کار روان دی 

۰: د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ميل عميل پالن نشته او نه پرې کار روان دی

-: ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ۲۰۱۶ کال په اکتوبر کې د افغانستان په اړه د بروکسل په کنفرانس کې افغان دولت د فساد پر وړاندې مبارزې د یوې بشپړې سرتاتیژۍ د جوړولو ځواب

او تصویبولو ژمنه وکړه. د ۲۰۱۷ کال په سپتمرب کې جمهور رئیس ارشف غني »د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژي« توشېح 

کړه.۵۸ نوموړې سرتاتیژي پنځه لومړیتوبونه لري چې عبارت دي له: ۱( سیايس مرشي او د اصالح غوښتونکو ځواکمنول؛ ۲( په امنیتي سکتور کې د 

فساد ختمول؛ ۳( د اړیکو پر ځای وړتیا ته مخه کول؛ ۴( مفسدین محاکمه کول؛ ۵( د پیسو تعقیب.۵۹ ددې هر لومړیتوب لپاره عميل چارې په ګوته 

شوي چې حکومت یې باید د ۲۰۱۷ کال او ددې حکومت تر پایه )۲۰۲۰/۲۰۱۹( پورې تررسه کړي. 

د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ددې سرتاتیژۍ جوړول ډېر اړین دي. خو دې سرتاتیژۍ د فساد-ضد اغېزمن او خپلواک سیستم ته نغوته نده کړې 

چې د فساد-ضد ادارو ټولې چارې او واکونه په ځان کې راونغاړي ۶۰.

د درېمګړي ارزونهاړخ

۲.۲د شاخص ګڼه

د روڼتیا نړیوال څار د ـــــــ نړیوال فسادسنج په حواله، ـــــــ سلنه ځواب ویونکو وویل چې حکومت د فساد پر وړاندې »ښه« مبارزه کوي.د شاخص پوښتنې

لطفاً د رونټیا نړیوال څار د وروستي نړیوال فساد-سنج رپوټ )http://gcb.transparency.org( څخه ارقام دلته واچوئ، او د هغې کال هم ذکر کړئ 
)که ستاسې د هېواد لپاره یې ارقام موجود وي(، که نه وي بیا له کوم بل دې ورته رپوټ یا رسوی څخه ارقام دلته ذکر کړئ.61

د روڼتیا نړیوال څار د ۲۰۱۳ کال نړیوال فساد-سنج رپوټ په حواله، ۳۱ سلنه ګډونوالو ویل چې هېواد یې د فساد رسه د مبارزې په برخه کې »ښه« ځواب

روان دی.

که څه هم وروستۍ رسوی ګانې ښيي چې کابو اتیا سلنه افغانان پدې اند دي چې ددوی په ورځني ژوند کې فساد یوه جدي ستونزه ده. د افغانستان 

روڼتیا څار د ۲۰۱۶ کال د فساد په اړه ميل رسوی وموندله چې له ناامنۍ )۷۹٪( او بېکارۍ )۶۶٪( څخه وروسته ۴۷٪ ګډونوالو فساد په درېمه کچه 

سرته ستونزه ونوموله – او ۷۹٪ ګډونوالو وویل چې فساد »ډېره جدي« یا »يو څه جدي« ستونزه ده.۶۲ رسبېره پر دې د فساد په اړه د آسیا فونډیشن 

رسوی ګانې هم ښيي چې افغانان په خپل ورځني ژوند کې د وخت په تېرېدو، فساد ته د لویې ستونزې په سرتګه ګوري. په ۲۰۱۷ کې کابو ټول افغانان 

پدې اند وو چې فساد ددوی د ژوند په ټولو برخو کې یوه ستونزه جوړه کړې – چې د هغوی له ډلې ۸۳.۷ ٪ یې فساد ته د سرتې ستونزې په سرتګه 

کتل خو ۱۳.۱٪ ته بیا فساد کوچنی مشکل برېښېده ۶۳.
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د درېمګړي ارزونهاړخ

۲.۳د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې ستاسې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کومه عامه وینا کړې ده؟ آیا اوسني حکومت د فساد-ضد حقوقي د شاخص پوښتنې

چوکاټ، پالیسیانو یا اړونده نهادونو د غښتيل کولو لپاره د فساد د کشف، مخنیوي یا محاکمې اړوند کومې ژمنې کړي دي؟

د ۲۰۱۴ کال په سپتمرب کې د ميل وحدت حکومت له پیله تر دې دمه د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه دې حکومت ۵۰ ژمنې کړي دي.۶۴ دغه ځواب

ژمنې د فساد بېالبېلې بڼې، ګڼ سکتورونه او یو شمېر ادارې او میکانېزمونه رانغاړي. که څه هم لدې ژمنو څخه د ځینو لپاره یې عميل ګامونه پورته 

شوي دي، او ځینې یې تررسه شوې هم دي، خو ګڼ شمېر یې ال د کاغذ پر مخ پاتې شوي دي ۶۵.

د ۲۰۱۶ کال په اکتوبر کې د افغانستان په اړه د بروکسل په کنفرانس کې د ميل وحدت حکومت د ۲۰۱۷-۲۰۱۹ کلونو لپاره الندې ژمنې وکړې:

د فساد پر وړاندې د مبارزې عميل ميل پالن او حقوقي چوکاټ پيل کول	 

د ملګرو ملتونو د کنوانسیون مطابق د داسې قوانینو تصویبول چې فساد جرم وګڼي	 

د شتمنیو د اظهار او ثبت مېکانېزم پراخول چې د قانون تنفیذ، ګمرکات او د مالیاتو مدیریت هم راونغاړي	 

وزارتونو ترمنځ د برېښنایي تادیاتو او برېښنايي تدارکاتو ترویجول	 

د تفتیش د عايل ادارې غښتيل کول	 

د افغانستان د عامه لګښتونو او مايل مسئولیت )PEFA( نومرې تجدیدول – دا نومرې په نړیواله کچه د اعتبار او امانتولۍ د ارزونې نومرې دي.	 

۲.۴د شاخص ګڼه

آیا داسې شواهد شته چې قوانین یا پالیسۍ دې پر ټولو چارواکو یو شان پيل نيش، چې د واک سوءاستفاده او د لوی فساد خطر زیاتوي؟د شاخص پوښتنه

د قانون څخه د رسغړاوي داسې ډېری تکراري بېلګې شته چې سیاسیونو او لوړپوړو چارواکو په دولتي ادارو کې د خپلې دورې پر وخت داسې پرېکړې ځواب

کړې دي چې خپل ځان یا نږدې کسانو ته معافیت ورکړی وي.۶۷ داسې ډیری قضیې شته چې هېڅ مجازات شوې نه وي. د حکومت په  ډېرو ادارو او 

هره کچه کې د معافیت پراخ کلتور شتون لري ۶۸.

د بېلګې په توګه په تېرو دوو کلونو کې د فساد داسې سرتې قضیې کشف شوې وې چې د پوهنې وزارت پخواين چارواکي پکې ښکېل وو۶۹، د هغوی 

په اړه ویل کېدل چې د ۱۱ ملیونه شاګردانو حارضي یې له ځانه جوړه کړې وه خو په حقیقت کې ۶ ملیونه شاګردان ښوونځیو ته تلل.۷۰ د افغانستان 

روڼتیا څار په حواله، ښایي د خیايل ښوونځیو او خیايل شاګرادانو په نامه د ډېرو زیاتو پیسو اختالس شوی وي ۷۱.

د پوهنې په وزارت کې د فساد د قضیو څېړلو لپاره جمهور رئیس ارشف غني یو هیئت وګامره۷۲ چې ددې قضیې بشپړه څېړنه وکړي او د جمهور رئیس 

ادارې ته خپل رپوټ وسپاري.۷۳ په ۲۰۱۶ کې د څلورمیاشتینۍ څېړنې موندنې جمهور رئیس ته وړاندې شوې. خو نه یوازې دا چې په قضیه کې د 

ښکېلو چارواکو په اړه کوم اقدام ونشو، بلکې تورن چارواکو ته ال نور مصؤنیت هم ورکړل شو.۷۴ د نوموړې څېړنې پایلې تر پایه د خلکو رسه رشیکې 

نشوې ۷۵.

د فساد په نورو سرتو قضیو کې د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت کې فساد۷۶ او په دفاع وزارت کې د تېلو په قرارداد کې د اختالس قضیې د پام وړ 

دي ۷۷.
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شالیداړخ

۲.۵د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه کې مهم اصالحات یا پرمختګونه راغيل دي؟د شاخص پوښتنه

په تېرو دوو کلونو کې د ميل وحدت حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي.ځواب

په ۲۰۱۶ کې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره دوه ادارې جوړې کړې:

د حکومتولۍ، قانون حاکمیت او فساد ضد عايل شورا – چې د فساد-ضد اصالحاتو په برخه کې د حکومت څار او سیايس مالتړ کوي	 

د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز – چې څېړنې، څارنوالۍ او قضا په برخه د معافیت پر وړاندې مبارزه کوي.	 

د ۲۰۱۷ کال د می په امته، د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز د فساد ۹۵ سرتې قضیې ترالسه کړې وې چې په ۱۵ قضیو کې یې تورن کسان 

هم مالوم شول.۷۸ له دې وراخوا په تېر کال کې لویې څارنوالۍ د فساد اړوند ۹۰۰ قضیې څېړلې وې چې د هغوی له جملې څخه یې ۴۰۰ په محکمو 
کې فیصله شوې.۷۹

ددې السته راوړنو رسه رسه مدين ټولنو او رسنیو لویه څارنوايل او د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز تورن کړي چې د فساد لویې قضیې نه څېړي 

او وایي چې د ملیونونو ډالرو لویو قضیو په پلټنه کې پاتې راغيل دي. دوی وايي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز لخوا قضیې په ناسم ډول 

ټاکل کېږي او د سرتو مفسدینو قضیې نه څېړي چې تل مصئون پاتې کېږی او له خپله معافیته ګټه پورته کوي.

د ۲۰۱۶ په اکتوبر کې د ميل وحدت حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اصالحاتو الندې مهم ګامونه پورته کړل:۸۰

د عامه تدارکاتو سیستم له رسه رغول، چې د دولت د ټول لګښت ۲۰٪ جوړوي	 

د قانون د حاکمیت او فساد پر وړاندې د مبارزې عايل شورا جوړول	 

د وزارت په کچه د فساد-ضد عميل پالنونه جوړول – پیل یې له مالیې، معادنو او پرتولیم، سوداګرۍ او صنعت، د مخابراتو او ټکنالوژۍ او ټرانسپورت 	 

وزارتونو څخه وکړ

د لوړې کچې فساد د څېړنې او تعقیب په موخه، د فساد پر وړاندې د مبارزې عديل مرکز ځانګړی مالتړ کول	 

د څارنواالنو او قاضیانو لپاره د کانکور د ازموینې رشایط کېښودل	 

د ۳۴ واړه والیتونو د محکمو د رئیسانو بدلول	 

د برېښنایي تادیاتو او برېښنايي تدارکاتو استعامل ډېرول	 



پایداره پراختیایي اهداف او د خلکو لپاره د فساد پر وړاندې مبارزه 20

شالیداړخ

۲.۶د شاخص ګڼه

مدين ټولنو او رسنیو ته د فساد د قضیو د څېړلو لپاره ورکړل شوي فرصتونه څنګه ارزوئ چې د سیايس او اقتصادي ارشافو څخه د هغوی د مسؤلیت په د شاخص پوښتنه

باب وپوښتي؟

د نۍ )افغانه څارونکې رسنۍ( لخوا په تررسه شوې رسوی کې موندل شوي په هرو لسو ژورنالستانو کې نهه یې په افغانستان کې مالوماتو ته د الرسسۍ ځواب

له بهیره »کامالً ناخوښه« دي. رسوی ښيي چې ژورنالستان چې کله د فساد د قضیو په اړه له چارواکو مالومات غواړي نو له ګڼ شمېر بهانو، تبعیض او 

ګواښونو رسه مخ کېږي ۸۱.

مدين ټولنو ته دا ګرانه برېښي چې د حکومتولۍ د اصالحاتو او پيل کېدا په برخو کې ښکېل واويس او د فساد-ضد مسایلو کې هم د اغېزمنې همغږۍ 

زمینه مساعده نه ده.۸۲ د روڼتیا نړیوال څار موندلې چې په افغانستان کې د مدين ټولنو د هغه رول په اړه د مالوماتو تشه ده چې فساد-ضد اصالحاتو په 

اړه یې لوبولی يش.۸۳ د فساد پر وړاندې د مبارزې په هڅو کې د مدين ټولنو او څیړنیزو رسینو د ظرفیت لوړونې لپاره د بسپنه ورکوونکو او نړیوالې ټولنې 

ال ډېر مالتړ ته اړتیا ده.

۱۶.۴ مقصد: په پراخه کچه د غیر قانوين پیسو او وسلو چلښت بندول، د غال شویو اموالو بېرته ترالسه کولو بهیر  چټکتیا او د هر 

ډول تنظیم شویو جرمونو پر وړاندې مبارزه کول.

د راغلیو او وتلیو غیر قانوين مايل منابعو ټول ارزښت )په اوسنیو امریکايي ډالرو(۱۶.۴.۱ شاخص:

د ضبط شویو، موندل شویو او تسلیم شویو وسلو اندازه، چې د معتربو نړیوالو اسنادو له مخې د باصالحیته مرجع لخوا یې غیرقانوين منشاء تثبیت شوې ۱۶.۴.۲ شاخص:

وي
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د پیسو وینځلو مخنیوی. 3

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۳.۱د شاخص ګڼه

آیا افغانستان د مايل اقداماتو کاري ډلې )FATF( د درېمې سپارښتنې مطابق د ناقانونه پیسو وینځل د قانون له مخې جرم ګڼلی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: عميل کړینومرې

   ۰.۷۵: تر ډېره عميل کړی

    ۰.۵: تر یوې کچې عميل کړی 

   ۰: نه دی عميل کړی

    -: ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

افغانستان له جرمونو څخه ترالسه شويو او ناقانونه پیسو وینځلو څخه د مخنیوي په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. په تخنیکي کچه، افغانستان د ځواب

)FATF( سپارښتنې په کايف اندازه پيل کړي دي، چې له همدې امله افغانستان د ۲۰۱۷ کال د جون په ۲۳مه د »خړ لیست« څخه ووت ۸۴.

په ۲۰۱۵ کې افغانستان د مايل اقداماتو کاري ډلې د سپارښتنو په اساس د جرمونو څخه د ترالسه شویو او ناقانونه پیسو وینځلو د مخنیوي قانون 

تعدیل کړ. د مايل اقداماتو کاري ډلې په وینا، افغانستان په تخنیکي کچه ددوی سپارښتنې تر نهايي کچې پر ځان عميل کړي دي چې عبارت دي 

له: )۱( د تورو پیسو وینځلو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ او عميل-کچې د همغږۍ لپاره د میکانېزم جوړول؛ )۲( په مناسبه کچه د ناقانونه پیسو وینځلو 

او ترهګرۍ متویل جرم ګڼل؛ )۳( د ناقانونه اموالو د ضبط او کنګل لپاره د مناسبو اقداماتو کول؛ )۴( د مايل تحریامتو چوکاټ جوړول؛ )۵( د څارنې 

او نظارت لپاره د مناسب سیستم جوړول؛ )۶( د مايل ځیرکتیا سیستم لپاره د حقوقي مبنی ورکول او ورته د منابعو ډېرول؛ او )۷( په پوله/رسحد کې د 

اسعارو د اظهار سیستم جوړول ۸۶. 

*۳.۲د شاخص ګڼه

* آیا په تېرو درېیو کلونو کې افغان حکومت د روڼتیا نړیوال سازمان د دویم اصل مطابق د رشکتونو او ادارو د پیسو وینځلو د خطراتو اړوند کومه ارزونه د شاخص پوښتنه

تررسه کړې؟ یا یې رپوټ خپور کړی؟ آیا د خطراتو وروستۍ ارزونه خپره شوې ده؟

   ۱: د خطر ارزونه تررسه شوه او خلک ورته الرسسی لرينومرې

   ۰.۵: د خطر ارزونه تررسه شوه، یوازې لنډیز یې خپور شوی دی

   ۰: نه، د خطر ارزونه نده خپره شوې، یا تررسه شوې نده

   ځواب نشته یا د مالوماتو نه شتون

تر اوسه د خطر ارزونه نده تررسه شوې یا خپره شوې نده.ځواب

د مايل اقداماتو کاري ډلې د لومړۍ سپارښتنې پر بنسټ، د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارو په مالتړ، افغان 

حکومت په ميل کچه د خطر ارزونې بهیر پیل کړی دی. پدې برخه کې حکومت د ۲۰۱۷ کال په جوالی کې د ښکېلو غاړو د ناستې په دایرولو سال شو 

چې خطر ارزونې چوکاټ جوړ کړي او دا چې حکومت به په ميل کچه د خطر ارزونې کارمندانو ته د ۲۰۱۷ کال په جوالی کې روزنه ورکول پیل کړي او 
د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز لخوا به تررسه کېږي.۸۷
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۳.۳د شاخص ګڼه

آیا مايل نهادونه )بانکونه( د قانون له مخې د نامالومو حسابونو د ساتلو څخه منع دي؟ او آیا دوی اړ دي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د لسمې د شاخص پوښتنه

سپارښتنې مطابق د خپلو مشرتیانو اړینه څېړنه وکړي؟

   ۱: مايل نهادونه )بانکونه( د قانون له مخې د نامالومو حسابونو د ساتلو څخه منع دي؛ او همدارنګه دوی اړ دي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د نومرې

لسمې سپارښتنې مطابق د خپلو مشرتیانو اړینه څېړنه وکړي.

   ۰.۵: ددې اقداماتو څخه یو یې تررسه شوی: یا مايل نهادونه )بانکونه( د قانون له مخې د نامالومو حسابونو د ساتلو څخه منع دي؛ او یا دوی اړ 

دي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د لسمې سپارښتنې مطابق د خپلو مشرتیانو اړینه څېړنه وکړي.

   ۰: مايل نهادونه )بانکونه( د قانون له مخې د نامالومو حسابونو د ساتلو اجازه لري؛ او همدارنګه دوی اړ ندي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د 

لسمې سپارښتنې مطابق د خپلو مشرتیانو اړینه څېړنه وکړي.

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د جرمونو څخه د ترالسه شویو او تورو پیسو وینځلو د مخنیوي قانون لسمه ماده ټول مايل نهادونه۸۸ د نامالومه حسابونو یا ورته خدماتو څخه منع کوي، ځواب

او قانون له دوی غواړي چې داسې نامالوم حسابونه باصالحیته مراجعو )د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز( ته وروپېژين.۸۹ دا مسئله 
د افغانستان د بانکوالۍ په قانون کې هم راغلې ده.90

دولسمه ماده د مشرتیانو او ذینفع ملکیت په اړه اړینه څېړنه غواړي. دیارلسمې مادې د رسغړاوي پایلې کتار کړي. شپاړسمه ماده له رپوټ ورکوونکو 

نهادونو غواړي چې لږترلږه د تېرو پنځو کلونو په ترڅ کې د تررسه شویو یا هڅه شویو کورنیو او بهرنیو ټولو معامالتو ریکارډونه وسايت.

د پنځلسمې مادې لومړۍ فقره وايي چې ټولې رپوټ ورکوونکي نهادونه باید »نورماله اړینه څېړنه وکړي«۹۱، خو دا نه وايي چې دا اړین اقدامات څه دي.

۳.۴د شاخص ګڼه

د مايل اقداماتو کاري ډلې د شلمې سپارښتنې پر اساس، آیا د قانون له مخې مايل نهادونه اړ دي چې اړونده مراجعو ته د شکمنو معامالتو رپوټ د شاخص پوښتنه

ورکړي، چې ګواکې نوموړې پیسې د جرمي فعالیتونو څخه ترالسه شوي؟

   ۱: ټول مايل نهادونه د قانون له مخې اړ دي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د شلمې سپارښتنې پر اساس د شکمنو معامالتو څخه اړونده مراجع نومرې

خرب کړي، که شک یې رايش چې نوموړې پیسې د جرمي فعالیتونو څخه ترالسه شوي دي.

   ۰.۵: مايل نهادونه د قانون له مخې اړ نه دي چې د شکمنو معامالتو څخه اړونده مراجع خرب کړي، که شک یې رايش چې نوموړې پیسې د جرمي 

فعالیتونو څخه ترالسه شوي دي.

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون92 ۱۷ او ۱۸ مادې»د مايل نهادونو په شمول«93  له ټولو رپوټ ورکوونکو ادارو ځواب
څخه غواړي چې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز پر مشکوکو معامالتو خرب کړي.۹۴

په ۲۰۱۷ کې د دغه مشکوکو معامالتو خرب د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته ورکړل شوی ؤ: ۵۳ رپوټ )جنوري ۲۰۱۷(، ۳۱ 

رپوټ )فربوري ۲۰۱۷(، ۳۰ رپوټ )مارچ ۲۰۱۷(، ۴۰ رپوټ )اپریل ۲۰۱۷(، ۲۹ رپوټ )می ۲۰۱۷( ۹۵. 
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۳.۵د شاخص ګڼه

آیا غیر مايل تشبثات او حرفې )DNFBPs( – لکه قامرخانې، د معامالتو الرښوونې دفرتونه، جواهر پلورنځي، دارالوکالې، محرران او نور حقوقي د شاخص پوښتنه

مسلکیان، محاسبین او د کمپنیو د خدماتو وړاندې کوونکي اړ دي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د ۲۲ او ۲۳ سپارښتنو پر اساس د خپلو مشرتیانو د 

پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت تدبیرونه اجرا کړي ، ریکارډ یې وسايت او شکمن معامالت د مايل ځیرکتیا یونټ ته واستوي؟

   ۱: غیر مايل تشبثات او حرفې )DNFBPs( اړ دي چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د ۲۲ او ۲۳ سپارښتنو پر اساس د خپلو مشرتیانو د پېژندګلوۍ نومرې

د تشخیص او تثبیت تدبیرونه اجرا کړي، ریکارډ یې وسايت او شکمن معامالت د مايل ځیرکتیا یونټ ته واستوي 

   ۰.۵: غیر مايل تشبثات او حرفې )DNFBPs( یو لړ حقوقي مسؤلیتونه لري چې د مايل اقداماتو کاري ډلې د ۲۲ او ۲۳ سپارښتنو پر اساس په 

ضمني ډول د خپلو مشرتیانو د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت تدبیرونه اجرا کړي، ریکارډ یې وسايت او شکمن معامالت د مايل ځیرکتیا یونټ ته 

واستوي

   ۰: غیر مايل تشبثات او حرفې )DNFBPs( اړ نه دي چې د خپلو مشرتیانو د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت تدبیرونه اجرا کړي، ریکارډ یې 

وسايت او یا یې شکمن معامالت رپوټ کړي

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون پنځمه ماده۹۶ »رپوټ ورکوونکې ادارې« د مايل نهادونو تر څنګ » مشخص ځواب

غیرمايل کاروبارونو او مسلکونو « ته هم وايي.

دولسمه ماده د مشرتیانو او ذینفع مالکانو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت تدبیرونه اجراکول غواړي. دیارلسمې مادې د رسغړاوي پایلې کتار 

کړي. شپاړسمه ماده له رپوټ ورکوونکو نهادونو غواړي چې د لږترلږه د تېرو پنځو کلونو په ترڅ کې د تررسه شویو یا هڅه شویو کورنیو او بهرنیو ټولو 

معامالتو ریکارډونه وسايت.

د پنځلسمې مادې لومړۍ فقره وايي چې ټول رپوټ ورکوونکي نهادونه باید » د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت نورمال تدبیرونه اجرا کړي ۹۷، خو دا نه 

وايي چې دا نورمال اقدامات څه دي.

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون ۱۷ او ۱۸ مادې»د مايل نهادونو په شمول«  له ټولو رپوټ ورکوونکو ادارو څخه 
غواړي چې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز پر مشکوکو معامالتو خرب کړي.۹۸

* ۳.۶د شاخص ګڼه

* آیا د قانون له مخې مايل نهادونه اړ دي چې د سیايس متبارزو اشخاصو یا ذینفع مالکانو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه اجرا د شاخص پوښتنه

کړي، یا د سیايس متبارز شخص د کورنۍ غړی یا نږدې ملګری وي؟

   ۱: هو، مايل نهادونه اړ دي چې د سیايس متبارزو اشخاصو یا ذینفع مالکانو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه اجرا کړي، یا نومرې

د سیايس متبارز شخص د کورنۍ غړی یا نږدې ملګری وي

   ۰.۵: هو، خو قانون دواړه کورين او بهرين سیايس متبارز اشخاص نه رانغاړي 

   ۰: نه، مايل نهادونه اړ ندي چې د سیايس متبارزو اشخاصو مشرتیانو یا ذینفع مالکانو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه 

اجرا کړي، یا د سیايس متبارز شخص د کورنۍ غړی یا نږدې ملګری وي

   ځواب نلری یا ارقام موجود نه دي

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون د پنځلسمې مادې لومړۍ فقره۹۹ له رپوټ ورکوونکو ادارو څخه غواړي ځواب

چې سیايس متبارزو مشرتیانو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه اجرا کړي )که هغه مشرتیان وي او که ذینفع مالکان(۱۰۰. د 

پنځلسمې مادې دوېمه فقره سیايس متبارز اشخاص داسې تعریفوي »هغه سیايس متبارز شخص چې په یوه نړیوال سازمان کې د مهمې دندې لرونکی 

دی، چې رپوټ ورکوونکې مرجع تشخیص کړي چې نوموړی له خطر ډکه سوداګریزه اړیکه لري«

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون د مخنیوي د اقداماتو د مقررې نهمه ماده )اپریل ۲۰۱۶(۱۰۱ له مايل نهادونو 

غواړي چې د خطر د مدیریت مناسب سیستم جوړ کړي، تر څو مالوم کړي چې مشرتي یا ذینفع مالک سیايس متبارز شخص دی که نه، که وي نو د 

پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه دې اجرا کړي.

د مايل نهادونو د حقوقي اړتیاو رسبېره، د ذینفع ملکیت په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت الزم تدبیرونه اجرا کړي ځکه ال تر اوسه په عمل کې د 

ذینفع ملکیت مالومات نه راټولېږي او نه په عام ډول خپریږي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۳.۷د شاخص ګڼه

آیا قانون د غیر مايل تشبثاتو او حرفو د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه اجرا کړي، کچېرې مشرتي یا ذینفع مالک سیايس متبارز د شاخص پوښتنه

شخص یا د هغه د کورنۍ غړی یا نږدې ملګری وي؟

   ۱: هو، غیر مايل تشبثات او حرفې اړ دي چې د کورنیو او بهرنیو سیايس متبارزو اشخاصو مشرتیانو یا ذینفع مالکانو یا د سیايس متبارز شخص د نومرې

کورنۍ غړو یا نږدې ملګرو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه اجرا کړي

   ۰.۵: هو، خو قانون دواړه کورين او بهرين سیايس متبارز اشخاص نه رانغاړي 

   ۰: نه، داسې اړتیا نشته چې د سیايس متبارزو اشخاصو مشرتیانو یا ذینفع مالکانو په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه اجرا 

کړي، یا د سیايس متبارز شخص د کورنۍ غړی یا نږدې ملګرو په اړه دا کار ويش

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون پنځمه ماده102 »رپوټ ورکوونکې ادارې« د مايل نهادونو تر څنګ » مشخص ځواب

غیرمايل کاروبارونو او مسلکونو « ته هم وايي.

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون د پنځلسمې مادې لومړۍ فقره له رپوټ ورکوونکو ادارو څخه غواړي چې 

سیايس متبارزو مشرتیانو د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه  اجرا کړي )که هغه مشرتیان وي او که ذینفع مالکان(

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون درېیمه ماده »ذینفع مالک« داسې تعریفوي: »هغه حقیقي یا حکمي شخص 

دی چې د وجوهو یا شتمنیو واقعي مالک وي یا د پېرودونکي په وجوهو او شتمنیو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کنرتول او واک ولري«

د غیر مايل تشبثاتو او حرفو د حقوقي اړتیاو رسبېره، د ذینفع ملکیت په اړه د پېژندګلوۍ د تشخیص او تثبیت شدید تدبیرونه نه اجرا کېږي ځکه ال تر 

اوسه په عمل کې د ذینفع ملکیت مالومات نه راټولېږي او نه په عام ډول خپریږي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۳.۸د شاخص شمېره

آیا افغانستان د ګڼ ملتیزو تشبثاتو د ډلو اړوند، د هېوادونو په کچه د رپوټونو د تبادلې په اړه د ګڼ اړخیز صالحیت توافقنامه السلیک کړې ده؟د شاخص پوښتنه

   ۱: هو؛نومرې

   نه

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

افغانستان د اقتصادي همکاریو او انکشاف سازمان )OECD( د نړیوال فورم غړیتوب ندی ترالسه کړی.ځواب

خو افغانستان د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته مسؤلیت سپارلی چې داسې توافقنامې السلیک کړي۱۰۳ او د افغانستان د مايل 

معاملو او راپورونو د شننې مرکز له الرې ګڼ شمېر هوکړه لیکونه السلیک کړي دي، چې ددې موضوع اړوند یې د ۱۴ هېوادونو د اړونده نهادونو رسه 

هوکړه لیکونه السلیک کړي دي.

