د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﯧﻐﺎم
زﻩ ﺧﻮښ ﻳﻢ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ دا درﯦﻢ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ او
ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻦ راﭘﻮر وړاﻧﺪې ﮐﻮم.
ﻟﻪ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼﯥ دې دﻓﺘﺮ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺧﺮﻧﯽ راﭘﻮر وړاﻧﺪې ﮐړﯼ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺗګﻼرې ﻳﻮﻩ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړې دﻩ .د  2009د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ،وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي
اﻋﻼن ﮐړﻩ ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺧﻮرول ،ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل ،او ﻣﺎﺗﻮل او دې دواړو هﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪل ول .د دې ﻧﻮې
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ زﻳﺎﺗﻮل ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،د اوﺑﺎﻣﺎ ادارې د
ﮐﺎﻧګﺮس څﺨﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ،د ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ ،او د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ږدي .وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ دې اړﻩ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻬﻢ رول ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮي ﺗﺮ
څﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ټﻴﮑﺲ ورﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ډاﻟﺮ ﻟﻪ ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻲ.
ﻣﺎ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ ټﺎﮐﻞ ﮐﯧﺪو راوروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ درې ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐړي دي .ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻲ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل
ﻣﺎ د ﻟﻮړ ﭘﻮړو اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ،ﭘﻪ ګډون د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ،او هﻢ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ .ﻣﺎ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړو ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮل او د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ )ﭘﯽ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ( او ﺳﻴﻤﻴﻴﺰو دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻴﻮ
ﺳﺮﻩ ﻣﯥ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﮐړ .دې ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دې ﻋﺎﺟﻠﯥ اړﺗﻴﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﻮ
ﻣﻼﺗړ وﮐړي او دا ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ هڅﯥ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارو ﺗﺮﻣﻨځ ﻻ ﺑﻬﺘﺮ ارﺗﺒﺎط وﻟﺮي ،ﺑﻠﮑﯥ د
دې ادارو او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ ،او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮﻣﻨځ هﻢ.
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،وﻟﺴﻤﺸﺮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ﻧﻮي ﺗړون ﺿﺮورت دﯼ ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﻓﺎﺳﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﺎر وﮐړي .اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ،ﭘﻪ ګډون د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ،ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ
ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړم ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي .ﻣﺎ ﻟﻪ هﻐﻮﯼ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ دې ﺗﮑﺮاري ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ
ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ.
ﺳﻴګﺎر ﭘﺮ هﻐﻮ ﻻرو هﻢ ﻏﻮر ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻐﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ ﭼﯥ
زﻣﻮﻧږ د ﻧﻈﺎرت د واﮎ ،د ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﻣﻘﺼﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو د ﺿﺮورت ،او زﻣﻮﻧږ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ
ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړو ﭼﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻳﯥ ﭘﻪ دې وي  (1د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج اﺧﻴﺴﺘﻞ
او  (2د هﻐﻪ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د دﻏﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐړي دي .دا ﭘﻠټﻨﻪ ﺑﻪ د دې
ارزوﻧﻪ هﻢ وﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ ځﻮاب
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 اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا د
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ  32ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ﭘﺮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺎوﺧﻮا  25ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﻪ ﮐړې
دﻩ .د اﻧﺴﺠﺎم او څﺎرﻧﯥ ګډ ﭘﻼوﯼ ) (JCMBد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ) (ANDSد اﻧﺴﺠﺎﻣﻮﻟﻮ او
ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي.

 JCMBﻳﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻮړ ﮐړﯼ
دﯼ او ﭘﻪ دې اړﻩ ﻳﻮﻩ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون د
اهﺪاﻓﻮ ﺳﺮﻩ د  ANDSد
ﻣﺮﺑﻮﻃﻮﻟﻮ ﻣﻼﺗړ 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
ﺑﺸﭙړﻩ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،او
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭘﻪ هﻐﯥ
اﺳﺎﺳﻲ ﺿﻴﺎع ﮐﯥ ﮐﻤﻮاﻟﯽ
راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د هڅﻮ د
ﺗﮑﺮار ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧږي.
ځﺎﻧګړﯼ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ )ﻣﻨځ ﮐﯥ( ﭘﻪ ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﭘﻮل د ﺟﻮړﯦﺪو ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي
زﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د  JCMBد ﻏړﻳﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺘﻠﻮ ﭘﻼن ﻟﺮم ﺗﺮ څﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ ورﺳﺮﻩ ﺑﺤﺚ ﮐړم ﭼﯥ دوﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ
ﻟړ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال ارﺗﺒﺎط د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﺗﯧﺮو درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر ﺧﭙﻞ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭘﺮاخ ﮐړي دي .ﻣﻮﻧږ اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ څﻠﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﻀﻮر ﻟﺮو او ﺧﭙﻞ دا ﭘﻼن
ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮو ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﺮاخ ﺑﻴﻦ اﻻداري ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړو ﭼﯥ ﭘﻪ  2008ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن )ﭘﻲ.اﻳﻞ-110 .
 (181ﻟﺨﻮا ﻳﯥ واﮎ ورﮐړل ﺷﻮﯼ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﺟﻮړ ﮐړﯼ دﯼ .ﻣﻮﻧږ ﺷﭙږ ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړې دي .د دې ﭘﻠټﻨﻮ څﺨﻪ ځﻴﻨﯥ ،ﻟﮑﻪ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب د ﭘﺮوګﺮام ) (CERPد ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺘﻨﻪ ،ﺑﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﺮي .ﻧﻮرې ،ﻟﮑﻪ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او هﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ د ﺳﮑټﻮر ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ،د
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
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ .ﻣﻮﻧږ د ﻗﺮارداد ﭘﺮ ﻧﻈﺎرت هﻢ ﮐﺎر ﭘﯧﻞ ﮐړﯼ او ﺗﻤﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧﯽ د ﭘﻠټﻨﯥ راﭘﻮر ﺑﻪ د ﻣﯽ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ راﺷﻲ .ﻳﻮ ځﻞ ﭼﯥ دا راﭘﻮر ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﯧﻞ ﮐړو.
زﻣﺎ د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ټﻴﻢ ،ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د څﻮ ﭘﺮوژو ﻟﻪ ﮐﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﮐړې ﭼﯥ دا اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ .زﻣﻮﻧږ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﺎران دا ﻣﻬﺎل د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﭘﻪ ﭘﺮوژو او ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﺮي.
ﺳﻴګﺎر ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻦ ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺮاخ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﻣﻮﻧږ د
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ  16ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي او دا د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻓﻲ ول ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ اﺑﺘﺪاﻳﻲ اړﺗﻴﺎوې ﭘﺮې ﭘﻮرﻩ
ﮐړو .ﺧﻮ ،ﻣﻮﻧږ د ﭘﺎﺗﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﻟﭙﺎرﻩ د  7.2ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو د ﮐﻤﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﻳﻮ .دا اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ زﻣﻮﻧږ ﻟﭙﺎرﻩ ځﮑﻪ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ څﻮ
داﺳﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﺎر وګﻮﻣﺎرو ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ د ﻧﻈﺎرت د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي.

ﭘﻪ ډﯦﺮ درﻧﺎوي،

ارﻧﻠډ ﻓﻴﻠډز
ﺑﺮﻳﺪ ﺟﻨﺮال ،ﻳﻮ اﻳﺲ اﻳﻢ ﺳﻲ )ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړﯼ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﭙﺎرﻩ دا درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ او ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻨﯽ راﭘﻮر ﭘﻪ څﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ وﻳﺸﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯥ
وروﺳﺘﻪ ورﭘﺴﯥ ﺿﻤﻴﻤﯥ دي .ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺑﺮﺧﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ اﻏﯧﺰ ﻟﺮي.
دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د  2009د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ 30ﻣﯥ راﭘﺪﯦﺨﻮا اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮي .درﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺎزﻩ ﺣﺎل وړاﻧﺪې ﮐﻮي .څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺗړاو هﻐﻪ راﭘﻮروﻧﻪ او ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺸﺮﻳﺤﻮي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب د دﻓﺘﺮ ) (GOAﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮي دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎزﻩ ﺣﺎل
ګڼ ﺷﻤﯧﺮ وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ګډون د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻳﻮې ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د اﻋﻼن ،ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام اﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐړﯼ دﯼ او د ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎرت ﺿﺮورت ﻳﯥ څﺮګﻨﺪ ﮐړﯼ دﯼ .ﺳﻴګﺎر ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠټﻨﻮ
او ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﺗﻪ داﺳﯥ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ورﮐړي دي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﺮوژو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮاخ ﻧﻈﺎرت وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ اهﺪاﻓﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ دي.
د ازادو ،ﭘﺎﮐﻮ ،او ﺷﻔﺎﻓﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﺳﻴګﺎر د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ دوﻩ ﭘړاوﻳﺰﻩ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي
ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .د ﭘﻠټﻨﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲ ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ
هﻐﻪ څﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮي .د ﭘﻠټﻨﯥ
دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د "ﻳﺎدو ﺷﻮو ﺗﺠﺮﺑﻮ" د راﭘﻮر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت
ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ وروﺳﺘﻲ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا ،ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د ﭘﻼن درې اﺳﻨﺎد ﺑﺸﭙړ ﮐړي ،ﺷﭙږ ﭘﻠټﻨﯥ
ﻳﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ 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 دي .هﻤﺪاراز ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴټﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
"اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ :د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﻢ او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل څﺮﻧګﻪ ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟګړې ﭘﺮ
هڅﻮ اﻏﯧﺰ ﮐﻮي" ﭘﻪ اړﻩ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﯥ ﺑﻴﺎن ورﮐړ.
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﻪ  2002راﭘﺪﯦﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ  32.9ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﮐړي دي .د هﻤﺪې
ﻣﻮدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮل د ﺷﺎوﺧﻮا  25.4ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو
ژﻣﻨﯥ ﮐړې دي .دا ﻣﻬﺎل ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت د هﻐﻮ  58.3ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې څﺨﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا  60ﺳﻠﻨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ورﮐﻮي.
ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ هﻐﻪ ټﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ ،ژﻣﻨﯥ ،او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ
وﭘﯧﮋﻧﻲ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﺷﻮي دي .د دې ﭘﻠټﻨﯥ د ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ دې
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اﺟﺮاﻳﻴﻮي ﻟﻨډﻳﺰ
وﺗﻮاﻧﯧږي ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،او هﻤﺪاراز د ادارې او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﮑټﻮر او ﻳﺎ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ او ﺑﺎوري ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي.
د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻮ ،او هﻤﺪاراز د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارې راﭘﻮر ورﮐړﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا  950ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  13.6ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي دي .ﺳﻴګﺎر د دې ادارو
ﻟﺨﻮا د ورﮐړل ﺷﻮې ډاټﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮي.
د ﻧﻮرو ادارو ﻟﺨﻮا ﻧﻈﺎرت
 GOAدوﻩ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړي او د دې راﭘﻮر د ﻣﻮدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ ورﮐړﯼ
ﺑﻴﺎن هﻢ ورﮐړﯼ .د  GOAدواړﻩ راﭘﻮروﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هﻐﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړاو دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي.
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او دﻓﺎع وزارﺗﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ،او هﻤﺪاراز د  USAIDﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ،او  GOAﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ رواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ﻟﺮي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د دې ﭘﻠټﻨﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا ﺧﭙﺮې ﺷﻲ ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي.
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ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮي
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ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮي

ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي
ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د ﺳﻴګﺎر د وروﺳﺘﻲ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا ،ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎو ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮ
ﭘﺮوګﺮام اﻏﯧﺰ ﮐړﯼ او د ﻳﻮ ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎرت اړﺗﻴﺎ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړې دﻩ .ﺳﻴګﺎر ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ
ﻣﺴﻠﯥ ﺣﻞ ﮐړي ﭼﯥ د دې ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې دي:
•

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

•

ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ د دوﻟﺘﺪارۍ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
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 اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي
ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺦ ﭘﺮ ﺧﺮاﺑﯧﺪوﻧﮑﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ،وﻟﺴﻤﺸﺮ اوﺑﺎﻣﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي اﻋﻼن
ﮐړﻩ ﭼﯥ "اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺎرﻩ وﺑﺎﺳﻲ ،ﺑﯥ اﻏﯧﺰې ﻳﯥ ﮐړي ،او ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړي ،او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ
دې هﺮ هﻴﻮاد ﺗﻪ ﻳﯥ د راﺳﺘﻨﯧﺪو ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ii".د دې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د ﻻﻧﺪې ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ درﻳﻮ
ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮي .ﻟﻮﻣړﯼ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت د اﻣﻨﻴﺖ د ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻨګﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐﻮي .دوﻳﻢ،
دا د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻦ ﺗﺎﮐﻴﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﭽﯥ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ او د هﻐﻮﯼ روزﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮي .درﻳﻢ ،دا ﻣﻠﮑﻲ هڅﯥ ﺗﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮي ﭼﯥ ښﯥ دوﻟﺘﺪارۍ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي iii.دا ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻮل ﭘﺮوګﺮام ﻻ
زﻳﺎت ﻧﻈﺎرت ﻏﻮاړي.
د  2009د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د ﻳﻮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻟﯧږﻟﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ 83.4
ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ وﻩ څﻮ رواﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮑﻮ ،او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .هﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ
ﻧږدې  95ﺳﻠﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ وﮐﺎرول ﺷﻲ .وﻟﺴﻤﺸﺮ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐړي iv.دا ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې واﺿﺤﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﯥ د
دې څﻮﻣﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﻪ ځﻲ.
وﻟﺴﻤﺸﺮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د "ﺿﻴﺎع ﻧﻪ ډﮐﯥ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ" ورځﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻲ او اﻋﻼن ﻳﯥ وﮐړ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ
د ﺳﻴګﺎر د زﻳﺎﺗﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي v.ﺳﻴګﺎر د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠټﻨﻮ او ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ داﺳﯥ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺟﻮړوي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﺮوژو
او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮاخ ﻧﻈﺎرت وﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ اهﺪاﻓﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ
دي.
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دا ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ورﮐړي .ﭘﻪ رارواﻧﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﺷﺎوﺧﻮا  4000د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﺗﯧﺮي ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ) (ANAاو اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
وروزي او ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﮐړي .هﺪف دا دﯼ ﭼﯥ ﺗﺮ  2011ﭘﻮرې ﻳﻮﻩ د  134000ﻗﻮي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﻮځ وي او  82000ﻗﻮي د
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ځﻮاﮎ وي vi.ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول هﻐﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﻢ زﻳﺎت ډاﻟﺮ ﻣﺼﺮف ﮐړي دي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﯥ ﻟﻮﻣړﻧﯽ راﭘﻮر ،ﮐﻮم ﭼﯥ دا ﺗﻤﻪ
ﻟﺮي ﭘﻪ ﻣﯽ  2009ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻮر ﮐړي ،د  404ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو د هﻐﻪ ﻳﻮ ﻗﺮارداد د ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ اردو او
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ د روزﻧﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ و.
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ هڅﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راوﻟﻲ څﻮ
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاخ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎد او ادارې ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ
دي اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮادو د ﺗﺠﺎرت ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮي او ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺗﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ﺑﺮاﺑﺮوي ﭘﻪ ځﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪﻳﻠﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ،ﻣﻬﻢ اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ورﻏﻮي ،ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي ،او د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ .ﻟﺪې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ د دې ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ټﻴﻤﻮﻧﻮ
)ﭘﯽ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ( ﮐﯥ ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي ،ﺳﻴګﺎر د ﭘﯽ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﻴﻠﻮي .د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ
ﺳﻴګﺎر د څﻠﻮرو ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ وﮐړي او ارادﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ  26ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ
ﮐﺘﻨﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﺳﻴګﺎر د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب د ﭘﺮوګﺮام ) (CERPد
داﺧﻠﻲ ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻠټﻨﻪ ﮐﻮي ،دا ادارﻩ د ﭘﻲ ار ټﻲ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﻴﻨﻮ ﭘﺮوژو ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﺮاﺑﺮوي.
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي هﻤﺪاراز ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻮﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دې ﻧړﻳﻮال ﻣﻼﺗړ
زﻳﺎت ﺷﻲ .وﻟﺴﻤﺸﺮ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎټﻮ اﻳﺘﻼﻓﻴﺎﻧﻮ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻠﮑﻴﺎن ورﮐړي – د زراﻋﺖ ﭘﻮهﺎﻧﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻮهﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮاﻧﻮ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮهﺎﻧﻮ او ﺣﺴﺎب ﭘﻮهﺎﻧﻮ – ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﺳﻴګﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺮوژو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ اﻧﺴﺠﺎم ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮې هﻴﻠﺮي ﮐﻠﻨټﻦ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮐﯥ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ هﺎﻟﻨډ ﮐﯥ د ﻣﺎرچ ﭘﻪ 31ﻣﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ .د ﺷﺎوﺧﻮا  90هﻴﻮادوﻧﻮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ دﻏﯥ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ
ګډون وﮐړ او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﺧﺮي ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮐﯥ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﻳﻴﺲ دې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺗﻪ "ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ زﻣﻮﻧږ د ﻋﺎﻣﻪ هڅﻮ د ﺑﻴﺎ ﺗﻴﺰوﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﮐﺎر" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ هﺮﮐﻠﯽ وواﻳﻪ vii.د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ درې ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اهﺪاف وﭘﯧﮋﻧﺪل :ښﯥ دوﻟﺘﺪارۍ او
ﭘﻴﺎوړو ادارو ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل؛ اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﺗﻪ ﻻرﻩ هﻮارول؛ او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل او ﺳﻴﻤﻴﻴﺰﻩ هﻤﮑﺎري ﭘﺮاﺧﻮل .هﻐﻮﯼ
viii
ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ د دې اهﺪاﻓﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
د دې د ﻧﻈﺎرت د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺳﻴګﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ورﮐړې ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي ﺗﺮ څﻮ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج واﺧﻠﻲ .د ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ
ﭘﻼن ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي هﻐﻪ ﭘﻠټﻨﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﻳﻮ ﺳﮑټﻮر دﻧﻨﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﯥ د هﻐﯥ
ﮐﭽﯥ ارزوﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ ﮐﻮي ﺗﺮ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻼن 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 ﻣﻼﺗړ ﺑﻪ وﮐړي ﭼﯥ دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي.
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ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ
د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ﻣﻮدﻩ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ د دې ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﻪ 22ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻪ .هﺮ څﻮ ﮐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
واﻳﻲ ﭼﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ دې د ﻳﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻣﻮدې ﻟﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﯧﺪو  30ﻳﺎ  60ورځﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )اﻳﻲ اي ﺳﻲ( اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ دا ﺑﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د  2009د اګﺴﺖ ﭘﻪ 20ﻣﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي x.دا ځﻨډوﻧﻪ
اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻ زﻳﺎت وﺧﺖ ورﮐﻮي .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ د راﻳﻮ
روﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ هﺮﻩ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﺰي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ رﺳﻤًﺎ ﮐﻮي ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ دې وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧږي
ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ  14وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻧﺎﺧﻮﻧﺪي ګﺮځﻮل ﺷﻮې دي.
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د دې ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﻼﺗړ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې )ﻳﻮ اﻳﻦ ډي ﭘﻲ( ﻟﻪ ﻻرې ﮐﻮي .ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮ اﻳﻦ ډي ﭘﻲ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د هڅﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د  40ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﻪ ﮐړې او ﻧﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
xi
ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ هڅﻮي ﭼﯥ داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐړي ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ اﻳﻦ ډي ﭘﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻮرﻩ ﮐړي.
د ازادو ،ﭘﺎﮐﻮ ،او ﺷﻔﺎﻓﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﺳﻴګﺎر د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ دوﻩ ﭘړاوﻳﺰﻩ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي
ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .د ﭘﻠټﻨﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲ ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ
هﻐﻪ څﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮي .د ﭘﻠټﻨﯥ
دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د "ﻳﺎدو ﺷﻮو ﺗﺠﺮﺑﻮ" د راﭘﻮر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.

ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻳﻨﻲ ﭼﯥ ﻓﺴﺎد د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ هڅﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن
رﺳﻮي .وﻟﺴﻤﺸﺮ اوﺑﺎﻣﺎ ،د ﻧﻮې د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د اﻋﻼﻧﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت "ﺑﻪ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ داﺳﯥ
ﻧﻮﯼ ﺗړون وﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺎﺳﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﺎر وﮐړي" او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ واﺿﺤﯥ ﻻرښﻮدﻧﯥ ﺟﻮړې ﮐړي.
اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ،ﭘﻪ ګډون د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ،د ﺳﻴګﺎر څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ هﻐﻮﯼ ﺳﺮﻩ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ د
ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﺳﻴګﺎر ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟﻨګ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻪ
ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﯥ ﻳﻮﻩ داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ وي .ﺳﻴګﺎر د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮم
ﮐړي د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﮐﻮي.
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج واﺧﻠﻲ او
دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دې ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﮐړي دي.
دا ﭘﻠټﻨﻪ ﺑﻪ د دې ارزوﻧﻪ هﻢ وﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ ځﻮاب ورﮐړﯼ دﯼ.
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د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت
د ﺳﻴګﺎر ﻣﺸﻦ ،اهﺪاف او ﺟﻮړښﺖ
ﭘﻠټﻨﯥ
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
څﯧړﻧﯥ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ
د ﺳﻴګﺎر اﻧﺪﯦښﻨﯥ
د ﺳﻴګﺎر ﺑﻴﺎن
د ﺳﻴګﺎر ﺑﻮدﻳﺠﻪ
د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮوﻧﻪ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻪ

2

د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت

د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت
د  2008د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن )ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن  (181-110د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ
دﻓﺘﺮ )ﺳﻴګﺎر( د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﮐړ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ د ډاﻟﺮو او اړوﻧﺪو ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ او ﻣﻘﺼﺪي ﭘﻠټﻨﻮ او
ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮاخ ﮐړي .د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺸﻦ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﺎﻧګﺮس او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او دﻓﺎع وزارت د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﮐﻤﺰورﻳﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺗﻞ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻲ.اﻳﻞ 181-110 .ﮐﯥ ﺷﻮﯼ ،ﺷﺎﻣﻞ دي هﺮ ﻏټ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﻪ،
ﻣﻌﺎهﺪﻩ ،ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻞ هﺮ هﻐﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د هﺮې وزارت ﻳﺎ ادارې ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮﯼ ﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮﯼ وي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې وي ،او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻮګﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﻣﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ادارې ﺗﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي ﭼﯥ:
•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺰﻳﮑﻲ اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﺟﻮړ او ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐړي

•

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

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.

xii

د دې درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د ﭘﻼن درې اﺳﻨﺎد ﺑﺸﭙړ ﮐړي ،ﺷﭙږ ﭘﻠټﻨﯥ ﻳﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ
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
دي .هﻤﺪاراز ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴټﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د "اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ :د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﻢ او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل څﺮﻧګﻪ ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟګړې ﭘﺮ هڅﻮ اﻏﯧﺰ ﮐﻮي" ﭘﻪ اړﻩ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﯥ
ﺑﻴﺎن ورﮐړﯼ.

د ﺳﻴګﺎر ﻣﺸﻦ ،اهﺪاف ،او ﺟﻮړښﺖ
ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ دې ﭘﻮهﯧږي ﭼﯥ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د دې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ ورﮐړي او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﻻ زﻳﺎت اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮوﻧﮑﻲ او ﺗﺮ ﺣﺴﺎب ﻻﻧﺪې دوﻟﺖ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي.
د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ) (ANDSد ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
اهﺪاف ،او هﻤﺪاراز د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ اهﺪاف ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ،ﭼﯥ ﭘﻪ  2006ﮐﯥ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﯼ
و ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ هﻤﮑﺎرۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړې وﻩ .دې د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ دا درې ﻣﻬﻤﯥ او ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺘﮑﻲ
ﺳﺘﻨﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯥ وې :اﻣﻨﻴﺖ ،دوﻟﺘﺪاري ،او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،ANDS .ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ﻟﺨﻮا ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ  2008ﮐﯥ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮﻩ ،د
 2020ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د درﻳﻮ ﺳﺘﻨﻮ دﻧﻨﻪ ﻳﯥ د ﻣﺸﺨﺼﻮ اهﺪاﻓﻮ ﺧﺎﮐﻪ وړاﻧﺪې
ﮐړﻩ.
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د ﺳﻴګﺎر اﺳﺎﺳﻲ هﺪف د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارو ،او ﻧﻮرو ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺳﺎزو ﺗﻪ دﻗﻴﻖ او ﻣﺘﻮازن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،
ﻣﺸﺎهﺪې ،او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ورﮐﻮل دي د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ:
•

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 اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻓﻐﺎن ادارو او د هﻐﻮﯼ د ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا
ادارﻩ ﮐﯧږي

•

ﻗﺮارداد ﮐﻮل او د ﻗﺮارداد د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﭘﺮوﺳﯥ ﺑﻬﺘﺮې ﮐړي

•

د دوﮐﯥ ،ﺿﻴﺎع ،او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ګټﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ

ﺳﻴګﺎر د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺎﺻﺪو د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا څﻠﻮر رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي دي – ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ،څﯧړﻧﯥ ،او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ .دا ﭘﻪ ارﻟﻴﻨګټﻦ ،ورﺟﻴﻨﻴﺎ ،او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﯥ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﻟﺮي .د دې راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ،ﺳﻴګﺎر د ﺑﺎګﺮام ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ډګﺮ او د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﮐﯥ هﻢ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﮐړ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوژو د ﭘﻠټﻨﻮ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ او څﻴړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻔﺮوﻧﻮ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي.

د ﭘﻮځ د وزارت او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (USFOR‐Aﺳﺮﻩ د ﻣﻌﺎهﺪې ﻳﺎداښﺖ
ﭘﻪ اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ ﺳﮑﺮﺗﺮ د ﻣﻌﺎهﺪې ﻳﻮ ﻳﺎداښﺖ ) (MAOﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړ ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﻟﭙﺎرﻩ د
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﻣﻼﺗړې ادارې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ﭘﻮځ د وزارت اﻗﺪاﻣﺎت ،رول او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﮐړل .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ
اداري ،ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻲ ،او د ﻗﺮارداد ﻣﻼﺗړ .ﺳﻴګﺎر ﻳﻮ ﺑﻞ اﻳﻢ او اﯼ د  USFOR‐Aﺳﺮﻩ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﺳﻴګﺎر ﻟﭙﺎرﻩ د  USFOR‐Aد ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻮړوي .د دې ﻣﻌﺎهﺪې ﻻﻧﺪې  USFOR‐Aد  2009د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ 1ﻟﻪ ﻧﯧټﻪ د
ﺳﻴګﺎر هﻐﻮ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮل ﭘﯧﻞ ﮐړل ﭼﯥ د ﮐﻤﭗ اﻳګﺮز او ﮐﺎﺑﻞ هﻮاﻳﻲ ډګﺮ څﺨﻪ ﮐﺎر ﮐﻮيUSFOR‐ .
 Aوروﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﻣﺮ ) (FRAGOﺟﺎري ﮐړ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺗﺤﺘﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻرښﻮدﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ،د دﻓﺘﺮ د ځﺎﯼ ،د ژوﻧﺪ د ﻣﻼﺗړ ،او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
دا ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د ﻣﺸﻦ د ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ.
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ﭘﻠټﻨﯥ
ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )اﯼ اﻳﻲ ﺟﻲ-ﭘﻠټﻨﯥ( ټﺎﮐﻠﯽ دﯼ او اوس اﺗﻪ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ او د ﭘﺮوګﺮام
ﺗﺤﻠﻴﻠﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻣﯧﺪان ﮐﯥ ﻟﺮي .ﭘﻪ دوﯼ ﮐﯥ څﻠﻮر ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي او څﻠﻮر ﻧﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اړﺗﻴﺎ وي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮ
ﮐﻮي .دا ټﻮل ﻟﻮړ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﺴﻠﮑﻴﺎن دي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب د دﻓﺘﺮ ) (GOAاو ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﺳﺮﻩ د ﭘﺎم
وړ ﮐﺎري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي ،او زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﯥ ﻟﺮي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎرﺿﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او د ﭘﻠټﻨﯥ
ﻋﻤﻠﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړي ،د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )ﺳﻴګﻴﺮ( د ﻋﻤﻠﯥ درې ﻏړي ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ورﮐړي
دي .هﻐﻮﯼ دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دي او ﺳﻴګﺎر د هﻐﻮﯼ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ورﮐﻮي .ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ
ﻟږﻩ ﻟﺲ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر وګﻮﻣﺎري.
د  2009د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ 30ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ راﭘﺪﻳﺨﻮا ،د ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﯥ ټﻴﻢ ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ ،د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻳﻮ ﮐﺎري ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړﯼ ،او ﺷﭙږ ﭘﻠټﻨﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ ﮐړي.

د ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ) 181-110ﺑﺮﺧﯥ  1229او  (842ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ دې درﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﺮاخ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ورﮐﻮي:
•

ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ﻻرښﻮدﻧﻪ 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 ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې دي ،او د
هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ،او ﻗﺮاردادوﻧﻮ هﻢ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻮې وي.

•

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

•

ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.

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

اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي

•

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 ،ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ،او ﻧﻈﺎرت

د ﺳﻴګﺎر ﺷﭙږ ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې دي ﭼﯥ د دې څﻠﻮرو ﮐټګﻮرﻳﻮ ﻻﻧﺪې راځﻲ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﺧﭙﻞ د ﭘﻠټﻨﯥ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ
ﺟﻮړوي ،دا هﻴﻠﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ هﺮ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐټګﻮرۍ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ رواﻧﻪ وي .ټﻮﻟﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﯧﻞ ﮐﯧﺪا
وړاﻧﺪې د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ﺑﺎﺧﺒﺮﻩ ټﻮﻟﻨﯥ او د  GOAﺳﺮﻩ ﮐﺘﻞ ﮐﯧږي ﺗﺮ څﻮ د ﻳﻮ ﮐﺎر ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او
د ﻣﺨﮑﻨﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ښﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د هﻐﻮ ﻗﺮاردادي ﭘﻠټﻨﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﺗﻮاﻧﻤﻨﻮوﻧﮑﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزۍ
)ﭘﻲ اﻳﻞ  (181-110ﻟﺨﻮا ﻳﯥ واﮎ ورﮐړل ﺷﻮﯼ ،د ﭘﻠټﻨﯥ ټﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ادارو ﮐﯥ ګﻮري ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ﺟﻼ ﺟﻼ واﮐﻮﻧﻮ ﻧﻘﻞ وﻧﮑړاﯼ ﺷﻲ .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﭘﻠټﻨﯥ د ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻮ ﭘﺮﯦﮑړﻩ د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻻرښﻮدﻧﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د
ﻧﻮرو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ﭘﻠټﻨﻮ د ﮐﺎر او ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ،د  ،GOAاو د ﭘﻠټﻨﯥ د ﻧﻮرو ادارو د ﮐﺎر ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﯧښﻮ،
د هﻐﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﻠﻮ ﭼﯥ د ﮐﺎر د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎل اﻏﯧﺰﻣﻦ ﮐﻮي ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارو ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﺳﻔﺎرت ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د ﮐﺎر ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﮐﻮي.

اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑټﻮر :د ﭘﻮځ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﻮﻣﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي او  ANDSدواړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮځﯽ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ
ﻻرې د اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮول ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺟﻮړوي .د اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﻼﺗړ او روزﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮ 32
ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  15ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﺗﻠﻠﻲ ﭼﯥ د  2002څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص
ﺷﻮي دي .دا د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ ځﮑﻪ
ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﺧﭙﻞ هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﭽﻪ او اﺳﺘﻌﺪاد زﻳﺎت ﮐړي .د دﻓﺎع وزارت )ډﯼ او
ډي( دا زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮي ،ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ او اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ د رﺳﻮﻟﻮ او هﻤﺪاراز د روزﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ،ﺧﻮ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت هﻢ ځﻴﻨﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻮدﻳﺠﯥ او د ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د روزﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ﺷﻮي .ﻟﺪې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د
ﭘﻮځ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﻮﻣﮏ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﭽﻪ زﻳﺎﺗﻪ دﻩ ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ د ﭘﻠټﻨﯥ ﮐﺎر د ﻳﻮې داﺳﯥ ﭘﺮاﺧﻪ
ﺳﺮوﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﯧﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﻠټﻨﯥ ﻣﺴﻠﯥ او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ وﭘﯧﮋﻧﻲ.

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﮑټﻮر د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺘﻨﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د  ANDSد درﻳﻮ څﺨﻪ دوﻳﻤﻪ ﺳﺘﻦ دﻩ .ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ﻟﻪ
اﻣﻨﻴﺖ وروﺳﺘﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ دوﻳﻤﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ دې ﺳﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  6ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﺑﻴﻞ
ﮐړي دي .د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ هﺪف دا دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺑﻨﺴټﭙﺎﻟﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو
اﺛﺮورﺳﻮخ ﺿﻌﻴﻒ ﮐړي .ﭼﻴﻠﻨﺞ دا دﯼ ﭼﯥ دا ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ادارو د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺘﻮازن ﮐړاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ډول ﻳﯥ ادارﻩ ﮐړي.
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ادارو د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هﻐﻮ هڅﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ،ﻟﮑﻪ روﻏﺘﻴﺎ ،زدﻩ ﮐړﻩ ،اﻧﺮژي ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،او زراﻋﺖ ،وي .ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارﻩ
) (USAIDد دې ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻧﻮرې ادارې هﻢ ،ﭘﻪ ګډون د دﻓﺎع د وزارت ،هﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
ﭘﺮوژې ﻟﺮي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام ) (CERPد ﺑﺸﺮي او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي .د ﺳﻴګﺎر ﮐﺘﻨﯥ ﺑﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ څﯧړﻧﻪ ﮐﻮي ،او دا ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارې او ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن ﺧﭙﻠﯥ هڅﯥ
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اﻧﺴﺠﺎﻣﻮي ،او دا ﭼﯥ اﻳﺎ دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﮐﻪ ﻧﻪ ،او ﮐﻮم ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﺮاﺗﻪ دي.
دا راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺑﺤﺚ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ
ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ .ﺳﻴګﺎر د دې ﭘﻠټﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻴﺜﻴﺖ
ﮐﯥ دﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ ،ﻟﮑﻪ د  ،GOAدا هﻢ د ﺑﻴﻦ اﻻداري ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﻠټﻨﯥ واﮎ ﻟﺮي .د ادارو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دې
ﺗﻮان ﮐﯥ ﻣﺤﺪود دي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ادارو د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻠټﻨﻪ وﮐړي.
ﺳﻴګﺎر د ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻠټﻨﻮ دا ﺳﻠﺴﻠﻪ د اﻧﺮژۍ د ﺳﮑټﻮر څﺨﻪ ﭘﯧﻞ ﮐړﻩ .د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺳﮑټﻮر ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ د
ﭘﻠټﻨﯥ اهﺪاف دا دي ﭼﯥ:
•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژي ﺳﮑټﻮر د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او دوام ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ 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

•

 ANDSﺳﺮﻩ د اﻧﺮژي ﺳﮑټﻮر د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ارزوﻧﻪ وﺷﻲ

•

د اﻧﺮژي ﺳﮑټﻮر ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ 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

وروﺳﺘﻪ ﻧﻮرې ﭘﻠټﻨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﮐړي ،ﭘﻪ ګډون د زراﻋﺖ ،زدﻩ
ﮐړې ،روﻏﺘﻴﺎ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،او اوﺑﻮ.

د دوﻟﺘﺪارۍ د ﺳﮑټﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺘﻨﯥ
دوﻟﺘﺪاري د  ANDSدرﻳﻤﻪ ﺳﺘﻦ دﻩ .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هڅﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ د دوﻟﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮ ﻟﻮړوﻟﻮ ،د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ ادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ دﯼ .د اګﺴﺖ  2009د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د اهﻤﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د دوﻟﺘﺪارۍ ﭘﻪ ﺳﮑټﻮر ﮐﯥ
د ﺳﻴګﺎر ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﻠټﻨﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هﻐﻮ هڅﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ او ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ او ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ دا ﮐﺘﻨﻪ ﺑﻪ دوﻩ راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﻟﻮﻣړﻧﯽ ،ﭼﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻳﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺎري او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮال ﻣﻼﺗړ ﭘﺮ اﻧﺴﺠﺎم وي ،ﺑﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ .دوﻳﻢ راﭘﻮر ،ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
څﺨﻪ ﺑﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﺮﯦږي ،ﺑﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧﺪﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐړي .د دې ﮐﺘﻨﯥ اهﺪاف دي:
•

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

•

د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺴﺠﺎم ارزوﻧﻪ

•

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

•

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
دي ،هﻐﻪ ﭘﺮوژې ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ رﺳﻨﻴﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ دي ،او هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وزارﺗﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ د ﻧﻈﺎرت د
ادارو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دي.

ﻗﺮاردادي او د ﻗﺮارداد ﭘﻠټﻨﯥ
د ﺳﻴګﺎر د واﮎ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزي د دې ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي او د ﺟﻼ
ﺟﻼ ﻗﺮاردادوﻧﻮ هﺪﻓﻲ ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﻗﺮاردادي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ،د ﻗﺮاردادي د ﮐﺎري ﭼﺎرو ،او د ﻗﺮارداد ﭘﻪ
اړﻩ د ادارې د ﻧﻈﺎرت د ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ارزوﻧﻪ ﮐﻮي .ﺳﻴګﺎر ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺑﻪ د ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ او ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ
د ﺑﻬﺘﺮۍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﮐړي او ښﺎﻳﻲ د ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل څﯧړﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرې هﻮارې ﮐړي.
ﺳﻴګﺎر د ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ،د  USAIDد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ،
د  ،GOAاو ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﭘﻠټﻴﺰو ادارو ﺳﺮﻩ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺮﻳﮑﻮي .ﺧﻮ ،د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزي ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ دا
هﺪف ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻗﺮارداد د ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﮐړي ،ﭘﻪ ګډون د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺮاردادي د ﭘﻠټﻨﻮ ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﺑﻪ دا او
ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د دې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ رول ﻟﻮﺑﻮي ﭼﯥ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ
ﭘﻠټﻨﯥ ﺷﻮې وي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠټﻨﻮ اﻧﺘﺨﺎب د ﻧﻮرو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ﮐﺎر او هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي وي ﭼﯥ ﻧﻈﺎرت ﻏﻮاړي .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ
اړﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ادارو څﺨﻪ ډاټﺎ راﻏﻮﻧډوي ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د دې ﮐﺎل ﺗﺮ
ﭘﺎﯼ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮﯼ ﭘﻼن ﺑﺸﭙړ ﮐړي.
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﺳﻴګﺎر د ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻏﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت او ﮐﺎر ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻠټﻨﻮ
ﻳﻮﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﯧﻞ ﮐړې دﻩ .دا ﺑﻪ ﻳﻮﻩ رواﻧﻪ هڅﻪ وي ﭼﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﺮو  6-4ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﺮﯦږي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ
ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﻳﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﭙړ ﮐړي؛ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړي .ﺳﻴګﺎر
ﺑﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ د هﻐﻮ ﻣﺸﺎهﺪو او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ ﺧﭙﺮوي ﭼﯥ د دې ﭘﻠټﻨﻮ د ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ
راځﻲ .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ هﻤﺪاراز د ﻗﺮاردادي د ﮐﺎر او د ﻗﺮارداد د ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ د ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ارزوﻧﻪ هﻢ وﮐړي.
د ﻗﺮاردادي ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﻠټﻨﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارو ﻟﺨﻮا د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻳﺲ ﺑﺮګﺮ ګﺮوپ د ﮐﺎروﻟﻮ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي .د دې ﭘﻠټﻨﯥ اهﺪاف دي:
•

ﻗﺮاردادي ﺳﺮﻩ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ او ﮐﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل

•

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

هﺮ ﮐﻠﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت او ﮐﺎري ﭼﺎرو ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺎر ﺟﺪي ﮐﻤﺰورۍ راﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﮐړي ،ﻧﻮ ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﺟﻼ ﺟﻼ
ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﺗﻤﺮﮐﺰي ﻗﺮارداد د ﭘﻠټﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮر وﮐړي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ښﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ وي د ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻗﺮارداد ورﮐﻮﻟﻮ
ﭘﺮوﺳﯥ ﮐﺘﻞ ،ﭘﺲ ﻟﻪ ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻠټﻨﻪ او د ﻗﺮاردادي د داﺧﻠﻲ ﮐﻨټﺮول د ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮل.
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د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ هﻤﺪاراز ﭘﻪ ﺟﻮن  2009ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻠټﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﯧﻞ ﮐړي.

داﺧﻠﯽ ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻪ او اﺣﺘﺴﺎب
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ داﺳﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادارو او اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د داﺧﻠﻲ
ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او اﺣﺘﺴﺎب ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج واﺧﻠﻲ .هﺪف ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﮐﻤﺰورﻳﻮ ﺳﺮﻩ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﻨټﺮول ﮐﻤﺰورۍ او ﺧﺎﻣۍ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل دي .راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻪ د اﺣﺘﺴﺎب د ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ورﮐﻮي او ښﺎﻳﻲ د ﻧﻮرې څﯧړﻧﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ.
ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړې دي .ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﻠټﻨﻪ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب د ﭘﺮوګﺮام ) (CERPد اﺣﺘﺴﺎب او
ﮐﻨټﺮول ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج اﺧﻴﺴﺘﻞ دي .دا ﮐﺘﻨﻪ ﺑﻪ:
•

ﭘﻪ ﮐﺎر د اﭼﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د  CERPد ﺑﻮدﻳﺠﻮ اﺣﺘﺴﺎب ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي

•

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

دوﻳﻤﻪ ﭘﻠټﻨﻪ د هﻐﻪ ﻧﻈﺎرت او ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ادارو ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړاﯼ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې
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

•

د ﮐﺎري وړﺗﻴﺎ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ

•

ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ 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
اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (CSTC‐Aﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ،ﺑﻪ د  2009د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲ ،CSTC‐A .د
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د اﻳﺘﻼﻓﻲ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ﮐﯥ ،د دﻓﺎع د وزارت هﻐﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻌﺪو اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .ﺳﻴګﺎر اړوﻧﺪو
ادارو ﺗﻪ د هﻐﻮﯼ د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د راﭘﻮر ﻣﺴﻮدﻩ ورﮐړې دﻩ او  CSTC‐Aﺗﻪ د داﺳﯥ ﻋﻤﻞ د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮر ﮐﻮي
ﭼﯥ د ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﮐﺎري روزﻧﯥ او ورﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﮐړي.

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ،ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ،او ﻧﻈﺎرت
ﺳﻴګﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ ګټﻮرﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ،ﭘﻼن ﺟﻮړﻟﻮ ،او ﻧﻈﺎرت هﻐﻮ ﻣﺴﻠﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ د ټﻮﻟﯥ هڅﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ دي .ﻟﺪې اﻣﻠﻪ ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د هﻐﻮ ﺁﻻﺗﻮ ارزوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارو ،د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ،او اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯥ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﭘﻼن ﮐړي ،ﺳﻤﺒﺎل ﮐړي ،او
ﻧﻈﺎرت ﻳﯥ وﮐړي.
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د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت
ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ دا ﻣﻬﺎل د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د هﻐﻮ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ د ﺗﻮان ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﺗﻪ ډاټﺎ او د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮي .د دې ﮐﺘﻨﯥ هﺪف دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل دي ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ
ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ څﺮﻧګﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ هڅﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ او راﭘﻮر ﮐړي .دا ﺑﻪ:
•

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 دې ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارو ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،دﻗﻴﻘﻪ ،او ﺑﺸﭙړﻩ ډاټﺎ راﻏﻮﻧډﻩ
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 ﻻﻧﺪې ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻪ د ودې ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﮐﺎر وﮐړي:
•

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

•

د اړوﻧﺪو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﻠټﻨﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺗﻞ ﭼﯥ د ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﻢ ﮐړاﯼ ﺷﻲ

•

د ﭘﻠټﻨﻮ هﻐﻪ ﭼﺎرې ﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ د ﻧﻈﺎرت د هﺮې ادارې ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي

•

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

ﺳﻴګﺎر د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻔﺸﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ او د  GOAﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ رﺳﻤﻲ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﯥ وي.
ﺳﻴګﺎر د ﻣﺮﺑﻮﻃﻴﺎ او اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ﺷﻮرا او د ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اﺳﻴﺎ د ګډ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ د ډﻟﯥ
) (SWA/JPGﻏړﯼ دﯼ SWA/JPG .د ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎرت د اوﺳﻨﻴﻮ او ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ هڅﻮ د ﺑﺤﺚ
ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﻓﻮروم دﯼ ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ دﯼ .ﺳﻴګﺎر ﺗﻞ د دﻓﺎع ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ،او د  USAIDد
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ او د  GOAﺳﺮﻩ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻼن ﺷﻮې او راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ورﺳﺮﻩ اﻧﺴﺠﺎم ﮐړي .ﺳﻴګﺎر د دې
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ او د  GOAد اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ هﻢ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د  SWA/JPGدﻧﻨﻪ د ﻧﻈﺎرت د اﻧﺴﺠﺎم ﺿﻤﻨﻲ ډﻟﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي
ﭼﯥ د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ووﻳﻨﻲ ﺗﺮ څﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﻠﯥ اﻧﺴﺠﺎم ﮐړي.

ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﭘﻠټﻨﻪ
ﭘﻪ ﺳﻴګﺎر ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ اﺧﺮي ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ د ﭘﻠټﻨﯥ راﭘﻮر ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ورﺗﻪ د هﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل
ﺷﻮي .د  2009ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د دې ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﭘﻠټﻨﯥ د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړي .د دې هڅﯥ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﮐﻲ ﺑﻪ دا
وي:
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•

د ټﻮﻟﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ډاټﺎ راﻏﻮﻧډول او دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﭼﯥ هﻐﻪ څﺮﻧګﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﯧږي

•

داﺳﯥ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرل ﭼﯥ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ،ﻗﻮاﻋﺪو ،او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ،او ﭘﻪ ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﭘﻠټﻨﻮ او د
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

•

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

ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
د دې راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ رﻳﺎﺳﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮ څﻠﻮرو ﺗﻨﻮ ﺗﻪ زﻳﺎت ﮐړل.
د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺧﭙﻞ اﺧﺮي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړ او د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺎري ﭘﻼن ﺗﻴﺎر ﮐړ .ﭼﯥ
ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐړاﯼ ﺷﻲ ﻧﻮ دا دواړﻩ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ د رﻳﺎﺳﺖ د ﮐﺎر او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻻرښﻮدﻧﻪ
وﮐړي.
د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻮ هﻤﺪاراز د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د څﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﺑﺸﭙړ ﮐړل ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي
ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ .ﺳﻴګﺎر ﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎر هﻢ ﺟﻮړ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د دې
د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﭘﺮوژو د ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي.
ﻳﻮ راﭘﻮر ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوان او ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د -CERPد ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوژو د ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺳﻔﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺟﻤﻊ ﮐﻮي د
اﺧﺮي ﮐﺘﻨﯥ او ﺗﺒﺼﺮې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎرﻳږي .د دې ﺗﻤﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ دا راﭘﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯽ  2009ﮐﯥ ﺗﻤﺎم ﺷﻲ.

د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ دې څﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي:
•

د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ ﭘﺮوژې

•

د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ )ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ( د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ اړﺧﻮﻧﻪ

•

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

•

د ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﮐﺎر ﺗﯧﺰ ځﻮاب
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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
ﭘﻪ ﻟﻴﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﮐﺎر د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د اﺣﺘﻤﺎل ارزوﻧﻪ وﮐړي .د ﺳﻴګﺎر د ﺗﯧﺰ ځﻮاب د ﻣﻌﺎﻳﻨﻲ ټﻴﻢ ﺟﺎج
واﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ:
•

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

•

د ﭘﺮوژو د اﺳﻨﺎدو ،ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ او ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﻴﻮ ﻣﻮﺟﻮدګﻲ

•

د ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﮐﺎر د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻮ او ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ

•

د ﭘﺮوژو دواﻣﺪاري

د  USFOR‐Aاو  CJTF‐101ﺳﺮﻩ ﺗړون ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ﺗﻮان ورﮐﻮي ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻴﻮ ﺧﻨډوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﯼ وﻣﻮﻣﻲ او د
ﺑﺎګﺮام هﻮاﻳﻲ اډې او ﮐﻨﺪهﺎر هﻮاﻳﻲ اډې څﺨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ دواړو ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
دﻓﺘﺮوﻧﻪ او د اوﺳﯧﺪو ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي
ﮐړي دي.
د دې د اﺣﺘﻤﺎل د ارزوﻧﯥ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻴګﺎر د ﺗﯧﺰ ځﻮاب د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ټﻴﻢ د  CERPد ﺑﻮدﻳﺠﻮ د درﻳﻮ
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 وﻻﻳﺖ
ﮐﯥ .ﭘﻪ زراﻋﺘﻲ ﭘﺮوژو ﮐﯥ ،ﭼﯥ
ټﻮﻟﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا دوﻩ ﺳﻮﻩ زرﻩ ډاﻟﺮو د
ارزښﺖ وې ،دا ﺷﺎﻣﻠﯥ وې  (1د
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ د ښځﻮ د زﻋﻔﺮاﻧﻮ د
اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ  2008ﮐﯥ د زﻋﻔﺮاﻧﻮ د ﺑﻮټﻮ ﺑﻪ ﮐﺮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوژﻩ (2 ،د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ او ﭘﺮوان
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د څﺎروو د روﻏﺘﻴﺎ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ،او  (3د ﺟﺎن ﻗﺪم-ﺑﺎګﺮام د ځﻤﮑﯥ د هﻮاروﻟﻮ او د اﻧګﻮرو د
ﺑﺎغ د دﯦﻮال ﭘﺮوژﻩ .ﺳﻴګﺎر د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﭘﺮوژې اﻧﺘﺨﺎب ﮐړې ځﮑﻪ ﭼﯥ زراﻋﺘﻲ ﺳﮑټﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد
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.
د ﺳﻴګﺎر د ﺗﯧﺰ ځﻮاب ټﻴﻢ هﻤﺪاراز د  CERPﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ د ﺧﻮﺳﺖ د ﺑﺮﻗﻲ ګﺮﻳډ او ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﺷﺒﮑﯥ د ﺗﺮﻓﻴﻊ د ﭘﺮوژې څﺨﻪ هﻢ
ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړﻩ .ﺳﻴګﺎر د دې ﭘﺮوژې څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﯥ ﺳﺮﻩ
ﻧږدې ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ دﻩ ،دا د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﮐﺰ )د ﺳﺎﻟﻴﺮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ( ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ دﻩ ،او ﻟﺪې
اﻣﻠﻪ ﭼﯥ  ANDSﮐﯥ د ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﻴﺪ او وﻳﺶ ﭘﺮ ارزښﺖ زور اﭼﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ.
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 ANDSد اﻧﺮژۍ د ﺳﮑټﻮر
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﻤﻮﻟﻮ
او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر او
ﮐﻠﻴﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﭘﻴﺎوړې
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﺷﺮط ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯥ دﻩ .دا د
 2010ﺗﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﻮرې ﭘﻪ
ﻏټﻮ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ 65
ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻮروﻧﻮ او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻴﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ  25ﺳﻠﻨﻪ ﮐﻮروﻧﻮ
ﺗﻪ د ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﻴﺪ او وﻳﺶ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﺟﻨﻮري  2009ﮐﯥ د ﺧﻮﺳﺖ د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧټ اﺻﻠﻲ ﺣﺎﻟﺖ
د ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ دې ﻟﻴﺪﻧﻮ دا ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺿﺮورت وﻟﻴﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ او ﺳﺘﺮو ﭘﺮوژو ﮐﯥ د دواﻣﺪارۍ ﻣﺴﻠﯥ ﺣﻞ ﮐړاﯼ ﺷﻲ .ﺑﻪ
داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﻂ ﭼﯥ د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ د ښځﻮ د زﻋﻔﺮاﻧﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ  23ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪادﻩ ښځﯥ وروزﻟﯥ ﭼﯥ د
زﻋﻔﺮاﻧﻮ ﺗﺨﻢ وﮐﺮي ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﯥ ﮐړي ،او ﭘﻪ ګټﻪ ﻳﯥ وﭘﻠﻮري ،ﺧﻮ دا ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻪ دې ﻧﺪﻩ ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دوام وﮐړي .دا
ﭘﻪ وﺧﺖ او د ﺑﻮدﻳﺠﯥ دﻧﻨﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻮې وﻩ او د ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ وﻻﻳﺖ د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ورﮐړاﯼ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي .ﺧﻮ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت اﺳﺘﺎزو ووﻳﻞ دا وزارت هﻐﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻧﻠﺮي ﭼﯥ دا ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ
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 .هﻐﻪ
ﭘﻲ ار ټﻲ ﭼﯥ دا ﭘﺮوژﻩ ﻳﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړې وﻩ د دې ﭘﺮوژې ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮرې ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻧﺪي ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯥ .ﻟﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،د
دې اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ دا ﭘﺮوژﻩ ﺧﭙﻞ دا هﺪف ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دوام ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړ ﺷﻲ.
ﺳﻴګﺎر هﻤﺪاراز د ﺧﻮﺳﺖ د ﺑﺮﻗﻲ ګﺮﻳډ او د ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﺷﺒﮑﯥ د ﺗﺮﻓﻴﻊ ﭘﻪ ﭘﺮوژﻩ ﮐﯥ د دواﻣﺪارۍ ﺟﺪي ﻣﺴﻠﯥ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯥ .ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ دا ﭘﺮوژﻩ ،ﭼﯥ ﻟګښﺖ ﻳﯥ  1ﻣﻠﻴﻮن ډاﻟﺮ و ،ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2008ﮐﯥ د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺴﻮول ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﺷﻮﻩ ،ﻧﻮ ټﻮﻟﻮ درﻳﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻳﻮ ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻢ ډول ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ .ﺧﻮ ،د  2009ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ دﻏﻪ ځﺎﯼ څﺨﻪ
د ﺳﻴګﺎر د ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮ ﺟﻨﺮاﺗﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎوﻩ او ﻳﻮاځﯥ د  60ﺳﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﻠﯧﺪﻩ .د ﭘﺮوژو د اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دا ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻪ هﺮ ﻳﻮ د  116000ډاﻟﺮو د ﻟګښﺖ ول .د ﭘﺮوژې ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ دوو
ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﺎوﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﯥ ورﮐﯥ وې .ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ د دې ﭘﺮوژې د ﻳﻮې ﻻ ﺟﺎﻣﻌﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د دواﻣﺪارۍ د هﻐﻮ ﻣﺴﻠﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ځﺎﯼ د ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل راوﭼﺘﯥ ﺷﻮې دي) .د ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ د
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﻤﻴﻤﻪ ت وګﻮرئ(.
د ځﺎﻳﻮﻧﻮ دې ﺳﻔﺮوﻧﻮ اﺳﺎﺳًﺎ د ﺳﻴګﺎر ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﮐﯥ د څﯧړﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ،د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ ﺳﺘﺮ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ او د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړي.
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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
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړو ﺷﻮﻳﻮ او رواﻧﻮ ﭘﺮوژو دﯼ .دا ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي ﭼﯥ
ﭘﻪ دې ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ورﺳﺮﻩ ﻳﻮ
ځﺎﯼ ﮐړي.

د ﺧﻮﺳﺖ ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧټ ﭘﻪ ﺟﻮن  2008ﮐﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻮ او
ﺑﺮﯦښﻨﺎ ورﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﻟﻪ ﻧﺼﺒﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ

د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﭘﻪ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ
وي ﻣﺴﻠﮑﻲ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮان،
ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ،او د ﭘﺮوګﺮام ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ .د وداﻧﻴﻮ او د
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
ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ول .د ټﻮﻟﻮ
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
ﻣﻘﺎم ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول اﻧﺘﻈﺎم ﺷﻮې.

د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ )ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ( د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د اړﺧﻮﻧﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ د دې ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړي .ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﺳﻔﺮوﻧﻮ او د ﭘﻲ ار ټﻲ د ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺸﻮرې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﺳﻴګﺎر د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د ﻣﺴﻠﻮ ﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﭼﻴﮏ ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻮ
ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ دا ارادﻩ ﻟﺮي ارزوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي داﺳﯥ ﻣﻬﻢ ښﻮدوﻧﮑﻲ ﻟﮑﻪ د ﻋﻤﻠﯥ ﺑﻴﻦ اﻻداري
ﮐﭽﯥ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﻣﻌﻴﺎر )اﻧټﺮﻧﻴټ ،ګﺮځﻨﺪﻩ ﺗﻠﻴﻔﻮن او د ځﻤﮑﻨﻲ ﺗﻠﻴﻔﻮن ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن( ،د ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮ د هﺎرډوﻳﺮ او ﺳﺎﻓټ وﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدګﻲ ،د ژوﻧﺪ ﻣﻼﺗړ ،او د ټﻴﻢ ﻣﻮرال .دا ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻪ هﻐﻪ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ هﻢ وﭘﯧﮋﻧﻲ ﭼﯥ د ﭘﻲ ار ټﻲ د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺸﺎوران
ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ د  2009ﻟﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﺨﮑﯥ د څﻠﻮرو ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﺸﭙړې ﮐړي او ارادﻩ
ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ وﮐړي.
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د ﺗﻤﺎس ﺷﻤﯧﺮﻩ /د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﺳﻴﺴټﻢ
ﺳﻴګﺎر ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﻤﺎس ﺷﻤﯧﺮﻩ|د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﺳﻴﺴټﻢ ﭘﺮاخ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ،
ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ،اﻳﺘﻼﻓﻲ ﻣﻠګﺮو ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻻرې ورﮐړي ﭼﯥ ﭼﯥ د دوﮐﯥ ،ﺿﻴﺎع ،ﻏﻠﻂ
اﻧﺘﻈﺎم ،او اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮروﻧﻪ ﭘﻮرې راﭘﻮر ﮐړي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر ﻳﻮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ګﺮځﻨﺪﻩ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮښﻪ ﻟﺮي ،د دﻓﺎع د
وزارت د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ د ډي اﻳﺲ اﻳﻦ ﮐﺮښﻪ ،او ﻳﻮﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﮐﺮښﻪ .ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
ﺳﻴګﺎر ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ډي اﻳﺲ اﻳﻦ ﮐﺮښﻪ ﻟﺮي ،ﻳﻮ ﺧﻮﻧﺪي وﻗﻒ ﻓﺎﮐﺲ ﮐﺮښﻪ ،او ﻳﻮ وﻗﻒ ﺑﺮﯦښﻠﻴﮏ .ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﻧﻪ ښﻮدﻟﻮ
ﺳﺮﻩ د ﺳﻴګﺎر د وﯦﺒﭙﺎڼﯥ ﻟﻪ ﻻرې هﻢ داﺧﻠﯧﺪاﯼ ﺷﻲ .ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻏږ ﻟﻴﮏ ﭘﻪ درﻳﻮ ژﭘﻮ ﮐﯥ ﺟﻮړ ﮐړﯼ دﯼ –
دري ،ﭘښﺘﻮ ،او اﻧګﻠﻴﺴﻲ – څﻮ زﻧګ وهﻮﻧﮑﻴﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐړي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺖ راﭘﻮر ﮐړي .د ﻏږ ﻟﻴﮏ زﻧګ وهﻮﻧﮑﻴﻮ
ﺗﻪ د ﺳﻴګﺎر د وﯦﺒﭙﺎڼﯥ ﺣﻮاﻟﻪ هﻢ ورﮐﻮي.
ﺳﻴګﺎر ﻟﻪ ﺟﻨﻮري  2009راهﻴﺴﯥ د ﺗﻤﺎس د ﺷﻤﯧﺮې|د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د ﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻪ ﻻرې څﻠﻮر ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي
دي .ﺳﻴګﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړې ﭼﯥ د دې ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دوو اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ درﻟﻮد ،او د دوو ﻧﻮرو ﭘﻪ اړﻩ څﯧړﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ
ﮐړي اﻳﺎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺗﻮروﻧﻮ ﮐﯥ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ .هﻐﻪ ټﻮل ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮي ﺑﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ،د
ﺳﻴګﺎر د ﻋﻤﻠﯥ او ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ او ﻳﺎ د ﻣﺴﻮوﻟﻮ ادارو د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﯧږل ﮐﯧږي.
ﺳﻴګﺎر هﻤﺪاراز د ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳټﺮې ﭘﻪ درﻳﻮ ژﺑﻮ  -اﻧګﻠﻴﺴﻲ ،دري ،او ﭘښﺘﻮ – د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ،د ﺳﻔﺎرت ﭘﺮ ﺳﻴﻤﻴﻴﺰو دﻓﺘﺮوﻧﻮ ،ﭘﻲ ار ټﻴﻤﻮﻧﻮ ،او د وﻇﻴﻔﻮ ﭘﺮ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ
وﻳﺸﻲ ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﺴﻮ ورﮐړل ﺷﻮې دي .ﺳﻴګﺎر د ټﻮﻟﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ رﻳﮑﺎرټ ﺳﺎﺗﻲ .د دې ﺗﻤﺎس ﻻرو ﭘﻪ اړﻩ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ دې وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي
.www.sigar.mil/fraud

د ﺗﯧﺰ ځﻮاب د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ د ﺗﯧﺰ ځﻮاب د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ ﺿﺮوري وي او ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ
ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﭼﯥ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .دا ﺗﯧﺰې ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ ﺳﻴګﺎر وﺗﻮاﻧﻮي ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺑﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او ﻳﺎ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﮐﺎﻧګﺮس ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او دﻓﺎع د ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺎﻧﻮ ،او ﻳﺎ هﻐﻮ ﻧﻮرو
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ځﻮاب وواﻳﻲ.
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څﯧړﻧﯥ
ﻟﻪ ﺟﻨﻮري  2009راهﻴﺴﯥ ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دوﻩ ﺗﻨﻪ څﯧړوﻧﮑﻲ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړي دي ،او ﭘﻪ څﻠﻮرو ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د
ګډوډﻳﻮ او ﺧﺮاﺑﻴﻮ د ﺗﻮروﻧﻮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړې دي.
ﺳﻴګﺎر هﻤﺪاراز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬووﻧﮑﻮ ادارو ﺗﺮﻣﻨځ د اﻧﺴﺠﺎم او هﻤﮑﺎرۍ د ﺑﻬﺘﺮۍ
ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي .د دې هڅﯥ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،دې ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐﺎر ﮐړﯼ ﭼﯥ د ﻗﺮارداد د ﻓﺴﺎد ﻧړﻳﻮال هﺪف ځﻮاﮎ
) (ICCTFﻣﺮﺑﻮط او ﭘﺮاخ ﮐړي.

د ﻗﺮارداد د ﻓﺴﺎد ﻧړﻳﻮال هﺪف ځﻮاﮎ )(ICCTF
ﭘﺮ ﺳﻴګﺎر ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،ﭘﻪ  ICCTFﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي د دﻓﺎع د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪﻣﺖ )(DCIS؛ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ )(FBI؛ او د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ) .(CIDد ﺳﻴګﺎر څﯧړوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﺑﺎګﺮام هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﮐﯥ د  ICCTFد ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ
څﺨﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻟﻪ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر رارﺳﯧﺪﻟﯽ ICCTF ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ  CSTC‐Aﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﺟﻮړ ﮐړﯼ او ﭘﻼن ﻟﺮي
ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ﺟﻮړ ﮐړي .ﭘﻪ  ICCTFﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر ﻣﻠګﺮو ادارو ﺧﭙﻞ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ زﻳﺎت ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯥ دې ﻧﻮﻳﻮ
دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ICCTF .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هﻮاﻳﻲ ځﻮاﮎ د ځﺎﻧګړﻳﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ دﻓﺘﺮ ) (OSIﺗﻪ هﻢ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړې
ﭼﯥ ﭘﻪ  ICCTFﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
د څﯧړﻧﻮ رﻳﺎﺳﺖ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺮاب ﭼﻠﻨﺪ د څﯧړﻧﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي،
ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ﭘﺮ هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ وي .ﻳﺎ د ﻧﻮرو او
ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ څﯧړﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې دا رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻠﮑﻲ او ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻀﻴﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي ،ﺟﻮړوي او ﻳﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي .د دې څﯧړﻧﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ دﯼ ،داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺮاردادوﻧﻮ
ﮐﯥ دوﮐﻪ او ﻓﺴﺎد ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د ﻣﺸﻦ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي .ﮐﻪ ﺿﺮورت وي ﻧﻮ ﺳﻴګﺎر ﺧﭙﻠﯥ څﯧړﻧﯥ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو اﻳﺘﻼﻓﻴﺎﻧﻮ 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:
•

هﻐﻪ ټﻮﻟﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي

•

د ﺟﻨﺎﻳﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺟﻮړول

•

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د څﺎرﻧﻮال د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ اﻧﺴﺠﺎم او ﻣﻼﺗړ

•

د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل
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•

د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ او د ﭘﻠټﻨﻮ د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ
درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮروﻧﻪ
ﭘﻪ ﺳﻴګﺎر ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس او د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ او ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻨﻲ
ﺑﻨﺴټ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي راﭘﻮروﻧﻪ وﺳﭙﺎري .دا راﭘﻮروﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗړاو د ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﻪ اړﻩ
ﺗﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
ﺳﻴګﺎر د ارﺗﺒﺎط او اﻧﺴﺠﺎم ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ او ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯥ د ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺧﻨډ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯽ
دﯼ .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د دې ﺳﺘﻮﻧځﯥ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ د
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او هﻐﻮ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﮐﯥ راﻣﺨﺘﻪ دي.
دا ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﭘﺮوژو ﺳﺮوﯼ ګﺎﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐړي ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺳﮑټﻮر دﻧﻨﻪ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې وي ،ﺑﻪ د
ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﻮ او ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ د ﮐﺎر ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وي او هﻐﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ راواﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ادارو او
هﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي.

د ﺳﻴګﺎر وﯦﺒﭙﺎڼﻪ )(www.sigar.mil
ﺳﻴګﺎر ﻳﻮﻩ ﻋﺎﻣﻪ وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺎرت د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﮑﯥ هﺮ وﺧﺖ ﺗﺎزﻩ ﺣﺎل ورﮐﻮي .ﭘﻪ دې وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﮐﯥ د
ﺳﻴګﺎر د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻮ او هﻤﺪاراز ﭘﻠټﻨﻮ او ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ ارﺷﻴﻒ ﺷﺘﻪ .دا هﻤﺪاراز د ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،او ﻧﺎﺳﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل د راﭘﻮر ﮐﻮﻟﻮ د ذرﻳﻌﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ هﻢ ﮐﺎر ﮐﻮي.
د ﭘﻠټﻨﻮ او ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ راﭘﻮروﻧﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﺮﯦږي ﻧﻮ ﭘﺮ وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﺑﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﻄﻮﻧﻪ ،ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻪ ،او د
ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺧﻄﻮﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ ﭘﻪ دې وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﺧﭙﺮﯦږي.
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د ﺳﻴګﺎر اﻧﺪﯦښﻨﯥ
ﺳﻴګﺎر د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ
د ﺳﻴګﺎر د ﻧﻈﺎرت د رول ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺪﯦښﻨﻮ ﻣﺴﻠﯥ راوﭼﺘﻮل او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ادارو ﻧﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮل دي ﭼﯥ
هﻐﻮﯼ د دې ﻣﺴﻠﻮ د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﮐﻮي .ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﺴﺎد د ﻳﻮې دﻏﺴﯥ اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯽ دﯼ.
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاﻗﻌﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴګﺎر څﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې
دﻩ:
•

ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ  2008ﮐﯥ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻴﻒ اﺗﻤﺮ ،ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ووﻳﻞ هﻐﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ  35ﻧړﻳﻮال
ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن اﺣﺘﺴﺎب د ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر وﮐړي څﻮ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي .دې وزﻳﺮ دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻔﺎرت د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدګۍ ﮐﯥ وﮐړﻩ .د اﭘﺮﻳﻞ  2009ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﮐﯥ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭼﺎرواﮐﻴﻮ د ﺳﻴګﺎر ﺳﺮﻩ ﺗﻤﺎس وﻧﻴﻮ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزﻳﺮ دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ورﺳﺮﻩ ﺑﺤﺚ
ﮐړي.

•

ﭘﻪ ﺟﻨﻮري  2009ﮐﯥ ،ﺳﻴګﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻨټﺮول او ﭘﻠټﻨﯥ د دﻓﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ،ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ
ﺷﺮﻳﻔﻲ ،ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل او د ﭘﻠټﻨﯥ هﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړل ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﻳﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي .د دې ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ،ﭼﯥ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﮐﻤﭙټﺮوﻟﺮ ﺟﻨﺮال ﻟﺨﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ "ژﻳړ ﮐﺘﺎب" ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي ،ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ،
ﻧﺘﻴﺠﻮ ،او هﻐﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮي وي .ﺳﻴګﺎر د داﺧﻠﻲ
ﮐﻨټﺮول ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ – ﭼﯥ د "ﺷﻴﻦ ﮐﺘﺎب" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧږي – هﻢ ﺑﺤﺚ ﮐړل ﮐﻮم ﭼﯥ د ﮐﻤﭙټﺮوﻟﺮ ﺟﻨﺮال ﻟﺨﻮا
ﺟﻮړ ﺷﻮي دي .ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺷﺮﻳﻔﻲ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ دا ﺑﻪ ګټﻮرﻩ وي ﮐﻪ دا ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ،ﻳﺎ د دې ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺑﺮﺧﯥ ،ﭘﻪ
دري او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وي GOA .ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐړﯼ ﭼﯥ دا ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ژﺑﺎړل ﺷﻮي،
ﺧﻮ ﭘﻪ دري او ﭘښﺘﻮ ﻧﻪ .ﺳﻴګﺎر دا ﻣﺴﻠﻪ د ﻳﻮ ﺧﻂ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻔﺎرت ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﮐړې
دﻩ.

•

ﭘﻪ ﻣﺎرچ  2009ﮐﯥ ،وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر ﻧﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ او ﻣﺸﻮرﻩ
ﻳﯥ راﮐړﻩ ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر دې د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ ﺷﻮرا ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .ﺳﻴګﺎر ښﺎﻳﻲ ﻣﺒﺼﺮ ﺷﻲ ،ﺧﻮ د
ﻧﻈﺎرت د ﻳﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ادارې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دﻏﯥ ﺷﻮرا ﮐﯥ ګډون ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻟﯽ.

ﭘﻪ ﺟﻨﻮري  2009ﮐﯥ د دﻓﺎع وزارت راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ اداري ﻓﺴﺎد د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هڅﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻮي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﭘﻪ اﻋﻼﻧﻮﻟﻮ ﮐﯥ ،وﻟﺴﻤﺸﺮ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎدﻩ
ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت "ﭘﺮ هﻐﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﺸﻲ ﭘټﻮﻟﯽ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﮐﻤﻮي ".هﻐﻪ ووﻳﻞ
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﻏﻮاړي "د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ ﺗړون وﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺎﺳﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ واﺿﺤﯥ ﻻﻳﺤﯥ 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 اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺧﻂ
ﻟﻴږﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻳﯥ د دې ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې دﻩ:
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•

اوﺳﻨﻲ او ﭘﻼن ﺷﻮي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ وي

•

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

•

هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ او د ﺟﻼ ﺟﻼ 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

د دې ﺧﺒﺮې ﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ دا ﺗﻮان ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻓﺴﺎد ﺿﺪ هڅﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ اداري ﺷﮑﻞ ورﮐړي د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻳﻮﻩ داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ  (1د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج واﺧﻠﻲ او  (2ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د دﻏﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ
ﮐړي دي .دا ﭘﻠټﻨﻪ ﺑﻪ هﻤﺪاراز دا ﺧﺒﺮﻩ ورازوي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ ځﻮاب وﻳﻠﯽ.

ﺳﻴګﺎر د وﺳﻠﻮ د اﺣﺘﺴﺎب د ﻣﺴﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د  CSTC‐Aﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل
د  GOAد ﻳﻮ راﭘﻮر ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د وﺳﻠﻮ د اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻤﺰورۍ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻲ ،ﺳﻴګﺎر د
 CSTC‐Aد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺟﻨﺮال او د هﻐﻪ د ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻮ د ﻣﺴﻮول ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ دا ﻣﺴﻠﻪ ورﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﮐړي .د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺟﻨﺮال ﻟﻪ ﻣﺨﯥ CSTC‐A ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮ
وﺳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴﺮﻳﻞ ﻟﻤﺒﺮو ﻳﻮﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي ﭼﯥ  CSTC‐Aﺗﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي CSTC‐A .د ﻟﺴﻮ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺴﻠﮑﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ د هﻐﻮ وﺳﻠﻮ د ﺗﻌﻘﻴﺒﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﯥ ﺣﻞ ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي.
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د ﺳﻴګﺎر ﻳﻮ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د د دﻓﺎع وزارت د  IGد هﻐﻪ ټﻴﻢ ﺳﺮﻩ ﻣﻠګﺮﯼ و ﭼﯥ ﭘﺮ دې ﻣﺴﻠﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
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د ﺳﻴګﺎر ﺑﻴﺎن

د  2009د ﻣﺎرچ ﭘﻪ 25ﻣﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﺳﻴګﺮ او  GOAﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ،د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﯧټﯥ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎن ورﮐړو "د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ :څﺮﻧګﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﻢ او ﻧﺎﺳﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟګړې هڅﯥ اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﮐﻮي ".د دې ﺑﻴﺎن ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د دې اهﻤﻴﺖ ﭘﺮ
ګﻮﺗﻪ ﮐړ:
•

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﯥ د ﻧﻈﺎرت د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب د دﻓﺘﺮ ) (GOAﺳﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻮل
ﭼﯥ ﭘﺮاخ ﮐﺎر ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړاﯼ ﺷﻲ

•

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

ﺳﻴګﺎر د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ ،GOA ،USAID ،او ﻧﻮرو ادارو څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﻻﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ
ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ورﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﮐړي او ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ،او ﻣﺘﻮﻗﻊ څﯧړﻧﯥ ﻣﺮﺑﻮﻃﯥ ﮐړي.
ﺳﻴګﺎر دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎداښﺖ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې ځﻴﻨﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړاﯼ ﺷﻲ .هﻐﻪ
ووﻳﻞ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﯥ ادارې ﺑﺎﻳﺪ دا ﺗﺠﺮﺑﯥ وګﻮري او ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ﺑﻬﺘﺮې ﮐړي .هﻐﻪ
دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ژﻣﻨﺘﻴﺎ دﻩ .هﻐﻪ
ووﻳﻞ د ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ هﻤﮑﺎرۍ او اﻧﺴﺠﺎم اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮ څﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ ﮐﯥ څﻮﻣﺮﻩ زﻳﺎت ﭼﯥ ﮐﯧﺪﻻﯼ ﺷﻲ اﻏﯧﺰ ﮐړاﯼ وي.
د ﮐﺎﻧګﺮس د دې ﻋﻼﻗﻤﻨﺪې 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

ﺳﻴګﺎر د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﺒﺎرﻩ د  23ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
 2008د څﻠﻮرﻣﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻟﭙﺎرﻩ  2ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﮐړل او  5ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﻧﻮر ﻳﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008د ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﻟﭙﺎرﻩ .ﮐﺎﻧګﺮس وروﺳﺘﻪ د ﭘﻴﺎوړي اﻣﻨﻴﺖ ،د اﻓﺖ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او دواﻣﺪارو اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ د
ﻗﺎﻧﻮن  2009د ﻻﻧﺪې ﭘﻪ  16ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ټﻮﻟﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﮐﯥ  9ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻲ ډاﻟﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﮐړل.
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دا  16ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﺑﻪ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﯥ د دې ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  52ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭘﻪ ﮐﺎر وګﻮﻣﺎري او
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،ځﺎﯼ ،او ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻳﻲ ﻣﻼﺗړ وﮐړي .ﺧﻮ ،دا د هﻐﻮ  23.2ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﮐﻢ دي ﭼﯥ ﭘﻪ
اﺻﻞ ﮐﯥ ﻳﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ د دې دﻓﺘﺮ د ﻧﻈﺎرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ډول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړي.

د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ د ﺳﻴګﺎر دا ﺗﻮان ﻣﺤﺪودوي ﭼﯥ هﻐﻪ  90ﺗﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر وګﻮﻣﺎري ﭼﯥ د ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ارزوﻧﻮ،
ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ارزوﻧﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي ﮐﻮم ﭼﯥ د هﻐﻮ  32ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو د ﺑﺸﺮي او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﻏﯧﺰﻣﻦ
ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي دي .د  2008د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ درﯦﻤﻪ ﻧﯧټﻪ ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ رﺳﻤﻲ
ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ او ﺑﻮدﻳﺠﯥ د دﻓﺘﺮ ﺿﻤﻴﻤﻴﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺗﻪ د  7.2ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﻏﻮښﺘﻨﻪ ورﮐړﻩ د دې
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د دې ادارې ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻲ.

اﺧﺘﺼﺎص
د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﻟﭙﺎرﻩ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ،
اﻳﭻ.ار2642.
د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﻟﭙﺎرﻩ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ،
اﻳﭻ.ار2642.
ﭘﻴﺎوړﯼ اﻣﻨﻴﺖ ،اﻓﺘﻲ
ﻣﺮﺳﺘﯥ او دواﻣﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن،
2009

ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې اﺧﺮي ﻧﯧټﻪ
2009\30\9
2008\30\6

رﻗﻢ
 2ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ

ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻲ.اﻳﻞ-110 .
252

اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې
2008\30\6

2008\30\9

 5ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ

ﭘﻲ.اﻳﻞ-110 .
252

2008\30\6

2008\1\10

2010\30\9

 9ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ

ﭘﻲ.اﻳﻞ-110 .
329

2008\30\9

2008\30\9

ټﻮﻟﯥ

 16ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ

ﭼﻮﮐﺎټ  – 1-2د ﺳﻴګﺎر د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(
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د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮوﻧﻪ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د دې د اﺧﺮﻧﻲ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻤﻠﯥ او
دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐړﯼ دﯼ .د ﻣﺮﮐﺰي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ټﻮﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ د  14ﻧﻪ  32ﺗﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻮې دﻩ .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ
دې ،ﺳﻴګﺎر دا ﻣﻬﺎل ﻟﺲ ﻗﺮاردادﻳﺎن ﭘﺮ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرﻟﻲ ﭼﯥ د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﻟﮑﻪ د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ
راﭘﻮروﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل .ﭘﻪ دې ﺷﻤﯧﺮو ﮐﯥ هﻐﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺪﯼ ﭼﯥ د ﺳﻴګﻴﺮ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ .ﻻﻧﺪې ﭼﺎرټ د دوﻳﻤﯥ
درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﭘﻪ ﺑﺎﯼ ﮐﯥ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﺳﻴګﺎر د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﮐﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .ﺳﻴګﺎر  20اﺿﺎﻓﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻲ دي او ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د درﻳﻤﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺗﺮ ﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﮐﺎر وګﻮﻣﺎري.

رﻳﺎﺳﺖ

ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د ﺟﻨﻮري  2009 ،1ﺳﺮﻩ ﺳﻢ

ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د ﻣﺎرچ  2009 ،31ﺳﺮﻩ ﺳﻢ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ

5

6

ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ

8

11

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ

0

2

ﭘﻠټﻨﯥ

0

7

ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ

1

4

څﯧړﻧﯥ

0

2

ټﻮل

14
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ﭼﻮﮐﺎټ  – 2-2د ﺳﻴګﺎر ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ

د ﺳﻴګﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻓﺘﺮ
د ﺗﻴﺮې درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړﻩ .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ
ﺳﻔﺎرت ﮐﯥ د دې د ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ  ،CSTC‐Aﺑﺎګﺮام هﻮاﻳﻲ ډګﺮ او ﮐﻨﺪهﺎر هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﮐﯥ ﺳټﻼﻳټ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐړل .دا دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ
ﻧﻈﺎرت ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.
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د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻪ
د دې راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻮدې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دوﻩ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐړل .هﻐﻪ د
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د ﻣﻬﻤﻮ ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺸﻦ د ﻟﻮړﭘﻮړي ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د
ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﻦ ورﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړي ،ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ او څﯧړﻧﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻮ او د دې ﺳﺎزﻣﺎن د اﻏﯧﺰﻣﻦ ﻧﻈﺎرت د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ و .ﺳﻴګﺎر د ﻻﻧﺪې ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل:

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 وﻻﻳﺖ واﻟﻲ

•

د ﮐﻮﻧړ وﻻﻳﺖ واﻟﻲ

•

د ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﻟﻲ

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﮐﺎدﻣۍ رﻳﻴﺲ

•

د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل واﻟﻲ

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ادارې اﺳﺘﺎزي:
•

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﻔﻴﺮ

•

د ﻣﺸﻦ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﺸﺮ

•

د  USFOR‐Aد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﺟﻨﺮال
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د ﺳﻴګﺎر ﻧﻈﺎرت
•

د  USFOR‐Aد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺟﻨﺮال

•

د  USFOR‐Aﻣﺸﺮ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ

•

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﻔﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎور

•

د روزوﻧﮑﻮ د ﻣﺸﺎورت ګډﻩ ډﻟﻪ ) (CTAGاو ﻧﻈﺎﻣﻲ اﮐﺎدﻣﻲ

•

د ﻳﻮ اﻳﺲ اﻳﯽ اﻳﻲ ډي د ﻣﺸﻦ ﻣﺴﻮول

•

د  USAIDد ﻣﺸﻦ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژې د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﺴﻮول

•

د  USAIDد ﻣﺸﻦ ﮐﻨټﺮوﻟﺮ

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺠﻴﻨﻴﺮۍ څﺎﻧګﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

•

د ګډې اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د اﻧﺘﻘﺎل – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

اﻳﺘﻼﻓﻲ ﻣﻠګﺮي:
•

ﺳﻴګﺎر هﻤﺪاراز د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﻳﺘﻼﻓﻲ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ،ﭘﻪ ګډون د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﺟﻨﺮال.CTAG ،
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د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﯥ ادارې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د ﻣﺎﻟﻲ ډاټﺎ ﭘﻠټﻨﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻗﺮاردادوﻧﻪ
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ

3

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2001راهﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ  32.9ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﮐړي
دي .ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮل ﺷﺎوﺧﻮا  25.4ﻣﻠﻴﺎردﻩ
ډاﻟﺮو ژﻣﻨﯥ ﮐړې دي .دا ﻣﻬﺎل ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت د هﻐﻪ  58.3ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو  60ﺳﻠﻨﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ.

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ ﭘﻪ  2007ﮐﯥ ﻟﻮړې درﺟﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .هﺮ څﻮ ﮐﻪ اوﺳﻨۍ د
 2009ﺷﻤﯧﺮې ﻳﻮ ﻣﺦ ﮐښﺘﻪ ﻣﻴﻼن اﻧﻌﮑﺎﺳﻮي ،ﺗﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﮐﻪ د  2009د ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
د ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻈﻮرﻩ ﺷﻲ.

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګډون د ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل -2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ) 2009ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل او د ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﯧﺮې

اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ

) – 2001ﭘﻲ.اﻳﻞ(20-107 .

193

) – 2002ﭘﻲ.اﻳﻞ(17-107 .

939

) – 2003ﭘﻲ.اﻳﻞ  ،7-108ﭘﻲ.اﻳﻞ(11-108 .

985

) – 2004ﭘﻲ.اﻳﻞ(106-108 .

462،2

) – 2005ﭘﻲ.اﻳﻞ ،287-108 .ﭘﻲ.اﻳﻞ(13-109 .

902،4

) – 2006ﭘﻲ.اﻳﻞ ،102-109 .ﭘﻲ.اﻳﻞ ،148-109 .ﭘﻲ.اﻳﻞ(234-109 .

534،3

) – 2007ﭘﻲ.اﻳﻞ ،289-109 .ﭘﻲ.اﻳﻞ ،28-110 .ﭘﻲ.اﻳﻞ92-110 .
 ،ﭘﻲ.اﻳﻞ ،116-110 .ﭘﻲ.اﻳﻞ ،137-110 .ﭘﻲ.اﻳﻞ(149-110 .

043،10

) – 2008ﭘﻲ.اﻳﻞ ،161-110 .ﭘﻲ.اﻳﻞ(252-110 .

804،5

) – 2009ﭘﻲ.اﻳﻞ ،161-110 .ﭘﻲ.اﻳﻞ(252-110 .

073،4

ټﻮل

935،32

ﭼﻮﮐﺎټ  – 1-3ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻣﺎرچ  2009د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي
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د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ

ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﯥ ادارې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ درﻳﻮ ادارو – د دﻓﺎع وزارت ) ،(DoDﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارې ) ،(USAIDاو د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت – ﺗﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ هﻐﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې
وي .د دﻓﺎع وزارت او  USAIDﭘﻪ ﺷﺮﻳﮑﻪ ﺗﺮ  27ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو زﻳﺎت ادارﻩ ﮐﻮي .ﻧﻮرو ادارو ،ﭘﻪ ګډون د زراﻋﺖ د
وزارت ،د ﻋﺪﻟﻴﯥ ،او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺧﺰاﻧﯥ هﻢ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې دي .ﻟﻪ  2003راهﻴﺴﯥ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ د ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﺗﺮ  81.5ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو زﻳﺎت )اﻧﺪازﺗًﺎ  56ﺳﻠﻨﻪ( د دﻓﺎع وزارت ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي دي.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  – 2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(
ﻧﻮرې ادارې
$ 133

د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
ادارﻩ )(USAID
$ 9,280

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
$ 4,624

د زراﻋﺖ وزارت
$ 379

دﻓﺎع وزارت
$ 18,519

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

اﻧځﻮر  – 1-3ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دﻓﺎع وزارت ،USDA ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،USAID ،او ﻧﻮرو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ 2009
ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
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د دﻓﺎع وزارت ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د دﻓﺎع وزارت ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﮐﯥ د ﭘﻲ.اﻳﻞ 161-110 .او ﭘﻲ.اﻳﻞ 252-110 .ﻟﻪ ﻻرې ﺷﺎوﺧﻮا  3.4ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ او
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﮐﯥ د ﭘﻲ.اﻳﻞ 161-110 .او ﭘﻲ.اﻳﻞ 252-110 .ﻟﻪ ﻻرې  2.5ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو
دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ټﻮل  5.9ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ دي .د دې ﭘﻴﺴﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ) (ASFFاو د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د
ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام ) (CERPﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ دي.

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د دﻓﺎع وزارت
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل -2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(
 2002د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ د ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﮐﻪ
د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام
د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ
ﺑﻴړﻧﯽ او ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻟګښﺖ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او اﻧﺘﻈﺎم
ﺳﺎﻳﻨﺲ او اﻧﺠﻴﻨﻴﺮي

ټﻮل:

$ 18,519

روزﻧﻪ او ﺗﺠﻬﻴﺰوﻧﻪ

د

اﻧځﻮر  – 2-3دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د د دﻓﺎع وزارت ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي

د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
 ASFFﺗﺮ  15ﻣﻠﻴﺎردﻩ زﻳﺎت ،او ﻳﺎ د  18.5ﻣﻠﻴﺎردﻩ هﻐﻪ ډاﻟﺮو ﺷﺎوﺧﻮا  80ﺳﻠﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د دﻓﺎع وزارت ﺗﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي ول ASFF .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو ) (ANAاو اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ) (ANPﺟﻮړ ﮐړاﯼ
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ﺷﻲ .د دې اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روزﻧﯥ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐړاﯼ ﺷﻮي دي د
اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﭘﺮوژې ﭼﯥ د ﭘﻮځ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ او ﺗﺮﻓﻴﻊ ﮐړاﯼ ﺷﻲ.
د دﻓﺎع وزارت دا ﻣﻬﺎل  ASFFد دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي ﭼﯥ د ګډ اﻧﺘﻘﺎل د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﺳﻲ اﻳﺲ ټﻲ اﻳﺲ-اﯼ( د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
ﻣﻼﺗړ وﮐړي ،ﮐﻮم ﭼﯥ اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ) (ANSFد ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي CSTC‐A .ﻳﻮ
ګډ ﺧﺪﻣﺖ دﯼ ،ﻳﻮ اﻳﺘﻼﻓﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﻧﺎډا ،ﭘﻮﻟﻴﻨډ ،اﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،اﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺲ ،او
روﻣﺎﻧﻴﺎ څﺨﻪ ﻟﺮي ،او هﻤﺪاراز ﻗﺮارداد ﺷﻮي ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻦ او روزوﻧﮑﻲ هﻢ xiii.د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د
ﻻﻧﺪې CSTC‐A ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ) (ASFFﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ  ANSFﺗﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات
xiv
ورﮐړي ،وې روزي ،او داﻳﻢ ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻲ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ اهﺪاف د ﻣﻠﻲ اردو او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دواړو ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ هﻐﻮ اهﺪاﻓﻮ ډﯦﺮ زﻳﺎت
هﻮډﻣﻦ دي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﮐﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ول .دﻏﻪ ﺗړون ﺗﺮ  2010ﭘﻮرې د  000،70ﺗﻨﻪ ﻗﻮي اردو او 000،62
ﺗﻨﻪ ﻗﻮي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮاړي ﻣﻠﻲ اردو  000،134ﺗﻪ
زﻳﺎت ﮐړي او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ  000،82ﺗﻪ .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎوﺧﻮا  4000اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮﺗﯧﺮي دې ﺗﻪ ګﻮﻣﺎرﻟﻲ دي ﭼﯥ د
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠﻲ اردو د روزوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي.

د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام
 CERPﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﯥ د هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﯧﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د  2003ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﮐﯥ د ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ د ﺑﻌﺚ ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې
وې .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځ دا ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻮې ﺷﺘﻤﻨۍ د هﻐﻮ ﺑﻴړﻧﻴﻮ ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎرﻩ وﮐﺎروﻟﯥ ﭼﯥ ﻋﺮاﻗﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
ورﺳﻮي .وﻟﺴﻤﺸﺮ د  2003د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ 6ﻣﻪ د دې واﮎ ورﮐړ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ د  CERPد ﭘﺮوژو د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
وﮐﺎرول ﺷﻲ .ﺗﺮ هﻐﯥ رارووﺳﺘﻪ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ﭘﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺳﺮﻩ د دې ﭘﺮوګﺮام ﺑﻮدﻳﺠﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﮐړې دي ﮐﻮم ﭼﯥ
د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ وﺳﻠﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي.
 CERPد دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ځﺎﯼ ﮐﺎر وﮐړي ﻳﺎ ﭘﮑﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐړي .د  2006د ﻣﻠﻲ
دﻓﺎع د واﮎ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن )ﭘﻲ.اﻳﻞ (163-109 .ﻟﻪ ﻣﺨﯥ" ،د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻴﺖ دﯼ ﭼﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻮﻧټﻮﻧﻪ دې هﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ او
د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د رﻏﻮﻟﻮ ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﺗﻪ ﻋﻤﻮﻣًﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻳﺎ  USAIDﻟﺨﻮا
ورﮐﻮل ﮐﯧږي ".ﭘﻲ.اﻳﻞ 163-109 .د ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول د دې ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ د  CERPﺑﻮدﻳﺠﯥ د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،ﻳﺎ ﻣﻠﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ،ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ﺳﺮﺣﺪي اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ﻣﻠﮑﻲ دﻓﺎع ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د
اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو د ګﺰﻣﯥ د ﻳﻮﻧټﻮﻧﻮ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ځﺎﻧګړﻳﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﮐﺎرول ﺷﻲ .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،دا ﻗﺎﻧﻮن واﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دې هﻐﻮ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ورﮐړاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟګښﺖ ﻳﯥ
ﺗﺮ  500000ډاﻟﺮو ﮐﻢ وي.
د  CERPد ﻻﻧﺪې ،د ﮐﻨډﮎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮ  000،25ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واﮎ وﻟګﻮي؛ د هﺪف ځﻮاﮎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ
اﺟﺎزﻩ دﻩ ﭼﯥ ﺗﺮ  000،200ﭘﻮرې ډاﻟﺮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻨﻈﻮرۍ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وﻟګﻮي .د  000،500ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻮ ډاﻟﺮو د  CERPد
ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﺮوژو د ﻣﻨﻈﻮرۍ واﮎ ﭘﻪ ﺗﻴﺎﺗﺮ ﮐﯥ د  CERPد ﭘﺮوګﺮام ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮﻩ دﯼ ،ﻣﻄﻠﺐ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ګډ هﺪف
ځﻮاﮎ ) (CJTFد ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺮﻩ xv .هﻐﻪ ﭘﺮوژې ﭼﯥ د  CERPد ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺗﺮ  2ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ زﻳﺎت ډاﻟﺮ ﻏﻮاړي ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻈﻮرې ﺷﻲ.
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د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ
د  2006د دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ CERP ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ :اوﺑﻪ او ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ ،د
ﺧﻮړو ﺗﻮﻟﻴﺪ او وﻳﺶ ،زراﻋﺖ\اوﺑﻪ ﺧﻮر )ﭘﻪ ګډون د ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ( ،ﺑﺮﯦښﻨﺎ ،روﻏﺘﻴﺎ ،زدﻩ ﮐړﻩ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﺎﻟﻲ ،او د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوې ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او دوﻟﺘﺪاري ،د ښﺎري ﭘﺎﮐﺘﻴﺎ هﻠﯥ ځﻠﯥ ،د ښﺎري ﻣﻼﺗړ
ﻣﻮټﺮې ،د ښﺎري او ﮐﻮﻟﺘﻮري اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو ﺗﺮﻣﻴﻢ ،د ﺟګړې د ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺮﻣﻴﻢ ،د ﻏﻤﺮازۍ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮل ،د اﺗﻠﻮﻟۍ ﺟﺎﻳﺰې،
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻗﻴﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮل ،ﺗﺤﻔﻈﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻧﻮرې ﻋﺎﺟﻠﯥ ﺑﺸﺮي او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮوژې ،او د ﻣﻬﻢ اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎرﺿﻲ ﻗﺮارداد ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ.
ﭘﻪ  2006ﮐﯥ ،د ﭘﻲ.اﻳﻞ 163-109 .ﻻﻧﺪې ،د  CERPد ټﻮل ﭘﺮوګﺮام ﭼﺖ د  180ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﮐﯥ
 500ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﺗﻪ ﻟﻮړ ﮐړاﯼ ﺷﻮ .د ﭘﻲ.اﻳﻞ 181-110 .د ﺑﺮﺧﯥ  1205ﻻﻧﺪې ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس  CERPﺗﻪ ﭘﻪ
 2008ﮐﯥ د دوو اﺿﺎﻓﻲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﺎ واﮎ ورﮐړ او د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭼﺖ ﻳﯥ  977.4ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻮړ
ﮐړ.
ﻟﻪ  2005راهﻴﺴﯥ ،ﻧږدې ﻳﻮ ﻣﻠﻴﺎرد ډاﻟﺮ د  CERPد اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وړې ﮐﭽﯥ ،ﻋﺎﺟﻞ ،ﺑﺸﺮي اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ
او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮې دي .ﻻﻧﺪې ﭼﺎرټ ،ﭼﯥ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﭘﺮ هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ دﯼ ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د دﻓﺎع د
وزارت ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  CERPاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻧځﻮروي.
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د ﺳﮑټﻮر ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د  CERPژﻣﻨﺘﻴﺎوې
ﺳﮑټﻮر

ټﻮﻟﯥ

زراﻋﺖ
د ﺟګړې ﺗﺨﺮﻳﺐ
د ښﺎري ﭘﺎﮐﻮاﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
د ښﺎري ﻣﻼﺗړ ﻣﻮټﺮې
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
اوﺑﻪ او ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ

ټﻮﻟﯥ

ﭼﻮﮐﺎټ  – 2-3دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د د دﻓﺎع وزارت ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
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د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د  2001څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻮ  3.9ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
 2008ﮐﯥ  378ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﮐﯥ  196ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل .د دې ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ﻧﻴﻤﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو د وزارت د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ دي.

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  – 2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

د ﮐډواﻟﻮ او ﮐډواﻟۍ ﺑﻴړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﭘﻮځ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ
دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ او ﮐﻮﻧﺴﻠﺮي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
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

ټﻮل:

$ 4,624

اﻧځﻮر  3-3دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
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 USAIDﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ

 USAIDﺷﺎوﺧﻮا  1.7ﻣﻠﻴﺎرد ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او  1.3ﻣﻠﻴﺎرد ډاﻟﺮ ،د ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ  545ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د  2001راهﻴﺴﯥ د ټﻮل  9ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو
څﺨﻪ زﻳﺎت .ﻧږدې دوﻩ ﻟﻪ درﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮ د دې ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﻳﻮ اﻳﺲ اﯼ اﻳﯽ ډي د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺗړ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ګڼ
ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐړې دي.

USAID
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  – 2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﮐﺮﻳډټ ﻓﺼﻞ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺑﻘﺎ او روﻏﺘﻴﺎ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺗړ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د ﻓﺎرم د اﻣﻨﻴﺖ ادارﻩ
د HIVاﻳډز ﻧړﻳﻮال اﻗﺪام
ټﻮل:

$ 9,280

اﻧځﻮر  – 4-3دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د  USAIDﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
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د زراﻋﺖ وزارت ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ

د زراﻋﺖ وزارت ﻟﻪ  2001راهﻴﺴﯥ د ټﻮﻟﻮ  379ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﮐﯥ  21ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
 2009ﮐﯥ  12ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي .زراﻋﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ دﯼ .ﭘﻪ رواﻳﺘﻲ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﺮ
 50ﺳﻠﻨﯥ زﻳﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) (GDPاو ﻧږدې  80ﺳﻠﻨﻪ د دې ﺻﺎدرات د زراﻋﺖ څﺨﻪ دي .ﭘﻪ 2008
ﮐﯥ ،زراﻋﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ د ﺟﻲ ډي ﭘﻲ ﺗﺮ  38ﺳﻠﻨﯥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐړ xvi.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اټﮑﻞ ﺷﻮﻳﻮ  31ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﺗﺒﺎﻋﻮ )ﺟﻮن (2006
څﺨﻪ د ﻧږدې  80ﺳﻠﻨﻪ د ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎرﻩ اﺗﮑﺎ ﭘﺮ زراﻋﺖ دﻩ xvii.د زراﻋﺖ د وزارت ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ اﺳﺎﺳًﺎ د
ﺧﻮړو د ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ روزﻧﯥ ،او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﺗﺮ څﻮ
ﺗﺮ اﭘﻴﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر د ﺑﺎزار وړ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ وﮐﺮي.

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د زراﻋﺖ وزارت
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  – 2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

ﺧﻮاړﻩ د زدﻩ ﮐړې ﻟﭙﺎرﻩ
ﺧﻮاړﻩ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ
16ب د ﺧﻮړو ﻣﺮﺳﺘﻪ4
ﭘﻲ.اﻳﻞ) 480-.ﺳﺮﻟﻴﮏ (1
ټﻮل:

$ 379

اﻧځﻮر  – 5-3دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د ﻳﻮ اﻳﺲ ډي اﯼ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
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ﻧﻮرو ادارو ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ

د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﺑﻠﻪ ادارﻩ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008او ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﮐﯥ
ﺑﻮدﻳﺠﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې دي .د  DOJد ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارې ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﮐﯥ  41ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
 2009ﮐﯥ  19ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻴﻮ ﺿﺪ ﭘﺮوګﺮام ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

ﻧﻮرې ادارې
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  -2001ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل 2009
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

د ﻣﺮﺿﻮﻧﻮ د ﮐﻨټﺮول د ﻣﺎﻳﻦ د
ﺧﻄﺮ د زدﻩ ﮐړې ﻣﺮﮐﺰ
د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻴﻮ د ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارﻩ د
ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ
د ﺧﺰاﻧﯥ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ټﻮل:

$ 133

اﻧځﻮر  – 6-3دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د  ،DoJ ،HHSاو  DoTﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺎرچ\اﭘﺮﻳﻞ  2009ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
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د ﻣﺎﻟﻲ ډاټﺎ ﭘﻠټﻨﻪ
ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ټﻮﻟﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ هﻐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ ،ژﻣﻨﺘﻴﺎوې ،او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮي دي .د دې ﭘﻠټﻨﯥ د ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧږي
ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،او هﻤﺪاراز د ادارې د ﺣﺴﺎب او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﮑټﻮر او ﻳﺎ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ هﻢ د ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ او ﺑﺎوري ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي .دا ﭘﻠټﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﯧﺰۍ ﺳﺮﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د هﻐﻪ رﻗﻢ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎوري ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻟﮑﻪ ،CERP
ﻟګﻮل ﺷﻮې وي .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧږي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي
ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ادارو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﻟګﻮل ﺷﻮې وي ،ﭘﻪ ګډون د ﺑﺮﯦښﻨﺎ ،زدﻩ ﮐړې،
روﻏﺘﻴﺎ ،او اﻣﻨﻴﺖ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻧﺎﻣﺼﺮف ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻧﺪي ﺷﺎﻣﻠﯥ ﮐړاﯼ ﺷﻮې .ﺳﻴګﺎر دا ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﻲ
ﭼﯥ د ﻧﺎﻣﺼﺮف ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻣﻮﺟﻮدګۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ دﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد دي .د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ
ورﮐړل ﺷﻲ.
ټﻮﻟﯥ

ﻧﻮرې

د ﺧﺰاﻧﯥ وزارت

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د دﻓﺎع وزارت
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2006اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2006ژﻣﻨﺘﻴﺎوې
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2006ﻣﺼﺮﻓﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2007اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2007ژﻣﻨﺘﻴﺎوې
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2007ﻣﺼﺮﻓﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ژﻣﻨﺘﻴﺎوې
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﻣﺼﺮﻓﻮﻧﻪ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ژﻣﻨﺘﻴﺎوې
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009ﻣﺼﺮﻓﻮﻧﻪ

ﭼﻮﮐﺎټ  3-3اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ،ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ،او ﻣﺼﺮف ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ادارې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ( – ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻣﺎرچ  2009د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻗﺮاردادوﻧﻪ
د هﻐﯥ ډاټﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ ،او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ﻟﺨﻮا ورﮐړل
ﺷﻮې ،د ﺟﻨﻮري  2009ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا  950ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  13.6ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ
ﻣﻨﻞ ﺷﻮي دي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ دا ډاټﺎ ﻟﻪ ﻻ زﻳﺎت ﻧږدې څﺨﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ داﺳﯥ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎل
ﮐﯥ د دې ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﭘﻠټﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﯧﻞ ﮐړي.

ادارﻩ

د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ

د دﻓﺎع وزارت
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
USAID
ټﻮل

813
3
134
950

ﭼﻮﮐﺎټ 4-3

ﻣﻨﻞ ﺷﻮﯼ رﻗﻢ
 2.7ﻣﻠﻴﺎردﻩ
 5.1ﻣﻠﻴﺎردﻩ
 5.8ﻣﻠﻴﺎردﻩ
 13.6ﻣﻠﻴﺎردﻩ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ،د ادارې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

xviii

ﻣﻮﻧږ د ﺧﭙﻞ هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ اﺻﻄﻼح د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروﻟﯥ ﭼﯥ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ د هﻐﻪ رﻗﻢ ارزښﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړو ﭼﯥ د
ادارو ﻟﺨﻮا ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي .هﻐﻪ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﭼﯥ د  USAIDﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي ارزښﺖ ﻳﯥ د  000،100ډاﻟﺮو ﻳﺎ زﻳﺎت
دﯼ.

ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻟﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،ﻟﻪ  2002راهﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  25ﻣﻠﻴﺎردﻩ زﻳﺎﺗﻮ ډاﻟﺮ
ژﻣﻨﻪ ﮐړې دﻩ .ﺗﺮ دې ﻧﯧټﯥ ،ﺗﺮ  70زﻳﺎﺗﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ) ﭘﻪ ګډون د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او د ﻧﺎټﻮ د  19ﻧﻮرو ﻏړﻳﻮ( ،ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ،
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ ،د ﭘﻴﺴﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ) ،(IMFاو ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ادارو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮل 58.3
ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو د ﻣﺮﺳﺘﯥ ژﻣﻨﻪ ﮐړې.
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﻨﻮري  – 2002ﻣﺎرچ 2011
هﻐﻪ ژﻣﻨﯥ ﭼﯥ  39هﻴﻮادوﻧﻮ ،ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،او  IMFاو ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ ﮐړې دي
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت **
ﻧﺎټﻮ
ﻧﻮر
ټﻮل ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ،ﻧﺎټﻮ او ﻧﻮر

ﮐړې ژﻣﻨﻪ
$32,953
$ 10,500
$ 14,794
$58,247

ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(
ﭼﻮﮐﺎټ 5-3
ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﺎرچ  2009ﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي ول

ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر |  30اﭘﺮﻳﻞ 2009

xix

43

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ

د ګډ اﻧﺴﺠﺎم او ﻧﻈﺎرت ﭘﻼوﯼ )(JCMB
ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺴﺠﺎم او هﻤﮑﺎري د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ څﺨﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ  JCMBﭘﻪ  2006ﮐﯥ ﺟﻮړ ﮐړ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون د ﻧﻈﺎرت او ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭼﺎرې
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻣﺸﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺎور او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ د JCMB
د ګډو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ د اﭘﺮﻳﻞ -2006ﻣﺎرچ  2011ﺟﻮړﯦږي .د ﭘﻼوي ﭘﻪ
 28ﻏړﻳﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي  7د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ اﺳﺘﺎزي او  21د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺘﺎزي JCMB .ﻳﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻮړ ﮐړﯼ دﯼ او دا
ﻣﻬﺎل ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ د  ANDSاهﺪاف د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون د ﻣﻘﺎﺻﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﮐړي .ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﻟﺮي
ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د  JCMBد ﻏړﻳﻮ ﺳﺮﻩ ووﻳﻨﻲ او دا ﺧﺒﺮﻩ ورﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﮐړي ﭼﯥ دوﯼ د ﻧړﻳﻮال
اﻧﺴﺠﺎم د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ او د دې ﺧﺒﺮې د ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ وﻟګﻮل ﺷﻲ،
او د ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻄﺮې ﮐﻤﯥ ﮐړاﯼ ﺷﻲ .د دې ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ داﺳﯥ ﭘﻠټﻨﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د اﻧﺴﺠﺎم ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج واﺧﻠﻲ.
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د ﻧﻈﺎرت ﻟﻨډﻳﺰ
ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي
د ﻧﻈﺎرت هﻐﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﻨﻮري  2009 ،30راوروﺳﺘﻪ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي
د ﺳﻴګﺎر ﺳﺨﺘﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ
د ﻧﻈﺎرت ﭘﻼن ﺷﻮي راﭘﻮروﻧﻪ

4

د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻧﻈﺎرت ﻟﻨډﻳﺰ

ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي
ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د ﺳﻴګﺎر دوﻳﻢ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر د هﻐﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻨډﻳﺰ وړاﻧﺪې ﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ  2003راهﻴﺴﯥ د دﻓﺎع او
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ ،USAID ،او  GOAﻟﺨﻮا ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي .د دې راﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ GOA ،څﻠﻮر راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ
ﮐړل .د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )ﺳﻴګﻴﺮ( ﺧﭙﻞ زدﻩ ﮐړې ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ راﭘﻮر ﮐﯥ ﭼﯥ ﺳﺮﻟﻴﮏ
ﻳﯥ و – ﺳﺨﺘﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ :د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ – د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړ او ﺳﻴګﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻪ ﮐﯥ د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻴﺎ ﻏﻮر ﮐﻮي .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او دﻓﺎع د وزارﺗﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ،USAID ،او GOA
دا ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗړاو ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻠټﻨﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي.

د ﻧﻈﺎرت هﻐﻪ راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨﻮري  2009 ،30راوروﺳﺘﻪ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي
 GOAد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗړاو دوﻩ راﭘﻮروﻧﻪ او ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﺧﭙﻮر ﮐړﯼ دﯼ GOA .ﻳﻮ
څﻠﻮرم راﭘﻮر" ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﺴﻠﯥ "،د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ 21ﻣﻪ ،هﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﺧﭙﻮر ﮐړ ﭼﯥ د
ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴګﺎر درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯽ راﭘﻮر ﻣﻄﺒﻌﯥ ﺗﻪ روان و.

ادارﻩ
GOA

GOA

GOA

GOA

ﻧﯧټﻪ
ﺟﻨﻮري 2009

ﺳﺮﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺖ :د هﻐﻮ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭘﻪ اړﻩ د
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د اﺣﺘﺴﺎب د ﭘﺎم وړ
اﻧﺪﯦښﻨﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې دي
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻣﺎرچ 2009
وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ ﻧﻮر اﺻﻼﺣﺎت وﮐړي
ﭼﯥ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او اﻓﻐﺎن
هﻤﮑﺎرۍ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﭘﻴﺪا ﺷﻮي دي
ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﭘﻪ
ﻣﺎرچ 2009
وړاﻧﺪې اﻣﻨﻴﺘﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،او د دوﻟﺘﺪارۍ
ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﮐﯥ ﺣﻞ
ﺷﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﺴﻠﯥ
اﭘﺮﻳﻞ 2009

راﭘﻮر ﻟﻤﺒﺮ
267 – 09 – GOA

280 – 09 – GOA

T476 09 – GOA

SP473 – 09 – GOA

ﭼﻮﮐﺎټ  1 – 4د  GOAد ﻧﻈﺎرت ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي راﭘﻮروﻧﻪ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺖ :د هﻐﻮ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭘﻪ اړﻩ د ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د اﺣﺘﺴﺎب د ﭘﺎم وړ اﻧﺪﯦښﻨﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې دي
 GOAدا ﮐﺘﻨﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي اﻳﺎ د دﻓﺎع وزارت ) (DoDد هﻐﻮ وﺳﻠﻮ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ) (ANSFﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دي او دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ  ANSFهﻢ د دې
وﺳﻠﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺣﺴﺎب ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ.
د دﻓﺎع وزارت ،د ﺧﭙﻠﯥ ګډې اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (CSTC‐Aاو د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺳﺮﻩ ،د  ANSFد
روزﻟﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰوﻟﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ هڅﯥ ﻣﺸﺮي ﮐﻮي .د دې ﻣﺸﻦ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ) (USASACﺷﺎوﺧﻮا  120ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻟګﻮﻟﻲ ﭼﯥ د  ANSFﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﭼﻨۍ او ﺳﭙﮑﯥ وﺳﻠﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ هﻢ  ANSFﺗﻪ وﺳﻠﯥ ورﮐړې دي.
 GOAدا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د دﻓﺎع وزارت د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ واﺿﺤﻪ ﻻرښﻮدﻧﻪ ﻧﺪﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړې ﭼﯥ د
 ANSFﻟﭙﺎرﻩ د وﺳﻠﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﯧږدوﻟﻮ ،او زﻳﺮﻣﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ،د  GOAراﭘﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﺴﺘﻠﯥ ﭼﯥ د دﻓﺎع وزارت د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې د  ANSFد ټﻮﻟﻮ وﺳﻠﻮ ﺑﺸﭙړ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺪﯼ ﮐړاﯼ ﺷﻮﯼGOA .
اټﮑﻞ ﮐﻮي ﭼﯥ  USASACاو  CSTC‐Aد هﻐﻮ  242000ﻣﻴﻠﻪ وﺳﻠﻮ څﺨﻪ د  – 87000او ﻳﺎ  36ﺳﻠﻨﻪ – وﺳﻠﻮ ﺑﺸﭙړ رﻳﮑﺎرډ
ﻧﺪﯼ ﺳﺎﺗﻠﯽ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﯧږل ﺷﻮې وې .د  GOAﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻳﻮ اﻳﺲ اﯼ ﺳﻲ اﯼ ﺳﻲ او  CSTC‐Aد
دې وﺳﻠﻮ څﺨﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  46000ﻣﻴﻠﻪ ټﻮﭘﮑﻮ ﺗﻪ ﺳﻴﺮﻳﻞ ﻟﻤﺒﺮې ﻧﻪ وې ورﮐړې .ﺳﻲ اﻳﺲ ټﻲ اﻳﺲ-اﯼ د هﻐﻮ اټﮑﻞ ﺷﻮﻳﻮ
 41000ﻣﻴﻠﻪ وﺳﻠﻮ د ځﺎﯼ او اﺳﺘﻌﻤﺎل رﻳﮑﺎرډ ﻧﺪﯼ ﺳﺎﺗﻠﯽ ﭼﯥ ﺳﻴﺮﻳﻞ ﻟﻤﺒﺮې ﻳﯥ رﻳﮑﺎرډ ﺷﻮې وې .او ﻧﻪ  CSTC‐Aد هﻐﻮ
ﺷﺎوﺧﻮا  135000ﻣﻴﻠﻪ وﺳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎوري رﻳﮑﺎرډ ،ﭘﻪ ګډون د ﺳﻴﺮﻳﻞ ﻟﻤﺒﺮو ،ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺟﻮن  2002او ﺟﻮن  2008ﺗﺮﻣﻨځ
ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د  ANSFﻟﭙﺎرﻩ د  21ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړاﯼ ﺷﻮې وې GOA .ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د اﺣﺘﺴﺎب هﻐﻪ ﮐﻤﺰورۍ ﭼﯥ
د اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ راﭘﯧښ ﺷﻮې دي د واﺿﺢ ﻻرښﻮدﻧﯥ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او د ﻋﻤﻠﯥ د ﮐﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وې.
 GOAﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ ﭼﯥ د  ANSFﻳﻮﻧټﻮﻧﻮ د  CSTC‐Aد روزﻧﯥ د هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د دې وﺳﻠﻮ ﺑﺸﭙړﻩ ﺳﺎﺗﻨﻪ او اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺪﯼ
ﮐړﯼ .ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً GOA ،واﻳﻲ د دې ﺧﺒﺮې ﺟﺪي ﺧﻄﺮ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ وﺳﻠﯥ د  CSTC‐Aﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي ﻏﻼ ﺷﻮې ﻳﺎ ورﮐﯥ
ﺷﻮې وي.
 GOAﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ د دﻓﺎع وزﻳﺮ دې:
•

د اﺣﺘﺴﺎب واﺿﺢ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ،ﭘﻪ ګډون د ﺳﻴﺮﻳﻞ ﻟﻤﺒﺮو د ﺗﻌﻘﻴﺐ او د ﻋﺎدي ﻓﺰﻳﮑﻲ ﮐﺘﻨﻮ ،د هﻐﻮ وﺳﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﻨټﺮول او واﮎ ﮐﯥ دي

•

 CSTC‐Aﺗﻪ دې ﻻرښﻮدﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ د  ANSFد هﺮ ﻳﻮﻧټ ﻇﺮﻓﻴﺖ دې ورازوي او ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړي ﭼﯥ وﺳﻠﯥ
ﺳﺎﺗﻠﯽ او ﺣﺴﺎب ﻳﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ

•

 CSTC‐Aﺗﻪ دې ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړي ﭼﯥ  ANSFد ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ د اﺣﺘﺴﺎب ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﮐﯥ وروزي ،او
ارزوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړي

د دﻓﺎع وزارت د  GOAد ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ ،ﺧﻮ دا ﻳﯥ ﻧﺪي وﻳﻠﻲ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧځﯥ ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل
ﺷﻮي هﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺣﻞ ﮐړي.
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د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻧﻈﺎرت ﻟﻨډﻳﺰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺖ :د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﮐﯥ ﻧﻮر اﺻﻼﺣﺎت وﮐړي
ﭼﯥ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او اﻓﻐﺎن هﻤﮑﺎرۍ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﭘﻴﺪا ﺷﻮي دي
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ دې ﺗﺮ  6.2ﻣﻠﻴﺎردﻩ زﻳﺎت ډاﻟﺮ ﻟګﻮﻟﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﭘﻪ دې راﭘﻮر ﮐﯥ  GOAد ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هﻐﻮ هڅﻮ د ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻳﻮﻧټﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ وروزي ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او
ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺳﮑﺮﻳﻦ ﮐړي ،او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﻌﺎش ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮاخ ﮐړي .د دې
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ هﺪف دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮل دي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ داﺳﯥ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﻟﺮي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ځﻮاﮎ ادارﻩ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ CSTC‐A .او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هڅﻮ ﻣﺸﺮي ﮐﻮي ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو د وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻲ ﺟﻮړښﺖ ،د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻪ ،او د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮاخ ﮐړي.
 GOAﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارو د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د ښﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ،او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻈﻤﻮﻟﻮ اهﺪاف ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﺧﭙﻞ د اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ د  17800څﺨﻪ  9000ﺗﻪ ﮐﻤﻪ ﮐړې ،د ﻟﻮړ ﻣﻨﺼﺐ د اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﮐﻤﻪ ﮐړې ،او د ټﻮﻟﻮ
ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﻟﻮړ ﮐړي دي .د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،دا ﭘﻼن هﻢ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﮐړي.
د  GOAﻟﻪ ﻣﺨﯥ CSTC‐A ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺗﻤﺮﮐﺰي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ) (FDDد ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻳﻮﻧټﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ روزل
ﭘﯧﻞ ﮐړي دي .دا ﭘﺮوګﺮام د دې ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﺳﺘﻮﻧځﻪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺣﻞ ﮐړي .د د دﻓﺎع وزارت د ﺣﻴﺜﻴﺖ
راﭘﻮروﻧﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د  FDDﭘﺮوګﺮام ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮې ﻧﺘﻴﺠﯥ راوړي .د دﻓﺎع وزارت راﭘﻮر ورﮐړﯼ ﭼﯥ د ﻳﻮﻧټﻮﻧﻮ 19
ﺳﻠﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ ﺑﻴﺎ روزل ﺷﻮي اوس د دې اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺸﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي 25 ،ﺳﻠﻨﻪ دا اﺳﺘﻌﺪاد د
ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي 31 ،ﺳﻠﻨﻪ د دې ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺳﺮﻩ د داﺳﯥ ﮐﻮﻟﻮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮي ،او  25ﺳﻠﻨﻪ دا اﺳﺘﻌﺪاد
ﻧﻠﺮي CSTC‐A .ﻏﻮاړي ﭼﯥ  FDDاو داﺳﯥ ﻧﻮر ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮ  2010ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻏځﻮي ،ﺧﻮ د دې ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﮐﻤﺒﻮد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﻨډ واﻗﻊ ﺷﻮﯼ دﯼ .د دﻓﺎع وزارت راﭘﻮر ورﮐړﯼ ﭼﯥ دا  1500اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﺗﺮ څﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ وﻏځﻮي.
 GOAﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دواړو اﻓﺴﺮان د دﻓﺎع وزارت او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﻟﺨﻮا ﺳﮑﺮﻳﻦ ﺷﻮي دي ،د ﺳﮑﺮﻳﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺪﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ډول
د ﺧﭙﻠﻮ هڅﻮ رﻳﮑﺎرډوﻧﻪ ﻧﻪ راﻏﻮﻧډوي .اﺻ ً
ﻼ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ډﻟﻮ ﻣﺴﻠﮑﻴﺘﻮب او ارﺗﺒﺎط ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي ،د
ﺳﮑﺮﻳﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هڅﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ول ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﭼﯥ د  CSTC‐Aﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ،او د ﺷﺎﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﭼﯥ د د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧﺪې CSTC‐A .راﭘﻮر ورﮐړﯼ ﭼﯥ د  17800هﻐﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ دا ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﻳﯥ ورﮐړﻩ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ
 – 9797ﻳﺎ  55ﺳﻠﻨﻪ – ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮل .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت  GOAﺗﻪ د ﺷﺎﻟﻴﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﺷﻤﺎري ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻧﺪي ورﮐړې
ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ډول ﺧﭙﻞ رﻳﮑﺎرډوﻧﻪ ﻧﻪ راﻏﻮﻧډوي.
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د ﺳﻴﺴټﻢ د اﺻﻼح د هڅﯥ هﺪف د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻮل او د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎوري وﻳﺶ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮل دي GOA .ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دواړو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ دا
هڅﯥ اوس هﻢ د ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ﭼﯥ ﻻﻣﻞ ﻳﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺤﺪودﻩ هﻤﮑﺎري او د ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ دﯼ .د ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻧږدې  47400ﺗﻨﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړﯼ دﯼ .ﺧﻮ ،د ﻣﻠﻲ
ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ځﻴﻨﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا د هﻤﮑﺎرۍ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،دا ﻗﺮاردادﻳﺎن ﭘﻪ دې ﻧﺪي ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻲ ﭼﯥ د  29400ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐړي ،ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺎور د هﻐﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ څﺨﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
ﭘﮑﯥ  230ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ورﮐړي دي.
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د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻧﻈﺎرت ﻟﻨډﻳﺰ
 GOAﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړې ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت او د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ټﻮل راﭘﻮر ﺷﻮي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ  97ﺳﻠﻨﻪ د ﻣﻌﺎش د ورﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ داﺧﻞ ﺷﻮي دي ،او  58ﺳﻠﻨﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ داﺧﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻎ ﺑﺎﻧﮑﻲ
ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي .ﺧﻮ ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  40ﺳﻠﻨﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺎن ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻧﻠﺮي.
 GOAﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ د دﻓﺎع او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮان دې ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي:
•

داﺳﯥ زﻳﺎرﮐښ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ دې ورﮐړي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د روزوﻧﮑﻮ اﺿﺎﻓﻲ ټﻴﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي څﻮ د  FDDﭘﺮوګﺮام
ﭘﺮاخ او ﺑﺸﭙړ ﮐړي

•

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

د دﻓﺎع وزارت د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ووﻳﻞ دوﯼ ﭼﻤﺘﻮ دي ﭼﯥ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
وﻧﻴﺴﻲ .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د دوﻳﻤﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ ﺧﻮ د دﻓﺎع وزارت ووﻳﻞ ﭼﯥ دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري
ډول د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﺿﺮﺑﻪ ورﺳﻮي GOA .ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ دا ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ دې ﺗﻪ هڅﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻ
زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ ﻣﺸﺮوع ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮې
ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
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د ﺳﻴګﻴﺮ ﺳﺨﺘﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ
د  2008د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ 2ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ،د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )ﺳﻴګﻴﺮ( ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د دې زدﻩ
ﮐړې ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ راﭘﻮر ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﮐړې ﭼﯥ ﺳﺮﻟﻴﮏ ﻳﯥ دﯼ – ﺳﺨﺘﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ :د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ .دې راﭘﻮر
ﻻﻧﺪې " 13ﺳﺨﺘﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ" ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻲ ﭼﯥ د ﻋﺮاق ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﻟﻮ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ هڅﻮ ﺗﻪ ﺷﻮي:
 .1د ﻟﻮﻳﯥ ﮐﭽﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﺿﺮوري دﯼ.
 .2د ﺧﻠﮑﻮ او ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړول هﻤﺪوﻣﺮﻩ ﻣﻬﻢ دﯼ ﻟﮑﻪ د ﭘﻮځ او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﻮل.
 .3ﭘﻪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﻣﻬﻢ ﺟﺰو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي.
 .4ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او اړﺗﻴﺎو ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ وي.
 .5ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻳﻮﻩ ﻏځﻮﻧﻪ دﻩ.
 .6د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻻﻧﺪې اﺟﺮاﻳﻴﻪ واﮎ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دﯼ ﭼﯥ د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻳﻘﻴﻨﻲ
ﮐړي.
 .7ﺑﯥ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻧﻈﺎرت د دې ﺧﺒﺮې د ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ دﯼ ﭼﯥ د ټﻴﮑﺲ ورﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ د ﭘﻴﺴﻮ ارزښﺖ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ اﻏﯧﺰ وﻟﺮي.
 .8د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻳﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻮړښﺖ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دﯼ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﺑﻴﻦ اﻻداري هڅﯥ ﻳﻘﻴﻨﻲ
ﮐړي.
 .9د ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود وي ځﮑﻪ ﭼﯥ دا د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د واﮎ
ﮐﺮښﯥ ﭘﻴﭽﻠﯥ ﮐﻮي.
 .10د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨګ د وﺧﺖ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮي داﺳﯥ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ ډﯦﺮ زﻳﺎت ازاد
وي.
 .11د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻳﻮ ﻧﻮي ﺳﻴﺴټﻢ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د دې اﺳﺘﻌﺪاد وﻟﺮي ﭼﯥ د
اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻏټﯥ ﮐﭽﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻮرﻩ ﮐړاﯼ ﺷﻲ.
 .12د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ دا ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ﻗﺮاردادﻳﺎن ادارﻩ وﺳﺎﺗﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
 .13دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ،ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ،او د ﺳﻴﻤﯥ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاخ ﮐړﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ
ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻣﻠﮑﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﮐﻤﺎﻻت ﺷﻮي وي.
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د هﻐﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺒﺮوري  2009ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړې ،ﺳﻴګﺎر د ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﻮ ادارو څﺨﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ ﻏﻮر وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دا ﺗﺠﺮﺑﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻮ ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ وي .دې
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 ﭘﻼن ﺷﻮې ﭘﻠټﻨﯥ
ادارﻩ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو OIG
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو OIG
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو OIG

د ﭘﻠټﻨﯥ ﺳﺮﻟﻴﮏ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ) Xeﭘﺨﻮا د ﺑﻠﻴﮏ واټﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪﻩ(
 WPPSﮐﺘﻨﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  WPPSډي اﻳﺲ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ

د ﭘﯧﻞ ﮐﯧﺪا ﻧﯧﺘﻪ
ﻓﺒﺮوري 2009
ﻓﺒﺮوري 2009
ﻓﺒﺮوري 2009

ﭼﻮﮐﺎټ  2-4د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ دﻓﺘﺮ ،رواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
ادارﻩ
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت IG

د ﭘﻠټﻨﯥ ﺳﺮﻟﻴﮏ
د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ازادۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د دوام د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮاردادي د
ﭘﺮوګﺮام د ﻗﺮارداد ادارﻩ
د ﻋﺮاق\اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ګډې ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې اﻧﺘﻘﺎل د ﻣﻌﻴﺎري دوام
ﺳﻴﺴټﻢ ﺗﻪ
د هﻐﻪ ﺟﺎﻳﺪاد اﻧﺘﻈﺎم او دواﻣﺪاري ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻴﻴﺰو ﻗﺮارداد
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ
هﻐﻪ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﭼﯥ د د دﻓﺎع وزارت د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي
د ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د ﻣﻮادو د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د
ﻃﺮﻳﻘﻮ اﻧﺘﺨﺎب
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ – ﭘړاو 3
هﻐﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي او د
ﺑﻬﺮﻧﻲ ﭘﻮځ د اﻋﺘﺒﺎر د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻪ ﻻرې ورﮐړل ﺷﻮي
د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او اﻧﺘﻈﺎم ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭼﯥ د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟګړﻩ
ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ رﻏﻮﻧﯥ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي
د هﻐﻮ وﺳﻠﻮ ،ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ،او ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻴﻮ ) (AA&Eارزوﻧﻪ او
اﺣﺘﺴﺎب ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دي
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻳﺘﻼﻓﻴﺎﻧﻮ د هﻐﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ارزوﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮاﺧﻪ ﮐړﯼ
ﺷﻮې ﻣﻠﻲ اردو د روزﻟﻮ ،ﺗﺠﻬﻴﺰوﻟﻮ او ﻣﻴﺪان ﺗﻪ اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دي
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او اﻳﺘﻼﻓﻴﺎﻧﻮ د هﻐﻮ هڅﻮ ارزوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻃﺒﻲ اﺳﺘﻌﺪاد دواﻣﺪاري ﺟﻮړﻩ ﮐړي

د ﭘﯧﻞ ﮐﯧﺪا ﻧﯧﺘﻪ
ﻓﺒﺮوري 2009
ﺟﻨﻮري 2009
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2008
ﺟﻮﻻﯼ 2008
ﺟﻮﻻﯼ 2008
دﺳﻤﺒﺮ 2007
ﺟﻮن 2007
ﺟﻮن 2007
ﻓﺒﺮوري 2009
ﻓﺒﺮوري 2009
دﺳﻤﺒﺮ 2008

ﭼﻮﮐﺎټ  3-4د دﻓﺎع د وزارت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ،رواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
ادارﻩ
GOA
GOA

د ﭘﻠټﻨﯥ ﺳﺮﻟﻴﮏ
ﭘﻪ ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻗﺮارداد ﮐﻮل
د ﻋﺮاق \ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻈﺎرت

د ﭘﯧﻞ ﮐﯧﺪا ﻧﯧټﻪ
ﻧﻮﻣﺒﺮ 2008
ﻓﺒﺮوري 2009

ﭼﻮﮐﺎټ  4 – 4د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب دﻓﺘﺮ ) ،(GOAرواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
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ﺿﻤﻴﻤﯥ

د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﮐړې ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﮐړې او رواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
د ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﮐړې ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
د ﺳﻴګﺎر د ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳټﺮوﻧﻪ
ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ

ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ا:

د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ
دا ﺿﻤﻴﻤﻪ د دې راﭘﻮر ﭘﺎڼﯥ د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او ورﺳﺮﻩ اړوﻧﺪو ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻴګﺎر د ﺗﻮاﻧﻤﻨﻮوﻧﮑﯥ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزۍ ﺳﺮﻩ ګﻮري ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2008ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻤﺒﺮ ،181-110
ﺑﺮﺧﻪ ) 1229ﭼﻮﮐﺎټ ا– (1دﯼ ،او د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د هﻐﻮ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې دي ،د  1978د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﯼ) (5 U.S.C App. 3) ،ﭼﻮﮐﺎ ا–.(2
ﺑﺮﺧﻪ
ﺑﺮﺧﻪ
(1)(e)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(1)(f)1229

ﺑﺮﺧﻪ
(A)(1)(f)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(B)(1)(f)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(C)(1)(f)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(D)(1)(f)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(E)(1)(f)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(F)(1)(f)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(G)(1)(f)1229

د ﺳﻴګﺎر د ﺗﻮاﻧﻮﻟﻮ ژﺑﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮي ﺗﻪ
راﭘﻮر ورﮐړي او د هﻐﻮﯼ ﺗﺮ ﻧګﺮاﻧۍ ﻻﻧﺪې وي
دا ﺑﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ وي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ د ﭼﻠﻨﺪ ،ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ،
او ﻟګښﺖ ﭘﻠټﻨﯥ او ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،ﻧګﺮاﻧﻲ ﻳﯥ وﮐړي ،او اﻧﺴﺠﺎم ﻳﯥ
ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول
ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮي ،او د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ هﻢ
ﭼﯥ د دﻏﺴﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي وي ،ﭘﻪ ګډون د--
د دﻏﺴﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻣﻨﻠﻮ او ﻟګﻮﻟﻮ ﻧﻈﺎرت او ﺣﺴﺎب:
د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
ﻧګﺮاﻧﻲ او ﮐﺘﻨﻪ:
د هﻐﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻧګﺮاﻧﻲ او ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ورﮐړل ﺷﻮې وي:
د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ او ورﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د وزارﺗﻮﻧﻮ،
ادارو ،او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ادارو ﺗﺮﻣﻨځ د ﻟﯧږد
ﻧګﺮاﻧﻲ او ﮐﺘﻨﻪ
د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل رﻳﮑﺎرډ ﺳﺎﺗﻞ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ
اړﻩ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻠټﻨﯥ او ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ اﺳﺎﻧﯥ ﮐړي
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ
ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ
ﺳﺮﻩ د ارﺗﺒﺎط د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻧګﺮاﻧﻲ او ﮐﺘﻨﻪ
د زﻳﺎﺗﻮ ﭘﻴﺴﻮ ورﮐﻮﻟﻮ څﯧړﻧﻪ ...او د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ،
ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ،او ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻮ ادارو د ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻤﺎﻟﻮ ،او
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺿﺮوري وي د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﭙﺎرل...

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺑﻪ داﺳﯥ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ،او ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي،
ﺑﺮﺧﻪ
ﺳﺎﺗﻲ ،او ﻧګﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ د هﻐﻪ د
(2)(f)1229
وﻇﻴﻔﯥ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ وي.
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ هﻐﻪ ﭼﺎرې او
ﺑﺮﺧﻪ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وﻟﺮي ﭼﯥ د  1978د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
(3)(f)1229
ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې هﺮ ﻳﻮ څﺨﻪ هﻤﮑﺎري
ﺑﺮﺧﻪ (4)(f)1229
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او ﻣﺮﺑﻮط ورﺳﺮﻩ واوﺳﻲ :د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
)ﻳﺎدوﻧﻪ :د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ
د وزارت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ،د دﻓﺎع د وزارت ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎ ډول ﭘﺮ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ،او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﺳﻴګﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﯧږي ﭘﻪ ﺗړاو د هﻐﻮ
ادارې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ.
ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول د اﻳﻲ
ﺟﻲ د  1978د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﯧږي(
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د ﺳﻴګﺎر اﻗﺪام
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ او د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ
ﺗﻪ راﭘﻮر
د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ\ﻣﻮﺟﻮدو ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﮐﺘﻨﻪ
د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او
ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ د اﺧﺘﺼﺎص
ﺷﻮﻳﻮ\ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ
ﺷﻮي
د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ\ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ
د ﻣﻨﻠﻮ او ﻟګﻮﻟﻮ ﮐﺘﻨﯥ
د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ او ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ
ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﺨﻮا د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
ﮐﺘﻨﻪ
د هﻐﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ اﺧﺘﺼﺎص
ﺷﻮې او ورﮐړل ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﮐﺎروي
د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ\ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ
د داﺧﻠﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻟﯧږد ﮐﺘﻨﻪ

ﻳﺎدښﺖ 1
)وﯦﺒﭙﺎڼﻪ(
ﻣﺦ 46-34
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب

د ﭘﻠټﻨﯥ رﻳﮑﺎرډ ﺳﺎﺗﻞ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ب

ﻧګﺮاﻧﻲ او ﮐﺘﻨﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې

ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې

د څﯧړﻧﻮ هﻐﺴﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل او راﭘﻮر
ﮐﻮل ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې

داﺳﯥ ﮐﻮﻣﯥ
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻮي او ﻧﻪ
ﻋﺪﻟﻴﯥ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل
ﺷﻮي
ټﻮل

ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ،او ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻪ
ﺟﻮړوي

د ﭘﺎڼﯥ ﻟﻤﺒﺮ
ټﻮل
ﻣﺦ 32-10
ﺿﻤﻴﻤﯥ ت او
ث
ﻣﺦ 46-34
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب
ﻣﺦ 46-34
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب

ﭼﺎرې هﻐﺴﯥ ﭼﯥ د اﻳﻲ ﺟﻲ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي

ټﻮل

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،د دﻓﺎع وزارت او
 USAIDد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط

ﺑﺮﺧﻪ 4
ﻣﺦ 53-48

53

ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﭼﻮﮐﺎټ ا – 1
ﺑﺮﺧﻪ
ﺑﺮﺧﻪ
(5)(h)1229
)(A
ﺑﺮﺧﻪ
(1)(i)1229

ﺑﺮﺧﻪ
)(1)(i)1229
(A
ﺑﺮﺧﻪ
)(1)(i)1229
(B
ﺑﺮﺧﻪ
)(1)(i)1229
(C
ﺑﺮﺧﻪ
)(1)(i)1229
(D
ﺑﺮﺧﻪ
)(1)(i)1229
(E
ﺑﺮﺧﻪ
)(1)(i)1229
(F

ﺑﺮﺧﻪ
(3)(i)1229
ﺑﺮﺧﻪ
(4)(i)1229

د ﭘﻲ.اﻳﻞ .ﻟﻤﺒﺮ  ،181-110ﺑﺮﺧﻪ  ،1229ﻻﻧﺪې د ﺳﻴګﺎر د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ
ﮐﺘﻨﻪ

د ﺳﻴګﺎر د ﺗﻮاﻧﻮﻟﻮ ژﺑﻪ
د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د هﺮې وزارت ،ادارې ،او ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن څﺨﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د هﺮ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ ،د دﻏﯥ ادارې
ﻣﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ ،څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻋﻤﻞ وړ وي او د ﮐﻮم ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ
ﮐﯥ ﻧﻪ وي ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ او ﻳﺎ د هﻐﻪ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او
ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐړي
د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ د  30ورځﻮ دﻧﻨﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻔﺶ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧګﺮس
اړوﻧﺪﻩ ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ د دﻏﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ د ﻣﻮدې ﻳﻮ راﭘﻮر وړاﻧﺪې ﮐړي ،ﭼﯥ
ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺣﺪﻩ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ،د دﻏﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ د ﭘﺎﯼ څﺨﻪ د راﭘﻮر د
داﺧﻠﯧﺪو ﺗﺮ وﺧﺘﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮑﯥ وړاﻧﺪې ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
ورﺗﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮي .ﭘﻪ هﺮ
راﭘﻮر ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ وي ،د هﻐﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ راﭘﻮر ﻳﯥ ورﮐړل ﺷﻮﯼ ،د
ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ او ﻟګﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴﺴﻮ او هﻐﻮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي ﻳﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎن ،ﭘﻪ ګډون د ﻻﻧﺪې -
د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ\ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې او ﻟګﻮل ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ.
د هﻐﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﺮوژﻩ ﭘﻪ ﭘﺮوژﻩ او ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺣﺴﺎب ﭼﯥ ﺗﺮ
دې ﻧﻴټﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړل ﺷﻮي ،د هﺮې ﭘﺮوژې او
ﭘﺮوګﺮام د هﻐﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﮐﻪ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ وي ،ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د
وزارت ،د دﻓﺎع د وزارت او ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ادارې ﻟﺨﻮا ﻳﯥ اټﮑﻞ ﺷﻮﯼ وي.
هﻐﻪ ﻋﺎﻳﺪات ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ ﻳﺎ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي ،او د دﻏﺴﯥ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژو ﮐﯥ ﮐﻮﻣﯥ ژﻣﻨﯥ ﻳﺎ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﻮﻣﯥ وزارت ﻳﺎ ادارې ﻟﺨﻮا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮل ﮐﯧږي.
هﻐﻪ ﻋﺎﻳﺪات ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ ﻳﺎ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮې ﻳﺎ ﮐﻨګﻞ ﺷﻮې وي او هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژو ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭼﯥ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﮐﻮﻣﯥ وزارت ﻳﺎ ادارې ﻟﺨﻮا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،او د
دﻏﺴﯥ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﮐﻮﻣﯥ ژﻣﻨﯥ ﻳﺎ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ.
د هﻐﻮ ادارو او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول ﭘﻪ ﻻس
ورﮐړل ﺷﻮې وي.
د هﺮ هﻐﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ ،ﻣﻮاﻓﻘﯥ او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاګﺮاف ) (2ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﯼ:
• د ﻗﺮارداد ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم رﻗﻢ
• د ﻗﺮارداد ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم د ﮐﺎري ﻣﻴﺪان ﻳﻮ ﻟﻨډ ﺑﺤﺚ
• ﻳﻮ ﺑﺤﺚ د دې ﭼﯥ د ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ وزارت ﻳﺎ ادارې څﺮﻧګﻪ د
ﻣﻬﻤﻮ ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل او وﻏﻮښﺘﻞ ،د هﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ
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
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ هﺮ راﭘﻮر ﭘﻪ اﻧټﺮﻧﯧټ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻳﻮې ﻋﺎﻣﯥ
وﯦﺒﭙﺎڼﯥ ﺑﺎﻧﺪې د دې ﺑﺮﺧﯥ د ﭘﺮاګﺮاف) (1د ﻻﻧﺪې ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ او ﻧﻮرو هﻐﻮ
ژﺑﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﮐړي ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ ګڼﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮې
ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﭘﻮهﯧږي.
د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﻻﻧﺪې هﺮ راﭘﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﺎرازداراﻧﻪ ﺑڼﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ.
ﻧﺎرازداراﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻳﯥ ﺿﺮوري ګڼﻲ.
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د ﺳﻴګﺎر اﻗﺪام
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻤﻪ ﻟﺮي

د ﭘﺎڼﯥ ﻟﻤﺒﺮ
ټﻮل

راﭘﻮر –  30ورځﯥ د هﺮې درې
ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ وروﺳﺘﻪ .د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي .د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ،ﻟګﻮل
ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴﺴﻮ او ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎن

ټﻮل
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب

د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ\ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ
ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې او ﻟګﻮل ﺷﻮې
ﭘﻴﺴﯥ.
د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوژﻩ ﭘﻪ ﭘﺮوژﻩ او ﭘﺮوګﺮام
ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺣﺴﺎب .د هﺮې ﭘﺮوژې او
ﻳﺎ ﭘﺮوګﺮام ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎﻣﺼﺮف ﺷﻮې
ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮل.

ﻣﺦ 46-34
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب
ﻣﺦ 46-34
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب

د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻋﺎﻳﺪات ،ژﻣﻨﯥ،
او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ.

ﻣﺦ 45

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

ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې

د ادارو ﻳﺎ هﺮ هﻐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي
د ﻗﺮارداد ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺗﺸﺮﻳﺤﻮي

ﻣﺦ 46-34
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب
ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې

د ﻻرښﻮدﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ راﭘﻮر ﺧﭙﺮوي.

www.sigar.mil
دري او ﭘښﺘﻮ ﺗﺮ
ﮐﺎر ﻻﻧﺪې

د ﻻرښﻮدﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ راﭘﻮر ﺧﭙﺮوي

ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې
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ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﭼﻮﮐﺎټ ا – ) 1دوام( د ﭘﻲ.اﻳﻞ .ﻟﻤﺒﺮ  ،181-110ﺑﺮﺧﻪ  ،1229ﻻﻧﺪې د ﺳﻴګﺎر د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ
ﮐﺘﻨﻪ
ﺑﺮﺧﻪ
ﺑﺮﺧﻪ
(1)(a)5

ﻗﺎﻧﻮن )د  1978د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮن(
"د ﭘﺎم وړ ﺳﺘﻮﻧځﻮ ،ﺧﺮاﺑﻴﻮ ،او ﮐﻤﺰورﻳﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ"...

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

ﺑﺮﺧﻪ
(2)(a)5

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

ﺑﺮﺧﻪ
(3)(a)5

"د هﺮې ﭘﺎم وړ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﻨﻴﻮ ﻧﻴﻢ
ﮐﻠﻨﻲ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ
ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ اﻗﺪام ﻧﺪﯼ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ"...
"د هﻐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﻳﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل
ﺷﻮي او هﻐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ او ﻣﻘﺪﻣﯥ ﭼﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ
ورﮐړې"...

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ
ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮل
د ﻣﺨﮑﻨﻴﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﻠﻨﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﻧﺎﺑﺸﭙړ
ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ اﻗﺪام د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮل

ﺑﺮﺧﻪ
(4)(a)5

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د ﺳﻴګﺎر هﻐﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻗﻀﻴﯥ ﻳﯥ
ﺳﭙﺎرﻟﯥ وي
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د هﻐﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻮل ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﺳﻴګﺎر ﭘﻠټﻮﻧﮑﻮ ،څﯧړوﻧﮑﻮ او ﭘﻠټﻮﻧﮑﻴﻮ ﺗﻪ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﺷﻮﯼ
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د ﺳﻴګﺎر د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ

ﺑﺮﺧﻪ
(5)(a)5

"د هﺮ هﻐﻪ راﭘﻮر ﻟﻨډﻳﺰ ﭼﯥ د ﺑﺮﺧﯥ )6ب() (2د ﻻﻧﺪې
)د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ( ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮﯼ وي) "...ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭼﯥ
ﭼﺮﺗﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ول ورﮐړل ﺷﻮي او ﻳﺎ
ﺗﺮې اﻧﮑﺎر ﺷﻮﯼ و(

ﺑﺮﺧﻪ
(6)(a)5

"د هﺮې ﭘﻠټﻨﯥ ،څﯧړﻧﯥ ،او ﺟﺎﺟﻮﻧﯥ د ﺧﭙﻮر ﺷﻮي راﭘﻮر
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.

ﺑﺮﺧﻪ
(7)(a)5

"د هﺮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﺎم وړ راﭘﻮر ﻳﻮ ﻟﻨډﻳﺰ"...

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻬﻤﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﮐﻪ ورﮐﻮل

ﺑﺮﺧﻪ
(8)(a)5

"د ﺷﻤﺎرو ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﻠټﻨﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ټﻮﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ
او د ﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ټﻮل ډاﻟﺮي ارزښﺖ ښﻴﻲ"...

ﺑﺮﺧﻪ
(9)(a)5

"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"...

ﺑﺮﺧﻪ
(10)(a)5

"د ﭘﻠټﻨﯥ د هﺮ هﻐﻪ راﭘﻮر ،د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ د هﺮ هﻐﻪ راﭘﻮر ،د
ﺟﺎﺟﻮﻧﯥ د هﺮ هﻐﻪ راﭘﻮر ﻳﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ﭼﯥ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ
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 دﻻﻳﻠﻮ ﻳﻮ
ﺳﭙﻴﻨﺎوﯼ ﭼﯥ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ دا ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﻧﺪﻩ ﺷﻮې ،او د
ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د ﭘﺮﯦﮑړې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻏﻮښﺘﻠﻲ
وﺧﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ ﺑﻴﺎن".

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
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
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
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
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﮐﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ اوس هﻢ
ﺧﻼﺻﯥ دي
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ﭘﺎڼﻪ ﻟﻤﺒﺮ
ﺑﺮﺧﻪ 4
ﭘﻪ  www.sigar.milد
ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺧﻄﻮﻧﻪ وګﻮرئ
ﺑﺮﺧﻪ 4
ﭘﻪ  www.sigar.milد
ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺧﻄﻮﻧﻪ وګﻮرئ
ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې
ﺑﺮﺧﻪ 4
ﻣﺦ 53-48
ﺑﺮﺧﻪ 4
ﻣﺦ 53-48

ﺑﺮﺧﻪ 4
د دې راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻮدې
ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﻮم راﭘﻮر ﻧﺪﯼ
ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ؛ د هﻐﻮ راﭘﻮروﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې دي
وګﻮرئ www.sigar.mil
ﺑﺮﺧﻪ 4
د ﻣﻬﻤﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ
ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻪ دې ادرس ﮐﺘﻞ
ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ
www.sigar.mil
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﻲ ﭘﻲ ﺟﻲ د
ﻏړﻳﻮ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرئ
ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د
ﻏړﻳﻮ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرئ
ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د
ﻏړﻳﻮ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرئ
هﻴڅ ﻧﻪ
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ﺿﻤﻴﻤﯥ
ﺑﺮﺧﻪ
(11)(a)5

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

ﺑﺮﺧﻪ
(12)(a)5

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

ﺑﺮﺧﻪ
(13)(a)5

"هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د  1996د ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د
ﺑﻬﺘﺮۍ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺮﺧﯥ  804د ﻻﻧﺪې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي
وي) "...د دې ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ او دﻻﻳﻞ ورﮐﻮل ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﻮې
ادارې هﻐﻪ هﺪف ﻧﻴټﯥ ﻧﻪ وي ﭘﻮرﻩ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ
ﺟﻮړ ﺷﻮي وي(

ﭼﻮﮐﺎټ ا – 2

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
د ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﮐﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮل
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ اوس هﻢ
ﺧﻼﺻﯥ دي
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
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
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د ﻏړﻳﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ
څﺨﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رااﻳﺴﺘﻞ
ﭘﻪ هﻐﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د
ورﮐړل ﺷﻮي ﭘﻼن اهﺪاف ﻧﻪ وي ﭘﻮرﻩ ﮐړي

د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د
ﻏړﻳﻮ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرئ
هﻴڅ ﻧﻪ
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د
ﻏړﻳﻮ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرئ
د دې راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ
ﮐﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺮﯦﮑړﻩ
ﻧﺪﻩ ﺷﻮې
د اﻳﺲ ډﺑﻠﻴﻮ اﯼ\ﺟﯽ ﭘﻲ ﺟﻲ د
ﻏړﻳﻮ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرئ
د دې راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ
ﮐﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎزﻋﻪ ﭘﺮﯦﮑړﻩ
ﻧﺪﻩ ﺷﻮې

د ﭘﻲ.اﻳﻞ .ﻟﻤﺒﺮ  ،181-110ﺑﺮﺧﻪ  ،1229ﻻﻧﺪې د ﺳﻴګﺎر د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ
ﮐﺘﻨﻪ
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ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ب:
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﮐړې ﺑﻮدﻳﺠﯥ
دا ﺿﻤﻴﻤﻪ د هﻐﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﻨډﻩ ﺣﻮاﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د دې درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ د راﭘﻮر ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .دا ﭼﺎرټﻮﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ او هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﻟﺨﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮي دي.
دا ﻻﺣﻘﻪ 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.
ﭼﻮﮐﺎټ  1د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ هﻐﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي
ځﮑﻪ ﭼﯥ دوﯼ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻻﻳﺤﯥ د اﺳﺎﺳﻲ اهﺪاﻓﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .هﺮ ﺳﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د هﻐﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او د هﻐﯥ
د ﺗﻤﺎس د ﭘﺮوګﺮام د ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮﯼ دﯼ .د دې ﭼﺎرټﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻻداري دوﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ
xx
ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺣﺎﻟﺖ د ﮐﺘﻨﯥ د ډﻟﯥ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي.

د
ﭘﺮوګﺮام
د اهﺪاﻓﻮ
ټﻮټﻞ

د ﭘﺮوګﺮام اهﺪاف

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2001
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2002
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2003
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2004
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2005
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2006
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2007
ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻳﻲ اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2008
ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻳﻲ
اﺻﻠﻲ

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻧﺼﺎف او
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي
ودﻩ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام د ټﻮﻟﻮ ﻣﻼﺗړ
ﮐﻠﻨﯽ ټﻮټﻞ

$0
$46

$12
$376

$176
$321

$404
$833

$1892
$1338

$2248
$418

$7903
$524

$3425
$482

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
2009
ﭘﻮل
ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻳﻲ
اﺻﻠﻲ
$2456
$285

$18519
$4624

$42

$501

$456

$1181

$1604

$786

$1574

$1835

$1301

$9280

$104
$0
$192

$48
$5
$939

$28
$5
$985

$39
$18
$2462

$50
$24
$4902

$57
$20
$3534

$20
$201
$10043

$21
$41
$5804

$12
$19
$4073

$379
$133
$32935

ﭼﻮﮐﺎټ ب –  1ټﻮﻟﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭼﯥ هﺮ ﮐﺎل د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ هﺪف اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې دي )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ(
ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺎرچ  2009د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورﮐړل ﺷﻮي
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ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﭼﻮﮐﺎټ  2د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ هﻐﻪ ټﺎﮐﻨﯥ ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ او ﺑﻮدﻳﺠﯥ
د دﻓﺘﺮ ﻟﺨﻮا هﺮې ﻳﻮې ادارې ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دي.

د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  2009د ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ ﻟﻪ ﻻرې د ادارې ﻋﻤﻮﻣﻲ ورﮐړې
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

د دﻓﺎع وزارت
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
USAID
ﻧﻮرې

اﻧځﻮر ب –  1د ﺳﺘﺮو ادارو ﻟﺨﻮا د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ د ﻣﺼﺮف ﺳﻠﻨﻪ –
ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺎرچ  2009د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورﮐړل ﺷﻮي

ﻻﻧﺪې ﭼﻮﮐﺎټ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د هﻐﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﺎﮐﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﺨﻮا د هﺮې ادارې
ﻟﺨﻮا ﺷﻮې دي .ﺳﻴګﺎر دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي ﭼﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د هﻐﻮ ﺑﻬﻴﺮوﻧﻮ ﺳﺘﺮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ او راﭘﻮر ﮐړي
ﭼﯥ دا ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ هﺮ د ﻟﻮﻣړۍ درﺟﯥ د ﺿﻤﻨﻲ ټﺎﮐﻨﯥ هﻐﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ دﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ  2001راهﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻪ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮي.
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ﭼﻮﮐﺎټ ب –  ‐ 2د ادارې د ﺣﺴﺎب ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﮐﻠﻨۍ ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﭘﺮوګﺮام ﺗﺎزﻩ ﺣﺎل
ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺎرچ  2009د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورﮐړل ﺷﻮي

ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر |  30اﭘﺮﻳﻞ 2009

59

ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﭼﻮﮐﺎټ ب – ) 2دوام(‐ د ادارې د ﺣﺴﺎب ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﮐﻠﻨۍ ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﭘﺮوګﺮام ﺗﺎزﻩ ﺣﺎل
ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺎرچ  2009د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورﮐړل
ﺷﻮي
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د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي هﺮ د ﻟﻮﻣړۍ درﺟﯥ د ﺿﻤﻨﻲ
ټﺎﮐﻨﯥ ﺣﺴﺎب ﭼﯥ ﻟﻪ  2001راهﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻪ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯧږي.
ﭼﻮﮐﺎټ ب –  - 3د ادارې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺣﺎﻟﺖ – د دې ﭼﺎرټ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﺎرچ  2009ﮐﯥ د
ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي.
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ﭼﻮﮐﺎټ ب – ) 3دوام(
د ادارې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺣﺎﻟﺖ – د دې ﭼﺎرټ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﺎرچ  2009ﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ت:
د ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﺷﻮي او رواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
د ﭘﯧﻞ ﮐﯧﺪا اټﮑﻠﻲ ﻧﯧټﻪ
ﻣﯽ 2009

ﭘﻼن ﺷﻮي ﭘﻠټﻨﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هڅﻮ ﮐﺘﻨﻪ
ﭼﯥ د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ د ﻓﺴﺎد ﺳﺘﻮﻧځﻪ ﺣﻞ ﮐړي .هﺪف :د ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ اﻓﻐﺎن
وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د هﻐﻮﯼ د دې وړﺗﻴﺎ ارزوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،ﮐﻤﺰورۍ وﭘﯧﮋﻧﻲ ،او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ هﻐﻪ
هڅﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﯥ ﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻣﺴﻠﻪ ﺣﻞ ﮐړي.
د اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﻔﺼﻴﻞ د ﻗﺮارداد ﮐﺘﻨﻪ )ﻗﺮارداد ﺑﻪ وروﺳﺘﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ( .هﺪف :ﭼﯥ د
ﺟﻮﻻﯼ 2009
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﺮارداد ﻏﻮښﺘﻨﯥ او ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ؛ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ او هﺪف اﻣﺮوﻧﻮ
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ؛ او د ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ د ادارې د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ
ﻧﻈﺎرت ﭼﯥ د ﻗﺮاردادي د ﻟګښﺖ او ﮐﺎر ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺣﺎﻟﺖ )ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت او ﻧﻮر ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺟﻮﻻﯼ 2009
ورﮐﻮوﻧﮑﻲ( .هﺪف :د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د
ﺑﻮدﺟﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ او اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ،ﻣﻨﻞ ﺷﻮي او
ﻣﺼﺮف ﺷﻮي دي.
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ د اﻋﺘﺒﺎري رﺳﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﻃﺮﻳﻘﻮ او اګﺴﺖ 2009
ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ ،ﭘﻪ ګډون د ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او اﺣﺘﺴﺎب .دا ