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  د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانگړي عمومي مفتش پېغام

م کانگرس ته مبارکي وايم، چا ته چې مونږ په خوښۍ سره دا دويم رسمي راپور وړاندې کوو 111زه د متحده اياالتو نوي 
 د 2008 يې د لخوا چمتو کړاى شوى دى، څنگه چې) سيگار(چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانگړي عمومي مفتش 

زمونږ دفتر د ورته ورکړل شويو اهدافو د .  برخې له مخې الرښودنه شوې ده1229ملي دفاع د صالحيت ورکولو د قانون د 
  . دىپراخيدوفوق العاده مسووليتونو په پوهېدنې او منلو سره مخ پر 

ي او په شخصي توگه مې افغانستان اوس چې د افغانستان د بيا رغونې د هڅې د نږدې هرې سطحې د مشرانو سره مې ليدل
د کولو لپاره ډېر کار دى چې هغه ته ته دوه پراخ سفرونه ترسره کړي دي، زه په باور سره ويلى شم چې په دې اړه سيگار 

د بيا رغونې هڅه په يوه پيچلي، ننگوونکي، . نگراني په ژور او پراخ ډول وکړي چې کانگرس يې مسووليت ورکړى دى
د ټولو سطحو گډونوال يې په ډېره زړه ورتيا د مشکالتو سره مخامخ کېږي .  چاپېريال کې ترسره کېږيخطرناک، او سخت

خو، د هغوى قربانۍ به هيڅ برياليتوب رانه وړي که چيرې يوه داسې . او بايد د خپلو ډېرو قربانيو لپاره يې ستايينه وشي
شي او کومې ته چې د بيا رغونې د هڅې ټول شريکوال په واضحه او مربوطه ستراتيژي نه وي په کومه چې تمرکز وکړاى 

افغانستان ته زما د وروستيو سفرونو پر بنسټ زه وېره لرم چې په ستراتيژۍ کې سترې کمزورۍ . واضح ډول ژمن وي
هر څو که سيگار د بيا رغونې د هڅو يوه ژوره کتنه نده بشپړه کړې، خو د چا سره چې ما خبرې کړي هغوى په دې . شته

. کې پراخه موافقه لري چې د بيا رغونې هڅې جال جال کړاى شوې دي او دا چې موجودې ستراتيژۍ مربوطې نه دي
برسېره پر دې، د افغانستان د اسالمي جمهوريت لوړپوړو چارواکيو د خپل وطن په بيا رغونه کې د ال زيات گډون او واک 

قيده لري چې د افغانستان ادارې او خلک دا ظرفيت لري چې د بيا دا چارواکي ع. لرلو د ډېر قوي خواهش څرگندونه کړې ده
د ستراتيژۍ مربوطوالى او د افغانستان د . رغونې د قراردادونو په سمبالښت او تطبيق کې په زيات اغېزمن ډول ونډه ولري

ې د سيگار لخوا به د دولت د گډون اندازه د سيگار د کار لپاره د ارزښت وړ معاملې دي او د هغو ډېرو مسلو څخه دي چ
  .  پاملرنه ترالسه کړينظارت

زه د هغې مالي مرستې مننه کوم چې کانگرس يې په دوامدار ډول زمونږ دفتر ته ورکوي کوم چې مونږ ته اجازه راکوي 
ه د م21 د اکتوبر په 2008د سيگار د گډې اعالميې بيانيې، چې د . چې د وړاندې پرتو ننگونو د حل کولو په لور وخوځېږو

 لخوا السليک شوې ده، مونږ سره مرسته کړې چې د دغو ادارو لخوا راسره کېدونکى مالتړ وزيرانوبهرنيو چارو او دفاع د 
دريمه د دې بيانيې يو نقل د دې راپور په . د قانون لخوا راکړل شوى دى NDAA د 2008پر مخ بوځو، د کوم واک چې د 
ه په خوښۍ سره کانگرس ته دا خبر ورکوم چې سيگار په کابل کې د متحده برسېره پر دې، ز. ضميمه کې ورکړل شوى دى

 نه په 30اياالتو په سفارت کې يو مستقيم دفتر جوړ کړى دى او اراده لري چې په افغانستان کې د خپلو مامورينو د حضور د 
ما خپل د عمومي مفتش اساسي . يزياتولو سره چې د افغانستان په درېو ځايونو کې به موجود وي پياوړې نگراني ترسره کړ

  .مرستيال ته وظيفه سپارلې چې د دې مهمې برخې مشري وکړي

  مه،30 د جنورۍ په 2009په درناوي سره وړاندې شو د 

  
  ارنلډ فيلډز

  )متقاعد( USMCتورنجنرال، 
د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانگړى عمومي مفتش
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  عمومي لنډيز

دويم درې مياشتنى راپور ) سيگار(دا د متحده اياالتو کانگرس ته د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانگړي عمومي مفتش 
دا د هغه لومړني درې . د قانون د مادو الندې وړاندې شوى دى د ملي دفاع د صالحيت ورکولو 2008دى، چې د مالي کال 

مه وړاندې شوى و، کوم چې د هغو بوديجو يو لنډيز وړاندې کاوه چې 30 د اکتوبر په 2008مياشتني راپور اضافه ده چې د 
و او موافقو يوه کتنه وه  راهيسې د افغانستان بيا رغونې ته وقف شوې دي؛ د متحده اياالتو او نړيوالو اړوندو قوانين2001له 

 د يوې خپلواکې ادارې په توگه د سيگار د نظارتکومې چې د افغانستان د بيا رغونې په مفکوره کې واک لري؛ او د 
 2002د هم هغو معلوماتو په ودانۍ چې په لومړني راپور کې ورکړل شوي وو، دا راپور له . جوړولو د تازه حال راپور و

 د راپورونو يو لنډيز وړاندې کوي، د افغانستان د بيا رغونې په وړاندې د پرتو نظارتيا رغونې د راهيسې د افغانستان د ب
 په تشريحولو سره پاى ته کړندود لپاره د سيگار د نظارتد ځينو ننگونو په اړه د سيگار لومړنۍ مشاهدې بحث کوي، او 

  . رسېږي

عريف او د هغو وروستيو پرمختياو يو لنډيز وړاندې کوي چې د  تنظارت برخه د افغانستان د بيا رغونې د 1د دې راپور 
-119لکه چې په الندې چوکاټ کې ښکاره کړاى شوي، عمومي قانون . افغانستان د بيا رغونې هڅې يې اغېزمنې کړې دي

ه اياالتو د  په مسووليتونو او واکونو کې دا شامل کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د متحدنظارت د سيگار د 181
حکومت لخوا د اختصاص شويو بوديجو او په بله مانا هغو بوديجو چې په الس ورکړل شوې دي د خپلواک او مقصدي 

سيگار به د همدې طريقې سره سم پر مخ ځي او په خپل . حقايق موندنې، انسجام او د مهمو احتسابي تدابيرو راپور ورکړي
ونه شامل کړي چې د افغانستان په بيا رغونه کې الس لري او د کانگرس او د  کې به هغه ټولې بوديجې او فعاليتنظارت

 برخه کې همداراز د هغو پام وړ اقداماتو يوه عمومي کتنه 1په .  ورکوونکيو لپاره د عالقمندۍ وړ ويماليطمتحده اياالتو د 
او ) ايساف(، په نړيوال سوله ساتي ځواک هم شامله ده چې د بيا رغونې د ستراتيژۍ د بهترولو لپاره په الره اچول شوي دي

په افغانستان کې د متحده اياالتو د نظامي قوماندې د قوماندې او کنټرول په کچه د وروستيو بدلونونو يوه کتنه، او د هغو تر 
  .  يوه کتنه چې د افغانستان د اغېزمنې بيا رغونې په وړاندې پراته ديننګونوټولو غټو 

   تعريفنظارت د بيا رغونې د د افغانستان

 د افغانستان د بيا رغونې د نظارت لپاره د سيگار د واک په تعريف کې هر هغه غټ قرارداد، بوديجه، ١٨١-١١٠پي ايل 
 يا ادارې لخوا ترسره  وزارتموافقه، يا د بوديجو ورکولو بل کوم ميکانزم شاملوي چې د متحده اياالتو د حکومت د کوم

 پېسو د کارولو په اړه وي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په الس ورکړل شوې وي چې د هغو
  :شوې وي د کومې عامه يا شخصي ادارې سره د الندې اهدافو څخه د هر يو لپاره چې وي

   د افغانستان د فزيکي انفراسټرکچر د جوړولو يا بيا جوړولو لپاره  )أ (

   ادارو د بنسټ ايښودلو يا بيا جوړولو لپارهزوټولني د افغانستان د سياسي يا  )ب (

   د افغانستان خلکو ته د توليداتو يا خدمتونو وړاندې کولو لپاره )ج (

  د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره د امنيت برابرولو يا بل د مالتړ د فعاليت لپاره  )د (
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 د هغو راپورونو يو لنډيز وړاندې کوي نظارتڅخه راپدېخوا د افغانستان د بيا رغونې د کال  2002 له  برخه2د دې راپور 
 د نورو هغو ادارو لخوا چمتو کړاى شوي دي چې د افغانستان دننه مسووليتونه پر نظارتچې د متحده اياالتو د حکومت د 

؛ نړيوالې پرمختيا لپاره د ، د عمومي مفتش دفتروزارت ؛ د دفاع، د عمومي مفتش دفتروزارتد بهرنيو چارو : غاړه لري
د دې ). GAO(؛ او د حکومت د احتساب دفتر ) د عمومي مفتش دفترUSAIDد (متحده اياالتو اداره، د عمومي مفتش دفتر 

. يبرخې هدف موجود معلومات راښکاره کول او مسوول چارواکي دې ته هڅول دي چې په موندنو او سپارښتنو اقدام وکړ
 د پېل د کرښې په توگه وکاروي څو پر نورو هڅو ښه تمرکز وکړي او نظارتسيگار به دا موجودې ارزونې او راپورونه د 

  .د فعاليتونو د غېر ضروري نقل څخه ځان وژغوري

د بهرنيو چارو د عمومي مفتش . د موجودو راپورونو په اړه د سيگار کتنه يو شمېر شريک موضوعات راښکاره کوي
رونو عمومًا دا خبره معلومه کړې چې د بيا رغونې سره اړوند پروگرامونه په ښه طريقه عملي شوي وو، خو د دې راپو

 د يو شمېر اداري او پلټنود عمومي مفتش وزارت د دفاع .  هڅو ته اړتيا دهدواميلپاره چې برياليتوب الس ته راوړل شي، 
د . ټرولونو او روزنو د بهترولو لپاره يې د اقدام سپارښتنه کړې دهقراردادي مسلو په اړه راپور ورکړى او د داخلي کن

USAID د عمومي مفتش راپورونو د قرارداد په ناکافي سمبالښت، د گټور کار د ترسره کولو د معلوماتو په ترالسه کولو 
و د نورو موندنو تر  راپورونحکومت د احتساب د دفترد . کې په ناتوانۍ، او د قراردادي په خراب کار تمرکز کړى دى

څنگ په هڅو کې د انسجام او د مربوطې ستراتيژۍ نشتوالى، مخ په خرابېدونکې امنيتي وضعه، د افغانانو ناکافي ظرفيت، 
  . او په بوديجو کې ځنډونې راښکاره کړي او د سپارښتنو تمرکز يې د بين االداري هڅو د ال زيات مربوط انسجام په اړتيا دى

سيگار . تيار کړي دي د حکومت نورو ادارو او محکمو هم افغانستان کې د بيا رغونې په فعاليتونو راپورونهد متحده اياالتو 
، د پوځ د محکمې، د متحده اياالتو د مرکزي قوماندې، د )FBI(د پوځ د پلټنې د ادارې، د تحقيقاتو د مرکزي بيورو 

USAID د سرچينې د سمبالښت، د دفاع د سکرتر د دفتر )OSD ( د تگالرې، دOSD رولر، او د متحده اياالتو د قول نټک
سيگار به د دې ادارو څخه ترالسه شوي . اردو د انجينيرانو څخه غوښتلي چې د دې راپورونو په اړه معلومات ورکړي

  . کړي کړي او، چيرته چې مناسب وي، د اقدام کولو غوښتنه به وصينيو راپورونو کې تلخمعلومات په راتلونکيو درې مياشت

دا . راهيسې په افغانستان کې د بيا رغونې د بوديجو د ارزونې لنډيز وړاندې کويکال  2002 برخه له 3د دې راپور 
د هغو . معلومات ښيي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره مهمه اندازه پېسې جال شوي خو په بشپړ ډول لگول شوې نه دي

.  د نامصرف شويو او نامنل شويو بوديجو اندازه په ملياردونو ډالرو دهمعلوماتو پر بنسټ چې سيگار ته ورکړل شوي،
سيگار به د ټولو اختصاص شويو بوديجو پلټنه وکړي او د هغو وجوهاتو په اړه به وليکي چې ولې دومره غټه اندازه پېسې 

عمومي هڅه به د داسې نامنل شوې او نامصرف شوې پاتې دي، او تر کوم بشپړ حده چې امکان ولري، د بيا رغونې په 
  . معاملو اثرات معلوم کړي

 برخه د بيا رغونې د موجودو هڅو دننه د يو شمېر داسې پراخو برخو په پېژندلو سره درې مخکينۍ برخې په 4د دې راپور 
 دي په دوى کې شامل. سياق و سباق کې راولي چې سيگار به پرې د راتلونکو دولسو نه تر اتلسو مياشتو پورې تمرکز کوي

د ) 2(د متحده اياالتو د حکومت د بېالبېلو ادارو د غټو قراردادونو د داخلي کنټرولونو، کاري وړتيا، او احتساب کتنې؛ ) 1(
داخلي کنټرولونو ارزونه او د هغو مهمو افغان وزارتونو احتساب کوم چې د بيا رغونې د پروژو لپاره د متحده اياالتو د 

د ) 4(د واليتي بيا رغونې د ټيمونو د اغېزمنتيا او سمبالښت کتنې؛ ) 3(ووليت پر غاړه لري؛ بوديجو د پالن او سمبالښت مس
. د مهمو سکټورونو کتنې، لکه د برېښنا توليدول، اوبه، اوبه خور، او د قانون حاکميت) 5(بيا رغونې د ستراتيژيو کتنې، او 

خو کې د متحده اياالتو هڅو د توقعاتو سره سمې نتيجې  يو شمېر راپورونه ښيي، چې په دې او نورو برنظارتلکه چې د 
ندي راوړې، سيگار به د تېر وخت د موندنو او سپارښتنو، او د دې خبرې معاينه کوي چې څه سموونکي اقدامات شوي دي 

  .که نه
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چې هغه : تعمالويپه دې تمرکزي برخو کې به سيگار په خپله کتنه کې د حقايقو د موندنې درې له يو بل سره تړلې طريقې اس
  .پلټنې، معاينې، او تحقيقات دي

ترسره کېږي تر څو د سم پلټنې به د حکومت لخوا د پلټنې د جوړو شويو او عمومًا منل شويو معيارونو سره  •
 .پروگرامونو د وړتيا، اغېزمنتيا، ترسره کېدا او پايلو ارزونه وشي

 
اصولو، د قرارداد د شرطونو، او يا نورو منل شويو  چې د حقوقي غوښتنو، نظارت کويمعاينې به د دې لپاره  •

 .معيارونو پلوي يقيني کړاى شي
 

تحقيقات به د فساد او غلطيو تورونو ته کتنه کوي څو د محاکمې يا د بل کوم ډسپلني اقدام لپاره د ثبوت بنسټ  •
 .وړاندې کړي

څنگه چې دا اداره . اليتونو يو تازه حال وړاندې کوي برخه د تېرې درې مياشتنۍ پر مهال د سيگار د پام وړ فع5د دې راپور 
مه برخه کې د تشريح شوي مسووليت د 4د خپل ظرفيت لوړولو ته ادامه ورکوي، نو سيگار تمه لري چې د دې راپور په 

ر جال  څخه راپدېخوا سيگار افغانستان ته څلو2008له اکتوبر . بشپړ عملي کولو لپاره به په بشپړ ډول وړتيا ترالسه کړي
تر دې هم زياته مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سيگار اوږدمهاله حضور دې ته . جال سفرونه ترسره کړي دي
 په پاى کې په کابل کې د متحده اياالتو په سفارت کې د جوړ کړي خپل مستقيم دفتر له 2009توان ورکړي چې د جنوري 

 ترالسه او د سفارت لخوا يې وزارته مالتړ مننه کوي چې د بهرنيو چارو د سيگار د هغ.  ترسره کړينظارتالرې به ښه 
د دې ټيم مشري د . کوي

سيگار د عمومي مفتش 
اساسي مرستيال کوي او 
په عمله کې به يې 
پلټونکي، معاينه 
کوونکي، تحقيق 
کوونکي، ترجمانان او 

په . ژباړونکي شامل وي
سفارت کې د سيگار پر 

وانو دفتر برسېره، په رار
مياشتو کې به په بگرام، 
کندهار، او د گډ امنيت د 

 –انتقال په قومانده 
) CSTC-A(افغانستان 

 ګرځندهکې هم نور واړه، 
. دفترونه جوړ کړاى شي

د سيگار د تماس شمېره 
په متحده اياالتو او 
افغانستان کې کار کوي، 

  . ه ترالسه کولى، پر مخ وړلى، او پلټلى شياو سيگار اوس د ضياع، دوکې، ناسم استعمال او نورو مسلو تورون

  . دندې ترسره کوي په ډېره مننه سره د کانگرس د روان مالتړ يادونه کوينظارتسيگار په داسې حال کې چې خپلې د 

  

ځانگړى عمومي مفتش د يو افغان قراردادي لخوا د جوړ شوي نوي واليتي پوليسو د مرکز 
.بريالۍ معاينه ترسره کوي
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   شاليد– 1برخه 

  لوىگپېژند

د دويم درې مياشتني راپور ) ارسيگ(د متحده اياالتو د کانگرس لپاره د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانگړي عمومي مفتش 
دا راپورونه د . مه نېټه وړاندې کړى و30 د اکتوبر په 2008بنسټ پر هغه لومړني درې مياشتني راپور دى چې سيگار د 

د . د مادو د الندې غوښتل شوي دي) 1229، برخه NDAA( د ملي دفاع د صالحيت ورکولو د قانون 2008مالي کال 
 مفتش د فعاليتونو او د هغو فعاليتونو لنډيز وړاندې کوي چې د هغو پروگرامونو او فعاليتونو د عمومي"سيگار راپورونه د 

الندې وي د کومو لپاره چې د افغانستان د بيا رغونې په لړ کې د پېسو بوديجې اختصاص شوې او يا په الس کې ورکړل 
  1..."شوې وي

 موضوعاتي لنډيز، او همداراز په راتلونکي کې د نظارترغونې د راهيسې د افغانستان د بيا کال  2002دا دويم راپور د 
  . سيگار د هلو ځلو او فعاليتونو يوه عمومي کتنه وړاندې کوي

 2008 برخه د راپور اهداف معرفي کوي، د سيگار د مهمو اصطالحاتو بحث وړاندې کوي، او کانگرس ته د 1د دې راپور 
مه برخه تر 2. ور له وړاندې کولو راوروسته د افغانستان تازه حال وړاندې کويمه د سيگار د لومړني راپ30د اکتوبر په 

 د خپرو شويو راپورونو لنډيز او يوه د پېل د کرښې ارزونه وړاندې کوي چې هغه د حکومت د احتساب د نظارتدې دمه د 
و نړيوالې پرمختيا لپاره د ، ا د عمومي مفتشوزارت د دفاع د ، د عمومي مفتشوزارت، د بهرنيو چارو د )GAO(دفتر 

مه برخه تر دې 3. ديترسره شوي  لخوا)  د عمومي مفتش دفتر USAID(متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش د دفتر 
او د هغو ادارو د اختصاصونو او لگښتونو يو انځور وړاندې کوي چې د افغانستان په بيا  دمه د بيا رغونې د بوديجو يو تحليل

 12مه برخه د بيا رغونې د هڅې دننه هغه پراخې سيمې پېژني چې سيگار به پرې په راروانو 4.  ديرغونه کې دخيل
  .  د هڅو د پېل کولو په اړه د دې تازه حالت وړاندې کوينظارتمه برخه د سيگار د حېثت او د 5. مياشتو کې تمرکز کوي

  ار مهم اصطالحات تعريفولگد سي

انگرس او د متحده اياالتو خلکو ته دا يقين ورکړي چې هغه پېسې چې د افغانستان د بيا سيگار د دې لپاره جوړ شوى و چې ک
، بيا رغونې او رانيگند دوو اصطالحاتو، . رغونې لپاره اختصاص شوې وې هماغسې لگول شوي څنگه چې پکار وې

  . ماناوې د سيگار د فعاليتونو کاري مېدان تشکيلوي

  نظارت

 د دې دفتر يو يو مسووليت څرنگه 181-110پي ايل .  فعاليتونه تشکيلوينظارتد سيگار د  په واضح ډول جوړونهقانون 
  2: سره تړاو لري په الندې ډول نوموينظارتچې د افغانستان د بيا رغونې د 
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 خاص مسووليتونه پر غاړه تنظار چې نورې حکومتي ادارې په افغانستان کې د متحده اياالتو د کارونو لپاره د منيسيگار 
د بهرنيو چارو ( د کانگرس لخوا د ټاکل شويو درېو عمومي مفتشانو حکومت د احتساب دفترمه برخه په دې لړ کې د 2. لري

. د توليداتو انځور وړاندې کوي) عمومي مفتش د USAID، او د دفاع وزارت د عمومي مفتش د عمومي مفتش، د وزارتد 
 په چارو کې رول لري، چې په هغوى کې نظارتد يو شمېر نورو هغو ادارو نه خبر دى چې د برسېره پر دې، سيگار 

تگالره، او د بهرنيو ) DoD (وزارت، نړيوال بانک، نادولتي ټولنې، کانگرس، د دفاع د )م م(شامل دي ملگري ملتونه 
  . سمبالښتوزارتچارو د 

 مصرفولو پلټنې او معاينې ترسره کړي، دا به د عمومي مفتش مسووليت وي چې د هغو پېسو د استعمال، سمبالولو، او
مشري يې وکړي او همکاري پکې وکړي کومې چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په الس کې 
ورکړل شوې وي، او د هغو پروگرامونو، فعاليتونو، او قراردادونو لپاره چې د دا ډول بوديجو د استعمالولو لپاره ترسره 

  —په گډون دکړاى شوي وي، 

 د دې ډول بوديجو د منلو او مصرفولو نظارت او احتساب؛ •
 

 او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا پېسې ورکړل شوې وي، نظارتد بيا رغونې د هغو فعاليتونو او قراردادونو  •
دارو او ، اوزارتونواو د داسې بوديجو د انتقال او ورسره د تړليو معلوماتو په اړه د متحده اياالتو د حکومت د 

 نورو څانگو او د شخصي او نادولتي ادارو ترمنځ؛
 

د دې ډول بوديجو د استعمال تاريخچې ساتل د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دې ډول بوديجو پلټنې او  •
 تحقيقات اسان کړاى شي؛

 
االتو د افغانستان د د افغانستان د تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ د تطبيق په لړ کې د متحده اي •

  او کتنه؛ اونظارتدولت او نورو مرستندويه هېوادونو ترمنځ د اغېزمنې همکارۍ 
 

کار نه د زياتو پېسو د ورکولو تحقيق داسې لکه يو ځل نه د زياتو پېسو يا يو نه د زياتو بلونو ورکول او يا د  •
و مهم غېر اخالقي يا غېر قانوني اقدامات، او مرکزي مامورينو، قرارداديانو او يا د دې د سرپرستۍ الندې ادار

د داسې راپورونو، که ضروري وي، د عدالت محکمې ته سپارل څو د نورو تحقيقاتو، محاکمو، د نورو 
 .بوديجو د راايستلو، او يا نورو عالجونو امکانات يقيني شي

 به يې کوي چې عمومي نظارتي او عمومي مفتش به داسې سيسټمونه، پروسيجرونه او کنټرولونه جوړوي، سمبال سات
  .مفتش يې د پورته لست شويو وظيفو د ترسره کولو لپاره مناسب گڼي
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  بيا رغونه

  :وي ک په الندې ډول تشريحبيا رغونه وي چې په دې اړخ اتکاء کجوړونېسيگار د قانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د دې مهم . هغه ژبه چې سيگار يې جوړ کړى د هغو فعاليتونو د بېلگو لست جوړوي چې د افغانستان بيا رغونه تشکيلوي
اره کار توکى د هغو بوديجو په استعمال او سمبالښت کې د متحده اياالتو د حکومت گډون دى چې د پورته څلورو اهدافو لپ

  . کوي

د .  يو شمېر نورې ټوټې هم شته چې د افغانستان په صورت کې د بيا رغونې د يو پراخ تعريف مالتړ کويجوړونېد قانون 
وايي چې  AFSA). 327-107. ايل.پي(دى ) (AFSAفغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون  کال د ا2002دې يوه بېلگه د 

 د هغو هڅو مالتړ وکړي چې په افغانستان کې د دموکراتيکو ملکي چارواکيو او ادارو او متحده اياالت او نړيواله ټولنه بايد"
د . حساسه، او په بشپړ ډول د نماينده دولت پرمختيا پر مخ بوځي-په دې هېواد کې د يو نوي پراخ بنسټه، گڼ نژاده، جنس

AFSA د افغانستان د اقتصادي او – کې ورکړل شوې دليل 1، د هغې مرستې لپاره چې په سرليک 102، برخه 
د دې وجوهات د متحده اياالتو او د دې د ايتالفيانو پر ضد تشدد څخه د ځان . دموکراتيکي مرستې لپاره ورکړل شوى دى

دا همداراز په دې لړ . ژغورلو څخه د دې چانس تر کمولو رسېږي چې افغانستان بيا د نړيوال تروريزم سرچينه جوړه شي
ي چې يو داسې نماينده حکومت جوړ کړي کوم چې د خپلو خلکو د بيا رغونې او بيا جوړونې اړتياو ته کې مرسته کول غواړ

ځواب ويونکى وي، او د نورو شيانو ترڅنگ د افغانستان د بيا رغونې له الرې داسې پروگرامونه جوړ کړي چې وظيفې 
  3.وغتيا سکټور، او تعليمي سکټور بيا جوړ کړيپېدا کړي، د ځمکني ماينونو پاکول اسان کړي، او د زراعت سکټور، د ر

مه برخه هم په الندې مهمو موضوعاتو تمرکز کوي، کوم چې هغه واضحې نمونې يو په يو په تفصيل سره AFSA 103د 
  .  کې موندل شوې ديجوړونېوړاندې کوي چې د توانولو په قانون 

 د عاجلو بشري اړتياو برابرول •

  ځايه شويو خلکو راستنول او ځاى پر ځاى کولد کډوالو او په داخل کې د بې •

 له مخدره موادو پر وړاندې د مبارزي له هڅو سره مرسته •

 تامينولد خوړو د امنيت بيا  •

   تعريفنظارتد افغانستان د بيا رغونې د 

 د افغانستان د بيا رغونې د نظارت لپاره د سيگار د واک په تعريف کې هر هغه غټ قرارداد، ١٨١-١١٠پي ايل 
 يا ادارې  وزارت ورکولو بل کوم ميکانزم شاملوي چې د متحده اياالتو د حکومت د کومبوديجه، موافقه، يا د بوديجو

لخوا ترسره شوې وي چې د هغو پېسو د کارولو په اړه وي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا 
  :لپاره چې ويپه الس ورکړل شوې وي د کومې عامه يا شخصي ادارې سره د الندې اهدافو څخه د هر يو 

  د جوړولو يا بيا جوړولو لپاره د افغانستان د فزيکي انفراسټرکچر  )أ (

  د افغانستان د سياسي يا اجتماعي ادارو د بنسټ ايښودلو يا بيا جوړولو لپاره  )ب (

  د افغانستان خلکو ته د توليداتو يا خدمتونو وړاندې کولو لپاره  )ج (

 لو يا بل د مالتړ د فعاليت لپارهد افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره د امنيت برابرو  )د (
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 د زراعت د سکټور بيا جوړول •

 د روغتيايي شرايطو بهترول •

 د بنسټيز انفراسټرکچر بيا رغونه •

 ستان بيا جوړول او اقتصادي مارکېټ په توگه د افغاندولتد يو بريالي ملي  •

 مېرمنو او انجونو ته د مرستې برابرول •

  مرستې برابرولپوځيد امنيت پياوړي کول او د  •

 ده د بون موافقهپه دوى کې يوه . د بيا رغونې يو پراخ تعريف په بېالبېلو نړيوالو موافقو او ستراتيژيو کې هم موندل کېږي
امنيت، حکومتداري، د قانون حاکميت او بشري حقونه، : اهداف (ند افغانستان تړو، 4)2001سياسي او ټولنيزې ادارې؛ (

: اهدافANDS(6 ،) (د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي، او 5)2006اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا؛ او معيارونه؛ 
وې دي د هغو ټولې هغه فعاليتي کټگورۍ او بېلگې چې په دې السوندونو کې يادې کړاى ش). 2008معيارونه او ترجيحات؛ 

  .سره نږدې تړاو لري چې د بهرنيو چارو د بهرنۍ مرستې په اليحه او د سيگار د توانولو په قانون سازۍ کې شاملې دي

 مليارده ډالرو هڅې يې په ذهن کې دي، د افغانستان په صورت کې غوره 100کانگرس، چې په عراق کې د بيا رغونې د 
د دې . نه د بيا رغونې لپاره يو پراخ او پر هر څه راتاوېدونکى تعريف جوړ کړيوگڼله چې د سيگار د توانولو د ژبې دن

  .تعريف له مخې، د بيا رغونې په ټولو اړخونو کې د افغان ټولنې بيا جوړول دي

  

  

  . کې د لغاتو په فهرست کې موندل کېداى شيلفد بيا رغونې د نورو اصطالحاتو تعريفونه په ضميمه ا

  الد افغانستان تازه ح

  . بيانويالندې ضمني برخې په افغانستان کې نوي پرمختگونه او د بيا رغونې په اوسنيو هڅو د هغوى اغېز 

 .لدې امله، د بوديجو ټولې هغه سرچينې چې د افغان ټولنې په بيا جوړولو کې اغېز لري د سيگار د نظارت الندې راځي
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  د افغانستان قومانده او کنټرول

اداره فعاله کړه، ) USFOR-A( په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو وزارتمه د دفاع 6د اکتوبر په کال  2008د 
 USFOR-A د 7.تان کې د متحده اياالتو د قوماندې او کنټرول د يو فعال مرکز په توگه جوړه شوې وهکومه چې په افغانس

جنرال ډيويډ . هدف په افغانستان کې د متحده اياالتو د فعاليت کوونکيو ځواکونو د يوې قوماندې الندې پياوړي کول وو
  .شوى و د قوماندان په توگه ټاکل USFOR-Aمکرنن، د متحده اياالتو، د 

اف او د تلپاتې ازادۍ د د ايس. د قوماندان په توگه کار کوي) ايساف(جنرال مکرنن دا مهال د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو 
د متحده اياالتو د تروريزم ) سينټکام(د متحده اياالتو مرکزي قومانده . د قوماندې واگې خپلواکې پاتې دي) (OEFعملياتو 

  8. ته ادامه ورکويرتنظاضد او قېديانو عملياتو 

نظامي قومانده چې مرکز ) ناټو(، د شمالي اټالنټيک د تړون سازمان )JFC-Brunssum(د برنسم د گډو ځواکونو قومانده 
د ايساف ستراتيژيکه قومانده او . يې د هالينډ په برنسم کې دى، ايساف لپاره د ناټو د تر ټولو لوړ مرکز په توگه کار کوي

په اکتوبر  9.لخوا ترسره کېږي) SHAPE( د بلجيم په مونس کې د اروپا د ايتالفي قوتونو د ستر مرکز کنټرول د ناټو، او
افغانستان -او گډ امنيتي انتقال د قوماندې) CJTF( تر جوړېدا سينټکام د گډ هدف ځواک USFOR-A کې د 2008

)CSTC-A (ناټو او متحده اياالتو د قوماندې او کنټرول د يو په افغانستان کې د. د تر ټولو لوړې قوماندې په توگه کار کاوه 
  .1انځوري وضاحت لپاره وگورئ انځور 

  د افغانستان قومانده او کنټرول

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 د افغانستان قومانده او کنټرول– 1انځور 

 

JFC BRUNSSUM 

SHAPE 

CDR ISAF 

 قومانده لويديځ شمال جنوب پالزمينهسيمييزه

غېر امريکايي پي ار 
 ټيمونه

CDR USFOR-A 

CDR CENTCOM 

CJTF-101 CDR  
)سيمييزه قومانده ختيځ(  

BCT-101 CDR  
)سيمييزه قومانده ختيځ(  

د امريکا په مشرۍ د 
  پی آر ټيمونه
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  د بيا رغونې نوې ستراتيژۍ

خو، داسې کومه هراړخيزه . و شمېر ستراتيژۍ په کار اچول شوې دي راهيسې ي2001د افغانستان د بيا رغونې لپاره له 
 د پاريس په کنفرانس 2008په جون . ستراتيژي نشته چې د بيا رغونې د ټولو هڅو د الرښودنې لپاره عملي کړاى شوي وي

 ANDSد . ړه ستراتيژي وړاندې کANDSکې د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت د خپل هېواد د بيا رغونې لپاره د 
 کې د امنيت، ANDS په 11.ستراتيژي د افغان دولت لخوا د نړيوالو په گډون او مالتړ جوړه شوې او منظور شوې وه

م کال کې افغانستان لپاره 2020دا پالن په . حکومتدارۍ، اقتصادي ودې، او د غربت د کمولو په لړ کې ستراتيژۍ شاملې دي
دننه د هغو مشخصو اهدافو نقشه جوړوي چې په ) امنيت، حکومتداري، او پرمختيا(نو د دولت ليد وړاندې کوي او د درېو ست

سيگار عقيده لري چې .  کلونو کې به الس ته راوړل کېږي2013-2008افغانستان تړون کې وړاندې شوي وه او په 
ANDS ستراتيژۍ په توگه کار وکړي بايد د افغانستان د بيا رغونې لپاره د نورو ستراتيژيو د جوړولو په لړ کې د اساسي .

 ال تر اوسه دې ته اړتيا لري چې د متحده اياالتو او يا د ناټو د قوماندو لخوا په بشپړ ډول تطبيق او مربوطه ANDSخو، 
 د کاري وړتيا د پالن د مشن دننه په افغانستان کې د امنيت او ثبات د قوماندو وزارتکړاى شي، او يا د بهرنيو چارو 

  .په ملگرتيا په سم ډول په الره واچول شي) USFOR-Aايساف او (

دا .  شورا په افغانستان کې د متحده اياالتو د ټول کار په تناظر کې يوه پراخه کتنه پېل کړهامنيت په پاى کې، د ملي 2008د 
 هغه عالقمندۍ شاملې کتنه په خپل ځان کې يو شمېر دولتي گډونوال رانغاړي، چې په هغې کې په پاکستان کې د متحده اياالتو

  .افغانستان اغېز ولري دي چې ښايي پر

  ونېگننپه وړاندې د بيا رغونې د ستراتيژي 

ډېر . د افغانستان په بيا رغونه کې د نړيوالو گډونوالو ستره شمېره د دوى ترمنځ ستراتيژيکه همکاري يوه ننگونه جوړوي
کوي، په دغو بوديجو داسې شرطونه هم ږدي چې کېداى شي د هېوادونه، برسېره پر دې چې په بېالبېلو کچو بوديجې ور

سيگار عقيده لري چې په افغانستان کې د يوې هر اړخيزه، مربوطې .  کې محدوديت پېدا کړيعملي کيدلوستراتيژۍ په 
  . ستراتيژۍ جوړول د افغانستان د بيا رغونې د برياليتوب لپاره ضروري دي

  انديز شوى ملکي زياتوالى ټيمونو کې وړد واليتي بيارغوني په

د ملکي او نظامي پرسونل هغه ټيمونه دي چې مشن يې د افغانستان د مرکزي ) پي ار ټيمونه(د واليتي بيا رغونې ټيمونه 
پي ار ټيمونه په . دولت اثرورسوخ غځول، د بيا رغونې په هڅو کې مرسته کول، او د محلي حکومت پياوړي کول دي

 د پي ار ټيمونو په اړه د نورو 12.جوړ شوي وه او وروسته په عراق کې هم کارول شوي دي کې 2002افغانستان کې په 
  .مه برخه وگورئ4معلوماتو لپاره 

 هېوادونه د دې پي ار ټيمونو مشري کوي، چې 14ټول .  پي ار ټيمونو قومانده کوي26ايساف دا مهال په افغانستان کې د 
د افغانستان د امنيت  2008 د جون دفاع وزارتهر څو که د .  ملت دىمخکښره  ټيمونو په لرلو س12متحده اياالت پکې د 

دواړه د ) USDA (وزارت او د متحده اياالتو د زراعت USAID ويلي چې  په اړه راپورگاو ثبات په لور د پرمخت
 وايي چې له وزارتافغانستان په پي ار ټيمونو کې تر هغې کم پرسونل لري چې واک يې ورکړل شوى، خو د بهرنيو چارو 

  13. پرته نورې ټولې منظورې شوې چوکۍ دا مهال ډکې کړاى شوې ديېيو
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د ايساف سيمييزه   واليت د واليتي بيارغوني ټيم
  قومانده

د امريکې د حکومت 
واک ورکړل شوې 

  ملکي عمله

د امريکې د حکومت 
  اوسنۍ ملکي عمله

  3  3  ختيځ  کونړ  اسعداباد
  2  3  ختيځ  پروان او کاپيسا  باگرام
  3  3  ختيځ  فراه  فراه

  3  3  ختيځ  پکتيا  گردېز
  3  3  ختيځ  غزني  غزني

  3  3  ختيځ  ننگرهار  جالل اباد
  3  3  ختيځ  خوست  خوست
  3  3  ختيځ  لغمان  مهترالم
  3  3  ختيځ  نورستان  نورستان
  3  3  ختيځ  پنجشېر  پنجشېر
  3  3  جنوب  زابل  قالت
  3  3  لويديځ  پکتيکا  رنهښ
 

  14. اياالتو په مشرۍ پي ار ټيمونه د متحده– 1چوکاټ 

 د يو نوي )PRT(  واليتي بيا رغوني ټيم  کې په افغانستان کې د متحده اياالتو سفارت په افغانستان کې د2008په نومبر 
د اليتي لپاره د متحده اياالتو په ملکي مالتړ کې د زياتوالي وړانديز وکړ، چې په هغې کې د څلورو نويو  OEFموډول او د 

جوړول او په افغانستان کې د متحده اياالتو د حکومت )  ټيمونوDS( ټيمونو جوړول، د ولسوالۍ د مالتړ د ټيمونو ا رغونيبي
 راپور ورکړى چې دا وړانديزونه به د وزارتد بهرنيو چارو .  تنو پرسونل زيات غځول شامل وو200ملکي حضور تر 

  .ې ډېر مهم ويمتحده اياالتو د تروريزم ضد هڅو په برياليتوب ک

 د بهرنيو چارو د وزارتد بهرنيو چارو . د سفارت وړانديز د واليت او ولسوالۍ په کچه د کار کولو پر ضرورت تاکيد کوي
د واليتي  څخه د پرسونل د زياتولو سپارښتنه کوي څو دا خبره باوري کړاى شي چې ټول USDA، او USAID، وزرات

 ټيمونو د واليتي بيارغونيحکومت استازيتوب ولري او پر دې زياته د څلورو نورو  ټيمونه د متحده اياالتو د بيارغوني
شپږ د قومي تړون ټيمونه، چې د . او نيمروز کې وي زياتولو سپارښتنه کوي چې هغه به په پروان، کابل ښار، داى کندي،

ړول کېږي د دې لپاره چې په کولتوري تړون د ماهرينو نه به جوړ شوي وي، به اساسًا په پښتنو سيمو کې جو\قومي
 د قانون د حاکميت د ماهرينو په يو وزارتد کورنيو چارو . همکارۍ او په قومي مشرتابه ښه پوهېدنه کې مرسته وکړي

 ټيمونو کې د اچولو مشوره ورکوي د دې لپاره چې د قانون د حاکميت پر مخ وړلو کې د واليتي بيارغونيشمېر ستراتيژيکو 
  . د وړتياو څخه ال زيات بشپړ کار واخليي ټيمد واليتي بيارغون

په دې ټيمونو کې به د بهرنيو چارو .  ټيمونو د تطبيق وړانديز کويو لسوالۍ د مالتړ همداراز د نويو وزارتد بهرنيو چارو 
ه  پرسونل شامل وي چې په محلي توگه په کار گومارل شوې افغان عملې سره به کار کوي او کار بUSAID او وزارتد 

يې په داسې سختو ولسواليو کې وي چيرته چې د هغو ملکيانو کار چې په حکومتدارۍ، پرمختيا، او د معلوماتو په کرښو کار 
دا ټيمونه به په هغو سيمو کې د ولسوالۍ او ټولنې د مشرتابه . کوي د تروريزم ضد هڅو کې تر ټولو زيات ارزښتناک وي

  . مهم وي کومو ته چې د غرونو او پرسونل له امله رسېدل ډېر مشکل ديسره په کار کولو او د هغوى په روزلو کې

څخه د څلورو پروازي ټيمونو د جوړولو ) USAID\USDA\وزارتبهرنيو چارو (دا وړانديز د يو نه تر درې ملکيانو 
نظامي د . مفکوره هم ورکوي، چې د هر ټيم جوړښت به د هغې د موقعيت د مشخصو غوښتنو سره برابر جوړ شوى وي

سره په گډه، دا پروازي ټيمونه به د فعاليت د دولتدارۍ او پرمختيا د ) د بېلگې په ډول، د ملکي چارو د ټيمونو(يونټونو 
 د دوامداره کار لپاره به PRT/DSTکرښو دننه کار پېل کوي، د پرمختگ لپاره به د نورو غوښتنو ارزونه کوي او د 
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دا پروازي ټيمونه به د ليرې موقعيت د فعاليت . شپړې شي نو د هغې مالتړ به کويزم جوړوي او يو ځل چې دا هڅې بيميکان
مرکزونو ته سفر کوي او د اونيو يا مياشتو د مودې لپاره به په دغه موقعيت کې پاتې کېږي، او بيا به يو مرکزي ځاى 

)PRT/DSTته ستنېږي) ، هدف ځواک، سيمييزې قوماندې، يا کابل .  

 چوکۍ به ډکولى د واليتي بيارغوني ټيم USDA، بهرنيو چارو، او USAID الندې، ټولې منل شوې د د سفارت د وړانديز
شي، او يو شمېر په ستراتيژي ډول غوره شوي پي ار ټيمونه، او په کابل کې د متحده اياالتو سفارت هم، به د دې ادارو څخه 

 څخه په هره يوه کې د تخنيکي استازو ټيمونه  به د څلورو سيمييزو قوماندوUSAID. اضافي پرسونل ترالسه کوي
 USDA او USAIDپه دې وړانديز کې دا مشوره هم ورکړل شوې چې يو د قانون د حاکميت ماهر او يو د . جوړوي

استازى دې د متحده اياالتو اوسنيو کنډکونو ته ورزيات کړاى شي، چې ټول راتلونکي کنډکونه به څلور تنه د بهرنيو چارو د 
 به په افغانستان کې خپل حضور وزارتد بهرنيو چارو .  تخنيکي مشاورين ولريUSAIDپرسونل او څلور تنه د  وزارت

په جوړولو سره پراخوي تر څو دا خبره يقيني کړاى شي چې ) PGDO(نور هم د واليتي حکومتدارۍ او پرمختيا د دفترونو 
پرمختيايي پاملرنه وکړاى شي؛ دا دفترونه به خپل \ زياته اقتصاديزياتو باثباته واليتونو ننگرهار، باميان او پنجشېر ته ال

 به په جالل اباد او د هغې PGDOد بېلگې په توگه، د ننگرهار . کار د واليتي بيا رغونې د ټيمونو د کار سره ضميمه کوي
ر ټي به پرېږدي چې په پرمختيا په مسلو تمرکز کوي، په داسې حال کې چې د دغه واليت پي ا\په احاطه کې د حکومتدارۍ

  .نورو ولسواليو کې کار وکړي

 د موډل د پراخولو په لړ کې د امريکا د سفارت په سپارښتنو (PRT)واليتي بيارغوني ټيم په مجموع کې، په افغانستان کې د 
 USDA د 28، او USAID د 105، وزارت د بهرنيو چارو د 82چې په هغو کې به :  نوې چوکۍ215کې به شامل وي 

د دې نوي پرسونل څخه زياتره به يې د نړيوالو ځواکونو سره وصل او د هغوى لخوا به يې مالتړ کېږي، همدا . څخه وي
 د متحده اياالتو د ايتالفي شريکوالو سره د دوه طرفه پوهاوي د بيانيو د جوړولو وزارتالمل دى چې د بهرنيو چارو 

ړه د دې وړانديز د تطبيقولو وخت د اضافي سرچينو په پېژندلو او د ملکي پرسونل د زياتولو په ا. سپارښتنه کړې ده
  .راخپلولو باندې اتکاء لري

  لپاره د متحده اياالتو متوقع پوځي زياتونېکال  2009د 

 اضافي 30000 کې وويل چې تر 2008لکه چې دا خبره په پراخ ډول راپور شوې، د ټولو پوځونو ستر مشر په دسمبر 
 تمه ده چې 15. ته ورسوي60000ن ته ولېږل شي، چې په افغانستان کې به د امريکا د ټول ځواک شمېره پوځونه به افغانستا

د دې لوړوالي موخه دا ده چې په افغانستان کې د امنيت د مخ پر .  په مېنځ کې رامنځته شي2009د ځواکونو دا لوړوالى د 
لږ تر لږه دوه د . د سيمې په خوندي کولو کې مرسته وکړيزياتېدونکي خطر سره جگړه وکړي او د بيا رغونې د هڅو لپاره 

 دا مهال، يو اضافي کنډک د 16. په پېل کې به په افغانستان کې وي2009جگړې کنډکونه د دې لپاره غوره کړاى شوي چې د 
و ته زيات ته ورزياتول کېږي، چې هلته به د کنډکونو ټول شمېر درې)  ختيځسيمه ايزه قومانده(ختيځ سيمييزې قوماندې 

 په پاى کې، د 2008 د سپتمبر 17. کې څه وخت راورسېږي2009دا کنډک غوره شوى چې افغانستان ته په جنورۍ . کړي
دفاع سکرتر وويل چې د بحري ځواکونو يوه ډله به په نومبر کې او يو پوځي کنډک په جنورۍ کې افغانستان ته روان شي، 

 جنرال 18. د پسرلي يا دوبي پورې موجود نه وي2009اره به نور سرتېري د خو په افغانستان کې د ځاى پر ځاى کولو لپ
 د دفاع سکرتر او جنرال 19.افغانستان کې ځاى پر ځاى کړاى شي مکرنن غوښتنه کړې ده چې څلور اضافي کنډکونه دې په

" دوامداره ژمنتيا" و پورې مکرنن دواړو ويلي چې په افغانستان کې به امريکايي ځواکونه تر راتلونکو درېو يا څلورو کلون
  20.ولري، خو د ټولو ځواکونو کومه مشخصه شمېره يې نده ښودلې
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   د پېل کرښهنظارت د افغانستان د – 2برخه 
  لوىگپېژند

په افغانستان کې د بيا . بنسټ ايښودل دي لپاره د پېل د کرښې نظارتد دې راپور يو مهم هدف د افغانستان د بيا رغونې د 
 د نورو ادارو موندنو او سپارښتنو او دې ته کتنه کوي چې نظارت په انسجام کې د مرستې لپاره، سيگار د رغونې د هڅو

سيگار به د هغو معلوماتو معاينه کوي چې د بېالبېلو ادارو څخه ترالسه شوي وي، چې په . کوم سموونکي اقدامات شوي دي
علوم کړي، او په همدې توگه به د ښو پايلو لپاره مسلسل چيلنجونه  او پلټنې په کار کې کمى او زياتى منظارتدې توگه به د 

د دې معلوماتو په کارولو سره به سيگار معلومه کړي چې د کومو برخو په مناسبه طريقه معاينه شوې ده او کومې . وپېژني
  .د کتنې يا تعقيب لپاره اړتيا لري

حکومت د  د عمومي مفتش، او د USAIDي مفتش، د  د عمومدفاع وزارتسيگار د بهرنيو چارو د عمومي مفتش، د 
د دې راپورونو د موندنو او .  ټول خپاره شوي راپورونه غوښتلي دينظارت راهيسې د 2002 څخه د احتساب دفتر

، د پوځ FBIد پوځ د پلټنې ادارې، . سپارښتنو په اړه د سيگار ابتدايي ارزونې د راپور په دې برخه کې موندل کېداى شي
ټرولر، او د متحده اياالتو د انجينرانو قول ن کOSD تگالرې، OSD د سرچينې سمبالښت، د USAID سينټکام، د محکمې،

هغه معلومات چې د دې ادارو لخوا ورکړل شوي . هم د سيگار د معلوماتو پوښتنو ته ځوابونه ويلي دي) USACE(اردو 
  . کېږيتحليل به يې کېږي او په راتلونکيو راپورونو کې به وړاندې 

   ادارېنظارتپه افغانستان کې د 

 په لړ کې د خپلو چارو د ترسره کولو په اوږدو کې سيگار د هغو نورو مرکزي ادارو سره په ارتباط کې وي چې د نظارتد 
 نظارتافغانستان په عملياتو کې رول لري او د نورو ادارو د هغو عمومي مفتشانو سره چې هغوى هم په افغانستان کې د 

 د عمومي USAID عمومي مفتش، د بهرنيو چارو عمومي مفتش، د وزارت مهمې ادارې د دفاع د نظارتد . ه لريوظيف
چې په هغوى ( نورې ادارې هم په افغانستان کې مسووليتونه لري نظارتد .  ديد حکومت د احتساب دفترمفتش دفتر، او 

اداره، او بېالبېل نظامي عمومي مفتشان شامل دي، خو تر دې ، د دفاع د قرارداد د پلټنې USACEکې د پوځ د پلټنې اداره، 
  .، خو دا راپور به پر هغو څلورو مرکزي ادارو تمرکز کوي چې بره يادې شوې دي)محدود نه

 (GAO) د متحده اياالتو د حکومت د احتساب دفتر

GAO د .  کوينظارت يوه خپلواکه، ناپييلې اداره ده چې د مرکزي حکومت د لگښتونوGAO د کاري وړتيا په " مشن
 د 21."بهترولو کې مرسته کول او دا يقيني کول دي چې د امريکا د خلکو د گټې لپاره د مرکزي حکومت احتساب يقيني شي

GAOد .  لخوا بشپړ شوي کارونه عمومًا د کانگرس له لوري ويGAO نه دا غوښتنه هم کېدالى شي چې په هغو مسلو 
وانينو ورکړى وي، او يا ښايي هغه کار واخلي چې بنسټ يې د کمپټرولر جنرال د واک د تحقيق وکړي چې واک يې عامه ق

 مالتړ کوي، داسې لکه د پلټنې د نظارت له ډېرو الرو د کانگرس د GAO. بنسټه عالقمندۍ وي-الندې د کانگرس پر پراخ
روگرامونو او تگالرو په وړتيا او اغېزمنتيا ادارې په فعاليتونو، د غېر قانوني هلو ځلو د تورونو تحقيق کول، د حکومت د پ

  .راپور ورکول، تگالره تحليلول، د کانگرس د غور لپاره غوراوي جوړول، او حقوقي پرېکړې او نظرونه ورکول

   د عمومي مفتش دفتر)USAID (نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې

يلنج کارپوريشن، د متحده اياالتو د افريقا د پرمختيا د سازمان، او د ، د ميلينم چUSAID د عمومي مفتش دفتر د USAIDد 
د عمومي مفتش دفتر د دې سازمانونو د پروگرامونو او فعاليتونو په .  مسووليت لرينظارتبين االمريکايي سازمان لپاره د 
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د ټولو فعاليتونو د "د سازمانونو د دې مشن د دې په کاري مېدان کې .  يې کوينظارتاړه پلټنې او تحقيقات ترسره کوي او 
 څلور فعاليتي د عمومي مفتش دفتر USAID د 22."مربوطۍ، وړتيا، او اغېزمنتيا کې ونډه لرله او مرسته يې کول دي

شپږ سمندرپورې د کاري مېدان دفترونه، چې د هر . پلټنه، د ميلينم چيلنج کارپوريشن، تحقيقات، او سمبالښت: يونټونه لري
سيمييز عمومي مفتش کوي، يې په قاهره، مصر؛ سان سالواډور، ايل سالواډور؛ بغداد، عراق؛ مانيال، فلپاين يو مشري يو 

د عمومي  USAIDد . ؛ ډاکار، سينيگال؛ او پريټوريا، جنوبي افريقا، کې موقعيت لري)کوم چې د افغانستان نگراني کوي(
 د عمومي مفتش دفتر USAIDد . وو مامورينو عمله به لري دفتر جوړوي، چې د دګرځنده په کابل کې هم يو مفتش دفتر

  .يوه د تماس شمېره لري چې په هغې د مامورينو، د پروگرام د گډونوال، او عامه ولس څخه شکايتونه ترالسه کوي

   عمومي مفتشوزارتد دفاع 

 او ناسم استعمال د مخنيوي  په پروگرامونو او فعاليتونو کې د دوکې، ضياع،وزارت عمومي مفتش د دفاع وزارتد دفاع 
: دا دفتر په شپږو برخو ويشل شوى دى. سره په تړليو معامالتو کې د دفاع د سکرتر د اساسي مشاور په توگه کار کوي

، استخبارات، ځانگړي پالنونه او فعاليتونه، اداره او سمبالښت، او مخابرات او کانگرسي نظارتپلټنې، تحقيقات، تگالره او 
 تماس شمېره د دوکې، ضياع، او ناسم استعمال د راپورولو لپاره د يوې  د د دفاعاع وزارت د عمومي مفتش دفتردفد . ارتباط

 زيات تليفونونه او خطونه ترالسه کړي، او اټکل 2280٠0 تر ېتر دې تاريخه دې شمېر. مهمې ذريعې په توگه کاروي
ا عمومي مفتش د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې په  د23. مليونه ډالر يې بچ کړي يا راستانه کړي دي425شوى چې 

 په وړاندې کولو سره ستر نظارتمالتړ کې د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې او جنوب لويديځې اسيا د عملياتو د 
پالن جوړولو رول لوبوي، د جنوب لويديځې اسيا لپاره د پلټنې بشپړ پالن جوړوي او خپروي، او د جنوب لويديځې اسيا د گډ 

 د عمومي مفتش عملې د افغانستان د نظامي عمومي مفتش د پرسونل د دفاع وزارتد . د درې مياشتنۍ ډلې کوربه توب کوي
  24.روزنې په پروگرامونو کې برخه اخيستې ده

   د عمومي مفتش دفتروزارتد بهرنيو چارو د 

دننه ) BBG( او د مشرتابه د پالوي د نشرياتي ډلې توزار د عمومي مفتش د دفتر مفکوره د دې وزارتد بهرنيو چارو د 
 د بهرنيو چارو د عمومي مفتش دفتر د متحده اياالتو په هر 25.اغېزمن سمبالښت، احتساب او مثبت بدلون ته وده ورکول دي

او دفترونو،  بيوروگانو 40 کې په شاوخوا وزارتسفارت، دپلوماتيکه چوکۍ، نړيوالو نشرياتي تنصيباتو، او همداراز په دې 
 عمومي مفتش د دفتر د .  مسووليت پر غاړه لرينظارتکې د پروگرامونو او فعاليتونو د ادارو  کې په نورو BBG  او په 

مربوطۍ، وړتيا، اغېزمنتيا، او اقتصاد ته وده "مشن دى چې خپلواکې پلټنې، معاينې، تحقيقات د دې لپاره ترسره کړي چې 
عمال، او ناسم سمبالښت معلوم کړي او مخه يې ونيسي؛ کمزورۍ وپېژني او د تعميري حل ورکړي؛ ضياع، دوکه، ناسم است

 د فعاليتونو د بهترولو لپاره ماهرانه مرسته وړاندې کړي؛ داسې معلومات په BBG او وزارتالرو سپارښتنه وکړي؛ د 
، او کانگرس په بشپړ BBG، وزارتاسان کړي او حد کوونکې السته راوړنې ولري؛ او  وخت ورسوي چې پرېکړه کول
  26."ډول د تازه حال نه خبر وساتي

  ار ابتدايي ارزونهگ د راپورونو په اړه د سينظارتد 

 نېټه، سيگار هغو ادارو ته د معلوماتو يوه غوښتنه ولېږله چې د افغانستان په بيا رغونه کې ونډه 1د دسمبر په کال  2008د 
د .  د هڅو د پېل کرښه کېږدينظارت په دې توانول وو چې په افغانستان کې د د معلوماتو د دې غوښتنې هدف سيگار. لري

معلوماتو دې غوښتنې په افغانستان کې د بيا رغونې د ټولو پېسو د مالي معلوماتو د ترالسه کولو د يوې ذريعې په توگه هم 
  :په غوښتل شويو معلوماتو کې الندې شامل وو. کار وکړ

 څخه راوروسته خپاره شوې 2001و ټولو راپورونو عمومي لنډيزونه چې د مالي کال  د هغنظارتد افغانستان د  •
 دي
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 راهيسې معرفي شوې دي، په 2001 په اړه هغه ټولې رسمي سپارښتنې چې د مالي کال نظارتد افغانستان د  •
 گډون د هغو هم چې ښايي په تعقيبي راپورونو کې عملي کړاى شوي وي

يا \ راهيسې راپور شوي او يا پلي شوي وي، چې بنسټ يې پر موندنو او2001الي کال ټول تعقيبي اقدامات چې د م •
 وښتنو سپار

 
  د ناترسره شويو او پالن شويو اقداماتو يو لست، په گډون د هغوى د بشپړېدو د غوره کړاى شويو نېټونظارتد  •

 
 تر دې وخته د افغانستان د  راهيسې2005د پېسو هغه اختصاصونه، ورکړې، او ضمني ورکړې چې د مالي کال  •

 بيا رغونې سره تړلې وي

سيگار دا راپورونه راغونډ کړي دي او د . ټولو ادارو چې تماس ورسره نيول شوى و د معلوماتو پوښتنې ته ځواب ووايه
اع د دف، عمومي مفتش دفترلکه چې پورته يې بحث وشو، دا راپور به د بهرنيو چارو د . موندنو تحليل يې پېل کړى دى
 د هغو 2چوکاټ .  پر معلوماتو تمرکز کويGAO، او عمومي مفتش دفتر د USAID، وزارت د عمومي مفتش دفتر

  .راپورونو، سپارښتنو او پالن شويو راپورونو شمېر ښيي چې د ادارې لخوا مونږ ته راکړل شوي دي

خپاره کړي   اداره
  راپورونه

لپاره پالن کال  2009د   کړې سپارښتنې
  هشوي راپورون

د د بهرنيو چارو 
  عمومي مفتش دفتر

4  61  15  

د دفاع وزارت د عمومي 
  مفتش دفتر

39  177  86  

د عمومي  USAIDد 
  مفتش دفتر

25  68  8  

د حکومت د احتساب 
  ) GAO(دفتر 

14  18  7  

  

   د ادارې راپورونه او سپارښتنې– 2چوکاټ 

نو د موندنو، سپارښتنو او تعقيبونو د يوې ابتدايي ارزونې د ورکړل شويو راپورو. د دې راپورونو تحليل يوه روانه هڅه ده
راتلونکې برخې داسې چوکاټونه . په توگه، سيگار د دې ادارو شريک موضوعات او د اندېښنې برخې راتلخيص کړې دي

 اړه د  بشپړ کړي او پالن کړي راپورونه د دغو ادارو د موندنو او سپارښتنو پهنظارتوړاندې کوي چې د ادارې لخوا د 
برسېره پر دې، د دې ادارو لخوا د ترسره شويو د ورکړل شويو تعقيبي اقداماتو او . سيگار د ابتدايي ارزونې سره انځوروي

  .راپورونو يوه لنډه عمومي کتنه هم پکې شامله کړاى شوې ده

يي کتنه وړاندې کوي چې د هرې يوې ادارې لخوا د ورکړل شويو راپورونو لستونه د موضوعاتو د هغو ډولونو يوه ابتدا
دا چوکاټونه داسې جوړ شوي . مخکې يې تحقيق يا پلټنه شوې وه، او د بېالبېلو ادارو لخوا د راپور ورکولو تسلسل څرگندوي

 ٢چې د راپورونو حواله په تېزۍ سره ورکړل شي؛ برسېره پر دې، د دې راپورونو د برېښنايي نقلونو د لينکونو لست په 
  .ضميمه کې دى

 دفاع وزارت د عمومي مفتش په راپورونو او پروژو کې بيالبيلي برخې لکه پوځي او کاروباري عمليات شامل دي کوم چې په د 1
د پالن شوي راپورونو په شمير کې پالن شوي او روان راپورونه دواړه . افغانستان او عراق کې د دفاع وزارت د هڅو مالتړ کوي

.شامل دي
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  پورونه رانظارتد بهرنيو چارو د 

  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
د بهرنيو چارو 
  عمومي مفتش

په افغانستان کې د دولت د ملکيت 
ايدادونه چې د منتخبو جشخصي 

  قرارداديانو لخوا نيول شوي

 AUD/IQO-07-48  2008، 7سپتمبر 

د بهرنيو چارو 
  عمومي مفتش

په افغانستان کې د قانون د حاکميت 
  پروگرام

 ISP-I-08-09  2008، 3جون 

د بهرنيو چارو 
د –عمومي مفتش 

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

په افغانستان کې د مخدره موادو د ضد 
  پروگرام بين االداري ارزونه

دفاع وزارت د د  (ISP-I-07-34  2007، 7جوالى 
-IE لمبر عمومی مفتش د دفتر

2007-005(  

د بهرنيو چارو 
  عمومي مفتش

 د روزنې او د افغانستان د پوليسو
  چمتووالي بين االداري ارزونه

 ISP-IQO-07-07 IE-2007-001  2006نومبر 
عمومي مفتش د بهرنيو چارو د (

  )لمبر
  

   بشپړ شوي راپورونهنظارت د بهرنيو چارو د – 3چوکاټ 

  د راپور سرليک  اداره
عمومي د بهرنيو چارو 

  مفتش
   افغانستان–د اقتصادي مالتړ بوديجې 

عمومي رو د بهرنيو چا
  مفتش

) WPPS(په گرده نړۍ کې د شخصي تحفظ د خدمتونو د شخصي تحفظ د تفصيل 
  )افغانستان( بليک واټر –قراردادونه 

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  په افغانستان کې د دپلوماتيک امنيت رول، عمله، او اغېزمنتيا

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  بيړني اقدام پالنپه بغداد او کابل کې د سفارتونو د 

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

) WPPS(په گرده نړۍ کې د شخصي تحفظ د خدمتونو د شخصي تحفظ د تفصيل 
  )د السته راوړنې او مالي اړوند) (افغانستان( بليک واټر –قراردادونه 

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  په افغانستان کې د ماينونو د ليرې کولو پروگرامونه

عمومي و چارو د بهرني
  مفتش

  په افغانستان کې د مخدره موادو ضد پروگرامونو اغېزمنتيا

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

   کتنهود افغانستان د حکومتدارۍ او بشري حقونو د پروگرامون

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  د افغانستان د کډوالو د پروگرام کتنه

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  ې د عامه دپلوماسۍ پروگرامونهپه افغانستان ک

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  په افغانستان کې د پوليسو د روزنې تعقيبي تکاملي جاج

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  د افغانستان د قانون د حاکميت د پروگرامونو تعقيبي تکاملي جاج

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  ياپه افغانستان کې د امنيتي مرستې اغېزمنت



  کرښه د افغانستان د نظارت د پيل– 2برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  16
 

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  په افغانستان کې د امنيتي پروگرامونو سمبالښت

عمومي د بهرنيو چارو 
  مفتش

  په افغانستان کې د نړيوالې همکارۍ د اداري مالتړ خدمتونه

  

   کې د بهرنيو چارو د عمومي مفتش پالن شوي راپورونه2009 - 4چوکاټ 

  موندنې

 راپورونو عمومًا دا خبره موندلې چې پروگرامه ښه پلي شوي وو، خو دا چې نظارتد عمومي مفتش دفتر د بهرنيو چارو 
د داسې پروگرامونو لکه د پوليسو روزنه او د قانون د حاکميت د اقداماتو په اړه . يوې دوامداره، اوږدمهاله هڅې ته اړتيا وه

عمومي د . ل شوي اهداف يې الس ته راوړل شيموندل شوې وه چې د دې لپاره يې دوامداره مالتړ ته اړتيا لرله چې ښود
  : لخوا په اضافي موندنو کې الندې شامل وېمفتش د دفتر

 د ستراتيژيو د تعريفولو اړتيا •
o د متحده اياالتو د حکومت د قانون د حاکميت د پخوانيو د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو : بېلگه 

 27.پروگرامونو عارضي نوعيت ياد کړى
o وموندله چې په افغانستان کې د متحده اياالتو د حکومت د ادارو د عمومي اهدافو سره د  وزارت: بېلگه

 28.مخدره موادو ضد ستراتيژۍ تړون ناواضح و
 د پروگرام د اغېزمنتيا د تکاملي جاج نشتوال •

o ويلي دا واضحه نه ده چې ايا د قانون د حاکميت د د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو : بېلگه 
 29.و د اغېزمنتيا اندازه اخيستل کېږي که نهپروگرامون

 د مناسبو داخلي پروسيجرونو نشتوال •
o نظارت وموندله چې د قرارداديانو لخوا د نيول شوي جايداد د د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو : بېلگه 

ى دې د جايداد په لړ کې د احتساب، واکمنۍ، او مسووليت نشتوال. معياري پروسيجرونه موجود نه وو
 30.رامنځته کړى

دې دفتر د .  په غير اداري، بين االداري، او نړيوال انسجام کې هم ننگونې په گوته کړېد عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو 
 او د عملې د 31د نړيوالې بيورو په پروگرامونو،) INL(مناسبې عملې په ترالسه کولو، لکه د مخدره موادو او قانون د تنفيذ 

  . مشکالت په گوته کړي32که د قانون د حاکميت په پروگرامونو کې،بدلون، ل" جاري"

  سپارښتنې

  : لخوا ورکړل شوې ډېرې سپارښتنې په الندې ډول وېعمومي مفتش د دفترد بهرنيو چارو د 

 د محکمې عمله پراخول •
o که د  ډېر ځله د نويو چوکيو د جوړولو وړانديز وکړ، داسې لد عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو : بېلگه

 33.قرارداد د افسر استازى چې د پوليسو د روزنې سره به کار کوي
o کې د پرسونل د وزارتونو چارو په کورنيود پوليسو د د عمومي مفتش دفتر د بهرنيو چارو : بېلگه 

 34.ورزياتولو سپارښتنه وکړه
 

 د يو سازمان د قوماندې په جوړښت کې بدلونونه يا وضاحتونه •
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o خدره موادو ضد پروگرام بين االداري ارزونې سپارښتنه وکړه چې د متحده اياالتو د افغانستان د م: بېلگه
د حکومت د مخدره موادو پروگرامونه دې د سمبالښت يو نوى موډل د دې لپاره خپل کړي چې پالن 

 35.جوړول، نگراني، او انسجام بهتر کړي
o ې دا سپارښتنه هم وکړه چې په کابل د افغانستان د مخدره موادو ضد پروگرام بين االداري ارزون: بېلگه

 36.مشاور وټاکي-کې دې سفارت د مخدره موادو ضد هڅو لپاره يو وزير
 

 د يو ستراتيژيک پالن پرمختيا او تطبيق •
o سپارښتنه وکړه چې د کابل سفارت دې يو داسې پالن جوړ د عمومي مفتش دفتر د بهرنيو چارو : بېلگه

 37.يسو د روزنې او د اصالحاتو د اقداماتو سره وصل کړيکړي چې د قانون د حاکميت ادارې د پول
o د دې سپارښتنه هم شوې وه چې د کابل سفارت دې د قانون د حاکميت د پروگرامونو لپاره يو داسې : بېلگه

پنځه کلن ستراتيژيک پالن جوړ کړي چې د افغانستان د دولت د عدلي سکټور د ستراتيژۍ سره په ارتباط 
 38.کې وي

 د هغې، د جوړولو او نظارتالرو او پروسيجرونو، داسې لکه د قرارداديانو لخوا د جايداد د نيولو د کتنې او د معياري تگ
  39.تطبيقولو سپارښتنه هم شوې وه

  تعقيبونې

 په تازه حال کې يې راپور ورکړل شوى، د بهرنيو چارو 2009لکه چې د جنوب لويديځې اسيا د پلټنې د پالن د مالي کال 
ڼ شمېر پخوا راپور شويو موضوعاتو د تعقيبونو پالن لري، په گډون د پوليسو د روزنې او د قانون د حاکميت د په گوزارت 

وگرامونو  د پرINLد .  د پروگرامونو په اړه ديINL سيگار ته د هغو سپارښتنو تازه حال ورکړ چې د INL. پروگرامونو
 سپارښتنو څخه له يوې پرته نورو ټولو په اړه بيورو راپور 12د  لخوا وزارت د عمومي مفتش دفترپه اړه د بهرنيو چارو 

  .ورکړى چې تړل شوي او يا حل شوې گڼل شوې دي

   راپورونهنظارت د عمومي مفتشد د دفاع وزارت 

  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
دفاع وزارت د 

  عمومي مفتش
 D-2003-070  2003، 28مارچ   د صادراتو د تنفيذ په فعاليتونو کې د ډي او ډي گډون

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 D-2004-045  2004، 16جنوري   د ايتالف د مالتړ بوديجې

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د دفاع د معلوماتو د سيسټمونو ادارې ته د مالي کال 
   عاجله ضميمه يي بوديجه2004

  D-2005-053  2005، 29اپريل 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

فاع د لوژيستيکو د ادارې لپاره عاجله ضميمه يي د د
  بوديجه

  D-2005-045  2005، 9مي 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د افغانستان د گډو ځواکونو د قوماندې د سمبالښت د 
  پرېکړې موډل، د مرستې سفر

 IE-2005-A004  2005، 7جوالى 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 D-2005-095  2005، 7جوالى    د مريض د حرکت سيسټمدفاع وزارتد 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د هغې مرستې تکاملي جاج چې د متحرک پوځ ملي 
محافظ او د متحده اياالتو د پوځ ريزرو يونټونو ته 

  ورکړل شوې وه

 IE-2005-A004  2005، 5اگست 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

ل هغه قراردادونه چې د متحده اياالتو د انجينيرانو د قو
 پر وړاندې نړيواله جگړه کې د ماردو لخوا د تروريز

 D-2006-007  2005، 14اکتوبر 
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  مرستې لپاره ورکړل شوي
  

دفاع وزارت د 
د -عمومي مفتش
د بهرنيو چارو 

عمومي مفتش 
  دفتر

د افغانستان د پوليسو د روزنې او چمتووالي بين 
  االداري ارزونه

 IE-2007-001  2006، 14نومبر 
رو د د بهرنيو چا(

 عمومي مفتش دفتر
-ISP-IQOلمبر 

07-07(  
دفاع وزارت د 

  عمومي مفتش
د متحده اياالتو د مرکزي قوماندې دننه د ځاى پر ځاى 

  کړاى شويو ځواکونو د تجهيزاتو حالت
  

 D-2007-049  2007، 25جنوري 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

په افغانستان کې د قوماندان د بيړني ځواب د پروگرام 
  قتطبي

 D-2007-064  2007، 28فبروري 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د متحده اياالتو په اروپايي قومانده کې د مخکې نه پر 
  ځاى کړاى شويو وسلو سمبالول

  

 D-2007-090  2007، 3مي 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 D-2007-107  2007، 27جون   د زغره والو موټرو لپاره د ترالسه کولو تگالره

 وزارت دفاعد 
د -عمومي مفتش
بهرنيو چارو 
  عمومي مفتش

په افغانستان کې د مخدره موادو ضد پروگرام بين 
  االداري ارزونه

 IE-2007-005  2007جوالى 
د د بهرنيو چارو (

 لمبر عمومي مفتش
ISP-I-07-34(  

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د بوديجو ويشل او د افغانستان د امنيتي ځواکونو د 
   پړاو1 –بالښت لپاره د مسووليتونو اعتبار بوديجو د سم

  

 D-2008-012  2007، 5نومبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

ډي او ډي لخوا د تروريزم پر ضد د نړيوالې جگړې د 
هغو ضميمه يي بوديجو استعمال چې د السته راوړنې 

او تحقيق، پرمختيا، ازموينې، او تکاملي جاج لپاره 
  ورکړل شوې وې

  

 D-2008-027  2007 ،21نومبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د کاليو، شخصي تجهيزاتو، آالتو، او اداري اکماالتو د 
  اکماالتو د سمبالښت زنځير

  

 D-2008-029  2007، 5دسمبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د تروريزم پر وړاندې د نړيوالې جگړې په مالتړ کې د 
  و ساتنهپوځ د منځنيو تاکتيکي گاډيو مشروط منل ا

  

 D-2008-038  2007، 21دسمبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 دفاع وزارتد ناټو د نړيوال سوله ساتي ځواک لپاره د 
  مالتړ

 D-2008-039  2008، 5فبروري 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د تروريزم پر وړاندې نړيوالې جگړې د مالتړ لپاره د 
  وديجېکارول کېدونکي طبي مالتړ لپاره ضميمه يي ب

  

 D-2008-059  2008، 6مارچ 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

کې په الس جوړو شويو چاودېدونکيو آلو  په افغانستان
  ته د ماتې ورکولو د گډ سازمان قراردادي مالتړ

  

 D-2008-056  2008، 7مارچ 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د يوې برخې قرارداد ته د السرسي لپاره د بايوميټرک 
 د سيسټم په اړه د دفاع د تماس د شمېرې پېژندگلو

 D-2008-064  2008، 18مارچ 
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  تورونه
  

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

  کې د بدن د زغرو ترالسه کول، ويشتلدفاع وزارتپه 
  او کارول

 D-2008-067  2008، 31مارچ 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د منځنيو تاکتيکي موټرونو د کورنۍ لپاره د زغرو د 
  ې پالن جوړولغوښتن

  

 D-2008-098  2008، 9مي 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

په هغو پېسو داخلي کنټرولونه چې په عراق، کويت، او 
  مصر کې ورکړل شوې دي

  

 D-2008-098  2008، 22مي 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 د عالج د VA\دفاع وزارتد هغو پوځيانو لپاره د 
  يان شوي کې ټپOIF/OEFانتقال پروسه چې په 

 IE-2008-005  2008، 12جون 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د هغو قراردادونو په اړه د دفاع د تماس د شمېرې 
 د ژوند د TACOMتورونه چې د متحده اياالتو د پوځ 

 د سيسټمونو BAEمنډې د سمبالښت د قوماندې لخوا د 
ځمکې او وسلو، د ځمکې د سيسټمونو ډويژن ته 

  ورکړل شوي

 D-2008-107  2008، 3جوالى 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د هغو مسلو لنډيز چې د عراق د ازادۍ او د تلپاتې 
 د نظارتازادۍ عمليات اغېزمن کوي او راپور يې د 

 2003سترو سازمانونو لخوا ورکړل شوى د مالي کال 
  2007نه په پېل سره تر 

 D-2008-086  2008، 18جوالى 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 D-2008-131  2008، 19سپتمبر    راډيو د فريکونسۍ په پېژندگلو امنيتد

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د پاور ټريک په کارولو سره د ترانسپورت لپاره پېسې 
  ورکول

 D-2008-132  2008، 26سپتمبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د هغو اکماالتو لپاره قراردادونه چې د راډيو د 
  گلو کارول پکې شرط ويفريکونسۍ د پېژند

  

 D-2008-135  2008، 29سپتمبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د راتلونکي د ساختماني قراردادونو مشکل 
افغانستان د قرارداد جوړولو \پروسيجرونه چې د عراق

  د گډې قوماندې لخوا پلي شوي
  

 D-2008-119  2008، 29سپتمبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

وديجه، نغدي او نورو د پېسو د هغو د پوځ په عمومي ب
شتمنيو داخلي کنټرولونه چې د متحده اياالتو د وچې 

  څخه بهر وي

 D-2009-003  2008، 9اکتوبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د قراردادي د عام السرسي د کارت د ژوند په دورې 
  کنټرولونه

 D-2009-005  2008، 10اکتوبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

ريزم پر وړاندې د نړيوالې جگړې په مالتړ کې د د ترو
  کوچنيو وسلو د مهماتو د بوديجې سمبالښت

 006-2009-ِ   2008، 20اکتوبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د وسلو، مهماتو، او چاودېدونکو د کنټرول او احتساب 
ارزونه؛ امنيتي مرسته؛ او د افغان ملي امنيتي ځواک 

  لپاره دوامداري

-SPO-2009  2008، 24اکتوبر 
001 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

د افغانستان د باگرام په هوايي مېدان کې د ناتکتيکي 
  موټرونو الس ته راوړل او کارول

 D-2009-007  2008، 31اکتوبر 

 D-2009-027  2008، 8دسمبر   په جگړه کې د لټون او ژغورنې هليکوپتردفاع وزارت د 
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  عمومي مفتش
دفاع وزارت د 
  ومي مفتشعم

د ماينونو مقاومتي او د کمين نه ساتل شويو موټرو لپاره 
د بيان د پروسې د عاجلې کايناتي اړتيا تطبيق د بحري 

  ځواکونو لخوا

 D-2009-030  2008، 8دسمبر 

دفاع وزارت د 
  عمومي مفتش

 د هوايي – 3د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه پړاو 
  ځواک د اصلي جايداد احتساب

 D-2009-031  2008، 29مبر دس
 

  بشپړ کړي راپورونهنظارت د د دفاع وزارت عمومي مفتش – 5چوکاټ 
  

  د راپور سرليک  اداره
  

   پروژېشويپالن 
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د عراق د ازادۍ د عملياتو او د تلپاتې ازادۍ د عملياتو د مالتړ د خدمتونو د اسانتياو لپاره قرارداد کول
  
  

زارت دفاع و
  عمومي مفتش

  د تجارتي رسيدونو په پېسو کنټرولونه
  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د پوځ لخوا د پېسو د ورکولو د سيسټم په کارولو کې داخلي کنټرولونه او د ډاټا اعتباريت
  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

ري ځواکونو داخلي د تلپاتې ازادۍ او د عراقي ازادۍ د عملياتو په بوديجو د متحده اياالتو د بح
  کنټرولونه

  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ د عملياتو په مرسته کې د خوړو يا د خوړو د خدمتونو د رسولو لپاره 
  د قرارداديانو استعمال

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د اولنيو نمونو لپاره د راکړې ورکړې د نور واک کارول
  

ت دفاع وزار
  عمومي مفتش

د ترجيحي هوايي مال وړونکي ترانسپورت کارول چې د عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ د عملياتو د 
  مالتړ لپاره سامانونه او اکماالت ورسوي

  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  افغانستان ته د مال وړونکو حرکت
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

وريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې په مالتړ کار ترسره کولو  هغه قرارداديان چې د تردفاع وزارتد 
  کې د متحده اياالتو پوروړي دي

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

افغانستان ته او پکې دننه د اکماالتو او موادو د ځمکني ترانسپورت د ورکولو لپاره د قرارداديانو 
  استعمال

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  و او انتظام مستقلې اسانتياوېپه افغانستان کې د عمليات
  

  افغانستان لپاره د امنيتي خدمتونو د قراردادونو ورکول او ادارهدفاع وزارت 
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    عمومي مفتش
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د کاروباري تجارت سيسټم
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د پراخه سيمې د بحري کشف د بې پيلوټه الوتکو سيسټمونه
  

دفاع وزارت 
  مفتشعمومي 

  د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې د مالتړ لپاره ملکي پېسې
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې د هغو بوديجو کنټرولونه چې د پوځي هوانوردۍ د شتمنيو د 
  ترالسه کولو او ساتلو لپاره کارول شوې

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

لي کنټرولونو پلټنه چې په عراق، کويت، او مصر کې د ورکړل شويو پېسو په اړه د هغو داخ: تعقيبونه
  شوي

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د پوځي تعمير هغه پروژې چې د پوځ د لوژيستيک ملکي لوړوالي د پروگرام د قرارداد له الرې پلي 
  شوي دي

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

   د غوښتنو پرېکړه کولد کولمبس د قېدي د اکماالتو په مرکز کې
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د بدن د زغرې پايښت او دوام
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د ترالسه کولو معياري سيسټم ته انتقال ) JCC-I/A(افغانستان د قرارداد کولو گډه قومانده \د عراق
)SPS-C(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

   د وسلو ترالسه کول او کنټرولد افغانستان د امنيتي ځواکونو د بوديجې
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ د عملياتو په مالتړ کې د معلوماتي تکنالوجۍ د تجهيزاتو، مرستې يا 
  خدمتونو قرارداد کول

  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  په افغانستان کې د قراردادي احتساب
  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

 څخه پرته مرسته کوونکو وزارتسرسي د عامه کارتونو د ژوند دوره چې منظوري يې د دفاع د د ال
  لخوا شوې

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  د جگړې د جنگيالي په مالتړ کې د تېلو د ورکولو لپاره د قراردادونو استعمال
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  ټمونهپه لويديځه اسيا کې کارول کېدونکي د حسابۍ سيس
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  اړه داخلي کنټرولونه جنوب لويديځه اسيا کې د کارول شويو قراردادي سيسټمونو په
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  تېلو لپاره د غېر مقابلې د قراردادونو ورکولو ته کتنه
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

ني مالتړ لپاره د بحريې د ساختماني وړتياو د د عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ د عملياتو د ساختما
  استعمال) CONCAP(قرارداد 



  کرښه د افغانستان د نظارت د پيل– 2برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  22
 

  
  روانې پروژې

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د شکست د سيسټمونو  )IED(په خپلو جوړو کړو چاودېدونکو آلو  د ماينونو او دفاع وزارتد 
  )D2009-D000AE-0102.000(قراردادونه 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2009-D000CK-0100.000( مقاومت کمين نه د تحفظ د موټر ساتنه او مالتړ د ماين د
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2009-D000CF-0095.000( د وخت او موادو د قراردادونو استعمال دفاع وزارتد 
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2009-D000AS(د خپله جوړو کړو چاودېدونکو آلو د راډيو کنټرول د برقي جگړې پروگرام 
0092.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

 مالتړ 3د مشاورينو جوړ کړي هدف امرونه چې د لوژيستيکو د ملکي زياتوالي د پروگرام  د سرچينې
  )D2009-D000AS-0061.000(کوي 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

ړې قوماندې د عملياتو د تروريزم پر وړاندې د نړيوالې جگړې په مالتړ کې د بحريې د جگړې د ځانگ
  )D2009-D000FN-0075.000(د کمپټرولر داخلي کنټرولونه 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2009-D0000JA(د جگړې د قوماندې بشري مرسته او په مصيبت کې د مرستې عمليات 
0085.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

مه 19 د مئ 2008کړې د بيانيې چې نېټه يې د اسماني جنگيالي د ترالسه کولو د پرې\د بې پيلوټه الوتکې
  )D2009-D000CD-0071.000(ده تطبيق 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د هغو بوديجو د پلټنې بيا اعالن چې د افغانستان او عراق لپاره اختصاص شوې وې او د پوځ د بهرني 
  )D2007-D000FD-0198.001(خرڅالو د اتبار د بوديجې له الرې پر مخ وړل شوي 

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2009(د سپکو ټايرونو تاکتيکي موټرو ته د خطر په ځواب کې د پوځ د ترالسه کولو اقدام 
D000AE-0007.000(  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008(د تاکتيکي ټايرونو د موټرونو په ترالسه کولو کې د سيسټم د دړکې د ارزونې کارول 
D000AE-0287.000(  

  
زارت دفاع و

  عمومي مفتش
-D2008(د جنوب لويديځې اسيا لپاره د کاري ځواک د ترالسه کولو د دفاع د قرارداد د سمبالښت اداره 

D000AB-0266.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

جراحي قراردادونو اساسي قراردادي \په افغانستان او عراق کې د ايتالفي ځواکونو په مالتړ کې د طبي
  )D2008-D000LF-0267.000(اجنټ 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې په نتيجه کې د پوځ محکمې د براډلي د جگړه کوونکي موټر 
  )D2008-D000FL-0253.000(انتظام وځنډولو 

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

زونو کې اخيستل شوې د هغه جايداد سمبالښت او احتساب چې د افغانستان په سيمييزو قراردادي مرک
)D2008-D000JC-0273.000(  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

 د سترو سازمانونو لخوا راپور شويو هغو ننگونو په اړه عمومي راپور چې د نظارت د –تازه حال 
 نه تر مالي کال 2003عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ عمليات اغېزمن کوي پېل کېږي د مالي کال 

2008) D2008-D000JC.0274.000(  
د متحده اياالتو د بحريې د کاروباري شبکې څخه بهر د تروريزم پر وړاندې د نړيوالې جگړې په تړاو د دفاع وزارت 
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  )D2008-D000FN-0230.000(باور د کنټرولونو معلومات   عمومي مفتش
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2008-D000LD.0245.000(د مرکزي موضوع اسانتياوې 

 وزارت دفاع
  عمومي مفتش

-D2008-D000AS( د قرارداد د لېږدولو پالن 4د لوژيستيکو د ملکي زياتوالي د پروگرام 
0270.000(  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2008-D000JA-0263.000( د ازموينې شرطونه دفاع وزارتد بدن د زغرې لپاره د 
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008( مالتړ کې د هوايي ځواک د پوځ د محکمې پېسې ورکول د تروريزم پر وړاندې د جگړې په
D000FP-0252.000(  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

پوځ لخوا د هغو قراردادونو د فيس استعمال چې د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې مالتړ کوي 
)D2008-D000AE-0251.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008-D000AE( کوونکو په تېزۍ ترالسه کول او مېدان ته وړل د بحريې دننه د موادو د حل
0247.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008-D000AS(د متحده اياالتو د ځانگړې قوماندې د مالتړ لپاره لوژيستيکي مرسته 
0248.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

نتظام قراردادونه چې په عراق او افغانستان کې د هغو الوتکو او الوتکو د اجزاؤ د تجهيزاتو د ترميم او ا
  )D2008-D000LH-0249.000(د ايتالفي ځواکونو مرسته کوي 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

هغه روغتيايي عالج چې د نظامي عالج د اسانتياو لخوا په جنوب لويديځه اسيا کې قرارداديانو ته 
  )D2008-D000LF.0241.000(ورکړل شوى وي 

  
رت دفاع وزا

  عمومي مفتش
-D2008(په عراق او افغانستان کې د عملياتو د مالتړ لپاره د موادو د ترانسپورت د موډونو انتخاب 

D000LH-0250.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ د مالتړ لپاره د ناکتيکه موټرونو د پېرودلو او په کرايه د اخيستلو 
  )D2008-D000LH-0235.000(قرارداد کول 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

 130-د متحده اياالتو هوايي ځواک د تروريزم پر وړاندې د نړيوالې جگړې د نتيجې په توگه د سي
  )D2008-D000FH-0225.000(الوتکې انتظام وځنډولو 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008-D000CH(االت ترالسه کول د لوړ حرکت د گڼ هدفه ټايرونو د موټرو لپاره د پوځ اکم
0236.000(  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د عراق د ازادۍ او د تلپاتې ازادۍ د عملياتو دننه د کارکوونکيو قراردادي مامورينو د جنسي 
-D2008-D000CE( د قراردادي هڅې دفاع وزارت او د دفاع وزارت د مخنيوي لپاره د ويري\تېري

0221.000(  
دفاع وزارت 

  ومي مفتشعم
د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې په مالتړ کې د هوايي ځواک د محکمې په قراردادونو د 

  )D2008-D000FC-0208.000(نامصرف شويو ژمنتياو کنټرولونه 
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

ظام د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې په نتيجه کې د پوځ محکمې د ابرامز ټانکونو د بيړۍ انت
  )D2008-D000FJ-0210.000(وځنډولو 

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د تروريزم په وړاندې جگړې په مالتړ کې د جگړې د موټرو د برخو لپاره د دفاع د لوژيستيکو ادارې 
  )D2008-D000FD-0214.000(قراردادونه 

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

بحريې د پوځ د محکمې په لگول شويو پېسو د تروريزم په وړاندې د نړيوالې جگړې په مالتړ کې د 
  )D2008-D000FC-0189.000(کنټرولونه 
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دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

افغانستان د قرارداد کولو په گډه قومانده کې د قراردادي افسرانو استازو ته وظيفه او روزنه \د عراق
  )D2008-D000JC.0203.000(ورکول 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008-D000JC(ځه اسيا کې د هوايي ځواک د قرارداد د زياتولو پروگرام په جنوب لويدي
0202.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008-D000AB(د تروريزم په وړاندې نړيوالې جگړې په مالتړ کې د ارگاني بيړۍ استعمال 
0193.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008(ه کولو لپاره د بالسټک ښيښې ترالسه کول د لوړ حرکت گڼ هدفه ټايرونو د موټر د ترالس
D000CE-0187.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2008-D000JC(مې درجې د تېلو ترالسه کول او تقسيم 3په جنوب لويديځه اسيا کې د 
0186.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2008-D000CK.0161.000(د جگړې د ريزرو موادو قرارداد 
  

وزارت دفاع 
  عمومي مفتش

د پوځ، عمومي بوديجې، نغدو پېسو او نورو هغو مالي شتمنيو داخلي کنټرولونه چې په لويديځه اسيا کې 
  )D2008-D000FP-0132.000(دي 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

-D2007(په جنوب لويديځه اسيا کې د قراردادي د عام السرسي د کارت د ژوند د دورې کنټرولونه 
D000LA-0199.002(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د تروريزم په وړاندې نړيوالې جگړې په مالتړ کې د ترانسپورتي لگښتونو په راپورولو کنټرولونه 
)D2008-D000FI-0083.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2007-D000LQ.0161.002 (3د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه پړاو 
  

دفاع وزارت 
  تشعمومي مف

-D2008(طبي تجهيزات چې په جنوب لويديځه اسيا کې د عملياتو د مالتړ لپاره کارول کېږي 
D000LF-0093.000(  

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

بهر لېږل کېدونکي اور د مالتړ سيسټم او په داخلي توگه د ترانسپورت کېدونکو موټرو پروگرامونه  د
)D2008-D000AB-0091.000(  
  

دفاع وزارت 
  مي مفتشعمو

د دفاع د هغو شيانو او خدمتونو د پاى د استعمال نگراني چې بهرنيو مؤکلينو ته لېږدول کېږي 
)D2007-D000LG-0228.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2007-D000CK.0230.000(د گډ خدمت د زغره والو محفوظو موټرو ترالسه کول او ورکول 
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

چې د افغانستان او عراق لپاره اختصاص شوي او د بهرني پوځ د اعتبار د بوديجې له هغه بوديجې 
  )D2007-D000FD-0198.000(الرې پر مخ وړل شوي 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د هغو بوديجو عمليات او انتظام چې د تروريزم په وړاندې نړيوالې جگړې د نظامي ساختمان د 
  )D2007-D000CK-0201.000(قراردادونو لپاره کارول شوي 

  
-D2007-D000LD(د راستنولو او بيا سمولو د پروگرامونو لپاره د بحري ځواکونو سمبالښت دفاع وزارت 
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  )0129.000  عمومي مفتش
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د افغانستان د امنيتي ځواکونو د بوديجې د سمبالښت لپاره د بوديجو ورکول او د ژمنتياو اعتبار 
)D2007-D000LQ-0161.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

 لخوا د تروريزم په وړاندې نړيوالې جگړې د هغې ضميمه يي بوديجې کارول چې د السته دفاع وزارت
-D2006-D000AE(او تحقيق، پرمختيا، ازموينې، او تکامل لپاره ورکړل شوې  راوړنې

0241.000(  
  

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

  )D2008-D000CD-0256.000(د زغرو د قراردادونو په اړه تحقيق  د بدن دفاع وزارتد 

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د افغان ملي امنيتي ځواکونو د لوژيستيکي دوام د استعداد د جوړولو لپاره د متحده اياالتو او ايتالف د 
  )D2009-D00SPO.0114.000پروژه لمبر (هڅو ارزونه 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

ړاى شوې افغان ملي اردو د روزنې، تجهيزونې، او مېدان ته ايستلو لپاره د متحده اياالتو او د پراخه ک
  )D2009-D00SPO-0113.000پروژه لمبر (ايتالف د پالنونو ارزونه 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

ف د پالنونو د افغان ملي امنيتي ځواکونو د طبي دوام د استعداد د جوړولو لپاره د متحده اياالتو او ايتال
  )D2009-D00SPO.0115.000(پروژه لمبر (ارزونه 

  
دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

د عراق د ازادۍ او تلپاتې ازادۍ د عملياتو په مالتړ کې د متحده اياالتو د ځواکونو د بيا ځاى پر ځاى 
-D2009-D00SPOپروژه لمبر (کولو لپاره په ستراتيژيک او فعاليتي پالن جوړولو تحقيق 

0122.000(  
  

   پالن شوې او روانې پروژېنظارت د د دفاع وزارت عمومي مفتش لپاره 2009 – 6چوکاټ 

  

  موندنې

  : د راپورونو تر ټولو زياتې عامې موندنې الندې وېنظارت د عمومي مفتش د دفاع وزارتد 

 اداري مسلې •
o عمومي مفتش د قوماندان د بيړني ځواب د پروگرام دفاع وزارتد : بېلگه )CERP ( د تطبيق په لړ کې

د پروگرام په تطبيق کې د ناتسلسل، غېر ضروري "بحث کړې چې " په اداري پروسو کې هغه کمزورۍ"
 40.سبب شو" شرطونو، او ناکافي سند جوړونې

o عمومي مفتش معلومه کړه چې ډيزاين او ساختماني شرطونه واضح نه وو او دفاع وزارتد : بېلگه 
 41.يات کړ، او د افغانستان د ساختمان معيارونه نه وو ټاکل شويبدلېدل، کوم چې د کار لگښت ز

 
 ستونزېد قرارداد کولو  •

o د : بېلگهUSACE لخوا بوديجې په نامناسب ډول ټاکل شوې او قراردادونه په نامناسب ډول ورکړل 
 42.شوي وو، داسې لکه د دوو دفترونو لخوا يوې پروژې ته قرارداد ورکول

o 43.التيا سمه نه وه شوې، لکه د پوليسو د روزنې په قرارداد کې ناسمه سمبالتياد قراردادونو سمب: بېلگه 
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  سپارښتنې

 داخلي کنټرولونه او روزنه •
 

o د متحده اياالتو مرکزي پوځ \د دې سپارښتنه شوې وه چې قومانده ورکوونکى جنرال، درېم پوځ: بېلگه
پروگرامونو جوړ او تطبيق کړي کوم چې د دې د هغو يونټونو لپاره د معيار د يقيني کولو او کنټرولونو 

CERP پروژې اداره کوي، او برسېره پر دې دې د CERP د کرايه شويو اجنټانو لپاره اضافي روزنه 
 44.ورکړي

o بېلگه :CSTC-A ته سپارښتنه شوې وه چې د پوليسو د پروگرام د برخې په توگه دې د داخلي کنټرول د 
 45.روزنې پروگرام جوړ کړي

 
 پلټنې •

o دې دفتر وړانديز کړى و چې : گهبېلUSACE دې د يو مشخص قرارداد او د عملياتو او انتظام د بوديجو 
 46.په کارولو کتنې ترسره کړي

o دې دفتر درخواست کړى و چې د دفاع د قرارداد د پلټنې اداره دې د هغو هدف امرونو يوه کتنه : بېلگه
، چې تمرکز يې د لگښتونو په هغو شيانو ترسره کړي چې د يو مشخص قرارداد الندې ورکړل شوي وي

 47.وي چې اجازه يې نه وي

  تعقيبونې

 لپاره د کومو تعقيبي راپورونو د وختونو راپور ندى ورکړى، خو دې دفتر داسې پالنونه 2009 د دفاع وزارتهر څو که 
څخه د سپارښتنو په  D-2008-056د بېلگې په ډول، د راپور . ښودلي چې يو شمېر راپورونه او سپارښتنې تعقيب کړي

 د شکست (IED) په افغانستان کې په خپله د جوړو کړو چاودېدونکو آلو"ځواب کې يې د دې اقداماتو پالن جوړ کړى چې، 
 29 عمومي مفتش د هغو دفاع وزارت د 48. کې تعقيبېږي2009به په جنوري " د گډ سازمان لپاره د قراردادي مالتړ

 د دفاع وزارت او يا د GAO د اقداماتو په حالت تفصيلي معلومات ورکړل چې يا د ارتدفاع وزسپارښتنو په ځواب کې د 
 سپارښتنې اوس هم 9 عمومي مفتش راپور ورکړى چې په دوى کې دفاع وزارتد . عمومي مفتش لخوا ورکړل شوې وې

  49.پرانستې دي

 

   راپورونهنظارت د عمومي مفتش دفتر د USAIDد 

  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
د  USAIDد 

عمومي مفتش 
  دفتر

افغانستان لخوا د سمبالېدونکو سترو \USAIDد 
  فعاليتونو د خطر ارزونه

  

 S-001-03-306-5  2003، 11مارچ 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

د هغه سرک د پروژې کتنه چې مالي بوديجه د 
USAID\ افغانستان د اقتصادي اسانتياو او خدمتونو

)REFS (بيا جوړونې د پروگرام لخوا ورکړل شوې د 
  وه

 RIG/M  2003، 13نومبر 
Memorandum 

04-002 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

د هغه سرک د پروژې دويمه کتنه چې مالي بوديجه د 
USAID\ افغانستان د اقتصادي اسانتياو او خدمتونو

)REFS ( د بيا جوړونې د پروگرام لخوا ورکړل شوې
  وه

 RIG/M  2004، 31مارچ 
Memorandum 

04-003  
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د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان لخوا د سمبالېدونکو سترو \USAIDد 
  فعاليتونو د خطر ارزونه

  5-002-04-306-5  2004، 15اپريل 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

-04-06-306-5  2004، 11مي   افغانستان له وظيفې د شړلو د فعاليتونو پلټنه\USAIDد 
001-F 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان کې د دوامداره اقتصادي تگالرې \USAIDپه 
  د پروگرام پلټنه) SEPIRS(او اداري اصالح د مالتړ 

  

 P-005-04-306-5  2004، 17اگست 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

د کابل کندهار د لويې الرې د بيا رغونې د هغو فعاليتونو 
افغانستان د \USAIDه يې د پلټنه چې مالي بوديج

د بيا جوړونې د ) REFS(اقتصادي اسانتياو او خدمتونو 
  پروگرام لخوا ورکړل شوې وه

 P-006-04-306-5  2005، ٢١سپتمبر 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د ښوونځي او کلينک د بيا رغونې \USAIDد 
  د پروگرام پلټنه

  

 P-003-05-306-5  2005، 14مارچ 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

 P-005-05-306-5  2005، 14اپريل   افغانستان د بنيادي زده کړې د پروگرام پلټنه\USAIDد 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

د هغو بوديجو پلټنه چې د کانگرس لخوا په افغانستان کې 
د بې ځايه شويو خلکو د مرستې لپاره ټاکل شوي د 

  د بيا جوړونې) REFS (اقتصادي اسانتياو او خدمتونو
  

 P-004-06-306-9  2005، 23دسمبر 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

 P-001-06-306-5  2006، 10جنوري   افغانستان له وظيفې د شړلو د فعاليتونو پلټنه\USAIDد 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

د زراعتي مارکيټونو د بيا افغانستان \USAIDد 
  جوړولو پروګرام پلټنه

 P-002-06-306-5  2006، ٢٨ مارچ

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

د بيا جوړونې ) REFS(د اقتصادي اسانتياو او خدمتونو 
هرات -افغانستان د کندهار\USAIDد پروگرام الندې د 

  د لويې الرې د بيا جوړولو پلټنه
  

 P-005-06-306-5  2006، 18مي 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

کليوالې پراختيا په لړ کې د افغانستان د \USAIDد 
د ) REACH(افغانستان د ټولنې پر بنسټ د روغتيا 

  پروگرام پلټنه
  

 P-007-06-306-5  2006، 16اگست 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د ښوونځي او روغتيايي کلينک د \USAIDد 
  بيا رغونې د فعاليتونو پلټنه

  

 P-008-06-306-5  2006، 16اگست 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

 ختيځه –افغانستان د بديل معيشت پروگرام \USAIDد 
   پلټنه–سيمه 

  

 P-002-07-306-5  2007، 13فبروري 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د اقتصادي اسانتياو او خدمتونو \USAIDد 
)REFS ( د بيا جوړونې د پروگرام الندې د برق د مهم

  هسکټور د فعاليتونو پلټن

 P-004-07-306-5  2007، 21مي 
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د  USAIDد 

عمومي مفتش 
  دفتر

افغانستان د ښاري اوبو او لښتيو د پروگرام \USAIDد 
  پلټنه

  

 P-006-07-306-5  2007، 7جون 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د اقتصادي پروگرام د انتخاب \USAIDد 
  تعقيبي فعاليتونو پلټنه

  

 P-009-07-306-5  2007، 31اگست 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د زراعت، کليوالي پانگونې او د \USAIDد 
  کاروبار د پياوړتيا پروگرام پلټنه

  

 P-001-08-306-5  2008، 22جنوري 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

 –افغانستان د بديلې پرمختيا د پروگرام \USAIDد 
   پلټنه–جنوبي سيمه 

  

 P-003-08-306-5  2008، 17مارچ 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د کوچني او منځني کاروبار د \USAIDد 
  پرمختيا د فعاليت پلټنه

  

 P-006-08-306-5  2008، 23جون 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د تېز دوامي زراعت د پروگرام \USAIDد 
  پلټنه

  

 P-009-08-306-5  2008، 8اگست 

 د USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

افغانستان د ظرفيت د پرمختيا د پروگرام \USAIDد 
  پلټنه

 P-012-08-306-5  2008، 30سپتمبر 

د  USAIDد 
عمومي مفتش 

  دفتر

 P-002-09-306-5  2008، 4دسمبر   افغانستان د لوړو زده کړو د پروژې پلټنه\USAIDد 

 
  

 وي راپورونه بشپړ شنظارت د عمومي مفتش دفتر د USAID د – 7چوکاټ 
 

 د پروگرام سرليک اداره
د  USAIDد 

  عمومي مفتش دفتر
  افغانستان د ځمکې د حقونو او اقتصادي جوړښت د پروگرام پلټنه\USAIDد 

د  USAIDد 
  عمومي مفتش دفتر

  افغانستان د افغان ملکي مرستې د پروگرام پلټنه\USAIDد 

د  USAIDد 
  عمومي مفتش دفتر

افغانستان د انفراسټرکچر د بيا جوړولو د \USAIDنو پلټنه چې بوديجه د د هغو منتخبو فعاليتو
   الندې ورکړل شوې– د ترانسپورت سکټور –پروگرام 

  
د  USAIDد 

  عمومي مفتش دفتر
  افغانستان لخوا عامې روغتيا د وزارت د وزارتي او واليتي کچې تخنيکي مالتړ\USAIDد 

د  USAIDد 
  عمومي مفتش دفتر

  غانستان د ظرفيت د پرمختيا د پروگرام پلټنهاف\USAIDد 

د  USAIDد 
  عمومي مفتش دفتر

  افغانستان د بنسټيزې زده کړې پروگرام\USAIDد 

د  USAIDد 
  عمومي مفتش دفتر

 د –افغانستان د انفراسټرکچر د بيا جوړولو د پروگرام \USAIDد هغو منتخبو فعاليتونو پلټنه چې د 
  يجې ورکړل شوي د الندې بود–برق د سکټور 
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د  USAIDد 
  عمومي مفتش دفتر

افغانستان د سيمييزې حکومتدارۍ او د ټولنې \USAIDد افغانستان په شمالي او لويديځو سيمو کې د 
  د پرمختيا د پروژې پلټنه

  
   پالن کړي راپورونهنظارت د مفتش د USAID کې د 2009 – 8چوکاټ 

  موندنې

  :و د څلورو مرکزي کټگوريو حواله ورکړې د عمومي مفتش دفتر د موندنUSAIDد 

 څارنهد قرارداد ناکافي  •
o کې د افغانستان د لوړو زده کړو د پروژې يوې پلټنې معلومه کړه چې دې مشن د 2008په دسمبر : بېلگه 

 50. او پروسيجرونو پياوړي کولو ته اړتيا لرلهنظارتاسنادو د کتنې او منظورۍ لپاره د پروژې 
o لټنې وموندله چې د  پ2006د مي : بېلگهUSAID اقدام ندى شوى د   ودانيو په مسله کوم13 لخوا د هغو

قرارداد ادارې يې د پروژو په ځايونو کې د خرابې امنيتي وضعې له امله د تعمير د ختمولو درخواست 
 51.کړى و

 
 د گټور کار د معلوماتو د ترالسه کولو ناتواني •

o  نځني کاروبار د پرمختيا فعاليت وموندله چې د کاري وړتيا  کې د افغانستان د کوچني او م2008په جون
 52. ښودونکي بې اعتباره وو ځکه چې د راپور ورکولو اعتباري ډاټا يې نه لرله11 څخه 18د 

o  ختيځه سيمه، يوې پلټنې وموندله چې – کې په افغانستان کې د بديل معيشت د پروگرام 2007په فبروري
 تکاملي جاج نه شو اخيستل کېداى چې المل يې د پروگرام د نابشپړ  ښودونکو2 د 15د کاري وړتيا د 

 53.تطبيق په وجه د کافي معلوماتو نشتوالى و
 

 خراب امنيت •
o د : بېلگهUSAID ښوونځيو او کلينکونو په بشپړولو کې د ناتوانۍ يو المل 205 د عمومي مفتش دفتر د 

 54.امنيت ښودلى
o د : بېلگهUSAID دله چې امنيتي وجوهات په زياتو اپيمو پېدا کوونکو سيمو د عمومي مفتش دفتر ومون

 55.کې د کار د توان نه لرلو سبب وو
 

 ضمني قراردادي خرابه کاري وړتيا\د قراردادي •
o  يوې پلټنې د پروگرام د اغېزمنتيا د تکاملي جاج په اخيستلو کې ناتواني بحث کړه ځکه 2008د سپتمبر 

 56. له پالنونو کار کاوهنظارتکار او د چې يو قراردادي پرته له کوم تفصيلي 
o په يو راپور کې معلومه شوه چې د 2005د : بېلگه USAID تخنيکي الرښودنو ته د قراردادي سست 

 57.ځواب د پروگرام په پرمختگ کې د سستوالي يو فاکتور و

 ساختماني چارو سره په هر راپور کې داسې موندنې شاملې کړاى شوې وې چې د پروگرام سره مشخصې وې، داسې لکه د
 د ښوونځيو او کلينکونو د بيا رغونې د پروگرام په USAID د 2005د محلي مزدورانو ناشناوالى، لکه چې يادونه يې د 

 د عمومي مفتش دفتر دا راپور هم ورکړى چې د نابشپړه يا نامناسبو نتايجو مثالونه ځينې USAID د 58.پلټنه کې شوې ده
  59.کنټرول څخه بهر وېوخت د سمبالښت د ادارې د 

  سپارښتنې
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 د بهترولو، او USAID د عمومي مفتش دفتر په خپلو زياتو راپورونو کې د داخلي الرښودنو سره سم د USAIDد 
  :د نمونې په سپارښتنو کې شامل دي. همداراز د پروگرام په تطبيق کې د بهترۍ لپاره سپارښتنې کړې دي

 رداد بهتره پروسهقرا\د بيا رغونې د هڅو لپاره د بوديجې •
o د : بېلگهUSAID د عمومي مفتش دفتر وړانديز وکړ چې USAID دې د بديلې پرمختيا د پروگرام لپاره 

  60.د قراردادي د کاري پالنونو د کتنې او منظورۍ لپاره ال زياته وړ پروسه جوړه کړي
o د : بېلگهUSAID د عمومي مفتش دفتر سپارښتنه وکړه چې USAIDونه جوړ  دې داسې پروسيجر

کړي چې د پروگرام او پروژې د پرمختيا په دفتر دا الزمي کړي چې د قرارداديانو او بوديجه اخيستونکو 
 سره سم د تخنيکي افسر څخه له منظورۍ وړاندې د کاري 203 د اتوماتو الرښودنو د سيسټم USAIDد 

 61.سمبالښت د پالنونو کتنه وکړي
 

 پراخول د مالتړو خدمتونو د استعمال USAIDد  •
o د دې سپارښتنه شوې وه چې : بېلگهUSAIDه دې افغان دولت سره په يو ځاى کار کولو سره د اوبو د يو 

نوي سيسټم د کاروونکو لپاره د يو فيس فېصله وکړي او د دې استعمال دې اساسي مصرفوونکو ته پراخ 
 62.کړاى شي

o د : بېلگهUSAID د عمومي مفتش دفتر سپارښتنه کړې وه چې USAID  ،دې د انفراسټرکچر، انجينرۍ
او انرژۍ د دفتر په انجينيرانو الزمي کړي چې د کيمونکز انټرنيشنل انکارپوريشن سره په کار کولو سره 
د ساختماني چارو په هر کمي لپاره سموونکى اقدام وکړي او په دې انجينيرانو الزمي کړي چې دوى به د 

 63.اخري معاينې برخه وي
 

 اوړي کولداخلي کنټرولونه پي •
o د : بېلگهUSAID لپاره د يو نظارت د عمومي مفتش دفتر د قرارداد د لگښتونو د کنټرول، پروژې او 

 د بهترولو لپاره به نظارتنوي سيسټم سپارښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو د پروژې د سمبالښت او 
 64.تطبيقولى شي

o د : بېلگهUSAIDستان د کوچني او منځني کاروبار د  د عمومي مفتش دفتر سپارښتنه کړې چې د افغان
پرمختيا د فعاليت څخه په خبر تخنيکي افسر دې الزمي کړاى شي چې ډيولپمڼت الټرناټيوز انکارپوريشن 
ته د کاري وړتيا د سمبالښت د پالن په ترفيعولو، د کاري وړتيا د ښودونکو او اهدافو په بيا تعريفولو، او 

و سره تخنيکي لورى ورکړي چرته چې پرمختگ د اغېز نه زيات د هغوى سرچينې هغو برخو ته په اړول
 65.څه کولى شي

  

  تعقيبونې

دا تعقيبي راپورونه د ښوونځيو او .  تعقيبي راپورونه لرل3 راپورونو څخه يواځې د 25 د عمومي مفتش دفتر د USAIDد 
ويې الرې د پروگرام لپاره بشپړ کړاى هرات د ل\روغتيايي کلينکونو د پروگرامونو، د سرک د پروگرامونو، او د کندهار

 لپاره ټاکل شوى دى؛ 2009يو اضافي تعقيبي راپور چې د افغانستان د بنسټيزې زده کړې د پروگرام په اړه دى د . شوي وو
 راپدېخوا، 2003له . ورکړىندی  د عمومي مفتش دفتر د کومو اضافي پالن شويو تعقيبي راپورونو راپور USAIDخو، د 

  . پرته په نورو ټولو مشن پاى ته رسېدلى دى18 سپارښتنې ورکړې دي، او له 68د عمومي مفتش دفتر  USAIDد 
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   راپورونهنظارت د )GAO(حکومت د احتساب دفتر د 

  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
GAO  د ستراتيژيک تمرکز نشتوالى او د زراعت په : بهرنۍ مرسته

  انستان ثبات ته خطر دىراستنولو کې خنډونه د افغ
 GAO-03-607  2003، 30جون 

GAO  په بوسنيا، کووسوا، او افغانستان کې له شخړې : بهرنۍ مرسته
  وروسته مرستې په اړه مشاهدات

 GAO-03-980T  2003، 18جوالى 

GAO  مخ په خرابېدونکي امنيت او محدودو : د افغانستان بيا رغونه
ه اياالتو په ستراتيژۍ سرچينو د پرمختگ مخه نيولې؛ د متحد

  کې بهتريو ته اړتيا ده

  GAO-04-403  2004، 2جون 

GAO  د پوځ او پوليسو د جوړولو هڅو پرمختگ : د افغانستان امنيت
  کړى دى، خو د راتلونکي پالنونه ال ښه کار ته اړتيا لري

  GAO-05-575  2005، 30جون 

GAO  خ پر د يو څه پرمختگ باوجود، م: د افغانستان بيا رغونه
خرابېدونکى امنيت او نور خنډونه د متحده اياالتو د اهدافو د 

  الس ته راوړلو په وړاندې خطر دى

 GAO-05-742  2005، 28جوالى 

GAO  د بهترو هڅو باوجود، مخ : د افغانستان د مخدره موادو کنټرول
په خرابېدو امنيت د متحده اياالتو د اهدافو برياليتوب ته خطر 

  دى

 GAO-07-78  2006، 15نومبر 

GAO  وزارتپه عراق او افغانستان کې د دفاع د : نظامي عمليات 
   او خواخوږۍ د پېسو استعمالتسليلخوا د 

 GAO-07-699  2007، 23مي 

GAO  نظارتد کانگرس د : د افغانستان امنيت، ثبات، او بيا رغونه 
  لپاره مهمې مسلې

 GAO-07-801SP  2007، 24مي 

GAO   اړه پوښتنې چې په افغانستان او عراق کې د هغې تاريخچې په
د مرکزي حکومت د ځاى پر ځاى شويو ملکي مامورينو د 

  طبي عالج د گټو په اړه ده

 GAO-08-155R  2007، 16اکتوبر 

GAO  د متحده اياالتو دا هڅې چې په افغانستان : د افغانستان امنيت
 کې بااستعداده پوليس ځواکونه جوړ کړي د ننگونو سره مخ دي
او يو داسې منسجم، تفصيلي پالن ته اړتيا لري چې د احتساب 

  په يقيني کولو کې مرسته وکړي

 GAO-08-883T  2008، 18جون 

GAO  د کانگرس نور اقدام ښايي د دې لپاره اړين : د افغانستان امنيت
وي چې د يو داسې تفصيلي پالن بشپړېده يقيني کړي چې 

  ړ کړي او وساتيبااستعداده افغان امنيتي ځواکونه جو

 GAO-08-661  2008، 18جون 

GAO  د سرکونو په جوړولو کې پرمختگ : د افغانستان بيا رغونه
شوى، خو د اغېز د معلومولو ارزونو او د ساتلو يو دوامداره 

  پروگرام ته اړتيا ده

 GAO-08-689  2008، 8جوالى 

GAO  2008، 1بر اکتو  په افغانستان او عراق کې د واليتي بيا رغونې ټيمونه  GAO-09-86R 
GAO  بهرنيو چارو د دفاع وزارتد : د راتلونکي قرارداد کول ،

 قراردادونه او په عراق او افغانستان کې USAID، او وزارت
  قراردادي پرسونل

 GAO-09-19  2008، 1اکتوبر 

 
   بشپړ کړي راپورونهنظارت د )GAO(د حکومت د احتساب دفتر  9 –چوکاټ 
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 پور سرليکد را  اداره
GAO  پوليسو لپاره د متحده اياالتو په بوديجه د تجهيزاتو احتساب\د افغان پوځ  

  
GAO  د افغانستان د کورنيو چارو وزارت او ملي پوليسو ريفورم  

  
GAO  عاجلې مسلې: د افغانستان امنيت، ثبات، او بيا رغونه  

  
GAO  محکمې، او ، بهرنيو چارو ددفاع وزارتد : د راتلونکي قرارداد کول USAID قراردادونه او په عراق او 

  افغانستان کې قراردادي پرسونل
GAO  په افغانستان کې د قوماندانانو د بيړني ځواب پروگرام  

  
GAO  په افغانستان کې د متحده اياالتو د مخدره موادو ضد ستراتيژي  

  
GAO  په افغانستان کې د متحده اياالتو د بديلې پرمختيا ستراتيژي  

  
  

   پالن کړي راپورونهنظارت د )GAO(حکومت د احتساب دفتر  لپاره د 2009 – 10چوکاټ 

  موندنې

  : د راپورونو عام موضوعات دي چې د افغانستان د بيا رغونې مسلو ته کتنه کويGAOالندې د 

 مخ په خرابېدو امنيت •
o بېلگه :GAO66.و فاکتور و راپور ورکړى چې خراب امنيت د سرکونو په بيا رغونه کې د ځنډ ي 
o بېلگه :GAO اونيزو راپورونو کې د ځانمرگي % 85 راپور ورکړى چې د افغان ملي پوليسو په

د بريدونو د لوړې کچې تړاو په ياغيت . بريدکوونکو او سرک غاړې ماينونو د بريدونو مثالونه شامل وو
 67.ضد عملياتو کې د افغان ملي پوليسو د زيات شوي استعمال سره و

  
 راسټرکچرضعيف انف •

o راپور په افغانستان کې د انفراسټرکچر نشتوالى د دې يوه وجه ښيي چې ولې به د 2006يو د : بېلگه 
 68.کوکنارو په کر کې کموالى لږ تر لږه يوه لسيزه نيسي

o بېلگه :GAO دا راپور هم ورکړى چې په افغانستان کې د انفراسټرکچر نشتوالي د دې د بديل معيشت په 
 69.رامونو کې پرمختگ هم ورو کړى دىدرېو اساسي پروگ

 
 د افغان ظرفيت کموالى •

o بېلگه :GAO د بشري ظرفيت کموالى په روغتيا، زده کړو، او انفراسټرکچر کې د USAID د پروژو 
 70.په بريالي بشپړېدا کې د يو خنډ په توگه نومولى دى

o بېلگه :GAOې د مشکالتو يو سبب د بشري  دا هم موندلې چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو په زياتولو ک
 71.ظرفيت کموالى دى

 
 د بوديجو ځنډول •

o د : بېلگهGAO له مخې، د مرستې ډېرې بوديجې تقريبًا تر شپږو مياشتو نه وې موجودې، چې لدې امله 
USAID 72. کې د بيا رغونې په لړ کې خپلو ټولو کلنيو اهدافو ته په رسېدو کې ناکام شو2004 په 
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o بېلگه :GAOې د  موندلې چUSAID په بوديجو د محدوديتونو له امله، د پروژې د اغېز د تکاملي جاج 
 73.توان اغېزمن شوى دى

 
 منسجم پالنونه •

o بېلگه :GAO راپور ورکړى چې د GAO د يوې مخکينۍ سپارښتنې باوجود چې د يو تفصيلي پالن 
يې غوښتل، د دفاع  کې د کانگرس د يوې غوښتنې چې ورته معلومات 2008غوښتنه يې کړې وه او په 

 داسې کوم منسجم او تفصيلي پالن ندى جوړ کړى چې د بشپړولو لپاره په وزراتونواو بهرنيو چارو 
واضح ډول تعريف شوى رول او مسووليتونه، او معيارونه ولري، او د افغان ملي امنيتي ځواکونو د 

 74.دوامدارۍ لپاره يې ستراتيژي هم نده جوړه کړې
o بېلگه :GAO کړې چې د افغانستان د مرستې لپاره د متحده اياالتو ميکانزمونه عمومًا اغېزمن  معلومه

 75. کې نړيواله مرسته ښه مربوطه نه وه2003-2002وو، خو په مالي کلونو 
 

 د ښوونکو او روزونکو کمى •
o بېلگه :GAO بيان ورکړى چې د پوليسو په روزونکو کې کموالى د متحده اياالتو د هڅو په وړاندې يو 

 76.هم خنډ دىم
o GAO موندلې چې د افغان ملي اردو په ټولو جنگي يونټونو کې ښوونکي او روزونکي شامل دي، خو د 

 77.روزونکو په عمومي شمېره کې کمبود موجود دى

خو، د .  لخوا راپور شويو زياتو موندنو هغه مسلې بحث کړې دي چې د تحقيق شويو ادارو د کنټرول څخه بهر ديGAOد 
  78.ستراتيژۍ د نشتوالي خبره هم ياده شوې وهيوې جامعې 

  سپارښتنې

GAOد زياترو سپارښتنو تمرکز په الندې اهدافو و.  د افغانستان په تړاو په خپلو زياتونو راپورونو کې سپارښتنې کړې دي:  

 نظارتال زيات وړ  •
 د متحده اياالتو د تگالرې د اهدافو الس ته راوړل •
 ړولد ال ښو اوږدمهاله ستراتيژيو جو •
 د بين االداري هڅو بهتر انسجام •

  تعقيبونې

په هغوى کې تر . هغه راپورونه چې د دې برخې لپاره يې تکاملي جاج اخستل شوى يو شمېر تعقيبوونکي راپورونه لري
اهدافو ټولو زيات د پام وړ تعقيبوونکي راپورونه په افغانستان کې د امنيت د مخ پر خرابېدونکو شرايطو او د متحده اياالتو د 

 د افغان ملي امنيتي ځواکونو د حالت په اړه هم تعقيبي راپورونه GAO. په الس ته راوړلو په وړاندې د خنډونو په اړه دي
 دې د افغان ملي امنيتي ځواکونو د وزارتونه سپارښتنه وکړه چې د بهرنيو چارو او دفاع GAO کې 2005په . خپاره کړي

 دغې سپارښتنې ته د پنځو پاڼو وزارت کې د دفاع 2007لي پالنونه جوړ کړي؛ خو، ايله په بشپړولو او دايم ساتلو لپاره تفصي
 په اړه يې کافي تفصيلي نظارت وموندله چې د اغېزمن بين االداري پالن او GAOپه يو سند سره ځواب ووايه، کوم چې 

  79.معلومات نه لرل
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   د بيا رغونې د بوديجو تحليل– 3برخه 

  لوىگپېژند

په خپل لومړي درې مياشتني راپور کې يو شمېر گرافونه وړاندې کړي وو چې د بيا رغونې د پروگرامونو په بېالبېلو سيگار 
د دغو معلوماتو تر ټولو زيات د پام وړ اړخ د .  شوې، منل شوې، او مصرف شوې پېسې ښودلېاختصاصبرخو کې يې 

.  شوې او اصًال مصرف شوې وېاختصاص راهيسې 2005 هغو بوديجو ترمنځ ډېر زيات ناورته والى و چې د مالي کال
سيگار د دې خبرې د وجوهاتو د معاينې لپاره کومه پلټنه نده ترسره کړې، خو د نماينده ادارو سره يې خبره کړې چې د دې 

ته والي دا برخه د اختصاص شويو او نامصرف شويو بوديجو ترمنځ د ناور. شمېرو په شا د اصليت يوه پوهېدنه ترالسه کړي
  .په شا د عامه موضوعاتو او د سيگار لپاره يې د اساسي اغېزو په اړه يوه ابتدايي ارزونه وړاندې کوي

د سيگار مقصد هغه مختلف حسابونه وړاندې کول دي په کومو کې چې د بيا رغونې د بوديجو ضمني ټاکنې شوې وې، او د 
 د هغو بېالبېلو نظارتسيگار چې د بوديجو د تقسيم او د . جوړول ديراتلونکي په راپورونو کې د يو ژور تحليل لپاره بنسټ 

طريقو د معاينې لپاره کار کوي چې د گرد افغانستان د بيا رغونې په هڅو کې موجودې دي نو له نږدې به د هغو ادارو سره 
  . په ارتباط کې وي چې د دې بوديجو لپاره مسووليت پر غاړه لري

  رولد بيا رغونې د بوديجو انځو

 راهيسې تر دې مهاله 2001الندې گراف د بيا رغونې هغه بوديجې انځوروي چې د متحده اياالتو د حکومت ادارو ته د 
  .اختصاص شوې دي

  

  80 بوديجې د ادارې په ترتيب– 2انځور 

  په ترتيبې د ادارېبوديج

)
کې

و 
ون
ون
ميل

په 
(

 

 د دفاع  وزارت
 بهرنۍ چاري
USAID 
USDA 
 خزانه
 نور



  د بيا رغونې د بوديجو تحليل– 3برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  35
 

  . راهيسې د هرې ادارې لپاره ټاکل شوې دي2001الندې چارټ د هغو بوديجو فيصدي ښيي چې د مالي کال 

  

  

  81 راهيسې د ادارې په ترتيب ټولې اختصاص شوې پېسې2001 له - 3انځور 

  

 کې د بوديجو تر ټولو زياته صحنه ته تراوسه پورې د افغانستان په وزارتلکه چې د بره چارټ څخه څرگندېږي، د دفاع 
د دفاع د . ه ترالسه کړي سلن59 راهيسې يې د متحده اياالتو د اختصاص شويو بوديجو 2001برخه اختصاص شوې، چې له 

 په لگښتونو کې ستر زياتوالي د افغان ملي اردو او افغان ملي پوليسو د پرمختيا لپاره د امنيتي مرستې د غوښتنې له وزارت
  .امله دي

  د ادارې په ترتيب ټولې ورکړې٢٠٠٩تر مالي کال 
  ضميمه يي

په ميلونونو کې

 د دفاع وزارت
 بهرنۍ چاري
USAID 
 نورې
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، چې الندې ورکړل شوى، د متحده اياالتو هغه بوديجې انځوروي چې د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره هر 11چوکاټ 
هر ستر پروگرام د .  ورکړل شوي څرنگه چې دغه د بهرنۍ مرستې د اليحې د پنځو اساسي مقاصدو سره سمې راځيکال

د بوديجو ټول معلومات چې په دې برخه . هغې د بوديجې د پروگرام او د هغې د مربوط پروگرام د هدف سره لست شوى دى
  82. دوه مياشتنۍ کتنې د ډلې لخوا ورکړل شويکې ورکړل شوي د افغانستان د بين االداري بوديجو د حالت د

د پروگرام 
اهداف 

مليونه (
  )ډالر

مالي کال 
2001 
 اصلي

مالي کال 
2002 
 اصلي

مالي کال 
2003 
 اصلي

مالي کال 
2004 
 اصلي

مالي کال 
2005 
 اصلي

مالي کال 
2006 
  اصلي

مالي کال 
2007 

ضميمه يي 
  اصلي

مالي کال 
2008 

ضميمه يي 
  اصلي

مالي کال 
ول  پ2009

ضميمه يي 
  اصلي

د پروگرام د 
هدف ټول 

  رقم

سوله او 
  امنيت

-  $186.54  $390.98  $1074.60  $3082.71  $2408.66  $8167.79  $3381.17  $2272.00  $20964.45  

حکومت په 
انصاف او 

دموکراتيک 
  ډول کول

-  $109.55  $96.94  $262.18  $243.72  $109.81  $304.54  $517.50  $218.00  $1862.24  

و او په خلک
اقتصادي 
وده کې 
  پانگونه

-  $124.11  $295.50  $854.74  $1239.85  $706.35  $1172.62  $1493.38  $254.00  $6140.55  

بشري 
  مرسته

$192.15  $489.66  $166.53  $183.46  $186.90  $159.92  $149.10  $158.62  $0.00  $1686.34  

د پروگرام 
  مالتړ ټول

$0.038  $160.49  $36.14  $203.02  $142.84  $142.42  $236.57  $442.35  $166.20  $1530.41  

  32183.99$  2910.20$  5993.02$  10030.62$  3527.16$  4896.02$  2578.00$  986.09$  1070.35$  192.53$  کلني ټول

  

   د متحده اياالتو بوديجې چې د افغانستان د بيا رغونې د هڅې لپاره هر کال د اليحې په هدف اختصاص شوي– 11چوکاټ 



  د بيا رغونې د بوديجو تحليل– 3برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  37
 

 به د سيگار لخوا د لومړۍ کچې د ضمني حسابونو د يو ال زيات جامع تحليل په توگه کار وکړي؛ په دې 12چوکاټ الندې 
چې په دې چوکاټ کې استعمال شوي  تعريفونه د هغو مخففاتو . پسې وروسته راپورونه به د همدې تحليل پر بنسټ جوړېږي

  . کې موندل کېداى شي5په ضميمه 

  حسابونو ته د ادارې ضمني ټاکنې  د او ايم بي لخوا د ټاکنو اساسي اداره  ديجېد پروگرام د اهداف بو
      سوله او امنيت
   ډراډاونASFF ،ASFA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   افغان ملي پوليس

  CN ،INLE د دفاع وزارت، DEA CN  د دفاع وزارت، DEA  د مخدره موادو ضد
  TIP  ،IMET د دفاع وزارت، ASFF  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   افغان ملي اردو

  E&EE د دفاع وزارت  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د ولسمشرۍ د ساتنې خدمتونه
بې پوځي کول، بې تحريکه کول، بيا 

  راخپلول
  OMA د دفاع وزارت  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې، 

  OMA د دفاع وزارت، ASFF  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د قېديانو عمليات
  OMA د دفاع وزارت  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،    پيډز له منځه وړلد مين

  ASFF ،NADR-SALW  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د کوچنيو وسلو کنټرول
  ASFF ،NADR-ATA, NADR-TIP  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د ترورست د مخنيوي پروگرام

  NADR-CTF, INLE  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د مخدره موادو ضد مالي
  ASFF ،NADR-EXBS  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   )ډبليو ايم ډي(د سرحد کنټرول 

      حکومت کول په انصاف او دموکراتيک ډول
  FMF ،ESF ،ERMA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د دوه طرفه پور اساني

 راهيسې د ښې حکومتدارۍ لپاره د 2001د 
  جي او اى مالتړ

  FMF ،ESF ،ERMA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې، 

  FMF ،ERMA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   ښه حکومتداري
  OMA د دفاع وزارت، MRA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د افغانستان د بيا رغونې د اعتبار بوديجه

  MRA ،ESF ،ERMA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   )ټولټاکنې(د سياسي مقابلې او اتفاق جوړول 
  MRA ،PKO  د دفاع وزارتې، بهرنۍ چار  مدني ټولنه

  MRA ،ERMA  د دفاع وزارتبهرنۍ چارې،   د قانون حاکميت او بشري حقونه
      په خلکو او اقتصادي وده کې پانگونه

  USAID ،USDA  DA, TA  سرکونه
  USAID ،USDA  DA, TA, IDA  ايساف پس له عملياتو بشري ځواب\د ناټو
  ,USAID ،USDA  DA, TA, ESF   تاجک پول–افغان 

  USAID ،USDA  TA ،ESF  ښوونځي\زده کړې
  CSH, DA, TA ،ESF  ، نورېUSAID ،USDA  کلينکونه\روغتيا
  USAID ،USDA  DA, TA ،ESF  برېښنا

، OMA ،DA, TA, ،ESF د دفاع وزارت  USDA، د دفاع وزارت، USAID  د واليتي بيا رغونې ټيمونه
OTI  

CERP  USAID ،د دفاع وزارت ،USDA  د دفاع وزارت ،DA, TA, ،ESF  
  USAID ،USDA  TA ،ESF  ملکي هوانوردي

  USAID ،USDA  CSH, DA, TA ،ESF  اقتصادي وده\د خصوصي سکټور پرمختيا
  DA, TA, ،ESF ،OTI  ، نورUSAID ،USDA  د اوبو پروژې

  USAID ،USDA  DA, TA, ،ESF ،OTI  زراعت
      نور\بشري

  IDA، 480. ايل.پي  USDA، زارتد دفاع و، USAID  بې ځايه شويو مرسته\د کډوالو
  IDA، 480ايل . د خوړو مرسته، پي416  ، نورUSDA، د دفاع وزارت، USAID  د خوړو مرسته

  IDA، 480ايل . د خوړو مرسته، پي416  ، نورUSDA، د دفاع وزارت، USAID  د نړيوال مصيبت او قاتۍ مرسته
  USDA  NADR-HD، بهرنۍ چارې، USAID  ماينونه ليرې کول

      عمليات\روگرام مالتړد پ
    ټولې ادارې   د پروگرام مالتړUSAID\بهرنۍ چارې

   د پروگرام په ترتيب د ادارې ضمني ورکړې– 12چوکاټ 
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الندې چوکاټ هغه سترې بوديجې انځوروي چې د نړيوالې مرستندويه ټولنې لخوا د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره د 
په ښودل شويو ورکړو کې هغه بوديجې شاملې دي چې د سترو مرستندويه .  پر مهال ورکړل شوې دي2001-2009

