
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  پېغامپلټونکي د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي 
لخوا د متحده اياالتو کانګرس ته دا درېم درې مياشتنی او پلټونکي زه خوښ يم چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي 

  . لومړنی نيم کلن راپور وړاندې کوم

رس ته خپل اخرنی راپور وړاندې کړی، د متحده اياالتو حکومت د افغانستان او پاکستان په اړه د له هغه وخته چې دې دفتر کانګ
 د مارچ په پای کې، ولسمشر باراک اوباما يوه نوې ستراتيژي 2009د . متحده اياالتو د تګالرې يوه تفصيلي ارزونه ترسره کړې ده
د دې نوې . و ماتول او دې دواړو هېوادونو ته يې بيرته راستنيدل ولاعالن کړه چې هدف يې د القاعده خورول، بې وسلې کول، ا

د ځواکونو او ملکيانو زياتول پکې شامل دي، د اوباما ادارې د ستراتيژۍ د تطبيقولو لپاره، چې په افغانستان کې د متحده اياالتو 
، د قانون غان امنيتي ځواکونه جوړ کړيکانګرس څخه د بيا رغونې د پروګرامونو لپاره د اضافي سرچينو غوښتنه کړې چې اف

ولسمشر په دې اړه د سيګار د مهم رول يادونه وکړه چې نظارت کوي تر . حاکميت پر مخ بوځي، او د اقتصادي پرمختيا بنسټونه ږدي
  .دا خبره يقيني کړي چې د ټيکس ورکوونکيو ډالر له ضياع، دوکې، او ناسم استعمال څخه وژغورل شيڅو 

په مارچ کې د خپل تر ټولو وروستي سفر پر مهال . له ټاکل کېدو راوروسته افغانستان ته درې سفرونه کړي ديلټونکي پما د عمومي 
ما د . پوړو افغان چارواکيو سره وليدل، په ګډون د ولسمشر حامد کرزي، او هم د متحده اياالتو د ملکي او نظامي مشرتابه ما د لوړ

او سيمييزو دولتي چارواکيو ) پی ار ټيمونو(ره هم مالقاتونه لرل او د واليتي بيا رغونې د ټيمونو نړيوالې پرمختيا د ټولنې د غړو س
دې مباحثو د متحده اياالتو لپاره د دې عاجلې اړتيا خبره په ګوته کړه چې په افغانستان کې د فساد ضد هڅو . سره مې وخت تېر کړ

ې هڅې نه يواځې بايد د متحده اياالتو د ادارو ترمنځ ال بهتر ارتباط ولري، بلکې د مالتړ وکړي او دا چې د متحده اياالتو د بيا رغون
  . دې ادارو او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت، او د نړيوالې ټولنې ترمنځ هم

کوم چې د ولسمشر وويل چې د افغان دولت سره د يو نوي تړون ضرورت دی د متحده اياالتو د نوې ستراتيژۍ د برخې په توګه، 
افغان چارواکيو، په ګډون د ولسمشر کرزي، له مانه غوښتي چې د دولت د ظرفيت په لوړولو کې . فاسد چلند پر وړاندې کار وکړي

ما له هغوی څخه غوښتنه کړې چې د افغان دولت دې تکراري غوښتنو ته . ورسره مرسته وکړم چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
  . ينېغ په نېغه ځواب وواي

سيګار پر هغو الرو هم غور کوي چې د هغه فساد پر ضد د مبارزې د مالتړ لپاره د افغانستان هغو غوښتنو ته ځواب ووايي چې 
مونږ به . زمونږ د نظارت د واک، د خپلواک او مقصدي پاتې کېدو د ضرورت، او زمونږ د بوديجې د حقيقتونو سره سمون خوري

د افغان دولت د ظرفيت تکاملي جاج اخيستل د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ) 1رکز يې په دې وي يوه داسې پلټنه ترسره کړو چې تم
دا پلټنه به د دې . د هغه څه معلومول چې متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د دغه ظرفيت د پياوړي کولو لپاره کړي دي) 2او 

ړاندې د مبارزې په مرسته کې د افغان دولت غوښتنو ته څرنګه ځواب ارزونه هم وکړي چې د متحده اياالتو حکومت د فساد پر و
  .ويلی دی

په مارچ کې د کانګرس د نظامي خدمتونو د کميټې په وړاندې په خپل بيان کې ما دې خبرې ته اشاره وکړه چې د متحده اياالتو لخوا د 
 مليارده ډالرو ژمنه کړې 25ستان د بيا رغونې لپاره د شاوخوا  مليارده ډالرو پر بوديجې برسېره، نړيوالې ټولنې د افغان32ټاکل شويو 

د انسجامولو او ) ANDS(د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ ) JCMB(د انسجام او څارنې ګډ پالوی . ده
  .تطبيقولو مسووليت پر غاړه لري
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 JCMB يو رياست جوړ کړی 
دی او په دې اړه يوه 

يژيکه کتنه ترسره کوي سترات
چې د افغانستان تړون د 

 د ANDSاهدافو سره د 
. مربوطولو مالتړ وکړي

مونږ عقيده لرو چې بهتره 
همکاري او مربوطيا د دې 

لپاره ضروري ده چې د هغو 
ټولو بوديجو څخه چې 

افغانستان ته ورکړل شوي 
او  ،بشپړه ګټه واخيستل شي

په عين حال کې، په هغې 
ې کموالی اساسي ضياع ک

راوستل شي چې د هڅو د 
. تکرار له امله رامنځته کېږي

زه افغانستان ته د خپل 
 د غړيو سره د کتلو پالن لرم تر څو دا خبره ورسره بحث کړم چې دوی د افغانستان د بيا رغونې په JCMBراتلونکي سفر پر مهال د 

  .لړ کې د نړيوال ارتباط د زياتولو لپاره څه کوي

مونږ اوس د افغانستان په څلورو ځايونو کې حضور لرو او خپل دا پالن . مياشتو کې سيګار خپل دفترونه پراخ کړي ديپه تېرو دريو 
-110. ايل.پي( کې د ملي دفاع د صالحيت ورکولو د قانون 2008عملي کوو چې هغه پراخ بين االداري نظارت برابر کړو چې په 

د دې پلټنو څخه ځينې، لکه د . مونږ شپږ پلټنې پېل کړې دي. جوړ کړی دیلخوا يې واک ورکړل شوی کوم چې سيګار ) 181
نورې، لکه . د کنټرولونو او احتساب کتنه، به د متحده اياالتو پر پروګرامونو تمرکز لري) CERP(قوماندان د بيړني ځواب د پروګرام 

 د سکټور سره مرسته کوي، به د نورو شيانو تر څنګ، د د متحده اياالتو او هغو نړيوالو پروګرامونو کتنه چې د افغانستان د انرژۍ
ګڼ اړخيزه اهدافو، انسجام، او د هغې کچې ارزونه وکړي تر کومه چې افغانان د پرېکړې د کولو په پروسه او د بيا رغونې د 

د پلټنې راپور به د می په مونږ د قرارداد پر نظارت هم کار پېل کړی او تمه لرو چې لومړنی . پروګرامونو په تطبيق کې برخه اخلي
  . يو ځل چې دا راپور بشپړ شي مونږ به په افغانستان کې د امنيتي قرارداديانو د استعمال معاينه پېل کړو. مياشت کې راشي

ن دا احتمال لري چې په ټول افغانستازما د معاينې ټيم، په واليتونو کې د بيا رغونې د څو پروژو له کتلو وروسته، پرېکړه کړې چې 
  . زمونږ معاينه کاران دا مهال د انفراسټرکچر په پروژو او پي ار ټيمونو باندې تمرکز لري. کې معاينې ترسره کړای شي

مونږ د . سيګار باور لري چې په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅو د اغېزمن نظارت په کولو سره به خپل پراخ کار ترسره کړي
يونه ډالر ترالسه کړي دي او دا د دې لپاره کافي ول چې خپلې ابتدايي اړتياوې پرې پوره  مل16په توګه اختصاص شويو بوديجو 

دا اضافي بوديجه زمونږ لپاره ځکه مهمه ده څو .  مليونه ډالرو د کمي سره مخ يو7.2 لپاره د 2009خو، مونږ د پاتې مالي کال . کړو
  . کولو لپاره ضروري ديپورهيتونو د داسې مسلکي خلک په کار وګومارو چې زمونږ د نظارت د مسوول

 
  په ډېر درناوي،

  
 

  ارنلډ فيلډز
  )متقاعد(بريد جنرال، يو ايس ايم سي 

پلټونکید افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي 

 کوي نهيمعا دوړېجو د پول وي د ېک تيوال ړکون په) ېک ځمن (یونکټپل عمومي ګړیان ځ



 د سيګار دفتر
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  د منځپانګې فهرست

  

  v              چوکاټونه او ګرافونه
  

  2                 لنډيزاجراييوي
  

  5              يپېژندګلو: 1برخه 
  

  9             د سيګار نظارت: 2برخه 
  9            د سيګار مشن، اهداف او جوړښت

  11                  پلټنې

  17                  معاينې

  22                  څېړنې

  23              د معلوماتو سمبالښت

  24                د سيګار اندېښنې

  26                د سيګار بيان

  26                د سيګار بوديجه

  28            کارکوونکيد سيګار دفترونه او 

  29            انستان کې د سيګار مالقاتونهپه افغ
  

  32          د بيا رغونې د بوديجو لنډيز: 3برخه 

  32             د بيا رغونې د بوديجو لنډيز

  32              د متحده اياالتو بوديجې

  33    د تطبيقوونکې ادارې په ترتيب د متحده اياالتو اختصاص کړې بوديجې

  42                د مالي ډاټا پلټنه

  43           د بيا رغونې قراردادونهپه افغانستان کې

  43                نړيواله مرسته



 د سيګار دفتر
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  46          د بيا رغونې د نظارت لنډيز: 4برخه 

  46                  پېژندګلو

  46     څخه راپدېخوا بشپړ شوي2009، 30د نظارت راپورونه چې د جنوري 

  50              د سيګير سختې تجربې

  51              د نظارت پالن شوې پلټنې

  

  53                  ضميمې

  53          د راپور ورکولو د شرطونو کتنه –ضميمه ا 

  56       د متحده اياالتو د حکومت اختصاص کړې بوديجې–ضميمه ب 

  64         د سيګار پالن کړې او روانې پلټنې–ضميمه ت 

  64           د سيګار پالن کړې معاينې–ضميمه ث 

  65           د سيګار د تماس پوسټرونه– ضميمه ج

  68               لنډيزونه– ضميمه ح

  72               پايليکونه– ضميمه خ



 د سيګار دفتر
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  چوکاټونه او ګرافونه

  

  29            د سيګار د بوديجو لنډيز: 1-2چوکاټ 

  30            د سيګار د مامورينو شمېر: 2-2چوکاټ 

  34        د مالي کال په ترتيب د متحده اياالتو اختصاصونه: 1-3چوکاټ 

  35      کړې بوديجېافغانستان لپاره د متحده اياالتو اختصاص : 1-3انځور 

  36         د بوديجو کلني پروګرامونهد دفاع وزارتد : 2-3انځور 

  39          کلنۍ بوديجېCERPد سکټور په ترتيب د : 2-3چوکاټ 

  40       د بوديجو کلني پروګرامونهد بهرنيو چارو وزارتد : 3-3چوکاټ 

  41           د بوديجو کلني پروګرامونهUSAIDد : 4-3انځور 

  42     د بوديجو کلني پروګرامونهوزارتياالتو د زراعت د د متحده ا: 5-3انځور 

  43          د نورو ادارو د بوديجو کلني پروګرامونه: 6-3انځور 

  44  د ادارې په ترتيب اختصاص شوې، منل شوې، او مصرف شوې بوديجې: 3-3چوکاټ 

  45      د ادارې په ترتيب د افغانستان د بيا رغونې قراردادونه: 4-3چوکاټ 

  45               يواله مرستهنړ: 5-3چوکاټ 

  48           د نظارت بشپړ کړي راپورونهGOAد : 1-4چوکاټ 

  53         ايي جي، روانې پلټنېد بهرنيو چارو وزارتد : 2-4چوکاټ 

  53           ايي جي، روانې پلټنېد دفاع وزارتد : 3-4چوکاټ 

  53              ، روانې پلټنېGOA: 4-4چوکاټ 



 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  اجراييوي لنډيز
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   لنډيزيوياجراي

  

د افغانستان د بيا رغونې په اړه د کانګرس لپاره دا درې مياشتنی او نيم کلنی راپور په څلورو برخو ويشل شوی دی چې 
. لومړنۍ برخه هغه وروستي پرمختګونه ليست کوي چې د افغانستان پر بيا رغونه اغېز لري. وروسته ورپسې ضميمې دي

مې راپدېخوا اخيستل 30 د جنوري له 2009عاليتونو تفصيل وړاندې کوي چې د دويمه برخه د سيګار د نظارت د هغو ف
څلورمه برخه د افغانستان په . درېمه برخه په افغانستان کې د بيا رغونې د بوديجو د استعمال تازه حال وړاندې کوي. شوي

لخوا ترسره ) GOA(اب د دفتر و او د حکومت د احتسپلټونکيتړاو هغه راپورونه او پلټنې تشريحوي چې د نورو عمومي 
  . شوي دي

  د افغانستان تازه حال

ګڼ شمېر وروستيو پرمختګونو، په ګډون د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده اياالتو د يوې نوې ستراتيژۍ د اعالن، په 
ار خپلو پلټنو سيګ. افغانستان کې د بيا رغونې پروګرام اغېزمن کړی دی او د سخت نظارت ضرورت يې څرګند کړی دی

او معاينو ته داسې ترجيحات ورکړي دي چې د هغو پروژو او پروګرامونو پراخ نظارت وکړي چې په افغانستان کې د 
  . متحده اياالتو د ستراتيژيکو اهدافو د ترالسه کولو لپاره مهم دي

و يوه دوه پړاويزه پلټنه ترسره کوي د ازادو، پاکو، او شفافو ټولټاکنو د اهميت په پېژندلو سره، سيګار د هغو پروګرامون
د پلټنې لومړۍ برخه، چې د ټولټاکنو څخه به وړاندې خپره شي، د دې لپاره ده چې . چې د ټولټاکنو د پروسې مالتړ کوي

د پلټنې . هغه څه وپېژني چې متحده اياالت او نړيواله ټولنه يې د افغانستان د ټولټاکنو د چمتووالي کې د مرستې لپاره کوي
د راپور په توګه خپور شي چې د راتلونکيو ټولټاکنو په پالن " يادو شوو تجربو"ويمه برخه به د ټولټاکنو څخه وروسته د د

  .کولو کې مرسته وکړي

  د سيګار نظارت

کانګرس ته د خپل وروستي درې مياشتني راپور څخه راپدېخوا، سيګار د نظارت د پالن درې اسناد بشپړ کړي، شپږ پلټنې 
په  کړي، په افغانستان کې يې د بيا رغونې د پروژو د ګڼ شمېر ځايونو سفرونه ترسره کړي، او د فساد ضد هڅو يې پېل

د کانګرس د نظامي خدمتونو د کميټې په وړاندې د پلټونکي همداراز عمومي . تړاو يې د څېړنې دوه خطونه لېږلي دي
و ناسم استعمال څرنګه په عراق او افغانستان کې د جګړې پر د بيا رغونې د بوديجو سم ا: اغېزمنه تروريزم ضد مبارزه"

  . په اړه سماعت کې بيان ورکړ" هڅو اغېز کوي

  د بيا رغونې بوديجې

د همدې .  مليارده ډالر اختصاص کړي دي32.9 راپدېخوا د افغانستان د بيا رغونې لپاره 2002د متحده اياالتو کانګرس له 
 مليارده ډالرو 25.4يوالو سازمانونو هم د افغانستان د بيا رغونې لپاره ټول د شاوخوا مودې پر مهال نورو ملتونو او نړ

 مليارده ډالرو چې افغانستان ته ورکړل شوي او يا يې ژمنه شوې څخه 58.3دا مهال، متحده اياالت د هغو . ژمنې کړې دي
  .  سلنه پخپله ورکوي60شاوخوا 

 لګښتونه  کړي چې د متحده اياالتو د بوديجو هغه ټول اختصاصونه، ژمنې، اوسيګار پالن لري چې يوه داسې پلټنه ترسره
د دې پلټنې د نتيجې په توګه به سيګار په دې . وپېژني او تعقيب کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره کارول شوي دي
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يا پروګرام په ترتيب د متحده اياالتو وتوانېږي چې د مالي کال په ترتيب، او همداراز د ادارې او د بيا رغونې د سکټور او 
  .د بوديجو د استعمال په اړه تفصيلي او باوري معلومات وړاندې کړي

، او همداراز د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو ادارې راپور ورکړی چې په وزارتونود دفاع او بهرنيو چارو 
سيګار د دې ادارو .  مليارده ډالر منل شوي دي13.6اره تقريبًا  قراردادونو لپ950افغانستان کې د بيا رغونې د شاوخوا 
  .لخوا د ورکړل شوې ډاټا تحليل کوي

  د نورو ادارو لخوا نظارت

GOA دوه راپورونه خپاره کړي او د دې راپور د مودې پر مهال يې د افغانستان د بيا رغونې په اړه کانګرس ته ورکړی 
  . ه د متحده اياالتو د هغو اړخونو په تړاو دي چې افغان امنيتي ځواکونه جوړ کړي دواړه راپورونGOAد . بيان هم ورکړی

 په افغانستان کې د بيا GOA، او پلټونکی عمومي USAID، او همداراز د پلټونکي عمومي وزارتونود بهرنيو او دفاع 
  . شي لنډيزونه وړاندې کړيسيګار به د دې پلټنو کله چې دا خپرې. رغونې د فعاليتونو په اړه روانې پلټنې لري
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  يپېژندګلو

کانګرس ته د سيګار د وروستي درې مياشتني راپور څخه راپدېخوا، ګڼ شمېر پرمختياو په افغانستان کې د بيا رغونې پر 
کړي چې هغه سيګار خپل ستراتيژيک پالنونه جوړ . پروګرام اغېز کړی او د يو سخت نظارت اړتيا يې څرګنده کړې ده

  :مسلې حل کړي چې د دې پېښو په نتيجه کې راپورته شوې دي

متحده اياالتو يوه نوې نظامي او سياسي ستراتيژي اعالن کړې او د هغې تطبيق يې پېل کړی کومه چې به د  •
 .افغانستان د بيا رغونې لپاره د اضافي سرچينو غوښتنه کوي

 

ې به د دولتدارۍ، اقتصادي پرمختيا، او امنيتي پروګرامونو لپاره نړيوالې ټولنې ژمنه وکړه چې په افغانستان ک •
 i.اضافي سرچينې برابر کړي

 

 . افغانستان د دې کال د اګست د مياشتې لپاره د ولسمشرۍ ټولټاکنې ترتيب کړې دي •
 

 افغان چارواکيو، په ګډون د ولسمشر حامد کرزي، په شخصي توګه د فساد په وړاندې د مبارزې په لړ کې د •
 .مرستې لپاره د سيګار څخه غوښتنه کړې ده

  

  د متحده اياالتو نوې ستراتيژي

په ټول افغانستان کې د مخ پر خرابېدونکي امنيت په ځواب کې، ولسمشر اوباما د متحده اياالتو يوه نوې ستراتيژي اعالن 
و ماته ورکړي، او په راتلونکي کې القاعده په پاکستان او افغانستان کې له کاره وباسي، بې اغېزې يې کړي، ا"کړه چې 

 د دې ستراتيژۍ د الندې متحده اياالت د افغانستان لپاره خپله مرسته په دريو ii."دې هر هيواد ته يې د راستنېدو مخه ونيسي
دويم، . لومړی، متحده اياالت د امنيت د بهترولو لپاره اضافي جنګي ځواکونه ځای پر ځای کوي. مهمو برخو کې زياتوي

دريم، دا ملکي هڅې ته .  خپل مشن تاکيد د افغانستان د امنيتي ځواکونو د کچې زياتولو او د هغوی روزلو ته بدلويدا د
 دا نوې ستراتيژي د بيا رغونې د ټول پروګرام ال iii.پراختيا ورکوي چې ښې دولتدارۍ او اقتصادي پرمختيا ته وده ورکړي

  .زيات نظارت غواړي

 83.4سمشر د متحده اياالتو کانګرس ته د يو ضميمه يي اختصاص غوښتنه ولېږله چې ټوله  ولنهمه د اپريل په 2009د 
هغه وويل چې د دې بوديجو . مليارده ډالره وه څو روانو نظامي، دپلوماتيکو، او استخباراتي عملياتو ته بوديجې برابر کړي

ولسمشر وويل چې پاتې .  د مالتړ لپاره وکارول شي سلنه به په عراق او افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو95نږدې 
 دا تر اوسه پورې واضحه نده چې د iv.يو شمېر نورو د متحده اياالتو او نړيوالو پروګرامونو ته بوديجې ورکړيپيسې به 

  . دې څومره برخه به د افغانستان بيا رغونې ته ځي

ته ورسي او اعالن يې وکړ چې د هغه په بوديجه کې به ورځې بايد پای " ضياع نه ډکې بيا رغونې"ولسمشر وويل چې د 
 سيګار د خپلو پلټنو او معاينو داسې ترجيحات جوړوي چې د هغو پروژو v.د سيګار د زياتې بوديجې غوښتنه هم شامله وي

لو لپاره مهم او پروګرامونو پراخ نظارت وکړي کوم چې په افغانستان کې د متحده اياالتو د ستراتيژيکو اهدافو د ترالسه کو
  . دي
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په راروانو مياشتو کې به . دا نوې ستراتيژي به د افغانستان د امنيتي ځواکونو د جوړولو لپاره اضافي سرچينې ورکړي
پوليس او افغان ملي ) ANA( د متحده اياالتو سرتېري ځای پر ځای کړي چې افغان ملي اردو 4000متحده اياالت شاوخوا 

 قوي د 82000 قوي پرسونل پوځ وي او 134000 پورې يوه د 2011هدف دا دی چې تر . وروزي او مالتړ يې وکړي
سيګار په ځانګړي ډول هغو امنيتي پروګرامونو ته پاملرنه کوي چې چې تر اوسه پورې يې د متحده  vi.پوليسو ځواک وي

نې لومړنی راپور، کوم چې دا تمه د بيلګې په توګه، د سيګار د پلټ. اياالتو د بيا رغونې تر نيم زيات ډالر مصرف کړي دي
 مليونه ډالرو د هغه يو قرارداد د نظارت معاينه کوي چې ملي اردو او 404 کې به يې خپور کړي، د 2009لري په می 

  . ملي پوليسو ته د روزنې ورکولو لپاره و

ې د پام وړ زياتوالی راولي څو برسېره د ځواکونو پر زياتولو، متحده اياالت پالن لري چې په واليتونو کې په ملکي هڅو ک
په دې کې شامل . د بيا رغونې د ګڼ شمېر هغو فعاليتونو پراخ مالتړ وکړي چې د افغانستان اقتصاد او ادارې پياوړې کوي

دي افغانانو سره د دې لپاره کار کول چې د هغو غير قانوني موادو د تجارت چې جرمونه زياتوي او ياغيتوب ته بوديجې 
د فساد پر وړاندې ځای اقتصادي بديلونه جوړ کړي، مهم انفراسټرکچر ورغوي، بنسټيز خدمتونه برابر کړي، برابروي په 

لدې امله چې زياتره د دې ملکيانو څخه به د واليتي بيا رغونې په ټيمونو . مبارزه وکړي، او د قانون حاکميت پر مخ بوځي
 پر مهال به 2009د مالي کال . د سمبالښت يوه بشپړه معاينه پيلويکې ټاکل کېږي، سيګار د پی ار ټيمونو ) پی ار ټيمونو(

 پي ار ټيمونو 26او اراده لري چې په راتلونکيو دوو کلونو کې به د هغو ټولو  سيګار د څلورو پي ار ټيمونو معاينه وکړي
د ) CERP(اب د پروګرام سيګار د قوماندان د بيړني ځوبرسېره پر دې، . کتنه بشپړه کړي چې په افغانستان کې کار کوي

  .داخلي کنټرولونو پلټنه کوي، دا اداره د پي ار ټي د بيا رغونې د ځينو پروژو بوديجې برابروي

د متحده اياالتو نوې ستراتيژي همداراز په دې خبره نوی تاکيد کوي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره دې نړيوال مالتړ 
ت په افغانستان کې د خپلو ناټو ايتالفيانو، د ملګرو ملتونو او نړيوالو مرستندويه ولسمشر وويل چې متحده اياال. زيات شي