د مايل جرایمو اجرايي شبکه)FinCEN( امریکا	 

د سعودي عربستان د مايل استخباراتو نهاد )SAFIU( سعودي عربستان	 

د روسیې فډرېشن د مايل نظارت خدمات )FFMS( روسیه	 

د برېتانيې د ميل جرایمو په نهاد کې د مايل استخباراتو یونټ )UKFIU( برېتانیه	 

د رسېالنکا د مايل استخباراتو یونټ )SFIU( رسیالنکا	 

د منګولیا د مايل استخباراتو یونټ )MFIU( منګولیا	 

د ترکیې د مايل جرایمو د څېړنو بورډ )MASAK( ترکیه	 

د بنګلهدېش د مايل استخباراتو یونټ)BFIU( بنګله دېش	 

د قرغستان د دولتي مايل استخباراتو خدمات )SFIS( قرغزستان	 

د ترکمنستان د مايل استخباراتو یونټ )TFIU( ترکمنستان	 

د تاجکستان د مايل نظارت ډیپارټمنټ )FMD( تاجکستان	 

د بالروس د مايل نظارت ډیپارټمنټ )DFM( بالروس	 

د تایوان د څېړنو په دفرت کې د پیسو وینځلو پر وړاندې د مبارزې برخه )FIU( تایوان	 

د چین د پیسو وینځلو د مبارزې د نظارت او تحلیل مرکز )CAMLMAC( چین ۱۰۴	 

ددې ترڅنګ، افغانستان د اګمونټ ګروپ غړی هم دی؛ یعنې افغانستان اړ دی چې خپل ارقام او مالومات د نورو غړو هېوادونو رسه رشیک کړي. ددې 

غړیتوب پر بنسټ، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د ډېرو غړو هېوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړی دی ۱۰۵.

۳.۹د شاخص ګڼه

آیا افغانستان د مايل حسابونو د مالوماتو د اتوماتیکې تبادلې ګڼ اړخیز صالحیت توافقنامه السلیک کړې ده؟د شاخص پوښتنه

افغانستان د اقتصادي همکاریو او انکشاف سازمان )OECD( د نړیوال فورم غړیتوب ندی ترالسه کړی. خو افغان حکومت د افغانستان د مايل معاملو ځواب

او راپورونو د شننې مرکز ته مسؤلیت سپارلی چې داسې توافقنامې السلیک کړي، چې ددې موضوع اړوند یې د ۱۴ هېوادونو د اړونده نهادونو رسه 

هوکړه لیکونه السلیک کړي دي. )د ۳.۸ پوښتنې ځواب وګورئ(. ددې ترڅنګ، افغانستان د اګمونټ ګروپ غړی هم دی؛ یعنې افغانستان اړ دی چې 

خپل ارقام او مالومات د نورو غړو هېوادونو رسه رشیک کړي. ددې غړیتوب پر بنسټ، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د ډېرو غړو 

هېوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړی دی ۱۰۶.
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*۳.۱۰د شاخص ګڼه

* د روڼتیا او مالیايت مالوماتو د تبادلې په اړه د )OECD( د نړیوال فورم لخوا د مالیايت مالوماتو د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان فعالیت او غربګون د شاخص پوښتنه

څه ډول ؤ؟

   ۱: عميل کړینومرې

   ۰.۷۵: تر ډېره عميل کړی

   ۰.۵: تر یوې کچې عميل کړی 

   ۰: د )OECD( د ارزونو مطابق یې نه دی عميل کړی 

   -: ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

افغانستان د اقتصادی همکارۍ او انکشاف د سازمان د ارزونو په لست کې شامل نه دی.ځواب

د درېمګړي ارزونهاړخ

۳.۱۱د شاخص ګڼه

د بیسل انسټیټيوټ د پیسو وینځلو د مخنیوي په جدول کې افغانستان څو نومرې اخیستي دي؟ )https://index.baselgovernance.org(د شاخص پوښتنه

په ۲۰۱۶ کې د حکومتولۍ په اړه د بیسل د پیسو وینځلو مخنیوۍ جدول کې افغانستان ۸.۵۱ نومرې اخستې وې. د ۱۴۹ هېوادونو د خطر د کچې په ځواب

کتار کې افغانستان دوېم لوړ ځای خپل کړی دی ۱۰۷. 

۳.۱۲د شاخص ګڼه

د مالیايت عدل د شبکې په مايل راز جدول کې د افغانستان د راز نومرې څو وې؟ )http://www.financialsecrecyindex.com(د شاخص پوښتنه

افغانستان په نوموړي جدول کې نشتهځواب

عميل کول او منښتاړخ

۳.۱۴د شاخص ګڼه

آیا داسې شواهد شته چې د پیسو وینځلو قضیې دې په سهي توګه تعقیب يش؟د شاخص پوښتنه

د ۲۰۱۶ کال په جون کې د افغانستان د فساد-ضد عديل مرکز له جوړښته تر دې دمه دې مرکز ته د پیسو وینځلو شپږ قضیې راغلې دي. له دې قضیو ځواب

څخه د دوه و څېړنې یې بشپړې شوې او ابتداییه محکمې ته راجع شوې. ابتداییه محکمې د دواړو قضیو په اړه په شفاف ډول پرېکړه وکړه او جزاګانې 

یې متهمینو ته واورولې. دغه محاکمې د خلکو پر مخ پرانستې وې او د مدين ټولنو، رسنیو، ميل او نړیوالو ناظرینو په حضور کې تررسه شوې. پاتې څلور 

قضیې ال د څېړنو په پړاو کې دي چې وروسته به ابتداییه محکمې ته راجع يش ۱۱۰.

د ۲۰۱۷ په فربوري کې د افغانستان د فساد-ضد عديل مرکز په خپله لومړنۍ قضیه کې د ولسوالۍ د پولیسو آمر د پیسو وینځلو په قضیه کې په درې 

کاله بند محکوم کړ ۱۱۱. 

خو ددې پرمختګونو رسه رسه، په افغانستان کې د پیسو وینځلو قضیې په اغېزمنه توګه نه تعقیبږي. د ناقانونه پیسو او مخدراتو څخه ترالسه شویو پیسو 

کچې ته په کتو، د پیسو وینځلو قضیو شمېر باید ډېر لوړ واويس ۱۱۲. 
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عميل کول او منښتاړخ

* ۳.۱۵د شاخص ګڼه

* په تېرو دوو کلونو کې مايل نهادونو او غیر مايل تشبثاتو حرفو د څو مشکوکو معاملو رپوټ ورکړ؟د شاخص پوښتنه

د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د شکمنو مايل معامالتو د ترالسه کولو مخکښ افغان نهاد دی چې بیا قضیې د ال ډېرو څېړنو لپاره ځواب

لویې څارنوالۍ او د قانون د حاکمیت نورو اړونده ادارو ته راجع کوي.

په ۲۰۱۶ کې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز الندې اقدامات تررسه کړي دي:

د غوښتنو پر اساس خپراوی: په ۲۰۱۶ کې د پیسو وینځلو د مخنیوي د ۲۸مې مادې پر بنسټ، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز 

د لویې څارنوالۍ، د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې، کورنیو چارو وزارت، د افغانستان د عوایدو معینیت، د ميل امنیت او نورو ادارو د 

۱۴۵ غوښتنو څخه ۱۳۸ یې ځواب کړې. ۱۱۳ پدې قضایاو کې رشوت، فساد، د شتمنیو نه ثبتول، مالیايت جرمونه، چلبازۍ، ترهګرۍ متویل، د مخدراتو 

قاچاق او داسې نور موارد شامل وو.

خپل خوښي خپرواي: په ۲۰۱۶ کې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ۳۶ قضیې وڅېړلې او په پایله کې یې ۲۶ قضیې لویې 

څارنوالۍ او د قانون د حاکمیت نورو ادارو ته راجع کړې ۱۱۴. 

کنګل شوي بانکي حسابونه: په ۲۰۱۶ کې، د ۲۵ ملیونه افغانیو او ۲٫۴۰٫۰۰۰ امریکايي ډالرو په ارزښت ټول ۴۲ بانکي حسابونه کنګل شوي وو.115

د ۲۰۱۶ کال فربوري د ۲۷مې څخه رادېخوا، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د مايل خدمايت رشکتونو ۱۳۳ جوازونه لغو کړي دي 

.۱۱۶

۳.۱۶د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې داسې کوم د پام وړ بدلونونه یا پرمختګونه شوي چې د پیسو وینځلو د مخنیوي په برخه کې ښه والی یا خراب والی وښيي؟د شاخص پوښتنه

په ۲۰۱۵ کال کې د مايل اقداماتو کاري ډلې د سپارښتنو رسه سم، افغانستان د جرمونو څخه ترالسه شویو او تورو پیسو وینځلو د مخنیوي قانون ځواب

تعدیل کړ. د مايل اقداماتو د کاري ډلې په وینا، افغانستان په تخنیکي کچه ددوی سپارښتنې تر اخري حده عميل کړي دي، چې پدې کې دا برخې 

شاملې دی: )۱( د پیسو وینځلو د مخنیوي لپاره د پالیيس او عميل کچو د همغږۍ جوړولو لپاره د میکانېزم جوړول؛ )۲( د پیسو وینځلو او ترهګرو 

متویل ته په کايف اندازه جرمي بڼه ورکول؛ )۳( د شتمنیو د کنګل او ضبط لپاره د مناسبو اقداماتو تررسه کول۱۱۷؛ )۴( د مشخصو مايل تحریامتو 

چوکاټ جوړول؛ )۵( د څار او نظارت مناسب سیستم جوړول؛ )۶( د ځیرک مايل یونټ د منابعو او حقوقي ماهیت غښتيل کول؛ )۷( په پوله/رسحد 

کې د اسعارو د اظهار سیستم جوړول.۱۱۸ ټاکل شوې چې د تورو پیسو او جرمونو څخه د ترالسه شویو عوایدو د مخنیوي په قانون کې د »سرتاتیژیکو 

نیمګړتیاو« په اړه د ۲۰۱۷ کال د جون څخه وړاندې بیاکتنه ويش، چې ښايي پدې کار رسه له لست څخه ووځي ۱۱۹.

په ۲۰۱۶ کې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د مايل اقداماتو کاري ډلې د درېمو ځانګړو سپارښتنو )STR III( ۱۲۰ د عميل کولو 

په لړ کې د معیاري عملیاتو کړنالره او د مشکوکو معامالتو د رپوټ الرښود جوړ کړ. رسبېره پر دې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز د 

نغدي پیسو مقرره تعدیل کړه او  د افغانستان په ټولو هوايي ډګرونو کې یې د نغدو پیسو کنرتول عميل کړ. له دې وراخوا، لکه څنګه چې په ۳.۱۵ کې 

ولیدل شول، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته د یو لړ مشکوکو معاملو رپوټ هم ورکړل شوی دی ۱۲۱. 

د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتيژۍ )اکتوبر ۲۰۱۷( دولتي نهادونو ته دنده سپارلې چې د پیسو وینځلو د مخنیوي په برخه کې 

د ناقانونه پیسو د کشف، تعقیب، او ضبط لپاره خپلې هڅې پراخې کړي: ۱( د افغانستان بانک باید مايل نهادونو ته د مشکوکو عوایدو او شتمنیو په 

تشخیص او د خطراتو د مدیریت د ښه کولو په اړه الرښوونې وکړي؛ ۲( د افغانستان بانک باید د ځانګړي څار له الرې د پیسو وینځلو د مخنیوي قانون د 

پيل کولو لپاره هڅې وکړي؛ ۳( د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز باید په خپلو سرتاتیژیکو او عملیايت تحلیلونو کې فساد-ضد مبارزه 

خپل لومړیتوب وګڼي ۱۲۲.
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د ذینفع ملکیت روڼتیا. 4

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۴.۱د شاخص ګڼه

د هېواد قوانین مو تر کومه حده پورې ذینفع ملکیت پېژين؟د شاخص پوښتنه

   ۱: ذینفع مالک هغه طبیعي شخص ته وايي چې د یو حقوقي نهاد په کنرتول کې مستقیم یا غیرمستقیم رول لري. او د حقوقي ملکیت تر څنګ د نومرې

ملکیت په تعریف کې نورې الرې چارې هم شاملې دي

   ۰.۵: ذینفع مالک هغه طبیعي شخص ته وايي چې په حقوقي نهاد کې اسهام ولري خو د مستقیم یا غیرمستقیم رول کنرتول یا د ملکیت د سهم 

په کچه د کنټرول په اړه یې څه یادونه نده شوې

   ۰.۲۵: ذینفع ملکیت تعریف شوی نه دی یا د کنرتول مسئله پکې شامله نده

   : ځواب نلري یا ارقام موجود ندي

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د راپیدا شویو عوایدو وینځلو د مخنیوي قانون )۲۰۱۵( د درېمې مادې شپږمه فقره »ذینفع ملکیت« داسې تعریفوي » ځواب

هغه حقیقي یا حکمي شخص دی چې د وجوهو یا شتمنیو واقعي مالک وي یا د پېرېدونکي په وجوهو او شتمنیو باندې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول 

کنرتول او واک ولري« ۱۲۳.

د ذینفع ملکیت په اړه کوم ځانګړی قانون نشته، خو افغان حکومت غواړي چې همداسې یو قانون جوړ کړي. د همدې لپاره د ذینفع ملکیت اړوند د 

افغان ښکېلو غاړو کاري ډله تشکیل شوې ده. دا کاري ډله د ۲۰۱۷ په فربوري کې د افغان دولتي ادارو او مدين ټولنو د استازو لخوا جوړه شوه. ۱۲۴ 

دې ډلې تر اوسه درې ناستې کړي دي چې وروستۍ یې د ۲۰۱۷ کال د می د میاشتې په ۲۹مه تررسه شوه چې د ذینفع ملکیت د قانون مسوده یې 
نهايي کړه او وروسته به د اقتصاد عايل شورا ته وړاندې کېږي. ۱۲۵

۴.۲د شاخص ګڼه

آیا قانون له مايل نهادونو غواړي چې د رشکتونو رسه د کاروبار د پیل پر مهال له مشرتي څخه د ذینفغ ملکیت د پېژندلو لپاره ځینې ګامونه واخيل؟د شاخص پوښتنه

   ۱: هو، هر وخت چې کله کوم مايل نهاد د کوم رشکت رسه کاروبار پیلوي، اړ دی چې د ذینفع ملکیت په اړه د رشکت څخه مالومات ترالسه کړينومرې

   ۰.۵: مايل نهادونه یوازې د لوړ-خطر په قضیو کې د ذینفع ملکیت په اړه د مالوماتو په ترالسه کولو مجبور دي، یا د طبیعي او حقوقي مشرتیانو د 

ذینفع ملکیت تشخیص پکې نه دی رانغاړل شوی

   ۰.۲۵: نه، د ذینفع ملکیت پېژندل اړین نه دي

   : ځواب نلري یا ارقام موجود ندي

د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون )۲۰۱۵( دولسمې مادې د مراجعینو او ذینفع مالکانو د پېژندلو لپاره ځینې ځواب

اقدامات ذکر کړي دي. دیارلسمې مادې د رسغړاوي پایلې کتار کړي. شپاړسمه ماده له رپوټ ورکوونکو نهادونو غواړي چې لږترلږه د تېرو پنځو کلونو په 

ترڅ کې د تررسه شویو یا هڅه شویو کورنیو او بهرنیو ټولو معامالتو ریکارډونه وسايت.

د پنځلسمې مادې لومړۍ فقره وايي چې ټول رپوټ ورکوونکي نهادونه باید »نورماله اړینه څېړنه وکړي«۱۲۶، خو دا نه وايي چې دا اړین اقدامات څه دي.

اوولسمه او اتلسمه ماده بیا له ټولو رپوټ ورکوونکي نهادونو څخه غواړي چې مشکوکې معاملې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته 

رپوټ کړي ۱۲۷.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۴.۳د شاخص ګڼه

آیا قانون روښانه کړې چې کومې ادارې )لکه د مايل ځیرکتیا یونټ، مالیايت ادارې، دولتي څارنواالن یا د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې( به د ذینفع د شاخص پوښتنه

ملکیت  اطالعاتو ته الرسسی لري؟

   ۱: هو، قانون مشخصه کړې چې د قانون د حاکمیت ټولې ادارې، مالیايت ادارې او د مايل ځیرکتیا یونټ به د ذینفع ملکیت  اطالعاتو ته الرسسی نومرې

لري.

   ۰.۷۵: هو، فرمان یا کومې بلې باصالحیته مقررې یا پاليسۍ مشخصه کړې چې د قانون د حاکمیت ټولې ادارې، مالیايت ادارې او د مايل 

ځیرکتیا یونټ به د ذینفع ملکیت  اطالعاتو ته الرسسی لري

   ۰.۵: یوازې یو څو ادارې چې په قانون، فرمان یا پالیسۍ کې یادې شوي دي

   ۰: قانون، فرمان یا کومې پالیسۍ مشخصه کړې نده چې د قانون د حاکمیت کومه اداره دې د ذینفع ملکیت  اطالعاتو ته الرسسی ولري.

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي د قانون شپاړسمه ماده له رپوټ ورکوونکو نهادونو څخه غواړي چې خپل ټول ریکارډونو ځواب

او اړونده مالومات )د ذینفع ملکیت په شمول( باید د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز او نورو باصالحیته اداراتو لپاره اماده ولري، 

او دا مالومات باید د معامالتو په اړه ټول اړین مواد ولري.۱۲۸ د شپاړسمې مادې درېیمه فقره وايي چې تشخیصیه ارقام او د معامالتو ریکارډونه باید 

»باصالحیته کورنیو چارواکو« ته د الرسسۍ وړ وي. 

رسبېره پردې د افغان ښکېلو غاړو د ذینفع ملکیت کاري ګروپ ښایي د ذینفع ملکیت  اطالعاتو ته الرسسی هم پکې شامل کړي.

*۴.۴د شاخص ګڼه

* باصالحیته چارواکي د ذینفع ملکیت اړوند مالوماتو کومو منابعو ته اجازه لرالی يش؟د شاخص پوښتنه

   ۱: مالومات د ذینفع ملکیت د مرکزي ثبت سیستم څخه ترالسه کېږينومرې

   ۲: مالومات د ذینفع ملکیت د غیر مرکزي ثبت سیستم څخه ترالسه کېږي

   ۰.۵: چارواکي هغو  اطالعاتو ته الرسسی لري چې د حقوقي ادارو یا مالیايت ادارو یا مايل نهادونو او یا د غیر مايل تشبثاتو او حرفو لخوا ارائه 

کېږي

   ۰: د ذینفع ملکیت په اړه مالومات نشته

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي د قانون۱۲۹ شپاړسمه ماده له رپوټ ورکوونکو نهادونو څخه غواړي چې خپل ټول ځواب

ریکارډونه او اړونده مالومات )د ذینفع ملکیت په شمول( باید د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز او نورو باصالحیته اداراتو لپاره چمتو 

وسايت:

۱( شپاړسمه ماده له رپوټ ورکوونکو نهادونو غواړي چې د لږترلږه د تېرو پنځو کلونو په ترڅ کې د تررسه شویو یا هڅه شویو کورنیو او بهرنیو ټولو معامالتو 

ریکارډونه وسايت.

۲( د مراجعینو د پېژندنې په بهیر کې د تېرو پنځو یا ډېرو کلونو د تشخیص اسناد او د تثبیت اطالعات، د حسابۍ فایلونه او د کاروبار مراسالت )لکه 

څنګه چې د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي د قانون په دوېم څپرکې کې راغيل(. د پېژندنې مالومات او د معامالتو 

ریکارډ باید کورنیو باصالحیته چارواکو ته د الرسسۍ وړ وي.

۳( هر هغه اضافه مالومات چې د څارونکې مرجع لخوا غوښتل کېږي

رسه ددې چې دا مراجع  اطالعاتو ته د الرسسۍ قانوين اجازه لري، خو په عمل کې دوی ځکه د ذینفع ملکیت پوره مالومات نيش ترالسه کوالی چې دا 

مالومات لکه څنګه چې په قانون کې راغيل، هغه شان د مايل نهادونو او نورو ادارو لخوا نه راټولېږي.
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پيل کول او منښتاړخ

۴.۵د شاخص ګڼه

کومه اداره د رشکتونو د ثبت دنده پر غاړه لري؟د شاخص پوښتنه

ټولې کمپنۍ، رشکتونه، محدود املسؤلیت رشکتونه او فردي مالکیت رشکتونه چې سوداګریز کارونه کوي، اړ دي چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت اړوند ځواب

د افغانستان مرکزي ثبت ادارې رسه ځان ثبت کړي. د افغانستان مرکزي ثبت اداره د ثبت بهیر تسهیلوي او د عریضې له فورمې نیولې، د فیس ورکول، 

په رسمي جریدو کې د کاروبار اړوند مالومات خپرول او د مالیې وزارت د عوایدو معینیت ته د کاروبارونو مشخصات رپوټ کول تررسه کوي ۱۳۰.

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۴.۶د شاخص ګڼه

د کمپنۍ د ثبت پر مهال د ذینفع ملکیت کوم مالومات خوندي کېږي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: ټول اړوند مالومات خوندي کېږي: د ذینفع مالک نوم، مالیايت تشخیصیه شمېره، شخيص یا د کاروبار پته، تابعیت، د اوسېدو هېواد او د نومرې

کمپنۍ د کنرتول ترشېحات

   ۰.۷۵: نیمګړي مالومات خوندي کېږي

   ۰.۵: یوازې د ذینفع مالک نوم خوندي کېږي

   ۰: هېڅ مالومات ته خوندي کېږي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د کمپنیو د ذینفع ملکیت د مالوماتو د ثبت لپاره کوم عمومي سیستم نشته. د افغانستان د ثبت مرکزي اداره په سیستامتیکه او کايف کچه د ذینفع ځواب

ملکیت مالومات نه راټولوي ۱۳۱.

خو بیا هم د ۲۰۱۶ کال په می کې جمهور رئیس ارشف غني د کمپنیو د ذینفع ملکیت د ثبت لپاره د عامه مرکزي سیستم جوړولو ژمنه وکړه۱۳۲ او د 

ذینفع ملکیت په اړه د افغان ښکېلو غاړو د کاري ډلې جوړېدل د همدې بهیر لومړی ګام دی.

د فساد پر وړاندې د افغانستان ميل مبارزې سرتاتیژي )۲۰۱۷( د کانونو وزارت ته دنده سپارلې چې د ۲۰۱۸ کال تر جون میاشتې پورې د ذینفع 

ملکیت لپاره د ثبت یوه عامه مرکز جوړ کړي ۱۳۳.

۴.۷د شاخص ګڼه

د ذینفع ملکیت اړوند کوم مالومات خلکو ته د الرسسۍ وړ دي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: ټول اړوند مالومات انالین خپریږي: د ذینفع مالک نوم، مالیايت تشخیصیه شمېره، شخيص یا د کاروبار پته، تابعیت، د اوسېدو هېواد او د نومرې

کمپنۍ د کنرتول ترشېحات

   ۰.۷۵: یو لړ مالومات انالین خپریږي، او نور اطالعات نه خپریږي )لکه مالیايت شمېره(؛ د ذینفع ملکیت د پېژندګلوۍ لپاره کايف مالومات 

خپریږي

   ۰.۵: یوازې د ذینفع مالک نوم انالین خپریږي، او یا مالومات یوازې د کاغذ پر مخ خپریږي

   ۰.۲۵: یوازې داصيل مالک نوم خپریږي )د ذینفع مالک نوم نه خپریږي(

   ۰: هېڅ مالومات نه خپریږي یا هغه مالومات چې خپریږي د اصيل مالک یا ذینفع مالک د پېژندو لپاره بسنه نه کوي

   ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۴.۷ ځواب وګورئځواب
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

*۴.۸د شاخص ګڼه

*آیا قانون له اړونده نهادونو غواړي چې د کمپنیو د ثبت په مالوماتو کې د ذینفع ملکیت، سهمدارانو او رئیسانو مالومات نوي او تجدید کړي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: هو، اړونده نهادونه د قانون له مخې اړ دي چې ذینفع ملکیت یا د رئیسانو او ونډه والو )سهمدارانو( مالومات د بدلون په ۲۴ ساعتونو کې تجدید نومرې

کړي

   ۰.۷۵: هو، اړونده نهادونه د قانون له مخې اړ دي چې ذینفع ملکیت یا د رئیسانو او ونډه والو )سهمدارانو( مالومات د بدلون په ۳۰ ورځو کې 

تجدید کړي

   ۰.۵: هو، اړونده نهادونه د قانون له مخې اړ دي چې ذینفع ملکیت یا د رئیسانو او ونډه والو )سهمدارانو( مالومات کال په کال تجدید کړي

   ۰.۲۵: هو، خو قانون ورته وخت نه دی مشخص کړی

   ۰: نه، قانون له اړونده ادارو څخه نه غواړي چې د ذینفع ملکیت په اړه دې مالومات تجدید کړي

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

داسې کوم قانون نشته. لکه څنګه مو چې بره وویل، د افغانستان د مرکزي ثبت په سیستم کې د ذینفع ملکیت مالومات نه شاملیږي.ځواب

*۴.۹د شاخص ګڼه

آیا د ثبت داسې کومه اداره شته چې د وقف په اړه مالومات راغونډوي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: هو، د وقف او د هغې د ذینفع ملکیت او مالکانو په اړه مالومات ثبتیږي او خلکو رسه رشیکیږينومرې

   ۰.۵: هو، د وقف د ثبت لپاره سیستم شته خو هغه مالومات چې د خلکو رسه رشیکیږي، د ذینفع ملکیت یا مالکانو د پېژندلو لپاره کايف نه دي

   ۰: نه، داسې د ثبت کومه اداره نشته چې د وقف ټولې ادارې دې پکې ثبت وي

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د درېمګړي ارزونهاړخ

*۴.۱۰د شاخص ګڼه

* د »پرانستو کمپنیو« لخوا د پرانستو کمپنیو د اطالعاتو په جدول کې مو د هېواد نومرې څو دي؟ )http://registries.opencorporates.com(د شاخص پوښتنه

افغانستان له سلو صفر نومرې اخیستي دي ۱۳۴.ځواب
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پيل کول او منښتاړخ

۴.۱۱د شاخص ګڼه

د کمپنیو د ثبت په مرکز کې عمالً څومره شفافیت دی؟د شاخص پوښتنه

د افغانستان د ثبت مرکزي سیستم په انالین بڼه د الرسسۍ وړ دی. هلته د ثبت ګڼې، د مرجع شمېرې، مالیايت تشخیصیې شمېرې، جواز شمېرې او د ځواب

کاروبار د نوم له الرې کمپنۍ لټول کېدای يش. خو کمپنۍ پکې د رئیس یا ونډه وال په نامه نه موندل کېږي.135 لکه څنګه مو چې مخکې وویل، پدې 

ثبت کې د ذینفع ملکیت مالومات موجود نه دي. د افغانستان د مرکزي ثبت په سیستم کې د کمپنیو لټول وړیا دي. د کمپنیو حسابونه او فایلونه د 

افغانستان د مرکزي ثبت له الرې عوامو ته د الرسسۍ وړ نه دي.

په افغانستان کې د کاروبار پیلولو لپاره هره کمپنۍ اړ ده چې د افغانستان مرکزي ثبت سیستم رسه ځان ثبت کړي.