هېوادونو او سازمانونو لخوا ورکړل شوي، داسې لکه د نورو ترڅنگ ملگري ملتونه، نړيوال بانک، اروپايي کميسيون، او 
دې کې شامل دى هر په . د اختصاص شويو بوديجو حالت په راتلونکي چارټ کې ښودل شوى دى. اسيايي پرمختيايي بانک

د ټولو .  راهيسې کارول شوى دى2001د لومړۍ درجې د ضمني ټاکنې حساب چې د افغانستان د بيا رغونې په هڅه کې له 
  . کې ده5ادارو د سرليکونو حواله په ضميمه 

  مرستندويه  د متحده اياالتو اختصاصونه
متحده اياالت افغانستان ته تر ټولو ستر مرسته ورکوونکى 

چې په عموم کې يې د پرمختيايي مرستې په توگه د دي، 
د متحده اياالتو .  مليارده ډالرو ژمنې کړې دي31.8

استازيتوب په افغانستان بېالبېلې ادارې کوي چې په هغوى 
، د دفاع وزارت، د بهرنيو چارو USAIDکې شاملې دي 

  ، او خزانهUSDA، وزارت

نو لخوا د  راهيسې د نورو هېوادونو يا سازمانو2001له 
 مليونه ډالرو د رقم د بوديجو ژمنې شوې وې 25،297.8

چې په هغوى کې شامل دي اسټراليا، اسټريا، بلجيم، برازيل، 
کاناډا، چين، کروشيا، چيک جمهوريت، ډنمارک، مصر، 

ايسټونيا، فنلينډ، فرانسه، المان، نړيواله بوديجه، يونان، 
پان، قزاقستان، د هنگري، هند، ايران، ايرلينډ، ايټاليه، جا

کوريا جمهوريت، کويت، لکسمبرگ، مالټا، هالينډ، 
نيوزيلينډ، ناروى، عمان، پاکستان، پولينډ، پرتگال، قطر، 

روسيه، سعودي عربيه، سلواکيه، هسپانيه، سويډن، 
او نورې د ملگرو  سويزرلينډ، تايوان، ترکيه، برتانيه، ويتنام

  .ملتونو ادارې
  

  د عامه قوانين د شمېرو اختصاصونهد مالي کال په ترتيب 
   مليونه ډالر192.5 – 2001: 20-107پي ايل -
   مليونه ډالر107.35 – 2002: 17-107پي ايل -
 986.09 – 2003: 11-108، پي ايل 7-108پي ايل -

  مليونه ډالر
   مليونه ډالر2578.0 – 2004: 106-108پي ايل -
 4896.0 – 2005: 13-109، پي ايل 287-108پي ايل -

  مليونه ډالر
: 234-109، پي ايل 148-109، پي ايل 102-109پي ايل -

   مليونه ډالر3527.6 – 2006
: 92-110، پي ايل 28-110، پي ايل 289-109پي ايل -

2007  
: 149-110، پي ايل 137-110، پي ايل 116-110پي ايل -

   مليونه ډالر8718.8 – 2007
 – 9-2008: 252-110، پي ايل 116-110پي ايل -

   مليونه ډالر5981.46

هغه ټولې بوديجې چې د نړيوالو مرستندويانو لخوا د 
) نړيوال بانک(افغانستان د بيا رغونې د اعتبار د بوديجې 

لپاره د پورونو او ورکړو په بڼه يې ژمنه شوې، چې ځينې 
بوديجې يې نېغ په نېغه د افغانستان دولت ته تللې، 

  . مليونه ډالره وې57،149.62

  

  د سرچينو عمومي کتنه) په مليونونو کې( سره سم د بوديجو 2008، 30 د سپتمبر – 13وکاټ چ
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   راهيسې بيا رغونې لپاره د اختصاص شويو بوديجو حالت2001 له – 14چوکاټ 
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  نامصرف شوې او نامنل شوې اختصاصي بوديجې

 مليارده ډالره دى، يا د 5.625ي، د نامصرف شويو اختصاصي بوديجو ټول رقم  کې ښودل شو15لکه چې په الندې چوکاټ 
 مالتړ سره، د عدليې وزارت په، د د دفاع وزارت.  راهيسې اختصاص شوې دي2001چې له % 17هغو ټولو بوديجو 

ونه ډالرو، يا  ملي816.1 د وزارتد بهرنيو چارو . حساب لري% 11 مليونه ډالرو، يا د خپل پروگرام د هدف د 2.238
د . حساب لري% 30 مليارده، يا 1.862 تر دې نېټې د پروگرام د اهدافو لپاره د USAID، په داسې حال کې چې 44%

USDA د بشري مرستې ورکړې په بشپړ ډول مصرف کړاى شوې دي او سيگار ته دا څرگنده کړاى وزارت او د خزانې د 
 کې د بې ځايه شويو خلکو لپاره ښايي د نړيوالو اختصاصونو څخه بوديجې په داخل\شوې ده چې په افغانستان کې د کډوالو

 د پروگرام د مالتړ 83.ټاکل شوې وي، او همدا اساسي المل دى چې مصرف د راغونډو شويو اختصاصونو څخه لوړ دى
هغه . حساب لريد پروگرام د هدف د نامصرف شويو پېسو % 52 مليونه ډالرو، يا 784.4ډالرې د ټولو ادارو نه د پاتې 

، عدليه، USAID، بهرنۍ چارې، د دفاع وزارتادارې چې د پروگرام د مالتړ د بوديجو سره مربوطې دي پکې شاملې دي 
  .FBI، او USDAخزانه، 

  د پروگرام اهداف
په مليونونو ډالرو (

  )کې

مصرف شوي   اصلي ټول  ادارې
  ټول

اوس ټولې 
  نامصرف

اوس ټولې 
  نامصرف

 او اع وزارتد دف  سوله او امنيت
  عدليه

20,964.5 18,726.3  2,238.1  11%  

حکومت کول په 
انصاف او 

  دموکراتيک ډول

 %44 816.1 1,046.2 1,862.3  بهرنۍ چارې

په خلکو او اقتصادي 
  وده کې پانگونه

USAID  6,140.6 4,277.8 1,862.7 30% 

 %5- 89.7- 1,776.0 1,686.3   او خزانهUSDA  بشري مرسته
 %52 798.4 732.1 1,530.4  ټولې ادارې  تړد پروگرام مال

  %17 5,625.6 26,558.4 32,184.0  ټولې ادارې  ټول
  

  84 ترکيبي نامصرف شوې اختصاص شوې بوديجې– 15چوکاټ 
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 وروسته په تېزۍ 2005 کې ښودل شوي، د نامصرف شويو بوديجو فيصدي له 16لکه چې په الندې ورکړل شوي چوکاټ 
 مليارده ډالرو پاتې دى، خو په دې موده کې د ټولو 5.625 نامصرف شويو اختصاصي بوديجو ټول رقم تر د. سره لوړه شوه

 څخه د لږ تر لږه مرستې سره په عدليې وزارت، د د دفاع وزارت. ده% 30نامصرف شويو اختصاصي بوديجو فيصدي 
د پروگرام د . ته% USAID 64ته؛ او % 78 وزارتته لوړه شوه؛ د بهرنيو چارو % 16اړوندو اهدافي پروگرامونو کې، 

  .، نامصرف شوي يا نامنل شوي پاتې دي%94 مليونه ډالر، يا 798.4مالتړ تقريبًا 

  2006د پروگرام اهداف له 
  )په مليونونو ډالرو کې(

مصرف شوي   اصلي ټول  ادارې
  ټول

اوس ټولې 
  نامصرف

اوس ټولې 
  نامصرف

 او د دفاع وزارت  سوله او امنيت
  عدليه

$13,820.96 $11,582.84  $2,238.12  16%  

حکومت کول په انصاف او 
  دموکراتيک ډول

 %78 816.09$ 223.95$ 1,040.04$  بهرنۍ چارې

په خلکو او اقتصادي وده کې 
  پانگونه

USAID  $2,920.00 $1,057.29 $1,862.71 67% 

 %29- 89.70$- 397.42$ 307.72$   او خزانهUSDA  بشري مرسته
 %94 798.36$ 46.76$ 845.12$  ټولې ادارې  تړد پروگرام مال

  %30 5,625.59$ 13,308.25$ 18,933.84$  ټولې ادارې  ټول
  

  85 راهيسې نامصرف شوې اختصاص شوې بوديجې2006 له - 16چوکاټ 

  : راهيسې، ادارو په تسلسل سره راپور ورکړى چې لگښت د الندې مسلو له امله ځنډول شوى دى2003له 

 ل تجهيزات او مواد چې ورته اړتيا وه په محلي توگه نه ترالسه کېدلتقريبًا هغه ټو •

 د مهمو موقعيتونو له ماينونو پاکول •

 د امنيتي پېښو زياتوالى •

 وارد شوي سامانونه او مواد د گاونډيو هېوادونو د گمرک د چارواکيو لخوا نيول شوي وه •

 لو توان اغېزمنولد خراب موسم د پېل له امله د تېزو شويو اهدافو د ترالسه کو •

  :سيگار داسې معلومات ترالسه کړي چې وايي الندې سببونه ښايي په لگښت کې د ځنډ الملونه وو

 په افغانستان کې رخصتۍ •

 د افغان ملي اردو قوماندانانو د قراردادي نه غوښتنه چې د هغوى د اصلي قرارداد د ساحې څخه بهر کار وکړي •

الي مخکې له ځاى پر ځاى کېدو او  مه د پروگرام د همد دفاع وزارتعقيبولو د د قراردادي لخوا د قرارداديانو د ت •

 فعاليتي تعقيبوونکي په ډکولو کې ځنډ

 د قراردادي لخوا د دفاع د مرکز د بيمې د قانون په ترالسه کولو کې ځنډ •
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 د قراردادي لخوا د تحريکي کمپ د جوړولو د هڅې پر مهال د محلي خلکو سره مسلې •

 ان د انجينير د ناتجربه کارۍ له امله ځنډېدنېد کاري مېد •

د اخري کاروونکي يا مؤکل لخوا د قرارداد له ورکول کېدو وروسته خو د قراردادي له کار پېلولو وړاندې بدلونونه  •

 کول

 د ځمکې شخړې •

 د تحريکولو هڅې په وخت سره نه پلي کېدل •

 بيا غوښتلپه پروگرام شويو پېسو د لوړو وړانديزونو له امله د پېسو  •

 ستونزېامنيتي  •

 بې اتباره ضمني قرارداديان •

.سيگار به د هغو الملونو معاينه وکړي چې ولې بوديجې نامنل شوې او نامصرف شوې پاتې دي
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  د سيگار د ارزونې اساسي ځايونه– 4برخه 

  د کتنې ځايونه

  :سيگار د راتلونکي کال د کتنې لپاره درې مرکزي ځايونه پېژندلي دي

 او USAID ،INL ،CJTF-101د بېلگې په توگه (کنټرولونو ارزونې او د متحده اياالتو د ادارې د داخلي  •
CSTC-A (د سترو قرارداد کولو د آالتو احتساب او کاري وړتيا کتل 

 
 د داخلي کنټرولونو ارزونې او د مهمو افغان وزارتونو احتساب •

 
 کتنېد واليتي بيا رغونې د ټيمونو د اغېزمنتيا او سمبالښت  •

   طريقېنظارتار د گد سي

  : هڅې پنځه اساسي اهداف لرينظارتد سيگار د 

د متحده اياالتو د اختصاص کړيو او نورو هغو بوديجو د سمبالښت او احتساب بهترول چې د متحده اياالتو او  .1
 يا مصرفولو لپاره په الس ورکړل شوي\افغانستان ادارو او د هغوى قرارداديانو ته د منلو او

 
عيفو داخلي کنټرولونو په پېژندلو او د مهم فساد او نورو غلطيو په تحقيق پلټنه کولو سره د دوکې، ضياع، او د ض .2

 ناسم استعمال مخنيوى کول
 

 د بيا رغونې د عمومي ستراتيژۍ او د دې د جزوي پروگرامونو د اغېزمنتيا بهترول .3
 

 لد دقيق او متوازن معلوماتو، مشاهداتو، او سپارښتنو برابرو .4
 

 په بل ډول په بيا جوړېدونکي افغانستان کې د متحده اياالتو گټې پر مخ وړل .5

 لري چې په مجموعي ډول به الندې – پلټنې، معاينې، او تحقيقات – لپاره درې له يو بل سره تړلې آلې نظارتسيگار د 
  .اهدافو ته ځواب وايي

ومت لخوا د پلټنې کولو د منل شويو معيارونو په پلټنې د ثبوت سيستماتيکې معاينې دي، چې په عمومي توگه د حک .1
" زيړ کتاب"دې ته زياتره وخت د . (کارولو سره ترسره کېږي کوم چې د کمپټرولر جنرال لخوا تشريح شوي دي

د دې معيارونو سره سم به د پلټنو په ترسره کولو سره سيگار د خپلو موندنو، پايلو، او .) معيارونه ويل کېږي
د سيگار نږدې ټولې پلټنې به د کاري وړتيا د کتلو هغه پلټنې وي چې د . ر ته پراختيا ورکويسپارښتنو اعتبا

د کاري وړتيا دا پلټنې به گڼ شمېر . پروگرامونو او فعاليتونو د اقتصاد، وړتيا، اغېزمنتيا او نتيجو ارزونه به کوي
ې په پام کې نيول شوې قراردادي مسلې مسلې بحث کوي، چې په هغو کې د پروگرام پراخه اغېزمنتيا او ال زيات

  .شاملې دي

معاينې د هغو تورونو په تېزۍ سره د ځوابولو لپاره ډېرې ښې . معاينې به ډېرې هماغه مسلې بحث کوي لکه پلټنې .2
دي چې د تماس د شمېرې يا نورو سرچينو له الرې ترالسه شوې وي، ځکه معاينې په تېزۍ سره معلومولى شي 

برسېره پر دې، معاينې د . وي تور کې وزن شته که نه او د يو تور د حل کولو ښه طريقه څه دهچې ايا په لگول ش
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انفراسټرکچر د روانو او بشپړو شويو پروژو، او همداراز په هغو منتخبو موقعيتونو کې د فعاليتونو تکاملي جاج 
 شي چې د اصولو د نه تعقيب هغه اخلي، چيرته چې معاينه کوونکي د پروژې يا فعاليت ارزونه د دې لپاره کولى

معاينې به همدارنگه کله چې مناسب وي سمدستي سموونکي . ځايونه وپېژني کوم چې حل کولو ته اړتيا لري
اقدامات هم پېل کوي د دې لپاره چې د قواعدو تعقيب يقيني کړي او ادارو او سازمانونو سره د حقوقي او راپور 

  .مرسته وکړيورکولو د شرطونو په پوره کولو کې 

تحقيقات د فساد، غير قانوني فعاليت، يا نورو غلطيو د مهمو مثالونو کتنه کوي د دې لپاره چې الرښودو مقاماتو ته  .3
تحقيقات به څرنگه چې الزمي وي وروسته داسې قضيې . د پرېکړو او اقداماتو لپاره يو ښه بنياد برابر کړي

  .ترسره شيجوړوي چې د اړوندو چارواکيو لخوا يې محاکمه 

د سيگار هغه عمله چې پلټنې، معاينې، او تحقيقات ترسره کوي به د يو بل له اقداماتو او فعاليتونو سره په نږدې ارتباط کې 
سيگار تمه لري چې د تحقيقاتو بنسټ به يې يوه برخه پر هغو اشارو وي چې د پلټنې او معاينې د ټيمونو لخوا ورکړل .وي

ې عمله به د دې لپاره کار کوي چې د تحقيقاتو عملې ته ثبوت برابر کړي او هغه د برياليو محاکمو د پلټنې او معاين. شوې وي
برسېره پر دې، د هغو مسلو انتخاب چې پلټنه يې کېږي به يوه برخه د معاينو د موندنو پر بنسټ . په ترسره کولو وتوانوي

 کومه آله يا د آالتو جوړښت نظارتېکړي کوي چې د عمومي مفتش او عمله به يې د قضيې پر قضيې بنسټ دا پر. کېږي
  .ډېر مناسب دى

  : هڅو ته دوام ورکوي، سيگار بهنظارتپه داسې حال کې چې دا خپلې د 

 د خپل دې واک څخه کار اخلي چې د متحده اياالتو د گڼ شمېر ادارو سره کار وکړي؛ •
 

  کارونو سره يو ځاى او ښه کړي؛ د پخوانيو او روانوGAOخپل کار به د نورو عمومي مفتشانو او  •
 

د پراخه کاري ساحې پلټنې او معاينې به ترسره کړي، کومې چې به په احتمالي ډول د پروگرام د بهتر تطبيق لپاره  •
 د سپارښتنو نتيجه ورکړي؛ او

 
ال زياتې د دقيق تمرکز کتنې به ترسره کړي، کومې چې به د دې لپاره جوړې شوې وي چې د ضعيفو داخلي  •

ټرولونو مثالونه او د بوديجو نااغېزمن استعمال وپېژني، چې په هغې کې د ضياع، دوکې، او ناسم استعمال بېلگې کن
 .شاملې دي

کله چې پلټنې د پام وړ دوکې مثالونه معلوم کړي، نو سيگار به د داسې اقداماتو سپارښتنه وکړي چې د دې مسلې بيا پېښېده له 
  .سېره پر دې، د نور اقدام لپاره به ثبوت د سيگار د تحقيقاتو عملې ته په الس ورکړاى شيبر. منځه يوسي او يا يې کم کړي

سيگار به د خپلو پلټنو او معاينو له الرې په دې اړه معلومات وړاندې کوي چې ايا پروگرامونه خپل اهداف ترالسه کوي او 
 به د متحده اياالتو په پروگرامونو او د افغانستان په دا به د يو داسې چاپېريال په جوړولو کې مرسته وکړي کوم چې. که نه

  .هغو ادارو کې چې د متحده اياالتو بوديجې ترالسه کوي د فساد مخه نيسي او احتساب ته به وده ورکوي

   د سروى شاليدنظارتد 

 قرارداد کولو سروى  کې ورته کتنه شوې، يوه د افغانستان د2 د پېل هغو کرښو ته ورته چې د دې راپور په برخه نظارتد 
د دې کار د . د دې لپاره اړينه ده چې د بيا رغونې په منظره د داخلي کنټرول او د کاري وړتيا له نظره ځان وپوهول شي

، او USAID ،INL ،CSTC-Aد بېلگې په ډول (پېلولو لپاره سيگار اراده لري چې د بيا رغونې د هرې سترې ادارې 
CJTF-101 (،د داخلي کنټرولونو نه د هر پروگرام د کاري وړتيا د پرمختگ په اړه د ټولو سترو او، په پړاوونو کې 



  د سيګار د ارزونې اساسي ځايونه– 4برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  46
 

د پلټنې د دې سروى بشپړېده به نورو دې سره يو ځاى کېدونکو پلټنو، معاينو، او تحقيقاتو . قراردادونو سروى ترسره کړي
  .ته، څرنگه چې ورته الزم وي، الره هواره کړي

مومي مفتش مرستياالن به، په افغانستان او مرکز کې او د بين االداري پلټنې د ټولنې سره د د پلټنو او معاينو لپاره د ع
 په دويمه درې 2009تمه ده چې دا به د مالي کال . مشاورتونو له الرې، خپلې لومړنۍ مهمې پلټنې او معاينې پېل کړي

  :د سيگار په هڅو کې ښايي الندې خبرې شاملې وي. مياشتنۍ کې پېل شي

 بيا رغونې ستراتيژيو او سرچينو جوړولو ته کتنهد  •
 

 د هغو تجربو چې په عراق کې زده شوي د افغانستان په بيا رغونه کې تطبيقېدل •
 

دننه د کنټرولونو او احتساب ارزونې چې کمزورۍ ) د ماليې وزارت او امنيتي وزارتونو(د مهمو افغان وزارتونو  •
ه وشي چې افغان چارواکي يې د متحده اياالتو د پروگرامونو په مالتړ سره وپېژندل شي او د داسې اقداماتو سپارښتن

 .د دغو کمزوريو د له منځه وړلو لپاره ترسره کولى شي
 

 راهيسې مصرف شوي په تړاو د انفراسټرکچر د 2004د متحده اياالتو د بيا رغونې لپاره د هغو بوديجو چې له  •
 اوسنۍ انرژۍ ارزونه

 
و دولتي سکټورونو، لکه عدلي سيسټم او د قانون حاکميت، د جوړولو او پياوړي کولو د  سره سم د مهمANDSد  •

 بين االداري هڅو ارزونې
 

 د هغو بوديجو د استعمالولو پلټنې او معاينې چې د پي ار ټيمونو لخوا کارول شوي، په گډون د داخلي CERPد  •
 کنټرولونو او د احتساب د ميکانزمونو د ارزونو

 
زې ارزونې چې څرنگه د متحده اياالتو بېالبېلې ادارې د بوديجو د استعمال نگراني د دې لپاره کوي چې د دې پرتلي •

 ښه کارونه او ضعيف لينکونه وپېژني
 

 د نامنل شويو بوديجو او د منل شويو د نه مصرفېدو معاينې •
 

  ارزونېواليتي بيا رغونې ټيمونود  •
 

 روى گانې څو مشخص قراردادونه او ضمني قراردادونه وپېژندل شيد بيا رغونې د تر ټولو سترو قراردادونو س •
 

  .د سيگار د مهمو هڅو لست به هغه وخت پکې ځاى کړاى شي چې د کاري ساحې لومړني سفرونه بشپړ کړاى شي

  د واليتي بيا رغونې ټيمونه

 افغانستان د بيا رغونې دننه د پي ار ټيمونو ته د.  کې يو څه خاص خالوې راښکاره کوينظارتمه برخه په 2د دې راپور 
 د نظارتلدې امله چې دا گڼ اداري جوړښتونه دي، نو پي ار ټيمونه اساسًا د يوې ادارې د . يو مهم جزو په توگه کتل کېږي

خو سيگار په داسې ناشنا ډول جوړ شوى چې د ټولو ادارو د حدونو نه تېرېږي او د .  د هڅو مخه نيسينظارتسازمانونو د 
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ي د فعاليت د مهمو اجزاو ارزونه او کتنه کوي، چې په هغو کې قومانده او کنټرول، عامه ستراتيژي، عام معيارونه، پي ار ټ
  .مناسبې سرچينې، او ورسره د تړليو قراردادونو داخلي کنټرولونه شامل دي

چې سيگار به پرې تمرکز د پي ار ټيمونو په اړه الندې معلومات د هغو برخو څخه د يوې د بېلگې په توگه کار ورکوي 
  .کوي

  تاريخ

نظامي يونټونه دي او د دې لپاره جوړ شوي دي چې د افغانستان د دولت د اثرورسوخ او واک په -پي ار ټيمونه گډ ملکي
پي ار ټيمونه يو پوځي جزو د يو ملکي عنصر سره يو . پراخولو سره د افغانستان په بيا رغونه او امنيت کې مرسته وکړي

پي ار ټيمونه . او په دې توگه ملکيانو ته اجازه ورکوي چې په ناخوندي سيمو کې د بيا رغونې هڅې ترسره کړيځاى کوي، 
اصًال په افغانستان کې د تلپاتې ازادۍ د عملياتو پر مهال عملي کړاى شوي وو، کله چې د متحده اياالتو ځواکونو د ايتالفي 

وځ د ملکي چارو سرتېري وو، او وظيفه يې بشري ستونځو ته ځواب بشري ارتباط مرکزونه جوړ کړل، چې عمله يې د پ
 په پاى کې، دا ټيمونه د لومړيو پي ار ټيمونو په جوړولو سره 2002 د 86.ويل د بيا رغونې کوچنۍ پروژې عملي کول وو

. مله دواړه شامل ووپياوړي کړاى شول؛ په نويو ټيمونو کې د تحفظ پياوړى ځواک او د متحده اياالتو د د حکومت د ادارو ع
 کې جوړ کړ او وروسته يې نور پي ار ټيمونه په باميان، کندز، 2002متحده اياالتو خپل لومړنى پي ار ټي په گردېز کې په 

 د پي ار ټيمونو په اصلي اهدافو کې يو د افغانستان د مرکزي 87. په پېل کې2003مزار شريف، کندهار، او هرات کې د 
څرنگه چې پي ار ټيمونه زيات پاخه شول، نو د هغوى په اهدافو کې هم د محلي .  ووحکومت اثرورسوخ پراخول

  .حکومتدارۍ پياوړي کول او د ټولنې پرمختيا شامله شوه

 يې د 8 کې خپل واک پراخ کړ، نو دې هم پي ار ټيمونه جوړول پېل کړل، چې 2003څرنگه چې ايساف په افغانستان کې په 
 څرنگه چې د 88. نور پي ار ټيمونه جوړ کړل17 ځواکونو OEFپه همدې موده کې، د . ړل ترمنځ جوړ ک2006 او 2003

متحده اياالتو ځينو پي ار ټيمونو بنسټ زيات پوخ شو، نو متحده اياالتو د هغوى قومانده خپلو ايتالفي او د ايساف شريکوالو 
مه بشپړ شو، کله چې 5 د اکتوبر په 2006قال د  د ټولو پي ار ټيمونو د کنټرول انتOEFايساف ته د . ته ورکول پېل کړل

 پي ار ټيمونو 26 هېوادونه په افغانستان کې د ټولو 14 دا مهال 89.ايساف د ختيځ افغانستان قومانده په الس کې واخيستله
قشې  د پي ار ټي د موقعيتونو د ن90. ټيمونو په لرلو سره تر ټولو مخکې ملت دى12مشري کوي، چې متحده اياالت پکې د 

 .17؛ د اوسنيو پي ار ټيمونو او د هغوى د ملتونو د لست لپاره، وگورئ چوکاټ 4لپاره، وگورئ انځور 
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  91 د پي ار ټي د موقعيتونو نقشه– 4انځور 

   ملتمخکښ  پي ار ټي   ملتمخکښ  پي ار ټي
  برتانيه  لښکرگاه  متحده اياالت  اسعداباد
  مهوريتچيک ج  لوگر  متحده اياالت  باگرام
  سويډن  مزار شريف  نيوزي لينډ  باميان

  متحده اياالت  مهترالم  ليتوانيا  چغچران
  ناروى  ميمنه  متحده اياالت  فراه

  متحده اياالت  نورستان  المان  فيض اباد
  متحده اياالت  پنجشېر  متحده اياالت  گردېز
  هنگري  پول خمري  متحده اياالت  غزني
  يههسپان  قلعه نو  ايټاليه  هرات

  متحده اياالت  قالت  متحده اياالت  جالل اباد
  متحده اياالت  ښرنه  کاناډا  کندهار
  هالينډ  ترين کوټ  متحده اياالت  خوست
  المان  کندز

  

  ترکيه  وردک
  

  92 د پي ار ټي د موقعيتونو لست– 17چوکاټ 

  

غېر امريکايي ايساف پي ار ټي
 امريکايي ايساف پي ار ټي

 سيمييزه قومانده

سيمييزه قومانده 
 پالزمېنه

سيمييزه قومانده 
 لشما

سيمييزه قومانده 
 جنوب

سيمييزه قومانده 
 لويديځ

سيمييزه قومانده 
 ختيځ
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  عامه ستراتيژي

في ملگرو لخوا جوړ شوي وو او مالتړ يې کېده، نو د پي ار څرنگه چې پي ار ټيمونه د متحده اياالتو او د دې د ناټو او ايتال
وگورئ (ټيمونو گڼ شمېر جال جال موډولونه جوړ شوي وو چې په هغو کې امريکايي، برتانوي، او الماني موډولونه وو 

  ).18چوکاټ 

  د پي ار ټي موډولونه
  د عملياتو سيمه  مشن  مشرتابه  اوسط پرسونل   ملتمخکښ

د تېز اغېز په پروژو   نظامي قوماندان  ) ملکيان5-3 (100-50  متحده اياالت
  تاکيد

  عمومًا ناکراره سيمې

د ظرفيت په لوړولو   ملکي مشرتابه  ) ملکيان30 (100  برتانيه
  تاکيد

په ناکراره سيمو کې د 
  کار کولو توان

يو (دوه گونى مشرتابه   ) ملکيان20 (400  المان
  )نظامي، يو ملکي مشر

په د اوږدمهاله دوام 
  پرمختيا تاکيد

عمومًا زياتې اسانې 
  سيمې

  

  93 د پي ار ټي موډولونه– 18چوکاټ 

 هغه 94.د مرستې ورکوونکيو هېوادونو وړتياوې او سياسي ترجيحات د يو پي ار ټي په کار او فعاليت دروند اثر غورځوي
 د دې اسانتيا اجازه ورکوي چې د عمومي الرښودنه چې د ايساف د پي ار ټي په السکتاب کې ورکړل شوې رهبري هېواد ته

 په افغانستان کې د پي ار ټيمونو بين االداري ارزونې د دې 2006د . سيمييزو شرايطو سره سمه پي ار ټي برابر کړي
ويلى؛ دې ارزونې د الرښودنې د کموالي له امله رامنځته شوى " دوه سرى تلوار"اسانتيا گټې بحث کړي، خو دې ته يې 

." پي ار ټي د څه په اړه دى، دا بايد د څه په اړه وي، او د دې محدوديتونه بايد څه وي" تشريح کړې چې ذهني گډوډي داسې
د متحده اياالتو د سولې د ادارې يو راپور معلومه کړې چې د پي ار ټي په الرښودنو کې د مشخصيت نشتوالي رهبري 

 سره سم دغه الرښودنې ترجمه او عمليات ترسره کړي، ملتونو ته اجازه ورکړې چې د خپلو ملي گټو او سيمييزو شرايطو
  95.چې په دې توگه يې په افغانستان کې د امنيت او بيا رغونې چارو ته يوه نامربوطه، او عارضي الره نيولې ده

ه د پي ار ټيمونو لخوا اخيستل کېدونکې او ورسر. هر رهبري ملت د خپل پي ار ټي لپاره په خپله د ستراتيژۍ پرېکړه کوي
 کې، افغان دولت پي ار ټيمونه هڅوي ANDSپه . مرسته کېدونکې پروژې د هر پي ار ټي لخوا په خپل سر پرېکړه کېږي

چې خپلې هڅې د دغه سند د ترجيحاتو او پروسو سره برابر کړي او دولت ته د ټولو فعاليتونو راپور ورکړي، څو د کارونو 
ولسن سکول اف پبلک اينډ انټرنيشنل افيرز لخوا د پي ار ټيمونو په اړه يو خو، د ووډراو . د دويم ځلي کولو څخه ډډه وشي

د گڼ شمېر پي ار ټيمونو اهداف او موخې نه خو په واضح ډول منظم شوي او نه ورته "تحليل دا نتيجه راايستلې چې 
  96."معيارونه ټاکل شوي دي

 څرنگه چې پي ار 97. دولت اثرورسوخ پراخول وود پي ار ټي د سيسټم له اصلي اهدافو څخه يو د افغانستان د مرکزي
. ټيمونه زيات پاخه شول، نو د هغوى په اهدافو کې هم د ټولنې پرمختيا شامله او د محلي حکومتدارۍ پياوړي کول شامل شو

ي کمېټې  او پلټنو په اړه ضمننظارت کې د متحده اياالتو د خلکو د استازو د وسله والو خدمتونو د کمېټې د 2008په اپريل 
 په افغانستان کې د متحده اياالتو په مشرۍ د هر پي ار ټي لپاره وزارتراپور ورکړ چې نه د دفاع او نه د بهرنيو چارو 

 کې د افغانستان د امنيت او ثبات په لور د 2008په جون . کومه اوږدمهاله ستراتيژي، مشن او اهداف جوړ کړي وو
  :حده اياالتو د پي ار ټيمونو لپاره د مشن الندې بيان ورکړى د متوزارتپرمختگ په راپور کې د دفاع 

د واليتي بيا رغونې ټيمونه به د افغانستان د اسالمي جمهوريت سره د هغې د واک په غځولو کې مرسته "
کوي، د دې لپاره چې د عملياتو په پېژندل شويو برخو کې د يو باثباته او خوندي چاپېريال په پرمختيا کې 

  ."رابره کړي، او د امنيت د سکټور ريفورم او بيا رغونې هڅې وتوانوياسانتيا ب
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 ويلي چې د متحده اياالتو پي ار ټيمونه د ايساف لخوا د ورکړل شوې عمومي الرښودنې الندې کار کوي او د وزارتد دفاع 
  : کوييې وړاندې کړې چې د پي ار ټيمونو د مشخصو فعاليتونو الرښودنه" عملياتو څلور مهمې کرښې"

 د مشروعو مقاماتو اغېزمنتيا زياته کړي؛ •

 د نامشروعو مقاماتو اغېزمنتيا کمه کړي؛ •

 د مشروعو مقاماتو مشروعيت زيات کړي؛ او •

 .د نامشروعو مقاماتو مشروعيت کم کړي •

ار د پي . راپور پي ار ټيمونه په افغانستان کې د دې د تروريزم ضد هڅې د برخې په توگه تشريح کړيوزارت د دفاع 
ټيمونو هڅې چې د واليتي کچې د دولتي چارواکيو روزنه کوي ښې حکومتدارۍ ته وده ورکوي، کومه چې په بدل کې د 

  .قانون د حاکميت لپاره په سيمييزه توگه درناوى قوي کوي

  قومانده او کنټرول

ل رهبري ملت د تاکتيکي کنټرول په افغانستان کې ټول پي ار ټيمونه د ايساف تر کنټرول الندې دي، خو هره پي ار ټي د خپ
 د بېلگې په ډول، په افغانستان کې د 98.الندې دى؛ د يو پي ار ټي رهبري ملت د دې د سايز، جوړښت، او مشن پرېکړه کوي

 لخوا انسجام کېږي، پرته د زابل له پي ار CJTF-101متحده اياالتو په مشرۍ ټول پي ار ټيمونه د سيمييزې قوماندې ختيځ د 
ه چې ثبات لپاره د متحده اياالتو د قوماندې د جنرال د مرستيال د رارسېدو سره سيمييزې قوماندې جنوب ته هم ټي، کوم

برسېره پر دې، د متحده اياالتو د ملکي پي ار ټي . هره سيمييزه قومانده د ايساف قوماندان ته راپور ورکوي. راپور ورکوي
ځي، د اداري معامالتو لپاره د کابل په سفارت کې د متحده اياالتو اړوندې پرسونل، کوم چې د پوځي قوماندې د الندې نه را

  .ادارې ته راپور ورکوي

لخوا هم د تگالرې الرښودنه ) PRT ESC(ټول پي ار ټيمونه په کابل کې د دفتر لرونکې پي ار ټي عمومي اداري کمېټې 
 د قوماندان په توگه هم دوه USFOR-Aڅوک چې د  (ترالسه کوي، د کومې چې په دوو مسوولينو کې يو د ايساف قوماندان

او دويم د افغانستان د کورنيو چارو وزير دى، او نور پکې په کابل کې د متحده اياالتو سفير، د ) گونى مسووليت لري
 د اروپايي ټولنې ځانگړى استازى، د سرتېرو د ورکوونکو ملتونو سفيران، د افغانستان د ماليې وزير، د ملگرو ملتونو

د پي ار ټي کمېټه خپلې فعاليتي مسلې د پي ار . عمومي منشي ځانگړى استازى، او د ناټو لوړرتبه ملکي استازى شامل دي
په افغانستان . ټي يوې ماتحتې کاري ډلې ته سپاري، په کومه کې چې د ملگرو ملتونو او اړوندو سفارتونو استازي شامل دي

  . 5 جوړښت د يو انځور لپاره، وگورئ انځور کې د پي ار ټي د قوماندې او کنټرول د
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  99 د پي ار ټي قومانده او کنټرول– 5انځور 

  

د پنجشېر له پي ار ټي پرته، په افغانستان کې د متحده اياالتو د نورو ټولو پي ار ټيمونو مشري پوځي پرسونل کوي؛ خو، د 
 پي ار ټيمونو کې، 10 نه په 12د متحده اياالتو په مشرۍ د . سره نده ملکي جزو د دفاع وزارتپوځي مشرۍ قومانده د غير 

په ډېرو پي ار ټيمونو . کسيز بين االداري سمبالښت د ټيم سره کار کوي-4پوځي رهبري د عملياتو د ترسره کولول پاره د 
کيان وي؛ په يو د متحده اياالتو په کې د بين االداري سمبالښت د ټيم درې ملکيان په پي ار ټي کې د متحده اياالتو يواځيني مل

 استازى دى څوک چې د بديل پرمختيا د پروگرام USAIDمشرۍ او دوه د نړيوالو په مشرۍ پي ار ټيمونو کې يو اضافي د 
  .6د متحده اياالتو د يو تشکيلي چارټ لپاره وگورئ انځور . مسووليت په غاړه لري

  

  

  

  

يزه قومانده سيمي
 پالزمينه

سيمييزه قومانده 
 شمال

سيمييزه قومانده 
 جنوب

سيمييزه قومانده 
 لويديځ

سيمييزه قومانده 
 ختيځ

 د دفاع وزارت ناټو

د امريکا مرکزي 
 قومانده

USFOR-Aد ايساف قومانده قومانده 

 هدف ځواکونه

 د متحده اياالتو په مشرۍ سازمانونه

  سازمانونهۍ په مشروادونوې د غير امريکايي هېايساف ک

يټ پي ار ۍد متحده اياالتو په مشر  

يټ پي ار ۍ په مشروادونوې ايساف د غير امريکايي هد
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  100 متحده اياالتو په مشرۍ د پي ار ټيمونو جوړښت افغانستان کې د– 6انځور 

  

 د متحده اياالتو 5 نه تر 3 تنو پرسونل څخه جوړ شوي دي، په گډون د 100 نه تر 50د متحده اياالتو پي ار ټيمونه عمومًا د 
 د رواني عملياتو د يو د متحده اياالتو پي ار ټيمونه عمومًا د نظامي پوليسو د يو يونټ،. يا قرارداديانو\د حکومت ملکيانو او

ماينونو د ليرې کولو د يو يونټ، د يو استخباراتي ټيم، معالجينو، د ځواک د ساتنې د يو يونټ، او \يونټ، د چاودېدونکو توکيو
په ځينو پي ار ټيمونو کې څلور يا پنځه افغانان هم شامل وي چې د ترجمانانو، د . د اداري او مالتړي پرسونل څخه جوړ وي

  . اضافي عمله ويUSAIDان د کورنيو چارو د وزارت د استازو په توگه کار کوي، او يا پکې د افغانست

 څخه د عملې يو USDA، او USAID، وزارتد متحده اياالتو هر پي ار ټي ته واک ورکړل شوى چې د بهرنيو چارو د 
وگورئ چوکاټ (ولې چوکۍ ډکې دي  راپور ورکوي چې دا مهال له يو پرته ټوزارتيو غړى شامل کړي؛ د بهرنيو چارو 

 سيمييزه قومانده

 هدف ځواک

بهرنۍ چارې، 
USAID ،USDA  

 مانداند پي ار ټي قو •
 د بهرنيو چارو استازى •
  استازىUSAIDد  •
  استازىUSDAد  •

 د مشرتابه ټيم

 د پي ار ټي مرستيال قوماندان

د جگړې د خدمت   عمليات\اداري
 مالتړ

ملکي چارې، انجينيران،  امنيت
  او نظامي پوليس

  نظامي عمله

   ملکي چارواکي کورنيو ادارو ته راپور ورکوي---

  د معلوماتو تحليلUSDA او USAID، وزارتونو لخوا د دفاع، بهرنيو چارو د GAOد : سرچينه
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 او تحقيقاتو ضمني کمېټې راپور ورکړى چې دواړه ملکي نظارتد خلکو د استازو د وسله والو خدمتونو د کمېټې د ). 19
 د داسې بااستعداده او اړوندو مهارتونو او تجربو لرونکو کسانو په موندلو کې مشکالت لري چې په د دفاع وزارتادارې او 
  101.نو کې يې شامل کړيپي ار ټيمو

  ملکي  نظامي
  USAID  USDA  بهرنۍ چارې

  پي ار ټي
  ايچ\او  واک

  ايچ\او  واک  ايچ\او واک  ايچ\او واک
  1  1  1  1  1  1  89  69  اسعداباد
  1  1  1  2  0  0  63  63  باگرام
  1  1  1  1  1  1  99  99  فراه

  1  1  1  1  1  1  88  88  گردېز
  1  1  1  1  1  1  88  88  غزني

  1  1  1  1  1  1  88  88  جالل اباد
  1  1  1  1  1  1  88  88  خوست
  1  1  1  1  1  1  88  88  مهترالم
  1  1  1  1  1  1  88  88  نورستان
  1  1  1  1  1  1  55  55  پنجشېر
  1  1  1  1  1  1  99  99  قالت
  1  1  1  1  1  1  88  88  ښرنه
  12  12  12  13  11  11  1021  1021  ټول

  

  102ونو کې ملکي او نظامي پرسونل افغانستان کې د متحده اياالتو په مشرۍ پي ار ټيم- 19چوکاټ 

 سره 2009 تنه ملکيان په نړيوالو پي ار ټيمونو کې په کار کولو هم لري؛ د جنوري 20متحده اياالت د امريکايي حکومت 
 برسېره پر 103. تنه پرسونل په غير امريکايي پي ار ټيمونو کې کار کوي9 او د بهرنيو چارو د محکمې USAID 11سم، د 

 تنه پرسونل 12 په کابل کې د متحده اياالتو سفارت او مشن ته هم USDA، او USAIDارو محکمې، دې، د بهرنيو چ
  .ورکړى چې د پي ار ټيمونو مرسته وکړي

 ته د متحده اياالتو پس له جگړې وزارتپه واضح ډول د بهرنيو چارو ) 2005دسمبر  (44د ملي امنيت د ولسمشرۍ فرمان 
) 2005نومبر  (3000.05 فرمان د دفاع وزارتخو، . پاره د رهبري ادارې صالحيت ورکويد بيا رغونې د هڅو د انسجام ل

دواړه ادارې، او . اعالنوي" جگړې د عملياتو په پرتله د متحده اياالتو د پوځي مشن عمده ترجيح"د ثبات عملياتو ته د 
ټي اړوندو فعاليتونو بين االداري انسجام د پي ار .  هم، په افغانستان کې مشخصې عالقمندۍ او واکونه لريUSAIDورسره 

د کاري مېدان او هېواد په کچه ترسره کېږي، خو د اداري کچې پالن جوړونې عمومًا د ادارې لخوا په واشنگټن کې ترسره 
داسې کوم والړ، د اداري کچې بين االداري سازمان نشته چې په مشخص ډول د پي ار ټي د بين . کېږي او لېږل کېږي

  104. فعاليتونو ارتباط يا نگراني وکړياالداري

  سرچينې برابرول

د متحده اياالتو د مشرۍ پي ار ټيمونو لپاره، تقريبًا د ټولو . د پي ار ټيمونو د فعاليت لگښتونه د رهبري ملت مسووليت دى
د دفاع د . ديجه ورکوي بود دفاع وزارتفعاليتونو د لگښتونو، لکه امنيت، د ژوند مالتړ، دوامداري، او د کور چارې، لپاره 

 له مخې، د پي ار ټي لگښتونه په افغانستان کې د فعاليت د نورو لگښتونو څخه جال نه کتل کېږي او د متحده اياالتو د وزارت
 ته د هغوى د د دفاع وزارتحکومت هغه ملکي ادارې چې د متحده اياالتو په مشرۍ پي ار ټيمونو ته پرسونل ورکوي 

 سره سم، په افغانستان کې د يو پي ار ټي په سر د متحده 2007 د اگست 105.سې بېرته نه ورکويمامورينو د مرستې پې
  106. مليونه ډالر دى20اياالتو کلنى لگښت شاوخوا 
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د پي ار ټي د بيا رغونې د هڅو لپاره په ټول افغانستان کې د بوديجو بهير نشته؛ د پي ار ټي د عملياتو بوديجه هم د رهبري 
 د سمندرپورې بشري مصيبت د دفاع وزارتد متحده اياالتو په مشرۍ پي ار ټيمونو په اصل کې د . ام کېږيملت لخوا انسج

خو اوس، د متحده اياالتو په مشرۍ پي ار ټيمونه د . د بوديجې څخه پېسې کارولې) OHDACA(او ښاري مرستې 
 سپارښتنه کړې چې د GAO. رالسه کوي څخه بوديجې تCERP د د دفاع وزارتاو د ) ESF(اقتصادي مالتړ د بوديجې 

 د يو راپور له مخې، د 2008 دې زيات کړاى شي، او د اپرېل نظارتپي ار ټيمونو لخوا کارول کېدونو بوديجو کانگرسي 
 څخه غوښتنه کړې چې د پي ار GAO او تحقيقاتو ضمني کمېټې د نظارتخلکو د استازو د وسله والو خدمتونو د کمېټې د 

  107. د معلوماتو په اړه يوه مطالعه ترسره کړيټي د لگښتونو

ته ځي، کومې چې لنډمهاله، د کوچنۍ کچې ) QIP(په افغانستان کې د پي ار ټي د لگښت زياتره پېسې د عاجل اغېز پروژو 
په ټولو " د پي ار ټي د عاجل اغېز د پروگرام د برخې په توگه USAIDپروژې وې او د دې لپاره جوړې شوې وي چې د 

 د 108".تونو کې د دولت السرسى او اغېز پراخ کړي او د بهترې ازادۍ او اقتصادي فعاليت يو چاپېريال جوړ کړيوالي
USAID له مخې، د عاجل اغېز زياتې پروژې د انفراسټرکچر کوچنۍ پروژې دي، داسې لکه د اوبه خور سيسټمونه، د 

 او د دولتي ودانيو، ښوونځيو، او کلينکونو جوړول يا نوي پاکو اوبو رسول، د سرکونو بهترول، د برېښنا کوچني سيسټمونه،
کول؛ د عاجل اغېز د پروژو بوديجې برسېره پر دې د دولت د ظرفيت د لوړولو، د وظيفو پېدا کولو، کوچنيو مالي مرستو، د 

  109.جنس اړوند فعاليتونو، او د رسنيو د پروژو د مالتړ لپاره کارول شوې دي

 د عاجل اغېز د پروژو په ځاى يو بل پروگرام، د سيمييزې حکومتدارۍ او ټولنې د پرمختيا USAID کې، 2006په اکتوبر 
)LGCD ( کې، 2007پروژه پېل کړه، او په سپتمبر LGCD د عاجل اغېز د پروژو په ځاى په افغانستان کې د ESF د 

ټرکچر کوچنيو پروگرامونو ته  اوس هم د انفراسLGCD. مرستو د لگولو د اساسي مصرفوونکي په توگه رامخې ته شو
بوديجه ورکوي لکه د عاجل اغېز پروژو چې ورکولې، خو د دې تاکيد د سيمييزو حکومتونو د ظرفيت پياوړي کولو، په 
سيمييزه حکومتدارۍ کې د ټولنې فعاله ونډې اخيستلو ته هڅولو، او د هغو پرمختيايي مسلو حل کولو ته بدل شوى دى چې په 

  110.ې ثباتۍ او د ياغيتوب د مالتړ لپاره کار کويسيمييزه توگه د ب

 کې په عراق او افغانستان کې د نظامي قوماندانانو د سمدستي 106-108 بوديجې د کانگرس لخوا په پي ايل CERPد 
ته ځواب ووايي او د " د عاجلې بشري اسانتيا او د بيا رغونې غوښتو"بوديجې د سرچينې په توگه جوړې شوې وې تر څو 

، 12 د مالي سمبالښت د قاعدې جلد د دفاع وزارت د 111.ه اياالتو د پي ار ټي د بوديجو يواځينۍ پروگرامي سرچينه دهمتحد
اوبه او نالۍ :  د بوديجو قانوني کارونې ښيي، چې په هغې کې الندې برخې شاملې ديCERP، په مشخص ډول د 27باب 

ا؛ زده کړې؛ تليفوني مخابرات؛ اقتصادي، مالي او د سمبالښت ويستل؛ د خوړو توليد او تقسيم؛ کرنه؛ برېښنا؛ روغتي
بهترونې؛ ترانسپورت؛ د قانون حاکميت او حکومتداري؛ اوبه خور؛ د ښاري پاکولو فعاليتون؛ د ښاري مالتړ موټرې؛ د 

 کړاى شوي دي قوماندانان د دې نه منع. ښاري او کولتوري اسانتياو ترميم؛ او نورې عاجلې بشري او د بيا رغونې پروژې
 بوديجې د متحده اياالتو د پرسونل مربوط يا غيرمربوط گټې؛ تفريح؛ د وسلو د اخيستلو د پروگرامونو، او يا د CERPچې د 

نورو وسلو او مهماتو د اخيستلو؛ د جايزو د پروگرامونو؛ د ناچاودېدلو آلو د ليرې کولو؛ د هغو خدمتونو د نقل چې د 
تر . موجود وي؛ يا د افغان پوځي يا ملکي حکومت د پرسونل د معاشونو لپاره استعمال کړيښاروالۍ د حکومتونو لخوا 

 ډالرو زياتې 25،000 هغه پروژې يا فعاليتونه چې له CERP ډالرو پروژو منظوري قوماندانان ورکولى شي؛ د 25،000
  .بوديجې ته اړتيا لري الزمه ده چې د قوماندان د مشرانو لخوا منظورې شي

  منتيااغېز

 او تحقيقاتو د ضمني نظارت کې د خلکو د استازو د وسله والو خدمتونو د کمېټې د 2008د پي ار ټيمونو په اړه په اپرېل 
کمېټې راپور څرگنده کړې چې هر څو که په افغانستان کې د پي ار ټيمونو د مثبتو اغېزو بياني ثبوت شته، خو د پي ار ټي 

د متحده اياالتو د ستراتيژيکو اهدافو د الس ته راوړلو لپاره .  لپاره کومه معياري پېمانه نشتهپروگرام د اغېزمنتيا د معلومولو
 کوم معياري پروسيجرونه وزارتاو نه د دفاع  د پي ار ټيمونو د پرمختگ د تکاملي جاج اخيستلو لپاره نه د بهرنيو چارو
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و د هغوى د هڅو د معيار، اغېز، او گټورتيا په اړه د دې راپور دا هم څرگنده کړې چې د پي ار ټيمونو ا. جوړ کړي دي
هر څو که پي ار ټيمونو د خپلو بشپړو کړو پروژو او مصرف کړو . معلوماتو برابرولو لپاره کوم معيارونه ندي جوړ شوي

  .ډالرو ډاټا راغونډه کړې ده، خو دا احصايې د پي ار ټي د اغېزمنتيا د معلومولو لپاره کفايت نه کوي

ختيځ کې د متحده اياالتو په مشرۍ - سره سم، د بهرنيو چارو محکمې راپور ورکړى چې په سيمييزه قومانده2009ري د جنو
باندې په ولسواليو او واليتونو کې د ) حکومتداري، امنيت، او پرمختيا(پي ار ټيمونه وخت په وخت د عملياتو په درېو کرښو 

ختيځ د قوماندې جنرال -وزارت کنډک هدف ځواکونو ته او بيا د سيمييزې  دا راپورونه د112.اړه راپور ورکوي پرمختگ په
 انځور نه وړاندې کوي خو د بشپړدا راپورونه د پي ار ټي د هڅو يو . او د متحده اياالتو د سفارت عملې ته ورکول کېږي
  .واليتونو او ولسواليو يوه پراخه ارزونه وړاندې کوي

، CSTC-Aختيځ، ايساف مرکز، - راپور ورکوي چې دا مهال د سيمييزې قوماندېد بهرنيو چارو اداره برسېره پر دې
USFOR-A او د متحده اياالتو د سفارت د ادارو لخوا داسې هڅې روانې دي چې د قوماندانانو د فعاليتي ارزونې دا لنډ ،

ښودونکو په راوړلو کېږي ځکه " نتيجو"اوس ال زيات تاکيد د بهترو . راپورونه د ملکي ادارو ارزونو او نتيجو ته وغځوي
) لکه پروژې بشپړې شوې، ډالر مصرف شول، او داسې نور(چې د اوسنيو ښودونکو زيات دروند تمرکز په سرسري خاکو 

  113.دى

لکه د متحده اياالتو د سولې د ادارې پس له جگړې د سولې او ثبات د عملياتو د مرکز مشر پروگرام افسر رابرټ پيريټو چې 
له موافقه شويو اهدافو پرته، د اغېزمنتيا قضاوت "مه کانگرس ته په خپله گواهۍ کې وويل چې، 18کتوبر په  د ا2007د 

د پي ار ټيمونو لپاره د يو جال، موافقه شويو اهدافو د سيټ اړتيا ده، په داسې حال کې چې د هغوى د کاري . کول گران دي
د داسې کومې ذريعې په غياب کې چې ايا پي ار ټيمونه . انو ضرورت دىوړتيا د پېمانه کولو لپاره د نورو موافقه شويو پېم

اغېزمن دي که نه، د دې پرېکړه کول مشکل دي چې ايا متبادل ميکانزمونه به زمونږ اهداف په بهتره طريقه الس ته راوړى 
  ."شي که نه

  د عراق د پي ار ټيمونو سره پرتله

ار ټيمونه يو بل ته ورته مشنونه لري، خو د هغوى جوړښتونه عمومًا مختلف په داسې حال کې چې د عراق او افغانستان پي 
هر څو که دا ستايينه په عراق کې د متحده اياالتو پخواني سفير زلمي خليلزاد ته ځي چې په افغانستان کې د سفير په . دي

راق پي ار ټيمونه خپلو افغان توگه د خپلې پخوانۍ وظيفې په توگه يې په عراق کې پي ار ټيمونه معرفي کړل، خو د ع
 د پي ار ټي مفکوره همداسې د افغانستان نه عراق ته نه وه انتقال کړاى شوې، بلکې 114.سياالنو ته ډېر ورته والى نه لري

د پي ار ټي د دواړو پروگرامونو ترمنځ تر ټولو غټ توپيرونه . سيمييزې وضعې سره د برابرولو لپاره پرې بيا غور شوى و
په افغانستان کې د متحده اياالتو په مشرۍ د پي ار ټيمونو مشري د نظامي پرسونل لخوا کېږي، .  او جوړښت ديد قوماندې

مشرۍ د پي ار ټيمونو مشري د بهرني خدمت د افسر خو په عراق کې د متحده اياالتو په . او د امنيت جزو د ټيم برخه ده
په افغانستان کې د پي ار ټيمونو لپاره د متحده اياالتو موډل . لخوا کېږي، او د پي ار ټي د امنيت عنصر د پي ار ټي برخه نده

 د عراق پي تقريبًا په بشپړ ډول په نظامي پرسونل جوړ دى، چې يواځې يو کوچنى ملکي عنصر لري، په داسې حال کې چې
د افغانستان او عراق د پي ار ټيمونو ترمنځ د توپيرونو د يوې . ار ټيمونه د متحده اياالتو د حکومت زيات ملکيان کاروي

  .20عمومي کتنې لپاره وگورئ چوکاټ 

  عراق  افغانستان  
  28  12  د متحده اياالتو په مشرۍ پي ار ټيمونو شمېره

  3  14  رهد نړيوالو په مشرۍ پي ار ټيمونو شمې
 د واليتي کچې پي ار 12  د متحده اياالتو د پي ار ټيمونو ډولونه

  ټيمونه
   د واليتي کچې پي ار ټيمونه11 –
 د محلي کچې وصل پي ار 13 –

  )اي پي ار ټيمونه(ټيمونه 



  د سيګار د ارزونې اساسي ځايونه– 4برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  56
 

 کوچني د واليتي مالتړ ټيمونه 4 –
چې د امنيتي ستونځو ) پي ايس ټي(

له امله د اړوند واليت څخه بهر 
  فعاليت کوي

د هوايي : د دفاع وزارت  د مشرۍ ټيم
ځواک ډگرمن يا د بحريې سي 

  ډي ار

د بهرني خدمت : وزارتبهرنيو چارو 
  افسر

 –پي ار ټيمونه   ) ملکيان5-3 (102-58  د متحده اياالتو د يوې يوې پي ار ټي عمله
10-45  

اي پي ار ټيمونه 
– 10-20  

 –پي ايس ټيمونه 
  10تر 

  450  1055  ي ټوله عملهد متحده اياالتو د پي ار ټ
  وزارتد بهرنيو چارو   استازيتوب لرونکې امريکايي ادارې

USAID  
USDA  

د بهرنيو چارو 
  وزارت

USAID  
USDA  

  انصاف
  تجارت

 
  

د ټيم د نظامي يونټونو لخوا   امنيت
  نيول کېږي

د نظامي يونټونو او شخصي امنيتي 
  قرارداديانو لخوا ورکول کېږي

  

  ن او عراق د پي ار ټي پرتله د افغانستا– 20چوکاټ 

  لنډيز

په راتلونکيو مياشتو کې، سيگار پالن لري چې د سيگار د قرارداد د پلټنې او د پي ار ټي د فعاليت په مخکې بحث شويو 
په . تر دې نېټې، سيگار په دې درجه کې ندى چې په دې اړه د راپورونو وختونه او نېټې ورکړي. برخو تمرکز وکړي

د دفتر له جوړېدو سره، سيگار کولى شي د کار د ځاى او سيمييزو موقعيتونو څخه خپلې هڅې راغونډې کړي افغانستان کې 
  .او په دې هڅو کې مخکې الړ شي

په هر سفر کې د پي . د پي ار ټيمونو په برخه کې د لومړنيو هڅو په ترڅ کې سيگار پنځو پي ار ټيمونو ته سفرونه کړي دي
دې او کنټرول، او سرچينې پېدا کولو، او همداراز محلي واليانو سره د ليدنې يوه کتنه شامله کړاى ار ټي د ستراتيژۍ، قومان

دا هڅې به هغه . شوې وه تر څو د محلي دولتدارۍ د اهدافو او ننگونو سره د پي ار ټيمونو په چوکاټ ځان وپوهول شي
.ه بشپړ ډول فعال شيوخت نورې هم تېزې شي چې په افغانستان کې د سيگار مستقيم دفتر پ
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ار تازه معلوماتگ د سي– 5برخه   

  ي ډيزاينتار تشکيالگد سي

 په وخت او جامع راپورونه نظارتد سيگار ترکيبي جوړښت داسې شوى چې په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅو په اړه د 
پلټنې، معاينې او تحقيقات ترسره د داسې برخو نه جوړ دى چې سيگار ته معلومات ورکوي؛ . سي.د سيگار ډي. برابر کړي

سيگار ته د دوکې، ضياع، او ناسم استعمال . کوي؛ او د سيگار د حقيقت موندنې په اړه غوښتل شوي راپورونه تياروي
تورونه په يو شمېر طريقو رسېږي، چې په هغې کې د زياتې يادونې وړ د تماس شمېره ده کومه چې اوس په متحده اياالتو او 

لدې امله چې په افغانستان کې پرسونل ډېر ځي راځي، دا مهمه ده چې د پلټونکو، معاينه . واړو کې کار کويافغانستان د
کوونکيو، او تحقيق کوونکيو يو فعال ټيم په متحده اياالتو او افغانستان دواړو کې وساتل شي څو د موجودو معلوماتو څخه 

  .دىد سيگار تشکيلي ډيزاين الندې ښودل شوى . کار واخلي

  

   د سيگار تشکيالتي چارټ– 7انځور 

  

کانګرس

  وزيربهرنيو چارود  د دفاع وزير

 د سيگار عمومي مفتش

د عمومي مفتش   مرستيال عمومي مفتش
  اساسي مرسيتال

د افغانستان مخ په وړاندې عمليات، تحقيق،
 معاينې او پلټنه

عمومي 
  سالکار

  شر مشاورم

د سيګار د 
  عملي مشر

  عمليات
د معلوماتو د 
 سمبالښت رياست

تحقيقاتو لپاره د عمومي مفتش 
  مرستيال

معاينو او د تماس د شمېرې 
  لپاره د عمومي مفتش مرستيال

پلټنو لپاره د عمومي مفتش 
  مرستيال
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  ار افغانستان دفترگد سي

د سيگار افغانستان دفتر به د پلټن، معاينو، او تحقيقاتو د برخو څخه جوړ وي، په کابل کې د متحده اياالتو په سفارت او په 
ستان کې د سيگار د دې مستقيم دفتر لومړني عناصر په افغان. هېواد کې په درېو نورو ځايونو کې ټيمونو سره به مربوط وي

کوي ) PDIG(د دې دفتر مشري د سيگار د عمومي مفتش اساسي مرستيال .  کې ځاى پر ځاى شوي دي2009په جنوري 
او تمه کېږي چې په راتلونکو څلورو مياشتو کې به دومره وده وکړي چې درې سټاليټ دفترونه پکې شامل شي کوم چې به 

  :په افغانستان کې د سيگار د دفتر جوړښت الندې ښودل شوى دى. فغانستان کې موقعيت ولريپه ټول ا

  

   د افغانستان دفتر تشکيالتي چارټ - 8انځور 

 د فعاليتونو يوه بله مهمه برخه د تماسونو ترالسه نظارتبرسېره پر پلټنو، معاينو، او تحقيقاتو، په افغانستان کې د سيگار د 
د . دا شمېره به شکايتونه او تورونه ترالسه کوي، ثبتوي، او پر مخ وړي.  هغوى مخ پر وړاندې وړلو سيسټم دىکول او د

د افغانستان د . تماس د شمېرې عمله به د دې لپاره لومړنۍ ارزونې کوي چې معلومه کړي نور اقدام ورته پکار دى که نه
 که هغه محلي تن وي، د ايتالف د شريکوال –انستان کې هر څوک تماس شمېره د کورنۍ شمېرې سره پيوسته ده او په افغ

 په دې توانوي چې سيگار ته د دوکې، ضياع يا ناسم –مامور وي، د امريکا د حکومت مامور وي، او که قراردادي وي 
  .استعمال يا نورو غلطيو شکايتونه وکړي

  

  ار بوديجهگد سي

 مليونه اضافي 5 مليونه ډالر اختصاص کړل او 2ورمې درې مياشتنۍ لپاره  د څل2008د متحده اياالتو کانگرس د مالي کال 
 لپاره 2009سيگار د مالي کال .  د ضميمه يي اختصاصونو څخه ورکړل2008 لپاره د مالي کال 2009ډالر يې د مالي کال 

مليونه ډالرو اختصاصي بوديجو  16سيگار وروسته د ټولو .  مليونه ډالرو په اندازه داخل کړه23.2خپله د بوديجې اندازه د 
 مليونه ډالر نور اختصاص 9 د ځواکمن امنيت، د مصيبت د مرستې، او د دوامداره اختصاصونو د قانون څخه 2009لپاره د 
  .کړل

  

  

  د سيگار اساسي مرستيال

 

  مرستيال

 CSTC-A  باګرام  کندهار  کابل
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  رقم  وخت ختمېږي  ورکړل شوې  اختصاص شوې  عامه قانون  اختصاصونه
 لپاره 2008د مالي کال 

ضميمه يي اختصاصونه، 
  2642ايچ ار

   ډالر2،000  2009\30\9  2008\30\6  2008\30\6  252-110. ايل.پي

 لپاره 2008د مالي کال 
ضميمه يي اختصاصونه، 

  2642ايچ ار

   ډالر5،000  2009\30\9  2008\30\6  2008\30\6  252-110. ايل.پي

د ځواکمن امنيت، د 
مصيبت د مرستې، او د 
دوامداره اختصاصونو د 

  2009قانون، 

   ډالر9،000  2010\30\9  2008\30\9  2008\30\9  329-110. ايل.پي

            
   ډالر16،000          ټول

  

  )په مليونونو کې(د سيگار د بوديجو لنډيز : 21چوکاټ 

 تنه مستقيم مامورين په کار وگوماري او 37 مليونه ډالر به سيگار ته اجازه ورکړي چې شاوخوا 16په داسې حال کې چې دا 
 مليونه ډالرو څخه کمې دي چې په 23.2وژيستيکي ضرورتونو لپاره پېسې ورکړي، دا د هغو د مالتړ د خدمتونو، ځاى، او ل

  . په فعاليتونو کې د دې دفتر چارې په اغېزمن ډول عملي کړاى شينظارتاول کې يې غوښتنه د دې لپاره شوې وه چې د 

 مليارده 32ښود چې په اغېزمنه توگه د هغو  مليونو په هغو تفصيلي ارزونو، تکاملي جاجونو او تحليلونو محدوديت کې16دې 
مه 3 د دسمبر په 2008د . ډالرو بشري او د بيا رغونې مرستې نگراني وکړي چې د متحده اياالتو لخوا ورکړل شوي دي

 مليونه ډالرو يوه 7.2 د ضميمه يي بوديجې لپاره د سمبالښت او بوديجې دفتر ته د 2009سيگار په رسمي توگه د مالي کال 
  . ښتنه وړاندې کړه تر څو د تشکيالتي سرچينو کمى پرې بشپړ کړاى شيغو

  

  ډې اعالميې بيانيهگد 

 د مرستيال سکرتر او د وزارتمه د سيگار د گډې اعالميې بيانيه په ترتيب سره د د بهرنيو چارو د 21 د اکتوبر په 2008د 
 د نظارتگار جوړېدل د قانون په توگه او د افغانستان د دې بيانيې د سي.  د مرستيال سکرتر لخوا السليک شوهوزارتدفاع د 

دواړو محکمو د . يوې خپلواکې او مقصدي ادارې په توگه ياد کړ، چې په درې مياشتو کې به کانگرس ته راپور ورکوي
 چې د سيگار په بيانيه کې د ادارو دننه ماتحتو محکمو ته دا الرښودنه شامله کړاى شوې وه. سيگار لپاره خپل مالتړ ياد کړ

  . کې ورکړل شوې ده4دغه بيانه په ضميمه . په تطبيق کې همکاري او مرسته وکړي

  

  115: مرستيال سکرتر څرگنده کړې چېوزارت مرستيال سکرتر او د دفاع د وزارتپه دې بيانيه کې د بهرنيو چارو د 

  

  

  

د بهرنيو چارو د محکمې او د دفاع د محکمې دننه ټول اجزاء به خپله پوره همکاري او مرسته له سيگار سره کوي چې "
گه د افغانستان د بيا رغونې د فعاليتونو د نظارت او احتساب د وړاندې بوتلو لپاره خپل مشن د قانون سره سم دا په دې تو
 ."پوره کړي
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   د عمومي مفتش د ريفورم قانون2008د 

د سيگار د راتلونکو فعاليتونو او . ايي جي د ريفورم د قانون د السليک کولو مننه کويمه د 14 د اکتوبر په 2008سيگار د 
  . کې ورکړل شوى دى4واکونو لپاره د يو الرښود په توگه دغه قانون په ضميمه 

  ار د افغانستان سفرونهگد سي

و پر مهال د سيگار د عملې غړيو د دې سفرون. سيگار د دې راپور د مودې دننه افغانستان ته څلور سفرونه ترسره کړي دي
د افغانستان د دولت مهمو چارواکيو سره اړيکې جوړې کړې، د متحده اياالتو د حکومت د ادارو د هغو افرادو سره يې وليدل 
چې د افغانستان د بيا رغونې په هڅو کې کار کوي، او هغه معلومات يې تيار کړل چې د دې درې مياشتني راپور سره اړوند 

سېره پر دې، په کابل او د افغانستان په نورو ځايونو کې د سيگار د مستقيمو دفترونو د جوړولو په لړ کې د ال زيات بر. وو
  .تياري په لور پرمختگ وکړاى شو

  :په هغو مهمو رهبرانو کې چې د سيگار افسرانو ورسره وليدل شامل دي

 لوى څارنوال •

 د کنټرول او پلټنې د دفتر محتسب •

  عالي منتظممحکمېد سترې د افغانستان  •

  قاضي القضاةمحکمېد افغانستان د سترې  •

 د سيمييزې حکومتدارۍ د خپلواک رياست رييس •

 د کرنې وزير •

 د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزير •

 د دفاع وزير •

 د دفاع د وزارت عمومي مفتش •

  وزيرمعارفد  •

 د انرژۍ وزير •

 د ماليې وزير •

 د کورنيو چارو وزير •

 زيرد عدليې و •

 د عامې روغتيا وزير •

  

  :برسېره پر دې، د سيگار ټيم د الندې امريکايي ادارو د استازو سره هم وليدل

  قوماندانCSTC-Aد  •
 د ايساف قوماندان •
• DEA 
 د دفاع د اتاشي دفتر •
 د دفاع د جنايي تحقيق خدمت •
 انصاف، لوړپوړي قانوني مشاورين •
• FBI 
  د مشن مسوولUSAIDد  •
 INL، وزارتد بهرنيو چارو  •
 ، د پي ار ټي مسوولوزارتد بهرنيو چارو  •

په افغانستان کې د قرارداد کولو د مسووليت اساسي  •
 مرستيال

 افغانستان ته د متحده اياالتو سفير •
 د متحده اياالتو د پوځ د جنايي تحقيق قومانده •
 د متحده اياالتو د سفارت د سمبالښت مشاور •
 افسرد متحده اياالتو د سفارت د سيمييز امنيت  •
• USAID 
• USAIDد دموکراسۍ او حکومتدارۍ دفتر ، 
• USAIDسيمييز ايي جي ، 
• USACEد پي ار ټي مسوول ، 
• USFOR-A د ،POLMILمسوول  

  



  د سيګار تازه معلومات– 5برخه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  61
 

  :دې ټيم د يو شمېر ايتالفي شريکوالو سره هم کتلي، چې په هغوى کې شامل دي

 رتانيې سفارتد برتانيې سفارت، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستيال مسوول، د ب •
 

 د عمومي منشي د ځانگړي استازي مرستيال، په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د مرستې مشن •

 

  :د سيگار ټيمونو د الندې ځايونو څخه ليدنه وکړه

 د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د انصاف مرکز •

 د گردېز پي ار ټي •

 د خوست پي ار ټي •

 د کجکي بند •

 د لښکرگاه پي ار ټي •

 يف پي ار ټيد مزار شر •

 د ترين کوټ پي ار ټي •

  

  ار د مرستې شمېرهگد سي

د دې لپاره چې د . سيگار د مهمې ضياع، دوکې او ناسم استعمال د راپور ورکولو لپاره يوه د تماس شمېره جوړه کړې ده
فغان عملې څخه عامه ولس، د متحده اياالتو د حکومت د مامورينو، قرارداديانو، او په محلي توگه په کار گومارل شوې ا

 لمبر واال تليفوني شمېره، وړيا فاکس 800معلومات راغونډ کړاى شي، د سيگار د تماس شمېره يوه وقف او وړيا امريکايي 
شمېره، په افغانستان کې د تليفون شمېره، په افغانستان کې د متحده اياالتو شمېره، د برېښناليک پته، او د سيگار د وېبپاڼې 

 ته برېښناليک کولى او يا دې وېبپاڼې ته hotline.sigar.milسمي دعوې د داخلولو لپاره کاروونکي د يوې ر. لينک لري
  .http://www.sigar.mil/hotline/Default.aspxورتللى شي 

د سيگار د تماس . سيگار سره د تماس د معلوماتو په وېبپاڼه د خپرولو برسېره، يو د تماس پوسټر هم جوړ کړاى شوى دى
په انگليسي کې په متحده اياالتو کې د متحده اياالتو په هغو ادارو، سازمانونو، او قرارداديانو د ويشلو لپاره جوړ پوسټر 

دري، پښتو، او (يو دويم پوسټر چې په درېو ژبو . کړاى شوى و چې د افغانستان د بيا رغونې په هڅو کې ونډه لري
برسېره پر دې، د افغانستان په تلويزونونو او . لو لپاره جوړ کړاى شيکې به وي به په ټول افغانستان کې د ويش) انگليسي

  .راديوگانو د تماس د دې معلوماتو په اړه اعالنونه راروان دي

  ار د انسجام هڅېگد سي

 د مسووليتونو دننه د هڅو د کوارديناتور په نظارت سيگار ته مسووليت ورکوي چې په افغانستان کې د 118-110پي ايل 
د بيا رغونې د هڅې د پراخه او سترې کچې په پام کې نيولو سره، نگراني په افغانستان کې د متحده اياالتو . ار وکړيتوگه ک

سيگار دې ته . د ماليه ورکوونکيو د بوديجو او د ويش او د قرارداد د عملي کولو او سمبالښت د وړتيا او اغېز لپاره مهمه ده
 السليک  د قوي پلټنې د پالن2009جنوب لويديځې اسيا لپاره د کې ) 2009ېل اپر(هم ژمن دى چې په راتلونکې موقع 

  . کوونکى جوړ شي
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 د بېالبېلو پروگرامونو لپاره د کوارديناتور د رول د ترسره کولو په مهم نظارتسيگار د افغانستان د بيا رغونې په تړاو د 
 مسووليتونه سر ته ورسوي، د سيگار د عملې لوړپوړو  او انسجامنظارتد دې لپاره چې د خپل دفتر د . ارزښت پوهېږي

  : د مهمو ادارو د لوړپوړو چارواکيو سره ليدلي دي، چې په هغوى کې شامل دينظارتافسرانو د 

  لوړپوړې عملهد عمومي مفتش دفتر د وزارتد بهرنيو چارو د  •

  لوړپوړې عملهد عمومي مفتش دفتر د USAIDد  •

 پوړې عمله لوړد دفاع وزارت عمومي مفتش •

 د ټولو مهمو د دفاع وزارت رييس، دا هغه شمېره ده چې د د دفاع وزارتد دفاع د تماس د شمېرې لپاره د  •

 شکايتونو، پېښو او معلوماتو لپاره کارول کېږي

  لوړپوړې عملهGAOد  •

 په افغانستان کې د متحده اياالتو د پوځ د جنايي تحقيق د قوماندې د يونټ مسوول ځانگړى اجنټ •

سيگار به د سينټکام د عمومي مفتش او په افغانستان کې د . يگار اراده لري چې د انسجام دې هڅو ته ادامه ورکړيس
USAIDد سيگار هغه عمله چې افغانستان کې ځاى پر ځاى .  د سيمييز عمومي مفتش سره د ليدلو لپاره وختونه برابر کړي

  .ملې سره هم په تماس کې ويشوې به د متحده اياالتو د حکومت د عمومي مفتش د ع

  ار د معلوماتو غوښتنهگد سي

 په فبرورۍ کې به سيگار د اړوندو ادارو څخه د معلوماتو غوښتنه وکړي څو کانگرس ته د راتلونکي راپور لپاره 2008د 
 کې 4، او 3، 2د دې معلوماتو د غوښتنې تمرکز به هغه اقدامات پېل کول وي چې د دې راپور په برخو . ترې مرسته واخلي

  :په مشخص ډول غوښتل شويو معلوماتو کې دا شامل دي. ال د مخه وړاندې شوي دي

 ادارې لخوا د ټولو اختصاصونو، ژمنو او مصرفونو د دوامداره حالت تازه حال •
 

 د عمومي مفتش د دفتر USAID د عمومي مفتش، د وزارت د عمومي مفتش، د بهرنيو چارو د د دفاع وزارتد  •
 د خپرو کړيو راپورونو د تعقيبي اقداماتو په اړه تصفيه نظارتا د افغانستان د بيا رغونې په اړه د  لخوGAOاو 

 شوي معلومات
 

، او بهرنيو چارو د د دفاع وزارت، USAID ،INL( راهيسې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ادارې 2005له  •
 اختصاصي بوديجو تفصيلي وضاحتونهد نامنل شويو، ضمني نامنل شويو، او نامصرف شويو ) وزارت

 
د هغو پېسو او د هغو غټو قراردادونو د ورکولو د پروسې لست کول چې پېسې يې د هغه حد نه اوړي چې وروسته  •

 به يې پرېکړه کېږي
 

لست کول چې د متحده اياالتو د حکومت د ) ټوليزو(د هغو سترو قراردادونو، قرارداديانو، او همکارانه موافقو  •
.ارې لخوا کارول شوي او د غټو اختصاصي بوديجو د ضمني ټاکنې د بوديجو تفصيلي ډاټاهرې اد
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  1ضميمه 
 منتخب اصطالحات او تعريفونه

  

  د افغانستان تړون
 نړيوالو سازمانونو په افغانستان باندې د لندن په کنفرانس کې گډون وکړ او د 11 هېوادونو او 64 کې، 2006په جنوري 

ه چې ښودل يې نړيواله ټولنه بايد څرنگه د افغانستان بيا رغونې افغانستان تړون منظوري يې ورکړه، دا يوه سياسي ژمنتيا و
د . دې تړون د راتلونکو پنځو کلونو لپاره افغانستان سره د نړيوالې همکارۍ لپاره يوه اليحه جوړه کړه. ته پېسې ورکړي

ولنې سره په داسې تړون موخه دا وه چې افغانستان په دې وتوانوي چې ال زيات پر ځان متکي شي، او هغه نړيوالې ټ
دې تړون د فعاليت لپاره درې مهمې او پر . همکارۍ کولو چې د اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا لپاره برابر شرايط جوړ کړي

او اقتصادي او ټولنيزه ) د قانون حاکميت او او بشري حقونه(چې هغه امنيت، حکومتداري : يو بل متکي ستنې وپېژندلې
 .و يې د مخ پر زياتېدونکي مخدره موادو د صنعت د له منځه وړلو ضرورت هم وپېژندهيو بل مهم جز. پرمختيا دي

  )AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون 2002 
دې د . اى ايف ايس اى په بنسټيزه توگه د افغانستان لپاره د متحده اياالتو اقتصادي، دموکراتيکه او نظامي مرسته زياته کړه

و اهدافو د مالتړ لپاره مادې وټاکلې چې خاکه يې د بون په موافقه کې وړاندې شوې وه او په افغانستان کې متحده اياالتو د هغ
د متحده اياالتو د حکومت اهداف د يو داسې دموکراتيک رياست جوړول وړاندې کوي چې د نړيوال تروريزم، د مخدره 

نو سره په سوله وي؛ او د دې توان ولري چې خپل داخلي او موادو د قاچاق او کر په وړاندې مبارزه کوي، د خپلو گاونډيا
 .خارجي امنيت وساتي

  )AIOG(د افغانستان د بين االداري عملياتو ډله 
دا ډله په افغانستان کې د متحده اياالتو د حکومت لخوا بوديجې ورکړل شوې د واليتي بيا رغونې ټيمونو د انسجام لپاره 

، نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې، د دفاع د وزارت د بهرنيو چارو د په دې ډله کې. مهمې پرېکړې کوي
دا رسمي بين االداري کمېټه ولسمشر ته د پاليسۍ د . ، او د هغو نورو ادارو استازي شامل دي چې مرستې ورکويوزارت

په . لو لپاره مربوطه پروسه برابرويکچې د پرېکړو د جوړولو او خبر ورکولو او د ادارو ترمنځ د معلوماتو د شريکو
افغانستان کې، د متحده اياالتو مرسته د متحده اياالتو د سفارت د دغه هېواد د ټيم له الرې انسجام کېږي، هر څو که ځينې 

  116.، ښايي د قوماندان په خوښه عملي کړاى شيCERPخاصې د بوديجې ورکولو پروسې، داسې لکه 

  )ARTF(عتبار بوديجه د افغانستان د بيا رغونې د ا
اى ار ټي ايف د گڼو مرستندويانو د اعتبار بوديجه ده چې د افغانستان د بيا رغونې د هڅو په مالتړ کې د نړيوال بانک لخوا 

 کې د دې له جوړېدو راوروسته، اى ار ټي ايف د افغانستان د دولت د تسلسلي بوديجې لپاره د مالي 2002په . اداره کېږي
  .رچينه ده، خو د دولت د بيا رغونې په پروگرام کې يې ترجيحي پانگونو ته هم زياته مرسته ورکړې دهمرستې مرکزي س

  )ANDS(د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي 
دا د " افغانستان د پرمختيا اصلي نقشه ده؛" د ANDSمه د ولسمشر حامد کرزي لخوا السليک شوې 21 د اپرېل په 2008د 

دا د پاليسۍ سند د افغان . ، اقتصادي ودې، او د غربت د کمولو په برخه کې د بهترۍ ستراتيژۍ لريامنيت، حکومتدارۍ
دولت لخوا جوړ شوى و او بنسټ يې د ملگرو ملتونو د زرکلنې پرمختيا پر اهدافو او پر افغانستان تړون دى؛ دا د افغانستان 

 کال کې افغانستان لپاره د حکومت ليد وړاندې 2020 په ANDS. د غربت د کمولو د ستراتيژۍ د سند په توگه هم کار کوي
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کوي او د هغو درېو ستنو دننه چې په افغانستان تړون کې يې خاکه وړاندې شوې وه مشخص اهداف وړاندې کوي چې په 
  . کې به الس ته راوړل کېږي2013-2008کلونو 

  اختصاص
خصو اهدافو لپاره ژمنې ترالسه کړي او د خزانې څخه پېسې دا د مرکزي حکومت د ادارو لپاره قانوني واک دى چې د مش

د خلکو د استازو د دواړو جرگو د قواعدو له مخې، د اختصاص يو قانون بايد د واک ورکړې قانون سازۍ عملي . راوباسي
انين د اختصاص عادي قو. د اختصاص د قوانينو ستر ډولونه عادي، ضميمه يي، کمښتي، يا دوامي دي. کول تعقيب کړي

دا مهال، عادي کلني اختصاصي قوانين چې د . هغه ټول اختصاصي قوانين دي چې ضميمه يي، کمښتي، يا دوامي نه وي
مرکزي محکمو، ادارو، او مختلفو حکومتي فعاليتونو د دوامي فعاليت لپاره بوديجې ورکوي په کلني ډول پرې د کانگرس 

کله چې د مالي کال له پېل کېدا مخکې په عادي . قوانين هم فعالېږيوخت په وخت د ضميمه يي اختصاص . لخوا غور کېږي
اختصاصي بلونو اقدام بشپړ نشي، نو په يو بل کې يو دوامي قرارداد يا گډ قرارداد ښايي د دې لپاره فعال کړاى شي چې د 

 هغوى عادي اختصاصونه اغېزمنو شويو ادارو لپاره د ټول کال لپاره، تر مشخصې نېټې پورې، او يا تر هغه وخته چې د
يو د کمښتي اختصاص قانون د هغې بوديجې واک ورکوي چې هغه ژمنې پوره کړي چې د . فعال شي، بوديجې ورکړي

  117.ترالسه کېدونکې بوديجې د واک څخه اوړي

  د بون موافقه
 چې د يو نوي اساسي د بون کنفرانس د افغانستان د سياسي بيا رغونې لپاره د يوې داسې پروسې د جوړولو نتيجه ورکړه

قانون منل پکې شامل وو او د افغانستان د سياست د بېالبېلو ډلو ترمنځ د يوې مهمې موافقې د برخې په توگه يې د 
  .دموکراتيکو ټولټاکنو غوښتنه وکړه

  )CERP(رام گد قوماندان د بيړني ځواب پرو
CERPوماندانان په دې وتوانوي چې د خپل مسووليت د  د دې لپاره جوړ شوى و چې په عراق او افغانستان کې سيمييز ق

سيمو دننه د داسې پروگرامونو په ترسره کولو چې په سمدستي توگه ځايي خلکو سره مرسته وکړي عاجلې بشري مرستې او 
  .د بيا رغونې ضرورتونو ته ځواب ووايي

  ژمنتيا
د مرکزي ملکيت په حساب کې، يوه ژمنتيا . داري ساتنهد ټاکل شويو بوديجو، او يا د نورو بوديجو، د هغوى د ژمنتيا په تمه ا

  118).د بېلگې په ډول دولت ته د ټولنيزې بيمې د گټې ورکولو لپاره(ښايي د شتمنيو د خرڅ لپاره اراده هم څرگنده کړي 

  )DCAA( قرارداد د پلټنې اداره د دفاع د
 د وزارتدې د دفاع د قرارداد د پلټنې اداره د دفاع د د واک، الرښودنې او کنټرول د الن) کمپټرولر(د دفاع د دويم سکرتر 

 د ټولو هغو اجزاو د قراردادونو او ضمني قراردادونو په تړاو د حساب او مالي د دفاع وزارتټولو قراردادي پلټنو او د 
راردادونو او دا خدمتونه د ق. مشورې خدمتونه ورکوي کوم چې د قرارداد د ترالسه کولو او ادارې مسووليت پر غاړه لري

ډي سي اى اى د حکومت ځينو نورو ادارو . ضمني قراردادونو د مذاکراتو، ادارې، او حل کولو په تړون کې ورکول کېږي
  . ته هم د قرارداد د پلټنې خدمتونه برابروي

  مصرفونې
او د پوره کولو لپاره هغه پېسې چې د مرکزي ادارو لخوا، نغدې يا د نغدو برابر، د مالي کال پر مهال د حکومت د ژمنتي

د بوديجې په استعمال کې، اصلي . اصطالح هم کارول کېږي" لگښت"د اصطالح په ځاى د " مصرفولو"د . مصرف شي
مصرفونې د هغو پېسو چيکونو ته چې خپاره شوي وي او يا هغو نغدو او نورو پېسو ته چې ورکړل شوې وي، او هغه چې 

اوس مصرفونې هغه اصلي مصرفونې دي چې د اختصاصي بوديجې حساب ته يې . لږې پکې بېرته ترالسه شوې وي، وايي
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لږ عايد راغونډ شوي او ورکړل شوي وي، داسې لکه هغه پېسې چې د ورکړل شويو سامانونو او خدمتونو په بدل کې 
  119.ترالسه شوې وي

  مالي کال
په ډېرو ځايونو .  حساب کتاب لپاره کارول کېږيد وخت يوه موده چې په تجارتونو او نورو ادارو کې د مالي بيانونو د کلني

کې د حساب او ماليې په اړه نافذ قوانين په هرو دولسو مياشتو کې يو ځل داسې راپورونه غواړي، خو دا نه الزموي چې 
رتونو مالي کالونه په بېالبېلو تجا). لکه د جنورۍ نه تر دسمبره(گنې هغه موده چې راپور پرې جوړ وي دې د کليز کال وي 

 نېټه پېلېږي او د سپتمبر په 1دا د اکتوبر په . مالي کال د مرکزي حکومت د حساب موده ده. او هېوادونو کې بېالبېل وي
مه پاى ته 30 د سپتمبر په 2003 پېلېږي او د 1 د اکتوبر په 2002 د 2003د بېلگې په ډول، مالي کال . مه پاى ته رسي30

  120.رسي

  د بهرنۍ مرستې اليحه
انستان د بيا رغونې لپاره د متحده اياالتو د اوسنۍ مرستې بنسټ د بهرنۍ مرستې پر اليحه دى، چې دا بهرنۍ پرمختيا د افغ

 د کانگرس د بوديجې په جواز وزارت لپاره د بهرنيو چارو د 2008لکه څرنگه چې . لپاره د بوديجو ورکولو يوه اليحه ده
سوله او امنيت، حکومت : نه د بوديجو ورکولو په الندې پنځو اهدافو کېږيکې ټاکل شوې، د بهرنۍ مرستې د اليحې الرښود

دا اليحه د هغو دموکراتيکو . په انصاف او دموکراتيک ډول کول، په خلکو کې پانگونه کول، اقتصادي وده، او بشري مرسته
پلو خلکو ضرورتونو ته او په ښه ډول حکومت کوونکيو رياستونو په پرمختيا کې د مرستې د هدف مالتړ کوي چې د خ

  121.ځواب وايي، پراخه غربت کموي او په نړيوال سيسټم کې خپل مسووليت ترسره کوي

  )ايساف(نړيوال سوله ساتى ځواک 
د ايساف په مهمو نظامي اهدافو کې شامل دي افغان دولت سره په ټول هېواد کې د . ايساف په افغانستان کې د ناټو مشن دى

 کې مرسته کول، د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو سره په همکارۍ د ثبات او امنيت عمليات دې د واکمنۍ په پراخولو
ترسره کول؛ د افغان ملي اردو روزنه او مالتړ کول؛ او د ناقانونه وسله والو ډلو په بې وسلې کولو کې د افغان دولت د 

  122.پروگرامونو مرسته کول

  ژمنې
قانوني توان ورکوي چې د هغو سامانونو يا خدمتونو پېسې ورکړي چې امر يې شوى يوه معلومه ژمنتيا چې حکومت ته دا 

وي يا ترالسه شوي وي، او يا د متحده اياالتو لخوا داسې قانوني مسووليت چې د متحده اياالتو له کنټروله بهر د دويمې ډلې 
يوه . ست يا په راتلونکي کې ورکړاى شيپېسې کېدالى شي چې سمد. لخوا د اقداماتو په برکت د قانوني توان حق جوړ شي

اداره يوه د پېسو ژمنه کوي، د بېلگې په ډول، کله چې دا يو امر ږدي، يو قرارداد کوي، بوديجه ورکوي، خدمت اخلي، يا 
داسې نور اقدامات وکړي چې په حکومت دا الزموي چې ولس ته او يا د حکومت د يو حساب نه بل ته د هغې پېسې 

  123.ورکړي

  )OMB(الښت او بوديجې دفتر د سمب
 کې مرسته کول او د انتظامي نظارت له مخکې ټاکل شوى مشن ولسمشر سره د مرکزي بوديجې د تيارولو په OMBد 

د ولسمشر د لگښتونو د پالنونو په جوړولو کې په مرسته کولو سره، او ايم بي . څانگې د ادارو په اداره کې نگراني کول دي
، پاليسيو، پروسيجرونو د اغېزمنتيا تکاملي جاج اخلي د ادارو ترمنځ د بوديجو د غوښتنو د مقابلې د ادارې د پروگرامونو

او ايم بي دا خبره يقيني کوي چې د ادارې راپورونه، قواعد، گواهي، او وړانديز . ارزونه کوي، او د بوديجو ترجيحات ټاکي
برسېره پر دې، او ايم بي د ادارې د . سره په مناسبت کې ديشوې قانون سازي د ولسمشر د بوديجې او د ادارې د تگالرو 

د دې برخو .  او انسجام چارې ترسره کوينظارتشيانو د ترالسه کولو، مالي سمبالښت، معلوماتو، او اصولي تگالرو د 
ولو او د انسجام په څخه په هره يوه کې د او ايم بي رول د اداري سمبالښت په بهترولو، د کاري وړتيا د بهترو پېمانو په جوړ

  124.ميکانزمونو، او په ولس د غېر ضروري بار په کمولو کې مرسته کول دي
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  د واليتي بيا رغونې ټيمونه
 او وزارتد بيا رغونې د هڅو يو تاکتيک چې په يوه مربوطه طريقه په کاري ساحه کې نظامي امنيت د بهرنيو چارو د 

USAIDې لپاره جوړ شوي وو چې په هغو سيمو کې د امنيت او بيا رغونې دواړه دا ټيمونه د د.  د عملې سره يو ځاى کوي
  .کارونه وکړي چرته چې امنيتي مسلې مرسته کارکوونکي له کار کولو منع کوي

  )QIP(د عاجل اغېز پروژه 
وو چې  افسرانو ته دا توان ورکول USAIDد عاجل اغېز د پروژې د پروگرام هدف د واليتي بيا رغونې په ټيمونو کې د 

تطبيق کړي کومې )  ډالرو څخه کم وي350،000 فيصده زيات لگښت له 90چې د هرې پروژې له (داسې کوچنۍ پروژې 
تر اگست . چې د ثبات، بيا رغونې او د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره د مرستې د جوړولو بنسټيز اهداف پر مخ بوځي

 دوى کې زياتې نسبتًا کوچنۍ د انفراسټرکچر پروژې دي، داسې په.  زياتو پروژې بشپړې شوې دي440 پورې، تر 2007
لکه ځايي خلکو لپاره د اوبه خور سيسټمونه، د پاکو اوبو رسول، د سرکونو بهتروالى، د برېښنا کوچني سيسټمونه، او د 

ژو بوديجې د دولت د برسېره پر انفراسټرکچر، د عاجل اغېز د پرو. دولتي ودانيو، ښوونځيو او کلينکونو جوړول يا ترميمول
ظرفيت د لوړولو، د وظيفو د پېدا کولو، د کوچنيو مالي مرستو، د جنس اړونده فعاليتونو، او د رسنيو د پروژو د مالتړ لپاره 

  125.هم کارول شوې دي

  ضميمه يي اختصاص
مخه ورکړل د بوديجې واک چې د اختصاصونو په قانون کې پر هغو عادي يا دوامي اختصاصونو ورکړل شي چې ال د 

ضميمه يي اختصاصونه عمومًا د دې لپاره ورکول کېږي چې په بيړنيو شرايطو کې کار وکړي، داسې لکه په . شوي وي
مصيبت کې مرسته، يا نورې اړتياوې چې دومره عاجلې وي چې د بل کال د عادي اختصاصونو د قانون د فعالېدو تر وخته 

  126.نشي ځنډول کېدالى

  ناټاکل شوى توازن
127.بوديجې چې منظورې شوې يا موجودې وي، خو تر اوسه پورې د کوم ځانگړي هدف لپاره نه وي ټاکل شوېهغه 
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  2ضميمه 

   د راپورونو او وېبپاڼو لينکونهنظارتد 

  د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو 

/gov.state.oig://http 

  د وېب پته  اپور لمبرد ر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
د بهرنيو چارو 

د عمومي 
  مفتش دفتر

په افغانستان کې د دولت د 
ملکيت شخصي جايدادونه 
چې د منتخبو قرارداديانو 

  لخوا نيول شوي

-AUD/IQO 2008، 7سپتمبر 
07-48 

http://oig.state.gov/documen
ts/organization/98767.pdf 

د بهرنيو چارو 
د عمومي 
  مفتش دفتر

افغانستان کې د قانون د په 
  حاکميت پروگرام

-ISP-I-08  2008، 3جون 
09 

http://oig.state.gov/documen
ts/organization/106946.pdf 

د بهرنيو چارو 
د عمومي 
-مفتش دفتر

دفاع وزارت 
  عمومي مفتش

په افغانستان کې د مخدره 
موادو د ضد پروگرام بين 

  االداري ارزونه

-ISP-I-07 2007، 7جوالى 
د دفاع  (34

وزارت 
 عمومي مفتش

-IEلمبر 
2007-005(  

http://oig.state.gov/documen
ts/organization/90158.pdf 

د بهرنيو چارو 
د عمومي 
  مفتش دفتر

د افغانستان د پوليسو د 
روزنې او چمتووالي بين 

  االداري ارزونه

-ISP-IQO  2006نومبر 
07-07 IE-
2007-001 

د بهرنيو (
د چارو 

تش عمومي مف
  ) لمبردفتر

http://oig.state.gov/documen
ts/organization/76103.pdf 

  

  



  د نظارت د راپورونو او وېبپاڼو لينکونه– 2ضميمه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  69
 

  دفاع وزارت عمومي مفتشد 

http://www.dodig.osd.mil/ 

  د وېب پته  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
دفاع د 

وزارت 
عمومي 
  مفتش

د صادراتو د تنفيذ په 
 دفاع فعاليتونو کې د

   گډونوزارت

 نشته D-2003-070  2003، 28مارچ 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

 نشته D-2004-045  2004، 16جنوري   د ايتالف د مالتړ بوديجې

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د دفاع د معلوماتو د 
سيسټمونو ادارې ته د مالي 

 عاجله ضميمه 2004کال 
  يي بوديجه

 نشته  D-2005-053  2005، 29اپريل 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 

  شمفت

د دفاع د لوژيستيکو د 
ادارې لپاره عاجله ضميمه 

  يي بوديجه

 نشته  D-2005-045  2005، 9مي 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د افغانستان د گډو ځواکونو 
د قوماندې د سمبالښت د 

پرېکړې موډل، د مرستې 
  سفر

-IE-2005  2005، 7جوالى 
A004 

Inspection/mil.dodig.www://http
D20%Management/Reports/IE/s

Afghanist(20%Model20%ecision
pdf).an 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

 د مريض د دفاع وزارتد 
  د حرکت سيسټم

D-2005-095 /Audit/mil/osd.dodig.www://http  2005، 7جوالى 
pdf.095-05/05FY/report  

 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د هغې مرستې تکاملي جاج 
چې د متحرک پوځ ملي 

محافظ او د متحده اياالتو د 
پوځ ريزرو يونټونو ته 

  ورکړل شوې وه

-IE-2005  2005، 5اگست 
A004 

Inspection/mil.dodig.www://http
-Redacted_r/Reports/IE/s

pdf.003_2005ie 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

هغه قراردادونه چې د 
متحده اياالتو د انجينيرانو د 

 مزقول اردو لخوا د تروري
پر وړاندې نړيواله جگړه 

کې د مرستې لپاره ورکړل 
  شوي

  

D-2006-007 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2005، 14اکتوبر 
pdf.007-06/06fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
د -مفتش

بهرنيو 

افغانستان د پوليسو د د 
روزنې او چمتووالي بين 

  االداري ارزونه

-IE-2007  2006، 14نومبر 
د بهرنيو ( 001
د عمومي چارو 

 لمبر مفتش دفتر
ISP-IQO-

IGInforma/mil.dodig.www://http
Inter/IGInformationReleases/tion

2%of20%Assessment20%agency
Trai20%Police20%Afghanistan0
pdf.Readiness20%&20%ning 
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د چارو 
عمومي 

  مفتش دفتر

07-07(  

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د متحده اياالتو د مرکزي 
قوماندې دننه د ځاى پر 

ى شويو ځواکونو ځاى کړا
  د تجهيزاتو حالت

  

D-2007-049 /Audit/mil.osd.dodig.www://http  2007، 25جنوري 
pdf.049-07/07FY/reports 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

په افغانستان کې د قوماندان 
 د بيړني ځواب د پروگرام

  تطبيق

D-2007-064 http://www.dodig.mil/Audit/repo  2007، 28فبروري 
rts/FY07/07-064.pdf 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د متحده اياالتو په اروپايي 
قومانده کې د مخکې نه پر 

ځاى کړاى شويو وسلو 
  سمبالول

  

 نشته D-2007-090  2007، 3مي 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

رو لپاره د د زغره والو موټ
  ترالسه کولو تگالره

 نشته D-2007-107  2007، 27جون 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
د -مفتش

بهرنيو 
د چارو 

عمومي 
  مفتش دفتر

په افغانستان کې د مخدره 
موادو ضد پروگرام بين 

  االداري ارزونه

-IE-2007  2007جوالى 
د بهرنيو  (005

د چارو د 
عمومي مفتش 

-ISP لمبر دفتر
I-07-34(  

Inspection/mil.dodig.www://http
P_Counternarcotics/Reports/IE/s

pd.Rpt20%Final_20%Afghan_gr
f 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د بوديجو ويشل او د 
واکونو افغانستان د امنيتي ځ

د بوديجو د سمبالښت لپاره 
 1 –د مسووليتونو اعتبار 

  پړاو
  

D-2008-012 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2007، 5نومبر 
pdf.012-08/08FY/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

 لخوا د د دفاع وزارت
پر ضد د نړيوالې تروريزم 

جگړې د هغو ضميمه يي 
بوديجو استعمال چې د 

السته راوړنې او تحقيق، 
پرمختيا، ازموينې، او 

تکاملي جاج لپاره ورکړل 
  شوې وې

  

D-2008-027 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2007، 21نومبر 
pdf.027-08/08FY/rts 

دفاع د 
وزارت 

د کاليو، شخصي تجهيزاتو، 
آالتو، او اداري اکماالتو د 

D-2008-029 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2007، 5دسمبر 
dfp.029-08/08FY/rts 
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عمومي 
  مفتش

  اکماالتو د سمبالښت زنځير
  

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د تروريزم پر وړاندې د 
نړيوالې جگړې په مالتړ 

کې د پوځ د منځنيو تاکتيکي 
  گاډيو مشروط منل او ساتنه

  

D-2008-038 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2007، 21دسمبر 
pdf.038-80/08FY/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د ناټو د نړيوال سوله ساتي 
د دفاع ځواک لپاره د 

   مالتړوزارت

D-2008-039 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 5فبروري 
pdf.039-08/08FY/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د تروريزم پر وړاندې 
نړيوالې جگړې د مالتړ 
لپاره د کارول کېدونکي 

طبي مالتړ لپاره ضميمه يي 
  بوديجې

  

D-2008-059 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 6مارچ 
pdf.059-08/08FY/rts 

دفاع د 
وزارت 

مومي ع
  مفتش

کې په الس  په افغانستان
جوړو شويو چاودېدونکيو 
آلو ته د ماتې ورکولو د گډ 
  سازمان قراردادي مالتړ

  

 نشته D-2008-056  2008، 7مارچ 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د يوې برخې قرارداد ته د 
السرسي لپاره د بايوميټرک 

پېژندگلو د سيسټم په اړه د 
دفاع د تماس د شمېرې 

  ونهتور
  

D-2008-064 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 18مارچ 
pdf.064-08/08fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

 کې د بدن د دفاع وزارتپه 
د زغرو ترالسه کول، 

  او کارول ويشتل

 شتهن D-2008-067  2008، 31مارچ 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د منځنيو تاکتيکي موټرونو 
د کورنۍ لپاره د زغرو د 

  غوښتنې پالن جوړول

D-2008-098 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 9مي 
pdf.067-08/08fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 

  شمفت

د د هغو پوځيانو لپاره د 
وي اى د \دفاع وزارت

عالج د انتقال پروسه چې 
او اي ايف \په او ايي ايف
  کې ټپيان شوي

-IE-2008  2008، 12جون 
005 

IGInforma/mil.dodig.www://http
DoD/IGInformationRelease/tion

Transition20%Care20%VA20%
Me20%Service20%Process20%

O20%OIF20%Injured20%mbers
ver20%tagged20%2020508%EF
pdf.sion 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

پېسو داخلي په هغو 
کنټرولونه چې په عراق، 

کويت، او مصر کې 
  ورکړل شوې دي

D-2008-098 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 22مي 
pdf.098-08/08fy/rts 
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دفاع د 

وزارت 
عمومي 
  مفتش

د هغو قراردادونو په اړه د 
ع د تماس د شمېرې دفا

تورونه چې د متحده اياالتو 
د پوځ ټي اى سي او ايم د 

ژوند د منډې د سمبالښت د 
قوماندې لخوا د بي اى اي د 
سيسټمونو ځمکې او وسلو، 

د ځمکې د سيسټمونو 
  ډويژن ته ورکړل شوي

D-2008-107 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 3جوالى 
pdf.107-08/08fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د هغو مسلو لنډيز چې د 
عراق د ازادۍ او د تلپاتې 

ازادۍ عمليات اغېزمن 
 نظارتکوي او راپور يې د 

د سترو سازمانونو لخوا 
ورکړل شوى د مالي کال 

 نه په پېل سره تر 2003
2007  

D-2008-086 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 18جوالى 
pdf.086-08/08fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د راډيو د فريکونسۍ په 
  پېژندگلو امنيت

 نشته D-2008-131  2008، 19سپتمبر 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

اور ټريک په کارولو د پ
سره د ترانسپورت لپاره 

  پېسې ورکول

 نشته D-2008-132  2008، 26سپتمبر 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د هغو اکماالتو لپاره 
قراردادونه چې د راډيو د 

فريکونسۍ د پېژندگلو 
  کارول پکې شرط وي

  

D-2008-135 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 29سپتمبر 
pdf.135-08/08fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د راتلونکي د ساختماني 
قراردادونو مشکل 

پروسيجرونه چې د 
افغانستان د قرارداد \عراق

جوړولو د گډې قوماندې 
  لخوا پلي شوي

  

D-2008-119 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 29سپتمبر 
pdf.119-08/08fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د پوځ په عمومي بوديجه، 
نغدي او نورو د پېسو د 

هغو شتمنيو داخلي 
کنټرولونه چې د متحده 

 اياالتو د وچې څخه بهر وي

D-2009-003 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 9اکتوبر 
pdf.003-09/09fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 

د قراردادي د عام السرسي 
د کارت د ژوند په دورې 

  کنټرولونه

D-2009-005 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 10اکتوبر 
pdf.003-09/09fy/rts 
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  مفتش
دفاع د 

وزارت 
عمومي 
  مفتش

د تروريزم پر وړاندې د 
نړيوالې جگړې په مالتړ 

کې د کوچنيو وسلو د 
  مهماتو د بوديجې سمبالښت

repo/Audit/mil.dodig.www://http 006-2009-ِ   2008، 20اکتوبر 
pdf.006-09/09fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د افغانستان د باگرام په 
هوايي مېدان کې د 

ناتکتيکي موټرونو الس ته 
  راوړل او کارول

D-2009-007 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 31اکتوبر 
pdf.007-09/09fy/rts 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

په جگړه کې د لټون او 
  ژغورنې هليکوپتر

 نشته D-2009-027  2008، 8دسمبر 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د ماينونو مقاومتي او د 
کمين نه ساتل شويو موټرو 

بيان د پروسې د لپاره د 
عاجلې کايناتي اړتيا تطبيق 

  د بحري ځواکونو لخوا

 نشته D-2009-030  2008، 8دسمبر 

دفاع د 
وزارت 
عمومي 
  مفتش

د افغانستان د امنيتي 
 – 3ځواکونو بوديجه پړاو 

د هوايي ځواک د اصلي 
  جايداد احتساب

D-2009-031 repo/Audit/mil.dodig.www://http  2008، 29دسمبر 
pdf.031-09/09fy/rts 
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  د عمومي مفتش دفتر USAIDد 

/oig/gov.usaid.www://http 

  د وېب پته  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان لخوا د \USAIDد 
سمبالېدونکو سترو فعاليتونو د خطر 

  ارزونه
  

-03-306-5  2003، 11مارچ 
001-S 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-001-03-306-5/rpts03fy/lic

pdf.s 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

ک د پروژې کتنه چې د هغه سر
افغانستان \USAIDمالي بوديجه د 

د اقتصادي اسانتياو او خدمتونو 
)REFS ( د بيا جوړونې د پروگرام

  لخوا ورکړل شوې وه

 RIG/M  2003، 13نومبر 
Memorand
um 04-002 

afg/oig/gov.usaid.www://http
mani_memorandum/docs_han

pdf.0021-04_la 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

د هغه سرک د پروژې دويمه کتنه 
چې مالي بوديجه د 

USAID\ افغانستان د اقتصادي
د بيا ) REFS(اسانتياو او خدمتونو 

جوړونې د پروگرام لخوا ورکړل 
  شوې وه

 RIG/M  2004، 31مارچ 
Memorand
um 04-003  

afg/oig/gov.usaid.www://http
mani_memorandum/docs_han

pdf.04-31-00303-04_la 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان لخوا د \USAIDد 
سمبالېدونکو سترو فعاليتونو د خطر 

  ارزونه

-04-306-5  2004، 15اپريل 
002-5  

 نشته

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان له وظيفې د \USAIDد 
  شړلو د فعاليتونو پلټنه

-06-306-5  2006، 10جنوري 
04-001-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-001-06-306-5/tsrp06fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان کې د \USAIDپه 
دوامداره اقتصادي تگالرې او 

د ) سيفرز(اداري اصالح د مالتړ 
  پروگرام پلټنه

  

-04-306-5  2004، 17اگست 
005-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-005-04-306-5/rpts04fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

د کابل کندهار د لويې الرې د بيا 
رغونې د هغو فعاليتونو پلټنه چې 

مالي بوديجه يې د 
USAID\ افغانستان د اقتصادي

د بيا ) REFS(اسانتياو او خدمتونو 
جوړونې د پروگرام لخوا ورکړل 

  شوې وه

-04-306-5  2004، 21 سپتمبر
006-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-006-04-306-5/rpts04fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د ښوونځي \USAIDد 
او کلينک د بيا رغونې د پروگرام 

  پلټنه
  

-05-306-5  2005، 14مارچ 
003-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-003-05-306-5/rpts05fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د بنيادي زده \USAIDد 
  کړې د پروگرام پلټنه

-05-306-5  2005، 14اپريل 
005-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-005-05-306-5/rpts05fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

د هغو بوديجو پلټنه چې د کانگرس 
لخوا په افغانستان کې د بې ځايه 

-06-306-9  2005، 23دسمبر 
004-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-004-06-306-9/rpts06fy/lic
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شويو خلکو د مرستې لپاره ټاکل   مفتش دفتر
شوي د اقتصادي اسانتياو او 

  د بيا جوړونې) REFS(خدمتونو 
  

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

نستان له وظيفې د افغا\USAIDد 
  شړلو د فعاليتونو پلټنه

-06-306-5  2006، 10جنوري 
001-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-001-06-306-5/rpts06fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د زراعتي \USAIDد 
بازارونو د بيا جوړولو د پروگرام 

  پلټنه

-06-306-5  2006، 28مارچ 
002-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-002-06-306-5/rpts06fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

د اقتصادي اسانتياو او خدمتونو 
)REFS ( د بيا جوړونې د پروگرام

افغانستان د \USAIDالندې د 
هرات د لويې الرې د بيا -کندهار

  جوړولو پلټنه
  

-06-306-5  2006، 18مي 
005-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-005-06-306-5/rpts06fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د کليوالې \USAIDد 
پراختيا په لړ کې د افغانستان د 

ټولنې پر بنسټ د روغتيا 
)REACH (د پروگرام پلټنه  
  

-06-306-5  2006، 16اگست 
007-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-007-06-306-5/rpts06fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د ښوونځي \USAIDد 
او روغتيايي کلينک د بيا رغونې د 

  فعاليتونو پلټنه
  

-06-306-5  2006، 18اگست 
008-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-008-06-306-5/rpts06fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د بديل \USAIDد 
 – ختيځه سيمه –معيشت پروگرام 

  پلټنه
  

-07-306-5 2007، 13فبروري 
002-P 

pub/oig/gov.idusa.www://http
-002-07-306-5/rpts07fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د اقتصادي \USAIDد 
د بيا ) REFS(اسانتياو او خدمتونو 

جوړونې د پروگرام الندې د برق د 
  مهم سکټور د فعاليتونو پلټنه

  

-07-306-5  2007، 21مي 
004-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-004-07-306-5/rpts07fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د ښاري اوبو \USAIDد 
  او لښتيو د پروگرام پلټنه

  

-07-306-5  2007، 7جون 
006-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-006-07-306-5/rpts07fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د اقتصادي \USAIDد 
پروگرام د انتخاب تعقيبي فعاليتونو 

  پلټنه
  

-07-306-5  2007، 31اگست 
009-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-009-07-306-5/rpts07fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د زراعت، \USAIDد 
کليوالي پانگونې او د کاروبار د 

  پياوړتيا پروگرام پلټنه
  

-08-306-5  2008، 22جنوري 
001-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-001-08-306-5/rpts08fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د بديلې \USAIDد 
 جنوبي سيمه –پرمختيا د پروگرام 

   پلټنه–
  

-08-306-5  2008، 17مارچ 
003-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-003-08-306-5/rpts08fy/lic

pdf.p 
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USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د کوچني او \USAIDد 
منځني کاروبار د پرمختيا د فعاليت 

  پلټنه
  

-08-306-5  2008، 23جون 
006-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-006-08-306-5/rpts08fy/lic

pdf.p 

USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د تېز دوامي \USAIDد 
  زراعت د پروگرام پلټنه

  

-08-306-5  2008، 8اگست 
009-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-009-08-306-5/rpts08fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د ظرفيت د \USAIDد 
  پرمختيا د پروگرام پلټنه

-08-306-5  2008، 30سپتمبر 
012-P 

pub/oig/gov.usaid.www://http
-012-08-306-5/rpts08fy/lic

pdf.p 
USAID  د
عمومي 

  مفتش دفتر

افغانستان د لوړو زده \USAIDد 
  کړو د پروژې پلټنه

-09-306-5  2008، 4دسمبر 
002-P 

pub/oig/gov.idusa.www://http
-002-09-306-5/rpts09fy/lic

pdf.p 
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  )GAO(د حکومت د احتساب دفتر 

/gov.gao.www://http 

  د وېب پته  د راپور لمبر  نېټه  د راپور سرليک  اداره
GAO  د ستراتيژيک : بهرنۍ مرسته

تمرکز نشتوالى او د زراعت په 
 د راستنولو کې خنډونه

  افغانستان ثبات ته خطر دى

GAO-03-607 ne/gov.gao.www://http  2003، 30جون 
pdf.03607d/items.w 

 

GAO  په بوسنيا، : بهرنۍ مرسته
کووسوا، او افغانستان کې له 

شخړې وروسته مرستې په اړه 
  مشاهدات

-GAO-03  2003، 18جوالى 
980T 

ne/gov.gao.www://http
pdf.t033980d/items.w 

 

GAO  مخ په : د افغانستان بيا رغونه
خرابېدونکي امنيت او محدودو 

سرچينو د پرمختگ مخه 
نيولې؛ د متحده اياالتو په 

ستراتيژۍ کې بهتريو ته اړتيا 
  ده

GAO-04-403  ne/gov.gao.www://http  2004، 2جون 
pdf.04403d/items.w 

 

GAO  د پوځ او : د افغانستان امنيت
پوليسو د جوړولو هڅو 

پرمختگ کړى دى، خو د 
راتلونکي پالنونه ال ښه کار ته 

  اړتيا لري

GAO-05-575  ne/gov.gao.www://http  2005، 30جون 
pdf.05575d/items.w 

 

GAO  د يو څه : د افغانستان بيا رغونه
پرمختگ باوجود، مخ پر 

خرابېدونکى امنيت او نور 
خنډونه د متحده اياالتو د اهدافو 

د الس ته راوړلو په وړاندې 
  خطر دى

GAO-05-742 ne/gov.gao.www://http  2005، 28جوالى 
pdf.05742d/items.w 

 

GAO   د افغانستان د مخدره موادو
د بهترو هڅو باوجود، : کنټرول

مخ په خرابېدو امنيت د متحده 
اياالتو د اهدافو برياليتوب ته 

  خطر دى

GAO-07-78 ne/gov.gao.www://http  2006، 15نومبر 
pdf.0778d/items.w 

 

GAO  په عراق او : نظامي عمليات
 وزارتافغانستان کې د دفاع د 

لخوا د سوالټيا او خواخوږۍ د 
  پېسو استعمال

GAO-07-699 ne/gov.gao.www://tpht  2007، 23مي 
pdf.07699d/items.w 

 

GAO   د افغانستان امنيت، ثبات، او بيا
 نظارتد کانگرس د : رغونه

  لپاره مهمې مسلې

-GAO-07  2007، 24مي 
801SP 

ne/gov.gao.www://http
pdf.sp07801d/items.w 

 
GAO  خچې په اړه پوښتنې د هغې تاري

چې په افغانستان او عراق کې 
د مرکزي حکومت د ځاى پر 
ځاى شويو ملکي مامورينو د 

-GAO-08  2007، 16اکتوبر 
155R 

ne/gov.gao.www://http
pdf.r08155d/items.w 
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  طبي عالج د گټو په اړه ده
GAO  د متحده : تان امنيتد افغانس

اياالتو دا هڅې چې په 
افغانستان کې بااستعداده پوليس 

ځواکونه جوړ کړي د ننگونو 
سره مخ دي او يو داسې 

منسجم، تفصيلي پالن ته اړتيا 
لري چې د احتساب په يقيني 

  کولو کې مرسته وکړي

-GAO-08  2008، 18جون 
883T 

ne/gov.gao.www://http
pdf.t08883d/items.w 

 

GAO  د کانگرس : د افغانستان امنيت
نور اقدام ښايي د دې لپاره اړين 

وي چې د يو داسې تفصيلي 
پالن بشپړېده يقيني کړي چې 

بااستعداده افغان امنيتي 
  ځواکونه جوړ کړي او وساتي

GAO-08-661 ne/gov.gao.www://http  2008، 18جون 
pdf.08661d/items.w 

 

GAO  د : د افغانستان بيا رغونه
سرکونو په جوړولو کې 

پرمختگ شوى، خو د اغېز د 
معلومولو ارزونو او د ساتلو يو 
  دوامداره پروگرام ته اړتيا ده

GAO-08-689 ne/gov.gao.www://http  2008، 8جوالى 
pdf.08689d/items.w 

 

GAO   په افغانستان او عراق کې د
  واليتي بيا رغونې ټيمونه

GAO-09-86R ne/gov.gao.www://http  2008، 1اکتوبر 
pdf.r0986d/items.w 

 
GAO  د: د راتلونکي قرارداد کول 

، بهرنيو چارو دفاع وزارت
 USAID، او وزارت

قراردادونه او په عراق او 
افغانستان کې قراردادي 

  پرسونل

GAO-09-19 ne/gov.gao.www://http  2008، 1اکتوبر 
pdf.0919d/items.w 
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  3ضميمه 
   اعالميې بيانيهډېگد 

  2008 اکتوبر 21

  وگورئ ويش: ياداښت لپاره د

  د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانگړى عمومي مفتش: موضوع

مې 1229) 181-110. ايل.پي) (اين ډي اى اى( لپاره د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون 2008د مالي کال 
مه، ولسمشر تورنجنرال 29 د مي په 2008د . دفتر جوړ کړ) سيگار(برخې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د عمومي مفتش 

په دې رول کې به ښاغلى فيلډز د بهرنيو چارو او دفاع د محکمو . په دغه چوکۍ وټاکه) متقاعد(ارنلډ فيلډز، يو ايس ايم سي 
  .سکرتريانو دواړو ته راپور ورکوي

و؛ د ضياع، دوکې، او ناسم استعمال د معلومولو او سيگار ته د اقتصاد، وړتيا، او اغېزمنتيا ته د ودې ورکول
مخنيوي لپاره خپلواک او مقصدي مشرتابه، انسجام او سپارښتنې برابرې کړي، او د بهرنيو چارو او د دفاع سکرتريان په 

 مقصدي بشپړ ډول او تازه حال سره د هغو ستونځو، کمزوريو، او سموونکيو اقداماتو څخه د خبر ساتلو لپاره خپلواکه او
ذريعه برابر کړي چې د هغو اختصاصونو يا نورو بوديجو سره اړوند وي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوي 

  . وي

په دې رول کې به سيگار داسې پلټنې ترسره کوي، نگراني به يې کوي او مربوطوي به يې چې د هغو بوديجو د 
مې چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره په الس ورکړل شوې وي او د هغو اخيستلو، سمبالولو او مصرفولو په تړاو وي کو

سيگار به د عمومي مفتشانو . ترسره شوي وي پروگرامونو، عملياتو او قراردادونو لپاره چې د داسې بوديجو د کارولو لپاره
يح شوې دي او نورې هغه  د عمومي مفتش د قانون الندې تشر1978هغه وظيفې، مسووليتونه، او واکونه هم لري چې د 

د دې مسووليتونو په سر ته رسولو کې به .  لپاره په اين ډي اى اى کې ورکړل شوې دي2008وظيفې هم چې د مالي کال 
، او نړيوالې پرمختيا لپاره د د متحده اياالتو د ادارې سره همکاري کوي وزارت، د دفاع د وزارتسيگار د بهرنيو چارو د 
  .السه کوياو همکاري به ترې تر

برسېره پر دې، سيگار به د پلټنې او معاينو لپاره د عمومي مفتش مرستياالن ټاکي، او کوالى شي چې نور 
پرسونل، ماهرين او مشاورين انتخاب کړي، وټاکي، او يا په کار ولگوي، او يا څرنگه چې ضروري نور قراردادونه او 

رکزي حکومت له هر ادارې وي چې معلومات او مرسته وغواړي، برسېره پر دې، سيگار کولى شي چې د م. موافقې وکړي
 او د دفاع د وزارتد بهرنيو چارو د . تر کومه حده چې د عمل وړ وي او د کوم موجود قانون سره په تضاد کې نه وي

خنيوى  کوم چارواکى حق نلري چې سيگار د دې وظيفو له پېلولو، ترسره کولو او بشپړولو څخه منع کړي يا يې موزارت
  .وکړي

په سيگار الزمه ده چې د کانگرس اړونده کمېټو ته درې مياشتني راپورونه ورکړي چې خپل فعاليتونه پکې وښيي 
او د هغو ټولو ارقامو چې منل شوي، لگول شوي او عايداتو تفصيلي بيانونه برابر کړي چې د افغانستان د بيا رغونې او بيا 

يگار به همدغه درې مياشتني راپورونه د بهرنيو چارو او دفاع سکرتريانو ته ورکوي، س. جوړولو د فعاليتونو سره تړلې وي
  .چې هغوى بيا ښايي د کانگرس اړوندو کمېټو ته په هغو مسلو تبصرې ورکړي چې په راپور کې بحث شوې وي

 اياالتو، افغانستان او  بايد په اړوندو ځايونو متحدهوزارت او د دفاع وزارتد سيگار د مالتړ لپاره، د بهرنيو چارو 
نورو ځايونو کې د سيگار لپاره اړوند او مناسب دفتري ځايونه او هغه ضروري سامان، اکماالت، او خدمتونه برابر کړي 
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 دننه، د پوځ سکرتر ته دلته مسووليت ورکول کېږي چې وزارتد دفاع د . چې د داسې دفترونو د چلولو لپاره ضروري وي
د دفاع د . اري، لوژيستيکي او د قرارداد کولو مرسته برابره کړي چې خپل مشن ترسره کړيسيگار ته هغه ضروري اد

 سره سم د پوځ سکرتري ته د 4000.19 د الرښودنې د دفاع وزارت د اجزاو د مشرانو څخه غوښتنه کېږي چې د وزارت
 بايد د سيگار ټاکل شوي حساب ته د توزارد بهرنيو چارو . دې رول په عملي کولو کې اضافي مالتړ او مرسته برابره کړي

 د وزارتهغو اختصاصونو څخه د بوديجو د اغېزمن انتقال لپاره ضروري اقدامات ترسره کړي چې د بهرنيو چارو د 
  .عمومي مفتش دفتر ته په مشخصه توگه سيگار ته د انتقال لپاره ورکړل شوې وي

 به وزارت او د بهرنيو چارو وزارتي، د دفاع د دې لپاره چې د سيگار د مشن د مرستې ظرفيت لوړ کړى ش
 ورځو کې دننه، هغه کسان ورپېژني کوم چې د تفصيل ورکولو لپاره موجود وي او 30سيگار ته د دې ياداښت د خپرېدو په 

هغوى چې دا مهال د پلټنې، تحقيق، يا معاينې وظيفې ترسره کوي، چې ځانگړې پاملرنه پکې هغو کسانو ته شوې وي چې دا 
د سيگار په غوښتنه سره، . مهال داسې فعاليتونه ترسره کوي چې د افغانستان د بيا رغونې د پروگرامونو سره تړلي وي

داسې اړوند انتظامات به کولى شي چې داسې کسانو ته معلومات ورکړل شي چې د دې فعاليتونه په امريکا او د کار په ځاى 
  .دواړو کې قوي کړي

او دفاع د محکمو سره د موافقې اړوند يادښتونه السليک کوي کوم چې دا د مالتړ او  سيگار به د بهرنيو چارو
  .پرسونل ضروري اقدامات سند او اغېزمن کړي

 او احتساب په اړه خپل مشن مخ په نظارتڅرنگه چې سيگار په افغانستان کې د بيا رغونې د فعاليتونو په اړه د 
 دننه اجزا به سيگار ته خپله بشپړه همکاري او مرسته د دې وزارت د دفاع د  اووزارتوړاندې بوځي نو د بهرنيو چارو د 

  .قانون سره برابر ورکوي

  

 السليک
   جان نيگروپونټى، د بهرنيو چارو مرستيال سکرتر

 السليک
   گورډن انگلينډ، د دفاع مرستيال سکرتر
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  : ويش

  وزارتد دفاع 
  د نظامي محکمو سکرتريان
  يزد گډې قوماندې ستر درست
  د دفاع دويم سکرتريان

  د دفاع مرستيال سکرتريان
   کونسل جنرالوزارتد دفاغ د 

  د فعاليتي ازموينې او جاج مسوول
   عمومي مفتشوزارتد دفاع د 

  د دفاع د سکرتر مرسيتاالن
  د ادارې او سمبالښت مسوول

  د پروگرام د تحليل او جاج مسوول
  د اوسنۍ ارزونې مسوول
  د دفاعي ادارو مسوولين

   د کاري ساحې د فعاليتونو مسووليند دفاع وزارتد 
  

  وزارتد بهرنيو چارو 
 عمومي سکرتروزارتد بهرنيو چارو د 
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  4ضميمه 
   د عمومي مفتش د ريفورم قانون2008د 

  

  2008، 14 اکتوبر – 409-110عامه قانون 

  

  

  

  

  

  

  

   د عمومي مفتش د ريفورم قانون2008د 
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  2008، 14 اکتوبر – 409 – 110 عامه قانون     4302 بيان 122

  

  

  409 – 110عامه قانون 

  رسگم کان110

  يو قانون

  2008، 14اکتوبر 
  ]928. ار.ايچ[

 د عمومي مفتش د قانون د بدلولو لپاره چې د عمومي مفتشانو خپلواکۍ ته پراختيا ورکړاى شي، د 1978د 
  .لپاره، او د نورو اهدافو لپارهمربوطيت او وړتيا لپاره د عمومي مفتشانو د يوې شورا د جوړولو 

  . د عمومي مفتش د ريفورم قانون2008د 
   ياداښت1 يو ايس سي کاريال 5

  ې لخوا فعالېږي،گنا او د خلکو د استازو د جرسرس کې د متحده اياالتو د گدا به په جمع شوي کان

  .لنډ سرليک. 1برخه 
  .په توگه ورکړاى شي"  د قانون د عمومي مفتش د ريفورم2008د "د دې قانون حواله ښايي د 

  د عمومي مفتشانو ټاکنه او تعليمي استعدادونه. 2برخه 
په پاى کې په دې ورزياتولو ) ت(ج8برخه ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978د 

ليل، قانون، هر عمومي مفتش بايد د کومې سياسي سرپرستۍ پرته او يواځې په حساب، پلټنه، مالي تح"سره بدلېږي 
  ."د سمبالښت د تحليل، عامه ادارې، او تحقيقاتو کې د ښودلي استعداد او مربوطيت پر بنسټ وټاکل شي

  د عمومي مفتشانو ليرې کول. 3برخه 

  .ولسمشر
  .ضرب االجل

د دويمې فقرې په ) کاريال. سي.ايس. يو5) (ب(3 د عمومي مفتش د قانون برخه 1978 د -. اداري جوړښتونه  ) أ(
که يو عمومي مفتش له خپلې وظيفې گوښه کړاى شي او يا د "ولو سره او د دې په ورزياتولو سره بدلېږي ليرې ک

جوړښت دننه بلې چوکۍ يا بل ځاى ته ولېږل شي، نو ولسمشر بايد د کانگرس دواړو جرگو ته د داسې گوښه کولو 
د دې .  ورځو نه زيات وروسته نه30يا لېږلو وجوهات په ليک کې ولېږي، خو د ليرې کولو يا لېږلو څخه د 

ضمني برخې هيڅ شى بايد له لېږلو او يا ليرې کولو پرته د پرسونل د داسې کوم اقدام مخنيوى ونکړي چې د قانون 
 ." لخوا يې واک ورکړل شوى وي

د دې فقرې ) کاريال. سي.ايس. يو5) (د(ج8 د عمومي مفتش د قانون برخه 1978 د –.  ټاکل شوې مرکزي ادارې ) ب(
" بايد د کانگرس دواړو جرگو ته د داسې لېږلو يا ليرې کولو وجوهات په سمدستي توگه وليکي"په ليرې کولو چې 
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بايد د کانگرس دواړو جرگو ته د داسې گوښه کولو يا لېږلو وجوهات په  "او د دې په ورزياتولو سره بدلېږي چې 
د دې ضمني برخې هيڅ شى بايد . زيات وروسته نه ورځو نه 30ليک کې ولېږي، خو د ليرې کولو يا لېږلو څخه د 

له لېږلو او يا ليرې کولو پرته د پرسونل د داسې کوم اقدام مخنيوى ونکړي چې د قانون لخوا يې واک ورکړل 
 ." شوى وي

  .د عمومي مفتشانو معاش. 4برخه 

 –مې کچې عمومي مفتشان 3په عامه ترتيب کې د   ) أ(
مه برخه په پاى کې د الندې په 3) کاريال. سي.ايس. يو5(مفتش قانون  د عمومي 1978 د –. په عموم کې) 1(

  :ورزياتولو سره بدلېږي
بايد هغه بيه وي ) د برخې الندې تعريف شوې) 3(12لکه چې د (د يو عمومي مفتش د بنسټيز معاش کلنۍ بيه ) د"(

  ." سلنه3و کوډ، جمع  الندې، د متحده اياالت5 د سرليک 5314مه کچه د عمومي ترتيب د برخې 3چې په 
 د الندې چوکيو په اړوند د 5 سرليک 4315 د متحده اياالتو د کوډ د برخې –. تخنيکي او د مطابقت بدلونونه) 2(

  :مادې په ليرې کولو سره بدلېږي
 .وزارتعمومي مفتش، د زده کړې   ) أ(
 .وزارتعمومي مفتش، د انرژۍ  ) ب(
 .وزارتعمومي مفتش، د روغتيا او بشري خدمتونو  ) ت(
 .وزارتي مفتش، د کرنې عموم ) ث(
 .عمومي مفتش، د کور جوړونې او ښاري پراختيا عمومي مفتش ) ج(
 .وزارتعمومي مفتش، د ترانسپورت  ) ح(
 .وزارتعمومي مفتش، د پوځي تجربو د ماهرانو د چارو  ) خ(
 .وزارتعمومي مفتش، د کورني امنيت   ) د(
 .وزارتعمومي مفتش، د دفاع   ) ذ(
 .وزارتعمومي مفتش، د بهرنيو چارو   ) ر(
 .وزارتش، د تجارت عمومي مفت  ) ز(
 .وزارتعمومي مفتش، د کورنيو چارو  ) س(
 .وزارتعمومي مفتش، د انصاف  ) ش(
 .وزارتعمومي مفتش د خزانې   ) ص(
 .وزارتعمومي مفتش، د نړيوالې پرمختيا د ادارې   ) ض(
 . ادارهوزارتعمومي مفتش، د د چاپېريال ساتنې د  ) ط(
 .وارداتو بانک-عمومي مفتش، د صادراتو ) ظ(
 . سمبالښت ادارهعمومي مفتش، د مرکزي بيړني  ) ع(
 .عمومي مفتش، د عمومي خدمتونه اداره  ) غ(
 .عمومي مفتش، د ملي طيارو جوړولو او فضا اداره ) ف(
 .عمومي مفتش، د اتومي مسلو کميسيون ) ق(
 .عمومي مفتش، د پرسونل د سمبالښت دفتر ) ك(
 .عمومي مفتش، د اورگاډو د تقاعد پالوى  ) ل(
 .عمومي مفتش، د کوچني کاروبار اداره  ) م(
 .سي درې واکعمومي مفتش، د ټين  ) ن(
 .عمومي مفتش، د مرکزي بيمې اداره  ) ه(
 .عمومي مفتش، د استخباراتو مرکزي اداره  ) و(
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 .عمومي مفتش، د اجتماعي امنيت اداره ) ي(
 .عمومي مفتش، د متحده اياالتو پوستي خدمت  ) أ أ(

   -.په نورو عمومي مفتشانو يې تطبيق) 3(
تو د مرکزي ادارې د ځانگړي  د قانون د بلې هرې مادې د يادونې سره، د استخبارا–. په عموم کې  ) أ(

عمومي مفتش، د عراق د بيا رغونې د ځانگړي عمومي مفتش، او د افغانستان د بيا رغونې د ځانگړي عمومي 
 5( د عمومي مفتش د قانون 1978مفتش د بنسټيز معاش کلنۍ بيه به د هغسې عمومي مفتش نه وي چې د 

کې بدلون ) ا(7څنگه چې يې د دې قانون په برخه (وې ده برخې د الندې تعريف ش) 3(12د ) کاريال. سي.ايس.يو
 ).راغلى دى

برخه ) سي کاريال.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978 د –. د نغدو مراعاتو يا جايزو ممانعت  ) ب(
الندې په تشريح شويو عمومي ) ا(به د پراگراف )  کې بدله شوې5څرنگه چې د دې قانون په برخه ) (ف(3

 .ږيمفتشانو تطبيقې
)) ب(د12651. سي.ايس. يو42( د ملي او ټولنيز خدمت قانون 1990 د –. اضافي تخنيکي او د مطابقت بدلون) 4(