 د زراعت پوهانو او تعليم پوهانو څخه تر انجينيرانو، –سازمانونو څخه غوښتنه کوي چې اضافي ملکيان ورکړي 
ستان د بيا جوړولو لپاره د متحده سيګار د افغان.  چې د بيا رغونې په هڅه کې مرسته وکړي–قانونپوهانو او حساب پوهانو 

  . اياالتو او نړيوالو پروژو او پروګرامونو انسجام ته ځانګړې پاملرنه کوي

  

  د افغانستان په اړه نړيوال کنفرانس

د بهرنيو چارو سکرترې هيلري کلنټن د متحده اياالتو د نوې ستراتيژۍ لپاره د افغانستان په اړه په هغه نړيوال کنفرانس 
 هيوادونو استازو په دغې غونډه کې 90د شاوخوا . مه ترسره شو31 ترالسه کړ چې په هالنډ کې د مارچ په کې مالتړ

په افغانستان کې زمونږ د عامه هڅو د بيا تيزولو "ه اخري بيانيه کې د کنفرانس رييس دې ستراتيژۍ ته ګډون وکړ او په يو
ښې دولتدارۍ او : س ګډون کوونکيو درې ترجيحي اهداف وپېژندل د کنفرانvii.په توګه هرکلی ووايه" لپاره د يو مهم کار

هغوی . پياوړو ادارو ته وده ورکول؛ اقتصادي ودې ته الره هوارول؛ او امنيت پياوړی کول او سيمييزه همکاري پراخول
  viii.ژمنه وکړه چې د دې اهدافو د الس ته راوړلو لپاره ضروري سرچينې به برابر کړي

ليتونو د برخې په توګه، سيګار د افغانستان بيا رغونې ته نړيوالې ورکړې تعقيبوي تر څو د د دې د نظارت د مسوو
د سيګار په ستراتيژيک . نړيوالې ټولنې د پروګرامونو سره د متحده اياالتو د پروګرامونو د انسجام تکاملي جاج واخلي

ده اياالتو پروژو ته کتنه نه کوي، بلکې د هغې د متح  د يو سکټور دننهپالن کې شامل دي هغه پلټنې کومې چې به يواځې
کچې ارزونه به هم کوي تر کومې چې دغه په يو عمومي پالن کې د نړيوالو بوديجو د پروژو سره مربوطې کړای شوې 

  .وي

د دې نړيوال کنفرانس ګډونوالو د افغانستان د ولسمشريزو ټولټاکنو ارزښت مهم وباله او ژمنه يې وکړه چې د يو داسې 
  ix.خوندي، شفاف، پاک، او اعتباري ټولټاکنو د ترسره کولو د هڅې مالتړ به وکړي چې دموکراسۍ ته وده ورکړي
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  ټولټاکنې

هر څو که د افغانستان اساسي قانون . مه نېټه پای ته رسېدله22د ولسمشر کرزي موده په رسمي توګه د دې کال د می په 
 ورځې مخکې ترسره کړای شي، د افغانستان د 60 يا 30 پای ته رسېدو وايي چې ټولټاکنې دې د يو ولسمشر د مودې له

 دا ځنډونه x.مه ترسره کوي20 د اګست په 2009 اعالن وکړ چې دا به ټولټاکنې د) ايي اي سي(ټولټاکنو خپلواک کميسيون 
يون پالن لري چې د رايو د ټولټاکنو کميس. افغان او نړيوالو ځواکونو ته د امنيت د بهترولو لپاره ال زيات وخت ورکوي

روکولو مرکزونه په هره ولسوالۍ کې پرانزي، په داسې حال کې چې دا خبره رسمًا کوي چې ښايي په دې ونه توانېږي 
.  ولسواليو کې د رايه ورکوونکو ثبتونه ترسره کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا ناخوندي ګرځول شوې دي14چې په هغو 

متحده . له الرې کوي) يو اين ډي پي(ې پروسې مالتړ د ملګرو ملتونو د پرمختيايي پروژې ملګري ملتونه د ټولټاکنو د د
 مليونه ډالرو ژمنه کړې او نور اساسي مرستندويه 40اياالتو په دې وروستيو کې د يو اين ډي پي د ټولټاکنو د هڅو لپاره د 

  xi.و اين ډي پي غوښتنې پوره کړيملتونه دې ته هڅوي چې داسې بوديجې ورکړي چې د ټولټاکنو لپاره د ي

د ازادو، پاکو، او شفافو ټولټاکنو د اهميت په پېژندلو سره، سيګار د هغو پروګرامونو يوه دوه پړاويزه پلټنه ترسره کوي 
د پلټنې لومړۍ برخه، چې د ټولټاکنو څخه به وړاندې خپره شي، د دې لپاره ده چې . چې د ټولټاکنو د پروسې مالتړ کوي

د پلټنې . وپېژني چې متحده اياالت او نړيواله ټولنه يې د افغانستان د ټولټاکنو د چمتووالي کې د مرستې لپاره کويهغه څه 
د راپور په توګه خپور شي چې د راتلونکيو ټولټاکنو په پالن " يادو شوو تجربو"دويمه برخه به د ټولټاکنو څخه وروسته د 

  .کولو کې مرسته وکړي

  

  هفساد ضد پروګرامون

د متحده اياالتو حکومت ويني چې فساد د افغان دولت مشروعيت له منځه وړي او د بيا رغونې او پرمختيا هڅو ته زيان 
به د افغان دولت سره يو داسې "ولسمشر اوباما، د نوې د ستراتيژۍ د اعالنولو پر مهال، وويل چې متحده اياالت . رسوي

  . او د نړيوالې مرستې لپاره واضحې الرښودنې جوړې کړي" کړينوی تړون وکړي چې د فاسد چلند پر ضد کار و

افغان چارواکيو، په ګډون د ولسمشر کرزي، د سيګار څخه غوښتنه کړې چې هغوی سره د فساد پر وړاندې مبارزه کې د 
ادونه سيګار عقيده لري چې د فساد پر وړاندې جنګ لپاره د افغان دولت استعد. ظرفيت د لوړولو لپاره مرسته وکړي

معلوم سيګار د متحده اياالتو لوړپوړو چارواکيو ته ليکلي چې . پياوړي کول بايد د بيا رغونې د هڅې يوه داخلي برخه وي
  .کړي د متحده اياالتو حکومت دا مهال په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره څه کوي

ې مبارزې لپاره د افغان دولت د ظرفيت تکاملي جاج واخلي او سيګار به يوه داسې پلټنه ترسره کړي چې د فساد پر وړاند
. دا خبره معلومه کړي چې متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د افغانستان د دې ظرفيت د پياوړي کولو لپاره څه کړي دي

ې د مبارزې په لړ کې د چې د متحده اياالتو حکومت د افغان دولت لخوا د فساد پر وړانددا پلټنه به د دې ارزونه هم وکړي 
. مرستې غوښتنو ته څرنګه ځواب ورکړی دی
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  د سيګار نظارت

پلټونکي د افغانستان د بيا رغونې لپاره د عمومي ) 181-110عامه قانون ( د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون 2008د 
 ورکوونکيو د ډالرو او اړوندو بوديجو په اړه د خپلواکو او مقصدي پلټنو او ماليېد دې لپاره جوړ کړ چې د ) سيګار(دفتر 

د سيګار د مشن يوه مهمه . سره د افغانستان د بيا رغونې لپاره د نظارت پروګرامونه پراخ کړيمعاينو په ترسره کولو 
  .  د بيا رغونې د پرمختګ او کمزوريو څخه خبر ساتل ديوزارتبرخه کانګرس او د بهرنيو چارو او دفاع 

دي هر غټ قرارداد، بوديجه،  کې شوی، شامل 181-110. ايل.د افغانستان په بيا رغونه کې، لکه چې تعريف يې په پي
 يا ادارې لخوا ترسره وزارتمعاهده، يا د بوديجې ورکولو بل هر هغه ميکانزم چې د متحده اياالتو د حکومت د هرې 

شوی يا تطبيق شوی وي چې د هغو بوديجو استعمال پکې شامل وي چې اختصاص شوې وي، او يا په بله توګه د 
  : خصوصي ادارې ته د دې لپاره په الس ورکړل شوې وي چېافغانستان د بيا رغونې لپاره کومې

 د افغانستان فزيکي انفراسټرکچر جوړ او يا بيا جوړ کړي •

 د افغانستان سياسي او ټولنيزې ادارې جوړې او يا بيا جوړې کړي •

 xii.د افغانستان د خلکو لپاره توليدات يا خدمتونه برابر کړي •

ت د پالن درې اسناد بشپړ کړي، شپږ پلټنې يې پېل کړي، په افغانستان کې يې د دې درې مياشتنۍ پر مهال، سيګار د نظار
د بيا رغونې د پروژو د ګڼ شمېر ځايونو سفرونه ترسره کړي، او د فساد ضد هڅو په تړاو يې د څېړنې دوه خطونه لېږلي 

د بيا :  تروريزم ضد مبارزهاغېزمنه"د کانګرس د نظامي خدمتونو د کميټې په وړاندې د پلټونکي همداراز عمومي . دي
په اړه سماعت کې " رغونې د بوديجو سم او ناسم استعمال څرنګه په عراق او افغانستان کې د جګړې پر هڅو اغېز کوي

  .یبيان ورکړ

  

  د سيګار مشن، اهداف، او جوړښت

ده ته ماتې ورکړي او په سيګار په دې پوهېږي چې بيا رغونه د متحده اياالتو د دې ستراتيژۍ لپاره مهمه ده چې القاع
  .افغانستان کې يو ال زيات استعداد لرونکي او تر حساب الندې دولت ته وده ورکړي

د بيا رغونې ) ANDS(د خپل کار په ترسره کولو کې سيګار د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ 
 کې منظور شوی 2006افغانستان تړون، چې په .  په نظر کې نيسياهداف، او همداراز د متحده اياالتو ستراتيژيک اهداف

دې د بيا رغونې دا درې مهمې او پر يو بل متکي . و، افغانستان سره د نړيوالې همکارۍ لپاره يوه اليحه جوړه کړې وه
سليک شوه، د  کې ال2008، چې د ولسمشر کرزي لخوا په اپريل ANDS. امنيت، دولتداري، او پرمختيا: ستنې پېژندلې وې

 لپاره د افغان دولت پرمختيايي ليد برابر کړ، او د افغانستان د دريو ستنو دننه يې د مشخصو اهدافو خاکه وړاندې 2020
  . کړه
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د سيګار اساسي هدف د متحده اياالتو کانګرس، د متحده اياالتو ادارو، او نورو فيصله سازو ته دقيق او متوازن معلومات، 
  :تنې ورکول دي د دې لپاره چېمشاهدې، او سپارښ

 د بيا رغونې د عمومي ستراتيژۍ او د دې د جزوي پروګرامونو اغېزمنتيا بهتره کړي •

د هغو بوديجو سمبالښت او احتساب بهتر کړي چې د متحده اياالتو او افغان ادارو او د هغوی د قرارداديانو لخوا  •

 اداره کېږي

 ې بهترې کړيقرارداد کول او د قرارداد د سمبالښت پروس •

 د دوکې، ضياع، او ناسم استعمال مخه ونيسي •

 د افغانستان په بيا رغونه کې د متحده اياالتو ګټې پر مخ بوځي •

پلټنې، معاينې، څېړنې، او د معلوماتو  – څلور رياستونه جوړ کړي ديدا د خپلو مقاصدو د السته راوړلو لپاره سيګار 
د دې راپور ورکولو په . ه کابل کې د متحده اياالتو په سفارت کې دفترونه لريدا په ارلينګټن، ورجينيا، او پ. سمبالښت

موده کې، سيګار د باګرام په هوايي ډګر او د کندهار په هوايي ډګر کې هم خپل حضور پيدا کړ تر څو په واليتونو کې د 
  . بيا رغونې د پروژو د پلټنو، معاينو او څيړنو لپاره د سفرونو اسانتيا برابره کړي

  

  سره د معاهدې ياداښت) USFOR‐A(افغانستان - او د متحده اياالتو د ځواکونووزارتد پوځ د 

السليک کړ چې سيګار لپاره د ) MAO( کې سيګار او د متحده اياالتو د پوځ سکرتر د معاهدې يو ياداښت 2009په اپريل 
په دې کې شامل دی . مسووليتونه واضح کړل اقدامات، رول او وزارتټاکل شوې مالتړې ادارې په توګه يې د پوځ د 

 سره السليک کړ کوم چې په افغانستان کې د USFOR‐Aسيګار يو بل ايم او ای د . اداري، لوژيستيکي، او د قرارداد مالتړ
له نېټه د 1 د اپريل په 2009 د USFOR‐Aد دې معاهدې الندې .  د مرستې اليحه جوړويUSFOR‐Aسيګار لپاره د 
‐USFOR. يمونو ته نېغ په نېغه مرسته ورکول پېل کړل چې د کمپ ايګرز او کابل هوايي ډګر څخه کار کويسيګار هغو ټ

A وروسته يو بالواسطه امر )FRAGO ( جاري کړ چې خپلو ماتحتو قوماندو ته يې الرښودنه وکړه چې په ټول افغانستان
. رکولو سره د سيګار د نظارت د هڅو سره مرسته وکړيکې د امنيت، د دفتر د ځای، د ژوند د مالتړ، او ترانسپورت په و
 . دا مرسته د سيګار د نظارت د مشن د سر ته رسولو لپاره مهمه ده
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  پلټنې

وګرام ټاکلی دی او اوس اته پلټونکي او د پر) پلټنې-ای ايي جي(پلټونکي سيګار د پلټنو لپاره يو مرستيال عمومي 
 دوی کې څلور په کابل کې کار کوي او څلور نور به کله چې اړتيا وي افغانستان ته سفر په. تحليلوونکي په مېدان کې لري

و سره د پام پلټونکياو يا د نورو عمومي ) GOA(دا ټول لوړ تعليميافته مسلکيان دي چې د حکومت د احتساب د دفتر . کوي
چې په عارضي توګه مرسته وکړي او د پلټنې د دې لپاره . وړ کاري تجربه لري، او زياتره يې پرمختللې شهادتنامې لري

د عملې درې غړي سيګار ته ورکړي ) سيګير(عمله زياته کړي، د عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړي عمومي پلټونکي 
سيګار پالن لري چې په دې مالي کال کې لږ تر . هغوی دا مهال په کابل کې دي او سيګار د هغوی معاشونه ورکوي. دي

  . پلټونکي په کار وګوماريلږه لس اضافي 

 2009مې نيټې راپديخوا، د سيګار د پلټنې ټيم خپل ستراتيژيک پالن بشپړ کړی، د مالي کال 30 د جنوري له 2009د 
  . لپاره يې يو کاري پالن جوړ کړی، او شپږ پلټنې يې پيل کړي

  

   لومړيتوبونهد پلټنو

  :دې دريو برخو کې د پلټنې پراخ مسووليتونه ورکويسيګار ته په ) 842 او 1229برخې  (181-110عامه قانون 

سيګار ته الرښودنه کوي چې د هغو پيسو سره د چلند، سمبالښت او لګښت پلټنې ترسره کړي، څارنه يې وکړي،  •
او انسجام يې کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوي او يا په الس کې ورکړل شوې دي، او د 

 .ملياتو، او قراردادونو هم چې د داسې بوديجو په کارولو ترسره کړای شوې ويهغو پروګرامونو، ع
 

و سره مربوطې کړای شي، او سيګار ته هدف پلټونکيغوښتنه کوي چې د قراردادونو پلټنې دې د نورو عمومي  •
 .ورکوي چې د دې قراردادي پلټنو په حکومت پراخه توګه د ترسره کولو لپاره جامع پالن جوړ کړي

 
 .ګار ته مسووليت ورکوي چې د بيا رغونې د ټولو بوديجو ساينسي پلټنې ترسره کړيسي •

  

سيګار د پلټنو شپږ کټګورۍ پېژندلي چې پالن لري له الرې يې دا مسووليتونه سر ته ورسوي، په هغوی کې شاملې دي 
  :کتنې د

 ويامنيتي پروګرامونو چې د افغانستان د پوځ او پوليسو د پرمختيا سره مرسته ک •

 د سکټور اغېزمنتيا ته پرمختيا ورکوي •

 د دولتدارۍ سکټور ته اغېزمنتيا ورکوي •

 د امنيتي خدمتونو او د بيا رغونې د نورو اهدافو لپاره د قرارداديانو او مشخصو قراردادونو کارول •

 داخلي کنټرولونه او احتساب •
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 د بيا رغونې ستراتيژي، پالن جوړونه، او نظارت •

څرنګه چې سيګار خپل د پلټنې ظرفيتونه .  کار الندې دي چې د دې څلورو کټګوريو الندې راځيد سيګار شپږ پلټنې تر
ټولې پلټنې به له پېل کېدا . جوړوي، دا هيله لري چې هر وخت به يې په هره کټګورۍ کې لږ تر لږه يوه کتنه روانه وي

و د يو کار له بيا کولو څخه ځان وساتل شي او  سره کتل کېږي تر څGOAو د باخبره ټولنې او د پلټونکيوړاندې د عمومي 
د هغو قراردادي پلټنو په استثنا چې د سيګار د توانمنوونکې قانون سازۍ . د مخکنيو راپورونو څخه ښه ګټه واخيستل شي

لخوا يې واک ورکړل شوی، د پلټنې ټيم به په عمومي توګه په ډېرو ادارو کې ګوري چې د عمومي ) 181-110پي ايل (
سيګار به د پلټنې د ترجيحاتو پرېکړه د کانګرس د الرښودنې پر بنسټ، د . و د جال جال واکونو نقل ونکړای شيونکيپلټ

، او د پلټنې د نورو ادارو د کار سره سم، په افغانستان کې د پېښو، GOAو د پلټنو د کار او پالنونو، د پلټونکينورو عمومي 
لو احتمال اغېزمن کوي، د متحده اياالتو د ادارو، په کابل کې د متحده اياالتو د د هغو امنيتي مسلو چې د کار د ترسره کو

  . سفارت، او د افغانستان د دولت د کار سره سم کوي

  

  د پوځ او پوليسو کومک: امنيتي سکټور

ونو د پرمختګ له  دواړه د افغانستان د پوځی او د پوليسو د ځواکANDSافغانستان لپاره د متحده اياالتو نوې ستراتيژي او 
 32د افغان ځواکونو او پوليسو د مالتړ او روزنې لپاره د هغو . الرې د امنيت بهترول تر ټولو لوړ لومړيتوب جوړوي

 بيا رغونې لپاره اختصاص  څخه راپدېخوا د افغانستان د2002 مليارده ډالر تللي چې د 15مليارده ډالرو څخه شاوخوا 
د افغانستان لپاره نظامي مرسته امکان لري چې زياته شي ځکه . يجو تر ټولو ستره برخه دهدا د بيا رغونې د بود. شوي دي

ډی او  (وزارتد دفاع . چې متحده اياالت خپل هغه پروګرام تطبيقوي چې د افغان ځواکونو کچه او استعداد زيات کړي
و همداراز د روزنې لپاره کارول کېږي، خو دا زياتره بوديجې سمبالوي، کومې چې د تجهيزاتو او اکماالتو د رسولو ا) ډي

 د هغو ملکي وزارتد بيلګې په توګه، د بهرنيو چارو .  هم ځينو امنيتي پروژو ته پيسې ورکويوزارتد بهرنيو چارو 
لدې امله چې د . قرارداديانو لپاره بوديجې او د قرارداد نظارت برابروي چې د پوليسو د روزنو لپاره په کار اچول شوي

او پوليسو د کومک د پروګرامونو کچه زياته ده، سيګار به په دې برخه کې خپل د پلټنې کار د يوې داسې پراخه پوځ 
  . سروی سره پېل کړي چې د پلټنې مسلې او لومړيتوبونه پکې وپېژني

  

  د پرمختيايي سکټور د اغېزمنتيا جامع کتنه

ې او پروګرامونه د متحده اياالتو او نړيوالې ټولنې څخه له پرمختيايي پروژ.  د دريو څخه دويمه ستن دهANDSپرمختيا د 
 مليارده ډالر بيل 6متحده اياالتو دې ستنې ته شاوخوا . د بوديجو دويمه تر ټولو ستره برخه ترالسه کويامنيت وروسته 

پالو عناصرو د پرمختيايي پروګرامونو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند د معيار په بهترولو سره د بنسټ. کړي دي
چيلنج دا دی چې دا پرمختيايي مرسته د افغانستان د ادارو د ظرفيت سره متوازن کړای شي چې . اثرورسوخ ضعيف کړي

 . په اغېزمن ډول يې اداره کړي

سيګار به د بېالبېلو ادارو د بيا رغونې د هغو هڅو جامع پلټنې ترسره کړي چې تمرکز يې پر مشخصو پرمختيايي 
نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره . ه روغتيا، زده کړه، انرژي، ترانسپورت، او زراعت، ويسکټورونو، لک

)USAID ( هم پرمختيايي وزارتد دې سکټورونو سره زياته مرسته کوي، خو نورې ادارې هم، په ګډون د دفاع د ،
د بشري او پرمختيايي سکټورونو مرسته ) CERP(د بيلګې په توګه، د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام . پروژې لري

د سيګار کتنې به د بوديجو څېړنه کوي، او دا چې څرنګه د متحده اياالتو ادارې او نړيوال مرستندويان خپلې هڅې . کوي
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. انسجاموي، او دا چې ايا دا پروګرامونه خپل مطلوبه نتايج ترالسه کوي که نه، او کوم چيلنجونه ورته په مخکې پراته دي
دا راپورونه به په مهمو سکټورونو کې د متحده اياالتو د بيا رغونې د پروګرامونو د بحث لپاره يو بنسټ برابر کړي چې 

سيګار د دې پلټنو د ترسره کولو لپاره په بهتر حيثيت . کانګرس ته د سيګار په درې مياشتنيو راپورونو کې به وړاندې شي
 په خپل دې پلټونکيد ادارو عمومي . ن االداري پروګرامونو د پلټنې واک لري، دا هم د بيGOAکې دی ځکه چې، لکه د 

  .توان کې محدود دي چې د نورو ادارو د پروګرامونو پلټنه وکړي

د انرژۍ په سکټور کې د بيا رغونې د هڅو د اغېزمنتيا د . سيګار د جامع پلټنو دا سلسله د انرژۍ د سکټور څخه پېل کړه
  :ېپلټنې اهداف دا دي چ

 د افغانستان د انرژي سکټور د بيا رغونې او دوام لپاره د متحده اياالتو او نړيوالو اهداف وپېژندل شي •

د کاري وړتيا هغه معيارونه وپېژندل شي چې د دې خبرې د معلومولو لپاره کارول کېږي چې د پروژې  •

 معيارونه او نتايج په مناسبه توګه تعقيب شوي

• ANDS بيا رغونې د هڅو د پرمختګ او نتايجو ارزونه وشي سره د انرژي سکټور د 

 د انرژي سکټور په بيا رغونه کې د متحده اياالتو او نړيوالو ادارو ترمنځ د انسجام ارزونه وشي •

 د فيصلې کولو په پروسه او د بيا رغونې د پروګرامونو په تطبيقولو کې د افغانانو د ګډون ارزونه وشي •

و سکټورونو کې د بيا رغونې د هڅو د اغېزمنتيا تحقيق وکړي، په ګډون د زراعت، زده وروسته نورې پلټنې به په نور
  .ړې، روغتيا، ترانسپورت، او اوبوک

  

  د دولتدارۍ د سکټور جامع کتنې

د متحده اياالتو د هڅو تمرکز د دولت د ظرفيت پر لوړولو، د شفافيت پر زياتولو، او په .  دريمه ستن دهANDSدولتداري د 
د دولتدارۍ په سکټور کې  د ټولټاکنو د اهميت له امله، 2009د اګست . ستان کې د قانون د حاکميت په اداره کولو دیافغان

د سيګار لومړنۍ پلټنه د بيا رغونې د هغو هڅو د اغېزمنتيا معاينه کوي چې د ټولټاکنو د چمتووالي او ترسره کولو د 
 او واليتي شوراګانو د ټولټاکنو د چمتووالي او ترسره کوولو لپاره د په افغانستان کې د ولسمشريزو. مرستې لپاره دي

لومړنی، چې تمرکز به يې د ټولټاکنو په تياري او ټولټاکنو . چمتو کړي متحده اياالتو د مرستې دا کتنه به دوه راپورونه
دويم راپور، چې د ټولټاکنو . شيلپاره د متحده اياالتو او نړيوال مالتړ پر انسجام وي، به د ټولټاکنو څخه مخکې خپور 