۴.۱۲د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې د رشکتونو یا نورو حقوقي اشخاصو په شفافیت کې کوم ښه والی یا خراب والی راغلی دی؟د شاخص پوښتنه

په تېرو دوو کلونو کې ګڼ شمېر پرمختګونه راغيل دي. د افغانستان د ثبت مرکزي ادارې ویبپاڼه په منظم ډول تازه کېږي او له پخوا پکې ډېر مالومات ځواب

موجود دي. له دې وراخوا د افغانستان د ميل تدارکاتو ادارې ۱۰۷ کمپنۍ د جعيل اسنادو وړاندې کولو په خاطر د دولتي قراردادونو ترالسه کولو څخه 
تحریم کړي دي، چې درې یې بهرنۍ )یوه هسپانوۍ او دوه ترکۍ( او نورې کورنۍ کمپنۍ دي. ۱۳۶

د ۲۰۱۶ کال په می میاشت کې جمهور رئیس ارشف غني د کمپنیو د ذینفع ملکیت د ثبت لپاره د عامه مرکزي سیستم جوړولو ژمنه وکړه ۱۳۷ او د 

ذینفع ملکیت په اړه د افغان ښکېلو غاړو د کاري ډلې جوړېدل د همدې بهیر لومړی ګام دی.
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د غال شویو شتمنیو راګرځول. 5

۵.۱د شاخص ګڼه

آیا هېواد مو د شتمنیو راګرځولو ځانګړې پالیيس لري؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د شتمنیو راګرځولو جامعه پالیيس موجوده دهنومرې

    ۰.۵: هېواد د شتمنیو راګرځولو پالیيس تطبیق کړې خو د ځینو مهمو مسئلو په اوارولو کې پاتې راغلی

   ۰: د شتمنیو راګرځولو پالیيس موجوده نه ده

   : ځواب نلری یا ارقام موجود نه دي

د ۲۰۱۷ کال تر جون میاشت پورې افغانستان د شتمنیو راګرځولو کومه ځانګړې پالیيس یا مقرره نه درلوده، خو د افغانستان د جزا کوډ او د پیسو ځواب

وینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو څخه د مخنیوي په قانون کې یې اړونده مسئلې ذکر شوي دي. ۱۳۸ )د پیسو وینځلو او جرمونو څخه د 

راپیدا شویو عوایدو څخه د مخنیوي په قانون کې راغيل چې تورې پیسې او د جرمونو څخه ترالسه شوي عواید باید وپېژندل يش، کنګل او ضبط يش.(

د افغانستان په اړه د لندن په کنفرانس )۲۰۱۶( کې د شتمنیو راګرځولو په تړاو لوړپوړې سیايس ژمنې وشوې، په تېره بیا د شتمنیو د راګرځولو د قانون 

د غني کولو په اړه. د لندن په کنفرانس کې د غیر الزامي ضبط واکونه، د غیر عادي شتمنیو سپیناوی۱۳۹، او د غال شویو اموالو راګرځولو لپاره د نړیوالو 
منل شویو الرښودونو تصویبول د لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي.۱۴۰

ددې ژمنې د عميل کولو لپاره په ۲۰۱۷ کې یوه کاري ډله جوړه شوه۱۴۱، چې پدې ډله کې لویه څارنوايل، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د 

شننې مرکز او د ګمرکاتو ادارې ددې کاري ډلې غړي دي )د مالیاتو ادارې به په راتلونکې کې شاملې يش(. دې کاري ډلې د ۲۰۱۷ کال د جون تر 

میاشتې درې ناستې کړې وې. دا کاري ډله به د شتمنیو راګرځولو لپاره پالیيس جوړه کړي او په افغانستان کې د شتمنیو راګرځولو ادارې جوړولو لپاره 

کار وکړي ۱۴۲. 

د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژۍ )اکتوبر ۲۰۱۷( کې حکومت ژمنه کړې چې د ۲۰۱۸ کال تر جون میاشتې پورې به د 

پولې/رسحد اخوا د غال شویو شتمنیو په راګرځولو هم بحثونه او توافقات وکړي.۱۴۳ رسبېره پر دې، په سرتاتیژۍ کې د عدلیې وزارت ته دنده سپارل 

شوې چې د مدين او جزا کوډونو بیاکتنه وکړي ترڅو د ۲۰۱۷ کال تر ډسمربه غیرقانوين ترالسه شوې شتمنۍ هم ضبط کړای يش.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۵.۲د شاخص ګڼه

آیا هېواد مو د شتمنیو راګرځولو لپاره جامع مېکانېزمونه جوړ کړي دي؟ چې په هغې کې دا برخې شاملې وي: الف( د جنايي محکومیت پرته د جرمونو د شاخص پوښتنه

څخه د ترالسه شویو عوایدو د ضبط اقدامات؛ ب( داسې پالیيس چې مجرم پکې د شتمنیو د قانوين بېرته سپارلو اظهار وکړي؛ او ج( د بهرنیو غیرالزامي 

ضبط حکمونو پېژندنه یا عميل کول

   ۱: هېواد د داسې غیرالزامي ضبط عميل کولو اقدامات کړي دي چې د مجرم څخه د شتمنیو راګرځولو قانوين شواهد او ثبوتونه وړاندې کوي او د نومرې

بهرنیو غیر الزامي ضبط حکمونه هم پکې عميل کېږي

   ۰.۵: هېواد د پورته اقداماتو څخه یوازې دوه اقدامات عميل کړي

    ۰.۲۵: د پورتنیو اقداماتو څخه یوازې یو یې عميل شوی

   ۰: پورتنی یو اقدام هم نه تررسه شوی

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د افغانستان په اړه د لندن په کنفرانس )۲۰۱۶( کې د شتمنیو راګرځولو په تړاو لوړپوړې سیايس ژمنې وشوې، پدې ژمنو کې د غیرالزامي ضبط واکونه ځواب

او د غیر عادي شتمنیو سپیناوی هم شامل ؤ.۱۴۴ خو د ۲۰۱۷ تر جونه پورې ددې ژمنو د عميل کولو لپاره هېڅ ګام اخستل شوی نه ؤ.

 د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون د شپږپنځوسمې مادې پر بنسټ افغان دولت کوالی يش چې د بهرنیو 

هېوادونو رسه د دوه-اړخیزې حقوقي همکارۍ تړون السلیک کړي. )عمالً دا کار د بهرنیو چارو وزارت لخوا کېږي(. په دوه-اړخیزه حقوقي همکارۍ کې 

دا مسایل راتالی يش: )دوېم پرګراف(

۱( د جرمونو څخه د ترالسه شویو عوایدو او ملکیتونو ضبط په شمول غیر الزامي ضبط؛

۲( د کنګل، ضبط او داسې نورو اقداماتو کارول؛

۳( د اجراییه څېړنو اقدامات لکه ځانګړي څیړنیز تخنیکونه، پټ عملیات، کنرتول شوې سپارنې

پدې اړه مالومات نشته چې افغان حکومت پدې تړاو څو تړونونه السلیک کړي دي.

۵.۳د شاخص ګڼه

آیا هېواد مو د شتمنیو راګرځولو ځانګړی ټیم یا یونټ جوړ کړی دی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د شتمنیو راګرځولو ځانګړی ټیم، ډله یا یونټ موجود دی او هغوی کايف حقوقي واک، سیايس خپلواکي او منابع لري چې خپل مسؤلیتونه ادا نومرې

کړي

    ۰.۵: د شتمنیو راګرځولو ځانګړی ټیم، ډله یا یونټ موجود دی خو هغوی یا حقوقي واک، سیايس خپلواکي او یا کايف منابع لري چې خپل 

مسؤلیتونه ادا کړي

   ۰.۲۵: د شتمنیو راګرځولو ځانګړی ټیم، ډله یا یونټ موجود دی خو هغوی کايف حقوقي واک، سیايس خپلواکي او منابع نلري چې خپل 

مسؤلیتونه ادا کړي

   ۰: د شتمنیو راګرځولو ځانګړی ټیم، ډله یا یونټ نشته 

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۵.۱ ځواب وګورئځواب
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پيل کول او منښتاړخ

۵.۴د شاخص ګڼه

آیا د شتمنیو راګرځولو د ځواکمنولو لپاره د قوي سیايس ژمنې شواهد شته؟د شاخص پوښتنه

د افغانستان په اړه د لندن په کنفرانس کې د شتمنیو راګرځولو په اړه لوړپوړې سیايس ژمنې وشوې:ځواب

د شتمنیو راګرځولو د حقوقي مبنی غني کول، چې په هغې کې به د غیر الزامي ضبط واکونه او د غیر عادي شتمنیو پېژندنه هم شامله وي145	 

د غال شویو شتمنیو د راګرځولو لپاره د نړیوالو منل شویو رڼو او بامسؤلیته الرښودونو چمتو کول	 

ددې ژمنې د عميل کولو لپاره په ۲۰۱۷ کې یوه کاري ډله جوړه شوه ۱۴۷، چې پدې کاري ډله کې لویه څارنوايل، د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو 

د شننې مرکز او د ګمرکاتو ادارې غړي دي )د مالیاتو ادارې به په راتلونکې کې شاملې يش(. دې کاري ډلې د ۲۰۱۷ کال د جون تر میاشتې درې 

ناستې کړې وې. دا کاري ډله به د شتمنیو راګرځولو لپاره پالیيس جوړه کړي او په افغانستان کې به د شتمنیو راګرځولو ادارې جوړولو لپاره کار وکړي. 

۱۴۸ په لویه څارنوالۍ کې د شتمنیو راګرځولو لپاره د ځانګړې ادارې جوړولو باندې کار روان دی. دا اداره به په فساد او نورو قضیو کې د غال شویو 

شتمنیو د موندنې او ضبط دنده پر غاړه لري ۱۴۹. 

د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژۍ )اکتوبر ۲۰۱۷( کې حکومت ژمنه کړې چې د ۲۰۱۸ کال تر جون میاشتې پورې به د 

پولې/رسحد اخوا د غال شویو شتمنیو په راګرځولو هم بحثونه او توافقات وکړي. ۱۵۰ رسبېره پر دې، په سرتاتیژۍ کې د عدلیې وزارت ته دنده سپارل 

شوې چې د مدين او جزا کوډونو بیاکتنه وکړي ترڅو د ۲۰۱۷ کال تر ډسمربه غیرقانوين ترالسه شوې شتمنۍ هم ضبط کړای يش.

۵.۵د شاخص ګڼه

آیا هېواد مو په هغه نړیوالو همکارو شبکو کې رغنده برخه اخيل چې د شتمنۍ راګرځولو په اړه هڅې کوي؟د شاخص پوښتنه

د پیسو وینځلو او د جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون د شپږپنځوسمې مادې پر بنسټ افغان دولت کوالی يش چې د بهرنیو هېوادونو ځواب

رسه د دوه-اړخیزې حقوقي همکارۍ تړون السلیک کړي. )عمالً دا کار د بهرنیو چارو وزارت لخوا کېږي(. په دوه-اړخیزه حقوقي همکارۍ کې دا مسایل 

راتالی يش: )دوېم پرګراف(

۱( د جرمونو څخه د ترالسه شویو عوایدو او ملکیتونو ضبط، په شمول غیر الزامي ضبط؛

۲( د کنګل، ضبط او داسې نورو اقداماتو کارول؛

۳( د اجراییه څېړنو اقدامات لکه ځانګړي څیړنیز تخنیکونه، پټ عملیات، کنرتول شوې سپارنې

پدې اړه مالومات نشته چې افغان حکومت پدې تړاو څو تړونونه السلیک کړي دي.

*۵.۶د شاخص ګڼه

*آیا په تېرو دوو کلونو کې ستاسې په هېواد کې د شتمنۍ راګرځولو کوم شواهد شته؟د شاخص پوښتنه

په تېرو دوو کلونو کې د شتمنۍ راګرځولو ګوته په شامر قضیې مخې ته راغيل چې د کابل بانک قضیې پکې تر ټولو ډېر د خلکو پام ځانته ورواړاوه ۱۵۱. ځواب

همدارنګه په تېر کال کې د شتمنیو د ضبط څو قضیې هم مخې ته راغلې چې د فساد پر وړاندې مبارزې د عديل مرکز لخوا تعقیب شوې وې ۱۵۲.

ا
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د سازمان شويو جرمونو پر وړاندې مبارزه. 6

د درېمګړی ارزونهاړخ

*۶.۱د شاخص ګڼه

*آیا د پولیسو په امانتولۍ باندې د خلکو د قوي باور شواهد شته؟د شاخص پوښتنه

د روڼتیا نړیوال څار د ۲۰۱۳ کال فساد سنج رپوټ په حواله، په افغانستان کې ۳۳٪ خلک پدې اند دي چې د افغانستان پولیس مفسد/ډېر مفسد ځواب
دي.۱۵۳

د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د ډېرې لوړې کچې فساد شوی دی.۱۵۴ افغان حکومت هم دې ستونزې ته اشاره کړې ده: د ۲۰۱۷ کال د می 

میاشتې په امته نېټه جمهور رئیس ارشف غني وویل چې د امنیتي سکتور په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د فساد جرړه ده، او په ډاګه یې کړه چې دا 
کال به د حکومت پام د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد ملنځه وړلو ته وي.۱۵۵

پيل کول او منښتاړخ

*۶.۲د شاخص ګڼه

*آیا د رسنیزو څېړنو یا څارنوالۍ په رپوټونو کې داسې شواهد شته چې د پولیسو، څارنوالۍ یا محاکمو په ادارو کې سازمان شوي جرمونو نفوذ کړی وي؟ د شاخص پوښتنه

که نه وي، آیا حکومت ددې خطر څخه خرب او ورته چمتو دی؟

*۶.۳د شاخص ګڼه

*آیا د سازمان شویو جرمونو پر وړاندې د مؤثرو پولیسو فعالیت شته چې د قانون د تنفیذ د ځانګړې قطعې لخوا رهربي کیږي؟د شاخص پوښتنه

د درنو جرمونو رسه د مبارزې ریاست په افغانستان کې د سازمان شویو جرمونو پر وړاندې مبارزه کوي. ددې ریاست په دندو کې د سرت فساد د قضیو ځواب

کشف هم شامل دی. ددې ریاست د کارمندانو شمېر لږ دی او د خپلو مسئولیتونو د ښه ادا کولو لپاره یې مسلکي روزنه هم لیدلې نه ده.۱۵۶ د ۲۰۱۶ 

په وروستیو کې جمهور رئیس ارشف غني ژمنه وکړه چې د درنو جرمونو رسه د مبارزې ریاست د کارمندانو شمېر به ۳۰۰ تنو ته لوړوي.۱۵۷ د فساد پر 

وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژۍ هم منلې چې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست خپلواکي، صالحیت او د فساد د قضیو په 
کشف کې اړین مهارت نلري.۱۵۸
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د وسلو قاچاق )اختیاري(. 7

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۷.۱د شاخص ګڼه

*آیا هېواد مو د ملګرو ملتونو د بین املليل سازمان شویو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د کنوانسیون په تعهد، هغه پروټوکول تصویب کړی چې د وسلو او د شاخص پوښتنه

مهامتو د غیر قانوين تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کوي؟

   ۱: نوموړی پروټوکول تصویب شوی )یا منل شوی(نومرې

   ۰: نوموړی پروټوکول تصویب شوی نه دی

   -: ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

۷.۲د شاخص ګڼه

*آیا هېواد مو د وسلو د سوداګرۍ تړون السلیک او تصویب کړی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: نوموړی تړون تصویب شوینومرې

   ۰.۵: نوموړی تړون السلیک شوی خو تصویب شوی نه دی

   ۰: نوموړی تړون تصویب یا السلیک شوی نه دی

   -: ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

افغانستان د وسلو د سوداګرۍ د منلو لپاره خپله رایه ورکړې ده، خو ال یې دغه تړون السلیک کړی نه دی ۱۶۱.  ځواب

افغانستان د وسلو د کنرتول اړوند ګڼ شمېر پروټوکولونه السلیک کړي دي چې د هغو د جملې څخه د ځمکني ماینونو اړوند د اوتاوا کنوانسیون، د 

مسلح تاوتریخوايل اړوند د جینیوا موافقه او د کیمیاوي وسلو د تحریم تړونونه د یادولو وړ دي ۱۶۲.

پيل کول او منښتاړخ

*۷.۳ د شاخص ګڼه

* آیا حکومت د نړیوالو اصولو رسه سم، په ځانګړي ډول د وسلو د سوداګرۍ تړون مطابق د وسلو د صادرولو لپاره سم څارونکی او څېړونکی سیستم لري؟د شاخص پوښتنه

افغانستان ډېرې کمې وسلې صادروي او د وسلو د صادارتو لپاره د پارملاين ځیرکتنې کوم مېکانېزم نه تر سرتګو کېږي. خو داسې راپورونه شته چې د ځواب

پولیسو لخوا په ناقانونه توګه پر وسله والو مخالفینو وسلې خرڅې شوې دي ۱۶۳.

د حکومتي دفاع په لست کې افغانستان په )E( موقف کې دی چې دا د امنیتي او دفاعي سکتور لپاره د خطر زنګ دی. تر ټولو لوړ خطر یې په مايل 

برخه کې دی چې د )F( په ډلبندۍ )د فساد بحراين خطر( کې راغلی دی. د غیر مؤثر تفتیش او د څارنوالۍ کمزوري چارواکي، پر دفاعي او امنیتي 

سکتورونو د ملکي څار نه شتون او د مدين ټولنو لپاره د ګواښمن چاپېریال هغه دالیل دي چې د  په نظامي او امنیتي پرسونل کې یې د واک ناوړه ګټو 

او سازمان شویو جرمونو ته الره اواره کړې ده. خو په عین وخت کې اوسني حکومت هم د تدارکاتو پر قراردادونو نظارت او مشخصو کارمندانو ته د فساد-

ضد روزنو ورکولو ته مټې رانغاړلې دي ۱۶۴.
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پيل کول او منښتاړخ

*۷.۴د شاخص ګڼه

*آیا په امنیتي او دفاعي سکتور کې د امانتولۍ ترویجولو او فساد پر وړاندې مبارزې لپاره خپلواک، پر منابعو سمبال او اغېزمن نهادونه موجود دي؟د شاخص پوښتنه

د دفاع په وزارت کې د امانتولۍ ترویجولو او فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼ شمېر نهادونه شته چې ځینې یې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کېږي او نور ځواب

یې د نړیوالو ادارو لخوا سمبالیږي. ددې ادارو د چارو اړوند محدودو عامه مالوماتو ته په کتو داسې انګېرل کېږي چې ددې ادارو هڅې کم اغېزه دي. دا 

هم روښانه نه ده چې د ددې ادارو دقیق مسؤلیتونه څه دي او یو له بل رسه څه ډول همغږي لري ۱۶۵. 

د حکومت لخوا ددې ارزونې ځواب په ډاګه کوي چې د دفاع په وزرات کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې موجودې دي )حقوقي ریاست، د دفاع 

وزارت حقوقي مشاوریت، د لوړرتبه نظامي کارمندانو څارونکی جرنال )GSIG( او د دفاع وزرات د ریاستونو څارونکې اداره( او دې هرې ادارې خپلې 
اړونده دندې رس ته رسويل دي.166

د تفتیش عايل اداره د دفاع او کورنیو چارو وزراتونو په شمول د ټولو هغو ادارو د فعالیتونو پلټنې او ګروېږنې کوي چې دولتي بودیجه لګوي ۱۶۷.

*۷.۵د شاخص ګڼه

*د داغمه جاتو مدیریت څومره اغېزناک دی؟ آیا د داغمه جاتو او ورڅخه د ترالسه شویو پیسو بهیر شفاف دی؟د شاخص پوښتنه

۱۶.۵ مقصد: د هر ډول فساد او رشوت تر ډېره حده راټیټول

د هغو خلکو شمېر چې په تېرو دولسو میاشتو کې یې حداقل یو چارواکي ته رشوت ورکړی وي، یا یې د هغه رسه پدې موخه اړیکه شاخص ۱۶.۵.۱

نیويل وي، یا ترې د چارواکو لخوا د رشوت غوښتنه شوې وي.

د هغو رشکتونو شمېر چې په تېرو دولسو میاشتو کې یې حداقل یو چارواکي ته رشوت ورکړی وي، یا یې د هغه رسه پدې موخه اړیکه شاخص ۱۶.۵.۲

نیويل وي، یا ترې د چارواکو لخوا د رشوت غوښتنه شوې وي.
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د فساد اړوند تجربې او نظریات. 8

د درېمګړي ارزونهاړخ

۸.۱د شاخص ګڼه

د روڼتیا نړیوال څار د نړیوال فسادسنج په حواله، ــــــ سلنه ګډونوالو وویل چې هغوی یا د هغوی د کورنۍ یو غړي په تېر یو کال کې دولتي چارواکو ته د شاخص پوښتنه

ډالۍ یا غیرقانوين پیسې ورکړې دي )یا دې ورته ميل رسوی(

د روڼتیا نړیوال څار ادارې د ۲۰۱۳ نړیوال فسادسنج رپوټ په حواله، ۶۵ سلنه ګډونوالو وویل چې هغوی یا د هغوی د کورنۍ یو غړي په تېر یو کال ځواب

کې دولتي چارواکو ته ډالۍ یا غیرقانوين پیسې ورکړې دي ۱۶۸. 

۸.۳د شاخص ګڼه

د روڼتیا نړیوال څار ادارې د ــــــ نړیوال فسادسنج رپوټ په حواله، ــــــ سلنه ګډونوالو وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې »کمزورې« مبارزه کوي.د شاخص پوښتنه

د روڼتیا نړیوال څار ادارې د ۲۰۱۳ نړیوال فسادسنج رپوټ په حواله، ۳۱ سلنه ګډونوالو وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې »کمزورې« مبارزه ځواب
کوي. ۱۷۰

پيل کول او منښتاړخ

۸.۵د شاخص ګڼه

د خلکو له نظره، په تېرو څو کلونو کې فساد ډېر شوی که کم شوی؟د شاخص پوښتنه

په ۲۰۱۶ کال افغانستان د روڼتیا نړیوال څار د فساد په جدول کې د مخکیني کال په پرتله څلور ګامه پورته الړ او ۱۶۶ )له الندې خوا درېم( څخه ځواب

۱۶۹ )له الندې خوا اتم( ته پورته شو.

آسیا فونډیشن په خپله رسوی کې موندلې چې د فساد په اړه د خلکو نظریات ډېر نه دي بدل شوي. په ۲۰۱۷ کې کابو ټول افغانان پدې اند وو چې 

فساد ددوی د ژوند په هره برخه کې یوه ستونزه ده؛ ۸۳.۷ سلنه یې ویل چې فساد یوه سرته ستونزه ده خو ۱۳.۱ سلنو ته بیا فساد کوچنۍ ستونزه 
ښکارېده. ۱۷۱ په تېرو کلونو کې په متواتر ډول، په ورځني ژوند کې د فساد ښکېلتیا په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي.۱۷۲
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د فساد پر وړاندې د مبارزې چوکاټ او نهادونه. 9

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۹.۱د شاخص ګڼه

آیا الندنۍ رسغړونې د جنايي قانون لخوا په روښانه ډول ممنوع اعالن شوي؟د شاخص پوښتنه

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۱۵.۱ مادې رسه سم، کورنیو دولتي چارواکو ته مستقیامً بډې ورکول	. نومرې

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۳

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۱۵.۲ مادې رسه سم، کورنیو دولتي چارواکو ته غیر مستقیامً بډې ورکولب. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۴

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۱۷ مادې رسه سم، د دولتي چارواکو لخوا اختالس یا د شتمنیو څخه ناوړه ګټنهج. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۵

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۱۷ مادې رسه سم، له خپل نفوذ څخه ناوړه ګټنهد. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۶

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۱۹ مادې رسه سم، له خپل کار څخه ناوړه ګټنهه. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۷

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۲۰ مادې رسه سم، په ناقانونه ډول شتمن کېدلو. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۸

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۲۱ مادې رسه سم، په خصويص سکتور کې بډې ورکولز. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

    ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۷۹

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې



41 پایداره پراختیایي اهداف او د خلکو لپاره د فساد پر وړاندې مبارزه

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۲۲ مادې رسه سم، په خصويص سکتور کې د شتمنیو اختالسح. نومرې

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۸۰

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۲۳ مادې رسه سم، د جرمونو څخه د راپیدا شویو پیسو سپینول	. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۸۱

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۲۴ مادې رسه سم، کتامن او پټولي. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۸۲

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د ملګرو ملتونو د فساد-ضد کنوانسیون د ۲۵ مادې رسه سم، د عدالت پر وړاندې خنډ 	. 

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې ده

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی ۱۸۳

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

پيل کول او منښتاړخ

۹.۲د شاخص ګڼه

* لطفاً ددې هرې کړنې اړوند احصاییوي مالومات ورکړئ، که شونې وي دا هم وررسه ولیکئ چې به تېرو دوو کلونو کې یې څومره محکمې شوي )روانې د شاخص پوښتنه

او نهايي شوې(، د تورن شویو قضیو شمېر، د حل شویو قضیو شمېر، د برائتونو شمېر او د معطل شویو قضیو شمېر څومره ؤ.
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پيل کول او منښتاړخ

۹.۳د شاخص ګڼه

*د فساد-ضد ادارهد شاخص پوښتنې

تاسې د الندنیو پوښتنو اړوند ځوابونه له دغې څېړنې موندالی شئ )https://www.transparency.org/whatwedo/nis(. ځینې نور منابع هم د 

الرښود په بڼه ددې برخې په پای کې راغيل دي.

د فساد-ضد ادارې څومره رسمي کاري خپلواکي لري، او عمالً څومره شواهد شته چې دوی خپل کار له بېرونۍ السوهنې پرته تررسه کوي؟	 

عمالً دا ادارې د خپلو مسؤلیتونو پوره کولو لپاره څومره ظرفیت او منابع لري؟	 

د فساد پر وړاندې د مبارزې په ادارو کې د امانتولۍ د تضمین لپاره څه مېکانېزم موجود دی، او عمالً په دې ادارو کې څومره امانتويل موجوده ده؟	 

د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې تر کومه حده د فساد د مخنیوي لپاره علمي او څېړنیزې چارې پر مخ بیايي؟	 

د فساد رسه د مبارزې لپاره په افغانستان کې ګڼ شمېر ادارې په چارو بوختې دي، خو دې ادارو پخپلو کې یو جامع او اغېزمن سیستم ندی جوړ کړی. ځواب

د کارونو تکراري او موازي کېدل، د خپلواکۍ نه شتون، کمزوری حقوقي بنسټ، کمه بودیجه، د کارمندانو ټیټه وړتیا او د همغږۍ نشتون د اوسني 

سیستم نیمګړتیاوې دي. پر دې رسبېره، هېڅ کومه اداره د فساد په اړه د عامه پوهاوي او تعلیم په برخه کې کار نکوي – پداسې حال کې چې دا کار 

ډېر اړین دی۱۸۴. تر څو چې دا ستونزه اواره نيش، افغانستان د فساد رسه د مبارزې په برخه کې ډېر پرمختګ نيش کوالی.

د روڼتیا نړیوالې ادارې په خپل راپور کې )د واټن ختمول: په افغانستان کې فساد رسه د مبارزې اړوند ادارو اغېز لوړول - ۲۰۱۷( په افغانستان کې د 

فساد رسه د مبارزې اوسنی سیستم تحلیل کړی او دریو اصالحي موډلونو وړاندیز یې کړی چې کوالی يش چې په هېواد کې د فساد پر ضد یو اغېزمن، 

خپلواک او پایداره سیستم جوړ کړي۱۸۵. 

د ۲۰۱۷ کال په سپتمرب کې جمهور رئیس ارشف غني »د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژي« توشېح کړه.۱۸۶ د فساد پر 

وړاندې د مبارزې لپاره ددې سرتاتیژۍ جوړول ډېر اړین دي. خو دې سرتاتیژۍ د فساد-ضد اغېزمن او خپلواک سیستم ته نغوته نده کړې چې د فساد-

ضد ادارو ټولې چارې او واکونه په ځان کې راونغاړي ۱۸۷.
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پيل کول او منښتاړخ

۹.۴د شاخص ګڼه

*د تفتیش عايل ادارهد شاخص پوښتنې

د تفتیش د عايل ادارې رسمي کاري خپلواکي تر کومې کچې ده، او داسې څه شواهد شته چې دوی عمالً خپلې چارې له بهرنۍ السوهنې پرته تررسه 	 

کوي؟

عمالً دا اداره د خپلو مسؤلیتونو پوره کولو لپاره څومره ظرفیت او منابع لري؟	 

د تفتیش په اداره کې د امانتولۍ د تضمین لپاره څه مېکانېزم موجود دی، او عمالً په دې ادارو کې څومره امانتويل موجوده ده؟	 

د تفتیش اداره تر کومې کچې خپل تفتیيش رپوټونه د عوامو رسه رشیکوي؟ آیا ددوی رپوټونه، موندنې او سپارښتنې خلکو ته هم د الرسسۍ وړ دي؟	 

په افغانستان د تفتیش عايل اداره د مايل روڼتیا او عامه مسؤلیت پذیرۍ دنده پر غاړه لري. دا اداره د دولتي ادارو، دولتي متویل شویو ادارو او عامه او ځواب

خصويص مشارکتونو د مايل چارو د څار او تفتیش په وسیله خپلې چارې پر مخ وړي.