  .په ليرې کولو سره بدلېږي) 3(د پراگراف پ) ب(194برخه 

   يادونه3 يو ايس سي کاريال 5

  -. د ټاکل شويو مرکزي ادارو عمومي مفتشان) ب(  

لې هرې مادې د يادونې سره، د مرکزي ادارې د هرې ټاکل شوې ادارې  د قانون د ب–. په عموم کې) 1(
ج د 8د برخې ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978لکه چې دغه شرايط د (عمومي مفتش 

به، د معاش او نورو ټولو اهدافو لپاره، يې د درجې، کچې، او منصب په ټاکنه سره، څنگه ) الندې تعريف شوي دي
حالت وي، درجه بندي کېږي چې په دغه ټاکل شوې اداره کې د لوړې کچې د زياتو عمومي مسوولينو سره سم چې 

د يوې ټاکل شوې ). داسې لکه کونسل جنرل، د بشري پانگې مشر افسر، يا د السته راوړلو مشر افسر(يا لوړ وي 
 5(مومي مفتش د قانون  د ع1978لکه چې دغه شرايط د (مرکزي ادارې د يو عمومي مفتش معاش به 

به د دغې ټاکل شوې ادارې د لوړې کچې د مسوولينو ) ج د الندې تعريف شوي دي8د برخې ) کاريال. سي.ايس.يو
  .څخه کم نه وي چې شمېرنه يې په کلني بنسټ شوې وي) په گډون د مراعاتو(د ټولې اوسط حق الزحمې 

   -. پر مطابقت محدوديت) 2(
رت کې چې د يوې ټاکل شوې مرکزي ادارې د عمومي مفتش معاش د پراگراف  په هغه صو–. په عموم کې  ) أ(

د الندې مطابق راغلى وي، نو په معاش کې ټول زياتوالى په هر مالي کال کې چې وي چې د دغه تطابق ) 1(
د دغې ادارې د عمومي مفتش د تېرو درېو ) په گډون د مراعاتو(په نتيجه کې راځي ښايي د ټولې حق الزحمې 

 . سلنې څخه وانه وړي25لي کلونو د ما
الندې محدوديت پر هر هغه تطابق نه تطبيقېږي چې په مالي کال ) ا( د ضمني پراگراف -.د محدوديت پرېواته ) ب(

 . او يا تر هغې وروسته په بل کوم مالي کال کې شوى وي2013
 –. د نويو ټاکل شويو عمومي مفتشانو لپاره د بچت ماده ) ت(

  .تطبيق
 مادې، د داسې برخې په ضمني برخه 5 د سرليک 3392 د متحده اياالتو د کوډ د برخې –. په عموم کې) 1(
به د لوړ اداري خدمت په " د منصبونو ورکول"او " د کاري وړتيا جايزې"کې لدې اصطالحاتو پرته چې ) 1)(ت(

  . هغو کاري موقع کتونکو تطبيقېږي چې د عمومي مفتش په چوکۍ ټاکل شوي وي
 د قانون د بلې هرې مادې د يادونې سره، مرکزي کاري مامورين چې په يوه داسې –. کې ناکمىپه معاش ) 2(

 کې د سرليک 3392ټاکنه کار کوي چې د هغې قانوني واک په تعقيب شوې وي چې د متحده اياالتو د کوډ په برخه 
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کمى رانشي، چې په هغې کې د  څخه پرته نه وي، بايد د عمومي مفتش په چوکۍ د ټاکنې له امله يې په معاش کې 5
  .مراعاتو يا د کاري وړتيا جايزې شاملې ندي

 د دې برخې هيڅ بايد د هر هغه تن د معاش د بيې کمول اغېزمن نه کړي چې د دې برخې د –. د بچت ماده ) ث(
 :فعالېدو د نېټې څخه د عمومي مفتش په توگه کار کوي د

د ) 2(12د برخې ) کاريال. سي.ايس. يو5( د قانون  د عمومي مفتش1978يو داسې اداري جوړښت چې د ) 1(
  ؛)سره بدل شوى) 1(7څرنگه چې د دې قانون د برخې (الندې تعريف شوى 

) 2(ج8د برخې ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978يوه د مرکزي ټاکنې اداره چې د ) 2(
  د الندې تعريف شوې؛

  ي مفتش چوکۍ پکې د يو قانون لخوا جوړه شوې وي؛ او يايوه قانون سازه اداره چې د عموم) 3(
  .د حکومت بله کومه اداره چې د عمومي مفتش چوکۍ پکې د يو قانون لخوا جوړه شوې وي) 4(

  .د نغدي مراعاتو يا جايزو ممانعت. 5برخه 
برخه کې بدل مه 4کومه چې د دې قانون په  (3برخه ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978د 

  :په پاى کې د الندې بدلون په ورزياتولو سره نور بدلون هم مومي) شوى
نشي کوالى چې کومه نغدي ) الندې تعريف شوى) 3(12يا ) 6)(ا(ج8څنگه چې د برخې (يو عمومي مفتش ) پ"(

 د 45د باب جايزه يا نغدي مراعات ترالسه کړي، په گډون د هر هغه نغدي جايزې چې د متحده اياالتو د کوډ 
  ." الندې وي5سرليک 

  .کونسلد عمومي مفتشانو د مالتړ لپاره جال . 6برخه 
) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش قانون 1978 د –. د اداري جوړښت د عمومي مفتشانو لپاره کونسالن  ) أ(

 د ورزياتولو سره په پاى کې د الندې)  له الرې بدلون پکې شوى4 او 3څرنگه چې د دې قانون د برخو  (3برخه 
 :نور بدلون پکې کېږي

هر عمومي مفتش بايد، په ملکي خدمت د عملي رايجو قوانينو او قواعدو سره سم، د يو داسې کونسل څخه ) ج"(
  ."قانوني مشوره واخلي چې يا نېغ په نېغه عمومي مفتش ته راپور ورکوي او يا بل عمومي مفتش ته

. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978 د –. فتشانو لپاره کونسالن د ټاکل شويو مرکزي ادارو د عمومي م ) ب(
 :په پاى کې د الندې په ورزياتولو سره بدلون مومي) ج(ج8برخه ) کاريال

   –هر عمومي مفتش به ) 4"(

  .ټاکنې

سل وټاکي چې د مرکزي ادارې دننه په ټاکنو د رايجو قوانينو او قواعدو سره سم، د عمومي مفتش لپاره يو کون) ا"(
  عمومي مفتش ته به راپور ورکوي؛

د بېرته اداينې پر بنسټ د يو داسې کونسل خدمتونه ترالسه کړي چې د بل عمومي مفتش لخوا ټاکل شوى وي او يا  ) ت(
  ورته نېغ په نېغه راپور ورکوي؛ او يا

ې عملې څخه خدمتونه  د بېرته اداينې پر بنسټ د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتش د کونسل د اړوند ) ث(
 ."ترالسه کړي

   ياداښت3 يو ايس سي کاريال 5

 په دې بدلونونو کې هيڅ بايد د کوم اداري جوړښت يا ټاکلې مرکزي ادارې لپاره د کونسل –. د رغونې قاعده) ث(
مي  د عمو1978په وظيفو او مسووليتونو د بدلولولو لپاره ونه گڼل شي، پرته د کونسل له موجوديت څخه چې د 

څرنگه چې په دې برخه کې بدل (کې راغلي ) ج(ج8او ) ج(3په برخو ) کاريال. سي.ايس. يو5(مفتش په قانون 
  .د عمومي مفتش کونسل بايد دا فعاليتونه هغسې ترسره کړي چې عمومي مفتش يې ورته ووايي). شوى
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  .په مربوطيت او وړتيا د عمومي مفتش د کونسل جوړول. 7برخه 

 او 12 ترتيب يو په بل پسې 12 او 11برخو ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978 د –. جوړونه  ) أ(
 : څخه وروسته پکې الندې اضافه کېږي10 ته بدلول کېږي، او د برخې 13

  .11 يو ايس سي کاريال 5
  .په مربوطيت او وړتيا د عمومي مفتش د کونسل جوړول. 11برخه "

   –. جوړونه او مشن) ا"(  
 د اداري څانگې دننه په مربوطيت او وړتيا د عمومي مفتش کونسل د يوې خپلواکه ادارې په توگه –. جوړونه) 1"(

  ."په توگه ورکول کېږي" کونسل"چې په دې برخه کې به يې حواله د (جوړول کېږي 
   –د کونسل مشن به دا وي چې ) 2"(  

 ېالبېلو حکومتي ادارو څخه راوالړېږي؛ اود مربوطيت، اقتصاد او اغېزمنتيا هغه مسلې حل کړي چې د ب  ) أ(
د عمومي مفتش په دفترونو کې د ښه روزل شوي او لوړ مهارت د کاري ځواک په جوړولو کې د مرستې  ) ب(

 .لپاره د تگالرو، معيارونو او مفکورو په جوړولو سره د پرسونل په مسلکيت او اغېزمنتيا کې زياتوالى وکړي
  –. غړيتوب) ب"(

  : کونسل بايد د الندې غړيو څخه جوړ وي–. په عموم کې) 1(

 –ټول عمومي مفتشان چې دفترونه يې جوړ شوي وي الندې د   ) أ(
a.  ؛ او يا2برخې 
b.  ج8برخې. 

 .د ملي امنيت او د استخباراتو د مرکزي ادارې د مسوول د دفتر عمومي مفتشان ) ب(
 .د مرکزي ماليې د سمبالښت د دفتر کنټرولوونکى ) ت(
لوړپوړى چارواکى چې ټاکنه يې د تحقيقاتو د مرکزي بيورو د مسوول لخوا شوې د تحقيقاتو د مرکزي بيورو يو  ) ث(

 .وي
 .د حکومتي اخالقو د دفتر مسوول ) ج(
 .د ځانگړي کونسل د دفتر ځانگړى کونسل ) ح(
 .د پرسونل د سمبالښت د دفتر مرستيال مسوول ) خ(
 .د سمبالښت او بوديجې د دفتر د سمبالښت لپاره مرستيال مسوول  ) د(
ن، مرکزي پوليسو، د حکومتي مطبعې د دفتر، د حکومت د احتساب د دفتر، او د پالزمېنې د د کانگرس د کتابتو  ) ذ(

 .ارکټيکټ عمومي مفتشان

  --رييس او اجرايي رييس ) 2"(
  . د سمبالښت او بوديجې د دفتر د سمبالښت لپاره مرستيال مسوول به د کونسل اجرايي رييس وي–. اجرايي رييس) ا"(
کې ورته اشاره شوې انتخاب ) ب(يا ) ا)(1(د يو له هغو عمومي مفتشانو چې په پراگراف  کونس باي–. رييس) ب"(

  . کاله وي2د رييس د دفتر موده به . کړي چې د کونسل د رييس په توگه کار وکړي
   –. د رييس او اجرايي رييس فعاليتونه) 3"(
  – اجرايي رييس به –. اجرايي رييس) ا"(

   کوي؛د کونسل د غونډو رياست) 1(  
د هغو ادارو او دفترونو مشرانو ته چې په کونسل کې استازيتوب لري به د کونسل د فعاليتونو په اړه د ) 2(

  راپورونو لنډيز ورکوي؛ او
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د هغو ادارو او دفترونو چې په کونسل کې استازيتوب لري په اړه به کونسل ته داسې معلومات ورکوي چې ) 3(
  .ترسره کولو کې مرسته کويکونسل سره د خپلو فعاليتونو په 

  — رييس به–. رييس) ب"(
 —د کونسل غونډې راجوړې کړي  ) أ(

a.  ځل؛6لږ تر لږه په کال کې  
b. تر امکاني حده مياشت په مياشت؛ او 
c. د رييس په اختيار تر دې هم زيات 

 د الندې د کونسل فعاليتونو او کارونه ترسره کړي؛) ت(د ضمني برخې  ) ب(
) ب(پراگراف ) 1(، يا د )2)(ا(، )1)(ا(ورۍ څخه چې په ضمني پراگراف د عمومي مفتشانو د يوې داسې کټگ ) ت(

کې يې تشريح شوې ده، له هغې کټگورۍ پرته چې رييس ترې ټاکل شوى وي، مرستيال رييس وټاکي څوک 
 چې د کونسل په فعاليتونو او کارونو کې مرسته کوي، او د رييس په غياب کې به د هغه پر ځاى کار کوي؛

عاليتونو د ترسره کولو لپاره که د هغو بوديجو څخه چې په الس کې وي ضروري وي پرته د د کونسل د ف ) ث(
 نورو بوديجو څخه پېسې ورکړي؛

داسې پرسونل غوره، وټاکي او په کار وگوماري چې اړتيا وي ورته تر څو د کونسل چارې پر مخ بوځي خو  ) ج(
 استعدادي خدمتونو کې د ټاکنو واک ورکوي، او  د هغو مادو د الندې چې په5د متحده اياالتو د کوډ د سرليک 

 د هغو مادو د الندې چې د معاش د بيو د درجه بندۍ او د عامه 3 او ضمني باب 51د دغه سرليک د باب 
 .ترتيب په اړه دي

تر هغه حده چې داسې پېسې د اختصاصو د قوانينو لخوا مخکې ورکړل شوې وي، د هغه چورلېدونکې  ) ح(
الندې جوړ شوى دى، يا په بل ډول ) ب)(3)(ت(ورکړل شوې وي چې د ضمني برخې بوديجې لخوا په الس 

او موافقې  چې د قانون لخوا يې واک ورکړل شوى، د عامه ادارو يا شخصي خلکو سره داسې قراردادونه
 ترسره کړي چې د کونسل فعاليتونه او کارونه پر مخ بوځي؛

جوړې کړي چې د رييس لخوا ضروري گڼل شوې وي د کونسل د غړيو سره په مشاورت سره داسې کمېټې  ) خ(
 او د کونسل د فعاليتونو د ترسره کولو په وړتيا کې مناسب وي؛ او

 .ولسمشر ته د کونسل د فعاليتونو په اړه په کال کې يو ځل يو راپور چمتو او وړاندې کړي  ) د(

  —.د کونسل فعاليتونه او کارونه) ت"(
  — دا کونسل به–. په عموم کې) 1"(

ې، ضياع، او ناسم استعمال په اړه د مرکزي حکومت په پروگرامونو او فعاليتونو کې د کمزورۍ او خامۍ د دوک  ) أ(
 ځايونه په دوام سره معلوموي، کتنه به ورته کوي او بحث به پرې کوي؛

په ټول حکومت کې د داسې منسجمو فعاليتونو پالنونه جوړوي چې دا مسلې حل کړي او د مرکزي حکومت په  ) ب(
ونو او فعاليتونو کې اقتصاد او وړتيا ته وده ورکړي، په گډون د بين االداري پلټنو، تحقيق، معاينې او پروگرام

 په وړتيا او اغېزمنتيا سره حل کړي چې د دوکې، ضياع په ستونزېتکاملي جاج د پروگرامونو او پروژو چې هغه 
 ساحې څخه بهر وي؛اړه وي چې د يوې انفرادي ادارې يا سازمان د استعداد يا د کار د 

داسې تگالرې جوړې کړي چې د عمومي مفتش د دفتر د يو ښه روزل شوي او ماهر پرسونل په انتظام کې مرسته  ) ت(
 وکړي؛

د ټولو عمومي مفتشانو د فايدې لپاره د انټرنېټي وېبپاڼې يا نورو اليکترونکي سيستمونو انتظام وکړي څرنگه چې  ) ث(
 ا ده يا يې غواړي؛کونسل يې پرېکړه کړې وي چې ورته اړتي

يوه يا زياتې داسې اکاډمۍ جوړې کړي چې کونسل يې د پلټونکو، تحقيق کوونکو، معاينه کوونکو او جاج  ) ج(
 اخستونکو، او د عمومي مفتش د بېالبېلو دفترونو د نور پرسونل د مسلکي روزنې لپاره ضروري گڼي؛

د الندې تشريح شوي د ) ب(يا ) ا)(1)(ب(رخې د عمومي مفتش په يو دفتر کې د ټاکنې لپاره څنگه چې د ضمني ب ) ح(
 انفرادي خلکو سپارښتنې د ټاکنو اړوند مقام ته وسپاري؛
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 د کانگرس لپاره داسې راپورونه جوړ کړي چې رييس يې مناسب يا اړوند وگڼي؛ او ) خ(
 .د کونسل د واک او کاري ساحې دننه نور کارونه څنگه چې مناسب وي ترسره کړي  ) د(

 تر هغه حده چې قانون يې اجازه ورکړې وي، او تر هغه حده چې د هغو معيارونو –. و گډوند غړيو وفاداري ا) 2(
سره په ټکر کې نه وي چې د مرکزي حکومت د دفترونو، سازمانونو، پروگرامونو، فعاليتونو، او کارونو لپاره په پلټنو 

  --گه چې مناسب وي، به کې د متحده اياالتو د کمپټرولر جنرل لخوا جوړې شوې، د کونسل هر غړى، څن

 هغو مسلکي معيارونو ته وفادار وي چې د کونسل لخوا جوړ شوي وي؛ او  ) أ(
د کونسل په پالنونو، پروگرامونو، او پروژو کې گډون کوي، پرته د هغه غړي په صورت کې چې د ضمني  ) ب(

يې د الندې تشريح شوى، غړى به يواځې تر هغه حده گډون کوي چې د غړي لخوا ) ع)(1)(ب(برخې 
 .غوښتنه شوې وي او د اجرايي رييس يا رييس لخوا منظوره شوې وي

  --.اضافي اداري واکونه) 3(
 يا د قانون د بلې کومې داسې 31 د سرليک 1532 د متحده اياالتو د کوډ، د برخې —.بين االداري بوديجې  ) أ(

، )1(ضمني فقرې ) ا(ې مادې په يادولو چې د بين االداري بوديجو د هغو فعاليتونو ممانعت کوي چې د فقر
 —الندې تشريح شوي، د کونسل د مسووليتونو، واکونو، او کارونو په ترسره کولو کې) 3(او ) 2(

a. اجرايي رييس کولى شي چې د بين االداري بوديجو واک ورکړي لپاره د— 
i. د عمومي مفتشانو د دفترونو د مامورينو په ټول حکومت کې د روزنې؛ 
ii. ې د فعاليتونو لپاره؛ اود کونسل د مربوطيت د کمېټ 
iii. هر بل اجازه ورکړل شوى هدف چې د کونسل لخوا يې پرېکړه شوې وي؛ او 

b.  اداره، يا سازمان چې کومه وزارتد اجرايي رييس د واک په ورکولو سره د اجرايي څانگې هره ،
چې په کونسل کې غړى لري بايد د داسې فعاليتونو بوديجه ورکړي يا يې په بوديجه کې گډون 

 .ړيوک
 —.چورلېدونکې بوديجه ) ب(

a. کونسل کوالى شي چې–. په عموم کې — 
i.  د متحده اياالتو په خزانه کې يوه چورلېدونکې بوديجه جوړه کړي چې د عمومي مفتشانو د

 يا. کونسل بوديجه به ورته ويل کېږي
ii.  يا ادارې سره د موجوده چورلېدونکې بوديجې د استعمال لپاره د څه انتظام وزارتد يوې 

 .ه وکړيموافق
b. په چورلېدونکې بوديجه کې رقم.— 

د دې ضمني برخې د الندې کونسل ته لېږدل شوې پېسې به په چورلېدونکې بوديجه کې —.په عموم کې) 1(
  . د الندې تشريح شوى) 2(يا ) i)(1(ايښودل کېږي چې د فقرې 

کاډمۍ او د عمومي هرې پاتې نامصرف شوې پېسې چې د عمومي مفتشانو د جنايي تحقيق د ا—.روزنه) 2(
مفتشانو د پلټونکي د روزنې د مرکز لپاره اختصاص شوې يا په الس ورکړل شوې وي به چورلېدونکې بوديجې ته 

  .الندې تشريح شوې انتقالېږي) 2(يا ) i)(1(چې د فقرې 

  --.د چورلېدونکې بوديجې استعمال) 3(
ه شوې، په چورلېدونکې بوديجه کې ورته اشار) 2(پرته له هغې چې په ضمني فقره —.په عموم کې  ) أ(

د الندې تشريح شوي کېدالى شي چې د دې ضمني برخې د ) 2(يا ) i)(1(کې هغه پېسې چې د فقرې 
 .الندې د کونسل د فعاليتونو او کارونو د ترسره کولو لپاره وکارول شي

ته انتقال د الندې تشريح شوې چورلېدونکې بوديجې ) 2(يا ) i)(1( هغه پېسې چې د فقرې –. روزنه ) ب(
شوې وي د روزنې د کومې اکاډمۍ د سمبالولو لپاره څنگه چې يې کونسل پرېکړه وکړي کارول 

 . کېدالى شي
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د الندې تشريح شوي چورلېدونکې بوديجې پېسې بايد د کونسل ) 2(يا ) i)(1( د فقرې —.د بوديجو موجوديت) 4(
  .لپاره د مالي کال له محدوديت پرته موجودې وي

د قانون داسې کومه ماده چې د دې ضمني برخې د فعالېدو له نېټې وروسته —. مادېليرې کوونکې ) ت(
د الندې د کوم واک يا محدوديت د ليرې کولو ) ب(يا ) ا(فعاله شوې وي بايد د ضمني پراگراف 

لپاره واضح ونه گڼل شي، تر څو چې داسې ماده په دغه پراگراف کې د واک لپاره مشخصه حواله 
 .ورنکړي

  —د کونسل جوړېدل او فعاليت بايد اغېزمن نه کړي—.وجود واکونه او مسووليتونهم) 4"(
  رول؛وزارتد قانون په تنفيذ کې د انصاف د   ) أ(
 د حکومت د کومې ادارې يا دفتر واک يا مسووليتونه؛ او ) ب(
 .د کونسل د انفرادي غړو واک يا مسووليتونه ) ت(

  —.د مربوطيت کمېټه) ث"(
ه د مربوطيت کمېټه ولري، کومه چې بايد هغه تورونه ترالسه کړي، کتنه ورته دا کونسل بايد يو—.جوړونه) 1(

الندې د عمومي ) ت)(4(وکړي او د تحقيق لپاره يې ولېږي کوم چې د عمومي مفتشانو خالف او د پراگراف 
  .مفتشانو د بېالبېلو دفترونو د عملې د غړو خالف لگول شوي وي

  :الندې غړو څخه جوړه ويد مربوطيت کمېټه بايد د —.غړيتوب) 2(

د تحقيقاتو د مرکزي بيورو د هغه چارواکي څخه چې په کونسل کې کار کوي، څوک چې بايد د مربوطيت د   ) أ(
 .کمېټې د مشر په توگه کار وکړي، او د کمېټې تاريخچې وساتي

نه کې تشريح شوي او ټاک) ب(او ) ا(په ضمني پرارگار ) 1)(ب(څلور عمومي مفتشان چې د ضمني برخې  ) ب(
يې د کونسل د رييس لخوا شوې وي، چې د حکومتي دفترونو او ټاکل شويو مرکزي ادارو دواړو استازيتوب 

 ). کې تشريح شوې ده) ا)(ج(8چې دا اصطالح په برخه (کوي 
 .د ځانگړي مشاور د دفتر ځانگړى مشاور ) ت(
 .د حکومتي اخالقو د دفتر رييس ) ث(
نگې د عامه مربوطيت د برخې مشر، يا د هغه استازى، بايد  د جنايي څاوزارتد انصاف د —.حقوقي مشاور) 3(

 .د مربوطيت د کمېټې د حقوقي مشاور په توگه کار وکړي
  --.د تورونو سپارل) 4(
يو عمومي مفتش د مربوطيت کمېټې ته د دغه منشي د دفتر د عملې د يو غړي خالف د هرې غلطۍ —.شرط  ) أ(

 —تور سپارلى شي، که چيرې
a. تنه د اجرايي څانگې يوې داسې ادارې ته نشي ورکول کېداى چې په د دې د دغه تور د نوعيت ک

 معاملې د کاري ساحې سره اړونده وي؛ او
b. عمومي مفتش پرېکړه وکړي چې— 

i. د تور يو مقصدي داخلي تحقيق د کېدو وړ ندى؛ او يا 
ii. د دې تور داخلي تحقيق ښايي مقصدي ښکاره نشي. 

د اصطالح مانا د عمومي مفتش د دفتر هر مامور دى څوک " عملې غړى"په دې پراگراف کې د —.تعريف ) ب(
 —چې

a. نېغ په نېغه يو عمومي مفتش ته راپور ورکوي؛ او يا 
b.  د الندې د يو عمومي مفتش لخوا ټاکل شوى وي) ت(د ضمني پراگراف. 

هر عمومي مفتش به په کال کې د مربوطيت د کمېټې رييس ته د هغو چوکيو صفت —.د عملې د غړو صفت ) ت(
 .د اهدافو لپاره د عملې غړي وي) ب(چې د دغه صفت لرونکي د ضمني پراگراف سپاري 

  --د مربوطيت کمېټه به—.د تورونو کتنه) 5(
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د غلطۍ د هغو ټولو تورونو کتنه کوي چې د مربوطيت کمېټه يې د يو عمومي مفتش، يا د عمومي مفتش د ) 1(
  .د الندې شوې ده) ت)(4(راگراف دفتر د عملې د يو غړي خالف ترالسه کړي چې تشريح يې د پ

  او د غلطۍ هر تور د اجرايي برانچ هغې ادارې ته وسپاري چې په دې معامله کې اړوند واک لري؛) 2(
د غلطۍ هر هغه تور د مربوطيت د کمېټې مشر ته وسپاري چې د مربوطيت د کمېټې لخوا د ضمني پراگراف ) 3(
  .الندې کومې ادارې ته نشي سپارل کېدالى) ب(ي پراگراف د الندې د داسې اهميت حامل وي چې د ضمن) ا(
  --.د تورونو د تحقيق واک) 6(
د مربوطيت د کمېټې رييس به د هر هغه تور بشپړ او په وخت تحقيق پېل کوي چې ورته د پراگراف —.شرط  ) أ(

 .د الندې سپارل شوى وي او چې د دې پراگراف سره سم به ترسره کېږي) ت)(5(
ت د کمېټې د مشر په درخواست، د هر هغه ادارې او دفتر مشر چې په کونسل کې د مربوطي—.سرچينې ) ب(

 —استازيتوب لري
a. ښايي د مربوطيت کمېټې ته اړينې سرچينې ورکړي؛ او 
b.  د مربوطيت کمېټې ته د دغې ادارې يا دفتر څخه مامورين ورکړي، چې د رييس د کنټرول او

 .ندې تحقيق ترسره کړيالرښودنې الندې به وي، چې د دې ضمني برخې د ال

  --.د تحقيقاتو پروسيجر) 7(
هغه تحقيقات چې د دې ضمني برخې د الندې پېل شوې وي بايد تحقيقاتو لپاره د هغو —.د تطبيق وړ معيارونه  ) أ(

وروستيو کيفي معيارونو سره سم ترسره شي چې د کونسل لخوا خپاره شوي وي او يا يې د سابقينو لخوا 
 ). ه د ولسمشر کونسل او مربوطيت او وړتيا لپاره اجرايي کونسلمربوطيت او وړتيا لپار(

 —.اضافي تگالرې او پروسيجرونه ) ب(
a. د مربوطيت کمېټه به، د کونسل د مسوول سره په ملگرتيا، داسې اضافي تگالرې او —.جوړونه

 —پروسيجرونه جوړوي چې په الندې کې د شفافيت او تسلسل د يقيني کولو لپاره ضروري وي
i. ه کول چې ايا تحقيق پېل کړاى شي؛دا پرېکړ 
ii. تحقيقات ترسره کول؛ 
iii. د يو تحقيق د پايلو راپور ورکول؛ او 
iv.  او هغه تن ته چې د تحقيق موضوع وي موقع ورکول چې د مربوطيت د کمېټې راپور ته

 .ځواب ووايي
b. کونسل به د تگالرو او پروسيجرونو چې د فقرې —.کانگرس ته وړاندې کول)i (  د الندې جوړ

 . وي يو نقل د کانگرس اړوندو کمېټو ته وړاندې کويشوي

  —.راپورونه. ت
د الندې تشريح شوي، د ) ت)(5(د هغو تورونو لپاره چې د پراگراف —.د مهم ارزښت تورونه) 1(

مربوطيت د کمېټې رييس به داسې يو راپور جوړوي چې د رييس د تحقيق پايلې به پکې وي او دا راپور 
  . غړو ته ورکويبه د مربوطيت د کمېټې

د الندې يوې ادارې ته سپارل شوي وي، د ) ب)(5(هغه تورونه چې د پراگراف —.د غلطۍ تورونه) 2(
دغې ادارې مشر به يو داسې راپور جوړوي چې د تحقيق پايلې به پکې وي او دا راپور به د مربوطيت د 

  .کمېټې غړو ته ورکوي

  —.ارزونه او اخري جوړښت) 8"(

د الندې ترالسه شوى وي، د مربوطيت ) ت)(7(غې راپور په اړه چې د پراگراف د ه—.په عموم کې  ) أ(
 —کمېټه به
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a. د راپور ارزونه کوي؛ 
b.  ،راپور به د مربوطيت د کمېټې د سپارښتنو سره، په گډون د هغو چې د ډسپلن د اقدام په اړه وي

 وروسته، د ، د تحقيق له بشپړېدا)تر اخري حده چې د عمل وړ وي(په دېرشو ورځو کې دننه 
په هغه صورت کې چې راپور د يو دفتر د عمومي (کونسل اجرايي رييس او ولسمشر ته لېږي 

يا د مرکزي حکومت د کومې ) مفتش په اړه وي او يا د دغه عمومي مفتش د کوم مامور په اړه
په هغه صورت کې چې راپور د يو داسې دفتر د عمومي مفتش او يا د (ټاکلې ادارې مشر ته 

 د حل لپاره؛ او) عمومي مفتش د دفتر په اړه ويدغه 
c.  او ريفورم کمېټې، په ثنا کې د کورني امنيت نظارتد خلکو د استازو په جرگه کې د حکومت د 

او حکومتي معامالتو کمېټې، او نورو داسې کانگرسي کمېټو ته چې په دې معاملو واک لري 
 وروسته په دېرشو ورځو کې دننه د دې د الندې له وړاندې کولو) b(اجرايي رييس ته د فقرې 
 . راپور لنډيز وړاندې کړي

د کونسل اجرايي رييس به د مربوطيت کمېټې ته د معاملې د اخري جوړښت راپور ورکوي، —.جوړښت ) ب(
 .په گډون د هغه اقدام چې د ولسمشر يا د ادارې د مشر لخوا شوى وي

 نېټې کانگرس او ولسمشر ته د مربوطيت د کمېټې د تېر مالي مې31کونسل به د هر کال د دسمبر تر —.کلنى راپور) 9"(
  :کال په موده کې د دې د فعاليتونو په اړه يو راپور وړاندې کوي، په کومه کې چې به الندې شيان شامل وي

 .د ترالسه شويو تورونو شمېره  ) أ(
نايي تحقيق لپاره نورو ادارو ته د سپارل شويو تورونو شمېره، په گډون د هغو تورونو د شمېرې چې د ج ) ب(

 .سپارل شوي وي
 .د هغو تورونو شمېره چې د تحقيق لپاره د مربوطيت د کمېټې رييس ته سپارل شوي وي ) ت(
 .د هغو تورونو شمېره چې پرته له سپارل کېدو تړل شوي وي ) ث(
 .هغه نېټه چې هر تور پرې ترالسه شوى و او هغه نېټه چې هر تور پرې په پاى کې پاى ته رسول شوى و ) ج(
ه صورت کې چې تورونه د مربوطيت د کمېټې رييس ته سپارل شوي وي، د تورونو د تحقيق د حالت يو په هغ ) ح(

لنډيز، او په هغه صورت کې چې تورونه د تېر مالي کال پر مهال بشپړ شوي وي، د تحقيقاتو د موندنو يو 
 .لنډيز

 .نور هغه معامالت چې کونسل يې مناسب گڼي ) خ(
په تړاو، کونسل په الندې کسانو کې د هر يو لخوا په ) 9(او ) 8(د پراگرافونو —.رخواستد نورو معلوماتو لپاره د) 10"(

  :درخواست کولو سره د مشخصو تورونو په اړه زيات تفصيلي معلومات ورکوي
 .په ثنا کې د کورني امنيت يا د حکومتي چارو د کمېټې مشر يا کوم عالي غړى  ) أ(
 . حکومت د ريفورم د کمېټې مشر يا کوم عالي غړى او دنظارتد خلکو د استازو په جرگه کې د  ) ب(
 .د اړوندو کانگرسي کمېټو مشران يا عالي غړي ) ت(

دا ضمني برخه د دې لپاره نده چې د داسې کوم حق يا فايده، نېغ په نېغه وي که د پروسيجر له —.نه حق نه فايده) 11"(
  .د دې د ادارو، د دې د افسرانو يا کوم تن په خالف ويالرې، جوړه کړي چې د يو تن لخوا په قانون سره د متحده اياالتو، 

  --.د ځانگړي مشاور يا د ځانگړي مشاور د مرستيال خالف د غلطۍ تورونه ) ت(
  --په دې برخه کې—.تعريفونه) 1(
 5( د عمومي مفتش د قانون 1978د اصطالح مانا د مربوطيت هغه کمېټه ده چې د " مربوطيت د کمېټې"د   ) أ(

د الندې جوړه شوې وي، څنگه چې پکې د دې قانون له الرې بدلون ) ث(11برخې سي کاريال د .ايس.يو
 شوى دى؛ او

 د 5د اصطالح مانا هغه ځانگړى مشاور دى چې د متحده اياالتو د کوډ، سرليک " ځانگړي مشاور"د  ) ب(
 .د برخې د الندې ټاکل شوى وي) ب(1211
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  --.د مربوطيت د کمېټې واک) 2(
ور يا د ځانگړي مشاور د مرستيال خالف د غلطۍ د يو تور د ترالسه د ځانگړي مشا—.په عموم کې  ) أ(

کولو، کتلو، او تحقيق لپاره د سپارلو چارې به د مربوطيت د کمېټې لخوا په هماغه حد او طريقه 
په خالف د تورونو ) يا د عمومي مفتش د دفتر د عملې د يو غړي(ترسره کېږي لکه د عمومي مفتش 

رط د الندې چې ځانگړى مشاور به خپل ځان د هر هغه تور د غور نه په صورت کې، خو د دې ش
 .وباسي چې د دې پراگراف الندې راوړل شوى وي

 د برخې 5دا ضمني برخه د متحده اياالتو د کوډ د سرليک —.د قانون د موجودو مادو سره انسجام ) ب(
تر هغه حده . نه وړي الندې کتنې لپاره د ميرټ د سيسټمونو د تحفظ د ډلې السرسى له منځه 7701

) 8)(ب(2302چې يو تور چې د دې ضمني برخې د الندې راوړل شوى وي د دغه سرليک برخه 
 ورځو کې دننه د سموونکي اقدام په ترالسه کولو کې 120پکې شامل وي، نو د هغې نېټې څخه په 

گڼل شي چې ناکامي چې دغه تور پرې د مربوطيت د کمېټې لخوا ترالسه شوى وي، باندې به داسې و
 .مطمينوي) ب)(3)(ا(1214د دغه سرليک برخه 

 د مربوطيت کمېټه کوالى شي داسې اصول او قواعد جوړ کړي چې د دې ضمني برخې د ترسره --.قواعد) 3(
  .کولو لپاره ضروري وي، خو د داسې مشاورت يا نورو شرطونو الندې چې ښايي په بل ډول پرې تطبيقېږي

 —.رايي امرونهاغېزمنه نېټه او موجود اج ) ت(
 ورځو څخه مخکې، د مربوطيت او وړتيا په 180 د دې قانون د عملي کېدو د نېټې څخه د --.کونسل) 1(

  .اړه د عمومي مفتشانو کونسل چې د دې ضمني برخې د الندې جوړ شوى دى به اغېزمن او فعال وي
، 12933يي امر لمبر ، او اجرا1992، 11، نېټه مي 12805اجرايي امر لمبر —.اجرايي امرونه) 2(

په الندې ) څرنگه چې د دې قانون د عملي کېدو د نېټې څخه مخکې په عمل کې و (1996، 21نېټه مارچ 
  --يا د دې نه مخکې کوم قوت او اغېز نلري

هغه نېټه په کومه چې د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو کونسل اغېزمن او فعال کېږي   ) أ(
 ونسل د اجرايي رييس لخوا کېږي؛ او يالکه چې پرېکړه يې د ک

 . ورځو د مودې اخري ورځ چې پېل يې د دې قانون د عملي کېدا د ورځې څخه کېږي180د  ) ب(
  --.تخنيکي او د مطابقت بدلونونه ) ت(

  --کې بدلون کېږي) سي کاريال کې.ايس. يو5( د عمومي مفتش په قانون 1978د —. د عمومي مفتش قانون1978د ) 1(
په ليرې کولو سره هر ځاى چې دا ښکاري او )" 2(11برخه "کې د ) ا)(1)(ا)(ج(8، او )2)(ب(4، )1(2په برخو   ) أ(

 په وردننه کولو سره؛ او)" 2(12برخه "د 
" 12برخه "په ليرې کولو او د " 11برخه "پسې راځي، د ) 1(کې، په هغه معامله چې په پراگراف ) ا(ج8په برخه  ) ب(

 .په ورننويستلو سره
په ) 33(د لومړني پراگراف ) ا(1105 برخه 31د متحده اياالتو د قانون د سرليک —.و جال حسابد اختصاصون) 2(

  :ليرې کولو او د الندې په وردننه کولو سره بدلېږي
د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو د کونسل د اختصاصونو لپاره د اختصاصونو جال حساب، او، په ) 33"(

اختصاصونو د هغه راغونډ شوي رقم جال بيان چې د هرې هغه اکادمۍ لپاره يې درخواست دغه حساب کې شامل، د 
  ."شوى چې د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو د کونسل لخوا يې غوښتنه شوې

  .رس ته د بوديجې د درخواستونو وړاندې کولگکان. 8برخه 
  : په پاى کې د الندې په ورزياتولو سره بدلول کېږي6 برخه )کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978د 
د هر مالي کال لپاره، عمومي مفتش بايد د بوديجې يو اټکل وړاندې کړي او د هغه دفتر يا د مرکزي حکومت ) 1)(ف"(

د بوديجې په . د ټاکل شوې ادارې څخه د بوديجې درخواست وکړي چې کومې ته چې عمومي مفتش راپور ورکوي
است کې بايد د بوديجو هغه راټول شوى رقم مشخص شوى وي چې د دغه عمومي مفتش د فعاليتونو لپاره يې په درخو
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دغه مالي کال کې درخواست شوى وي او بايد د هغو پېسو اندازه مشخصه کړي چې د ټولو روزنيزو اړتياو لپاره 
سې د دغه مالي کال لپاره د عمومي غوښتل شوې وي، په گډون د عمومي مفتش څخه د يو سند چې غوښتل شوې پې

مفتش د دفتر ټول روزنيز ضرورتونه پوره کوي، او هغه سرچينې چې د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو د 
هغه سرچينې چې د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو د کونسل د مالتړ . کونسل د مالتړ لپاره ضروري وي

  . د بوديجې په درخواست کې په مشخص ډول وپېژندل شي او جواز يې ورکړاى شيلپاره ضروري وي بايد
د دې لپاره چې يوه وړانديز بوديجه ولسمشر ته د منظورۍ لپاره وړاندې شي، د هر دفتر او يا د مرکزي ) 2"(

  —حکومت ټاکل شوې اداره بايد پکې شامل کړي
 د عمومي مفتش لپاره يو ټول درخواست؛  ) أ(
 و د روزنې لپاره د پېسو رقم؛د عمومي مفتشان ) ب(
 د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو د کونسل د مالتړ لپاره د پېسو رقم؛ او ) ت(
 .او د وړانديز په تړاو د مربوط عمومي مفتش کومې تبصرې ) ث(

  .ولسمشر

  -- کړيولسمشر بايد د متحده اياالتو د حکومت په هره بوديجه کې چې کانگرس ته يې وړاندې کوي شامل) 3(  
 سره سم د بوديجې د هر جوړ شوي اټکل سره يوه جال بيانيه؛) 1(د پراگراف   ) أ(
 هغه پېسې چې د ولسمشر لخوا د هر عمومي منشي لپاره غوښتل شوې وي؛ ) ب(
 هغه پېسې چې د ولسمشر لخوا د عمومي مفتشانو د روزنې لپاره غوښتل شوې وي؛ ) ت(
ړه د عمومي مفتشانو د کونسل د مالتړ لپاره غوښتل هغه پېسې چې د ولسشمر لخوا د مربوطيت او وړتيا په ا ) ث(

 شوې وي؛ او
د وړانديز په اړه د اړوند عمومي مفتش کومې تبصرې که عمومي مفتش دا فکر کوي چې د ولسمشر لخوا  ) ج(

 ."وړاندې شوې بوديجه به په بنيادي توگه عمومي مفتش په دفتر کې د خپلې وظيفې له ترسره کولو منع کړي

  .ته د غوښتل ځواک وزارت. 9برخه 
  :کې بدلون راوستل کېږي) 4)(ا(6په برخه ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978د 

په گډون د اليکترونيکي توگه ذخيره شويو معلوماتو، او همداراز هر (په هره بڼه "په وردننه کولو سره د ) 1(  
  وروسته؛ او" نورې ډاټا"د " ښکاره څيز

  .په وردننه کولو سره" سب فوينا"په ليرې کولو سره او د " اسب فين"د ) 2(  
  .رام د ملکي حل کولو قانونگد دوکې د پرو. 10برخه 

  —کې بدلون راوستل کېږي) 1)(ا(3801 په برخه 31د متحده اياالتو د کوډ د سرليک 
  کولن وروسته؛-په ليرې کولو سره له سيمي" او"کې د ) ث(په ضمني پراگراف ) 1(  
  په وردننه کولو سره؛ او" ؛ او"کې د وقف په ليرې کولو سره او د ) د(په ضمني پراگراف ) 2(  
  :په پاى کې د الندې په ورزياتولو سره) 3(  
 د عمومي مفتش د قانون د برخې 1978چې دا اصطالح د (د مرکزي حکومت يوه ټاکل شوې اداره ) ف"(  

  ".د الندې تعريف شوى دى؛) 2)(ا(ج8
  .کل شويو مرکزي ادارو لپاره د قانون د تنفيذ واکد ټا. 11برخه 

  —کې بدلون راوستل کېږي) ح(6په برخه ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978د 
  په ليرې کولو سره؛ او"  الندې ټاکل شوى3برخې "کې د ) 1(په پراگراف ) 1(  
  :په پاى کې د الندې په ورزياتولو سره) 2(  

 الندې ټاکل 3د اصطالح مانا ده يو عمومي مفتش چې د برخې " عمومي مفتش"ني برخه کې، د په دې ضم) 9"(
  .ج الندې ټاکل شوى وي8شوى وي يا يو عمومي مفتش چې د برخې 

  .د معاينې د راپورونو او د جاج اخيستنې د راپورونو په اړه د کال په نيمه کې د راپور ورکولو د شرطونو تطبيق. 12برخه 
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  — کې بدلون راوستل کېږي5په برخه ) کاريال. سي.ايس. يو5(د عمومي مفتش قانون  1978د 
  --کې) 3)(ب(، او )2(، ب)9)(ا(، )8)(ا(، )6)(ا(په هره ضمني برخه ) 1(  

" د پلټنې راپورونه"وروسته له " اخيستنې راپورونه ، د معاينې راپورونه، او د جاج"په ورزياتولو سره د   ) أ(
 ښکاره کېږي؛ اوچيرته چې اول ځاى را

 په ليرې کولو سره چيرته چې دويم ځاى راښکاره کېږي؛ او" پلټنه"د  ) ب(
د پلټنې "وروسته له " اخيستنې راپورونه ، د معاينې راپورونه، او د جاج"کې د ) 10)(ا(په ضمني برخه ) 2(

  ".راپورونه
  .د عمومي مفتشانو د دفترونو د وېبپاڼو په اړه معلومات. 13برخه 

ط وروسته د الندې 8کې له برخې ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش په قانون 1978د —.ېپه عموم ک  ) أ(
 :په ورزياتولو سره بدلون راوستل کېږي

  .د عمومي مفتشانو د دفترونو د وېبپاڼو په اړه معلومات. ظ8برخه "

  —د عمومي مفتشانو د دفترونو نېغ په نېغ لينکونه) ا"(
ره بايد د دغې ادارې د وېبپاڼې په کورپاڼه د دغې ادارې د عمومي مفتش د دفتر لپاره هره ادا—.په عموم کې) 1"(

  .نېغ په نېغه يو لينک جوړ او وساتي
الندې نېغ په نېغه لينک به ښکاره وي او د عمومي مفتش دفتر ته به السرسى ) 1(د پراگراف —.السرسى) 2"(

  .برابروي
  —.وازماتد عمومي مفتشانو د وېبپاڼو لپاره ل) ب"(

  —د هرې ادارې عمومي مفتش به—.د راپورونو او پلټنو خپرول) 1"(
چې ولس ته ښکاره کړاى شي، د درېو ورځو نه ) يا د راپور يا پلټنې يوه برخه(هر راپور يا پلټنه   ) أ(

 مخکې به يې د عمومي مفتش د دفتر په وېبپاڼه خپروي؛ او
چې د ضمني )  دغه راپور يا پلټنې يوه برخهيا د(دا خبره دې يقيني کړي چې هر راپور يا پلټنه  ) ب(

 —الندې تشريح شوې) ا(پراگراف 
a.  په اسانۍ سره د عمومي مفتش د دفتر په وېبپاڼه د کورپاڼې د نېغ په نېغه لينک څخه ورته

 السرسى کېدالى شي؛
b. د عمومي مفتش د موندنو يو لنډيز پکې شامل دى؛ او 
c. په داسې جوړښت کې دى چې-- 

i.  کولو وړ دى؛ اود لټون او کښته 
ii.  هغه تن د چاپ کولو اسانتيا برابروي چې په عامه توگه يې دغې وېبپاڼې ته

 .السرسى لرلى وي
  —د دوکې، ضياع، او ناسم استعمال راپور ورکول) 2"(

د هرې ادارې عمومي مفتش به د عمومي مفتش د دفتر د وېبپاڼې په —.په عموم کې  ) أ(
نېغه لينک جوړوي او ساتي چې هغوى پرې د کورپاڼه د افرادو لپاره يو داسې نېغ په 

هغه کسان چې د دې پراگراف د الندې . دوکې، ضياع، او ناسم استعمال راپور ورکړي
جوړ شوي نېغ په نېغه لينک کارولو سره د دوکې، ضياع يا ناسم استعمال راپور ورکوي 

 .دا دې پرې نه وي الزمه چې د ځان د پېژندگلو په اړه معلومات ورکړي
د هرې ادارې عمومي مفتش به د هيڅ هغه تن پېژندگلو نه ښکاره کوي —.پاتې کېدلپټ  ) ب(

چې د دې پراگراف الندې يې راپور ورکړى وي پرته د دغه تن له اجازې تر هغې چې 
يو عمومي مفتش دا پرېکړه نه وي کړې چې د يو تحقيق پر مهال د داسې ښکاره کولو 

 .پرته بله چاره نشته
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 121کاريال ياداښت؛ . سي.ايس. يو5(د مالي خدمتونو او عامه دولتي اختصاصونو د قانون  2008د —.فسخ) ب"(
  .فسخ کېږي) ب(746برخه ) 2023بيان 

 ورځو څخه مخکې دې د هرې ادارې مشر او د 180د دې قانون د عملي کېدو څخه وروسته د —.تطبيق) ت"(
  .ه کې وشولهرې ادارې عمومي مفتش هغه بدلون تطبيق کړي چې په دې برخ

  .نور اداري واکونه. 14برخه 

بدلون کېږي چې ) ث(6په برخه ) کاريال. سي.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978د —.په عموم کې  ) أ(
 :داسې ولوستل شي

کې پېژندل ) ب(د قانون د هغو مادو د تطبيق د اهدافو لپاره چې په ضمني پراگراف ) ا)(1)(ث"(
  —شوي

  دفتر بايد يوه جال اداره وگڼل شي؛ اود هر عمومي مفتش ) 1(    
کې راغلې، د دغسې دفتر په ) 1(هغه عمومي مفتش چې د هغه دفتر مشر وي چې حواله يې په فقره ) 2(    

  .تړاو، د دې مادو د الندې د يوې ادارې د مشر يا د يو ټاکونکي مقام فعاليتونه، واک، او وظيفې لري
 : د الندې مادو په تړاو تطبيقېږي5رليک دا پراگراف د متحده اياالتو د کوډ د س ) ب(

a.  2 ضمني باب 35د باب. 
b.  ب(8425، او 8468، 8414، 8344، 8336، )ب(8335برخې.( 
c.  څنگه چې يې پرېکړه د پرسونل د سمبالښت د (ټولې مادې چې د سينير اجرايي خدمت سره تړلې دي

 .الندې دي) 2(، د پراگراف )دفتر لخوا شوې وي
بايد په ) ii)(ا)(1(د تطبيقولو د هدف لپاره، پراگراف ) ب(4507 د برخې 5و د کوډ د سرليک د متحده اياالت) 2"(

چې د عمومي مفتش د قانون د (د مربوطيت او وړتيا په اړه د عمومي مفتشانو کونسل "دې بدلون سره تطبيق شي 
شر وي چې اشاره ورته هغه عمومي مفتش چې د يو داسې دفتر م"په ځاى د " بايد)  له مخې جوړ شوى11برخې 

  ". کې شوې، د داسې دفتر په تړاو،) i(په فقره 

د —.د ټېکس د ادارې لپاره د خزانې د عمومي مفتش واک چې د داخلي عايد د خدمت د مامورينو تحفظ وکړي ) ت(
په ليرې " فزيکي امنيت"د ) ت)(1)(ط)(ث(8په برخه ) سي کاريال.ايس. يو5( د عمومي مفتش د قانون 1978
  .په وردننه کولو سره بدلون کېږي" د داخلي عايد د کمشنر لپاره تحفظ"ره او د کولو س

  2008، 14منظور شو په اکتوبر 

  

  ک)2324.ايس (928. ار.ايچ—د قانون سازۍ تاريخ
  ). او حکومتي ريفورم کمېټهنظارتد  (354-110لمبر : د جرگې راپورونه

  ).د کورني امنيت او حکومتي چارو کمېټه (2324.  په ملگرتيا د ايس262-110لمبر : د ثنا راپورونه
  :د کانگرس تاريخچه

  .، د جرگې لخوا پرې غور وشو او منظور شو3اکتوبر ): 2007 (153جلد 
  .، د سنا لخوا پرې غور وشو، منظور شو، بدلون پکې وشو24سپتمبر ): 2008 (154جلد 

  .ه وخت بدلون پکې وشو، په جرگه کې غور وشو او په ثنا کې په هماغ26، 25سپتمبر     
  .، د ولسمشرۍ بيان14اکتوبر ): 2008 (44د ولسمشرۍ د اسنادو اونيزه غونډونه، جلد 
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  5ضميمه 
  لنډيزونه او مخففات

AFSA  د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون  
ANDS  د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي  
ANSF  افغان ملي امنيتي ځواکونه  
ASFF  امنيتي ځواکونو بوديجهد افغانستان د   
BBG  د نشرياتو د کتنپالوي ډله  

CDC MRE  د مرض د کنټرول د ماين د خطرې د زده کړې مرکز  
  د متحده اياالتو مرکزي قومانده  سينټکام
CERP  د قوماندانانو د بيړني ځواب پروگرام  

CFC-A  افغانستان-د گډو ځواکونو قومانده  
CJTF-101  101-گډ هدف ځواک  

CSH  د ماشوم بقا او روغتيا  
CSTC-A  افغانستان-د گډ امنيت د انتقال قومانده  

DC&P  د مرض کنټرول او مخنيوى  
DEA  د درملو د تنفيذ اداره  

DEA CN  د درملو د تنفيذ د ادارې د مخدره موادو پر ضد مبارزه  
DoD   وزارتد دفاع  

DoD CN  د دفاع د محکې د مخدره موادو پر ضد مبارزه  
DoD E&EE   بيړنى او فوق العاده لگښتوزارتد دفاع د   

DoD IG   عمومي مفتشوزارتد دفاع د   
DoD OMA   عمليات او انتظاموزارتد دفاع د   
DoD T&E   روزنه او تجهيزونهوزارتد دفاع د   

DRT  د ولسوالۍ د بيا رغونې ټيم  
ePRT  وصل واليتي بيا رغونې ټيم  

ERMA  ستهد کډوالو او کډوالۍ بيړنۍ مر  
ESF  د اقتصادي مالتړ بوديجې  
FBI  د تحقيقاتو مرکزي بيورو  

FMF  د بهرني پوځ ماليات  
FSA  د ازادۍ د مالتړ قانون  

FY  مالي کال  
GAO  د حکومت د احتساب دفتر  

GHAI  د افريقا د پروگرام غټ هارن  
GIRoA  د افغانستان د اسالمي جمهوريت دولت  
GWOT  له جگړهد تروريزم په وړاندې نړيوا  

IDA  د نړيوال مصيبت مرسته  
IG  عمومي مفتش  

IMET  نړيواله نظامي او تعليمي روزنه  
INCLE  د مخدره موادو نړيوال کنټرول او د قانون تنفيذ  

INL  د مخدره موادو د نړيوال کنټرول او د قانون د تنفيذ بيورو  
IO&P  نړيوال سازمانونه او پروگرامونه  
ISAF  ځواکنړيوال سوله ساتى   

JFC-Brunssum  د گډو ځواکونو قومانده برنسم  
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LGCD  د سيمييزې حکومتدارۍ او ټولنې پرمختيا  
MRA  د مهاجرت او کډوالو مرسته  

 NADR –ATA   ضد مرسته- ترورزم–غير اتومي، غير ترورستي، د ماينونو ليرې کولو، او نور اړوند پروگرامونه  
NADR –CTF  ضد - د ترورزم– ماينونو د ليرې کولو او نور اړوند پروگرامونه غير اتومي، غير ترورستي، د

  ماليات
NADR –EXBS   صادرات او –غير اتومي، غير ترورستي، د ماينونو د ليرې کولو او نور اړوند پروگرامونه 

  سرحدي امنيت
NADR –HD   ري ماين ليرې  بش–غير اتومي، غير ترورستي، د ماينونو د ليرې کولو او نور اړوند پروگرامونه

  کول
NADR –NDS   غير اتومي او بې –غير اتومي، غير ترورستي، د ماينونو د ليرې کولو او نور اړوند پروگرامونه 

  وسلې کول
NADR –SALW   کوچني ټوپکونه –غير اتومي، غير ترورستي، د ماينونو د ليرې کولو او نور اړوند پروگرامونه 

  سپکې وسلې
NADR –TIP  د ترورست د –ير ترورستي، د ماينونو د ليرې کولو او نور اړوند پروگرامونه غير اتومي، غ 

  مخنيوي پروگرام
NATO  د شمال اتالنتيک تړون سازمان  
NDAA  د ملي دفاع د اختصاصونو قانون  

OEF  د تلپاتې ازادۍ عمليات  
OHDACA  سمندر پورې بشري مصيبت او ښاري مرسته  

OIG  د عمومي مفتش دفتر  
OMB   سمبالښت او بوديجې دفترد  

OTI  د انتقالي پروگرام دفتر  
PDIG  د عمومي مفتش اساسي مرستيال  
PKO  د سولې راوستلو عمليات  
PRT  د واليتي بيا رغونې ټيم  

PRT ESC  د پي ار ټي د عمومي انتظام کمېټه  
PST  د واليتي مالتړ ټيم  
QIP  د عاجل اغېز پروژې  

RC East  سيمييزه قومانده ختيځ  
RLC  د لوژيستيکو سيمييز مرکز  
ROL  د قانون حاکميت  

SHAPE  په اروپا کې د ايتالفي قوتونو عالي مرکز  
SIGAR  د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانگړى عمومي مفتش  

State   وزارتد بهرنيو چارو  
State OIG   عمومي مفتشوزارتد بهرنيو چارو د   

TTA  د خزانې تخنيکي مرسته  
UN  ي ملتونهملگر  

USACE  د متحده اياالتو د پوځ د انجينيرانو قول اردو  
USAID  اداره نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو  

USAID OE   نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې فعاليتي لگښت  
USAID OIG  نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر  

USDA   وزارتد متحده اياالتو د زراعت  
USFOR-A  په افغانستان کې د متحده اياالتو ځواکونه  

USG  د متحده اياالتو حکومت  
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6ضميمه   

  پايليکونه

                                                 
 

 .1229، برخه 181-110عامه قانون لمبر .  د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون2008 د مالي کال 1

 .1229ه ، برخ181-110عامه قانون لمبر .  د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون2008 د مالي کال 2

 .327-107عامه قانون لمبر ) 2002( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون 2002 د 3

 http://www.mfa.gov.af/Documents/ImportantDoc/The%20Bonn%20Agreement.pdfوکتل شوه په ). 2001 (د بون موافقه 4

 Important/Documents/af.gov.mfa.www://httppdf.Compact%20Afghanistan /Docوکتل شو په ). 2006( د افغانستان تړون 5

وکتل شو په ). 2008 (د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي 6

http://www.embassyofafghanistan.org/documents/Afghanistan_national_development_strategy_eng.pdf 

، وکتل شو په 2008، 6اکتوبر " د دفاع وزارت په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو اداره فعاله کړه،"دفاع وزارت،  د 7

http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=12267 

، وکتل شو په 2008، 6اکتوبر " فعاله کړه،د دفاع وزارت په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو اداره " د دفاع وزارت، 8

http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=12267 

 http://nato.int/issues/isaf/index.htmlوکتل شو په ). 2009، 12جنوري ). (ايساف (نړيوال سوله ساتى ځواک ناټو، 9

هغه سبقونه چې مونږ يې په عراق او : جنسي سټوف پايپس په مقابله د سټراټيجک اجيليټياي د دفاع وزارت د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د 10

د وسله والو خدمتونو ). 2008اپريل . (کې وړاندې شوي وو) 409-41راپور  (افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو څخه زده کولو ته اړتيا لرو

وکتل شو په . ه، د نظارت او تحقيقاتو په اړه ضمني کمېټهپه اړه د متحده اياالتو د خلکو د استازو کمېټ

http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdf 

وکتل شو په ). 2008 (د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي 11

http://www.embassyofafghanistan.org/documents/Afghanistan_national_development_strategy_eng.pdf 

سولې لپاره ). 152ځانگړى راپور (په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو سره د متحده اياالتو تجربه ). 2005اکتوبر . ( پيريټو، رابرټ ايم12

 http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr152.pdfوکتل شو په . د متحده اياالتو اداره

 .2009، 17لوماتو پوښتنې ته ځواب، جنوري  د بهرنيو چارو وزارت، د مع13

  .2009، 17 د بهرنيو چارو وزارت، د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، جنوري 14
  

وکتل شو په .  په اړه راپورگپه افغانستان کې د امنيت او ثبات په لور د پرمخت). 2008جون . (د دفاع وزارت
http://www.defenselink.mil/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_and_Stability_in_Afghanistan_1230.pdf  
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وکتل شو په . ايسوسي ايټډ پريس. متحده اياالت ښايي په افغانستان کې ځواک دوه برابره کړي). 2008، 21دسمبر . ( سټرازيوسو، جيسن15

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/20/AR2008122002073.html 
  

وکتل شو په . انټرنيشنل هيرالډ ټريبون. د افغانستان لپاره اضافي سرتېري غوره کړاى شول). 2008، 11دسمبر . ( بوميلر، اليزبيت16
http://www.iht.com/articles/2008/12/11/asia/gates.php 

  
وکتل شو په . رويټرز." اشاره ورکړه"ېرو د زياتولو  سرت20000متحده اياالتو په افغانستان کې د ). 2008، 22نومبر . ( مورگان، ډيويډ17

http:iht.com/articles/reuters/2008/11/22/Europe/OUKWD-UK-AFGHAN-NATO-TROOPS.php 
  

وکتل شو په . سي اين اين). 2008، 1اکتوبر . ( جنرال وايي چې په افغانستان کې نورو سرتېرو ته عاجله اړتيا ده18
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/10/01/afghan.troops/index.html 

  
وکتل شو په . سي اين اين). 2008، 1اکتوبر . ( جنرال وايي چې په افغانستان کې نورو سرتېرو ته عاجله اړتيا ده19

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/10/01/afghan.troops/index.html 
  

وکتل شو په . دي نيو يارک ټايمز. گيټس تر پسرلي پورې د افغانستان لپاره نور ځواکونه غواړي). 2008، 11دسمبر . ( بوميلر، اليزبيت20
http://www.nytimes.com/2008/12/12/world/middleeast/12gates/html?hp  

 
 http://www.gao.gov/about/index.html په 2008، 6وکتل شو په جنوري . د جي اى او په اړه.  د حکومت د احتساب دفتر21
 

وکتل شو په .  د او ايي جي مشنUSAIDد ). 2005، 10نومبر .  نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي منشي دفتر22
http://usaid.gov/oig/whoweare/mission1.htm 

 
 http://www.dodig.osd.mil/HOTLINE/hotline1.htm په 2008، 5وکتل شو په جنوري . د د فاع د تماس شمېره.  د دفاع وزارت23
  

 کې د دفاع وزارت عمومي مفتش، د دفاع وزارت سرپرست عمومي مفتش، گورډن 2008 د دفاع وزارت د افغانستان د هڅو په تړاو، په نومبر 24
د ملي اردو د عمومي عملې د دفتر د هيډل، د افغانستان د دفاع د وزارت عمومي مفتش تورنجنرال سردار محمد عبدالفاضل، او د افغانستان . ايس

دې سفر د دې ډلې غړيو ته موقع ورکړه چې وگوري د متحده اياالتو د ادارو او . عمومي مفتش مرستيال، بريد جنرال عبدالرشيد مېلمانه کړي وو
د معلوماتو پوښتنې ته د . کې ديپروگرامونو چې د دوى خپلې ادارې په هغه موډل جوړې شوې وې په پرتله د دوى اړوندې ادارې په کومه کچه 

  .2009، 14دفاع وزارت ځواب، جنوري 
 

 http://oig.state.gov/about/index.htm په 2008، 5وکتل شو په جنوري . د او ايي جي مشن.  د بهرنيو چارو وزارت25
 

 http://oig.state.gov/about/index.htm په 2008، 5وکتل شو په جنوري . د او ايي جي مشن.  د بهرنيو چارو وزارت26
 

وکتل شو په . )ISP-I-08-09(په افغانستان کې د قانون د حاکميت پروگرامونه ). 2008جنوري . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر27
http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdf 

 
-ISP-I-07(په افغانستان کې د مخدره موادو ضد پروگرام بين االداري ارزونه ). 2007جوالى . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر28

 http://oig.state.gov/documents/organization/90158.pdfوکتل شو په . )34
 

کتل شو په و. )ISP-I-08-09(په افغانستان کې د قانون د حاکميت پروگرامونه ). 2008جنوري . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر29
http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdf 

 
په افغانستان کې د دولت د ملکيت شخصي جايدادونه چې د منتخبو قرارداديانو ). 2008، 7سپتمبر . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر30

 http://oig.state.gov/documents/organization/98767.pdfوکتل شو په . )AUD/IQO-07-48(لخوا نيول شوي 
 

-ISP-I-05(د مخدره موادو او د قانون د تنفيذ د چارو د نړيوالې بيورو معاينه ). 2005جوالى . ( د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو د  وزارت 31
 http://oig.state.gov/documents/organization/50283.pdfوکتل شو په ). 14

  
وکتل شو په . )ISP-I-08-09(په افغانستان کې د قانون د حاکميت پروگرامونه ). 2008جنوري . (ارت د عمومي مفتش دفتر د بهرنيو چارو وز32

http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdf 
 

-ISP-IQO-07(لي بين االداري ارزونه د افغانستان د پوليسو د روزنې او چمتووا). 2006نومبر . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر33
 http://www.oig.state.gov/documents/organization/76103.pdfوکتل شو په ). 07



  پايليکونه– 6ضميمه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  101
 

                                                                                                                                                             
 

-ISP-I-07(په افغانستان کې د مخدره موادو ضد پروگرام بين االداري ارزونه ). 2007جوالى . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر34
 http://oig.state.gov/documents/organization/90158.pdfوکتل شو په . )34

 
-ISP-I-07(په افغانستان کې د مخدره موادو ضد پروگرام بين االداري ارزونه ). 2007جوالى . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر35

 http://oig.state.gov/documents/organization/90158.pdfوکتل شو په . )34
 

-ISP-I-07(په افغانستان کې د مخدره موادو ضد پروگرام بين االداري ارزونه ). 2007جوالى . (چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر د بهرنيو 36
 http://oig.state.gov/documents/organization/90158.pdfوکتل شو په . )34

 
-ISP-IQO-07(ليسو د روزنې او چمتووالي بين االداري ارزونه د افغانستان د پو). 2006نومبر . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر37

 http://www.oig.state.gov/documents/organization/76103.pdfوکتل شو په ). 07
 

وکتل شو په . )ISP-I-08-09(په افغانستان کې د قانون د حاکميت پروگرامونه ). 2008جنوري . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر38
http://oig.state.gov/documents/organization/106946.pdf 

 
په افغانستان کې د دولت د ملکيت شخصي جايدادونه چې د منتخبو قرارداديانو ). 2008، 7سپتمبر . ( د بهرنيو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر39

 http://oig.state.gov/documents/organization/98767.pdfوکتل شو په . )AUD/IQO-07-48(لخوا نيول شوي 
 

وکتل ). 064-2007-ډي(په افغانستان کې د قوماندانانو د بيړني ځواب د پروگرام تطبيق ). 2007، 28فبروري . ( عمومي مفتشد دفاع وزارت 40
 http://www.dodig.mil/Audit/reports/FY07/07-064.pdfشو په 

 
 متحده اياالتو د انجينيرانو د قول اردو لخوا د تروريزم په وړاندې نړيواله جگړه کې د د). 2005، 14اکتوبر . ( عمومي مفتشد دفاع وزارت 41

 http://www.dodig.mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdfوکتل شو په ). 007-2006-ډي(مرستې کولو لپاره ورکړل شوي قراردادونه 
 

تو د انجينيرانو د قول اردو لخوا د تروريزم په وړاندې نړيواله جگړه کې د د متحده اياال). 2005، 14اکتوبر . ( عمومي مفتشد دفاع وزارت 42
 http://www.dodig.mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdfوکتل شو په ). 007-2006-ډي(مرستې کولو لپاره ورکړل شوي قراردادونه 

 
-ISP-IQO( د پوليسو د روزنې او چمتووالي بين االداري ارزونه د افغانستان). 2006نومبر . ( د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو د  وزارت 43

 http://oig.state.gov/documents/organization/76103.pdfوکتل شو په ). 07-07
  

 وکتل). 064-2007-ډي(په افغانستان کې د قوماندانانو د بيړني ځواب د پروگرام تطبيق ). 2007، 28فبروري . ( عمومي مفتشد دفاع وزارت 44
 http://www.dodig.mil/Audit/reports/FY07/07-064.pdfشو په 

 
-ISP-IQO(د افغانستان د پوليسو د روزنې او چمتووالي بين االداري ارزونه ). 2006نومبر . ( د عمومي مفتش دفترد بهرنيو چارو د  وزارت 45

 http://oig.state.gov/documents/organization/76103.pdfوکتل شو په ). 07-07
 

د متحده اياالتو د انجينيرانو د قول اردو لخوا د تروريزم په وړاندې نړيواله جگړه کې د ). 2005، 14اکتوبر . ( عمومي مفتشد دفاع وزارت 46
 http://www.dodig.mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdfوکتل شو په ). 007-2006-ډي(مرستې کولو لپاره ورکړل شوي قراردادونه 

 
د متحده اياالتو د انجينيرانو د قول اردو لخوا د تروريزم په وړاندې نړيواله جگړه کې د ). 2005، 14اکتوبر . ( عمومي مفتشع وزارتد دفا 47

 http://www.dodig.mil/Audit/reports/fy06/06-007.pdfوکتل شو په ). 007-2006-ډي(مرستې کولو لپاره ورکړل شوي قراردادونه 
 

 .2008، 15ې ته د دفاع وزارت ځواب، دسمبر  د معلوماتو پوښتن48
  

  .2008، 15 د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، دسمبر 49
 

افغانستان د لوړو زده کړو د پروژې پلټنه \USAIDد ). 2008، 4دسمبر . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر50
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy09rpts/5-306-09-002-p.pdfه وکتل شو پ). 5-306-09-002(
  

 جنوبي سيمې –افغانستان د بديلې پرمختيا \USAIDد ). 2006، 18اگست . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر51
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy06rpts/5-306-06-008-p.pdfوکتل شو په ). پي-008-06-306-5( پلټنه –
 

افغانستان د کوچني او منځني کاروبار د \USAIDد ). 2008، 23جون . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر52
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306-08-006-p.pdfوکتل شو په ). پي-006-08-306-5(پرمختيا فعاليت 



  پايليکونه– 6ضميمه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  102
 

                                                                                                                                                             
  

 –افغانستان د بديل معيشت د پروگرام \USAIDد ). 2007، 13فبروري . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر53
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306-07-002-p.pdfوکتل شو په ). پي-002-07-306-5( پلټنه –ختيځه سيمه 

 
افغانستان د ښوونځيو او کلينکونو د بيا \USAIDد ). 2005، 14مارچ . (نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر 54

 http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5-306-05-003-p.pdfوکتل شو په ). پي-003-05-306-5(رغولو د پروگرام پلټنه 
  

افغانستان د ښوونځيو او کلينکونو د بيا \USAIDد ). 2005، 14مارچ . (يا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر نړيوالې پرمخت55
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5-306-05-003-p.pdfوکتل شو په ). پي-003-05-306-5(رغولو د پروگرام پلټنه 

 
افغانستان د ظرفيت د پرمختيا د پروگرام \USAIDد ). 2008، 30سپتمبر . (حده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر نړيوالې پرمختيا لپاره د مت56

 http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-012-p.pdfوکتل شو په ). پي-012-08-306-5(پلټنه 
 

افغانستان د ښوونځيو او کلينکونو د بيا \USAIDد ). 2005، 14مارچ . ( مفتش دفتر نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي57
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5-306-05-003-p.pdfوکتل شو په ). پي-003-05-306-5(رغولو د پروگرام پلټنه 

 
افغانستان د ښوونځيو او کلينکونو د بيا \USAIDد ). 2005، 14مارچ . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر58

 http://www.usaid.gov/oig/public/fy05rpts/5-306-05-003-p.pdfوکتل شو په ). پي-003-05-306-5(رغولو د پروگرام پلټنه 
 

 جنوبي سيمې –افغانستان د بديلې پرمختيا \USAIDد ). 2006، 18اگست . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر59
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy06rpts/5-306-06-008-p.pdfوکتل شو په ). پي-008-06-306-5( پلټنه –
 

 جنوبي سيمې –لې پرمختيا افغانستان د بدي\USAIDد ). 2006، 18اگست . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر60
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy06rpts/5-306-06-008-p.pdfوکتل شو په ). پي-008-06-306-5( پلټنه –
 

 افغانستان د تېز دوامي زراعت د پروگرام USAIDد ). 2008، 8اگست . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر61
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-009-p.pdfوکتل شو په ) پي-009-07-306-5(ه پلټن
 

افغانستان د ښاري اوبو او لښتيو د پروگرام \USAIDد ). 2007، 7جون . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر62
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306-07-006-p.pdfه وکتل شو پ) پي-006-07-306-5(پلټنه 

  
 افغانستان د تېز دوامي زراعت د پروگرام USAIDد ). 2008، 8اگست . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر63

 http://www.usaid.gov/oig/public/fy08rpts/5-306-08-009-p.pdfوکتل شو په ) پي-009-07-306-5(پلټنه 
 

افغانستان د لوړو زده کړو د پروژې پلټنه \USAIDد ). 2008، 4دسمبر . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر64
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy09rpts/5-306-09-002-p.pdfوکتل شو په ) پي-5-306-09-002(
 

افغانستان د کوچني او منځني کاروبار د \USAIDد ). 2008، 23جون . (ړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د عمومي مفتش دفتر ن65
 http://www.usaid.gov/oig/public/fy07rpts/5-306-08-006-p.pdfوکتل شو په ). پي-006-08-306-5(پرمختيا فعاليت 

 
د سرکونو په جوړولو کې پرمختگ شوى، خو د اغېز د معلومولو ارزونو او د : د افغانستان بيا رغونه). 2008جوالى (.  د حکومت د احتساب دفتر66

 http://www.gao.gov/new.items/d08689.pdfوکتل شو په ). 689-08-جي او اى(ساتلو يو دوامداره پروگرام ته اړتيا ده 
 

د کانگرس نور اقدام ښايي د دې لپاره اړين وي چې د يو داسې تفصيلي پالن بشپړېده : نستان امنيتد افغا). 2008جون . ( د حکومت د احتساب دفتر67
وکتل شو په ). 661-08-جي اى او(يقيني کړي چې بااستعداده افغان امنيتي ځواکونه جوړ کړي او وساتي 

http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 
 

د بهترو هڅو باوجود، مخ په خرابېدو امنيت د متحده اياالتو د : د افغانستان د مخدره موادو کنټرول). 2006، 15نومبر . ( د حکومت د احتساب دفتر68
 http://www.gao.gov/new.items/d0778.pdfوکتل شو په ). 78-07-جي اى او(اهدافو برياليتوب ته خطر دى 

 
-07-جي اى او(د کانگرس د نظارت لپاره مهمې مسلې : ثبات، او بيا رغونهد افغانستان امنيت، ). 2007، 24مي . ( د حکومت د احتساب دفتر69

 http://www.gao.gov/new.items/d07801sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي801
 

-07-جي اى او(د کانگرس د نظارت لپاره مهمې مسلې : د افغانستان امنيت، ثبات، او بيا رغونه). 2007، 24مي . ( د حکومت د احتساب دفتر70
 http://www.gao.gov/new.items/d07801sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي801



  پايليکونه– 6ضميمه 

   کانګرس ته راپور2009، 30  جنورۍ  |د سيګار دفتر  103
 

                                                                                                                                                             
 

-07-جي اى او(د کانگرس د نظارت لپاره مهمې مسلې : د افغانستان امنيت، ثبات، او بيا رغونه). 2007، 24مي . ( د حکومت د احتساب دفتر71
 http://www.gao.gov/new.items/d07801sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي801

 
د يو څه پرمختگ باوجود، مخ پر خرابېدونکى امنيت او نور خنډونه د : د افغانستان بيا رغونه). 2005، 28جوالى . ( د حکومت د احتساب دفتر72

وکتل شو په ). 742-05-جي اى او(متحده اياالتو د اهدافو د الس ته راوړلو په وړاندې خطر دى 
http://www.gao.gov/new.items.d05742.pdf 

د سرکونو په جوړولو کې پرمختگ شوى، خو د اغېز د معلومولو ارزونو او د : د افغانستان بيا رغونه). 2008جوالى . (د حکومت د احتساب دفتر
 http://www.gao.gov/new.items/d08689.pdfوکتل شو په ). 689-08-جي او اى(ساتلو يو دوامداره پروگرام ته اړتيا ده 

 
د کانگرس نور اقدام ښايي د دې لپاره اړين وي چې د يو داسې تفصيلي پالن بشپړېده : د افغانستان امنيت). 2008جون . (فتر د حکومت د احتساب د73

وکتل شو په ). 661-08-جي اى او(يقيني کړي چې بااستعداده افغان امنيتي ځواکونه جوړ کړي او وساتي 
http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 

 
مخ په خرابېدو امنيت او محدودو سرچينو د پرمختگ مخه نيولې؛ د متحده : د افغانستان بيا رغونه). 2004جون . ( احتساب دفتر د حکومت د74

 http://www.gao.gov/new.items/d04403.pdfوکتل شو په ). 403-04-جي اى او(اياالتو په ستراتيژۍ کې بهترۍ ته اړتيا ده 
 

د متحده اياالتو دا هڅې چې په افغانستان کې بااستعداده پوليس ځواکونه جوړ : د افغانستان امنيت). 2008، 18جون . ( د حکومت د احتساب دفتر75
). ټي883-08-جي اى او(کړي د ننگونو سره مخ دي او يو داسې منسجم، تفصيلي پالن ته اړتيا لري چې د احتساب په يقيني کولو کې مرسته وکړي 

 http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdfوکتل شو په 
 

د کانگرس نور اقدام ښايي د دې لپاره اړين وي چې د يو داسې تفصيلي پالن بشپړېده : د افغانستان امنيت). 2008جون . ( د حکومت د احتساب دفتر76
وکتل شو په ). 661-08-جي اى او(يقيني کړي چې بااستعداده افغان امنيتي ځواکونه جوړ کړي او وساتي 

http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 
 

د ستراتيژيک تمرکز نشتوالى او د زراعت په راستنولو کې خنډونه د افغانستان : بهرنۍ مرسته). 2003، 30جون . ( د حکومت د احتساب دفتر77
 http://www.gao.gov/new.items/d03607.pdfوکتل شو په ). 607-03-جي اى او(ثبات ته خطر دى 

 
د يو څه پرمختگ باوجود، مخ پر خرابېدونکى امنيت او نور خنډونه د : د افغانستان بيا رغونه). 2005، 28جوالى . (احتساب دفتر د حکومت د 78

وکتل شو په ). 742-05-جي اى او(متحده اياالتو د اهدافو د الس ته راوړلو په وړاندې خطر دى 
http://www.gao.gov/new.items.d05742.pdf 

 
د کانگرس نور اقدام ښايي د دې لپاره اړين وي چې د يو داسې تفصيلي پالن بشپړېده : د افغانستان امنيت). 2008جون . (حتساب دفتر د حکومت د ا79

وکتل شو په ). 661-08-جي اى او(يقيني کړي چې بااستعداده افغان امنيتي ځواکونه جوړ کړي او وساتي 
http://www.gao.gov/new.items/d08661.pdf 

 
 معلومات د افغانستان د بين االداري بوديجو د حالت د دوه مياشتنۍ کتنې د ډلې لخوا راکړل شوي، د کومې مشري چې د ملي امنيت شورا کوي  دا80
ارو د جنوبي او مرکزي اسيايي چارو د بيورو، د نړيوالو مخدره موادو او د قانون د تنفيذ د چارو بيورو، د بهرنيو چ (د بهرنيو چارو د  وزارتاو 

، خزانه، د متحده اياالتو د انجينيرانو عمومي مفتش، دفاع وزارت، د دفاع وزارت د عمومي مفتش دفتر USAID، د USAID، )عمومي مفتشدفتر، 
 .د قول اردو، د زراعت وزارت، د دفاع د سکرتر د کمپټرولر دفتر، او د مخده موادو د تنفيذ د ادارې د بوديجو منيجران پکې شامل دي

  
 .افغانستان د بين االداري بوديجو د حالت د دوه مياشتنۍ کتنې د ډلې لخوا ورکړل شوي معلومات د 81
  

د جنوبي او  (د بهرنيو چارو د  وزارت د افغانستان د بين االداري بوديجو د حالت د دوه مياشتنۍ کتنې د ډلې مشري د ملي امنيت شورا کوي او 82
 او USAID، د USAID، )مخدره موادو او د قانون د تنفيذ د چارو بيورو، د بهرنيو چارو دفتر، ايي جيمرکزي اسيايي چارو د بيورو، د نړيوالو 

ايي جي، دفاع وزارت، د دفاع وزارت ايي جي، خزانه، د متحده اياالتو د انجينيرانو د قول اردو، د زراعت وزارت، د دفاع د سکرتر د کمپټرولر 
  .ارې د بوديجو منيجران پکې شامل ديدفتر، او د مخده موادو د تنفيذ د اد

 
 .2008، 15د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، دسمبر .  د بهرنيو چارو وزارت، زراعت لپاره د متحده اياالتو وزارت83
  

 . د افغانستان د بين االداري بوديجو د حالت د دوه مياشتنۍ کتنې د ډلې لخوا ورکړل شوي معلومات84
  

  . بوديجو د حالت د دوه مياشتنۍ کتنې د ډلې لخوا ورکړل شوي معلومات د افغانستان د بين االداري85
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سولې لپاره ). 152ځانگړى راپور (په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو سره د متحده اياالتو تجربه ). 2005اکتوبر . ( پيريټو، رابرټ ايم86

 http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr152.pdfوکتل شو په . د متحده اياالتو اداره

سولې لپاره ). 152ځانگړى راپور (په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو سره د متحده اياالتو تجربه ). 2005اکتوبر . ( پيريټو، رابرټ ايم87

 http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr152.pdfوکتل شو په . د متحده اياالتو اداره

وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . (کومت د احتساب دفتر د ح88
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

  
وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر89

http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 
 

 . د دې مخکې ملت څخه پر پرسونل لرلو برسېره، ځينې پي ار ټيمونه د نورو ايساف هېوادونو څخه هم پرسونل لري90
  

وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر91
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 
وکتل شو په . د ايساف پوځونه په شمېرو) 2008، 1دسمبر . ( ناټو92

http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/isaf_placemat_081201.pdf 
 

نل افيرز، د واليتي بيا رغونې ټيمونه، تجربې او سپارښتنې، ووډراو ولسن سکول اف پبلک اينډ انټرنيش). 2008جنوري . ( نيما عباس زاده او نور93
 http://www.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdfوکتل شو په . پرنسټن يونيورسټي

 
د واليتي بيا رغونې ټيمونه، تجربې او سپارښتنې، ووډراو ولسن سکول اف پبلک اينډ انټرنيشنل افيرز، ). 2008جنوري . ( نيما عباس زاده او نور94

 http://www.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdfو په وکتل ش. پرنسټن يونيورسټي
 

سولې لپاره ). 152ځانگړى راپور (په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو سره د متحده اياالتو تجربه ). 2005اکتوبر . ( پيريټو، رابرټ ايم95
 http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr152.pdfوکتل شو په . د متحده اياالتو اداره

د واليتي بيا رغونې ټيمونه، تجربې او سپارښتنې، ووډراو ولسن سکول اف پبلک اينډ انټرنيشنل افيرز، ). 2008جنوري . ( نيما عباس زاده او نور96
 http://www.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdfوکتل شو په . پرنسټن يونيورسټي

 
سولې لپاره ). 152ځانگړى راپور (په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو سره د متحده اياالتو تجربه ). 2005اکتوبر . (يريټو، رابرټ ايم پ97

 http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr152.pdfوکتل شو په . د متحده اياالتو اداره

وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر98
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

  
د واليتي بيا رغونې ټيمونه، تجربې او سپارښتنې، ووډراو ولسن سکول اف پبلک اينډ انټرنيشنل افيرز، ). 2008جنوري . (نيما عباس زاده او نور
 http://www.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdfشو په وکتل . پرنسټن يونيورسټي

 
وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر99

http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 
 

وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(يتي بيا رغونې ټيمونه د وال). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر100
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 
هغه سبقونه چې مونږ يې په عراق او افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو څخه زده : ايجنسي سټوف پايپس په مقابله د سټراټيجک اجيليټي 101

د وسله والو خدمتونو په اړه د متحده اياالتو د خلکو د استازو کمېټه، د ). 2008اپريل . (کې وړاندې شوي وو) 409-41راپور  (کولو ته اړتيا لرو

 http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdfوکتل شو په . نظارت او تحقيقاتو په اړه ضمني کمېټه
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وکتل شو په .  په اړه راپورگمنيت او ثبات په لور د پرمختپه افغانستان کې د ا). 2008جون . ( د دفاع وزارت102

http://www.defenselink.mil/pubs/Report_on_Progress_toward_Security_and_Stability_in_Afghanistan_1230.pdf  
 

 په وکتل شو). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر103
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 
د واليتي بيا رغونې ټيمونه، تجربې او سپارښتنې، ووډراو ولسن سکول اف پبلک اينډ انټرنيشنل افيرز، ). 2008جنوري . ( نيما عباس زاده او نور104

 http://www.princeton.edu/research/pwreports_f07/wws591b.pdfوکتل شو په . پرنسټن يونيورسټي
 

وکتل شو په ). ار86-09-جي اى او(د واليتي بيا رغونې ټيمونه ). 2008، 1اکتوبر . ( د حکومت د احتساب دفتر105
http://www.gao.gov/new.items/d0986r.pdf 

 
 بيا رغونې د ټيمونو څخه زده هغه سبقونه چې مونږ يې په عراق او افغانستان کې د واليتي: ايجنسي سټوف پايپس په مقابله د سټراټيجک اجيليټي 106

د وسله والو خدمتونو په اړه د متحده اياالتو د خلکو د استازو کمېټه، د ). 2008اپريل . (کې وړاندې شوي وو) 409-41راپور  (کولو ته اړتيا لرو

 http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdfوکتل شو په . نظارت او تحقيقاتو په اړه ضمني کمېټه

هغه سبقونه چې مونږ يې په عراق او افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو څخه زده : ايجنسي سټوف پايپس په مقابله د سټراټيجک اجيليټي 107

کو د استازو کمېټه، د د وسله والو خدمتونو په اړه د متحده اياالتو د خل). 2008اپريل . (کې وړاندې شوي وو) 409-41راپور  (کولو ته اړتيا لرو

 http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdfوکتل شو په . نظارت او تحقيقاتو په اړه ضمني کمېټه

ه دسمبر وکتل شو پ. د واليتي بيا رغونې د ټيمونو معلوماتپاڼه: افغانستان). 2006، 27جنوري . ( د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره108
11 ،2008 http://www.usaid.gov/iraq/contracts/pdf/A|2-ProvincialReconstructionTeams-FACTSHEET.pdf 

 
 2008، 12وکتل شو په جنوري . د پي ار ټي د عاجل اغېز پروژې). 2009، 5جنوري . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره109

http://afghanistan.usaid.gov/en/Activity.91.aspx 
 

وکتل شو . پروژه) ايل جي سي ډي(د سيمييزې حکومتدارۍ او ټولنې د پرمختيا ). 2009، 5جنوري . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره110
 http://afghanistan.usaid.gov/en/Activit.90.aspx 2008، 12په جنوري 

 
 .106-108عامه قانون لمبر ). 2004. (د بيا رغونې لپاره د بيړنيو ضميمه يي اختصاصونو قانون د دفاع او په عراق او افغانستان کې 111

  
 .2008، 17 د بهرنيو چارو وزارت، د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، جنوري 112

  
 .2008، 17 د بهرنيو چارو وزارت، د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، جنوري 113

  
سولې ). 152ځانگړى راپور ( په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو سره د متحده اياالتو تجربه ).2005اکتوبر . ( پيريټو، رابرټ ايم114

 http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr152.pdfوکتل شو په . لپاره د متحده اياالتو اداره

 .د گډې اعالميې بيانيه). 2008، 21اکتوبر . ( د دفاع او بهرنيو چارو محکمې115
  

وکتل شو په . ډي اى سي د مشرانو کتنه\د متحده اياالتو د او اي سي ډي). 2006نومبر . ( نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره116
http://www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDAC1333.pdf 

 
-05-جي اى او. (يجې په پروسه کې کارول کېږيد هغو اصطالحاتو يو فهرست چې د مرکزي بود). 2005سپتمبر . ( د حکومت د احتساب دفتر117

 http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي734
 

-05-جي اى او. (د هغو اصطالحاتو يو فهرست چې د مرکزي بوديجې په پروسه کې کارول کېږي). 2005سپتمبر . ( د حکومت د احتساب دفتر118
 http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي734
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-05-جي اى او. (د هغو اصطالحاتو يو فهرست چې د مرکزي بوديجې په پروسه کې کارول کېږي). 2005سپتمبر . ( د حکومت د احتساب دفتر119

 http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي734
 

-05-جي اى او. (د هغو اصطالحاتو يو فهرست چې د مرکزي بوديجې په پروسه کې کارول کېږي). 2005سپتمبر . ( د حکومت د احتساب دفتر120
 http://www.gao.gov/new.items/d05734sp.pdfوکتل شو په ). ايس پي734

 
، 2008وکتل شو په دسمبر . د بهرنۍ مرستې اليحه.  د بهرنيو چارو وزارت121
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