  :د دې کتنې اهداف دي. څخه به وروسته خپرېږي، به د ټولټاکنو ترسره کېده تحليل کړي

 د ټولټاکنو د هغې مرستې پېژندل چې بوديجې ورته د متحده اياالتو او نړيوالې ټولنې لخوا ورکړل شوي •
 

 و په بوديجو د فعاليتونو ترمنځ دعمومي انسجام ارزونهد متحده اياالتو او نړيوالد ټولټاکنو د چمتو کولو لپاره  •
 

د ټولټاکنو د تياري د مختلفو اړخونو د عمومي اغېزمنتيا ارزونه، په ګډون د رايه ورکوونکو د ثبتونې، د رايه  •
رايه ورکولو د بکسونو يوشان والی، او د رايو د ورکوونکيو زده کړه، د رايه ورکولو د مرکزونو امنيت، د 

 و د پروسيجرونوشمېرل
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 د ټولټاکنو د پروسې پياوړتياوې او کمزورتياوې پېژندل •
 

 د زده شويو تجربو پېژندل چې ښايي په راتلونکو ټولټاکنو کې ترې کار واخيستل شي •

د دولتدارۍ په سکټور کې وروسته پلټنې به د بيا رغونې د هغو پروګرامونو معاينه وکړي چې د قانون د حاکميت لپاره 
 پروژې چې د خپلواکو رسنيو د مالتړ لپاره دي، او هغه پروګرامونه چې د افغانستان د وزارتونو دننه د نظارت د دي، هغه

  .ادارو د جوړولو لپاره دي

  

  قراردادي او د قرارداد پلټنې

جال د مشخصو قرارداديانو د استعمال کتنه وکړي او د د سيګار د واک ورکولو قانون سازي د دې نه غوښتنه کوي چې 
پلټونکي به د قراردادي پروسيجرونو، د قراردادي د کاري چارو، او د قرارداد په . جال قراردادونو هدفي پلټنې ترسره کړي

سيګار تمه لري چې دا کار به د قرارداد کولو او سمبالښت په پروسه کې . اړه د ادارې د نظارت د مراعاتولو ارزونه کوي
  . اع، دوکې، او ناسم استعمال څېړنو ته الرې هوارې کړيد بهترۍ نتيجه ورکړي او ښايي د ضي

، پلټونکی د عمومي USAIDو، د پلټونکي د عمومي وزارتونوسيګار د قراردادونو د نظارت لپاره د دفاع او بهرنيو چارو د 
 ته دا خو، د صالحيت ورکولو قانون سازي سيګار. مسووليتونه شريکوي، او ګڼ شمېر نورو پلټيزو ادارو سره GOAد 

هدف ورکوي چې د قرارداد د پلټنو لپاره جامع پالنونه تيار کړي، په ګډون د امنيتي قراردادي د پلټنو، کوم چې به دا او 
سيګار به د دې خبرې په يقيني کولو کې د مشرتابه رول لوبوي چې قراردادونو مناسبې .  ترسره کويپلټونکينور عمومي 

د کار او هغو معلوماتو پر بنسټ کوي چې د هغو و پلټونکيټنو انتخاب د نورو عمومي سيګار به د خپلو پل. پلټنې شوې وي
سيګار به د ټولو قراردادونو په برسېره پر دې، . قرارداديانو او قراردادونو په اړه ترالسه شوي وي چې نظارت غواړي

سيګار به د دې کال تر .  مرسته وکړيراغونډوي چې د لومړيتوبونو په معلومولو کېاړه د بيا رغونې د ادارو څخه ډاټا 
 . پای د قراردادونو او امنيتي قرارداديانو د پلټنو لپاره غوښتل شوی پالن بشپړ کړي

 د نظارت او کار په اړه د پلټنوسيګار د سامانونو او غير امنيتي خدمتونو لپاره د منتخبو قرارداديانو په عين حال کې، 
سيګار به د ټولو .  مياشتو کې خپرېږي6-4روانه هڅه وي چې راپورونه به يې په هرو دا به يوه . يوه سلسله پېل کړې ده

سيګار . په عين وخت کې به پلټونکي د قرارداديانو جال جال پلټنې پېل کړيموجوده قرارداديانو د کار يو ليست بشپړ کړي؛ 
 دې پلټنو د نتيجې په توګه مخې ته به وخت په وخت د هغو مشاهدو او سپارښتنو د راپورونو لنډيزونه خپروي چې د

  . سيګار به همداراز د قراردادي د کار او د قرارداد د پروسيجر د مراعاتولو ارزونه هم وکړي. راځي

د متحده اياالتو د ادارو لخوا د بيا رغونې د پروګرامونو لپاره د لويس برګر ګروپ د کارولو د قراردادي لومړنۍ پلټنه 
  :ې اهداف ديد دې پلټن. معاينه کوي

 قراردادي سره د قراردادونو شمېره او کچه معلومول •
 

 د قراردادي او قراردادي د کار په اړه د ادارو د نظارت ارزول •

نو سيګار به د جال جال هر کله هم چې د قرارداديانو د نظارت او کاري چارو په اړه کار جدي کمزورۍ رابرسېره کړي، 
په دې کې ښايي شامل وي د مخکې له قرارداد ورکولو . ټنو په ترسره کولو غور وکړي د پلد تمرکزي قراردادقراردادونو 

  . پروسې کتل، پس له قرارداد کولو پلټنه او د قراردادي د داخلي کنټرول د سيسټم کتنه کول
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  . سلسله پېل کړي کې په پېل کولو سره د امنيتي قرارداديانو د کارولو په اړه د پلټنو يوه 2009سيګار به همداراز په جون 

  

  داخلی کنټرولونه او احتساب

او افغان دولت د داخلي سيګار به داسې پلټنې ترسره کړي چې د بيا رغونې په پروګرام کې د متحده اياالتو د تطبيقي ادارو 
مۍ هدف يې په دې کمزوريو سره د فساد په وړاندې د کنټرول کمزورۍ او خا. کنټرولونو او احتساب تکاملي جاج واخلي

  . راپورونه به د احتساب د بهترولو لپاره مشخصې سپارښتنې ورکوي او ښايي د نورې څېړنې المل شي. معلومول دي

د احتساب او ) CERP(د قوماندان د بيړني ځواب د پروګرام لومړنۍ پلټنه . سيګار په دې برخه کې دوه پلټنې پېل کړې دي
  : دا کتنه به.کنټرول تکاملي جاج اخيستل دي

  د بوديجو احتساب يقيني کړيCERPکار د اچول شويو کنټرولونو او پروسيجرونو معاينه کوي چې د په  •
 

 بوديجې د کانګرس د واک ورکولو او هغو ادارو سره څرنګه کارول کېږي چې د CERPدا معلومه کړي چې د  •
 پروګرام په اهدافو او د مشن په ستراتيژيو کې يې خاکه وړاندې شوې ده

په دې . هغه نظارت او سمبالښت معاينه کوي چې د بيا رغونې د مهمو ادارو لخوا برابر کړای شوي دي د دويمه پلټنه
  :پراخه ارزونه کې چې ادارې څرنګه د بيا رغونې پروګرام سمبالوي کې به معاينه اخيستل شامل وي د

 د بوديجو پر غلطيو کنټرولونه او احتساب •

 د پروژې پراختيا او سمبالښت •

 ړتيا معيارونهد کاري و •

 قرارداديانو او د متحده اياالتو د حکومت پرسونل ته د بوديجو د فعاليتونو ټاکنه •

د دې کار د برخې په توګه، د سيګار د لومړنۍ پلټنې راپور، کوم چې د هغه قرارداد د نظارت معاينه کوي چې د ګډې 
، د CSTC‐A.  د مارچ په مياشت کې خپره شي2009 لخوا ترسره شوې، به د) CSTC‐A(افغانستان -امنيتي انتقالي قوماندې

 هغه قومانده ده چې د مستعدو افغان وزارتافغان دولت او د متحده اياالتو د ايتالفي ملګرو سره په ملګرتيا کې، د دفاع د 
 اړوندو سيګار. ملي امنيتي ځواکونو د جوړولو لپاره د متحده اياالتو د پروګرامونو د سمبالښت مسووليت پر غاړه لري

 ته د داسې عمل د سپارښتنې په ورکولو غور کوي CSTC‐Aادارو ته د هغوی د کتنې لپاره د راپور مسوده ورکړې ده او 
  .چې د قرارداديانو د کاري روزنې او ورسره تړلو خدمتونو نظارت بهتر کړي

  

  د بيا رغونې ستراتيژي، پالن جوړونه، او نظارت

 ده چې د ستراتيژۍ، پالن جوړلو، او نظارت هغو مسلو ته کتنه وکړي چې د بيا سيګار فکر کوي چې دا خبره ګټوره
لدې امله، سيګار به د هغو آالتو ارزونه کوي چې د متحده اياالتو د ادارو، د نړيوالې . رغونې د ټولې هڅې سره تړلې دي

ا رغونه پالن کړي، سمبال کړي، او مرستندويه ټولنې، او افغان دولت لخوا د دې لپاره کارول کېږي چې په مجموع کې بي
  . نظارت يې وکړي
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د متحده اياالتو د حکومت د معلوماتو د هغو سيسټمونو د توان يوه ارزونه ترسره کوي چې فيصله پلټونکي دا مهال 
چې د معلوماتو د سمبالښت د دې کتنې هدف دا خبره معلومول دي . کوونکيو ته ډاټا او د سمبالښت معلومات ورکوي

  :دا به. څرنګه د دې لپاره کارول کېږي چې په افغانستان کې د بيا رغونې هڅې تعقيب او راپور کړيمونه سيسټ

 هغه سيسټمونه وپېژني چې د بيا رغونې د معلوماتو د سمبالولو لپاره کارول کېږي •
 

 هغه حد وټاکي په کوم کې چې دا سيسټمونه مربوطېږي •
 

د ادارو مسووليتونه معلوم کړي چې مربوطه، دقيقه، او بشپړه ډاټا راغونډه د دې يقيني کولو لپاره د متحده اياالتو  •
 کړای شوې او په دې سيسټمونو کې کارول شوې ده

 

  د اغېزمن نظارت يقيني کول

برسېره د خپلو پلټنو په ترسره کولو، سيګار به د الندې چارو په ترسره کولو سره په افغانستان کې د بيا رغونې د 
  :ومي نظارت ته د ودې ورکولو لپاره هم کار وکړيپروګرامونو عم

د کانګرس او د فيصله کوونکيو د اجرايي څانګې سره کتل چې د هغوی د نظارت اړتياوې ورسره بحث کړای  •
 شي
 

 و او د حکومت د پلټنې د ټولنې سره ارتباط ساتل چې د کارونو نقل کم کړای شيپلټونکيد اړوندو عمومي  •

 دل چې د نظارت د هرې ادارې لخوا ترسره شوې ديد پلټنو هغه چارې پېژن •

 هغه پروګرامونه او يا د پروګرامونو هغه اړخونه پېژندل چې ښايي مناسب نظارت يې نه کېږي •

.  سره د يو شمېر رسمي او غير رسمي طريقو له الرې په ارتباط کې ويGOAسيګار د عمومي متفشانو د ټولنې او د 
و د شورا او د جنوب لويديځې اسيا د ګډ پالن جوړونې د ډلې پلټونکي لپاره د عمومي سيګار د مربوطيا او اغېزمنتيا

)SWA/JPG (غړی دی .SWA/JPG د جنوب لويديځې اسيا په منطقه کې د نظارت د اوسنيو او پالن شويو هڅو د بحث 
 د USAID، او د وزارتسيګار تل د دفاع، بهرنيو چارو د . کولو يو فوروم دی، په کوم کې چې افغانستان شامل دی

سيګار د دې . انسجام کړي  سره په ارتباط کې وي چې پالن شوې او راتلونکې پلټنې ورسرهGOAو او د پلټونکيعمومي 
 دننه د نظارت د انسجام ضمني ډله جوړه کړي SWA/JPG د استازو سره هم کار کوي چې د GOAو او د پلټونکيعمومي 

  .فغانستان سره د مشخص نظارت مسلې انسجام کړيچې د اړتيا پر بنسټ وويني تر څو ا

  

  ساينسي پلټنه

په سيګار الزمه ده چې د هغو پروګرامونو او فعاليتونو په اړه يو اخري ساينسي د پلټنې راپور جوړ کړي چې بوديجې 
س کې ورکړل ورته د هغو پيسو نه ورکړل شوي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوي او يا په بل ډول په ال

د دې هڅې مهم توکي به دا .  پر مهال، سيګار به د دې ساينسي پلټنې د بشپړولو لپاره خپل پالن جوړ کړي2009د . شوي
  :وي
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 د ټولو قراردادونو ډاټا راغونډول او دا معلومول چې هغه څرنګه سمبالېږي •
 

پروسيجرونو، او په ساينسي پلټنو او د داسې پلټونکي پر کار ګومارل چې د قراردادونو د پاليسيو، قواعدو، او  •
 دوکې په معلومولو او کتلو کې تجربه ولري

 

 د قرارداد پلټنې ترسره کول •
 

 د هغو قراردادي پلټنو کتنه چې د نورو ادارو لخوا ترسره شوي وي •
 

نه د هڅو کتنه چې دې ته ورته قانوني غوښت) سيګير(پلټونکي د عراق د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي  •
 پوره کړای شي

  

  معاينې
  .ل کړڅلورو تنو ته زياتد خپلو کارکوونکو شمير مهال، د سيګار د معاينو رياست د دې راپور ورکولو پر 

چې .  لپاره يې يو مربوط کاري پالن تيار کړ2009جوړ کړ او د مالي کال د معاينو رياست خپل اخري ستراتيژيک پالن 
 به د پاتې کال لپاره د سيګار د معاينو د رياست د کار او لومړيتوبونو الرښودنه يو ځای کړای شي نو دا دواړه اسناد

  .وکړي

د معاينې ټيمونو همداراز د بيا رغونې د څو ځايونو سفرونه بشپړ کړل، کوم چې سيګار ته اجازه ورکړه چې معلومه کړي 
سيګار يو معيار هم جوړ کړی دی چې د دې . چې دا خبره احتمال لري چې په ټول افغانستان کې معاينې ترسره کړای شي

  .د معاينې ټيمونه به يې د پروژو د تکاملي جاج لپاره کاروي

د بوديجې په پروژو د ځايونو د سفرونو څخه موندنې جمع کوي د -CERPيو راپور چې په پروان او کاپيسا واليتونو کې د 
  . کې تمام شي2009پور به په می د دې تمه کېږي چې دا را. اخري کتنې او تبصرې لپاره تياريږي

  

  د معاينې لومړيتوبونه

  :سيګار به په دې څلورو برخو کې معاينې ترسره کوي

 د انفراسټرکچر او بيا رغونې سره تړلې پروژې •

 د سمبالښت اړخونه) پي ار ټيمونو(د واليتي بيا رغونې د ټيمونو  •

 د شکايتونو د سمبالښت د سيسټم فعاليت/د تماس د شميرې •

 د کار تېز ځوابيقتونو د موندلو د حق •
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  د تېز ځواب د معاينې فعاليتونه

په تېرو دريو مياشتو کې، د سيګار د تېز ځواب د معاينې ټيمونو د باګرام، کندهار، او خوست څخه وليدل څو د افغانستان 
واب د معايني ټيم جاج د سيګار د تېز ځ. په ليرې پرتو سيمو کې د ميداني کار د ترسره کولو د احتمال ارزونه وکړي

  :واخيست چې

 د سيګار د پرسونل لپاره امنيت ضروري دی چې به واليتونو کې د پروژو معاينه وکړي •

 د پروژو د اسنادو، قرارداديانو او تطبيقوونکيو موجودګي •

 د ميداني کار د ترسره کولو لپاره لوژيستيکو او مالتړ ته اړتيا ده •

 د پروژو دوامداري •

 سره تړون سيګار ته توان ورکوي چې د امنيت سره تړليو خنډونو باندې بری ومومي او د CJTF‐101 او USFOR‐Aد 
سيګار په دواړو موقعيتونو کې . باګرام هوايي اډې او کندهار هوايي اډې څخه ضروري ميداني معاينې ترسره کړي

دفترونه او د اوسېدو ځايونه خوندي 
  . کړي دي

خې په د دې د احتمال د ارزونې د بر
توګه، د سيګار د تېز ځواب د معاينې 

 د بوديجو د دريو CERPټيم د 
زراعتي پروګرامونو د باګرام په 

منطقه کې تکاملي جاج واخيست او د 
همدغې ادارې په بوديجه د انرژۍ د 
يوې پروژې يې د خوست په واليت 

په زراعتي پروژو کې، چې . کې
ټولې د شاوخوا دوه سوه زره ډالرو د 

د ) 1دا شاملې وې  وې، ارزښت

د زعفرانو د کاپيسا واليت د ښځو 
د کاپيسا او پروان ) 2توليد پروژه، 

باګرام د ځمکې د هوارولو او د انګورو د -د جان قدم) 3واليتونو لپاره د څاروو د روغتيا د معلوماتو د کمپاين پروژه، او 
نتخاب کړې ځکه چې زراعتي سکټور د افغانستان په اقتصاد سيګار د ابتدايي کتنې لپاره دا پروژې ا .باغ د دېوال پروژه

کې مهم رول لري او ځکه چې دا پروژې د بيا رغونې د مهمو مسلو سره تړون لري لکه د ظرفيت جوړول، روغتيا او 
  .غذا، جنسي برابري، او د اپيمو د کر په وړاندې د بديل معيشت پېدا کول

 څخه هم د خوست د برقي ګريډ او برېښنا د شبکې د ترفيع د پروژې په بوديجه CERPد سيګار د تېز ځواب ټيم همداراز د 
سيګار د دې پروژې څخه ليدنه د دې لپاره غوره کړه چې دا په خوست کې د افغانستان او پاکستان د پولې سره . ليدنه وکړه

، او لدې سره په خوا کې ده) نو مرکزد سالير(، دا د متحده اياالتو د يوه نظامي مرکز نږدې په يوه مرکزي موقعيت کې ده
  . زور اچول شوی دی کې د برېښنا د توليد او ويش پر ارزښت ANDSامله چې 

 اخلي برخه ېک کرلو به وټبو د زعفرانو د ېک 2008 نومبر په ېرمنېم افغان
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ANDS د انرژۍ د سکټور 
پرمختيا د غربت د کمولو 
او د خصوصي سکټور او 
کليوالې پرمختيا د پياوړې 

يو شرط په کولو لپاره د 
دا د . توګه پېژندلې ده

  تر پای پورې په2010
 65غټو ښاري سيمو کې 

سلنه کورونو او په کليواليو 
 سلنه کورونو 25سيمو کې 

ته د برېښنا د توليد او ويش 
  . غوښتنه کوي

  

 

به . د ځايونو څخه دې ليدنو دا مسلسل ضرورت وليد چې په کوچنيو او سترو پروژو کې د دوامدارۍ مسلې حل کړای شي
 بااستعداده ښځې وروزلې چې د 23عفرانو د توليد پروژې په برياليتوب سره داسې حال کط چې د کاپيسا واليت د ښځو د ز

دا . زعفرانو تخم وکري، پروسه يې کړي، او په ګټه يې وپلوري، خو دا تراوسه په دې نده توانېدلې چې په خپله دوام وکړي
 ته ورکړای شوې وه چې خپل په وخت او د بوديجې دننه بشپړه کړای شوې وه او د کاپيسا واليت د ښځو د چارو وزارت

خو، د ښځو د چارو د وزارت استازو وويل دا وزارت هغه سرچينې نلري چې دا يې په هغو . فعاليتونو ته دوام ورکړي
هغه . دوو کلونو کې د دې پروګرام د دوام لپاره ورته اړتيا لري مخکې لدې چې دا په خپله په بشپړ ډول پر ځان متکي شي

له اضافي سرچينو پرته، د . ه يې پېل کړې وه د دې پروژې لپاره نورې کومې بوديجې ندي پېژندلېپي ار ټي چې دا پروژ
  . دې احتمال نشته چې دا پروژه خپل دا هدف ترالسه کړي چې په خپله د دوام پروګرام جوړ شي

کله . ي مسلې وپېژندلېسيګار همداراز د خوست د برقي ګريډ او د برېښنا د شبکې د ترفيع په پروژه کې د دوامدارۍ جد
 کې د انرژۍ او اوبو لپاره د خوست واليتي مسوول ته 2008 مليون ډالر و، په سپتمبر 1چې دا پروژه، چې لګښت يې 

 په مارچ کې دغه ځای څخه 2009خو، د . نو ټولو دريو نويو نصب شويو جنراتورونو په سم ډول کار کاوهوسپارل شوه، 
د پروژو د اسنادو څخه .  سلنې په ظرفيت چلېده60ځې يو جنراتور فعاليت کاوه او يواځې د د سيګار د ليدنې پر مهال، يوا

د پروژې منيجر سيګار ته وويل چې دوو .  ډالرو د لګښت ول116000معلومه شوه چې دا جنراتورونه هر يو د 
ې د يوې ال جامعې معاينې سيګار پالن لري چې د دې پروژ. جنراتورونو کار نه کاوه ځکه چې ځينې برخې يې ورکې وې

د پالن شويو معاينو د . (په واسطه د دوامدارۍ د هغو مسلو معاينه وکړي چې د ځای د سفر پر مهال راوچتې شوې دي
 ). ليست لپاره ضميمه ت وګورئ

، د بيا د ځايونو دې سفرونو اساسًا د سيګار سره مرسته وکړه چې په ميدان کې د څېړنو د ترسره کولو احتمال معلوم کړي
  .رغونې ستر چيلنجونه وپېژني او د معاينو پالن جوړ کړي

  

  

 حالت اصلي ټپالن ناييېښبر د خوست د ېک 2009 جنوري په



 د سيګار نظارت

 20    2009 اپريل 30 |کانګرس ته راپور 

  

  د انفراسټرکچر د رغونې معاينه

د سيګار د زيات معايناتي کار تمرکز په مهمو سکټورونو لکه انرژي، روغتيايي پاملرنه، زراعت، زده کړه، او امنيت کې 
دا معاينې د دې لپاره جوړې شوې دي چې . و روانو پروژو دید متحده اياالتو په بوديجو د انفراسټرکچر په بشپړو شويو ا

په دې سکټورونو کې د 
معاينې فعاليتونه ورسره يو 

  . ځای کړي

د معاينې په ټيمونو کې شامل 
وي مسلکي انجينيران، 

، او د پروګرام تحليل پلټونکي
د ودانيو او د . کوونکي

رغونې د ځايونو معاينې د دې 
لپاره جوړې شوي چې دا 

معلومه کړي چې ايا کار په 
وخت او د بوديجې دننه شوی 
و، او هغه مواد پکې کارول 

شوي چې په قرارداد کې 
د ټولو . غوښتل شوي ول

معاينو يو مهم هدف د دې 
خبرې ارزونه کول دي چې 
ايا يوه اسانتيا هغسې کارول شوې چې 
پکار وه او د سيمييزو خلکو او سيمييز 

  .نتظام شوېمقام لخوا په مناسب ډول ا

  د سمبالښت د اړخونو معاينې) پي ار ټيمونو(د واليتي بيا رغونې د ټيمونو 

ګڼ شمېر پي ار ټيمونو ته د ابتدايي . سيګار به د پي ار ټيمونو د سمبالښت معاينې د دې کال د می په مياشت کې پېل کړي
ښت د مسلو يو معيار چيک ليست اصالح کولو سفرونو او د پي ار ټي د منيجرانو سره د مشورې پر بنسټ، سيګار د سمبال

په دې کې شامل دي داسې مهم ښودونکي لکه د عملې بين االداري . ته ادامه ورکوي چې دا اراده لري ارزونه يې وکړي
، د کمپيوټر د هارډوير او سافټ وير )انټرنيټ، ګرځنده تليفون او د ځمکني تليفون پيوستون(کچې، د مخابراتو معيار 

دا معاينه به هغه چيلنجونه هم وپېژني چې د پي ار ټي د پروګرام مشاوران . ، د ژوند مالتړ، او د ټيم مورالموجودګي
 له پای مخکې د څلورو پي ار ټيمونو جامع معاينې بشپړې کړي او اراده 2009سيګار پالن لري چې د . ورسره مخ دي

  .اينه وکړيلري چې په راتلونکو دوو کلونو کې د ټولو پي ار ټيمونو مع

  

 او جنراتورونو وينو د ېک 2008 جون په ټپالن ناييېښبر خوست د
 وروسته نصبولو له ويکوونکور ناېښبر
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  د شکايتونو د سمبالښت سيسټم/ د تماس شمېره

د شکايتونو د سمبالښت سيسټم پراخ کړی دی چې د متحده اياالتو د حکومت مامورينو، |سيګار خپله د تماس شمېره
لط قرارداديانو، ايتالفي ملګرو پرسونل، او د افغانستان اتباعو ته يو شمېر الرې ورکړي چې چې د دوکې، ضياع، غ

په افغانستان کې سيګار يوه د افغانستان ګرځنده تليفوني کرښه لري، د دفاع د . انتظام، او انتقام تورونه پورې راپور کړي
په متحده اياالتو کې . او نظامي پرسونل لپاره يوه د ډي ايس اين کرښه، او يوه نړيواله تليفوني کرښه  د ملکيوزارت

شکايتونه د نوم په نه ښودلو . ، يو خوندي وقف فاکس کرښه، او يو وقف برېښليکسيګار يوه بله ډي ايس اين کرښه لري
 –سيګار په افغانستان کې د غږ ليک په دريو ژپو کې جوړ کړی دی . سره د سيګار د وېبپاڼې له الرې هم داخلېدای شي

غږ ليک زنګ وهونکيو د .  څو زنګ وهونکيو ته موقع ورکړي چې خپل شکايت راپور کړي–دري، پښتو، او انګليسي 
  .ته د سيګار د وېبپاڼې حواله هم ورکوي

د شکايتونو د سمبالښت د سيسټم له الرې څلور شکايتونه ترالسه کړي | راهيسې د تماس د شمېرې2009سيګار له جنوري 
 معلومه سيګار معلومه کړې چې د دې شکايتونو څخه دوو اعتبار نه درلود، او د دوو نورو په اړه څېړنه کوي چې. دي

هغه ټول شکايتونه چې معلومه شي چې اعتبار لري به، که مناسب وي، د . کړي ايا په دغو تورونو کې اعتبار شته که نه
  . و او يا د مسوولو ادارو د کتنې لپاره لېږل کېږيپلټونکيسيګار د عملې او يا د نورو عمومي 

د متحده اياالتو د حکومت په دفترونو، نظامي  – او پښتو انګليسي، دري، -سيګار همداراز د تماس پوسټرې په دريو ژبو 
مرکزونو، په کابل کې د متحده اياالتو په سفارت، د سفارت پر سيمييزو دفترونو، پي ار ټيمونو، او د وظيفو پر هغو ځايونو 

د ټولو ترالسه شويو سيګار . ويشي چې بوديجې يې په افغانستان کې د متحده اياالتو د بيا رغونې له پيسو ورکړل شوې دي
د دې تماس الرو په اړه اضافي معلومات په دې وېبپاڼه موجود دي . شکايتونو يو بشپړ ريکارټ ساتي

www.sigar.mil/fraud.  

  

  د تېز ځواب د حقيقت موندنې معاينې

سره کوي کله چې دا خبره نه ضروري وي او نه عملي سيګار به هغه وخت د تېز ځواب د حقيقت موندنې معاينې تر
دا تېزې معاينې به سيګار وتوانوي چې د سيګار د مشرتابه د مالتړ لپاره . کېدونکې چې جامع معاينه يا پلټنه ترسره کړي

 هغو نورو به په وخت معلومات برابر کړي او يا د متحده اياالتو د کانګرس، د بهرنيو چارو او دفاع د سکرتريانو، او يا
  . حکومتي ادارو چې په افغانستان کې کار کوي غوښتنو ته په تېزۍ ځواب ووايي
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  څېړنې
او په څلورو قضيو کې يې د  سيګار په افغانستان کې دوه تنه څېړونکي ځای پر ځای کړي دي، راهيسې، 2009له جنوري 

  . ګډوډيو او خرابيو د تورونو ابتدايي پلټنې پېل کړې دي

داراز په افغانستان کې د متحده اياالتو د ګڼ شمېر قانون نافذوونکو ادارو ترمنځ د انسجام او همکارۍ د بهترۍ سيګار هم
د دې هڅې د برخې په توګه، دې په دې اړه کار کړی چې د قرارداد د فساد نړيوال هدف ځواک . په کار کې پاملرنه کوي

)ICCTF (مربوط او پراخ کړي .  

  

  (ICCTF)يوال هدف ځواک د قرارداد د فساد نړ

؛ او د )FBI(د تحقيقاتو مرکزي اداره ؛ )DCIS( کې شامل دي د دفاع د جنايي تحقيق خدمت ICCTFپر سيګار برسېره، په 
 د مرکزي دفتر ICCTFد سيګار څېړونکی په باګرام هوايي ډګر کې د ). CID(متحده اياالتو د پوځ د جنايي تحقيقاتو قومانده 

 کې يو نوی دفتر جوړ کړی او پالن لري CSTC‐A د کابل په ICCTFهغه وخته چې سيګار رارسېدلی، له . څخه کار کوي
 کې د سيګار ملګرو ادارو خپل پرسونل زيات کړی دی چې دې نويو ICCTFپه . چې يو بل په کندهار کې جوړ کړي

ته هم بلنه ورکړې ) OSI(حقيقاتو دفتر  د متحده اياالتو د هوايي ځواک د ځانګړيو تICCTF. دفترونو ته عمله برابر کړي
  .  کې برخه واخليICCTFچې په 

د څېړنو رياست، کوم چې د افغانستان په بيا رغونه کې د جنايي او ملکي خراب چلند د څېړنې مسووليت پر غاړه لري، 
يا د نورو او . تړلې ويچې د متحده اياالتو د مرکزي قانون او محاکمې سره سيګار ته پر هغو ټولو معاملو مشوره ورکوي 

يا د خپلواکو څېړنو له الرې دا رياست د ملکي او جنايي قضيو د متحده اياالتو د لوی څارنوال دفتر ته د وړاندې کولو 
د دې څېړنو تمرکز پر مالي جرمونو دی، داسې لکه په مرکزي قراردادونو . لپاره معاينه کوي، جوړوي او يا چمتو کوي

که ضرورت وي نو سيګار خپلې څېړنې .  چې نېغ په نېغه د سيګار د نظارت د مشن سره تړاو لريکې دوکه او فساد، کوم
  . د متحده اياالتو او نورو ايتالفيانو د قانون نافذوونکو ادارو سره په ارتباط کې اچوي تر څو د هڅو د نقل مخنيوی وشي

  

  :د څېړنو د رياست په مسووليتونو کې شامل دي

 ره کول چې د جنايی يا ملکي تحقيقاتو سره تړاو لريهغه ټولې مرکې ترس •

 د جنايي او ملکي سپارښتنو جوړول •

 د متحده اياالتو د څارنوال د فعاليتونو انسجام او مالتړ •

 د غوښتنې سره سم د متحده اياالتو د څارنوال مرسته کول •
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 د غوښتنې سره سم د معاينو او د پلټنو د رياستونو مالتړ کول •

  

  بالښتد معلوماتو سم
 

  درې مياشتني راپورونه

په سيګار الزمه ده چې د متحده اياالتو کانګرس او د دفاع او بهرنيو چارو سکرتريانو ته په درې مياشتني او نيم کلني 
دا راپورونه د افغانستان د بيا رغونې په تړاو د سيګار د نظارت او فعاليتونو به اړه . بنسټ خپاره شوي راپورونه وسپاري

  . لومات وړاندې کويتازه مع

سيګار د ارتباط او انسجام نشتوالی د بيا رغونې د سرچينو په اغېزمن او کافي استعمال کې د يو ستر خنډ په توګه پېژندلی 
د دې لپاره چې د دې ستونځې په حل کولو کې مرسته وشي، سيګار پالن لري چې په خپل درې مياشتني راپور کې د . دی

. په مشخصو سکټورونو کې رامخته ديپرمختګ او هغو چيلنجونو په اړه يو تحليل وکړي چې بيا رغونې د ترسره شوي 
دا برخه به، کومه چې به د هغو مختلفو پروژو سروی ګانې شاملې کړي چې د يو سکټور دننه تر کار الندې وي، به د 

ې د متحده اياالتو د تطبيقي ادارو او سيګار د پلټنو او معاينو د کار پر بنسټ وي او هغه اضافي معلومات به راواخلي چ
  . هغو نړيوالو سازمانونو لخوا ورکړل شوي وي چې د افغانستان د بيا جوړولو لپاره کار کوي

  

  )www.sigar.mil(د سيګار وېبپاڼه 

په دې وېبپاڼه کې د . وخت تازه حال ورکويسيګار يوه عامه وېبپاڼه لري چې د خپل نظارت د فعاليتونو په اړه پکې هر 
دا همداراز د ضياع، دوکې، او ناسم . سيګار د ټولو کانګرسي بيانونو او همداراز پلټنو او معاينو يو بشپړ ارشيف شته

  . استعمال د راپور کولو د ذريعې په توګه هم کار کوي

د معلوماتو خطونه، کانګرسي بيانونه، او د .  ورکول کېږيد پلټنو او معاينې راپورونه څرنګه چې خپرېږي نو پر وېبپاڼه به
  .خطونه به هم په دې وېبپاڼه خپرېږيپلټونکي ځانګړي عمومي 



 د سيګار نظارت

 24    2009 اپريل 30 |کانګرس ته راپور 

 

 

  د سيګار اندېښنې
  سيګار د متحده اياالتو د فساد ضد هڅو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه

د بيا رغونې د ادارو نه پوښتنه کول دي چې د سيګار د نظارت د رول يوه برخه د اساسي اندېښنو مسلې راوچتول او 
. سيګار په افغانستان کې فساد د يوې دغسې اندېښنې په توګه پېژندلی دی. هغوی د دې مسلو د حل کولو لپاره څه کوي

برسېره پر دې، د افغان دولت چارواکيو په ډېرو مواقعو د خپلو فساد ضد هڅو لپاره د سيګار څخه د مرستې غوښتنه کړې 
  :ده

 نړيوال 35 کې، د کورنيو چارو وزير، محمد حنيف اتمر، سيګار ته وويل هغه غواړي چې 2008په نومبر  •
پلټونکي ولري چې په ټول هيواد کې د افغان احتساب د چارواکيو سره کار وکړي څو د فساد ضد هڅو مرسته 

 په پېل کې 2009د اپريل . وکړهدې وزير دا غوښتنه د متحده اياالتو د سفارت د استازو په موجودګۍ کې . وکړي
 چارواکيو د سيګار سره تماس ونيو چې د کورنيو چارو د وزير دا غوښتنه ورسره بحث وزارتد بهرنيو چارو د 

 .کړي
 

سيګار د افغانستان د کنټرول او پلټنې د دفتر عمومي پلټونکي، پروفيسور محمد شريف  کې، 2009په جنوري  •
د دې معيارونو، چې د . غه معيارونه يې ورته تشريح کړل چې سيګار يې تعقيبويشريفي، سره وليدل او د پلټنې ه

بلل کېږي، تعقيبول د موندنو، " ژيړ کتاب"متحده اياالتو د کمپټرولر جنرال لخوا جوړ شوي او په عامه توګه 
ر د داخلي سيګا. نتيجو، او هغو سپارښتنو اعتبار ته پراختيا ورکوي چې فيصله کوونکيو ته وړاندې شوي وي

 هم بحث کړل کوم چې د کمپټرولر جنرال لخوا –په نامه پېژندل کېږي " شين کتاب" چې د –کنټرول معيارونه 
پروفيسور شريفي څرګنده کړه چې دا به ګټوره وي که دا معيارونه، يا د دې معيارونو برخې، په . جوړ شوي دي

 چې دا معيارونه په عربي ژبه ژباړل شوي،  سيګار ته خبر ورکړیGOA. دري او پښتو ژبو کې موجودې وي
سيګار دا مسله د يو خط له الرې په کابل کې د متحده اياالتو د سفارت سره مطرح کړې . خو په دري او پښتو نه

 . ده
 

 کې، ولسمشر حامد کرزي د فساد پر ضد جګړه کې سيګار نه د مرستې غوښتنه وکړه او مشوره 2009ه مارچ پ •
سيګار ښايي مبصر شي، خو د . دې د افغان دولت د فساد ضد شورا کې برخه واخلييې راکړه چې سيګار 

 . نظارت د يوې خپلواکې ادارې په توګه په دغې شورا کې ګډون نشي کولی

 راپور ورکړ چې اداري فساد د افغان دولت مشروعيت له منځه وړي او د بيا رغونې وزارت کې د دفاع 2009په جنوري 
د متحده اياالتو د نوي ستراتيژيک پالن په اعالنولو کې، ولسمشر دا خبره ياده . و هڅو ته زيان رسوياو پرمختيا نړيوال

هغه وويل ." پر هغه اداري فساد سترګې نشي پټولی چې د افغانانو اعتماد پر خپلو مشرانو کموي"کړه چې متحده اياالت 
 د فاسد چلند پر خالف به کار کوي، او د نړيوالې د افغان دولت سره يو نوی تړون وکړي چې"متحده اياالت غواړي 

 ." مرستې لپاره به واضحې اليحې ټاکي تر څو دا د افغانانو د اړتياو لپاره وکارول شي

افغانستان کې د فساد په اړه د مخ پر زياتېدونکې اندېښنې په رڼا کې، سيګار د متحده اياالتو لوړپوړو چارواکيو ته يو خط 
  : دې پروګرامونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې دهليږلی چې پکې يې د
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 اوسني او پالن شوي پروګرامونه چې د افغان دولت د فساد ضد هڅو د مالتړ لپاره وي •
 

 نړيوالو پلټونکو لپاره 35د وزير اتمر د هغو تکراري غوښتنو په ځواب کې ترسره شوي اقدامات چې هغه د  •
 ويکړې وې چې په افغانستان کې به کار ک

 

هغه لومړيتوب چې د افغانستان د فساد ضد هڅو د عمومي بيا رغونې د ستراتيژۍ او د جال جال پروګرامونو  •
 لپاره ده

 

هغه اداره يا ادارې چې بايد د افغانستان لخوا د فساد ضد استعدادونو په پياوړي کولو کې د مرستې د غوښتنو په  •
 ځواب کې مشري کوي

ې د  دولت دا توان پياوړی کول چې فساد ضد هڅې ته يو اداري شکل ورکړي د بيا رغوند دې خبرې پېژندل چې د افغان
د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره د افغان دولت د ) 1ستراتيژۍ يوه داخلي برخه ده، سيګار به يوه پلټنه ترسره کړي چې 

يانو د دغه ظرفيت د لوړولو لپاره څه معلومه کړي چې متحده اياالتو او نورو مرستندو) 2ظرفيت تکاملي جاج واخلي او 
دا پلټنه به همداراز دا خبره ورازوي چې د متحده اياالتو حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې د افغان دولت د . کړي دي

  .مرستې غوښتنو ته څرنګه ځواب ويلی

  

  سره وليدل CSTC‐Aه اړه د پسيګار د وسلو د احتساب د مسلو 

قيب چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو لپاره د وسلو د احتساب کمزورۍ يې پېژندلي، سيګار د  د يو راپور په تعGOAد 
CSTC‐Aد .  د قوماندې د مرستيال جنرال او د هغه د لوژيستيکو د مسوول سره وليدل چې دا مسله ورسره مطرح کړي

ستې د قوماندې سره کار کوي چې د هغو  د متحده اياالتو د پوځ د امنيتي مرCSTC‐Aقوماندې د مرستيال جنرال له مخې، 
 د لسو اضافي مسلکي امنيتي CSTC‐A.  ته لېږدول کېږيCSTC‐Aوسلو لپاره د سيريل لمبرو يوه سلسله جوړه کړي چې 

. مرستيالو افسرانو غوښتنه کړې چې د هغو وسلو د تعقيبولو مسلې حل کړي چې افغان امنيتي ځواکونو ته ورکول کېږي
  . د هغه ټيم سره ملګری و چې پر دې مسله کتنه ترسره کويIG د د دفاع وزارت سيګار يو پلټونکی د برسېره پر دې، د

  



 د سيګار نظارت
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  د سيګار بيان
 

 د کانګرس د نظامي خدمتونو د کمېټې په ، سره يو ځایGOAد سيګر او پلټونکي مه، عمومي 25 د مارچ په 2009د 
څرنګه د بيا رغونې د بوديجو سم او ناسم : ې اغېزمنه مبارزهد تروريزم په وړاند"وړاندې په دې موضوع بيان ورکړو 

د دې اهميت پر پلټونکي د دې بيان پر مهال، عمومي ." استعمال په عراق او افغانستان کې د جګړې هڅې اغېزمنې کوي
  :ګوته کړ

 مربوطول سره) GOA(و د ټولنې او د حکومت د احتساب د دفتر پلټونکيد بيا رغونې د هڅې د نظارت د عمومي  •
 چې پراخ کار يقيني کړای شي

 

د متحده اياالتو، نړيوالو او افغان دولت هڅې مربوطول چې د افغانانو پرمختيايي، اقتصادي، امنيتي او نورو  •
 اړتياوې پوره کړای شي

 ، او نورو ادارو څخه د خپلو سياالنو سره کار کوي چېUSAID ،GOA، وزارتونوسيګار د دفاع او بهرنيو چارو د 
  .پالنونه ورسره شريک کړي او پلټنې، معاينې، او متوقع څېړنې مربوطې کړي

هغه . سيګار دا خبره ياداښت کړې چې په عراق کې ترالسه شوې ځينې تجربې ښايي په افغانستان کې تطبيق کړای شي
هغه . وي بهترې کړيوويل د متحده اياالتو تطبيقوونکې ادارې بايد دا تجربې وګوري او خپلې چارې څرنګه چې مناسب 

هغه . دې خبرې ته اشاره وکړه چې د عراق او افغانستان تر منځ يو مهم توپير له افغانستان سره ستره نړيواله ژمنتيا ده
وويل د ال زياتې نړيوالې همکارۍ او انسجام اړتيا ده تر څو دا خبره يقيني کړای شي چې د متحده اياالتو او نړيوالو مرستو 

  . وند په بهترولو کې څومره زيات چې کېدالی شي اغېز کړای ويد افغانانو د ژ

د کانګرس د دې عالقمندې په ځواب کې چې دا پروژې په افغانستان کې ښځو ته څه ګټه رسوي، سيګار به ځانګړې هڅه 
  .وکړي چې هغه پروګرامونه معلوم او کتنه يې وکړي چې د جنسي برابرۍ لپاره کار کوي

  

  د سيګار بوديجه

  
د متحده اياالتو کانګرس د مالي کال .  مليونه ډالرو غوښتنه وکړه23 د بوديجې لباره د 2009ار د خپلې مالي کال سيګ

 د ضميمه 2008 مليونه ډالر نور يې د مالي کال 5 مليونه ډالر اختصاص کړل او 2 د څلورمې درې مياشتنۍ لپاره 2008
ته د پياوړي امنيت، د افت د مرستې او دوامدارو اختصاصونو د کانګرس وروس.  لپاره2009يي اختصاصونو د مالي کال 

 .  مليونه اضافي ډالر اختصاص کړل9 مليونه ټولو اختصاص شويو بوديجو کې 16 د الندې په 2009قانون 
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 مامورين په کار وګوماري او 52 مليونه ډالر به سيګار ته اجازه ورکړي چې د دې مالي کال په اوږدو کې شاوخوا 16دا 
 مليونو ډالرو څخه کم دي چې په 23.2خو، دا د هغو . د خدمتونو، ځای، او لوژيستيکي غوښتنو بوديجه يي مالتړ وکړي

  .اصل کې يې د دې لپاره غوښتنه شوې وه چې د دې دفتر د نظارت فعاليتونه په اغېزمن ډول تطبيق کړي

  

 په کار وګوماري چې د تفصيلي ارزونو، ونکيکارکو تنه 90د بوديجې خنډونه د سيګار دا توان محدودوي چې هغه 
 مليارده ډالرو د بشري او بيا رغونې د مرستې د اغېزمن 32 او تحليل لپاره ضروري دي کوم چې د هغو ارزونوتکاملي 

مه نېټه، سيګار په رسمي درې د دسمبر په 2008د . نظارت لپاره ضروري دي چې د متحده اياالتو لخوا ورکړل شوي دي
 مليونه ډالرو غوښتنه ورکړه د دې 7.2 لپاره د سمبالښت او بوديجې د دفتر ضميميه بوديجو ته د 2009الي کال توګه د م

  . لپاره چې د دې ادارې مالي مشکل حل شي

  

  رقم  اخري نېټه  په الس ورکړل شوې  اختصاص شوې  عامه قانون  اختصاص
 لپاره 2008د مالي کال 
ضميمه يي 

اختصاصونه، 
  2642.ار.ايچ

-110. ايل.پي
252  

   مليونه2  2009\30\9  2008\30\6  2008\30\6

 لپاره 2008د مالي کال 
ضميمه يي 

اختصاصونه، 
  2642.ار.ايچ

-110. ايل.پي
252  

   مليونه5  2008\30\9  2008\1\10  2008\30\6

پياوړی امنيت، افتي 
مرستې او دوامي 

اختصاصونو قانون، 
2009  

-110. ايل.پي
329  

   مليونه9  2010\30\9  2008\30\9  2008\30\9

   مليونه16    ټولې

  )په مليونو ډالرو کې( د سيګار د بوديجو لنډيز – 1-2چوکاټ 
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  کارکوونکيد سيګار دفترونه او 
  

کانګرس ته د دې د اخرني درې مياشتني راپور څخه وروسته، سيګار په متحده اياالتو او افغانستان کې د خپلې عملې او 
برسېره پر .  ته لوړه کړای شوې ده32 نه 14د مرکزي پرسونل ټوله شمېره د . ختګ کړی دیدفترونو په جوړولو کې پرم

سيګار دا مهال لس قرارداديان پر کار ګومارلي چې د دفتر په شا فعاليتونو کې مرسته وکړي لکه د درې مياشتنيو دې، 
الندې چارټ د دويمې . خيستل شویپه دې شمېرو کې هغه پرسونل شامل ندی چې د سيګير څخه ا. راپورونو چمتو کول

 اضافي کانديدان 20سيګار . درې مياشتنۍ په بای کې د رياست په ترتيب د سيګار د پرسونل يوه خاکه وړاندې کوي
  . پېژندلي دي او تمه لري چې د دريمې درې مياشتنۍ تر پای به يې پر کار وګوماري

  

   سره سم2009، 31 مارچ مامورين د     سره سم2009، 1مامورين د جنوري       رياست

  6            5        فعاليتونه

  11            8      کارکوونکي

  2            0    د معلوماتو سمبالښت

  7            0        پلټنې

  4            1        معاينې

  2            0        څېړنې

  32            14        ټول

  

   د سيګار مامورين– 2-2چوکاټ 

  

  د سيګار افغانستان دفتر

په کابل کې د متحده اياالتو په . ه افغانستان کې خپل حضور ته پراختيا ورکړهد تيرې درې مياشتنۍ پر مهال، سيګار پ
، باګرام هوايي ډګر او کندهار هوايي ډګر کې سټاليټ دفترونه جوړ CSTC‐Aسفارت کې د دې د مرکز برسېره، سيګار په 

غانستان د بيا رغونې د هڅو دا دفترونه په ستراتيژيکو سيمو کې موقعيت لري چې د سيګار سره مرسته وکړي د اف. کړل
 .نظارت پرته له مداخلې ترسره کړي
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  په افغانستان کې د سيګار مالقاتونه
هغه د . افغانستان ته دوه سفرونه وکړلپلټونکي د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال د افغانستان لپاره ځانګړي عمومي 

االتو د مشن د لوړپوړي مشرتابه سره وليدل چې د سيګار د افغان دولت د مهمو چارواکيو، په افغانستان کې د متحده اي
د سيګار د مباحثو تمرکز د بيا . نظارت مشن ورته تشريح کړي، په کوم کې چې پلټنې، معاينې او څېړنې شاملې دي
  :سيګار د الندې خلکو سره وليدل. رغونې پر مسلو او د دې سازمان د اغېزمن نظارت د ترسره کولو پر ستراتيژۍ و

  

  :افغان چارواکي

 د افغانستان ولسمشر حامد کرزی •

 د دفاع وزير •

 د کورنيو چارو وزير •

 د مالي چارو وزير •

 د زراعت وزير •

 د برېښنا وزير •

 د هلمند واليت والي •

 د کونړ واليت والي •

 د پنجشېر واليت مرستيال والي •

 د افغانستان د ملي نظامي اکادمۍ رييس •

 د خوست واليت مرستيال والي •

  :ياالتو د حکومت د ادارې استازيد متحده ا

 د متحده اياالتو سفير •

 د مشن مرستيال مشر •

  د قوماندې جنرالUSFOR‐Aد  •



 د سيګار نظارت
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   د قوماندې مرستيال جنرالUSFOR‐Aد  •

  مشر انجينيرUSFOR‐Aد  •

 د متحده اياالتو د سفير نظامي مشاور •

 او نظامي اکادمي) CTAG(د روزونکو د مشاورت ګډه ډله  •

 د يو ايس ايی ايي ډي د مشن مسوول •

  د مشن د پروګرامونو او پروژې د پرمختيا مسوولUSAIDد  •

  د مشن کنټرولرUSAIDد  •

  قوماندانڅانګېد افغانستان د انجينيرۍ  •

  افغانستان قوماندان–د ګډې امنيتي قوماندې د انتقال  •

  :ايتالفي ملګري

 .CTAGل، په ګډون د برتانوي قوماندې د جنرال، سيګار همداراز د ګڼ شمېر ايتالفي ملګرو سره وليد •

  



 

 

 

  د بيا رغونې 
  د بوديجو لنډيز

  

  

  د بيا رغونې د بوديجو لنډيز

  د متحده اياالتو بوديجې

  د تطبيقوونکې ادارې په ترتيب د متحده اياالتو اختصاص شوې بوديجې

  د مالي ډاټا پلټنه

  په افغانستان کې د بيا رغونې قراردادونه

  مرستهنړيواله 

  

  

  

  

  

3  
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  د بيا رغونې د بوديجو لنډيز
 مليارده ډالر اختصاص کړي 32.9 راهيسې د افغانستان د بيا رغونې لپاره 2001د متحده اياالتو کانګرس له مالي کال 

ه  مليارد25.4په همدې موده کې نورو ملتونو او نړيوالو سازمانونو د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ټول شاوخوا . دي
 سلنه ورکوي چې د افغانستان لپاره د نړيوالې 60 مليارده ډالرو 58.3دا مهال، متحده اياالت د هغه . ډالرو ژمنې کړې دي

  . مرستې په شکل کې ورکړل شوي او يا يې ژمنه شوې ده

  

  د بيا رغونې د بوديجو لنډيز
هر څو که اوسنۍ د .  لوړې درجې ته ورسېدل کې2007د افغانستان د بيا رغونې لپاره د متحده اياالتو اختصاصونه په 

 د ضميمه يي بوديجې غوښتنه 2009انعکاسوي، تمه ده چې بوديجې به زياتې شي که د  شمېرې يو مخ کښته ميالن 2009
  .د کانګرس لخوا منظوره شي

  

  د متحده اياالتو اختصاصونه په ګډون د ضميمه يي غوښتنو په مالي کال
  )په مليونونو کې (2009مالي کال -2001 مالي کال

  اختصاص شوې بوديجې          مالي کال او د عامه قانون شمېرې

  193            )20-107. ايل.پي (– 2001

  939            )17-107. ايل.پي (– 2002

  985          )11-108. ايل.، پي7-108ايل .پي (– 2003

  2،462            )106-108. ايل.پي (– 2004

  4،902        )13-109. ايل.، پي287-108. ايل.پي (– 2005

  3،534    )234-109. ايل.، پي148-109. ايل.، پي102-109. ايل.پي (– 2006

  92-110. ايل.، پي28-110. ايل.، پي289-109. ايل.پي (– 2007
  10،043      )149-110. ايل.، پي137-110. ايل.، پي116-110. ايل.، پي

  5،804        )252-110. ايل.، پي161-110. ايل.پي (– 2008

    4،073        )252-110. ايل.، پي161-110. ايل.پي( – 2009

  32،935            ټول

   د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ورکړل شوي2009 په چارټ کې ورکړل شوي معلومات د مارچ – 1-3چوکاټ 
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  په تطبيقوونکې ادارې د متحده اياالتو اختصاص شوې بوديجې

، او د بهرنيو )USAID (ې، نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو ادار)DoD (وزارت د دفاع –د متحده اياالتو دريو ادارو 
ته د متحده اياالتو هغه زياتې بوديجې ورکول کېږي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې  – وزارتچارو 
 ګډون د زراعت د نورو ادارو، په.  مليارده ډالرو زيات اداره کوي27 په شريکه تر USAID او د دفاع وزارت. وي

 راهيسې، د متحده اياالتو د بيا 2003له . ، د عدليې، او د متحده اياالتو د خزانې هم بوديجې ترالسه کړې ديوزارت
  . ته اختصاص شوي ديد دفاع وزارت)  سلنه56اندازتًا ( مليارده ډالرو زيات 81.5رغونې د ډالرو څخه تر 

  

   شوې بوديجېافغانستان لپاره د متحده اياالتو اختصاص
  2009 مالي کال – 2001مالي کال 

  )په مليونونو کې(
  

  

 32,935 $: افغانستان لپاره د متحده اياالتو ټوله ژمنتيا

 

 2009اپريل \، او نورو لخوا په مارچUSAID، بهرنيو چارو، USDA، دفاع وزارت سيګار ته دا معلومات د – 1-3انځور 
  کې ورکړل شوي

  وزارتدفاع 
$ 18,519  وزارتد بهرنيو چارو 

  $ 4,624 

 وزارتد زراعت 
 $ 379 

د نړيوالې پرمختيا 
لپاره د متحده اياالتو 

  )USAID(اداره 
  $ 9,280 

  نورې ادارې
$ 133 
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  ه اختصاص شوې د متحده اياالتو بوديجې توزارتد دفاع 

 مليارده ډالر او 3.4 له الرې شاوخوا 252-110. ايل. او پي161-110. ايل. کې د پي2008 په مالي کال د دفاع وزارت
 مليارده ډالر ترالسه کړي چې په تېرو 2.5 له الرې 252-110. ايل. او پي161-110. ايل. کې د پي2009په مالي کال 
او د قوماندان د ) ASFF(د دې پيسو نه زياتې د افغان امنيتي ځواکونو د بوديجې .  مليارده ډالر دي5.9ې ټول دوو کلونو ک

  . ته تللې دي) CERP(بيړني ځواب پروګرام 

  

  وزارتد متحده اياالتو د دفاع 
  2009مالي کال -2001مالي کال 
  )په مليونونو کې(

 د 

   کې ورکړل شوي2009اپريل \ لخوا په مارچ دفاع وزارتد دا معلومات سيګار ته د – 2-3انځور 

  

  د افغان امنيتي ځواکونو بوديجه

ASFF ته د دفاع وزارت سلنه ترالسه کړي چې 80 مليارده هغه ډالرو شاوخوا 18.5 مليارده زيات، او يا د 15 تر 
جوړ کړای ) ANP(ملي پوليس او افغان ) ANA( د دې لپاره کارول کېږي چې افغان ملي اردو ASFF. اختصاص شوي ول

   د افغانستان د ازادۍ د مالتړ د قانون خاکه2002

  ديجهد افغان امنيتي ځواکونو بو

  د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

  د مخدره موادو ضد

  بيړنی او فوق العاده لګښت

  بشري مرسته

  فعاليتونه او انتظام

  ساينس او انجينيري

 روزنه او تجهيزونه

 18,519 $  : ټول
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د دې امنيتي ځواکونو لپاره د روزنې او تجهيزاتو برسېره، د بيا رغونې په پروګرام کې شامل کړای شوي دي د . شي
  .انفراسټرکچر پروژې چې د پوځ او پوليسو مرکزونه جوړ او ترفيع کړای شي

د فعاليتونو ) ای-سي ايس ټي ايس(افغانستان -قوماندې د دې لپاره کاروي چې د ګډ انتقال د ASFF دا مهال د دفاع وزارت
 يو CSTC‐A. د پرمختيا مسووليت پر غاړه لري) ANSF(مالتړ وکړي، کوم چې اوس د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو 

، فرانس، او ګډ خدمت دی، يو ايتالفي سازمان چې نظامي پرسونل د متحده اياالتو، انګلستان، کاناډا، پولينډ، البانيا، المان
 د متحده اياالتو د مرکزي قوماندې د xiii.رومانيا څخه لري، او همداراز قرارداد شوي ملکي مشاورين او روزونکي هم

 ته تجهيزات ANSFله الرې ترالسه کوي چې ) ASFF( بوديجې د افغان امنيتي ځواکونو د بوديجې CSTC‐Aالندې، 
  xiv. وې روزي، او دايم يې وساتيورکړي،

تر هغو اهدافو ډېر زيات ن لپاره د متحده اياالتو د نوې ستراتيژۍ اهداف د ملي اردو او ملي پوليسو دواړو لپاره افغانستا
 62،000 تنه قوي اردو او 70،000 پورې د 2010دغه تړون تر . هوډمن دي چې په افغانستان تړون کې ټاکل شوي ول

 ته 134،000تيژي په راتلونکيو دوو کلونو کې غواړي ملي اردو د متحده اياالتو نوې سترا. تنه قوي پوليسو غوښتنه کوي
 اضافي سرتېري دې ته ګومارلي دي چې د 4000د متحده اياالتو حکومت شاوخوا .  ته82،000زيات کړي او ملي پوليس 

  .ملي پوليسو او ملي اردو د روزونکو په توګه کار وکړي

  

  د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

CERP په پسرلي کې د صدام حسين د بعث ګوند څخه ترالسه شوې 2003کې د هغو بوديجو سره پېل شو چې د  په عراق 
د متحده اياالتو پوځ دا قبضه شوې شتمنۍ د هغو بيړنيو پروژو لپاره وکارولې چې عراقيانو ته اساسي خدمتونه . وې

 د پروژو د بوديجو لپاره CERPونه د مه د دې واک ورکړ چې مرکزي اختصاص6 د نومبر په 2003ولسمشر د . ورسوي
تر هغې رارووسته، د متحده اياالتو کانګرس په تسلسل سره د دې پروګرام بوديجې زياتې کړې دي کوم چې . وکارول شي

  . د القاعده پر وړاندې جګړه کې يوه مهمه وسله ګڼل کېږي

CERPد ملي 2006د . ړي يا پکې مداخله وکړي د دې لپاره نه وه جوړه شوې چې د اوږدمهاله پروژو په ځای کار وک 
د کانګرس نيت دی چې نظامي يونټونه دې هغه پرمختيايي او "له مخې، ) 163-109. ايل.پي(دفاع د واک ورکولو د قانون 

 لخوا USAID يا وزارتد انفراسټرکچر د رغولو پروژې په سر نه اخلي چې بوديجې ورته عمومًا د بهرنيو چارو د 
 بوديجې د CERP د نورو شيانو تر څنګ په واضح ډول د دې ممانعت کوي چې د 163-109. ايل.يپ." ورکول کېږي

سامانونو، خدمتونو، يا ملي پوځونو، ملي ساتونکو ځواکونو، د سرحدي امنيتي ځواکونو، د ملکي دفاع ځواکونو، د 
ګړيو پوليسو، يا استخباراتي يا نورو پوليسو انفراسټرکچر د ساتنې ځواکونو، د لويو الرو د ګزمې د يونټونو، د پوليسو، ځان

برسېره پر دې، دا قانون وايي چې لومړيتوب دې هغو پروژو ته ورکړای شي چې لګښت يې . د بوديجو لپاره وکارول شي
  .  ډالرو کم وي500000تر 

اک قوماندانانو ته  ډالر په خپل واک ولګوي؛ د هدف ځو25،000 د الندې، د کنډک قوماندانان کوالی شي چې تر CERPد 
 د CERP يا زياتو ډالرو د 500،000د .  پورې ډالر پرته له مخکې منظورۍ اخيستلو ولګوي200،000اجازه ده چې تر 

 د پروګرام منيجر سره دی، مطلب، په افغانستان کې د ګډ هدف CERPجال جال پروژو د منظورۍ واک په تياتر کې د 
 مليونه زيات ډالر غواړي بايد د متحده اياالتو 2 د بوديجو تر CERPروژې چې د  هغه پxv. د قوماندان سره) CJTF(ځواک 

 .د مرکزي قوماندې د قوماندان لخوا منظورې شي
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اوبه او پاکوالی، د :  په الندې برخو کې کارول کېدای شيCERP د دفاع د صالحيت ورکولو د قانون له مخې، 2006د 
، برېښنا، روغتيا، زده کړه، مخابرات، اقتصاد، ) ګډون د کانالونو د پاکولوپه(اوبه خور \خوړو توليد او ويش، زراعت

مالي، او د سمبالښت پرمختياوې، ترانسپورت، د قانون حاکميت او دولتداري، د ښاري پاکتيا هلې ځلې، د ښاري مالتړ 
ل، د اتلولۍ جايزې، موټرې، د ښاري او کولتوري اسانتياو ترميم، د جګړې د تخريب ترميم، د غمرازۍ پيسې ورکو

کچر پخوانيو قيديانو ته پيسې ورکول، تحفظي اقدامات، نورې عاجلې بشري او د بيا رغونې پروژې، او د مهم انفراسټر
  .لپاره د عارضي قرارداد ساتونکي

  مليونه ډالرو څخه په يو مالي کال کې180 د ټول پروګرام چت د CERP الندې، د 163-109. ايل. کې، د پي2006په 
 ته په CERPد متحده اياالتو کانګرس  الندې، 1205 د برخې 181-110. ايل.د پي.  مليونه ډالرو ته لوړ کړای شو500
 مليونه ډالرو ته په يو مالي کال کې لوړ 977.4 کې د دوو اضافي کلونو لپاره بيا واک ورکړ او د بوديجو چت يې 2008
  .کړ

په افغانستان کې د وړې کچې، عاجل، بشري اسانتيا  د اختصاصونو څخه CERP راهيسې، نږدې يو مليارد ډالر د 2005له 
الندې چارټ، چې بنسټ يې پر هغو معلوماتو دی چې سيګار ته د دفاع د . او بيا رغونې د پروژو لپاره استعمال شوې دي

  .  استعمال انځورويCERP لخوا ورکړل شوي دي، په افغانستان کې د وزارت
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   ژمنتياوېCERPيب د د سکټور په ترت

  

  

   کې ورکړل شوي2009اپريل \ لخوا په مارچد دفاع وزارت دا معلومات سيګار ته د – 2-3چوکاټ 

 زراعت
 د جګړې تخريب
 د ښاري پاکوالي فعاليتونه

وټرېد ښاري مالتړ م  
اقتصادي، مالي او د سمبالښت 
 پرمختياوې
 زده کړه
 برېښنا
 د خوړو توليد او ويش
 روغتيا
 اوبه خور
نور عاجلې بشري او يا د بيا 
 رغونې پروژې
 تحفظي اقدامات
د ښاري او کولتوري اسانتياو 
 ترميم
د هغو تخريبونو ترميم چې د 
بهرنيو دعوو د قانون لخوا نه 
 وي اکمال شوې
 د قانون حاکميت او دولتداري
 مخابرات
 ترانسپورت
پاکوالی او اوبه

 ټولې

 سکټور ټولې
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   ته اختصاص شوې د متحده اياالتو بوديجېوزارتد بهرنيو چارو 

  

ه ډالرو څخه په مالي کال  مليارد3.9 څخه راپدېخوا د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ټولو 2001 د وزارتد بهرنيو چارو 
د دې بوديجې شاوخوا نيمه د بهرنيو .  مليونه ډالر ترالسه کړل196 کې 2009 مليونه ډالر او په مالي کال 378 کې 2008

  .  د نړيوالو مخدره موادو او د قانون د تنفيذ پروګرام ته تللي ديوزارتچارو د 

  

  وزارتد متحده اياالتو د بهرنيو چارو 
  2009 مالي کال – 2001مالي کال 

  )په مليونونو کې(

  

 

   کې ورکړل شوي2009اپريل \ لخوا په مارچوزارت دا معلومات سيګار ته د بهرنيو چارو د 3-3انځور 

 4,624 $  : ټول

د کډوالو او کډوالۍ بيړنۍ مرسته

 د بهرني پوځ مالي مرسته

  پروګرامونهدپلوماتيک او کونسلري

 نړيوالې نظامي او زده کړې روزنې

 نړيوال مخدره مواد او د قانون تنفيذ

 نړيوال سازمانونه او پروګرامونه

 کډوالي او د کډوالو مرسته

 د تروريزم ضد مرسته

 د تروريزم ضد مالي مرسته

 د صادراتو او سرحد امنيت
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USAIDته اختصاص شوې د متحده اياالتو بوديجې   

  

USAID مليونه 545 د کومو نه چې  مليارد ډالر،1.3 کې ترالسه کړي او 2008 مليارد ډالر په مالي کال 1.7 شاوخوا 
 مليارده ډالرو 9 راهيسې د ټول 2001 کې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د 2009ډالر ترالسه شوي دي، په مالي کال 

د ګڼ د اقتصادي مالتړ بوديجې ته تللي، کوم چې نږدې دوه له دريو برخو د دې بوديجې د يو ايس ای ايی ډي . څخه زيات
  .اره پيسې ورکړې ديشمېر پروګرامونو لپ

  

USAID  

  2009 مالي کال – 2001مالي کال 

  )په مليونونو کې(

  

  

   کې ورکړل شوي2009اپريل \ لخوا په مارچUSAID دا معلومات سيګار ته د – 4-3انځور 

 9,280 $  : ټول

 

 د توليد د کريډټ فصل

او روغتياد ماشومانو بقا   

 پرمختيايي مرسته

 د اقتصادي مالتړ بوديجې

 د فارم د امنيت اداره

 ايډز نړيوال اقدامHIV د
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   ته اختصاص شوې د متحده اياالتو بوديجېوزارتد زراعت 

  

 مليونه ډالر او په مالي کال 21 کې 2008ه ډالرو څخه په مالي کال  مليون379 راهيسې د ټولو 2001 له وزارتد زراعت 
په روايتي توګه، تر . زراعت د افغانستان د راتلونکې پرمختيا لپاره مهم دی.  مليونه ډالر ترالسه کړي دي12 کې 2009
 2008په .  څخه دي سلنه د دې صادرات د زراعت80او نږدې ) GDP( سلنې زيات د افغانستان د اساسي کورني توليد 50

) 2006جون ( مليونه اتباعو 31د افغانستان د اټکل شويو  xvi. سلنې تشکيل کړ38کې، زراعتي توليداتو د جي ډي پي تر 
 له الرې د متحده اياالتو بوديجې اساسًا د وزارت د زراعت د xvii. سلنه د ژوند لپاره اتکا پر زراعت ده80څخه د نږدې 

 او يو شمېر نورو پروګرامونو ته تللې دي چې افغان بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو خوړو د مرستې، تخنيکي روزنې،
  .تر اپيمو پرته نور د بازار وړ فصلونه وکري

  

  وزارتد متحده اياالتو د زراعت 
  2009 مالي کال – 2001مالي کال 

 )په مليونونو کې(
 

  

  

 

   کې ورکړل شوي2009اپريل \په مارچ دا معلومات سيګار ته د يو ايس ډي ای لخوا – 5-3انځور 

 379 $  : ټول

 خواړه د زده کړې لپاره

 خواړه د پرمختګ لپاره

4 ب د خوړو مرسته16  

)1سرليک  (480-.ايل.پي  
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  نورو ادارو ته اختصاص شوې د متحده اياالتو بوديجې

  

 کې 2009 او مالي کال 2008 يواځينۍ بله اداره ده چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورته په مالي کال وزارتد عدليې 
 مليونه ډالر او په مالي کال 41 کې 2008ي کال  د تنفيذ ادارې په مالمخدره موادو د DOJد . بوديجې اختصاص شوې دي

  . مليونه ډالر د نشه يي توکيو ضد پروګرام لپاره ترالسه کړي19 کې 2009

  

  نورې ادارې

  2009مالي کال  -2001مالي کال 

 )په مليونونو کې(

 

  

  

  ړل شوي کې ورک2009اپريل \ لخوا په مارچDoT، او HHS ،DoJ دا معلومات سيګار ته د – 6-3انځور 

 133 $  : ټول

د مرضونو د کنټرول د ماين د 
 خطر د زده کړې مرکز

ه يي توکيو د تنفيذ اداره د د نش
 مخدره موادو ضد

 د خزانې تخنيکي مرسته
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  د مالي ډاټا پلټنه
  

سيګار پالن لري يوه داسې پلټنه ترسره کړي چې د متحده اياالتو د ټولو بوديجو هغه اختصاصونه، ژمنتياوې، او لګښتونه 
د دې پلټنې د نتيجې په توګه، سيګار به په دې وتوانېږي . تعقيب کړي چې د افغانستان په بيا رغونه کې کارول شوي دي

کال په ترتيب، او همداراز د ادارې د حساب او د بيا رغونې د سکټور او يا پروګرام په ترتيب هم د متحده چې د مالي 
چې په دا پلټنه به سيګار په دې وتوانوي . اياالتو د بوديجو د استعمال په اړه تفصيلي او باوري معلومات وړاندې کړي

، CERPباوري معلومات واخلي چې په مشخصو پروګرامونو، لکه تېزۍ سره د متحده اياالتو د بوديجو د هغه رقم په اړه 
برسېره پر دې، سيګار به په دې وتوانېږي چې د هغو بوديجو د ټولو پيسو په اړه معلومات ترالسه کړي . لګول شوې وي

ا، زده کړې، لګول شوې وي، په ګډون د برېښن لخوا په مشخصو پرمختيايي سکټورونو چې د متحده اياالتو د بېالبېلو ادارو
سيګار دا خبره په رسميت پېژني . په الندې چارټ کې نامصرف شوې بوديجې ندي شاملې کړای شوې. روغتيا، او امنيت

د دې بوديجو تحليل به د راتلونکي په راپورونو کې . چې د نامصرف شويو بوديجو د موجودګۍ لپاره مهم داليل موجود دي
  . ورکړل شي

  

  

 په چارټ کې –) په مليونونو کې(صاص شوې، منل شوې، او مصرف شوې بوديجې د ادارې په ترتيب اخت 3-3چوکاټ 
   د سيګار د معلوماتو غوښتنې ته ورکړل شوي2009معلومات د مارچ 

 ټولې نورې   وزارتخزانې د   وزارتبهرنيو چارود  د دفاع وزارت

   اختصاص2006مالي کال 
   ژمنتياوې2006مالي کال 
   مصرفونه2006مالي کال 

   اختصاص2007مالي کال 
   ژمنتياوې2007مالي کال 
   مصرفونه2007مالي کال 

   اختصاص2008مالي کال 
   ژمنتياوې2008مالي کال 
   مصرفونه2008مالي کال 

   اختصاص2009مالي کال 
   ژمنتياوې2009مالي کال 
   مصرفونه2009مالي کال 
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  په افغانستان کې د بيا رغونې قراردادونه
يا لپاره د متحده اياالتو د ادارې لخوا ورکړل ، او نړيوالې پرمختوزارتونود هغې ډاټا له مخې چې د دفاع او بهرنيو چارو د 

 مليارده ډالر 13.6 قراردادونو لپاره تقريبًا 950 سره سم په افغانستان کې د بيا رغونې د شاوخوا 2009شوې، د جنوري 
 سيګار به دا ډاټا له ال زيات نږدې څخه معاينه کوي چې يو داسې پالن جوړ کړي چې وروسته په دې کال. منل شوي دي

  . کې د دې قراردادونو د پلټنو يوه سلسله پېل کړي

  

  منل شوی رقم        د قراردادونو شمېر          اداره

   مليارده2.7           813        وزارتد دفاع 
   مليارده5.1          3      وزارتد بهرنيو چارو 

USAID         134          5.8مليارده   
   مليارده13.6          950      ټول

  
  xviii)په مليونونو کې(رغونې قراردادونه، د ادارې په ترتيب د افغانستان د بيا   4-3چوکاټ 

 مونږ د خپل هدف لپاره د منل شويو اصطالح د دې لپاره کارولې چې د قراردادونو د هغه رقم ارزښت معلوم کړو چې د
  ډالرو يا زيات100،000 لخوا ورکړل شوي ارزښت يې د USAIDهغه قراردادونه چې د . ادارو لخوا پېژندل شوي دي

  .دی

  نړيواله مرسته

 ډالر  مليارده زياتو25 راهيسې د افغانستان د بيا رغونې لپاره تر تقريبًا 2002نړيوالې ټولنې، له متحده اياالتو پرته، له 
، ملګرو ملتونو، ) نورو غړيو19په ګډون د متحده اياالتو او د ناټو د (  زياتو هيوادونو 70تر دې نېټې، تر . ژمنه کړې ده

 58.3، او نورو نړيوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي مرستې لپاره د ټول )IMF(انک، د پيسو نړيوالې بوديجې نړيوال ب
  . مليارده ډالرو د مرستې ژمنه کړې

  2011 مارچ – 2002نړيواله مرسته جنوري 
   او نړيوال بانک کړې ديIMF هيوادونو، ملګرو ملتونو، او 39هغه ژمنې چې 

 
  ژمنهکړې         مرستندوی
 32,953$       **متحده اياالت

 10,500 $        ناټو
 14,794 $        نور

 58,247$  ټول متحده اياالت، ناټو او نور

  
  )په مليونونو کې(نړيواله مرسته   5-3چوکاټ 

  xix کې د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ورکړل شوي ول2009په چارټ کې ورکړل شوي معلومات په مارچ 
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  )JCMB(الوی د ګډ انسجام او نظارت پ

. بهتر انسجام او همکاري د دې لپاره ضروري دي چې افغانستان ته د ورکړل شويو بوديجو څخه بشپړه ګټه واخيستل شي
 کې جوړ کړ چې د افغانستان د تړون د نظارت او تطبيق چارې 2006 په JCMBد افغانستان دولت او نړيوالې ټولنې 

 JCMBصادي مشاور او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی د د افغانستان د ولسمشر مشر اقت. ترسره کړي
د پالوي په .  جوړېږي2011مارچ -2006د ګډو مشرانو په توګه کار کوي، کوم چې د پنځو کلونو د مودې لپاره د اپريل 

 کړی دی او دا  يو رياست جوړJCMB.  د نړيوالې ټولنې استازي21 د افغان دولت استازي او 7 غړيو کې شامل وي 28
سيګار پالن لري .  اهداف د افغانستان تړون د مقاصدو سره مربوط کړيANDSمهال ستراتيژيکه کتنه ترسره کوي چې د 
 د غړيو سره وويني او دا خبره ورسره مطرح کړي چې دوی د نړيوال JCMBچې د راتلونکيو درې مياشتنيو پر مهال د 
 کولو لپاره څه کوي چې نړيوالې بوديجې د افغانستان د پرمختيا لپاره ولګول شي، انسجام د پراخولو او د دې خبرې د يقيني

د دې مباحثو نتيجه به داسې پلټنې وي چې په افغانستان کې د . او د ضياع، دوکې، او ناسم استعمال خطرې کمې کړای شي
  . مرستې د پرمختيا د انسجام تکاملي جاج واخلي



 

 

 

  

  د بيا رغونې 
  زد نظارت لنډي

  

  يپېژندګلو

   راوروسته بشپړ شوي2009، 30د نظارت هغه راپورونه چې له جنوري 

  ېد سيګار سختې تجرب

  د نظارت پالن شوي راپورونه

  

  

4  
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  يپېژندګلو
  

 راهيسې د دفاع او 2003کانګرس ته د سيګار دويم درې مياشتني راپور د هغو راپورونو يو لنډيز وړاندې کړ چې له 
څلور راپورونه خپاره  GOAد دې راپور په موده کې، .  لخوا خپاره شويGOA، او USAID، رتونووزابهرنيو چارو د 

خپل زده کړې تجربې په يو راپور کې چې سرليک ) سيګير(پلټونکي د عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړي عمومي . کړل
 وړاندې کړ او سيګار د افغانستان د بيا  د متحده اياالتو کانګرس ته–د بيا رغونې تجربه د عراق :  سختې تجربې–يې و 

 GOAاو  ،USAID، پلټونکي عمومي وزارتونود بهرنيو چارو او دفاع د . ه کې د هغې پر تطبيقتيا غور کويرغونې په هڅ
  . دا مهال د افغانستان د بيا رغونې په تړاو په ګڼ شمېر پلټنو کار کوي

  

  وسته بشپړ شوي راور2009، 30د نظارت هغه راپورونه چې د جنوري 

GOAسي بيان خپور کړی دی او يوه کانګر د افغانستان د بيا رغونې د پروګرامونو په تړاو دوه راپورونه .GOA يو 
مه، هماغه وخت خپور کړ چې د 21د اپريل په " د کانګرس د نظارت لپاره مهمې مسلې،: افغانستان"څلورم راپور، 

  .طبعې ته روان وکانګرس لپاره د سيګار درې مياشتنی راپور م

  

  راپور لمبر  نېټه  سرليک  اداره
GOA  د هغو وسلو په اړه چې افغان : د افغانستان امنيت

ملي امنيتي ځواکونو ته ورکول کېږي په اړه د 
سيستماتيک تعقيب نشتوالي د احتساب د پام وړ 

  اندېښنې راپورته کړې دي

 GOA – 09 – 267  2009جنوري 

GOA  مونه چې د کورنيو چارو په د متحده اياالتو پروګرا
وزارت او ملي پوليسو کې نور اصالحات وکړي 

چې چيلنجونه پکې د نظامي پرسونل او افغان 
  همکارۍ د نشتوالي له امله راپيدا شوي دي

 GOA – 09 – 280  2009مارچ 

GOA  د بيا رغونې د هڅو په : عراق او افغانستان
وړاندې امنيتي، اقتصادي، او د دولتدارۍ 

جونه بايد د متحده اياالتو په ستراتيژيو کې حل چيلن
  شي

 GOA – 09 476T  2009مارچ 

GOA  2009اپريل   د کانګرسي نظارت لپاره مهمې مسلې: افغانستان  GOA – 09 – 473SP 
  

   د نظارت بشپړ شوي راپورونهGOA د 1 – 4چوکاټ 
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کونو ته ورکول کېږي په اړه د سيستماتيک تعقيب د هغو وسلو په اړه چې افغان ملي امنيتي ځوا: د افغانستان امنيت
  نشتوالي د احتساب د پام وړ اندېښنې راپورته کړې دي

GOA وزارت دا کتنه د دې لپاره ترسره کړه چې معلومه کړي ايا د دفاع) DoD ( چې د د هغو وسلو احتساب کوالی شي
 هم د دې ANSFوې دي او دا خبره يقيني کړي چې ته ورکړل ش) ANSF(نړيوالې ټولنې لخوا افغان ملي امنيتي ځواکونو 

  .وسلو ساتنه او حساب کوالی شي

 د ANSF سره، د وزارتاو د بهرنيو چارو د ) CSTC‐A(افغانستان -، د خپلې ګډې امنيتي انتقال د قوماندېوزارتد دفاع 
التو د پوځ د امنيتي مرستې د دې مشن د مالتړ لپاره، د متحده ايا. روزلو او تجهيزولو د نړيوالې هڅې مشري کوي

نړيوالو .  لپاره کوچنۍ او سپکې وسلې ترالسه کړيANSF مليونه لګولي چې د 120شاوخوا ) USASAC(قوماندې 
  . ته وسلې ورکړې ديANSFمرستندويانو هم 

GOA ړې چې د  د متحده اياالتو د پرسونل لپاره داسې واضحه الرښودنه نده جوړه کد دفاع وزارت دا خبره موندلې چې
ANSFپه پايله کې، د .  لپاره د وسلو د ترالسه کولو، لېږدولو، او زيرمه کولو پر مهال يې تعقيب کړيGOA راپور نتيجه 

 GOA.  د ټولو وسلو بشپړ احتساب ندی کړای شویANSF د متحده اياالتو د کنټرول الندې د د دفاع وزارتايستلې چې 
 وسلو بشپړ ريکارډ – سلنه 36 او يا – 87000 ميله وسلو څخه د 242000 د هغو CSTC‐A او USASACاټکل کوي چې 

 د CSTC‐A له مخې، يو ايس ای سي ای سي او GOAد . ندی ساتلی چې د متحده اياالتو لخوا افغانستان ته لېږل شوې وې
ټکل شويو ای د هغو ا-سي ايس ټي ايس.  ميله ټوپکو ته سيريل لمبرې نه وې ورکړې46000دې وسلو څخه شاوخوا 

 د هغو CSTC‐Aاو نه .  ميله وسلو د ځای او استعمال ريکارډ ندی ساتلی چې سيريل لمبرې يې ريکارډ شوې وې41000
 ترمنځ 2008 او جون 2002 ميله وسلو لپاره باوري ريکارډ، په ګډون د سيريل لمبرو، لري چې د جون 135000شاوخوا 

 موندلې چې د احتساب هغه کمزورۍ چې GOA. ترالسه کړای شوې وې نورو ملتونو څخه 21 لپاره د ANSFموده کې د 
  .د اکماالتو په دې ټوله موده کې راپېښ شوې دي د واضح الرښودنې د نشتوالي او د عملې د کموالي له امله وې

GOA نتيجه اخيستې چې د ANSF يونټونو د CSTC‐Aدی  د روزنې د هڅو سره سره د دې وسلو بشپړه ساتنه او احتساب ن
 لخوا ورکړل شوي غال شوې يا ورکې CSTC‐A وايي د دې خبرې جدي خطر شته چې کومې وسلې د GOAنتيجتًا، . کړی

  . شوې وي

GOA دېوزير سپارښتنه کړې چې د دفاع :  

د احتساب واضح پروسيجرونه جوړ کړي، په ګډون د سيريل لمبرو د تعقيب او د عادي فزيکي کتنو، د هغو وسلو  •
 حده اياالتو په کنټرول او واک کې ديلپاره چې د مت

 

• CSTC‐A ته دې الرښودنه وکړي چې د ANSF د هر يونټ ظرفيت دې ورازوي او تصديق کړي چې وسلې 
 ساتلی او حساب يې کوالی شي

 

• CSTC‐A ته دې مناسبې سرچينې په الس ورکړي چې ANSF د تجهيزاتو د احتساب په معاملو کې وروزي، او 
 ارزونه يې وکړي

 د سپارښتنو سره موافقه وکړه، خو دا يې ندي ويلي چې کومې ستونځې په دې راپور کې پېژندل GOA د فاع وزارتد د
  .شوي هغه به کله حل کړي
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د متحده اياالتو پروګرامونه چې د کورنيو چارو په وزارت او ملي پوليسو کې نور اصالحات وکړي : د افغانستان امنيت
  ونل او افغان همکارۍ د نشتوالي له امله راپيدا شوي ديچې چيلنجونه پکې د نظامي پرس

 مليارده زيات ډالر لګولي چې د افغانستان د کورنيو چارو د وزارت او د افغان ملي پوليسو 6.2متحده اياالتو په دې تر 
مرسته  د متحده اياالتو د هغو هڅو د حالت کتنه کړې چې افغانستان سره GOAپه دې راپور کې . سره مرسته وکړي

د ملي پوليسو يونټونه بيا وروزي، د کورنيو چارو د وزارت او وکړي چې خپل د کورنيو چارو وزارت بيرته جوړ کړي، 
د دې . ملي پوليسو پرسونل سکرين کړي، او د کورنيو چارو د وزارت او ملي پوليسو د معاش سيسټمونه پراخ کړي

ارو وزارت او ملي پوليس داسې مسلکي عمله ولري چې د پوليسو اصالحاتو هدف دا خبره يقيني کول دي چې د کورنيو چ
 د متحده اياالتو د هڅو مشري کوي چې د کورنيو د بهرنيو چارو وزارت او CSTC‐A. يو ملي ځواک اداره کولی شي

  . چارو د وزارت او ملي پوليسو تشکيالتي جوړښت، د مشرتابه استعدادونه، او د معاشونو سيسټمونه پراخ کړي

GOA  موندلې چې د متحده اياالتو ادارو د کورنيو چارو د وزارت او ملي پوليسو د بيا جوړولو، د پوليسو د معاشونو د ښه
د کورنيو چارو . کولو، او پالن جوړولو او د کورنيو چارو د وزارت د دفترونو د بيا منظمولو اهداف ترالسه کړي دي

ته کمه کړې، د لوړ منصب د افسرانو سلنه يې کمه کړې، او د ټولو  9000 څخه 17800وزارت خپل د افسرانو شمېره د 
د کورنيو چارو وزارت، د متحده اياالتو په مرسته، دا پالن هم لري چې خپل . منصبونو لپاره يې معاشونه لوړ کړي دي

  .دفترونه بيا منظم کړي

رې د ملي پوليسو د يونټونو بيا روزل د پروګرام له ال) FDD( د ولسوالۍ د تمرکزي پرمختيا CSTC‐A له مخې، GOAد 
 د حيثيت د دفاع وزارتد . دا پروګرام د دې لپاره دی چې د فساد ستونځه د ولسوالۍ په کچه حل کړي. پېل کړي دي

 19 راپور ورکړی چې د يونټونو د دفاع وزارت. غوښتل شوې نتيجې راوړي پروګرام FDDراپورونه څرګندوي چې د 
 سلنه دا استعداد د 25م کې بيا روزل شوي اوس د دې استعداد لري چې مشنونه ترسره کړي، سلنه چې په دې پروګرا

 سلنه دا استعداد 25 سلنه د دې يوه برخه بهرنۍ مرستې سره د داسې کولو استعداد لري، او 31بهرنۍ مرستې سره لري، 
ن ته وغځوي، خو د دې په وړاندې د  ټول افغانستا2010 او داسې نور پروګرامونه تر FDD غواړي چې CSTC‐A. نلري

 اضافي نظامي پرسونل ته 1500 راپور ورکړی چې دا د دفاع وزارت. نظامي پرسونل د کمبود له امله خنډ واقع شوی دی
  . اړتيا لري تر څو د پوليسو پرمختيايي پروګرامونه وغځوي

GOAد بهرنيو  او د دفاع وزارتړو افسران  موندلې په داسې حال کې چې د کورنيو چارو وزارت او ملي پوليسو دوا
 په سيستماتيک ډول د بهرنيو چارو وزارت لخوا سکرين شوي دي، د سکرين کولو حد معلوم ندی ځکه چې چارو وزارت

اصًال د دې لپاره چې د افسرانو د ډلو مسلکيتوب او ارتباط ته وده ورکړي، د . د خپلو هڅو ريکارډونه نه راغونډوي
د بهرنيو چارو  لخوا ترسره کېږي، او د شاليد معاينې چې د CSTC‐A چې د ازموينهه کې شامل ول سکرين کولو په هڅ

لږ تر لږه  هغو افسرانو څخه چې دا ازموينه يې ورکړه 17800د  راپور ورکړی چې CSTC‐A.  لخوا ترسره کېدېوزارت
د معلومولو شماري نتيجې ندي ورکړې  ته د شاليد GOA د بهرنيو چارو وزارت.  بريالي شول– سلنه 55 يا – 9797

  . ځکه چې دا په سيستماتيک ډول خپل ريکارډونه نه راغونډوي

د کورنيو چارو د وزارت او ملي پوليسو د پرسونل د متحده اياالتو په مرسته د معاشونو د سيسټم د اصالح د هڅې هدف 
 په دواړو برخو کې د پرمختګ سره سره دا  موندلې چېGOA. اعتباري کول او د معاشونو باوري ويش يقيني کول دي

د متحده . هڅې اوس هم د چيلنجونو سره مخ دي چې المل يې د ملي پوليسو محدوده همکاري او د بانکونو کموالی دی
خو، د ملي .  تنه پرسونل تصديق کړی دی47400اياالتو قرارداديانو د کورنيو چارو د وزارت او ملي پوليسو د نږدې 

رسونل  پ29400و قوماندانانو لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله، دا قرارداديان په دې ندي توانېدلي چې د پوليسو د ځين
د ملګرو ملتونو د باور د هغې بوديجې څخه ورکول کېږي چې متحده اياالتو تصديق وکړي، چې د معاشونو يوه برخه يې 

  .  مليونه ډالر ورکړي دي230پکې 
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GOAسلنه د معاش د ورکولو 97نيو چارو د وزارت او د ملي پوليسو د ټول راپور شوي پرسونل  معلومه کړې چې د کور 
 سلنه د دې لپاره داخل شوي چې معاشونه به يې نېغ په نېغ بانکي 58په يو برېښنايي سيسټم کې داخل شوي دي، او 

  .  اسان السرسی نلري سلنه پرسونل بانکونو ته40خو، د ملي پوليسو تقريبًا . حسابونو ته لېږدول کېږي

GOA دې الندې اقدامات وکړيوزيران سپارښتنه کړې چې د دفاع او بهرنيو چارو :  

 پروګرام FDDداسې زيارکښ پرسونل دې ورکړي چې د پوليسو د روزونکو اضافي ټيمونه جوړ کړي څو د  •
 پراخ او بشپړ کړي

 

په شرطونو غور وکړي چې تر هغه حده انعکاس د پوليسو د معاشونو لپاره دې د متحده اياالتو د پيسو ورکولو  •
 کوي تر کومه چې د متحده اياالتو ادارې د کورنيو چارو او ملي پوليسو پرسونل تصديقوي

 چې اضافي پرسونل يچمتو ددوی  وويل د بهرنيو چارو وزارت د لومړنۍ سپارښتنې سره موافقه وکړه او د دفاع وزارت
 وويل چې دا به په غير ضروري د دفاع وزارتې سپارښتنې سره موافقه وکړه خو  د دويمد بهرنيو چارو وزارت. ونيسي

 فکر کوي چې دا سپارښتنه ملي پوليس دې ته هڅولی شي چې په ال GOA. ډول د کورنيو چارو وزارت ته ضربه ورسوي
 لخوا ورکړل شوې زياته بشپړه توګه مرسته وکړي او دا خبره يقيني کړي چې يواځې مشروع پرسونل د متحده اياالتو

  . پيسې ترالسه کړي
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  ر سختې تجربېيد سيګ
د دې زده کانګرس ته ) سيګير(پلټونکي مه نېټه، د عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړي عمومي 2 د فبرورۍ په 2008د 

ر دې راپو. د عراق د بيا رغونې تجربه: سختې تجربې –سرليک يې دی کړې تجربې په يو راپور کې وړاندې کړې چې 
  :پېژندلي چې د عراق په بيا جوړلو کې د متحده اياالتو هڅو ته شوي" سختې تجربې "13الندې 

 .د لويې کچې د بيا رغونې د برياليتوب لپاره امنيت ضروري دی .1

 .د خلکو او سيسټمونو ظرفيت لوړول همدومره مهم دی لکه د پوځ او پوليسو بيا رغول .2

 .امونه د نظامي عملياتو د مهم جزو په توګه کار کويپه ناخوندي چاپيريالونو کې پاسته پروګر .3

 . پروګرامونه بايد د محلي لومړيتوبونو او اړتياو سره برابر وي .4

 .يوه غځونه دهبيا رغونه د سياسي ستراتيژۍ  .5

د ولسمشر الندې اجراييه واک د دې لپاره ضروري دی چې د اسانتيا او بيا رغونې د فعاليتونو اغېزمنتيا يقيني  .6

 .کړي

بې مداخلې نظارت د دې خبرې د يقيني کولو لپاره مهم دی چې د ټيکس ورکوونکيو د پيسو ارزښت په فعاليتونو  .7

 .کې اغېز ولري

د سمبالښت يو مربوط جوړښت د دې لپاره ضروري دی چې د بيا رغونې اغېزمنې بين االداري هڅې يقيني  .8

 .کړي

محدود وي ځکه چې دا د بيا رغونې په فعاليتونو کې د واک د قرارداديانو لپاره د بهرنيو سرچينو سمبالښت بايد  .9

 .کرښې پيچلې کوي

د متحده اياالتو حکومت بايد د جنګ د وخت د قراردادونو لپاره نوي داسې قواعد جوړ کړي چې ډېر زيات ازاد  .10

 .وي

اد ولري چې د د متحده اياالتو حکومت د بشري سرچينو د سمبالښت يو نوي سيسټم ته اړتيا لري چې د دې استعد .11

 . اسانتيا او بيا رغونې د غټې کچې د فعاليتونو غوښتنې پوره کړای شي

د متحده اياالتو حکومت بايد خپل دا ظرفيت پياوړی کړي چې هغه قرارداديان اداره وساتي کوم چې د اسانتيا او  .12

 .بيا رغونې په عملياتو کې د بيا رغونې کار ترسره کوي

 سيمې مهارت بايد پراخ کړی شي چې دا خبره يقيني کړای شي چې د بيا رغونې په دپلوماتيک، پرمختيايي، او د .13

 .کارونو کې د کافي بااستعداده ملکي پرسونل اکماالت شوي وي

 کې يې خپره کړې، سيګار د تطبيقوونکو ادارو څخه 2009د معلوماتو د هغې غوښتنې د برخې په توګه چې په فبروري 
دې . ور وکړي که چيرې دا تجربې د افغانستان د بيا رغونې په هڅو کې د تطبيق وړ ويغوښتنه کړې چې په دې خبره غ

ادارو ځواب راکړ چې تر ټولو زياته مهمه تجربه د بې دخله نظارت ده او دا د دې لپاره ډېره مهمه ده چې د ټيکس 
. ورکوونکيو ډالر د بيا رغونې په پروګرامونو کې هغسې ولګول شي څنګه چې پکار ده
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  د نظارت پالن شوې پلټنې

  د پېل کېدا نېته  د پلټنې سرليک  اداره
) پخوا د بليک واټر په توګه پېژندل کېده (Xeپه افغانستان کې د   OIGد بهرنيو چارو 

WPPSکتنه   
  2009فبروري 

  2009فبروري    ډي ايس سمبالښتWPPSپه افغانستان کې د   OIGد بهرنيو چارو 
  2009فبروري   انستان کې د مخدره موادو ضد پروګرامونو اغېزمنتياپه افغ  OIGد بهرنيو چارو 

  

  دفتر، روانې پلټنېپلټونکي  د عمومي وزارت د بهرنيو چارو 2-4چوکاټ 

  د پېل کېدا نېته  د پلټنې سرليک  اداره
د تلپاتې ازادۍ د عملياتو په مالتړ کې د دوام د اساسي قراردادي د   IG د دفاع وزارت

 داد ادارهپروګرام د قرار
  2009فبروري 

افغانستان د ګډې قرارداد کولو قوماندې انتقال د معياري دوام \د عراق  IG د دفاع وزارت
  سيسټم ته

  2009جنوري 

د هغه جايداد انتظام او دوامداري چې د افغانستان د سيمييزو قرارداد   IG د دفاع وزارت
  کولو په مرکزونو کې اخيستل شوی دی

  2008سپتمبر 

 د مخدره موادو او تروريزم ضد د دفاع وزارتهغه قراردادونه چې د   IG اع وزارتد دف
  پروګرامونو مرسته کوي

  2008جوالی 

د عراق او افغانستان د عملياتو په مالتړ کې د موادو د ترانسپورت د   IG د دفاع وزارت
  طريقو انتخاب

  2008جوالی 

  2007دسمبر   3 پړاو –بوديجه د افغانستان د امنيتي ځواکونو   IG د دفاع وزارت
هغه بوديجې چې د افغانستان او عراق لپاره اختصاص شوي او د   IG د دفاع وزارت

  بهرني پوځ د اعتبار د بوديجې له الرې ورکړل شوي
  2007جون 

د عملياتو او انتظام بوديجې چې د تروريزم پر وړاندې نړيواله جګړه   IG د دفاع وزارت
  اردادونو لپاره کارول کېږيکې د نظامي رغونې د قر

  2007جون 

ارزونه او ) AA&E(د هغو وسلو، مهماتو، او چاودېدونکو توکيو   IG د دفاع وزارت
  احتساب چې د افغانستان امنيتي ځواکونو ته ورکړل شوې دي

  2009فبروري 

 د متحده اياالتو او ايتالفيانو د هغو پالنونو ارزونه چې د پراخه کړی  IG د دفاع وزارت
  شوې ملي اردو د روزلو، تجهيزولو او ميدان ته ايستلو لپاره دي

  2009فبروري 

د متحده اياالتو او ايتالفيانو د هغو هڅو ارزونه چې د افغان ملي امنيتي   IG د دفاع وزارت
  ځواکونو د طبي استعداد دوامداري جوړه کړي

  2008دسمبر 

  

   پلټنې، روانېپلټونکی عمومي وزارتد دفاع د  3-4چوکاټ 

  د پېل کېدا نېټه  د پلټنې سرليک  اداره
GOA  2008نومبر   په عراق او افغانستان کې قرارداد کول  
GOA   2009فبروري    افغانستان د قرارداد کولو نظارت\د عراق  

 

، روانې پلټنې)GOA( د حکومت د احتساب دفتر 4 – 4چوکاټ 



 

 

 

  ضميمې

  

 

 

  د راپور ورکولو د شرطونو کتنه

  ياالتو د حکومت اختصاص کړې بوديجېد متحده ا

  د سيګار پالن کړې او روانې پلټنې

  د سيګار پالن کړې معاينې

  د سيګار د تماس پوسټرونه

  لنډيزونه

  پايليکونه
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  :ضميمه ا

  د راپور ورکولو د شرطونو کتنه

ار د توانمنوونکې قانون دا ضميمه د دې راپور پاڼې د درې مياشتني راپور ورکولو او ورسره اړوندو شرطونو سره د سيګ
، 181-110 لپاره، عامه قانون لمبر 2008سازۍ سره ګوري، کوم چې د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون د مالي کال 

دی، او د راپور ورکولو د هغو شرطونو سره چې د نيم کلني راپور ورکولو لپاره د عمومي ) 1–چوکاټ ا (1229برخه 
  ). 2–چوکا ا) (U.S.C App. 3 5(و د قانون الندې، تبديل شوی، پلټونکي د عمومي 1978د و لخوا تشريح شوې دي، پلټونکي

  د پاڼې لمبر  د سيګار اقدام  د سيګار د توانولو ژبه  برخه
برخه 
1229)e)(1(  

بايد نېغ په نېغه د بهرنيو چارو او دفاع سکرتري ته پلټونکي عمومي 
  راپور ورکړي او د هغوی تر نګرانۍ الندې وي

بهرنيو چارو سکرتر او د دفاع سکرتر د 
  ته راپور

  ټول

برخه 
1229)f)(1(  

مسووليت وي چې د هغو پيسو د چلند، سمبالښت، پلټونکي دا به د عمومي 
پلټنې او معاينې ترسره کړي، نګراني يې وکړي، او انسجام يې او لګښت 

کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوي او يا په بل ډول 
په الس ورکړل شوي، او د هغو پروګرامونو، عملياتو او قراردادونو هم 

  --چې د دغسې بوديجو په کارولو سره ترسره شوي وي، په ګډون د

  موجودو بوديجو کتنه\د اختصاص شويو
د هغو پروګرامونو، عملياتو او 

قراردادونه کتنه چې د اختصاص 
ورکړل شويو بوديجو په کارولو \شويو
  شوي

  32-10مخ 
ضميمې ت او 

  ث

برخه 
1229)f((1))A(  

ورکړل شويو بوديجو \د اختصاص شويو  :د دغسې بوديجو د منلو او لګولو نظارت او حساب
  د منلو او لګولو کتنې

  46-34مخ 
  ضميمه ب

برخه 
1229)f)(1)(B(  

د داسې بوديجو لخوا بوديجې ورکړل شويو د بيا رغونې د فعاليتونو 
  :نګراني او کتنه

ويو او ورکړل شويو د اختصاص ش
بوديجو لخوا د بيا رغونې د فعاليتونو 

  کتنه

  46-34مخ 
  ضميمه ب

برخه 
1229)f)(1)(C(  

د هغو قراردادونو نګراني او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا بوديجې 
  :ورکړل شوې وي

د هغو قراردادونو کتنه چې اختصاص 
  شوې او ورکړل شوې بوديجې کاروي

 1يادښت 
  )وېبپاڼه(

 برخه
1229)f)(1)(D(  

، وزارتونود داسې بوديجو او ورسره تړلي معلوماتو د متحده اياالتو د 
ادارو، او سازمانونو، او د خصوصي غير دولتي ادارو ترمنځ د لېږد 

  نګراني او کتنه

ورکړل شويو بوديجو \د اختصاص شويو
  د داخلي او بهرني لېږد کتنه

  46-34مخ 
  ضميمه ب

برخه 
1229)f)(1)(E(  

سې بوديجو د استعمال ريکارډ ساتل چې د داسې بوديجو د استعمال په د دا
  اړه راتلونکې پلټنې او معاينې اسانې کړي

  ضميمه ب  د پلټنې ريکارډ ساتل

برخه 
1229)f)(1)(F(  

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ په تطبيقولو 
ت او نورو نړيوالو مرستندويانو کې د متحده اياالتو د حکومت د افغان دول
  سره د ارتباط د اغېزمنتيا نګراني او کتنه

  تر کار الندې  نګراني او کتنه څرنګه چې تشريح شوې

برخه 
1229)f)(1)(G(  

او د امريکا د حکومت د مامورينو، .. .د زياتو پيسو ورکولو څېړنه
ي اعمالو، او قرارداديانو، او يا سرپرستو ادارو د غير اخالقي او غير قانون

  ... ته راپورونو سپارلوزارتڅرنګه چې ضروري وي د عدليې 

د څېړنو هغسې ترسره کول او راپور 
  کول چې تشريح شوې

داسې کومې 
معاينې نه ترسره 

شوي او نه 
عدليې ته سپارل 

  شوي
برخه 
1229)f)(2(  

به داسې سيسټمونه، پروسيجرونه، او کنټرولونه جوړوي، پلټونکي عمومي 
په فکر د هغه د پلټونکي  او نګراني به يې کوي چې د عمومي ساتي،

  .وظيفې د ترسره کولو لپاره مهم وي

سيسټمونه، پروسيجرونه، او کنټرولونه 
  جوړوي

  ټول

برخه 
1229)f)(3(  

و هغه چارې او پلټونکيبه د عمومي پلټونکي برسېره پر دې، عمومي 
و په قانون لټونکيپ د عمومي 1978مسووليتونه هم پر غاړه ولري چې د 

  کې ورکړل شوي

چارې هغسې چې د ايي جي په قانون کې 
  مشخص شوي

  ټول

  )f)(4(1229برخه 
د دې ضمني برخې : يادونه(

قانوني غوښتنې په ناشنا ډول پر 
سيګار تطبيقېږي په تړاو د هغو 
شرطونو چې په عام ډول د ايي 

 د قانون الندې په 1978جي د 
  )و تطبيقېږيپلټونکيعمومي 

بايد د الندې هر يو څخه همکاري پلټونکي عمومي 
د بهرنيو چارو : ترالسه کړي او مربوط ورسره واوسي

 عمومي وزارت، د دفاع د پلټونکی عمومي وزارتد 
، او نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د پلټونکی

  .پلټونکیادارې عمومي 

 او د دفاع وزارتد بهرنيو چارو، 
USAID و سره ارتباطونکيپلټ د عمومي  

  4برخه 
  53-48مخ 
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  کتنه

  د پاڼې لمبر  د سيګار اقدام  د سيګار د توانولو ژبه  برخه
برخه 
1229)h)(5(

)A(  

ن څخه د عمومي ، ادارې، او يا سازماوزارتد مرکزي حکومت د هرې 
لخوا د هر ډول معلوماتو او مرستې په غوښتلو سره، د دغې ادارې پلټونکي 

مشر بايد، څرنګه چې د عمل وړ وي او د کوم موجوده قانون سره په ټکر 
ته او يا د هغه استازي ته دغه معلومات او پلټونکي کې نه وي، عمومي 

  مرسته ورکړي

  ټول  غوښتنې سره سم د مرستې تمه لري

برخه 
1229)i)(1(  

 ورځو دننه، عمومي متفش بايد د کانګرس 30د مالي کال د درې مياشتنې د 
اړونده کمېټو ته د دغې درې مياشتنۍ د مودې يو راپور وړاندې کړي، چې 

د دغې درې مياشتنۍ د پای څخه د راپور د تر کومه حده امکان لري، 
غو پروګرامونو او د فعاليتونو او هپلټونکي داخلېدو تر وخته د عمومي 

فعاليتونو معلومات پکې وړاندې کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره 
په هر . ورته بوديجې اختصاص شوي او يا په بل ډول په الس ورکړل شوي

راپور کې بايد شامل وي، د هغې مودې لپاره چې راپور يې ورکړل شوی، د 
په افغانستان کې د بيا منل شويو او لګول شويو پيسو او هغو عايداتو چې 

   -رغونې د فعاليتونو سره تړاو لري يو تفصيلي بيان، په ګډون د الندې 

 ورځې د هرې درې 30 –راپور 
پلټونکي د عمومي . مياشتنۍ وروسته
د منل شويو، لګول . فعاليتونه بيانوي

  شويو پيسو او عايداتو تفصيلي بيان

  ټول
  ضميمه ب

برخه 
1229)i)(1)(

A(  

ورکړل شويو \د اختصاص شويو  .ورکړل شويو بوديجو منل شوې او لګول شوې پيسې\ويود اختصاص ش
بوديجو منل شوې او لګول شوې 

  .پيسې

  46-34مخ 
  ضميمه ب

برخه 
1229)i)(1)(

B(  

چې تر د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په پروګرام حساب 
 د هرې پروژې او دې نيټې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوي،

پروګرام د هغو لګښتونو سره، که د تطبيق وړ وي، چې د بهرنيو چارو د 
 او يا نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د وزارت، د دفاع د وزارت

  .ادارې لخوا يې اټکل شوی وي

د لګښتونو پروژه په پروژه او پروګرام 
د هرې پروژې او . په پروګرام حساب

اره نامصرف شوې يا پروګرام لپ
  .بوديجې ليست کول

  46-34مخ 
  ضميمه ب

برخه 
1229)i)(1)(

C(  

هغه عايدات چې د هغو بوديجو سره تړلې يا پکې شامل وي چې د بهرنيو 
او د دغسې عايداتو په هغو ملتونو يا نړيوالو سازمانونو لخوا ورکړل شوي، 

اياالتو د پروګرامونو او پروژو کې کومې ژمنې يا لګښتونه چې د متحده 
  . يا ادارې لخوا بوديجې ورکول کېږيوزارتحکومت د کومې 

د مرستندويه بوديجو عايدات، ژمنې، 
  .او لګښتونه

  45مخ 

برخه 
1229)i)(1)(

D(  

هغه عايدات چې د هغو بهرنيو شتمنيو سره تړلې يا پکې شامل وي چې نيول 
ږي چې او هغو پروګرامونو او پروژو ته ورکول کېشوې يا کنګل شوې وي 
 يا ادارې لخوا بوديجې ورکول کېږي، او د وزارتد متحده اياالتو د کومې 

  .دغسې عايداتو کومې ژمنې يا لګښتونه

د نيول شويو يا کنګل شويو شتمنيو 
  عايدات، ژمنې او لګښتونه

  تر کار الندې

برخه 
1229)i)(1)(

E(  

 کوي چې د هغو ادارو او سازمانونو فعاليتي لګښتونه چې هغه پيسې ترالسه
د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس 

  .ورکړل شوې وي

د ادارو يا هر هغه سازمان فعاليتي 
لګښتونه چې اختصاص شوې بوديجې 

  ترالسه کوي

  46-34مخ 
  ضميمه ب

برخه 
1229)i)(1)(

F(  

ميکانزم په د هر هغه قرارداد، بوديجې، موافقې او يا د بوديجې ورکولو د بل 
  :کې تشريح شوی) 2(صورت کې چې په پراګراف 

 د قرارداد يا د بوديجې د بل ميکانزم رقم •
 د قرارداد يا د بوديجې د بل ميکانزم د کاري ميدان يو لنډ بحث •
 يا ادارې څرنګه د وزارتيو بحث د دې چې د قرارداد کولو  •

همو مهمو قرارداديانو وړانديزونه وپېژندل او وغوښتل، د هغو م
قرارداديانو د ليست سره يو ځای چې دغه وړانديزونه ورته 

 ورکړل شوي ول
د جواز او منظورۍ هغه اسناد د کومو پر بنسټ چې د بشپړې او  •

پرانستې مقابلې د پروسيجر په ځای د دغو پروسيجرونو د کارولو 
  پرېکړه شوې وه

  تر کار الندې  د قرارداد تفصيالت تشريحوي

برخه 
1229)i)(3(  

بايد هر راپور په انټرنېټ باندې ترالسه کېدونکې يوې عامې پلټونکي ومي عم
د الندې په انګليسي او نورو هغو ) 1(وېبپاڼې باندې د دې برخې د پراګراف

يې ګڼي چې په افغانستان کې پرې پلټونکي ژبو کې خپور کړي چې عمومي 
  .خلک په عام ډول پوهېږي

 www.sigar.mil  .د الرښودنې سره سم راپور خپروي
دري او پښتو تر 

  کار الندې

برخه 
1229)i)(4(  

. نارازدارانه بڼه خپور شيد دې ضمني برخې د الندې هر راپور بايد په 
  .يې ضروري ګڼيپلټونکي نارازدارانه که عمومي 

  تر کار الندې  د الرښودنې سره سم راپور خپروي
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، الندې د سيګار د درې مياشتني راپور ورکولو د شرطونو 1229، برخه 181-110لمبر . ايل.د پي )دوام (1 –چوکاټ ا 
  کتنه

   لمبرپاڼه  د سيګار اقدام  )و قانونپلټونکي د عمومي 1978د (قانون   برخه
برخه 

5)a)(1(  
پورونو جی پي جي د غړيو د را\د ايس ډبليو ای  ..."د پام وړ ستونځو، خرابيو، او کمزوريو تشريح"

  څخه اړوند معلومات راايستل
  4برخه 

 د www.sigar.milپه 
  پوښتنو خطونه وګورئ

برخه 
5)a)(2(  

د پام وړ ... د تصحيحي اقدام لپاره د سپارښتنو تشريح"
  ..."ستونځو، خرابيو، او کمزوريو په تړاو

نو و د راپوروجی پي جي د غړي\د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

د سيګار د پلټنو د راپورونو څخه د سپارښتنو 
  ليست کول

  4برخه 
 د www.sigar.milپه 

  پوښتنو خطونه وګورئ

برخه 
5)a)(3(  

د هرې پام وړ سپارښتنې پېژندل چې په مخکنيو نيم "
مو چې کلني راپورونو کې تشريح شوي او په کو

  ..."تصحيحي اقدام ندی بشپړ شوی

د مخکنيو نيم کلنيو راپورونو څخه د نابشپړ 
  تصحيحي اقدام د مثالونو ليست کول

  تر کار الندې

برخه 
5)a)(4(  

د هغو معاملو يو لنډيز چې محکماتي مقاماتو ته سپارل "
شوي او هغه محاکمې او مقدمې چې نتيجه يې 

  ..."ورکړې

 جي د غړيو د راپورونو جی پي\د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

د سيګار هغه معاينې ليست کول چې قضيې يې 
  سپارلې وي

  4برخه 
  53-48مخ 

برخه 
5)a)(5(  

د الندې ) 2)(ب(6د هر هغه راپور لنډيز چې د برخې "
مثالونه چې ..." (ته ورکړل شوی وي) د دفاع سکرتر(

 شوي او يا چرته غوښتل شوي معلومات نه ول ورکړل
  )ترې انکار شوی و

جی پي جي د غړيو د راپورونو \د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

د هغو مثالونو ليست کول په کومو کې چې د 
و ته د پلټونکيسيګار پلټونکو، څېړونکو او 

  معلوماتو ورکولو څخه انکار شوی

  4برخه 
  53-48مخ 

برخه 
5)a)(6(  

او جاجونې د خپور شوي راپور د هرې پلټنې، څېړنې، "
..." يو ليست، چې د موضوع له مخې ويشل شوی وي

چې د غوښتل شويو لګښتونو د ډالرو ارزښت او هغه 
سپارښتنې ښيي چې بوديجې دې په ښه استعمال کې 

  .واچول شي

جی پي جي د غړيو د راپورونو \د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

  يستد سيګار د راپورونو ل

  4برخه 
د دې راپور ورکولو د مودې 

پر مهال کوم راپور ندی 
جوړ شوی؛ د هغو راپورونو 
لپاره چې تر کار الندې دي 

 www.sigar.milوګورئ 
برخه 

5)a)(7(  
اپورونو جی پي جي د غړيو د ر\د ايس ډبليو ای  ..."د هر په ځانګړي ډول پام وړ راپور يو لنډيز"

  څخه اړوند معلومات راايستل
  د سيګار د مهمو راپورونو يوه خاکه ورکول

  4برخه 
د مهمو راپورونو يو بشپړ 

ليست په دې ادرس کتل 
کېدای شي 

www.sigar.mil 
برخه 

5)a)(8(  
د شمارو چوکاټونه چې د پلټنې د راپورونو ټوله شمېره "

  ..."ل شويو لګښتونو ټول ډالري ارزښت ښيياو د پوښت
جی پي جي د غړيو د راپورونو \د ايس ډبليو ای

  څخه اړوند معلومات راايستل
د شمارو داسې چوکاټونه جوړول چې د بوديجو 

هغه ډالري ارزښت ښيي چې د سيګار د راپورونو 
د سمبالښت څخه په بهتر استعمال کې اچول شوې 

  دي

ي د جي پي ج\د ايس ډبليو ای
  غړيو راپورونه وګورئ

  تر کار الندې

برخه 
5)a)(9(  

د شمارو چوکاټونه چې د پلټنو د راپورونو، د معاينو د "
راپورونو، او د جاجونې د راپورونو او د هغو سپارښتنو 
د ډالري ارزښت ټوله شمېره وړاندې کوي چې بوديجې 

بايد د سمبالښت لپاره په بهتر استعمال کې واچول 
  ..."شي

جی پي جي د غړيو د راپورونو \يس ډبليو اید ا
  څخه اړوند معلومات راايستل

د شمارو داسې چوکاټونه جوړول چې د بوديجو 
هغه ډالري ارزښت ښيي چې د سيګار د راپورونو 
د سمبالښت څخه په بهتر استعمال کې اچول شوې 

  دي

 پي جي د جی\د ايس ډبليو ای
  غړيو راپورونه وګورئ

  تر کار الندې

 برخه
5)a)(10(  

د پلټنې د هر هغه راپور، د معاينې د هر هغه راپور، د "
يو لنډيز چې د راپور ورکولو جاجونې د هر هغه راپور 

د هغې مودې تر پېل کېدا مخکې خپور شوی وي د کوم 
لپاره چې د دغې راپور ورکولو د مودې تر پای د 

سمبالښت کومه پرېکړه نه وي شوې، او د هغو داليلو يو 
وی چې د سمبالښت دا پرېکړه نده شوې، او د سپينا

سمبالښت د پرېکړې د ترالسه کولو لپاره د غوښتلي 
  ."وخت په اړه يو بيان

جی پي جي د غړيو د راپورونو \د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

د سيګار د پلټنو د راپورونو يوه خاکه وړاندې کول 
 هم په کومو کې چې د سيګار سپارښتنې اوس

  خالصې دي

جی پي جي د \د ايس ډبليو ای
  غړيو راپورونه وګورئ

  هيڅ نه
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برخه 
5)a)(11(  

د سمبالښت د پرېکړې د کوم مهم نظر ثاني لپاره د "
  ..."داليلو تشريح او سپيناوی

جی پي جي د غړيو د راپورونو \د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

اکه وړاندې کول د سيګار د پلټنو د راپورونو يوه خ
په کومو کې چې د سيګار سپارښتنې اوس هم 

  خالصې دي

جی پي جي د \د ايس ډبليو ای
  غړيو راپورونه وګورئ

  هيڅ نه

برخه 
5)a)(12(  

د سمبالښت د هر هغې مهمې پرېکړې په اړه معلومات "
  ..."ورسره موافقه نه کويپلټونکي چې عمومي 

ونو جی پي جي د غړيو د راپور\د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

د سيګار د پلټنو د هغو راپورونو سپيناوی کول په 
کومو کې چې د سمبالښت د پرېکړو مهم بدلونونه 

  شوي دي

جی پي جي د \د ايس ډبليو ای
  غړيو راپورونه وګورئ

د دې راپور ورکولو په موده 
کې کومه متنازعه پرېکړه 

  نده شوې
برخه 

5)a)(13(  
 د مرکزي مالي سمبالښت د 1996 چې د هغه معلومات"

 د الندې تشريح شوي 804بهترۍ د قانون د برخې 
د دې مثالونه او داليل ورکول چې کله يوې ..." (وي

ادارې هغه هدف نيټې نه وي پوره کړې چې په پالن کې 
 )جوړ شوي وي

جی پي جي د غړيو د راپورونو \د ايس ډبليو ای
  څخه اړوند معلومات راايستل

غه اړه معلومات ورکول چرته چې سمبالښت د په ه
  ورکړل شوي پالن اهداف نه وي پوره کړي

جی پي جي د \د ايس ډبليو ای
  غړيو راپورونه وګورئ

د دې راپور ورکولو په موده 
کې کومه متنازعه پرېکړه 

  نده شوې
  

راپور ورکولو د شرطونو ، الندې د سيګار د درې مياشتني 1229، برخه 181-110لمبر . ايل.د پي   2 –چوکاټ ا 
  کتنه



 ضميمې

 57    2009 اپريل 30 |کانګرس ته راپور 

 

  

  

  :ضميمه ب
  د متحده اياالتو د حکومت اختصاص کړې بوديجې

  
دا چارټونه .  د هغو اختصاصي بوديجو يوه لنډه حواله وړاندې کوي چې د دې درې مياشتنۍ د راپور مالتړ کويضميمهدا 

.  د بېال بېلو حکومتي ادارو لخوا جوړ شوي ديد افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز او هغه معلومات وړاندې کوي چې
دا الحقه هغو ټولو معلوماتو ته کتنه کوي چې د پروګرام د هدف، حسابونو، او د هغو کلونو په ترتيب د ادارو لخوا ورکړل 

  .شوي دي په کومو کې چې د هر حساب فعاليت منځته راغلی دی

په ترتيب د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره اختصاص شوي  د متحده اياالتو هغه بوديجې ښيي چې د کال 1چوکاټ 
هر ستر فعاليت د هغې د بوديجې د فعاليت او د هغې . ځکه چې دوی د بهرنۍ مرستې د اليحې د اساسي اهدافو مالتړ کوي

داري دوه مياشتني د دې چارټونو لپاره معلومات د افغانستان د بين اال. د تماس د پروګرام د مقصد په ترتيب ليست شوی دی
  xx.بوديجې د حالت د کتنې د ډلې لخوا ورکړل شوي

  

مالي کال   د پروګرام اهداف
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
2009 

پول 
ضميمه 

يي 
  اصلي

د 
پروګرام 
د اهدافو 

  ټوټل

  18519$  2456$  3425$  7903$  2248$  1892$  404$  176$  12$ 0$  سوله او امنيت
حکومت په انصاف او 
  دموکراتيک ډول کول

$46  $376  $321  $833  $1338  $418  $524  $482  $285  $4624  

په خلکو او اقتصادي 
  وده کې پانګونه

$42  $501  $456  $1181  $1604  $786  $1574  $1835  $1301  $9280  

  379$  12$  21$  20$  57$  50$  39$  28$  48$  104$  بشري مرسته
  133$  19$  41$  201$  20$  24$  18$  5$  5$  0$  پروګرام د ټولو مالتړ

  32935$  4073$  5804$  10043$  3534$  4902$  2462$  985$  939$  192$  کلنی ټوټل
  

  )په مليونونو(کال د پروګرام په هدف اختصاص شوې دي  ټولې بوديجې چې هر 1 –چوکاټ ب 

   د معلوماتو د پوښتنې پر مهال ورکړل شوي2009په چارټ کې معلومات د سيګار د مارچ 
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 د مالي کال په ترتيب د افغانستان د بيا رغونې په مالتړ کې د بوديجو هغه ټاکنې ښيي چې د سمبالښت او بوديجې 2چوکاټ 
  . ادارې ته ورکړل شوې ديد دفتر لخوا هرې يوې

  

   د ضميمه يي له الرې د ادارې عمومي ورکړې2009د مالي کال 

  )په مليونونو کې(

  

  – د سترو ادارو لخوا د اختصاصونو د مصرف سلنه 1 –انځور ب 

   د معلوماتو د پوښتنې پر مهال ورکړل شوي2009په چارټ کې معلومات د سيګار د مارچ 

  

  

د هغو ټاکنو خاکه وړاندې کوي چې مشخصو حسابونو ته د مناسبو بوديجو لخوا د هرې ادارې الندې چوکاټ د بوديجو 
سيګار دا معلومات د دې لپاره کاروي چې د بوديجو د هغو بهيرونو ستر بدلونونه تعقيب او راپور کړي . لخوا شوې دي

 د لومړۍ درجې د ضمني ټاکنې هغه په دې کې هر. چې دا مهال د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره جوړ شوي دي
  . راهيسې د افغانستان د بيا رغونې په هڅه کې کارول شوي2001حساب شامل دی چې له 

 د دفاع وزارت
 د بهرنيو چارو وزارت
USAID 
 نورې
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  د ادارې د حساب په ترتيب د کلنۍ بوديجې د پروګرام تازه حال ‐ 2 –چوکاټ ب 
  د معلوماتو د پوښتنې پر مهال ورکړل شوي2009په چارټ کې معلومات د سيګار د مارچ 
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  د ادارې د حساب په ترتيب د کلنۍ بوديجې د پروګرام تازه حال‐ )دوام (2 –چوکاټ ب 
 د معلوماتو د پوښتنې پر مهال ورکړل 2009په چارټ کې معلومات د سيګار د مارچ 

شوي
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په دې کې شامل دي هر د لومړۍ درجې د ضمني . د اختصاص شويو بوديجو حالت په الندې چارټ کې نيول شوی دی
  . راهيسې د افغانستان د بيا رغونې په هڅه کې کارول کېږي2001کنې حساب چې له ټا

 کې د 2009 د دې چارټ معلومات په مارچ –د ادارې په ترتيب د اختصاص شويو بوديجو حالت  - 3 –چوکاټ ب 
 .سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ورکړل شوي
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  )دوام (3 –چوکاټ ب 

 کې د سيګار د معلوماتو 2009 د دې چارټ معلومات په مارچ –و بوديجو حالت د ادارې په ترتيب د اختصاص شوي
 پوښتنې ته ورکړل شوي
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  :تضميمه 

   او روانې پلټنېشويد سيګار پالن 

  د پېل کېدا اټکلي نېټه   پلټنېشويپالن 
د افغانستان د ظرفيت د جوړولو او لوړولو لپاره د متحده اياالتو او نړيوالو هڅو کتنه 

د منتخبو افغان : هدف .بېال بېلو وزارتونو دننه د فساد ستونځه حل کړيچې د 
وزارتونو لپاره، د هغوی د دې وړتيا ارزونه چې د فساد پر خالف مبارزې لپاره 

مناسب نظارت برابر کړي، کمزورۍ وپېژني، او د متحده اياالتو يا نړيوالې ټولنې هغه 
ې لپاره د منتخبو وزارتونو د ظرفيت هڅې معلومې کړي چې د فساد پر وړاندې مبارز

  .مسله حل کړي

  2009می 

چې د : هدف ).قرارداد به وروسته وپېژندل شي(د امنيت د تفصيل د قرارداد کتنه 
امنيتي قرارداد غوښتنې او شرطونه وپېژندل شي؛ د قراردادونو او هدف امرونو 

 د ادارې د سمبالښت لګښتونه او د بوديجو سرچينې وپېژندل شي؛ او د قرارداد کولو
  .نظارت چې د قراردادي د لګښت او کار په اړه مناسب نظارت برابر کړي

  2009جوالی 

او نور مرستندويه بوديجې  متحده اياالت(افغانستان لپاره د بيا رغونې د بوديجو حالت 
د ټاکنو په حساب او د بيا رغونې د سکټورونو په ترتيب د : هدف). ورکوونکي

ې او استعمالونه پېژندل چې د بيا رغونې لپاره ټاکل شوي، منل شوي او بودجيو سرچين
  . مصرف شوي دي

  2009جوالی 

د بيا رغونې د سامانونو او اکماالتو د اعتباري رسونې لپاره د ترانسپورت د طريقو او 
دا يوه احتمالي ګډه کتنه ده چې . پروسيجرونو کتنه، په ګډون د کنټرولونو او احتساب

د داخلې د : هدف.  ايي جي دواړه به پکې ګډون کويد دفاع وزارتو د سيګار ا
بندرګاهو نه په افغانستان کې خپلو منزلونو ته د بيا رغونې د سامانونو او اکماالتو د 

او د ترانسپورتي لېږد لپاره هغه کنټرولونه او احتساب پېژندل چې په کار کې دي 
  . لومولخدمتونو لپاره د قراردادونو اغېزمنتيا مع

  2009اګست 

  

   کې د سيګار د معلوماتو د پوښتنې څخه ترالسه شوي2009 په چارټ کې معلومات په مارچ – 1 –چوکاټ ت 
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  د بشپړېدا اټکل شوې نېټه  روانې پلټنې
د معلوماتو د سمبالښت د هغو سيسټمونو کتنه چې په افغانستان کې د بيا رغونې د فيصله 

دا خبره معلومول چې د معلوماتو د : هدف) 001 –يګار س(کوونکيو لپاره موجود دي 
سمبالښت سيسټمونه څرنګه د دې لپاره کارول کېږي چې په افغانستان کې د بيا رغونې هڅې 

دا کار به دا سيسټمونه معلوم کړي، د هغوی د مربوطيا حد به وپېژني، او . تعقيب او راپور کړي
اياالتو د ادارو مسووليتونه وپېژني چې ډاټا يې د دې خبرې د يقيني کولو لپاره به د متحده 

  .دقيقه او بشپړه وي برابره،

  2009می 

د بيا رغونې د بوديجو او پروژو د ادارو د نظارت، پروسيجرونو او چارو د سمبالښت کتنه 
د دې خبرې يوه پرخه ارزونه ترسره کول چې ادارې د بيا رغونې : هدف) 002 –سيګار (

 د بوديجو د بهير، د پروژې د پرمختيا، د پروژې په دې کار کې به. ه کويپروګرام څرنګه ادار
د سمبالښت د سازمان او د عملې د کچو، د کاري وړتيا د معيارونو، او د بوديجو د فعاليتونو د 

  .نوعيت په اړه د کنټرولونو او احتساب معاينه شامله وي

  2009سپتمبر 

 د متحده اياالتو د حکومت د قراردادونو په ا ړه د په افغانستان کې د لوييس برګر ګروپ سره
د هغو قراردادونو : هدف) 003 –سيګار (قراردادي د کاري وړتيا او د ادارې د نظارت کتنه 

شمېر او کچه تشريحوي چې د متحده اياالتو ادارې يې د لوييس برګر ګروپ سره لري او د 
ا د نظارت ارزونه کوي، چې موجودې پلټنې ادارو لخوا د قراردادي او د قراردادي د کاري وړتي

  .او نتيجې به پکې شاملې وي

  2009اګست 

د متحده اياالتو او نړيوالو مرستندويانو د هغو پروګرامونو کتنه چې د افغانستان د انرژي 
د متحده اياالتو او نړيوالو د هغو پروګرامونو : هدف) 004 –سيګار (سکټور سره مرسته کوي 

. نه چې د افغانستان د انرژۍ د سکټور د بيا جوړولو لپاره يې پر الره اچولييوه عمومي ارزو
د افغانستان د انرژي سکټور د بيا رغونې او دوامدارۍ لپاره د متحده اياالتو او . 1: دا کار به

دا خبره به معلومه کړي چې د دې لپاره کوم د کاري وړتيا معلومولو . 2. نړيوالو اهداف وپېژني
کارول شوي چې دا خبره معاينه کړي چې د پروژې اهداف او نتيجې په مناسب ډول معيارونه 

د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ او نورو معيارونو سره د انرژۍ د . 3. تعقيب شوې دي
د انرژي سکټور په بيا رغونه کې د . 4. سکټور د بيا رغونې د هڅو پرمختګ او پايلې ارزوي

د بيا رغونې د پروګرامونو د پريکړو . 5. نړيوالو ادارو ترمنځ انسجام ارزويمتحدړه اياالتو او 
  .او تطبيق په لړ کې د افغانانو د ګډون ارزونه کوي

  2009سپتمبر 

) 005 –سيګار (د کنټرولونو او احتساب کتنه ) CERP(د قوماندان د بيړني ځواب د پروګرام 
په کار کې . الښت د کنټرولونو او احتساب کتنه د بوديجو د سمبCERPافغانستان لپاره د : هدف

 د CERPبه د هغو کنټرولونو او پروسيجرونو چې پر کار اچول شوي معاينه شامله وي چې د 
د هغه واک او ارادو سره سم کوي  د بوديجو استعمال CERPبوديجو احتساب يقيني کوي او د 

  . اکه وړاندې شوې دهچې د پروګرام په اهدافو او د مشن په ستراتيژيو کې يې خ

  2009سپتمبر 

په افغانستان کې د ولسمشريزو ټولټاکنو د تياري او ترسره کولو لپاره د متحده اياالتو د مرستې 
 کې د راتلونکو ټولټاکنو لپاره د متحده 2009په اګست ) 1: اهداف). 006 –سيګار (کتنه 

و بوديجې، او همداراز د دغو ټولټاکنو اياالتو او نورو مرستندويانو لخوا ټولټاکنو لپاره د مرست
د ټولټاکنو د عمومي ) 2د تياري په لړ کې د مرستندويانو د همکارۍ اندازه او حد پېژندل؛ 

تياري د اغېزمنتيا ارزول، په ګډون د داسې برخو لکه د رايه ورکوونکيو ثبتول، د رايه 
رکولو د بکسونو يو شان والی، ورکوونکو زده کړه، د رايه ورکولو د مرکزونو امنيت، د رايه و

او له ټولټاکنو وروسته، د ټولټاکنو د پروسې ) 3او د رايو د شمېرولو د پروسيجرونو؛ او 
دا کتنه به دوه . کمزورۍ پېژندل، او د راتلونکيو ټولټاکنو لپاره زده کړې تجربې\پياوړتياوې

ياري او همکارۍ وي، او يو له ټولټاکنو وړاندې چې تمرکز به يې په ت: راپورونه چمتو کړي
  .دويم راپور به له ټولټاکنو وروسته راشي، چې تمرکز به يې د ټولټاکنو په ترسره کولو وي

  2009جوالی 
  لومړنی راپور

  
  2009سپتمبر 

  دويم راپور

   کې د سيګار د معلوماتو د پوښتنې څخه ترالسه شوي2009 په چارټ کې معلومات په مارچ – 2 –چوکاټ ت 
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  :ضميمه ث

   معاينېشويد سيګار پالن 

  وخت  معاينې شويپالن 
د ترانسپورت د انفراسټرکچر د هغو غټو پروژو د معيار د کنټرول معاينې 

چې د متحده اياالتو بوديجې يې استعمال کړي او د افغانستان د ملي 
کې د ترانسپورت د ستنې د لومړيتوبونو ) ANDS(پرمختيا په ستراتيژۍ 
همې دي چې په هغې کې شامل دي د سرکونو بيا د برياليتوب لپاره م

سيمييزې \حلقه يي سرکونه(جوړول او د بهترۍ او دوامدارۍ پروګرامونه 
د رغونې ) داسې معاينې ترسره کول چې معلوم کړي ا: هدف). لويې الرې
د سرچينو احتساب د دې لپاره چې د ) د دوامدارۍ طريقې، ت) معيار، ب

شان والی او د رغونې د منل شويو او قرارداد د مشخصاتو سره يو 
  .تخنيکي طريقو او پروسيجرونو مراعات پکې يقيني شوي وي

 کې پېل شي 2009ابتدايي معاينې به په می 
 د انفراسټرکچر د بېالبېلو پروژو معاينې به –

په يو سيستماتيک بنسټ روانې وي چې په 
 مياشتو کې به پرې ګڼ شمېر 12راتلونکو 

  .راپورونه جوړ شي

د روغتيا د انفراسټرکچر د هغو غټو پروژو د معيار د کنټرول معاينې چې 
د متحده اياالتو بوديجې يې استعمال کړي او د افغانستان د ملي پرمختيا په 

 د ستنې د لومړيتوبونو د برياليتوب کې د روغتيا) ANDS(ژۍ ستراتي
 هغه روغتيايي کلينکونه، اولپاره مهمې دي چې په هغې کې شامل دي 

مرکزونه چې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د روغتيا د بهترولو 
) داسې معاينې ترسره کول چې معلوم کړي ا: هدف. لپاره وقف شوي دي
د سرچينو احتساب د دې ) د دوامدارۍ طريقې، ت) د رغونې معيار، ب

لپاره چې د قرارداد د مشخصاتو سره يو شان والی او د رغونې د منل 
  .و تخنيکي طريقو او پروسيجرونو مراعات پکې يقيني شوي ويشويو ا

 کې پېل شي 2009ابتدايي معاينې به په می 
 د انفراسټرکچر د بېالبېلو پروژو معاينې به –

په يو سيستماتيک بنسټ روانې وي چې په 
 مياشتو کې به پرې ګڼ شمېر 12راتلونکو 

  .راپورونه جوړ شي

ټو پروژو د معيار د کنټرول معاينې چې د د انرژي د انفراسټرکچر د هغو غ
متحده اياالتو بوديجې يې استعمال کړي او د افغانستان د ملي پرمختيا په 

کې د انرژۍ د ستنې د لومړيتبونو د برياليتوب لپاره ) ANDS(ستراتيژۍ 
فوسل فيول او (مهمې دي چې په هغې کې شامل دي د برېښنايي پالنټونه 

نا د تقسيم شبکې، او هغه اسانتياوې چې جال ، د برېښ)هايډرو جنريټډ
داسې معاينې ترسره کول چې : هدف. پرتو سيمو ته برېښنا برابروي

د سرچينو ) د دوامدارۍ طريقې، ت) د رغونې معيار، ب) معلوم کړي ا
احتساب د دې لپاره چې د قرارداد د مشخصاتو سره يو شان والی او د 

او پروسيجرونو مراعات پکې رغونې د منل شويو او تخنيکي طريقو 
  .يقيني شوي وي

 کې پېل شي 2009ابتدايي معاينې به په می 
 د انفراسټرکچر د بېالبېلو پروژو معاينې به –

په يو سيستماتيک بنسټ روانې وي چې په 
 مياشتو کې به پرې ګڼ شمېر 12راتلونکو 

  .راپورونه جوړ شي

  

  1 – چوکاټ ث

  د بشپړېدا نېټه  روانې معاينې
ختيځ دننه د متحده اياالتو په بوديجو د زراعت د -سيمييزې قوماندېد 

ختيځ کې د -په سيمييزې قوماندې: هدف. بوديجو د کار په ځای کې معاينه
تجارتي اړوند پروژو د کار د ځای څخه ليدنې چې د -هغو منتخبو زراعتي

متحده اياالتو بوديجې استعمالوي د دې لپاره چې دا معلومه کړي چې 
  .ينه شوې پروژې دوام کولی شي که نهمعا

  2009می 

  

2 –چوکاټ ث 
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  :ضميمه ج

  د تماس پوسټرې

  

  

  

  1 –انځور ج 
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  پښتو بڼه

  

  

  2انځور ج 
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  دري بڼه

  

  3 -انځور ج 
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  :ضميمه ح

  لنډيزونه

AFP د بوديجو کلنی پروګرام 
AFSA  د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون  
AIGمرستيالپلټونکي مومي پلټنو لپاره د ع   پلټنې  
ANA  افغان ملي اردو  
ANDS  د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي  
ANP  افغان ملي پوليس  
ANSF  افغان ملي امنيتي ځواکونه  
ASFF  د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه  
BAF  باګرام هوايي اډه  

CDC MRE  د مرض د کنټرول مرکز د ماين د خطرې زده کړه  
CERP  قوماندان د بيړني ځواب پروګرامد   
CID  د متحده اياالتو د پوځ د جنايي تحقيقاتو قومانده  
CJTF – 101   101 –ګډ هدف ځواک  
CSH  د ماشوم بقا او روغتيا  

CSTC‐A  افغانستان-د ګډ امنيت د انتقال قومانده  
CTAG  د روزونکو ګډه مشورتي ډله  
DCIS  د دفاع د جنايي تحقيقاتو خدمت  
DC&P  د مرض کنټرول او مخنيوی  
DEA  د درملو د تنفيذ اداره  

DEA CN  د مخدره موادو ضد د درملو د تنفيذ اداره  
  وزارتد دفاع   د دفاع وزارت
   د مخدره موادو ضد پروګراموزارتد دفاع د   CN د دفاع وزارت
   بيړنی او فوق العاده لګښتوزارتد دفاع د   E&EE د دفاع وزارت
  پلټونکی عمومي وزارتد دفاع د   IG د دفاع وزارت
 د سمندر پورې افت، بشري او ښاري وزارتد دفاع د   OHDACA د دفاع وزارت

  مرسته
   فعاليتونه او انتظاموزارتد دفاع د   OMA د دفاع وزارت
   روزنه او تجهيزاتوزارتد دفاع د   T&E د دفاع وزارت

ERMA  د کډوالۍ او کډوالو بيړنۍ مرسته  
ISF  ادي مالتړ بوديجهد اقتص  
FBI  د تحقيقاتو مرکزي بيورو  
FDD  د ولسوالۍ تمرکزي پرمختيا  
FMF  د بهرني پوځ مالي مرسته  
FOB  نظامي اډه  
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FRAGO  نابشپړ امر 
FSA  د ازادۍ د مالتړ قانون  
FY  مالي کال  

GOA  د حکومت د احتساب دفتر  
GDP  اساسي کورنی توليد  
GHAI  وګرامد افريقا د ستر ښکر پر  
GIRoA  د افغانستان اسالمي جمهوري دولت  
ICCTF  د قرارداد د فساد نړيوال هدف ځواک  
IDA  د افت نړيواله مرسته  
IEC  د ټولټاکنو خپلواک کميسيون  
IG   پلټونکیعمومي  

IMET  نړيوال پوځي او زده کړيزه روزنه  
IMF  نړيواله مالي بوديجه  

INCLE  و د قانون تنفيذد مخدره موادو نړيوال کنټرول ا  
IO&P  نړيوال سازمانونه او پروګرامونه  
ISAF  نړيوال سوله ساتی ځواک  
JCMB  د انسجام د څارنې ګډ پالوی  
KAF  د کندهار هوايي اډه  

MOA  د موافقې ياداښت  
MOI  د افغانستان د کورنيو چارو وزارت  

MoWA  د ښځو د چارو وزارت  
MRA  کډوالي او د کډوالو مرسته  

MRAP  د ماين د مقاومت کمين څخه تحفظ  
NADR‐ATA   بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينونو ليرې کولو، او اړوند

   تروريزم ضد مرسته–پروګرامونه 
NADR‐CTF   بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينونو ليرې کولو، او اړوند

   تروريزم ضد ماليات–پروګرامونه 
NADR‐DXBS  و ليرې کولو، او اړوند بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينون

  صادرات او سرحدي امنيت –پروګرامونه 
NADR‐HD   بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينونو ليرې کولو، او اړوند

   بشري ماين ليرې کول–پروګرامونه 
NADR‐NDS   بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينونو ليرې کولو، او اړوند

   بې اتومي او بې وسلې کول–پروګرامونه 
NADR‐SALW   بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينونو ليرې کولو، او اړوند

   کوچنۍ او سپکې وسلې–پروګرامونه 
NADR‐TIP   بې اتومي، تروريزم ضد، د ماينونو ليرې کولو، او اړوند

   د تروريزم د مخنيوي پروګرام–پروګرامونه 
NATO  د شمال اټالنټيک تړون سازمان  
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NDAA   قانوند ملي دفاع د اختصاصونو  
OEF  د تلپاتې ازادۍ عمليات  

OHDACA  سمندرپورې د بشري افت او ښاري مرسته  
OIG   دفترپلټونکي د عمومي  
OSI  د ځانګړيو تحقيقاتو لپاره د متحده اياالتو د هوايي پوځ دفتر  
OTI  د انتقالي پروګرامونو دفتر  
PKO  د سوله ساتنې عمليات  
PRT  د واليتي بيا رغونې ټيم  
QIP   عاجل اغېز پروژېد  

SIGAR   پلټونکید افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي  
State   وزارتد بهرنيو چارو  
SIGIR   پلټونکید عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي  

SWA/JPG  د جنوب لويديځې اسيا د ګډ پالن جوړولو ډله  
TTA  د خزانې تخنيکي مرسته  
UN  ملګري ملتونه  

UNDP  لګرو ملتونو پرمختيايي پروګرامد م  
USACE  د متحده اياالتو د پوځ د انجينيرانو قول اردو  
USAID  نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره  

 USAID OE    نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې فعاليتي
  لګښت

USASAC  د متحده اياالتو د پوځ امنيتي قومانده  
USDA   وزارتمتحده اياالتو د زراعت د  

USFOR‐A  په افغانستان کې د متحده اياالتو ځواکونه  
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:ضميمه خ  

  پايليکونه

                                                            
i  2009، 31د افغانستان په اړه د نړيوال کنفرانس د رييس بيانيه، دي هيګ، مارچ  

  
ii  ،2009، 27مارچ " د افغانستان او پاکستان لپاره يوه نوې ستراتيژي،"د ولسمشر باراک اوباما چمتو شوې څرګندونې  
  
iii  2009، 27مارچ " د افغانستان او پاکستان لپاره يوه نوې ستراتيژي،"چمتو شوې څرګندونې، د ولسمشر باراک اوباما  
  
iv  2009، 9د ولسمشر لخوا د پارليمان رييس ته د خط متن، اپريل  
  
v  ،2009، 27مارچ " د افغانستان او پاکستان لپاره يوه نوې ستراتيژي،"د ولسمشر باراک اوباما چمتو شوې څرګندونې  
  
vi 2009، 27مارچ " د افغانستان او پاکستان لپاره يوه نوې ستراتيژي،"سمشر باراک اوباما چمتو شوې څرګندونې، د ول  
  
vii  2009، 31د افغانستان په اړه د نړيوال کنفرانس د رييس بيانيه، دي هيګ، مارچ  
  
viii  2009، 31د افغانستان په اړه د نړيوال کنفرانس د رييس بيانيه، دي هيګ، مارچ  
  
ix 2009، 31 افغانستان په اړه د نړيوال کنفرانس د رييس بيانيه، دي هيګ، مارچ د  
  
x  ؛ 2009، 19د افغانستان اسالمي جمهوريت، د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون رياست، د ټولټاکنو د وخت په اړه خبري اعالميه، مارچ

www.iec.org.af 
  
xi 2009، 31مارچ " د افغانستان په اړه نړيوال کنفرانس کې څرګندونې،"ه، هيلري روډم کلنډن، وزيررو د بهرنيو چا  
  
xii د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون2008، 181-110. ايل.پي   
  
xiii 2009، 15ای مشن، مارچ -سي ايس سي ټي :http://www.cstc‐a.com/mission/CSTC‐AFactSheet.html  
  
xiv  د ملي دفاع د صالحيت 2008 کانګرس ته راپور د 2008د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو د دوامدارۍ لپاره د متحده اياالتو پالن، جون 

  )181-110، عامه قانون 1231برخه (ورکولو د قانون سره سم 
  
xv  27، باب 12لښت قاعده جلد  د مالي سمبادفاع وزارتد www.defeselink.mil/comptroller/fmr/12/12_27.pdf 
  

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htmxvi 
  

xvii د پاڼه ، بهرنی زراعتي خدمت، د افغانستان هيوا وزارتد متحده اياالتو د زراعت
http://www.fas.usda.gov/country/Afghanistan/afghanistan.asp 

  
xviii د دفاع، بهرنيو چارو، او نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې د ډاټا څخه د سيګار تحليل.  
  
xix د جنوبي او مرکزي اسيا د (، بهرنيو چارو وزارت د افغانستان د بوديجو معلومات د سيګار د معلوماتو د پوښتنې پر مهال د په دې برخه کې

، خزانه، د IG( ،USAID ،USDA IG ،DoD ،DoD IGچارو بيورو، د نړيوالو مخدره موادو او قانون د تنفيذ د چارو بيورو، د بهرنيو چارو دفتر، 
‐DSCA ،OSCTC، د دفاع د کمپترولر د سکرتر دفتر، د مخدره موادو د تنفيذ اداره، وزارتپوځ د انجينيرانو قول اردو، د زراعت متحده اياالتو د 

Aد بوديجو د جال جال منيجرانو لخوا ورکړل شوي  .  
  
xx  د جنوبي او (، بهرنيو چارو وزارتاو د د افغانستان د بين االداري دوه مياشتنۍ بوديجې د حالت د کتنې د ډلې مشري د ملي امنيت شورا کوي

، يو ايس ای ايي ډي، يو ايس )مرکزي اسيا د چارو بيورو، د نړيوالو مخدره موادو او قانون د تنفيذ د چارو بيورو، د بهرنيو چارو دفتر، ايي جي
، د دفاع د کمپترولر د وزارتردو، د زراعت ډي ای ايي جي، ډي او ډي، ډي او ډي ايی جي، خزانه، د متحده اياالتو د پوځ د انجينيرانو قول ا

  .سکرتر دفتر، د مخدره موادو د تنفيذ اداره د بوديجو منيجران پکې شامل دي