د افغانستان د ميل امانتولۍ سیستم ارزونه ښيي چې د تفتیش عايل اداره د افغانستان د ميل امانتولۍ د سیستم تر ټولو قوي ستنه ده. په تېرو څو 

کلونو کې یې فعالیت په ټوله کې ښه شوی دی، ځکه چې مايل، برشي او فزیکي منابع یې ډېرې شوې دي. ددې ښه وايل رسه رسه، د ماهرو او مسلکي 

کارمندانو نه شتون، د ارقامو د تحلیل لپاره د پرمختللو تخنیکي منابعو نه شتون، او ناکايف بودیجه هغه ستونزې دي چې ددې ادارې د مؤثریت په مخ 

کې خنډونه ګرځیديل دي. د تفتیش عايل اداره څلور سیمه ییز دفرتونه لري.

د تفتیش عايل ادارې وېبپاڼه ددې ادارې د فعالیتونو په اړه مهم مالومات خپروي. خلک ددې ادارې فعالیتونو او د تفتیش رپوټونه ته الرسسی لري. دا 
اداره د تفتیش ټول اړوند رپوټه چمتو کوي او خپل کلني رپوټونه جمهور رئیس او وليس جرګې ته وړاندې کوي. ۱۸۸

په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې سرتاتیژي غواړي چې د تفتیش په عايل اداره کې اصالحات راويل، چې پدې برخه کې د ۲۰۱۸ کال 

تر جون میاشت پورې د ددې ادارې د قانون تعدیل هم شامل دی. ۱۸۹ پر دې رسبېره په دې اصالحاتو کې د تفتیش عايل ادارې ته د۱۵۰ روزل شویو 

مفتشینو اضافه کول هم شامل دي.
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پيل کول او منښتاړخ

۹.۵د شاخص ګڼه

* قضاییهد شاخص پوښتنې

قضاییه قوه د قانون له مخې څومره خپلواکه ده او تر کومې کچې د حکومت او نورو برخو د السوهنې څخه پرته خپلې چارې مخ ته وړي؟	 

د قانون له مخې د قضاییه قوې لپاره تر کومې کچې مناسبې کاري پالیسۍ، معاشونه او کاري چاپېریال تضمین شوی دی، او آیا دا ادارې د خپل کار 	 

لپاره عمالً کايف مايل منابع، کارمندان او کاري محیط لري؟

 خلک تر کومې کچې د قضاییه قوې مالوماتو او فعالیتونو په اړه  اطالعاتو ته الرسسی لري؟	 

د قضاییه قوې د غړو امانتويل عمالً تر کومې کچې تضمین شوې ده؟	 

قضاییه قوې د تعقیب او نورو الرو چارو څخه په ګټنې، څومره د فساد ملنځه وړلو ته ژمنه ده؟	 

قضاییه قوه نهایت کمزورې ده – په ۲۰۱۵ کې د روڼتیا نړیوال څار د ميل امانتولۍ د سیستم ارزونې په پایله کې دا قوه د افغانستان تر ټولو ضعیفه پایه ځواب

وګڼل شوه. رسبېره پر دې چې دې برخې ته د اسايس قانون د ۱۱۶ مادې پر بنسټ خپلواکي او واکونه ورکړل شوي دي، خو بیا هم داسې ښکاري چې 

قضاییه قوه دې د اجراییه او ميل شورا تر اغېز الندې وي.

داسې انګېرل کېږي چې د حکومتي چارواکو، ميل شورا غړو او شتمنو خلکو اړوند د قضاییه قوې پرېکړې یواړخیزه دي او د نوموړو ډلو په ګټه پرېکړې 

کېږي. له دې وراخوا، که څه هم قاضیان د نورو ملکي کارمندانو په پرتله لس چنده لوړ معاش اخيل )د سرتې محکمې قاضیان کابو د جمهور رئیس د 

معاون هومره معاش اخيل(، خو بیا هم قضاییه ادارې د هېواد تر ټولو مفسده ادارې ګڼل کېږي.

په قضاییه قوه کې د فساد ختمولو لپاره په ۲۰۱۶ کې الندې کارونه تررسه شول:

په ۲۰۱۶ کې سرتې محکمې الندې اقدامات تررسه کړل:	 

د ۶۹۶ لوړپوړو چارواکو ګومارنه او تبدیيل– 

په شپاړس والیتونو کې د ۲۲۹۵ قضاییه مامورینو، اداري او حامیوي کارمندانو ګومارنه او تبدیيل۱۹۰– 

د فساد په تور د اوو قاضیانو عزل۱۹۱– 

د ۲۰۱۶ کال د ډیسمرب په ۲۶مه د عدلیې سکتور اصالحايت پالن تصویب شو.۱۹۲	 

د فساد پر وړاندې د مبارزې په ميل سرتاتیژۍ کې سرتې محکمې ته دنده سپارل شوې چې د ۲۰۱۸ د جون تر میاشتې پورې خپلواک قضاییه 

کمیسیون جوړ کړي – دا کمیسیون به هڅه وکړي چې د قانون له مخې محاکمې علني کړي، ټولنیز څار ترویج کړي او د ۲۰۱۸ کال تر ډیسمربه په 

سیمه ییزه کچه هم د محاکمو پرېکړې خلکو ته د الرسسۍ وړ وګرځوي ۱۹۳. 

همدارنګه د فساد پر وړاندې د مبارزې په ميل سرتاتیژۍ کې سرتې محکمې ته دنده سپارل شوې چې د خپل غړیتوب په کمیټه کې د ميل شورا، 

قضاییه قوې، اجراییه قوې، اړونده مدين ټولنو غړي، علمي کدرونه او بهرين متخصصین هم شامل کړي – او همدا ډول د قانوين چوکاټ څخه بهر 

ګومارنې بندې کړي او دغه بهیر د ۲۰۱۸ کال د جون تر میاشتې شفاف او رقابتي کړي ۱۹۴.
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پيل کول او منښتاړخ

۹.۶د شاخص ګڼه

*د قانون حاکمیت ادارېد شاخص پوښتنې

د قانون له مخې د قانون د حاکمیت ادارې څومره خپلواکي لري او تر کومې کچې د بېرونۍ السوهنې څخه پرته خپلې چارې مخ ته وړي؟	 

د قانون د حاکمیت ادارې د خپل کار لپاره عمالً څومره مايل منابع، کارمندان او مناسب کاري محیط لري؟	 

د قانون د حاکمیت ادارې باید تر کومې کچې رپوټ ورکړي، او د خپلو چارو لپاره ځواب ویونکي دي؟ د قانون د حاکمیت ادارې کارمندانو امانتويل تر 	 

کومې کچې تضمین شوې ده؟

د قانون د حاکمیت ادارې تر کومې کچې په هېواد کې د فساد قضیې کشفوي او څېړي؟	 

د افغانستان لویه څارنوالۍ او ميل پولیس دواړه د تخنیکي او برشي منابعو او مسلکي کارمندانو د نه شتون له وجې خپلې چارې په سمه توګه پر مخ ځواب

نيش وړالی.۱۹۵ همدارنګه د قانون د حاکمیت په اړه، په ځینو ادارو په ځانګړي ډول په ميل پولیسو داسې تور شته چې دوی د ځینو حکومتي چارواکو 

لکه ميل شورا او سیايس او اقتصادي ډلو ګټې خوندې سايت.۱۹۶ جمهور رئیس ارشف غني د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې تر ټولو مفسد وزرات 
ګڼلی.۱۹۷ د څېړنو په قضیو کې د پورته یادو شویو ادارو اړونده خلکو رسه امتیازي چلند کېږي.۱۹۸

د خصويص سکتور فساد. 10

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۰.۱د شاخص ګڼه

آیا د هېواد د قوانینو له مخې بهرنیو دولتي چارواکو ته رشوت ورکول جنايي جرم دی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې دهنومرې

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د جزا کوډ ۲۵۴ ماده۱۹۹ مستقیم او غیر مستقیم رشوت جرم ګڼلی )پورته نهمه برخه وګورئ(، همدا ډول د جزا کوډ د څلورمې ضمیمې۲۰۰، دوېمه ماده ځواب

د رشوت په جرم کې نړیوالې ادارې، نړیوالې دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې، د بهرنیو هېوادونو او خصويص سکتور چارواکي هم رانغاړي.

د فساد-ضد سرتاتیژۍ پر څار د قانون اوومه ماده په خصويص سکتور کې رشوت جرم ګڼي.۲۰۱
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۰.۲د شاخص ګڼه

آیا د هېواد حقوقي چوکاټ دسیسه جوړول ممنوع کړي دي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: دغه کړنه په روښانه ډول تعریف او تحریم شوې دهنومرې

   ۰.۵: دغه کړنه ممنوع ده، خو تعریف یې روښانه نه دی

   ۰: دغه کړنه په سهي مانا نه تعریف شوې او نه ممنوع ګڼل شوې

   : ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۰.۳د شاخص ګڼه

آیا په بهرنیو رشوتونو باندې بندیز عميل شوی دی؟د شاخص پوښتنه

په عام ډول داسې کومه قضیه نشته چې په افغانستان کې دې د بهرين رشوت مسئله راغلې ويځواب

۱۰.۴د شاخص ګڼه

آیا د دسیسه جوړونې د بندیز اقدامات په اغېزناکه توګه عميل شوي دي؟د شاخص پوښتنه

ځواب نشته )ارقام موجود نه دي(ځواب
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په اداري چارو کې روڼتیا او امانتويل. 11

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۱د شاخص ګڼه

آیا داسې یو قانون، مقرره یا د چلند اصول شته چې د حکومتي چارواکو یا د ميل حکومت کارمندانو او استازو ته د الندې مسایلو په اړه کايف الرښوونه د شاخص پوښتنه

کوي:

امانتويل، انصاف او بې پرې توب	 

ډالۍ، ګټې او مېلمستیا	 

د ګټو ټکر )تضاد منافع(	 

   ۱: قانون، مقرره یا د چلند اصول شته چې پورتني مسایل پکې حل شوي دينومرې

   ۰.۵: قانون، مقرره یا د چلند اصول شته خو د پورتنيو مسایلو څخه یوازې دوه یې پکې حل شوي دي

   ۰.۲۵: قانون، مقرره یا د چلند اصول شته خو د پورتنيو مسایلو څخه یوازې یوه یې پکې حل شوې ده

   ۰: قانون، مقرره یا د چلند اصول داسې اصول نشته. که وي، هم پورتنۍ مسئلې پکې ندي حل شوي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د ملکي خدماتو د چلند اصول پر دولتي کارمندانو د امانتولۍ سپارښتنه کوي.۲۰۲ د ملکي خدماتو کارمندانو ته اجازه نشته چې له خپلو رئیسانو، ځواب

خپلوانو یا د خپلو دندو اړوند له بل چا ډالۍ یا مادي او غیر مادي شیان واخيل یا یې ورکړي. ۲۰۳ لدې وراخوا، دوی ته اجازه نشته چې د دفرت له کاري 

وسایلو او امکاناتو څخه شخيص استفاده وکړي. د ملکي خدماتو کارمندان باید خپلې دندې په اخالص او بې پرې توګه اجرا کړي. دوی باید داسې 

کارونه ونکړي چې ددوی د ادارې امانتويل تر پوښتنې الندې راويل.

د افغانستان د ملکي خدمتونو د قانون د ۲۶ مادې پر بنسټ، د ملکي خدماتو کارمندان د رسمي کار پر وخت په بل ځای کې دنده نيش درلودای. ۲۰۴ 

لدې وړاندې، د ملکي خدماتو کارمندان نيش کوالی چې د خپلې ادارې رازونه د نورو رسه رشیک کړي، غیر لدې چې ورته ویل شوي وي. ۲۰۵ یو کارمند 

نيش کوالی چې د خلکو رسه مالومات رشیک کړي که چېرې دا کار یې د ادارې د پالیسۍ خالف وي او یا پدې کار رسه د خلکو په نظر کې د نوموړې 

ادارې تصویر ته رضر رسیږي.

د ګټو د ټکر د مخنیوي لپاره د ملکي خدماتو کارمندان پداسې ادارو کې نيش ګومارل کېدای چې مستقیم آمر یې نږدې خپلوان وي لکه پالر، مور، 

زوی، لور، ورور، خور، خاوند او مېرمن( ۲۰۶. 

د ملکي خدماتو د چلن اصول پدې اړه څه قانون یا مقرره نلري چې دولتي چارواکي د خپلې دندې پرېښودو څخه وروسته څه کوالی يش او څه نيش 

کوالی. د هغوی د رسمي ماموریت پای ته رسېدو څخه وروسته د ملکي خدمت کارمندان هر هغه کار کوالی يش چې زړه یې وغواړي، خو په هېڅ 

صورت باید د خپل رسمي موقف څخه د شخيص ګټې لپاره استفاده ونکړي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۲د شاخص ګڼه

آیا د »دوراين چلند« د مخنیوي لپاره کوم قانون یا روښانه پالیيس شته – دوراين چلند پدې مانا چې ځینې خلک دولتي دندو او خصويص سکتور تر د شاخص پوښتنه

منځ اوړي راوړي. ښايي داسې برخه کې دنده اجرا کوي چې د هغې په معادله دولتي اداره کې هم بوخت وي چې دا د ګټو ټکر دی او له دولتي منابعو 

څخه د شخيص ګټې لپاره استفاده ده.

   ۱: د »دوراين چلند« د حل لپاره قانون یا روښانه پالیيس موجوده ده نومرې

   ۰: د »دوراين چلند« د حل لپاره قانون یا روښانه پالیيس موجوده نده

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

داسې کوم قانون یا روښانه پالیيس نشته. عمالً د اجرایه برخې کارمندان د دولتي دندو او خصويص سکتور دندو ترمنځ اوړي راوړي، یعنې بې له کوم ځواب

قانوين خنډه، دوراين چلند کوي. داسې بېلګې شته چې ځینو چارواکو د خپلو دولتي دندو پرېښودو وروسته کوچني یا سرت شخيص کاروبارونه پیل 

کړي دي. »داسې بېلګې هم شته چې ځینو چارواکو د خپلو دولتي دندو پر مهال خپل کاروبارونه هم چلول، که څه هم جمهور رئیس او وزیرانو ته د 
قانون له مخې اجازه نشته چې د دولتي دندو پر مهال شخيص کاروبار ته ادامه ورکړي.«۲۰۷

۱۱.۳د شاخص ګڼه

آیا هغه قانون یا روښانه پالیيس چې د »دوراين چلند« مسئله یې حل کړې، د ټولو اړونده دولتي سکتور چارواکو په اړه ده؟د شاخص پوښتنه

   ۱: نوموړی قانون یا پالیيس د ټولو اړونده دولتي سکتور چارواکو په اړه دهنومرې

   ۰.۵: نوموړی قانون یا پالیيس د ډېرو اړونده دولتي سکتور چارواکو په اړه ده، خو ځينې اړونده موقفونه ورڅخه پاتې دي

   ۰.۲۵: نوموړی قانون یا پالیيس د یو څو اړونده دولتي سکتور چارواکو په اړه ده، خو ډېر دولتي موقفونه ورڅخه پاتې دي

   ۰: داسې قانون یا پالیيس نشته، یا نوموړی قانون یا پالیيس دا نه په ډاګه کوي چې د کومو دولتي موقفونو په اړه ده

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د دوراين چلند کوم قانون یا پالیيس موجوده نده. ۱۱.۲ ځواب وګورئځواب

۱۱.۴د شاخص ګڼه

د دولتي چارواکو یا اړونده لوړپوړو پرېکړه نیونکو لپاره داسې د جربي صرب کومه موده شته؟ – هغه موده چې دولتي چارواکی د خپلې دولتي دندې د د شاخص پوښتنه

پرېښودو څخه وروسته د خصويص سکتور دنده نيش پیلوالی.

   ۱: په پالیسۍ کې حداقل دوه کاله جربي صرب ښوول شوی چې د حکومتي دندې پخوانی چارواکی یا بل اړونده لوړپوړی چارواکی پکې د ګټو د نومرې

ټکر د مخنیوي په خاطر د خصويص سکتور دنده نيش پیلوالی

   ۰.۵: په پالیسۍ کې حداقل شپږ میاشتې جربي صرب ښوول شوی چې د حکومتي دندې پخوانی چارواکی یا بل اړونده لوړپوړی چارواکی پکې د 

ګټو د ټکر د مخنیوي په خاطر د خصويص سکتور دنده نيش پیلوالی

   ۰: داسې د جربي صرب موده نشته یا د شپږو میاشتو څخه کمه ده

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۱۱.۱ ځواب وګورئ. د ملکي خدماتو د چلن اصول پدې اړه څه قانون یا مقرره نلري چې دولتي چارواکي د خپلې دندې پرېښودو څخه وروسته څه ځواب

کوالی يش او څه نيش کوالی. د هغوی د رسمي ماموریت پای ته رسېدو څخه وروسته د ملکي خدمت کارمندان هر هغه کار کوالی يش چې زړه یې 
وغواړي، خو په هېڅ صورت باید د خپل رسمي موقف څخه د شخيص ګټې لپاره استفاده ونکړي. ۲۰۸
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۵د شاخص ګڼه

آیا داسې واحده دولتي اداره یا مشخصې توظیف شوې ادارې شته چې د »دوراين چلند« په اړه د سپارښتنو او څار قوانین جوړ کړي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: واحده دولتي اداره یا مشخصه توظیف شوې اداره موجوده ده چې د »دوراين چلند« په اړه د سپارښتنو او څار قوانین جوړ کړي.نومرې

   ۰: واحده دولتي اداره یا مشخصه توظیف شوې اداره نشته چې د »دوراين چلند« په اړه د سپارښتنو او څار قوانین جوړ کړي.

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د دوراين چلند اړوند کوم قانون یا پالیيس نشته. ۱۱.۲ ځواب وګورئ.ځواب

۱۱.۶د شاخص ګڼه

آیا د هغه افرادو او کمپنیو لپاره چې د »دوراين چلند« اړونده قانون یا پالیسۍ څخه رسغړونه کوي، کوم مناسب انرصايف بندیز شته؟د شاخص پوښتنه

   ۱: په قانون یا پالیسۍ کې راغيل بندیزونه مناسب او انرصايف دينومرې

   ۰.۵: په قانون او پالیسۍ کې بندیزونه راغيل، خو مناسب او انرصايف نه دي

   ۰: داسې قانون یا پالیيس نشته چې بندیزونه ولګوي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د دوراين چلند اړوند کوم قانون یا پالیيس نشته. ۱۱.۲ ځواب وګورئ.ځواب

پيل کول او منښتاړخ

۱۱.۷د شاخص ګڼه

آیا د »دوراين چلند« د مخنیوي لپاره اقدامات عميل شوي دي؟ آیا په تېر کال کې داسې پرمختګونه شوي دي چې د دوراين چلند یا د ګټو د ټکر د شاخص پوښتنې

مسئلې اړوند کوم بدلون راغلی وي؟

د دوراين چلند اړوند کوم قانون یا پالیيس نشته. ۱۱.۲ ځواب وګورئ.ځواب
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۸د شاخص ګڼه

آیا حقوقي چوکاټ له لوړپوړو دولتي چارواکو یا د ملکي خدماتو عالريتبه مامورینو څخه په منظم ډول )لږ تر لږه په کال کې یو ځل( هغوی غواړي چې د شاخص پوښتنې

د خپل عاید رسچینې روښانه کړي، د پیسو او وړیا کارځایونه، یا په کمپنیو کې د د مايل ګټو ځایونه او همدارنګه خپل نور عواید او شتمنۍ ورته وښايي؟

   ۱: په حقوقي چوکاټ کې راغيل چې لوړپوړي چارواکي باید لږترلږه په کال کې یو ځل خپلې ګټې، عواید او شتمنۍ وښايي.نومرې

   ۰.۵: په حقوقي چوکاټ کې راغيل چې لوړپوړي چارواکي باید لږترلږه په کال کې یو ځل خپلې ګټې یا عواید او شتمنۍ وښايي.

   ۰: په حقوقي چوکاټ کې داسې څه نشته چې لوړپوړي چارواکي باید په منظم ډول خپلې ګټې، عواید او شتمنۍ وښايي.

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

لوړپوړي چارواکي او د ملکي خدمت عالیرتبه مامورین د الندنیو قوانینو او مقرراتو الندې اړ دي چې خپلې شتمنۍ وښايي:ځواب

د افغانستان د اسايس قانون د ۱۵۴ مادې پر بنسټ۲۰۹، جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیاالن، وزیران، د سرتې محکمې غړي او لوی څارنوال باید 	 

خپله شتمني ښکاره کړي.

د فساد-ضد سرتاتیژۍ د پيل کولو او نظارت قانون په ۲۰۱۶ کې تعدیل شو او له لوړپوړو چارواکو او د ملکي خدمت له عايل رتبه مامورینو یې د شتمنیو 	 

د ثبت او اظهار غوښتنه کړې. همدرنګه د رسغړاوي په صورت کې پرې بندیزونه هم لګويل دي ۲۱۰.

د شتمنیو د ثبت په فورمه کې د دولتي چارواکو معاش ذکر شوی خو د مفاد یادونه پکې نده شوې ۲۱۱. 

د ملکي خدمتونو کارمندانو د چلند اصولو په شمول، د مفاد اظهار د هرې ادارې د چلن په اصولو کې راغلی دی. )۱۱.۱ وګورئ( 

په مالیايت قوانینو کې بیا د عوایدو اظهار ذکر شوی دی.

۱۱.۹د شاخص ګڼه

آیا د مفاد اظهار قانون د دولت د ټولو برخو )اجراییه، مقننه، قضاییه او ملکي خدمت( او نورو اړونده دولتي ادارو لپاره دی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د مفاد اظهار د دولت په ټولو برخو )اجراییه، مقننه، قضاییه او ملکي خدمت( او نورو اړونده دولتي ادارو باندې پلی کېږينومرې

   ۰.۷۵: د مفاد اظهار له پورتنیو برخو څخه یوازې په درې برخو پلی کېږي

   ۰.۵: د مفاد اظهار له پورتنیو برخو څخه یوازې په دوه برخو پلی کېږي

   ۰.۲۵: د مفاد اظهار له پورتنیو برخو څخه یوازې په یوه برخه پلی کېږي

   ۰: د مفاد اظهار د قانون اړتیا نه ده

    ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

۱۱.۸ ځواب وګورئځواب

د چلن اصولو مطابق د دولت چارواکي اړ دي چې د خپل مفاد اظهار وکړي، ۲۱۲ خو دا مالومات په عام ډول نه خپریږي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۱۰د شاخص ګڼه

آیا د عاید او شتمنیو د اظهار قانون د دولت د ټولو برخو )اجراییه، مقننه، قضاییه او ملکي خدمت( او نورو اړونده دولتي ادارو لپاره دی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د عاید او شتمنیو اظهار د دولت په ټولو برخو )اجراییه، مقننه، قضاییه او ملکي خدمت( او نورو اړونده دولتي ادارو باندې پلی کېږينومرې

   ۰.۷۵: د عاید او شتمنیو اظهار له پورتنیو برخو څخه یوازې په درې برخو پلی کېږي

   ۰.۵: د عاید او شتمنیو اظهار له پورتنیو برخو څخه یوازې په دوه برخو پلی کېږي

   ۰.۲۵: د عاید او شتمنیو اظهار له پورتنیو برخو څخه یوازې په یوه برخه پلی کېږي

   ۰: د عاید او شتمنیو اظهار د قانون اړتیا نه ده

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

۱۱.۸ ځواب وګورئځواب

۱۱.۱۱د شاخص ګڼه

آیا قانوناً د عوایدو او شتمنیو په اظهارنامه کې راغيل مالومات په عام ډول خپریږي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د مفاد او عاید او شتمنیو په اظهارنامو ټول مالومات عوامو ته د الرسسۍ وړ دي )د قانوين محرمیت ساتلو لپاره ځینې اقدامات په نظر کې نیول نومرې

شوي دي(

   ۰.۵: د مفاد او عاید او شتمنیو په اظهارنامو ټول مالومات عوامو ته د الرسسۍ وړ دي، خو مهمې برخې ال هم پټې پاتې کېږي

   ۰.۲۵: د مفاد یا عاید او شتمنیو د اظهارنامو لږ مالومات عوامو ته د الرسسۍ وړ دي

   ۰: د مفاد او عاید او شتمنیو په اظهارنامو هېڅ مالومات عوامو ته د الرسسۍ وړ نه دي

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې ویبپاڼې د ټولو اظهارنامو یوازې درې سلنه مالومات خپاره کړي دي. ځواب

د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل اداره ادعا کوي چې د امنیت او محرمیت پخاطر دوی په پراخ ډول د چارواکو اظهارنامې نيش خپروالی ۲۱۳.

د شتمنیو د ثبت په فورمه کې د دولتي چارواکو معاش ذکر شوی خو د مفاد یادونه پکې نده شوې ۲۱۴. 

د عواید د اظهار لپاره د مالیايت ادارو اړوند ګڼ شمېر پالیسۍ او قوانین شته چې په کلنۍ ارزونو کې د کارمندانو عواید مالوموي، خو داسې ځانګړې 

حقوقي مبنی نشته چې د عوایدو او شتمنیو اړوند مالومات دې په عام ډول د الرسسۍ وړ وګرځي.

دولتي چارواکي اړ دي چې د چلن اصولو او مالیايت قوانینو له مخې د مفاد اظهار وکړي خو دا مالومات په عام ډول نه خپریږي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۱۲د شاخص ګڼه

آیا قانون د شتمنیو او عواید د اظهار اړوند داسې خپلواکه او له حقوقي واکه برخمنه د څار اداره جوړه کړې چې ددې مالوماتو ځیرکتنه وکړي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: قانون د شتمنیو او عواید د اظهار اړوند خپلواکه او له حقوقي واکه برخمنه د څار اداره جوړه کړې چې ددې مالوماتو ځیرکتنه وکړينومرې

   ۰.۷۵: قانون د شتمنیو او عواید د اظهار اړوند د څار اداره جوړه کړې چې ددې مالوماتو ځیرکتنه وکړي، خو یوازې یا خپلواکي لري یا حقوقي واک 

لري، دواړه نلري

   ۰.۲۵: قانون د شتمنیو او عواید د اظهار اړوند د څار اداره جوړه کړې چې ددې مالوماتو ځیرکتنه وکړي، خو نه خپلواکي لري او نه حقوقي واک 

لري

   ۰: داسې قانون چې د شتمنیو او عواید د اظهار اړوند د څار اداره جوړه کړې چې ددې مالوماتو ځیرکتنه وکړي، موجود نه دی.

   ځواب نلري یا ارقام موجود نه دي

د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې مهمه دنده او د حکومت او نړیوالې ټولنې لومړیتوب دا دی چې د شتمنیو د اظهار بهیر بشپړ کړي. د ځواب

۲۰۱۶ په اکتوبر کې د نړیوال وجهي صندوق د سپارښتنو په ځواب کې د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې د شتمنیو د اظهار دنده پراخه 

او غښتلې شوه. ۲۱۵ خو عمالً د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل اداره د خپلو مسؤلیتونو تررسه کولو او په ځانګړي ډول د شمتنیو د تثبیت لپاره 

کايف ظرفیت نلري.216

د رسغړوونکو افرادو پر وړاندې باید جزایي اقدامات تررسه يش )لکه د معاشونو او مايل ګټو ځنډول(

د عواید د اظهار لپاره د مالیايت ادارو اړوند ګڼ شمېر پالیسۍ او قوانین شته چې په کلنۍ ارزونو کې د کارمندانو عواید مالوموي، خو داسې ځانګړې 

حقوقي مبنی نشته چې دولتي چارواکي دې د خپلو عوایدو او شتمنیو اړوند مالومات ورکړي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۱.۱۳د شاخص ګڼه

آیا په قانون یا پالیسۍ کې د مفاد او شتمنیو د اظهار څخه د رسغړاوي په وخت کې، کوم مناسب انرصايف بندیز شته؟د شاخص پوښتنه

   ۱: په قانون یا پالیسۍ کې د مفاد او شتمنیو اظهارنامو په نه ډکولو، یا نیمګړي ډکولو یا ناسم ډکولو باندې مناسب انرصايف بندیزونه موجود دينومرې

   ۰.7۵: په قانون یا پالیسۍ کې د مفاد یا شتمنیو اظهارنامو په نه ډکولو، یا نیمګړي ډکولو یا ناسم ډکولو باندې مناسب انرصايف بندیزونه موجود 

دي، یعنې په دواړو کې نه، بلکې په یوه برخه کې بندیزونه موجود دي

   ۰.۵: په قانون یا پالیسۍ کې د مفاد او شتمنیو اظهارنامو په نه ډکولو، یا نیمګړي ډکولو یا ناسم ډکولو باندې بندیزونه موجود دي، خو مناسب یا  

انرصايف نه دي

   ۰.۲۵: په قانون یا پالیسۍ کې د مفاد او شتمنیو اظهارنامو اړوند بندیزونه موجود دي، خو دا بندیزونه یوازې د یوې برخې رسغړونې ته پام کوي 

)لکه د ناسمو یا نیمګړو مالوماتو ورکول( او نور ډول رسغړونو ته یې پام نه دی )لکه د اظهارنامو نه تسلیمول(

   ۰: په قانون یا پالیسۍ کې د مفاد او شتمنیو اظهارنامو په نه ډکولو، یا نیمګړي ډکولو یا ناسم ډکولو باندې هېڅ ډول بندیزونه نشته

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د شتمنیو اظهار:ځواب

د ۲۰۰۸ کال راهیسې د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې د شتمنیو د ثبت ۱۵۰۰۰ فورمې وېشيل او د ۸۰۰۰ دولتي چارواکو۲۱۷ شتمنۍ 

یې ثبت کړي دي.۲۱۸ د ۲۰۱۶ په اکتوبر کې د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې مسؤلیت پراخ شو او د رسغړاوي په صورت کې بندیزونه 

لګول هم پکې راونغاړل شول. د ۲۰۱۶ کال د ډیسمرب په یویشتمه، د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې د ۱۴ لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه 

په علني ډول خپاره کړل چې خپلې شتمنۍ یې نه وې ثبت کړې. ۲۱۹ او د هغوی پر وړاندې یې د جزايي اقداماتو غوښتنه وکړه )د هغوی د معاشاتو او 

مالی ګټو ځنډول پکې راغيل وو(۲۲۰. لدې وراخوا، که چېرې کوم شخص  د شتمنیو د ثبت په فورمه کې ناسم مالومات لیکيل وي، نو د هغه قضیه به 

تعقیبیږي ۲۲۱.

د عواید د اظهار لپاره د مالیايت ادارو اړوند ګڼ شمېر پالیسۍ او قوانین شته چې په کلنۍ مالیايت ارزونو کې د کارمندانو عواید مالوموي، خو داسې د عوایدو اظهار:

ځانګړې حقوقي مبنی نشته چې دولتي چارواکي دې د خپلو مفاداتو اړوند مالومات ورکړي. دا بندیزونه د مالیايت ادارو لخوا تنظمیږي.

پيل کول او منښتاړخ

*۱۱.۱۴د شاخص ګڼه

*آیا په تېرو دوو کلونو کې د کوم لوړپوړي دولتي چارواکي یا د ملکي خدماتو د عايل رتبه مامور پر وړاندې چې د شتمنیو او عوایدو اظهار یې نه وي د شاخص پوښتنه

کړی، یا یې قصداً نیمګړي یا ناسم مالومات ورکړي وي، د عامه شواهدو پر بنسټ کوم بندیز لګېدلی دی؟

۱۱.۱۳ ځواب وګورئځواب
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پيل کول او منښتاړخ

۱۱.۱۵د شاخص ګڼه

د مفاد، شتمنیو او عوایدو د اظهار د مېکانیزم اغېز څنګه ارزوئ؟ آیا دولتي چارواکو او د ملکي خدمتونو مامورینو ته د تحفو او مېلمستیا ورکول هم باید د شاخص پوښتنه

ښکاره يش؟ آيا په تېرو دوو کلونو کې داسې کوم اقدام شوی چې ددې اظهاراتو اړوند کوم مثبت یا منفي اغېز ولري؟

د شتمنیو اظهار د افغان دولت له لومړیتوبونو څخه دي او په تېرو څو کلونو کې دې بهیر ښه پرمختګ کړی دی )۱۱.۱۲ او ۱۱.۱۳ پوښتنې وګورئ(ځواب

د ملکي خدمتونو کارمندانو د چلند اصولو په شمول، د مفاد اظهار د هرې ادارې د چلن په اصولو کې راغلی دی. )۱۱.۱ وګورئ( 

په مالیايت قوانینو کې بیا د عوایدو اظهار ذکر شوی دی.

*۱۱.۶د شاخص ګڼه

*آیا عامه شواهد ښيي چې د اخالقي چوکاټ د پيل کولو لپاره کايف منابع تخصیص شوي دي؟ آیا د عامه شواهدو پر بنسټ په دولتي سکتور کې د د شاخص پوښتنې

اخالقي چوکاټ اړوند کوم د پام وړ بدلونونه راغيل دي؟

آیا په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د امانتولۍ مشاوریتونه جوړ شوي دي؟	 

آیا دولتي کارمندانو ته د چلن اصولو روزنه ورکول کېږي؟	 

آیا د اخالقیاتو د ترویج لپاره د عامه پوهاوي او تشویق اقدامات تررسه شوي دي؟	 

آیا د فساد-ضد کومې ادارې، د تفتیش عايل ادارې یا مدين ټولنو پدې برخه کې د نیمګړو امکاناتو او منابعو په اړه خپلې اندېښنې ښوويل دي؟	 

آیا په تېرو دوو کلونو کې تخصیص شوي امکانات او منابع ښه شوي دي؟	 
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د شفافیت تبلیغات. 12

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۲.۱د شاخص ګڼه

آیا د تبلیغاتو او اليب لپاره کوم قانون یا پالیيس موجوده ده؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د تبلیغاتو د تنظیمولو لپاره حقوقي چوکاټ موجود دینومرې

   ۰: داسې کوم چوکاټ موجود نه دی

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي 

تېر ته په کتو په افغان سیايس کلتور کې تبلیغاتو ته د داسې کوم فعالیت په نظر ندي کتل شوي چې هغه دې قانون له مخې تنظیم يش. د افغانستان ځواب

په قوانینو کې ډله ییز تبلیغات نشته، نو پایله دا ده چې د ميل شورا غړي اړ نه دي چې خپلې اړیکې د تبلیغاتو د غیر رسمي ډلو رسه رشیکې کړي ۲۲۲.

د تبلیغايت فعالیتونو د ال روڼتیا او د ډالیو اخستلو څخه د مخنیوي په خاطر د تبلیغاتو د قانون مسوده تیاره شوې وه ۲۲۳.

عمالً د ميل شورا غړو ته د ګڼو دولتي او غیر دولتي  ډلو لخوا د بېالبېلو قانوين او سیايس پرېکړو پخاطر تبلیغات کېږي. دغه کار شفافیت او حسابدهي 

تر پوښتنې الندې راويل او د کمزورې حکومتولۍ او فساد په ډېرولو کې ال مرسته کوي.

۱۲.۲د شاخص ګڼه

آیا اليب ګر )مبلغ یا متنفذ(، د تبلیغاتو اهداف او د تبلیغاتو فعالیتونه په روښانه توګه تعریف شوي دي؟ پدې تعریف کې څوک رانغاړل شوي دي )مشاور د شاخص پوښتنه

مبلغ، داخيل مبلغ، هر هغه څوک چې د تبلیغاتو په فعالیت کې ښکېل وي(؟

   ۱: هر هغه څوک چې په تبلیغايت چارو کې بوخت وي، پدې تعریف کې رانغاړل شوي دينومرې

    ۰.۵: یوازې مشاور او داخيل مبلغین او متنفذین

   ۰.۲۵: یوازې مشاور مبلغین او اليب ګران

   ۰: د تبلیغايت فعالیتونو لپاره هېڅ قانوين چوکاټ نشته

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۱۲.۱ ځواب وګورئځواب

۱۲.۳د شاخص ګڼه

آیا د تبلیغاتو د ثبت جربي مرکز شته؟ آیا د ثبت دا مرکز د تبلیغاتو او مبلغینو په اړه د کايف او اړوند مالومات لکه موخه، ګټه اخستونکي، د متویل منابع د شاخص پوښتنه

او مقاصد تر السه کوي؟

   ۱: د تبلیغاتو د ثبت جربي مرکز موجود دینومرې

   ۰.۵: د تبلیغاتو د ثبت خپلخوښی مرکز شته؛ یوازې یو څو مبلغین اړ دي چې خپل مالومات ثبت کړي

   ۰: د ثبت دا مالومات په عام ډول نه خپریږي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۱۲.۱ ځواب وګورئځواب
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پيل کول او منښتاړخ

۱۲.۴د شاخص ګڼه

آیا د دولتي چارواکو او تبلیغايت فعاالنو لپاره د معیاري الرښوونو )د محرم مالوماتو نه افشا کول( کوم الرښود شته؟د شاخص پوښتنه

۱۲.۱ ځواب وګورئځواب

۱۲.۵د شاخص ګڼه

آیا د منښت د تضمین په پار، د څار او تعمیل په شمول ټول طرزالعملونه د سرتاتیژېو او میکانېزمونو په همغږي چوکاټ کې چمتو شوي دي؟د شاخص پوښتنه

۱۲.۱ ځواب وګورئځواب 

۱۲.۶د شاخص ګڼه

آیا د تبلیغايت رسغړاویو داسې ثبت شوې پېښې شته چې په تېرو دوو کلونو کې څېړل شوې وې؟ آیا د بندیزونو دا ثبت شوې پېښې د رسغړاوي په خاطر د شاخص پوښتنه

دي؟

۱۲.۱ ځواب وګورئځواب

۱۲.۷د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې د تبلیغايت فعالیتونو اړوند د روڼتیا او امانتولۍ د ترویج په پار د پام وړ هڅې شوي دي؟ آیا ددې فعالیتونو په چوکاټ یا پيل د شاخص پوښتنه

کولو کې کوم اړوند بدلونونه راغيل دي؟

د تبلیغايت فعالیتونو د ال روڼتیا او د ډالیو اخستلو څخه د مخنیوي په خاطر د تبلیغاتو د قانون مسوده تیاره شوې وه ۲۲۴.ځواب

۱۲.۱ ځواب وګورئ
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افشاګري / راز څپړنه. 13

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۳.۱د شاخص ګڼه

آیا د دولتي او خصويص سکتور افشاګرانو د مصؤنیت لپاره کوم حقوقي چوکاټ شته چې د ناوړه کارونو د رازونو څخه پرده پورته کوي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: قانون د دولتي او خصويص سکتور افشاګرانو ته مصؤنیت ورکوينومرې

   ۰.۵: قانون یا د دولتي او یا د خصويص سکتور افشاګرانو ته مصؤنیت ورکوي

   ۰: د افشاګرانو د مصؤنیت د تضمین لپاره کوم قانون نشته

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د فساد-ضد سرتاتیژۍ قانون د ۱۴مادې دوېمه فقره د اداري فساد قضیو لپاره عمومي افشاګرۍ ته نغوته کوي چې د هر مخرب، شاهد، ځیرک یا بل ځواب

هر کس چې له منفي رازونو پرده پورته کوي، د افشاګر له خوښې پرته د هغه هویت بربنډول ممنوع دي. ۲۲۵ د همدې قانون اوومه ماده خپل فعالیت 

دولتي او خصويص سکتور ته غځوي.

د فساد-ضد سرتاتیژۍ قانون د افشاګرانو امنیت سايت او حتی مکافات هم ورکوي. دا قانون کاږي چې »هغه افراد چې په نېک نیت د مخرب په حیث 

د اداري فساد قضیو څخه پرده پورته کوي، یا د شاهد په حیث په څېړنیزو قضیو کې مرسته کوي، یا د منلو وړ شواهد او اسناد راوړي، هغوی د هر ډول 
فشار، تهدید، ناوړه سلوک څخه مصؤن دي او مکافات به هم ورکول کېږي«. ۲۲۶

له دې وراخوا، د جزا کوډ )څلورمه ضمیمه، یوولسمه ماده( د افشاګرانو په اړه وايي چې »که هر چا افشاګر یا هغه څوک چې د فساد په قضیه شواهد 

وړاندې کوي، تهدید کړ یا یې مايل یا فزیکي رضر ورورساوه، د رشایطو په په نظر کې نیولو رسه به په منځنۍ جزا )تر درې کاله بند( ورکول کېږي«. 

یوولسمه ماده هم مشخصوي چې که هر چا د افشاګر له خوښې پرته د هغه هویت څرګند کړ، حد اقل به ۳ میاشتې قید ورکول کېږي.

افغان مدين ټولنې او په وليس جرګه کې فساد-ضد کړۍ۲۲۷ د ملکي خدمت د قانون او جزا کوډ د مادو پر ځای د افشاګرانو د مصؤنیت لپاره د ځانګړي 

قانون غوښتنه کوي. د ۲۰۱۶ کال د جوالی په ۲۰مه، د افشاګرانو د مصؤنیت د قانون مسوده وليس جرګې ته وړاندې شوه. پدې قانون کې د دولتي 

او خصويص سکتور کارمندانو او نورو افغانانو ته واک ورکړل شوی چې د فساد او ناوړه قضیو رپوټ ورکړي. خو دا مسوده ال په پارملان کې له یوولسو 

میاشتو راهیسې ځنډېدلې ده؛۲۲۸ په ۲۰۱۷ کې د وليس جرګې له اجنډه څخه ایسته شوه او داسې ښکاري چې د وليس جرګې غړي ددې قانون د 

تنفیذ لپاره کومه جدي اراده نلري.۲۲۹ د فساد-ضد کړۍ او فعاالن هڅه کوي چې ددې قانون مسوده د وليس جرګې په اجنډا کې شامله او دا قانون د 

تنفیذ تر پړاوه ورسوي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

*۱۳.۲د شاخص ګڼه

*آیا قانون د افشاګرۍ وسیع تعریف کړی دی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: په قانون کې د افشاګرۍ پراخه تعریف راغلی دی چې په ټوله مانا د روڼتیا نړیوال څار د اصولو مطابق دینومرې

   ۰.7۵: په قانون کې د افشاګرۍ پراخه تعریف راغلی دی چې تر ډېره د روڼتیا نړیوال څار د اصولو مطابق دی

   ۰.۵: په قانون کې د افشاګرۍ پراخه تعریف راغلی دی چې تر یو حده د روڼتیا نړیوال څار د اصولو مطابق دی، خو ځینې مهمې برخې ترې پاتې 

شوې دي

   ۰: په قانون کې د افشاګرۍ تعریف نه دی راغلی، یا تعریف یې ډېر محدود دی

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د اداري فساد-ضد سرتاتیژۍ قانون د افشاګر کوم تعریف نه دی کړی خو الندې ډلې خلک د ۱۴مې مادې پر بنسټ د افشاګرۍ په عمومي ډله کې ځواب

راځي: »مخرب، شاهد، ځیرک یا هغ شخص چې اسناد او شواهد وړاندې کوي«۲۳۰ پدې قانون کې افشاګري د فساد تر قضیو پورې تړلې ده.

د جزا په کوډ کې هم د »افشاګر« تعریف نشته. د افشاګر اړوند مسایل په )۴ ضمیمه، یوولسمه ماده( کې راغيل چې »هغه افراد چې افشاګر یا بل کس 

چې د فساد په قضیو کې شواهد وړاندې کوي، ګواښي...«

خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان ميل سرتاتیژۍ کې حکومت ژمنه کړې چې د ۲۰۱۷ تر ډیسمربه به د افشاګرانو د مصؤنیت 

قانون تصویبوي ۲۳۱. 

*۱۳.۳د شاخص ګڼه

*آیا قانون افشاګرانو ته اړین مصؤنیت ورکوي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: قانون افشاګرانو ته بشپړ مصؤنیت ورکوينومرې

   ۰.۵: قانون افشاګرانو ته ښه مصؤنیت ورکوي، خو ځینې مهمې نیمګړتیاوې لري

   ۰.۵: قانون افشاګرانو ته محدود مصؤنیت ورکوي

   ۰: قانون افشاګرانو ته هېڅ یا په هېڅ حساب مصؤنیت ورکوي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د جزا کوډ یوولسمه ماده مشخصوي چې که هر چا د افشاګر له خوښې پرته د هغه هویت څرګند کړ، حد اقل به ۳ میاشتې قید ورکول کېږي. دغه جزا ځواب

د اداري فساد-ضد سرتاتیژۍ د قانون په څوارلسمه ماده کې هم راغلې ده.

د افشاګرانو ددې حقوقي مصؤنیتونو رسبېره، په عمل کې هغوی ته ډېر کم مصؤنیت ورکول کېږي. په همدې خاطر ځینې خلک د ډار او خطر له وېرې 

له فساد او ناوړه رازونو څخه پرده نه پورته کوي ۲۳۲.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

*۱۳.۴د شاخص ګڼه

*آیا قانون د څرګندولو او اظهار لپاره کايف طرزالعملونه لري؟د شاخص پوښتنه

   ۱: په قانون کې د اظهار لپاره بشپړ طرزالعملونه شتهنومرې

   ۰.۵: قانون د ځینو مهمو مسئلو په اوارولو کې پاتې راغلی

   ۰: په قانون کې د اظهار لپاره هېڅ طرزالعملونه شته، که وي هم نیمګړي دي

د اداري فساد-ضد سرتاتیژۍ قانون او جزا کوډ دواړه د افشاګرانو د اظهار د طرزالعملونو په اړه څه نه وايي.ځواب

۱۳.۵د شاخص ګڼه

آیا داسې کوم قانون یا پالیسۍ شته چې د شاهدانو یا د فساد مترضرینو لخوا د رپوټ ورکولو ځانګړی میکانیزم یې جوړ کړی وي )لکه مسقیمه اړیکه، د شاخص پوښتنې

یا یو مصئون او ناپېژاند برېښنايي پوسټ بکس(؟ آیا قانون هغې ادارې ته چې دا شکایات ترالسه کوي، بشپړه خپلواکي او واکونه ورکړي دي چې ترالسه 

شوي رپوټونه تعقیب او وڅېړي؟

   ۱: قانون یا پالیسۍ د شاهدانو یا د فساد مترضرینو لپاره د رپوټ ورکولو ځانګړی مېکانېزم جوړ کړی دی. هغه اداره چې اړوند شکایات ترالسه نومرې

کوي، بشپړه خپلواکي او واک لري چې ترالسه شوي رپوټونه تعقیب او وڅېړي

   ۰.۵: قانون یا پالیسۍ د شاهدانو یا د فساد مترضرینو لپاره د رپوټ ورکولو ځانګړی مېکانېزم جوړ کړی دی، خو هغې ادارې ته چې اړوند شکایات 

ترالسه کوي، بشپړه خپلواکي او واک ندی ورکړی چې ترالسه شوي رپوټونه تعقیب او وڅېړي

   ۰: داسې قانون یا پالیسۍ نشته چې د شاهدانو یا د فساد مترضرینو لپاره د رپوټ ورکولو ځانګړی مېکانېزم جوړ کړي. 

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

افغانان کوالی يش چې د فساد اړوند شکایتونه د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل ادارې ته شخصاً یا د تیلیفون، برېښنالیک، او یا هم د هغه ځواب

شکایت بکسونو له الرې ورسوي چې په دولتي ادارو کې اېښوول شوې دي.۲۳۳ خو د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل اداره د شکایت کوونکو 

هویت غواړي تر څو وررسه قضیه تعقیب کړي، نو ځکه ښايي ځینې خلک په همدې خاطر د شکایت کولو او رپوټ ورکولو څخه ډډه وکړي.

پيل کول او منښتاړخ

۱۳.۶د شاخص ګڼه

آیا د شاهدانو او فساد د مترضرینو لپاره د رپوټ ورکولو داسې ځانګړی سیستم عمالً وجود لري؟د شاخص پوښتنه

۱۳.۳ او ۱۳.۵ ځواب وګورئځواب

۱۳.۷د شاخص ګڼه

آیا د افشاګرۍ قوانینو او رپوټ ورکولو چوکاټ د فعالیت اړوند مالومات او ارقام )د اطالعاتو د مصؤنیت د قانون مطابق( خپریږي؟د شاخص پوښتنه

نه. د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل اداره په خپل کلني رپوټ کې د فساد پر وړاندې د شکایتونو شمېر خپروي، خو د افشاګرانو لخوا د ځواب

شکایتونو خپراوی نشته.
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پيل کول او منښتاړخ

۱۳.۸د شاخص ګڼه

آیا داسې شواهد شته چې اړونده دولتي ادارو دې ددې رپوټ ورکولو د مېکانېزم په اړه د عامه پوهاوي لپاره رغنده هڅې کړې وي؟د شاخص پوښتنه

نه. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزو ادارو په دندو کې دا نه دي راغيل چې د فساد په اړه دې د تعلیم او عامه پوهاوي هڅې وکړي ۲۳۴. ځواب

د فساد پر وړاندې د مبارزې او څار عايل اداره یو عادي ویبپاڼه لري چې افغانانو ته د فساد څخه د شکایت کولو مېکانیزم ترشیح کوي، خو نوموړې اداره 

د فساد په اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه نه لري ۲۳۵. 

۱۳.۹د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې کوم افشاګر یا د رپوټ ورکولو د میکانیزم له الرې کوم چا د فساد یا بلې ناوړه قضیې څخه پرده پورته کړې؟د شاخص پوښتنه

لطفاً لنډه ترشېح او اړونده تړوين/رسچینې ورکړئ.

آیا افشاګران عمالً د قضیو د افشا کولو پخاطر د ستونزې رسه مخ شوي دي؟ چې ددوی د قانوين تضمین حقوق تر پښو الندې شوې وي؟	 

لطفاً لنډه ترشېح او اړونده تړوين/رسچینې او د رسنیو د خپاره شویو رپوټونو تړوين ورکړئ.

آیا د افشاګرانو د مصؤنیت د ښه کېدو په پار کوم اقدامات شوي وو؟	 

ارقام موجود نه دي. ۱۳.۳ ځواب هم وګورئځواب
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د ګوندونو او کمپاین د متویل روڼتیا. 14

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۴.۱د شاخص ګڼه

آیا د سیايس ګوندونو د متویل او نوماندانو د کمپاین د متویل د تنظیم لپاره کوم حقوقي چوکاټ موجود دی؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د سیايس ګوندونو د متویل او نوماندانو د کمپاین د متویل د تنظیم لپاره حقوقي چوکاټ موجود دینومرې

   ۰.۵: د سیايس ګوندونو د متویل او نوماندانو د کمپاین د متویل د تنظیم لپاره حقوقي چوکاټ موجود دی، خو ځینې فعاالن یا نوماندان پدې 

چوکاټ کې نه راځي

   ۰: داسې کوم چوکاټ نشته

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د ګوندونو او نوماندانو د مايل متویل د تنظیم لپاره دوه قوانین موجود دي:ځواب

د سیايس ګوندونو قانون )رسمي جریده ۹۹۶( ۲۰۰۹ سپتمرب ۶ ۲۳۶. 	 

۱۴ ماده: د سیايس ګوندونو د متویل د رسچینو روڼتیا– 

۱۵ ماده: د سیايس ګوندنو د متویل د رقم روڼتیا– 

۱۶ ماده: د سیايس ګوندونو د مايل مدیرانو مسؤلیتونه– 

د ټاکنو قانون )رسمي جریده ۱۲۲۶( ۲۰۱۶ سپتمرب ۲ ۲۳۷. 	 

۷۳ ماده: د نوماندۍ عریضه/فورمه– 

۷۷ ماده: د ټاکنو د لګښتونو حدود– 

۹۹ ماده: ټاکنیز جرمونه او د هغوی مجازات– 

د ممکنه ګټو د ټکر څخه د مخنیوي په خاطر، د افغانستان اسايس قانون احزابو ته اجازه نه ورکوي چې د جمهوري ریاست، پارملاين څوکیو یا دولتي 

موقفونو لپاره مستقیامً خپل خلک نوماند کړي. همدارنګه هغه خلک چې د سیايس ګوندونو پورې تړيل دي، نيش کوالی چې قاضیان، څارنواالن، یا د 

وسله والو پوځونو یا پولیسو غړي يش ۲۳۸. 

په افغانستان کې سیايس ګوندونو له ۱۹۶۰مې لسیزې راهیسې غیر رسمي فعالیتونه تررسه کړي دي. دا مهال د عدلیې وزارت رسه ۶۳ ګوندونه په 

رسمي ډول ثبت دي.۲۳۹ په ټوله کې د هېواد د سیايس ګوندونو سیستم ډېر کمزوری دی – د سیايس سیستم پر ځای ټول اعتبار په شخيص شبکو او 

اړیکو باندې کېږي. ډېری سیايس ګوندونه د ځواکمنو سیايس، ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو پر ځای د نوموتو سیايس څېرو، جنګ ساالرانو او مذهبي 
مرشانو لخوا جوړ شوي دي.۲۴۰ د هېواد د ميل ګټو پر ځای ډیری سیايس ګوندونه د مذهبي، توکمیز او سیايس تفرقې رول لوبوي. ۲۴۱
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۴.۲د شاخص ګڼه

آیا سیايس ګوندونه او ټاکنو ته والړ نوماندان اړ دي چې خپل مايل حسابونه ښکاره کړي او د خپل کمپاین لګښتونه او د متویل کوونکو مالومات په د شاخص پوښتنه

بشپړ وضاحت رسه روښانه کړي؟

   ۱: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ دي چې د خپل کمپاین اړوند ټولو عوایدو او لګښتونو ماده وار رپوټ ورکړي او د ټولو نومرې

متویلوونکو رسچینو مالومات روښانه کړي – البته هر هغه رقم چې ۱۰۰۰ یورو/ډالر یا له هغې هم کم وي

   ۰.۵: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ دي چې د خپل کمپاین اړوند ټولو عوایدو او لګښتونو ماده وار رپوټ ورکړي او د خپلو عمده 

متویلوونکو رسچینو مالومات روښانه کړي – چې ۱۰۰۱ او ۵۰۰۰ یورو/ډالر بسپنه یې ورکړې وي

   ۰.۲۵: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ دي چې د خپل کمپاین اړوند ټولو عوایدو او لګښتونو ماده وار رپوټ ورکړي او د هغو عمده 

متویلوونکو رسچینو مالومات روښانه کړي – چې بسپنه یې د ۵۰۰۱ او ۲۰۰۰ ډالر/یورو ترمنځه وي

   ۰: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ نه دي چې د خپل کمپاین اړوند عوایدو او لګښتونو رپوټ ورکړي او یا د متویلوونکو رسچینو 

مالومات روښانه کړي – که چېرې د بسپنو رقم له ۲۰۰۰۱ ډالرو/یورو څخه لوړ وي.

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د ټاکنو قانون ۷۷ ماده دوېمه فقره۲۴۲ نوماندان اړ بايس چې »کمېسیون ته د خپلو متویلوونکو رسچینو، حدودو، او د ټاکنیز کمپاین د لګښتونو سهي ځواب

رپوټ ورکړي«. خو ددې لګښتونو د ماده وار کولو لپاره د رقم حدود نه ټاکي.

د سیايس ګوندنو قانون۲۴۳ پر سیايس ګوندونو کوم رش	 نه ږدي چې د خپلو عوایدو یا لګښتونو ماده وار رپوټ دې ورکړي.

۱۴.۳د شاخص ګڼه

آیا ټاکنو ته والړ سیايس ګوندونه او خپلواک نوماندا اړ دي چې د خپلو عوایدو، لګښتونو او بسپنه ورکوونکو کلني حسابونه ښکاره کړي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ دي چې د خپل کمپاین اړوند ټولو عوایدو او لګښتونو ماده وار کلنی رپوټ ورکړي او د ټولو نومرې

متویلوونکو رسچینو مالومات روښانه کړي – البته هر هغه رقم چې ۱۰۰۰ یورو/ډالر یا له هغې هم کم وي

   ۰.۵: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ دي چې د خپل کمپاین اړوند ټولو عوایدو او لګښتونو ماده وار کلنی رپوټ ورکړي او د خپلو 

عمده متویلوونکو رسچینو مالومات روښانه کړي – چې ۱۰۰۱ او ۵۰۰۰ یورو/ډالر بسپنه یې ورکړې وي

   ۰.۲۵: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ دي چې د خپل کمپاین اړوند ټولو عوایدو او لګښتونو ماده وار کلنی رپوټ ورکړي او د هغو 

عمده متویلوونکو رسچینو مالومات روښانه کړي – چې بسپنه یې د ۵۰۰۱ او ۲۰۰۰ ډالر/یورو ترمنځه وي

   ۰: سیايس ګوندونه )او ښايي سیايس کاندیدان( اړ نه دي چې د خپل کمپاین اړوند عوایدو او لګښتونو کلنی رپوټ ورکړي او یا د متویلوونکو 

رسچینو مالومات روښانه کړي – که چېرې د بسپنو رقم له ۲۰۰۰۱ ډالرو/یورو څخه لوړ وي.

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

ځواب نلريځواب
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حقوقي او اداري اړخاړخ

۱۴.۴د شاخص ګڼه

آیا د ګوندونو او نوماندانو د ټاکنیز کمپاین لګښتونه په خپلواکه توګه د بررسۍ او ځیرکتنې وړ دي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د ګوندونو او نوماندانو د کمپاین لګښتونه د خپلواکې بررسۍ او ځیرکتنې وړ دي، حقوقي چوکاټ د څار ادارو ته بشپړه خپلواکي، واک او منابع نومرې

ورکړي چې په اغېزمنه توګه یې حسابونه برريس کړي

   ۰.۵: د ګوندونو او نوماندانو د کمپاین لګښتونه د خپلواکې بررسۍ او ځیرکتنې وړ دي، خو حقوقي چوکاټ د څار ادارو ته سیايس خپلواکي، کايف 

واک او منابع نه دي ورکړي چې په اغېزمنه توګه د ګوندونو او نوماندانو حسابونه برريس کړي

   ۰: ګوندونه او نوماندان اړ نه دي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو مايل مالومات خپاره کړي، یا قانون ددې د کنرتول مېکانېزم لري

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

ګوندونه او نوماندان اړ نه دي چې په خپل رس د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو مايل مالومات خپاره کړي، خو ځینې دولتي ادارې لکه لویه څارنوايل یا د ځواب

افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز دا صالحیت لري چې که پر چا یې شک رايش، د حسابونو او معاملو ګروېږنه یې وکړي.

۱۴.۵د شاخص ګڼه

آیا د سیايس ګوندونو او نوماندانو کلني مايل حسابونه د خپلواکې بررسۍ وړ دي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د ګوندونو او نوماندانو کلني مايل حسابونه د خپلواکې بررسۍ او ځیرکتنې وړ دي، حقوقي چوکاټ د څار ادارو ته بشپړه خپلواکي، واک او نومرې

منابع ورکړي چې په اغېزمنه توګه یې حسابونه برريس کړي

   ۰.۵: د ګوندونو او نوماندانو کلني مايل حسابونه د خپلواکې بررسۍ او ځیرکتنې وړ دي، خو حقوقي چوکاټ د څار ادارو ته سیايس خپلواکي، 

کايف واک او منابع نه دي ورکړي چې په اغېزمنه توګه د ګوندونو او نوماندانو حسابونه برريس کړي

   ۰: ګوندونه او نوماندان اړ نه دي چې خپل کلني مايل مالومات خپاره کړي، یا قانون ددې د کنرتول مېکانېزم نلري

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۱۴.۴ ځواب وګورئځواب

پيل کول او منښتاړخ

۱۴.۷د شاخص ګڼه

عامه شواهدو ته په کتو، آیا په تېرو دوو کلونو کې پر سیايس ګوندونو او نوماندانو باندې د مايل قواعدو څخه د رسغړاوي په تور بندیزونه لګېديل دي؟د شاخص پوښتنه

په عام ډول داسې کومه قضیه نده رپوټ شوې.ځواب
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مايل روڼتیا. 15

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۵.۱د شاخص ګڼه 

آیا د لوړې کچې مايل روڼتیا رامنځته کولو لپاره کوم قانون یا پالیيس موجوده ده؟د شاخص پوښتنه

   ۱: حقوقي چوکاټ د لوړې کچې مايل روڼتیا او د مهمو بودیجوي اسنادو د خپراوي غوښتنه کوينومرې

   ۰.۷۵: حقوقي چوکاټ د لوړې کچې مايل روڼتیا او د اوو بودیجوي اسنادو د خپراوي غوښتنه کوي

   ۰.۵: حقوقي چوکاټ تر یوې کچې مايل روڼتیا او د شپږو بودیجوي اسنادو د خپراوي غوښتنه کوي

   ۰.۲۵: حقوقي چوکاټ د ټيټې کچې مايل روڼتیا او د پنځو بودیجوي اسنادو د خپراوي غوښتنه کوي

   ۰: حقوقي چوکاټ د نیمګړې مايل روڼتیا او د څلورو یا کمو بودیجوي اسنادو د خپراوي غوښتنه کوي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د عامه مايل او لګښوتو د تنظیم قانون د مايل امورو او دولتي لګښتونو د تنظیم دنده پر غاړه لري ۲۴۴. ځواب

د درېمګړي ارزونهاړخ

۱۵.۲د شاخص ګڼه

د پرانستې بودیجې په وروستۍ رسوی کې چې د بودیجې د نړیوال مشارکت لخوا )/http://www.internationalbudget.org/opening-budgetsد شاخص پوښتنه

country-results-2016#/open-budget-initiative/open-budget-survey/update( تررسه شوه، هېواد مو څو نومرې اخیستې او په څومره درجه 

کې دی؟

افغانستان د ۲۰۱۵ کال د پرانستې بودیجې په رسوی کې د سلو هېوادونو ترمنځه په ۴۲ ځای کې دی، ځکه د نړیوالو معیارونو مطابق زماين قید کې ځواب
یې د اتو څخه اووه مهم بودیجوي اسناد د عوامو لپاره د الرسسۍ وړ وګرځول.۲۴۵

د افغانستان د ۲۰۱۶ کال نومرې ال مالومې نه دي، خو ښکاري چې ښې به وي. د ۲۰۱۶ کال د ډیسمرب په ۳۱مه، افغان دولت د نړیوالو معیارونو 

مطابق زماين قید کې یې د اته واړه مهم بودیجوي اسناد د عوامو لپاره د الرسسۍ وړ وګرځول. دا پخپله د ۲۰۱۵ کال د پرانیستې بودیجې د رسوی په 

پرتله ښه والی ښيي. د ۲۰۱۵ کال رسوی د ۲۰۱۴ کال د جون تر ۳۰مې نېټې پورې خپاره شوي اسناد ارزويل وو. د هغې ارزونې راوروسته افغانستان د 

کال منځنۍ ارزونه هم خپره کړې ده ۲۴۶.



65 پایداره پراختیایي اهداف او د خلکو لپاره د فساد پر وړاندې مبارزه

پيل کول او منښتاړخ

۱۵.۳د شاخص ګڼه

آیا د بودېجې اړوند اسناد عمالً خپریږي؟د شاخص پوښتنه

د بودیجې مهم اسناد عبارت دي له بودیجې مخکې اعالمیه، د اجراییوي بودیجې وړاندیز او حامیوي اسناد، منل شوې بودیجه، د خلکو بودیجه، 

د بودیجې د بري او پيل کولو اړوند د کال په منځ کې رپوټونه، د کال په منځ کې بیاکتنې، د کال په پای کې بیاکتنې او د تفتیش رپوټونه. آیا 

http://www.( دا مالومات د اسانه تحلیل لپاره په مناسبه بڼه موجود دي؟ پدې اړه د پرانستې بودیجې په رسوی کې مالومات موندالی شئ

)/internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/update

هو. )۱۵.۲ ځواب وګورئ(ځواب

عامه تدارکات. 16

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۶.۱د شاخص ګڼه

آیا په قانون کې دا روښانه شوې چې تر کومه حده پورې د واحدې منبع څخه د توکو، خدماتو یا عامه چارو تدارکاتو ته اجازه شته؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د واحدې منبع څخه د توکو، خدماتو یا عامه چارو تدارکاتو حد په قانون کې په روښانه ډول ذکر شوی دینومرې

   ۰.۷۵: د واحدې منبع څخه د توکو، خدماتو یا عامه چارو تدارکاتو حد په فرمان )یا دې ورته اداري سند( کې په روښانه ډول ذکر شوی دی

   ۰.۲۵: د واحدې منبع څخه د تدارکاتو په لړ کې له دې دریو ډلبندیو څخه د دوه و حدود یې په قانون یا فرمان کې په روښانه ډول ذکر شوی دی

   ۰: د واحدې منبع څخه د تدارکاتو په لړ کې له دې دریو ډلبندیو څخه د یو ډول تدارکاتو حد په قانون یا فرمان کې ذکر شوی دی

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

۱۶.۲د شاخص ګڼه

د عامه تدارکاتو په حقوقي چوکاټ کې له پورته یادو شویو حدودو پرته د واحدې منبع د تداراکاتو لپاره کوم استثنات موجود دي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: له پورته یادو شویو حدودو پرته نور د واحدې منبع تدارکاتو ته اجازه نشته، یا هم د قانون په رڼا کې په ډېرو محدودو رشایطو کې ورته اجازه شتهنومرې

   ۰.۵: قانون داسې استثنات ورکړي چې سؤاستفادې ورڅخه کېدای يش

   ۰: قانون دا اړخ نه روښانوي، یا د واحدې منبع د اجازې لپاره ډېر ګونګ رشایط بیانوي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۶.۳د شاخص ګڼه

آیا حقوقي چوکاټ له یو ځانګړي حد پورته د عامه تدارکاتو په اړه مالومات په عام ډول خپرول غواړي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: حقوقي چوکاټ د داوطلبۍ اعالن، د ورکړل شوي قرارداد مالومات او د تدارکاتو د قرارداد د بشپړ منت خپرول غواړي )له یو ځانګړي حد پورته، نومرې

په لیکلې بڼه(

   ۰.۵: حقوقي چوکاټ د داوطلبۍ اعالن او د ورکړل شوي قرارداد مالوماتو خپرول غواړي )پدې کې د تدارکايت ادارې، عرضه کوونکي، د داوطلبانو 

شمېر، تدارکايت توکي/خدمات او د قرارداد ارزښت شامل دي(

   ۰: له پورته ذکر شویو مالوماتو څخه ډېر کم یې باید خپاره يش

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

د تدارکاتو ميل ادارې په ویبپاڼه کې د دولت د تدارکاتو قراردادونه )د ادارې نوم، نېټه او ارزښت( خپریږي، خو د قرارداد بشپړ منت نه خپریږي.ځواب

پيل کول او منښتاړخ

۱۶.۵د شاخص ګڼه

د قانون یا فرمان له مخې د قرارداد د ارزښت لپاره کوم حد ټاکل شوی چې له هغې پورته رقابتي داوطلبي باید د پرانستې داوطلبۍ له مخې تررسه د شاخص پوښتنه

يش؟

۱۶.۶د شاخص ګڼه

د عامه تدارکاتو او نورو اړونده دولتي قراردادونو )لکه خصويص کول، الیسنسونه او داسې نور( کوم مالومات او اسناد په فعاله توګه د ټول منت رسه د شاخص پوښتنه

خپریږي؟ آیا لدې اسنادو څخه کوم یو یې د یو مرکزي ډیټابیس یا ویبپاڼې له الرې په آنالین بڼه خپریږي؟

د تدارکاتو ميل ادارې په ویبپاڼه کې د دولت د تدارکاتو قراردادونه )د ادارې نوم، نېټه او ارزښت( خپریږي، خو د قرارداد بشپړ منت نه خپریږي ۲۴۸.ځواب

د تدارکاتو ميل اداره هڅه کوي چې په هېواد کې د برېښنايي تدارکاتو سیستم جوړ کړي. د ۲۰۱۶ په ډیسمرب او د ۲۰۱۷ په جنوري کې یې د خپلو 
کارمندانو او مدين ټولنو استازیو رسه د برېښنايي تدارکاتو په اړه دوه ورکشاپونه دایر کړي دي.249

د افغانستان د ميل تدارکاتو ادارې ۱۰۷ کمپنۍ د جعيل اسنادو وړاندې کولو په خاطر د دولتي قراردادونو ترالسه کولو څخه تحریم کړي دي، چې درې 
یې بهرنۍ )یوه هسپانوۍ او دوه ترکۍ( او نورې کورنۍ کمپنۍ دي.۲۵۰
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۱۶.۱۰ مقصد: د ميل قوانینو او نړیوالو معاهدو په رڼا کې اطالعاتو ته د عامه الرسيس تضمین او د بنسټيزو حقوقو 

ازادي

په تېرو دولسو میاشتو کې د ژورنالستانو، د رسنیو کارمندانو، د تجاريت اتحادیو غړو او برشي حقوقو فعالینو د تثبیت شویو وژنو، تښتونو، یرغمل کېدو، ۱۶.۱۰.۱ شاخص

خپلرسیو قیدونو او شکنجو د قضیو شمېر

د هغه هېوادونو شمېر چې د اسايس قانون، پالیسۍ یا اصويل الرو څخه  اطالعاتو ته د الرسسۍ تضمین کوي۱۶.۱۰.۲ شاخص

د بنسټیزو ازادیو ساتنه. 17

د درېمګړي ارزونهاړخ

۱۷.۱د شاخص ګڼه

د ازادۍکور د نړیوالو نومرو په لړ کې مو هېواد څو نومرې او کومه درجه اخیستې؟ )https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world(د شاخص پوښتنه

په ۲۰۱۶ کې افغانستان د ازادۍکور په نړیوال جدول کې ۲۴ نومرې واخستې. د همدې ټیټو نومرو په وجه افغانستان په »ناخپلواکه« ډلبندۍ کې ځواب

راغی ۲۵۲.  

۱۷.۲د شاخص ګڼه

د بې پولې خربیاالنو لخوا د نړیوالو رسنیو د ازادۍ په وروستي جدول کې مو هېواد څو نومرې او په کومه درجه کې راغی؟د شاخص پوښتنه

په ۲۰۱۶ کې افغانستان د نړیوالې ازادۍ په جدول کې ۳۹.۴۶ نومرې واخیستې او د ۱۸۰ هېوادونو په کتار کې یې ۱۲۰م ځای خپل کړ.ځواب

د نړیوالو رسنیو د ازادۍ په جدول کې د مالوماتو ازادۍ ته په کتو، د هندوستان په شمول، د سیمې د هېوادونو په پرتله افغان رسنیو ډېرې نومرې 

اخستې وې. د پرمختګ یوه بېلګه دا ده چې افغانستان په تېره لسیزه کې د رسنیو څلور قوانین تصویب کړي چې وروستی قانون یې ترټولو ډېر مخکښ 

دی.
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پيل کول او منښتاړخ

۱۷.۳د شاخص ګڼه

آیا په حقوقي چوکاټ کې داسې موارد راغيل چې د ژورنالستانو، لیکواالنو، څېړونکو، برشي حقوقو مدافعینو او د مدين ټولنو فعاالنو وړتیا د خپلو د شاخص پوښتنه

اسايس حقوقو د استعامل، د فساد د قضیو په راسپړلو او چارواکو څخه د ګروېږنو کولو په تړاو تر پوښتنې الندې راويل؟

په ټوله کې په حقوقي چوکاټ کې داسې موارد نشته چې ژورنالستانو، لیکواالنو، څېړونکو، برشي حقوقو مدافعینو او د مدين ټولنو فعاالنو ته د خپلو ځواب

اسايس حقوقو په کارولو کې خنډ وګرځي. خو عمالً د دولتي چارواکو ځینې کړنې ددې فعاالنو وړتیا تر پوښتنې الندې راويل چې بیا دوی نيش کوالی 

چې د فساد پر قضیو رپوټونه جوړ کړي او چارواکي د هغو په اړه وپوښتي.

 اطالعاتو ته د الرسسۍ د قانون ۱۵مه ماده  اطالعاتو ته د الرسسۍ څو استثنات وړاندې کوي. که څه هم دا استثنات تر ډېره د نړیوالو معیارونو مطابق 

کښل شوي دي )ددې رپوټ » اطالعاتو ته الرسسی« اتلسمه برخه وګورئ(، خو په عمل کې همدا استثنات د چارواکو لخوا د مالوماتو نه ورکولو په بهانه 

کارېږي. د بېلګې په توګه، تر ټولو ډېر کارېدلی دلیل چې مالوماتو ته خلکو الرسسی محدودوي، د »ميل امنیت« موضوع ښوول شوې، پداسې حال کې 

چې دا کلمه په همدې قانون کې ډېره ګونګه تعریف ده او په بې باکه ډول عميل کېږي. ژورنالستانو او د وليس جرګې غړو دې ټکي ته اشاره کړې چې 

دا استثنا د مالوماتو نه ورکولو د بهانې په ډول کاریږي چې بیا خلکو ته د مالوماتو الرسسی نهایت سختیږي ۲۵۳. 

د ډله ییزې رسنیو د قانون ۴۵مه ماده دولت او افرادو ته اجازه ورکوي چې په اسانۍ رسه د ژورنالستانو په وړاندې شکایت ثبت کړي. ۴۵مه ماده همدا 

ډول د نورو مواردو ترڅنګ د هغه مالوماتو په خپراوي بندیز لګوي چې د اسالم په خالف وي، د یو شخص توهین وي او یا عامه امنیت ته رضر پېښوي. 

۲۵۴ دا موارد هېڅ روښانتیا نلري او د دولت او غیر دولتي نهادونو لخوا ترې ناوړه ګټنه کېدای يش، چې په پایله کې مالوماتو ته د ژورنالستانو او نورو 

اتباعو الرسسی محدودیږي.
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پيل کول او منښتاړخ

۱۷.۵د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې د ژورنالستانو، د رسنیو کارمندانو، د تجاريت اتحادیو غړو او برشي حقوقو فعالینو د تثبیت شویو وژنو، تښتونو، یرغمل کېدو، د شاخص پوښتنه

خپلرسیو قیدونو او شکنجو اړوند قضیې ثبت شوې دي؟

د افغان ژورنالستانو د مصؤنیت کمېټې او نۍ )د رسنیو د ازادۍ څارګره اداره( په وینا، ۲۰۱۶ کال په افغانستان کې د ژورنالېزم لپاره تر ټولو خونړی ځواب

کال ؤ. دې کمېټې د دولتي او غیر دولتي خلکو لخوا د ژورنالستانو د وژنو، حملو، تهدید، سپکاوي او ټپي کولو ۱۰۱ قضیې ثبت کړې دي.۲۵۵ په تېر 

کال کې ۱۳ ژورنالستان وژل شوي او د ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوايل ۸۸ پېښې ثبت شوي دي.۲۵۶ د بخښنې نړیوال سازمان هم رپوټ ورکړی ؤ 
چې له کابله بهر په ګڼ شمېر والیتونو کې فعاالنو ویل چې د دولت د غچ او یرغمل له وېرې یې په الریونو کې برخه نه اخیسته.257

د بخښنې نړیوال سازمان په وینا، د بیان ازادي چې د طالبانو له سقو	 څخه وروسته په ۲۰۰۱ کې ځواکمنه شوه، په تېرو څو کلونو کې پر ژورنالستانو 
د توندو بریدونو، تهدیدونو او وژنو له وجې ورو ورو کمزورې شوې ده. ۲۵۸

رسبېره پر دې، وسله والې ډلې د فساد پر وړاندې مبارزین او د برشي حقونو مدافعین تهدیدوي.۲۵۹ په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مدافعین یا د هغوی 

کورنۍ په مرګ ګواښل کېږي.

ځینې مشخصې بېلګې دا دي:

د ۲۰۱۷ کال د اپریل په لسمه، د فساد پر وړاندې د مبارزې د عديل مرکز کارمندان د یو وسله وال شخص لخوا په کابل کې ووژل شول ۲۶۰.	 

د ۲۰۱۶ په اوایلو کې، د برشي حقونو نومويت مدافع او د هغه نهه ملګرو د طالبانو لخوا پر فیسبوک د مرګ ګواښونه ترالسه کړل. کله چې دې لسو 	 

فعالینو چارواکو ته ددې ګواښونو په اړه وویل، د ميل امنیت ریاست د همدې ګواښونو په تړاو دوه کسه ونیول، خو د برشي حقونو نوموړو فعالینو ته نور 

هېڅ مالومات ورنکړل شول. هغوی ته بیا هم ګواښونه ورکول کېدل، چې په پایله کې هغوی د خپلو برشي حقونو چارې محدودې کړې ۲۶۱.

په اګست کې د ښځو د حقونو د سیمه یزې فعالې ورور په یو جنويب والیت کې د نامالومه کسانو لخوا یرغمل، شکنجه او بالخره ووژل شو. دې کسانو د 	 

هامغه د بندي له موبایله د ښځو حقوقو فعالې او د هغې کورنۍ په مرګ تهدیدوله او ورڅخه یې غوښتل چې د ښځو د حقوقو له فعالیته الس په رس يش. 

د کال تر پایه ددې شکنجې او مرګ په تور څوک و نه نیول شو ۲۶۲.

د جنوري په شلمه، د مويب ګروپ )د هېواد تر تر ټولو سرت تلویزیوين چینل څښنت( پر کارمندانو ځامنرګی برید وشو، د رسنیو اووه کارمندان یې ووژل او 	 
۲۷ نور یې زخمیان کړل. طالبانو چې له مخکې یې طلوع تلویزیون ته ګواښ کړی ؤ، مسؤلیت پر غاړه واخیست.263

د جنوري په نهه ویشتمه، د ميل تلویزیون یو مشهور ژورنالست، زبیر خاکسار د جالل آباد ښار څخه رسخرود ولسوالۍ ته پر الر د نامالومه کسانو لخوا 	 

ووژل شو ۲۶۴.

د اپریل په ۱۹مه، د کابل پولیسو د آریانا تلویزیون د رسنیو دوه کارمندان د دندې پر مهال وډبول ۲۶۵.	 
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پيل کول او منښتاړخ

۱۷.۶د شاخص ګڼه

آیا په تېرو دوو کلونو کې پر غیر دولتي نهادونو، ژورنالستانو او نورو فساد-ضد فعاالنو د حملو داسې قضیې شته چې په بشپړ ډول څېړل شوې او حل د شاخص پوښتنه

شوې وي؟ آیا تېري کوونکي پېژندل شوي او د خپلو اعاملو په جزا رسېديل؟

۱۷.۵ ځواب وګورئځواب

اطالعاتو ته الرسسی. 18

حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۸.۱د شاخص ګڼه

آیا حقوقي او قانوين چوکاټ  اطالعاتو ته د الرسسۍ بنسټیز حق په رسمیت پېژين؟د شاخص پوښتنه

   ۱:  اطالعاتو ته د الرسيس بشپړ حق په اسايس قانون کې راغلی دینومرې

   ۰.۵: په اسايس قانون کې  اطالعاتو ته د الرسسۍ حق په نیمګړي ډول راغلی دی

   ۰: ددې حق په اړه په اسايس قانون کې یادونه نده شوې

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون۲۶۷ د افغانستان د اسايس قانون د ۵۰.۳ مادې پر بنسټ جوړ شوی دی، چې وايي »د افغانستان اتباع حق لري چې د ځواب
قانون د حکمونو په حدودو کې له دولتي ادارو څخه اطالعات ترالسه کړي. دا حق د نورو حقوقو او عامه امنیت ته له زیان رسولو پرته، حدود نه لري«۲۶۸

۱۸.۲د شاخص ګڼه

آیا اطالعاتو ته د الرسيس څخه موخه د ټولو مالوماتو ده، هغه که د دولتي چارواکو رسه په هره بڼه وي یا هر چا رسه وي؟  د شاخص پوښتنه

   ۱: پدې حق کې د دولتي ادارو رسه ټول شته اطالعات شامل دي، استثنا پکې نشتهنومرې

   ۰.۵: پدې حق کې د دولتي ادارو رسه شته اطالعات شامل دي، خو د »داخيل اسنادو« یا ډیټابیس استثنات پکې شته 

   ۰: د اطالعاتو تعریف یې ډېر محدود دی، او ډېر زیات استثنات یې ورکړي دي

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون په ټولو هغو اطالعاتو عميل کېږي چې په دولتي ادارو کې تیار شوي او وررسه موجود وي. درېمه ماده اطالعات داسې ځواب

تعریفوي: »هر ډول ضبط شوي یا ثبت شوی سند یا معلومات، منونه او موډل دي«

۸ ماده دولتي ادارې اړ بايس چې د غوښتنې په وخت کې له الندې بڼو څخه په یوه بڼه اطالعات غوښتونکي ته وسپاري:. 1

د اصيل سند کاپي. 2

د اصيل سند څخه لیکل شوی نوټ. 3

د اصيل سند لیکل شوې، غږیزه یا ویډیويي کاپي. 4

په غږیز یا ویډیويي بڼه اطالعات. 5

یوه منونه. 6
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۸.۳د شاخص ګڼه

اطالعاتو ته الرسسی په کومو برخو او ادارو عميل کېږي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: اطالعاتو ته الرسسی په ټولو ادارو عميل کېږي، ۱( اجراییه قوه؛ ۲( مقننه قوه؛ ۳( قضاییه قوه؛ ۴( دولتي تصدۍ؛ ۵( قانوين او څارونکې نورې نومرې

دولتي ادارې لکه د ټاکنو کمېسیون یا د اطالعاتو کمېسیون( او ۶( هغه خصويص ادارې چې حکومتې چارې تررسه کوي یا له دولته لویه بسپنه ترالسه 

کوي

   ۰.۷۵: اطالعاتو ته الرسسی له پورته برخو څخه یوازې په پنځو برخو عميل کېږي، او کومه ځانګړې اداره ترې مستثنی نده

   ۰.۵: اطالعاتو ته الرسسی له پورته برخو څخه یوازې په څلور برخو عميل کېږي، خو ځینې ادارې ترې مستثنی دي

   ۰.۲۵: اطالعاتو ته الرسسی له پورته برخو څخه یوازې په درې برخو عميل کېږي، خو ډېرې ادارې ترې مستثنی دي )لکه د امنیت، دفاع، پولیسو 

او جمهور رئیس ادارې(

   ۰: اطالعاتو ته د الرسيس کوم حقوقي چوکاټ نشته، یا د عميل کوونکو ادارو په اړه موارد نشته، یا اطالعاتو ته الرسسی له پورته برخو څخه له درېیو 

څخه په کمو برخو عميل کېږي، او ډېرې ادارې ترې مستثنی دي )لکه د امنیت، دفاع، پولیسو او جمهور رئیس ادارې(

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون په ټولو دولتي ادارتو پيل کېږي.۲۶۹ د درېمې مادې ۶ فقره یې »ادارات« داسې تعریفوي: »وزارتونه، خپلواک عمومي ځواب

ریاستونه، دولتي کمېسیونونه، د هېواد درې ګونې قواوې، سیمه ییزې ادارې، او د ولسوالۍ او کيل او ښاروالیو شوری ګانې، د ښاروالۍ مجلسونه او 

تصدۍ، دولتي او ګډ )مختلط( رشکتونه او نورې ادارې پکې شاملې دي«

۱۸.۴د شاخص ګڼه

آیا د مالوماتو ترالسه کولو غوښتنو ته کوم روښانه او منطقي اعظمي وخت ټاکل شوی چې په هامغومره وخت کې د هر ډول مالومات غوښتنو ځواب د شاخص پوښتنه

ورکړل يش؟

   ۱: زماين موده لس ورځې )یا ۱۵ ورځې، یا دوه اونۍ( یا له هغې هم کم دینومرې

   ۰.۵: زماين موده شل ورځې )یا ۳۰ ورځې، یا څلور اونۍ یا یوه میاشت( یا له هغې هم کم دی

   ۰.۲۵: زماين موده له شل ورځو ډېر دی )یا ۳۰ ورځې، څلور اونۍ یا یوه میاشت( دی

   ۰: د اطالعاتو غوښتنو ته د ځواب ورکولو کوم معین زماين موده نشته

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون شپږمه ماده له ادارو غواړي چې په الندې زماين قیدونو کې د اطالعاتو غوښتنو ته ځواب ورکړي:۲۷۰ځواب

عمومي غوښتنې: د غوښتنې له ورځې څخه پیل تر لسو کاري ورځو باید ځواب ورکړل يش )د »معقولو دالیلو په خاطر« ښايي درې ورځې نور هم 	 

وغځیږي.(

د رسنیو غوښتنې: درې کاري ورځي	 

د »د خلکو د مصؤنیت، امنیت یا ازادۍ اطالعاتو« اړوند غوښتنې: ۲۴ ساعته	 

خو په عمل کې د دولتي ادارو لخوا دا زماين قیدونو ته پام نه کېږي. اطالعاتو ته د الرسسۍ د څار کمېسیون هم دا منلې ده ۲۷۱.
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حقوقی او اداري چوکاټاړخ

۱۸.۵د شاخص ګڼه

آیا اطالعاتو ته د الرسسۍ استثنات د نړیوالو اصولو مطابق دي؟د شاخص پوښتنه

   ۹ یا ۱۰نومرې

   ۷ یا ۸

   ۵ یا ۶

   ۳ یا ۴

   ۰، ۱ یا ۲

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ د قانون ۱۵مه ماده یو لړ استثنات ذکر کړي دي چې تر ډېره بریده د نړیوالو اصولو مطابق دي ۲۷۲. ځواب

خو په عمل کې دا استثنات د دولتي ادارو لخوا د مالوماتو نه ورکولو په بهانه کاریږي. تر ټولو ډېر کارېدلی دلیل چې مالوماتو ته خلکو الرسسی 

محدودوي، د »ميل امنیت« موضوع ښوول شوې، پداسې حال کې چې دا کلمه په همدې قانون کې ډېره ګونګه تعریف ده او په بې باکه ډول عميل 

کېږي. ژورنالستانو او د وليس جرګې غړو دې ټکي ته اشاره کړې چې دا استثنا د مالوماتو نه ورکولو د بهانې په ډول کاریږي چې بیا خلکو ته د مالوماتو 

الرسسی نهایت سختیږي ۲۷۳. 

۱۸.۶د شاخص ګڼه

آیا د خطر-ازمېښت په ټولو استثناتو پلی شوی، چې یوازې په هغه صورت کې د مالوماتو ورکولو څخه ډډه ويش چې واقعاً د مالوماتو ورکړه یو خطر پېښ د شاخص پوښتنه

کړي؟

   ۱: د خطر-ازمېښت په ټولو استثناتو پلی شوینومرې

   ۰.۷۵: د خطر-ازمېښت له یوې استثنا پرته په ټولو استثناتو پلی شوی

   ۰.۵: د خطر-ازمېښت له دوه استثناتو پرته په ټولو استثناتو پلی شوی

   ۰.۲۵: د خطر-ازمېښت له درې استثناتو پرته نور په ټولو استثناتو پلی شوی

   ۰: په قانون کې د خطر-ازمېښت نشته، یا په څلورو یا ډېرو استثناتو نه پلی کېږي 

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون کښيل چې د خطر-ازمېښت باید په ټولو استثناتو پلی يش، خو غیر لدې چې قانون یې وغواړي، یوازې د کاروبار په ځواب

مسایلو، د شخيص ملکیت او بانکي حسابونو باندې نه پلی کېږي ۲۷۴.

لکه څنګه چې بره ولیدل شول، دولتي چارواکي دا استثنات د اطالعاتو نه ورکولو په بهانه کاروي )۱۸.۵ برخه وګورئ( او ددې لپاره چې د اطالعاتو 

ورکولو څخه ډډه وکړي، د خطر-ازمېښت په ناقص ډول پلی کېږي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

۱۸.۷د شاخص ګڼه

آیا د عامه ګټې داسې کومه جربي الره شته چې که چېرې د ځینو ګټې هم په خطر کې وي، بیا دې هم اړونده اطالعات خپاره يش؟ آیا داسې د شاخص پوښتنه

»سختې« الرې شته )چې په هر صورت باید وکارول يش(؟ لکه د برشي حقونو، فساد یا د انسانیت پر ضد جرمونو په اړه مالومات.

   ۱: د عامه ګټو خوندي کولو لپاره جربي الر شته چې پر ټولو استثناتو پيل کېدای يش او هېڅ حدود نلريځواب

   ۰.۷۵: د عامه ګټو خوندي کولو لپاره جربي الر شته چې پر ټولو استثناتو پيل کېدای يش خو یو یا دوه استثنایي حدود لري

   ۰.۲۵: د عامه ګټو ازمېښت یوازې پر یو څو استثناتو پلی کېږي

   ۰: په قانون کې د عامه ګټو ازمېښت نه دی غوښتل شوی

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

دا مسئله په قانون کې په روښانه ډول نه ده ذکر شوې.ځواب

همدارنګه، لکه څنګه چې بره ولیدل شول، دولتي چارواکي دا استثنات د اطالعاتو نه ورکولو په بهانه کاروي )۱۸.۵ برخه وګورئ(، په ځانګړي ډول د 

ميل امنیت استثنی ډېره کارېږي. داسې نه ښکاري چې پدې قضیو کې دې د عامه ګټو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړل يش.

۱۸.۸د شاخص ګڼه

آیا د اطالعاتو کوم خپلواک کمېسیون یا دې ورته د څار کومه اداره شته چې د اطالعاتو غوښتونکي پکې خپل شکایتونه درج کړي؟د شاخص پوښتنه

   ۱: د اطالعاتو کمېسیون موجود دی، د خپلو چارو تررسه کولو لپاره کايف واک لري، د دولتي ادارو دفرتونه او محرم اسناد هم ځیرکتلی يش.نومرې

   ۰.۵: د اطالعاتو کمېسیون موجود دی، خو د خپلو چارو تررسه کولو لپاره دومره واک نلري، چې هم د دولتي ادارو دفرتونه وګوري او هم د محرمو 

اسنادو ځیرکتنه وکړي

   ۰.۲۵: د اطالعاتو کمېسیون موجود دی، خو نه د دولتي ادارو دفرتونو کتلو او نه هم د محرم اسنادو د ځیرکتنې واک لري

   ۰: د څار خپلواکه اداره موجوده نه ده

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

هو، اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون د شپاړسمې مادې۲۷۵ پر بنسټ، اطالعاتو ته د الرسسۍ د څار کمېسیون ایجاد شوی چې د درې کلنو دورو لپاره د ځواب

دولتي او غیر دولتي استازیو څخه تشکیلیږي. ددې کمیسیون په دندو کې د اطالعاتو غوښتنو اړوند عریضې او شکایات ترالسه کول شامل دي )۲۵ 

ماده(. په ۲۰۱۵ کال کې د خپل جوړښت راهیسې، دې کمېسیون ګڼ شمېر الرښودونه، طرزالعملونه او اړین اسناد چمتو کړي دي.
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حقوقي او اداري چوکاټاړخ

*۱۸.۹د شاخص ګڼه

*آیا اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون یا پالیيس د مالوماتو د فعاله جربي خپراوي لپاره )بې له دې چې څوک یې ترې وغواړي( څه معیارونه لري؟د شاخص پوښتنه

   ۱: اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون یا بل اړوند قانون د مالوماتو د فعاله جربي خپراوي لپاره )بې له دې چې څوک یې ترې وغواړي( یو لړ معیارونه نومرې

لري

   ۰: په خپله خوښه د مالوماتو خپرولو لپاره په قانون کې څه نشته

   : ځواب نشته یا ارقام موجود نه دي

اطالعاتو ته د الرسسۍ د قانون د ۱۴مې مادې پر بنسټ،۲۷۶ اړونده ادارې باید الندې مالومات لږترلږه په کال کې یو ځل خپاره کړي.ځواب

 د ادارې تشکیالت، دندې او صالحیتونه او د فعالیت رپوټونه. 1

د ادارې مايل وضعیت. 2

خلکو د مستقیمو خدماتو توضیحات. 3

د خلکو د مالوماتو غوښتنو او شکایتونو درجولو طرزالعمل. 4

اړونده حقوقي اسناد. 5

اړونده بېلونه، طرزالعملونه او الرښودونه. 6

اړونده کورين او نړیوال قرداداونه، پروټوکولونه او یادداښتونه. 7

اړونده پالیسۍ، سرتاتیژۍ او کاري پالنونه. 8

د ادارې نورې مشخصې مسئلې. 9

د درېمګړي ارزونهاړخ

۱۸.۱۰د شاخص ګڼه

اطالعاتو ته د الرسسۍ حق په جدول کې مو هېواد څو نومرې اخیستې دي؟ )http://www.rti-rating.org/view_country/(د شاخص پوښتنه

اطالعاتو ته د الرسسۍ حق د ۲۰۱۵ کال په جدول کې افغانستان ۷۷ نومرې اخیستې وې ۲۷۶.ځواب

پيل کول او منښتاړخ

*۱۸.۱۱د شاخص ګڼه

*اطالتو ته د الرسسۍ په سیستم کې مو څه نیمګړتیاوې دي؟د شاخص پوښتنه

اطالعاتو ته د الرسسۍ په سیستم کې د افغانستان لویه ستونزه دا ده چې عمالً د ادارو لخوا اطالعاتو ته دالرسسۍ قانون په سمه بڼه نه پلی کېږي. په ځواب

عمل کې اکرثاً مالومات د اطالعاتو ته د الرسسۍ د طرزالعمل پر ځای د شخيص اړیکو له الرې ترالسه کېږي ۲۷۸.

اطالعاتو ته د الرسسۍ د څار کمېسیون په وینا، د چارو ادارې، اطالعاتو او فرهنګ وزارت، وليس جرګې او د ملکي خدماتو او اداري اصالحاتو د 

خپلواک کمېسیون په شمول یو شمېر دولتي ادارې اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون نه پلی کوي ۲۷۹.

له دې وراخوا، اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون هم یو لړ نیمګړتیاوې لري، ځکه یوازې افغانانو )او افغاين حقوقي نهادونو( ته اطالعات ورکوي او بهرنیو یا 

غیرافغانانو ته اطالعات نه ورکوي.
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پيل کول او منښتاړخ

*۱۸.۲د شاخص ګڼه

*آیا عمالً داسې موارد شته چې بې رضورته د مالوماتو ترالسه کولو په بهیر کې خنډونه جوړوي؟د شاخص پوښتنه

لکه څرنګه چې په ۸.۱۱ کې وویل شول، اطالعاتو ته د الرسسۍ په سیستم کې د افغانستان لویه ستونزه دا ده چې عمالً د ادارو لخوا اطالعاتو ته ځواب

دالس رسۍ قانون په سمه بڼه نه پلی کېږي. 

او عمالً ځینې داسې موارد شته چې د مالوماتو ترالسه کولو په بهیر کې خنډونه جوړوي، لکه: 

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون په اړه د اړین پوهاوي نه شتون280	 

د دولتي ادارو مغلق ډیټابیسونه یا د ډیټابیسونو نه شتون د اطالعاتو ورکولو بهیر ډېر ټکنی کړی دی، او د اسنادو پر بنسټ د اطالعاتو ترالسه کول پکې 	 

ډېر وخت اخيل

د فایلنګ او ارشیف مغلق او نیمګړی سیستم	 

زړه ټکنالوژي او د آنالین فورمو نه شتون	 

د اطالعاتو په ورکړه، له دندې څخه د ویستلو وېره	 

د رسغړاوي په صورت کې نېمګړي مجازات	 

په دولتي دوایرو کې اطالعاتو ته د الرسسۍ د دفرتونو نه شتون۲۸۱	 

د ځینو کسانو لپاره د اطالعاتو غوښتلو د فورمې بیه )د اطالعاتو ترالسه کولو فورمه لس افغانۍ بیه لري(282	 

*۱۸.۱۳د شاخص ګڼه

*په تېرو دوو کلونو کې دولتي ادارو ته د اطالعاتو ترالسه کولو لپاره څومره غوښتنې شوې وې؟د شاخص پوښتنه

په دې اړه محدود ارقام موجود دي.ځواب 

اطالعاتو ته د الرسسۍ د څار کمېسیون له شاوخوا ۱۰۰ نهايي شویو غوښتنلیکونو خرب دی؛ خو ټولټال شمېره ښايي له دې ډېره لوړه وي، ځکه 

اطالعاتو ته د الرسسۍ ټولې غوښتنې د نوموړي کمیسیون څخه نه کېږي.

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون الندې، دولتي ادارې باید هر کال د اطالعاتو غوښتنو شمېر نوموړي کمیسیون ته ورکړي. خو د ۲۰۱۵ کال راهیسې چې 
دا کمیسیون جوړ شوی دی، داسې رپوټونه نه دي ترالسه کړي.283

کمېسیون دولتي ادارې تشویقوي چې په خپل تشکیل اطالعاتو ته دالرسسۍ دفرتونه جوړ کړي چې د مالوماتو د ورکړې په تنظیم او شفافیت کې ډېر 

سمون راوستالی يش.

د افغانستان روڼتیا څار لخوا د اطالعاتو ته د الرسسۍ د ۲۰۱۷ کال په رسوی کې راغيل چې په تېر کال کې له هرو لسو څخه یوازې دوه کسانو د 

مالوماتو ترالسه کولو غوښتنې کړې وې. ددې عمده المل اطالعاتو ته د الرسسۍ د قانون څخه ناخربي ده ۲۸۴.
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پيل کول او منښتاړخ

۱۸.۴د شاخص ګڼه 

آیا په تېرو دوو کلونو کې اطالعاتو ته د الرسسۍ په برخه کې کوم پرمختګ شاتګ راغلی دی؟د شاخص پوښتنه

د ۲۰۱۴ په اواخرو کې اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون تصویب شو،۲۸۵ چې ددې قانون د یوې مادې له مخې اطالعاتو ته د الرسسۍ د څار کمېسیون هم ځواب

جوړ شو. خو ددې کمیسیون په لومړیو دوو کلونو )۲۰۱۵-۲۰۱۶( کې هېڅ بودیجه نه درلوده چې خپل فعالیتونه پرې تررسه کړي.۲۸۶ په همدې خاطر 

د کمېسیون چارې ځنډېديل او له همدې امله ددې کمېسیون شهرت ته هم رضبه رسېدلې ده.

د ګڼ شمېر ننګونو او خنډونو رسه رسه، دې کمېسیون په ۲۰۱۵-۱۶ کې الندې السته راوړنې درلودې:۲۸۷

کابو ۷۲ دولتي ادارو د خپلو عامه اطالعاتو مدیران دې کمېسیون ته ورمعريف کړل او ځینو یې په خپلو دوایرو کې د اطالعاتو دفرتونه هم جوړ کړل	 

ګڼو نورو ښکېلو خواو لکه ډله ییزو رسنیو او مدين ټولنو په افغانستان کې اطالعاتو ته د الرسسۍ کلتور ترویجولو کې منډې ترړې پیل کړي دي	 

د ګڼو اړونده ښکېلو خواو اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون د تعدیل په اړه سرتاتیژیک بحثونه کړي دي.	 

په ګڼو دولتي ادارو کې داخيل پالیسۍ او مقررې جوړې شوې دي	 

شاوخوا ۲٫۶۰۶ تنو ته )۱٫۸۷۶ نارینه او ۷۳۰ ښځینه( کابو ۶۰ ورکشاپونه، د عامه پوهاوي پروګرامونه، مطبوعايت ناستې او روزنې	 

د قانون د ال ښه کېدو لپاره ګڼې سرتاتیژيکې ناستې شوې دي	 

اطالعاتو ته د الرسسۍ قانون د بیاکتنې الندې دی او د قانون په رڼا کې به ددې کمیسیون تشکیل هم بدلون ومومي.288

د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژۍ د عدلیې وزارت ته دنده سپارلې چې اطالعاتو ته الرسسۍ قانون تعدیل کړي، تر څو د 

نړیوالو بهرتینو اصولو رسه همغږی يش او د ۲۰۱۷ کال په ډیسمرب کې جوړ شوی، اطالعاتو ته د الرسسۍ د څار کمېسیون هم وررسه غښتلی يش ۲۸۹.
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د پرانیستي حکومت اطالعات )اختیاري(. 19

د درېمګړي ارزونهاړخ

۱۹.۱د شاخص ګڼه

د ورلډ وایډ ویب بنسټ لخوا د پرانستو اطالعات په وروستۍ سنجونه کې مو هېواد کومه درجه اخیستې وه؟ )-http://opendatabarometer.org/dataد شاخص پوښتنه

)explorer

افغانستان پدې سنجونه کې ندی شامل شوی.ځواب

۱۹.۲د شاخص ګڼه

د نړیوال پرانیستي علمیت بنسټ لخوا د پرانستو اطالعات په وروستي جدول کې مو هېواد کومه درجه اخیستې وه؟ )http://index.okfn.org/place(د شاخص پوښتنه

په ۲۰۱۶ کې افغانستان د پرانستو اطالعاتو په جدول کې ۸۶یم ځای نیولی ؤ.ځواب

پيل کول او منښتاړخ

*۱۹.۳د شاخص ګڼه

*آیا د دولتي ادارو لخوا داسې د پام وړ هڅې او نوښتونه تررسه شوي چې د فساد د کشف او مخنیوي اړوند مالومات په خپل رس په آنالین بڼه )په خاص د شاخص پوښتنه

ډول د پرانستو اطالعاتو معیارونو مطابق د ماشین په وسیله د لوست وړ مالومات( خپاره کړي؟

افغانستان چې ددې مشارکت مستحق هېواد دی، د ۲۰۱۶ کال په ډیسمرب کې افغان حکومت »پرانستي حکومت مشارکت« کې د ګډون لپاره خپل ځواب

لیک واستاوه ۲۹۰. 

د مشارکت په اړه د ميل عميل پالن اړوند د افغان دولتي چارواکو د همغږۍ لومړنۍ ناسته د ۲۰۱۷ د جون په اتلسمه تررسه شوه. ۲۹۱ په ۲۰۱۷ د 

اپریل په دولسمه افغان حکومت د مشارکت د همغږۍ اړوند خپله لومړنۍ ناسته او د مشارکت د مدين ټولنو مشوريت ورکشاپ دایر کړ چې له ۴۰ ډېرو 
مدين ټولنو استازو پکې ګډون کړی ؤ. ۲۹۲

د تدارکاتو ميل ادارې په ویبپاڼه کې د دولت د تدارکاتو قراردادونه )د ادارې نوم، نېټه او ارزښت( خپریږي، خو د قرارداد بشپړ منت نه خپریږي.۲۹۳

حکومت د برېښنايي تذکرو قانون تسوید کړ، وليس جرګې تصویب کړ او جمهور رئیس توشېح کړ. خو تر اوسه ال دا قانون پيل شوی نه دی. اوس د 
برېښنايي تذکرو اداره وايي چې برېښنایي تذکرې به د کتابچه یی تذکرو ځای ونیيس.294

*۱۹.4د شاخص ګڼه

*آیا د مدين ټولنو لخوا د پام وړ پروژې یا نوښتونه تررسه شوي چې د پرانیستي حکومت اطالعاتو او/یا په عام ډول د الرسسۍ وړ نورو مالومايت منابعو پر د شاخص پوښتنه

مټ د حکومت مسؤولیت پذیري غښتلې کړي او د فساد په کشف او مخنیوي کې مرسته وکړي؟

د مدين ټولنو لخوا داسې د پام وړ پروژې یا نوښتونه نه دي تررسه شوي.ځواب 



پایداره پراختیایي اهداف او د خلکو لپاره د فساد پر وړاندې مبارزه 78

د . 1 فساد  پراخه  چې  ښيي  تجربې  هېوادونو  جنګ ځپلو  د 

د  او  راويل  الندې  پوښتنې  تر  صالحیت  ادارو  او  حکومت 

مساعدوي.  زمینه  لپاره  پرمختګ  د  شبکو  جنايي  او  ملېشو 

همدارنګه فساد بېوزله او اسېب پذیره خلک د ژوند له اسايس 

خدماتو او عدالت څخه هم محروم سايت.

آسیا فونډیشن په خپله رسوی کې موندلې چې د فساد په . 2

اړه د خلکو نظریات ډېر نه دي بدل شوي. په ۲۰۱۷ کې 

کابو ټول افغانان پدې اند وو چې فساد ددوی د ژوند په هره 

برخه کې یوه ستونزه ده؛ ۸۳.۷ سلنه یې ویل چې فساد یوه 

سرته ستونزه ده خو ۱۳.۱ سلنو ته بیا فساد کوچنۍ ستونزه 

ښکارېده. په تېرو کلونو کې په متواتر ډول، په ورځني ژوند 

کې د فساد د ښکېلتیا په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوي 

.asiafoundation//:https دي. دا رسوی دلته موندالی شئ

_2017/11/2017/uploads/content-wp/org

pdf.report_AfghanSurvey

رسبېره پر دې د آسیا فونډیشن د ۲۰۱۷م کال د رسوی پر 

بنسټ، د رپوټونو له مخې افغانان تر ټولو ډېر رشوت محاکمو 

او قضاییه ادارو ته ورکوي )۳۴۷ امریکايي ډالره(، ورپسې هغه 

رشوت راځي چې د دندې ترالسه کولو لپاره اخستل کېږي )۱۷۲ 

امریکايي ډالره(، او بیا ورپسې د والیانو دفرتونه راځي )۱۳۳ 

امریکايي ډالره(.

د ۲۰۱۷ کال د جون تر ۲۳مې مسوده تیاره شوې وه او مته . 3

وه چې د ۲۰۱۷ په جوالی کې یې نهايي نسخه خپره يش.

له ۲۰۱۵ راهیسې، افغان حکومت د پایداره پراختیايي اهدافو . 4

او په افغانستان کې د هغو د عميل کولو لپاره د مدين ټولنو، 

خصويص سکتور فعاالنو، علمي کادرونو، رسنیو، ځوانانو، 

محصلینو او د ښځو ډلو رسه کابو ۵۰ ورکشاپونه، سیمینارونه، 

سیمپوزیمونه او کنفرانسونه دایر کړي.

د ۲۰۱۷ په اپرېل کې د پایداره پراختیایي اهدافو . 5

شپاړسم هدف د ځوانانو په ميل سمپوزیم کې تر بحث 

الندې ونیول شو

ددې لیک تر دمه )۲۳ جون ۲۰۱۷(، د افغانستان د پایداره . 6

پراختیايي اهدافو په عميل پالن کې د شپاړسم هدف لپاره 

دوه شاخصه موجود دي.

دا موازي رپوټونه د دولتي رپوټونو تر څنګ د مدين ټولنو . 7

لخوا ترتیبیږي. دا رپوټونه هغه مالومات هم رانغاړي چې 

دولتي رپوټونه یې نه ذکر کوي.

د بشپړ لسټ لپاره په امته پاڼه کې د »مهمو موندنو« برخه . 8

وګورئ.

د مايل اقداماتو کاري ډله یوه بین الحکومتي اداره ده چې د . 9

نړیوال مايل نظام لپاره د پیسو وینځلو، مايل یرتهګرۍ او د 

وسلو قاچاق او متویل د مخنیوي لپاره پالیسۍ جوړوي.

د )۲۰۱۶ می میاشت( د لندن په کنفرانس کې ژمنې.. 10

د روڼتیا نړیوالې ادارې راپور، د واټن ختمول: په افغانستان . 11

کې فساد رسه د مبارزې اړوند ادارو اغېز لوړول، )د روڼتیا 

نړیوالې اداره اپریل- ۲۰۱۷(

د ۱۶مې پوښتنې ځوابونه وګورئ. 12

د ۱۶مې پوښتنې ځوابونه وګورئ. 13

اتلسمه برخه وګورئ. 14

ددې رپوټ په ۲۴م مخ کې ذکر شوې، د پوهنې وزارت د . 15

قضیې په شمول

د تعقیب او څارنې د مېکانیزم لپاره د پایداره پراختیايي . 16

موخو د ۲۰۳۰ کال اجنډا غړي هېوادونه هڅوي چې د 

همدې اهدافو د پرمختګ کچه د منظمو ميل څارنو له الرې 

وګوري – چې د څارنې دا بهیرونه به خپلچاري، جامع او د 

هېواد په خپله خوښه تررسه کیږي. رسبېره پردې، هر کال 

ځینې غړي هېوادونه په خپله خوښه د خپل پرمختګ رپوټ 

ځینې لوړپوړو سیايس غونډو ته وړاندې کوي. د پایداره 

اخځونه
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پراختیايي موخو د امانتولۍ خطرات هېوادونه مجبوروي چې 

د فساد پر وړاندې خپل ميل پرمختګ په ټینګه وڅاري.

پام مو وي چې د هرې پوښتنې لپاره به دا پنځه رنګه نومرې . 17

موجودې وي

افغانستان د ۲۰۱۷ کال د جون په ۲۳مه د مايل اقداماتو . 18

http://:د کاري ډلې له»خړ لیست« څخه ووت. رسچینه

www.fatf-gafi.org//publications/high-riskandnon-

cooperativejurisdictions/documents/fatf-

html.2017-compliance-june

د )۲۰۱۶ می میاشت( د لندن په کنفرانس کې ژمنې. 19

د افغانستان په اړه د لندن کانفرانس. 20

د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ميل سرتاتیژۍ . 21

)اکتوبر ۲۰۱۷( کې حکومت ژمنه کړې چې د ۲۰۱۸ کال تر 

جون میاشتې پورې به د پولې/رسحد اخوا د غال شویو شتمنیو 

په راګرځولو هم بحثونه او توافقات وکړي. رسبېره پر دې، په 

سرتاتیژۍ کې د عدلیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې 

د مدين او جزا کوډونو بیاکتنه وکړي ترڅو د ۲۰۱۷ کال تر 

ډسمربه غیرقانوين ترالسه شوې شتمنۍ هم ضبط کړای يش.

د آسیا فونډیشن، د افغانانو رسوی )آسیا فونډېشن، ۲۰۱۷( . 22

https://asiafoundation.org/wp- .دلته موندالی شئ

AfghanSurvey__2017/11/2017/content/uploads

  report.pdf

د فساد پر وړاندې د مبارزې جامع قانون باید تصویب يش . 23

چې د نړیوالو بهرتینو اصولو او د فساد پر وړاندې د مبارزې 

اړوند د ملګرو ملتونو په کنوانسیون کې د افغانستان د ژمنو 

رسه همغږی وي

د روڼتیا نړیوالې ادارې راپور، د واټن ختمول: په افغانستان . 24

کې فساد رسه د مبارزې اړوند ادارو اغېز لوړول، )د روڼتیا 

نړیوالې اداره اپریل- ۲۰۱۷(

د روڼتیا نړیوالې اداره، د ميل امانتولۍ د سیستم ارزونه: . 25

http:// :افغانستان ۲۰۱۵، دلته یې موندالی شئ

www.transparency.org/whatwedo/publication/

national_integrity_system__2015_afghanistan

assessment

د فساد-ضد سرتاتیژۍ د څار او پيل کولو د قانون د . 26

دولسمې مادې تعدیل )اکتوبر ۲۰۱۶(

د شپاړسمې برخې ځوابونه وګورئ. 27

د شپاړسمې برخې ځوابونه وګورئ. 28

اوولسمه برخه وګورئ )د رسنیو ازادي(. 29

د افغان ژورنالستانو د مصؤنیت کمېټې او نۍ )د رسنیو د . 30

ازادۍ څارګره ادارې( په وینا، ۲۰۱۶ کال په افغانستان کې 

د ژورنالېزم لپاره تر ټولو خونړی کال ؤ. دې کمېټې د دولتي 

او غیر دولتي خلکو لخوا د ژورنالستانو د وژنو، حملو، تهدید، 

سپکاوي او ټپي کولو ۱۰۱ قضیې ثبت کړې دي. اوولسمه 

برخه وګورئ )د رسنیو ازادي(

اتلسمه برخه وګورئ.. 31

تر ټولو ډېر کارېدلی دلیل چې مالوماتو ته د خلکو الرسسی . 32

محدودوي، د »ميل امنیت« موضوع ښوول شوې، پداسې 

حال کې چې دا کلمه په همدې قانون کې ډېره ګونګه 

تعریف ده او په بې باکه ډول عميل کېږي. ژورنالستانو او د 

وليس جرګې غړو دې ټکي ته اشاره کړې چې دا استثنا د 

مالوماتو نه ورکولو د بهانې په ډول کاریږي چې بیا خلکو ته 

د مالوماتو الرسسی نهایت سختیږي

نولسمه برخه وګورئ. 33

لکه څنګه چې د )۲۰۱۶ می میاشت( د لندن په کنفرانس . 34

کې ژمنه وشوه

۱۶.۴.۱ شاخص: د راغلیو او وتلیو غیر قانوين مايل منابعو . 35

ټول ارزښت )په اوسنیو امریکايي ډالرو(

د ضبط شویو، موندل شویو او تسلیم . 36 ۱۶.۴.۲ شاخص: 

شویو وسلو اندازه، چې د معتربو نړیوالو اسنادو له مخې د 

باصالحیته مرجع لخوا یې غیرقانوين منشاء تثبیت شوې وي

د هغو خلکو شمېر چې په تېرو دولسو . 37 شاخص ۱۶.۵.۱ 

میاشتو کې یې حداقل یو چارواکي ته رشوت ورکړی وي، یا 

یې د هغه رسه پدې موخه اړیکه نیويل وي، یا ترې د چارواکو 

لخوا د رشوت غوښتنه شوې وي.
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د هغو رشکتونو شمېر چې په تېرو دولسو میاشتو  شاخص ۱۶.۵.۲ 

کې یې حداقل یو چارواکي ته رشوت ورکړی وي، یا یې د هغه 

رسه پدې موخه اړیکه نیويل وي، یا ترې د چارواکو لخوا د رشوت 

غوښتنه شوې وي. 

شاخص ۱۶.۱۰.۱په تېرو دولسو میاشتو کې د ژورنالستانو، د 

رسنیو کارمندانو، د تجاريت اتحادیو غړو او برشي حقوقو فعالینو 

تثبیت شویو وژنو، تښتونو، یرغمل کېدو، خپلرسیو قیدونو او 

شکنجو د قضیو شمېر

شاخص ۱۶.۱۰.۲د هغه هېوادونو شمېر چې د اسايس قانون، 

پالیسۍ یا اصويل الرو څخه  اطالعاتو ته د الرسسۍ تضمین کوي

د »ددې موازي رپوټ اړتیا« برخې ته مراجعه وکړئ. 38

پام مو وي چې د هرې پوښتنې لپاره به دا پنځه رنګه نومرې . 39

موجودې وي

دا رپوټ د ۲۰۱۷ په نومرب کې تجدید شوی ؤ. 40

د ۲۰۱۷ د جون  ۷-  مرکه. 41

د ۲۰۱۶ په ډیسمرب کې: د پایداره پراختیايي اهدافو په اړه . 42

په دنیا پوهنتون کې سیمینار دایر شو. د اقتصاد وزارت، 

مالیې وزارت، بهرنیو چارو وزارت، وليس جرګې او د ملګرو 

ملتونو د پراختیايي پروګرام لخوا د ۱۳۰ ښځو په شمول، 

۳۰۰ تنو ته د پایداره پراختیايي اهدافو په اړه پریزینټیشن 

ورکړل شو. ۴ – ۵ فربوري ۲۰۱۷: په کابل پوهنتون کې د 

ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اقتصاد وزارت لخوا د 

آیسیک افغانستان په مرسته د ۱۸۰ ښځو په شمول ۳۳۰ 

محصلینو ته د ۹ پایداره پراختیايي اهدافو په اړه مالومات 

ورکړل شول: ۱ پایداره پراختیايي هدف: د فقر ملنځه وړل؛ 

۳ پایداره پراختیايي هدف: ښه روغتیا؛ ۴پایداره پراختیايي 

هدف: معیاري پوهنه؛ ۵ پایداره پراختیايي هدف: جنسیتي 

انډول؛ ۷ پایداره پراختیايي هدف: ارزانه او پاکه انرژي؛ ۸ 

پایداره پراختیايي هدف: مناسب کار او اقتصادي وده؛ ۱۱ 

پایداره پراختیايي هدف: پایداره ښارونه او ټولنې؛ ۱۳ پایداره 

پراختیايي هدف: اقلیمي چارې؛ ۱۶ پایداره پراختیايي 

هدف: سوله، عدالت او غښتيل نهادونه. د ۲۰۱۷ د اپریل 

۱۹، ۲۰ او ۲۱: په کابل کې د پایداره پراختیايي اهدافو 

اړوند د ځوانانو ميل سمپوزیم – د افغانستان د ۳۴ والیتونو د 

هر والیت څخه شپږ تنه ځوانان استازي رابلل شوي وو.

۲۰۱۷ د جون مرکه. 43

د افغانستان د پایداره پراختیايي اهدافو په جوړولو کې د . 44

حکومت چارواکي د ارقامو په راټولولو کې ستونزه درلوده او 

همدې کار ډېر وخت ونیوه.

د پایداره پراختیايي اهدافو د تحقق په وړاندې امنیتي . 45

ملحوظات د سیايس ارادې په مخکې خنډ شوي دي: په 

۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کلونو کې ۷۵۰۰۰ افغانان وژل شوي 

http://www.tolonews.com/ .یا ټپیان شوي دي

afghanistan/ghani-officially-opens-kabul-process-

 meeting

د ۲۰۱۵ کال د اکتوبر په ۷ د کابینې پرېکړه . 46

د اقتصاد وزارت، پایداره پراختیايي اهداف، دلته موندالی . 47

 sdgs/1183/http://moec.gov.af/en/page شئ

موبایل: ۰۰۹۳۷۰۷۶۴۵۷۹۰. 48

د افغانستان پایداره پراختیايي اهداف ۱۲۵ ميل مقاصد او . 49

۱۹۰ ميل شاخصونه لري

د ميل لومړیتوبونو کابو ۱۰ پروګرامونه موجود دي؛ ۱( د . 50

خصويص سکتور پراختیا؛ ۲( د ښاروندۍ میثاق؛ ۳( د 

مؤثرې حکومتولۍ پروګرام؛ ۴( د عديل سکتور د سمون 

پروګرام؛ ۵( د کرنې د پراختیا جامع پروګرام؛ ۶( د زیربنا او 

وصل پروګرام؛ ۷( د ښاري پراختیا پروګرام؛ ۸( د کانونو او 

منابعو د پراختیا ميل پروګرام؛ ۹( د برشي ظرفیت پراختیا او 

۱۰( د ښځو د اقتصادي ودې پروګرام.

د ۲۰۱۷ کال د جون ۶ – مرکه. 51

وروستۍ یې د ۲۰۱۷ کال د می په نیاميي کې وه، د . 52

۲۰۱۷ کال د جون د لومړۍ مرکه

په نیویارک کې د پراختیايي اهدافو اړوند د وزیرانو په ناسته . 53

کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د اقتصاد وزیر وینا، 

https://sustainabledevelopment. .۱۹ ۲۰۱۶ جوالی

-19-21489afghanistan/un.org/content/documents

july.pdf
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د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 88

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. دلته یې موندالی 

http://www.fintraca.gov.af/assets/Laws/Anti- شئ

20٪20Proceeds٪20and٪20Laundering٪Money

20Law.pdf٪20Crime٪of

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 89

مخنیوي قانون لسمه ماده )۲۰۱۰( – د نامالومو حسابونو او 

ورته خدماتو بندیز. ۱. رپوټ ورکوونکي نهادونه باید نامالوم 

حسابونه و نه سايت، یا هغه حسابونه چې په مشکوکو نومونو 

ثبت شوي وي. ۲. رپوټ ورکوونکي نهادونه باید ټول هغه 

حسابونه وتړي چې ددې مادې په لومړۍ فقره کې راغيل او 

ددې رپوټ باصالحیته مرجع ته ورکړي.

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د جمهور رئیس . 90

د تقنیني فرمان ۸۴ ماده: ګڼه، ۵۶، ۱۳۹۴/۵/۲۶. 

په ۱۳۹۴/۵/۲۱ نېټه د ۱۷مې فیصلې په اساس د 

افغانستان د اسالمي جمهوریت کابینې د افغانستان 

د بانکوالۍ قانون تصویب کړ. دلته یې موندالی شئ 

http://dab.gov.af/Content/Media/Documents/

BankingLawofAfghanistanEnglish٪ADTranslati

pdf.on6122015122139846553325325

پنځلسمه ماده – د سیايس متبارزو اشخاصو د پېژندګلوۍ . 91

لپاره اقدامات. ۱( رپوټ ورکوونکي نهادونه باید د سیايس 

متبارزو اشخاصو )که مشرتي وي او یا ذینفع مالک( باید د 

نورمال تشخیصيه اقداماتو وراخوا...

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 92

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. دلته یې موندالی 

http://www.fintraca.gov.af/assets/Laws/Anti- شئ

20٪20Proceeds٪20and٪20Laundering٪Money

20Law.pdf٪20Crime٪of

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 93

مخنیوي قانون پنځمه ماده )۲۰۱۵(

اتلسمه ماده – د مشکوکو معاملو رپوټ کول . 94

)۱ )معامله په الندې حاالتو کې شکمنه وي، رپوټ ورکوونکې 

مرجع مکلفه ده، زیات نه زیات د دریو ورځو مودې په ترڅ کې د 

هغې په هکله، د مايل رپوټونو او د شننې مرکز ته رپوټ  ورکړي:

۱ -د شک یا د دالیلو د موجودیت په صورت کې شک لرل چې 

ګواکې معامله یا د هغې په اجراء باندې اقدام کول له جرمونو 

څخه په را پیدا شوو عوایـدو پورې اړه لري یا له هغې څخه موخه 

د پیسو وينځلو یا د تروریزم متویلول دي یا له اصيل جرمونو رسه 

اړیکه لري. ۲ -د شک یا د دالیلو د موجودیت په صورت کې شک 

لرل چې ګواکې وجوه په تروریست شخص یا تروریستي سازمان 

پورې اړه لري یا د تروریستي اعاملو د اجراء په قصد کـارول شـوې 

یـا د تروریستي سازمانونو په وا سطه تر ګټې اخیستنې الندې 

نیول کېږي.

۲ )هغه رپوټونه چـې ددې قـانون د حکمونو مطابق، د رپوټ 

ورکـوونکې مرجع لخوا ترتیبېږي، له هغـه ډول او الرې چارې رسه 

په مطابقت کې صورت مومي چې په اړونده مقرره کې د مـايل 

استخباراتو واحد ته د استولو او را استولو لپاره په پام کې نیول 

شوي دي.

۳ )رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، د اجراء شوو شکمنو معاملو 

په هکله هم رپوټ وړاندې کړي، که څه هم چې د معاملې له 

بشپړېدو وروسته، د هغـه د شکمنتوب دالیل ښکاره يش.

۴ )رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، د دې قانون د حکمونو 

مطابق د شـکمنې معاملې د رپوټ له وړاندې کولو وروسته، هر 

ډول هغه اضايف معلومـات چـې د معاملې شکمنتوب تایید او یا 

رد کړي، له ځنډ پرته رپوټ ورکړي.

۵ )رپوټ ورکوونکې مرجع، آمرین او کارکوونکي یې مکلف 

دي ترڅو په دې ماده کې د مايل استخباراتو واحد یـا د پیسو 

د وينځلو یا د تروریزم د متویـل قضایاوو ته د رسیدګۍ هرې 

واکمنـې مسئولې مرجع ته د درج شوو رپوټونو او معلوماتو د 

استولو په هکله پېرېدونکي او یا هر بل شخص ته له اطالع 

ورکـونې څخه ډډه وکړي. دا ممنوعیت د مـايل مؤسسو یا د 

مشخص غیر مايل تشبث یا حرفې د آمرینو او کارکوونکو تر منځ 

د معلوماتو تبادله او همدا ډول له قانوين وکیل رسه د معلوماتو 

تبادله، په واکمنو مراجعو او د قانون د تنفیذ په مراجعو کې نه 

شاملېږي.
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د پیسو وینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شویو عواید مخنیوي 

قانون اوولسمه ماده وايي چې رپوټ ورکونکي نهادونه باید 

مشکوکې معاملې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې 

مرکز ته رپوټ کړي.

د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې مرکز، د . 95

http://www.fintraca.gov.af/ مشکوکو معاملو رپوټ

STR.html

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 96

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، 

http:// رسمي جریده ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ

20٪www.fintraca.gov.af/assets/Laws/Anti-Money

20٪20of٪20Proceeds٪20and٪Laundering

20Law.pdf٪Crime

پنځلسمه ماده – د سیايس متبارزو اشخاصو د پېژندګلوۍ . 97

لپاره اقدامات. ۱( رپوټ ورکوونکي نهادونه باید د سیايس 

متبارزو اشخاصو )که مشرتي وي او یا ذینفع مالک( باید د 

نورمال تشخیصيه اقداماتو وراخوا...

اتلسمه ماده – د مشکوکو عملیات رپوټ کول . 98

)۱ )معامله په الندې حاالتو کې شکمنه وي، رپوټ ورکوونکې 

مرجع مکلفه ده، زیات نه زیات د دریو ورځو مودې په ترڅ کې د 

هغې په هکله، د مايل رپوټونو او د شننې مرکز ته رپوټ  ورکړي:

۱ -د شک یا د دالیلو د موجودیت په صورت کې شک لرل چې 

ګواکې معامله یا د هغې په اجراء باندې اقدام کول له جرمونو 

څخه په را پیدا شوو عوایـدو پورې اړه لري یا له هغې څخه موخه 

د پیسو وينځلو یا د تروریزم متویلول دي یا له اصيل جرمونو رسه 

اړیکه لري. ۲ -د شک یا د دالیلو د موجودیت په صورت کې شک 

لرل چې ګواکې وجوه په تروریست شخص یا تروریستي سازمان 

پورې اړه لري یا د تروریستي اعاملو د اجراء په قصد کـارول شـوې 

یـا د تروریستي سازمانونو په وا سطه تر ګټې اخیستنې الندې 

نیول کېږي.

۲ )هغه رپوټونه چـې ددې قـانون د حکمونو مطابق، د رپوټ 

ورکـوونکې مرجع لخوا ترتیبېږي، له هغـه ډول او الرې چارې رسه 

په مطابقت کې صورت مومي چې په اړونده مقرره کې د مـايل 

استخباراتو واحد ته د استولو او را استولو لپاره په پام کې نیول 

شوي دي.

۳ )رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، د اجراء شوو شکمنو معاملو 

په هکله هم رپوټ وړاندې کړي، که څه هم چې د معاملې له 

بشپړېدو وروسته، د هغـه د شکمنتوب دالیل ښکاره يش.

۴ )رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، د دې قانون د حکمونو 

مطابق د شـکمنې معاملې د رپوټ له وړاندې کولو وروسته، هر 

ډول هغه اضايف معلومـات چـې د معاملې شکمنتوب تاْیید او یا 

رد کړي، له ځنډ پرته رپوټ ورکړي.

۵ )رپوټ ورکوونکې مرجع، آمرین او کارکوونکي یې مکلف 

دي ترڅو په دې ماده کې د مايل استخباراتو واحد یـا د پیسو 

د وينځلو یا د تروریزم د متویـل قضایاوو ته د رسیدګۍ هرې 

واکمنـې مسئولې مرجع ته د درج شوو رپوټونو او معلوماتو د 

استولو په هکله پېرېدونکي او یا هر بل شخص ته له اطالع 

ورکـونې څخه ډډه وکړي. دا ممنوعیت د مـايل مؤسسو یا د 

مشخص غیر مايل تشبث یا حرفې د آمرینو او کارکوونکو تر منځ 

د معلوماتو تبادله او همدا ډول له قانوين وکیل رسه د معلوماتو 

تبادله، په واکمنو مراجعو او د قانون د تنفیذ په مراجعو کې نه 

شاملېږي.

د پیسو وینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شویو عواید مخنیوي 

قانون اوولسمه ماده وايي چې رپوټ ورکونکي نهادونه باید 

مشکوکې معاملې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې 

مرکز ته رپوټ کړي.

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 99

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، 

//:http رسمي جریده ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ

20٪Money-Anti/Laws/assets/af.gov.fintraca.www

20٪20of٪20Proceeds٪20and٪Laundering

pdf.20Law٪Crime

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو د . 100

مخنیوي قانون درېیمه ماده »ذینفع مالک« داسې تعریفوي: 

»هغه حقیقي یا حکمي شخص دی چې د وجوهو یا شتمنیو 

واقعي مالک وي یا د پېرودونکي په وجوهو او شتمنیو باندې 

په مستقیم او غیر مستقیم ډول کنرتول او واک ولري«

د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شویو عوایدو . 101

د مخنیوي قانون د مخنیوۍ قانوين اقدامات. دلته یې 

html.Regulations/af.gov.fintraca//:http موندالی شئ
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د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 102

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، 

//:http رسمي جریده ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ

20٪Money-Anti/Laws/assets/af.gov.fintraca.www

20٪20of٪20Proceeds٪20and٪Laundering

pdf.20Law٪Crime

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي . 103

قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو وینځلو او 

جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د قانون د ځینو 

تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، رسمي جریده 

.gov.fintraca.www//:http ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ

20٪20Laundering٪Money-Anti/Laws/assets/af

pdf.20Law٪20Crime٪20of٪20Proceeds٪and

یو دېرشمه ماده - له ورته بهرنيو ادارو رسه اړیکې: 

۱( د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز کوالی يش چې د 

قانون د حکمونو له مخې او د دوه اړخیزې هوکړې پـر بنسټ د 

اړتیا یا د غوښتنې په صورت کې له ورته بهرنيو ادارو رسه چې دې 

ته ورته دندې تررسه کوي او د محرمیت ساتلو د ورته مکلفیتونو 

تـابع وي، معلومـات وړاندې کړي

۲( د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز کوالی يش ددې 

قانون له مخې د بهرين دولت د مايل استخباراتو د واحد یا د نورو 

واکمنو بهرنيو مراجعـو پـه غوښتنه د مشکوکو معاملو د معلوماتو او 

د رپوټ لېږلو په اړه، ځواب ورکړي. )

۳( د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز د بهرين دولت 

چـارواکو تـه د معلوماتو له وړاندې کولو دمخـه ډاډ ترالسه کوي 

چې کوم معلومـات چـې وړاندې کېږي د محرمیت د عین الزاماتو 

تابع دي . د بهرين دولت مسئولین دغه معلومات یوازې په دې 

موخو کاروي چې په دې قانون کې ترصیح شوي دي.

ټول ۱۴ هېوادونه. پدې هوکړه لیکونو کې د ضبط او نیولو . 104

په اړه څه نه دي راغيل. رسچینه، د مايل رپوټونو او معاملو 

د شـننې مرکز، نړیوال هوکړه لیکونه. دلته یې موندالی شئ 

http://fintraca.gov.af/InternationalMOUs.html

105 .http:// اګمونټ ګروپ، د غړو لست. دلته یې موندالی شئ

www.egmontgroup.org/en/membership/list?field_

region_value=asia_pacific

106 .http:// اګمونټ ګروپ، د غړو لست. دلته یې موندالی شئ

www.egmontgroup.org/en/membership/list?field_

region_value=asia_pacific

پیسو وینځلو د مخنیوي د بیسل جدول، ۲۰۱۶ رپوټ. د . 107

حکومتولۍ په اړه د بیسل انسټیټیوټ. دلته یې موندالی 

https://index.baselgovernance.org/ranking شئ

108 .http://www. نړیواله مايل امانتويل. دلته یې موندالی شئ

gfintegrity.org/issues/data-by-country

یوناما، په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه، د جګړې . 109

بل ډګر، )یوناما، اپریل ۲۰۱۷( دلته یې موندالی شئ 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/

afghanistans_fight_against_corruption_-_the_

english.pdf-2017_other_battlefield_-_april

۲۰۱۷ جوالی ۱۲ مرکه. 110

د افغانستان د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز، . 111

http://fintraca. موردي مطالعه. دلته یې موندالی شئ

pdf.20Study2٪gov.af/assets/Cases/Case همدارنګه 

د سالم وطندار د ۲۰۱۷ فربورۍ ۱۵ خربونه وګورئ 

http://salamwatandar.com/english/article.

aspx?a=29780 همدارنګه د ملګرو ملتونو د عمومۍ 

اسمبلۍ یواویایمه ناسته وګورئ، د اجنډا ۳۶مه موضوع، 

https://unama. .۲۰۱۷ د افغانستان وضعیت، ۳ مارچ

pdf.unmissions.org/sites/default/files/n1705111

د ملګرو ملتونو د مخدره توکو پر ضد د مبارزې اداره، په . 112

افغانستان کې فساد، وروستي تحوالت، ۲۰۱۲ )د ملګرو 

ملتونو د مخدره توکو پر ضد د مبارزې اداره ۲۰۱۲(. دلته 

http://www.unodc.org/documents/ یې موندالی شئ

frontpage/Corruption_in_Afghanistan_FINAL.

pdf د ملګرو ملتونو د مخدره توکو پر ضد د مبارزې ادارې 

د ۲۰۱۷ کال د رسوی په موندنو کې راغيل، په تېر کال 

کې په افغانستان کې د مخدراتو کرکېله ۸۷٪ ډېره شوې 

ده – د ۲۰۱۶ کال د ۴۸۰۰ ټنه څخه په ۲۰۱۷ کې ۹۰۰۰ 

http://www.unodc.org/ ټنه. دلته یې موندالی شئ

documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_

cult_prod_web.pdf_2017_opium_survey

د افغانستان د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز، . 113

د قانون د حاکمیت د کورنیو ادارو رسه همکاري. 
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http://fintraca.gov.af/ .دلته یې موندالی شئ

 DomesticRequest.html

د افغانستان د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز، د . 114

قانون د حاکمیت ادارو او لویې څارنوالۍ خپرونې. دلته یې 

http://fintraca.gov.af/Disseminations. موندالی شئ

 html

د افغانستان د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز، د . 115

http:// منښت د تعمیل واکونه. دلته یې موندالی شئ

 fintraca.gov.af/Enforcement.html

د افغانستان د مايل رپوټونو او معاملو د شـننې مرکز، د . 116

مايل خدماتو لغو شوې ادارې، ۱۵ جون ۲۰۱۷. دلته 

http://fintraca.gov.af/MSPs/ یې موندالی شئ

 MSPslistRevoked.pdf

د ۲۰۱۶ د جوالی په شلمه، لویې څارنوالۍ د هغو . 117

اشخاصو، رشکتونو او نهادونو د کنګل کولو امر ورکړ چې 

د ملګرو ملتونو د میثاق د اووم څپرکي الندې د ملګرو 

ملتونو د امنیت شورا لخوا د ۱۲۶۷،۱۹۸۸ او نورو پرېکړو 

الندې راغيل وو. په اړه یې مالومات دلته موندالی شئ 

20Orders/٪http://fintraca.gov.af/assets/Freezing

_20Instruction٪Standing

د مايل اقداماتو کاري ډله، د پیسو وینځلو د مخنیوي د . 118

نړیوال تطبیق بهبود: روان بهیر – ۲۴ فربوري ۲۰۱۷. دلته 

http://www.fatf-gafi.org/countries/ یې موندالی شئ

a-c/afghanistan/documents/fatf-compliance-

html.2017-february

د نړیوال وجهي صندوق ۱۴۴/۱۷ ګڼه رپوټ، جون ۲۰۱۷. . 119

http://www.imf.org/ مخ ۱۷. دلته یې موندالی شئ

Islamic-/05/06/2017/en/Publications/CR/Issues

Republic-of-Afghanistan-First-Review-Under-the-

44968-Extended-Credit-Facility-Arrangement

د مايل اقداماتو کاري ډلې درې سپارښتنې، چې د ضبط . 120

شویو اشخاصو د شتمنیو او ملکیتونو د تشخیص، تعقیب او 

ضبط په اړه دي؛ د برېښنايي مايل ادارو لخوا د لویو نغدي 

معاملو رپوټ ورکول؛ او د ټکنالوژۍ نوي پلټفارم ته د کاري 

رشایطو سپارل

خو ددې پرمختګونو رسه رسه، د پیسو وینځلو په قضیو کې . 121

د فعاله څېړنو او تعقیب په برخه کې ډېر محدود پرمختګ 

راغلی دی. په افغانستان کې د لویې کچې غیر قانوين مايل 

پیسو راکړې ورکړې ته په کتو )پورته ۳.۱۳ پوښتنه وګورئ(، 

ددې قضیو شمېر باید ډېر لوړ واويس.

د فساد پر وړاندې د افغانستان ميل سرتاتیژي، اکتوبر . 122

http://mof.gov.af/ ۲۰۱۷. دلته یې موندالی شئ

Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.

pdf

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 123

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، 

http:// رسمي جریده ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ

20٪www.fintraca.gov.af/assets/Laws/Anti-Money

20٪20of٪20Proceeds٪20and٪Laundering

20Law.pdf٪Crime

د تدارکاتو ميل اداره، د سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د . 124

سوداګرۍ د ثبت مرکزي اداره، د روڼتیا څار او د افغانستان 

د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت. رسچینه: د ۲۰۱۷ 

جون لومړۍ مرکه.

د ۲۰۱۷ جون لومړۍ مرکه.. 125

د پیسو وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د . 126

مخنیوي قانون پنځمه ماده، رسمي جریده ۱۱۴۲ او د پیسو 

وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، 

http:// رسمي جریده ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ

20٪www.fintraca.gov.af/assets/Laws/Anti-Money

20٪20of٪20Proceeds٪20and٪Laundering

20Law.pdf٪Crime پنځلسمه ماده – د سیايس متبارزو 

اشخاصو د پېژندګلوۍ لپاره اقدامات. ۱( رپوټ ورکوونکي 

نهادونه باید د سیايس متبارزو اشخاصو )که مشرتي وي او 

یا ذینفع مالک( باید د نورمال تشخیصيه اقداماتو وراخوا...

اتلسمه ماده – د مشکوکو عملیات رپوټ کول . 127

)۱ )معامله په الندې حاالتو کې شکمنه وي، رپوټ ورکوونکې 

مرجع مکلفه ده، زیات نه زیات د دریو ورځو مودې په ترڅ کې د 

هغې په هکله، د مايل رپوټونو او د شننې مرکز ته رپوټ  ورکړي:
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۱ -د شک یا د دالیلو د موجودیت په صورت کې شک لرل چې 

ګواکې معامله یا د هغې په اجراء باندې اقدام کول له جرمونو 

څخه په را پیدا شوو عوایـدو پورې اړه لري یا له هغې څخه موخه 

د پیسو وينځلو یا د تروریزم متویلول دي یا له اصيل جرمونو رسه 

اړیکه لري. ۲ -د شک یا د دالیلو د موجودیت په صورت کې شک 

لرل چې ګواکې وجوه په تروریست شخص یا تروریستي سازمان 

پورې اړه لري یا د تروریستي اعاملو د اجراء په قصد کـارول شـوې 

یـا د تروریستي سازمانونو په وا سطه تر ګټې اخیستنې الندې 

نیول کېږي.

۲ )هغه رپوټونه چـې ددې قـانون د حکمونو مطابق، د رپوټ 

ورکـوونکې مرجع لخوا ترتیبېږي، له هغـه ډول او الرې چارې رسه 

په مطابقت کې صورت مومي چې په اړونده مقرره کې د مـايل 

استخباراتو واحد ته د استولو او را استولو لپاره په پام کې نیول 

شوي دي.

۳ )رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، د اجراء شوو شکمنو معاملو 

په هکله هم رپوټ وړاندې کړي، که څه هم چې د معاملې له 

بشپړېدو وروسته، د هغـه د شکمنتوب دالیل ښکاره يش.

۴ )رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، د دې قانون د حکمونو 

مطابق د شـکمنې معاملې د رپوټ له وړاندې کولو وروسته، هر 

ډول هغه اضايف معلومـات چـې د معاملې شکمنتوب تاْیید او یا 

رد کړي، له ځنډ پرته رپوټ ورکړي.

۵ )رپوټ ورکوونکې مرجع، آمرین او کارکوونکي یې مکلف 

دي ترڅو په دې ماده کې د مايل استخباراتو واحد یـا د پیسو 

د وينځلو یا د تروریزم د متویـل قضایاوو ته د رسیدګۍ هرې 

واکمنـې مسئولې مرجع ته د درج شوو رپوټونو او معلوماتو د 

استولو په هکله پېرېدونکي او یا هر بل شخص ته له اطالع 

ورکـونې څخه ډډه وکړي. دا ممنوعیت د مـايل مؤسسو یا د 

مشخص غیر مايل تشبث یا حرفې د آمرینو او کارکوونکو تر منځ 

د معلوماتو تبادله او همدا ډول له قانوين وکیل رسه د معلوماتو 

تبادله، په واکمنو مراجعو او د قانون د تنفیذ په مراجعو کې نه 

شاملېږي.

د پیسو وینځلو او جرمونو څخه د راپیدا شویو عواید مخنیوي 

قانون اوولسمه ماده وايي چې رپوټ ورکونکي نهادونه باید 

مشکوکې معاملې د افغانستان د مايل معاملو او راپورونو د شننې 

مرکز ته رپوټ کړي.
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وینځلو او جرایمو څخه د پیدا شویو عوایدو د مخنیوي د 

قانون د ځینو تعدیل شویو مادو پر اساس. اپریل ۲۰۱۵، 

//:http رسمي جریده ۱۱۷۰. دلته یې موندالی شئ
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رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه ده، په تررسه شوو یا نهایي شوو 

داخلـي او نړیوالو معاملو پورې اړوند اړین ټـول سندونه د اجراء 
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حقیقي مالک د پېژندګلوۍ د تشخیـصولو او د شـکمنو معـاملو د 

تشخیصولو په منظور، رپوټ ورکوونکې مرجع مکلفه کړي، ترڅـو 

د اړونـدو کړنالرو مطابق، رسارسي )ډېتـابېس( معلومايت مرکز 
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د عمده برخې مالکیت یې په واک کې لري، جوړ کړي. رپوټ 

ورکوونکې مرجع مکلفه ده، ددې مادې په )۱ ،۲ او ۳( فقرو 

کـې درج شوي سندونه وسايت او ډاډ ترالسه کړي چې لومړين 

)مقدمايت( سندونه او معلومات په اسانۍ رسه د مايل استخباراتو 

د واحد او نورو واکمنو مراجعو په واک کې قرار لري او د معاملو د 

څېړنې لپاره بسنه کوي.
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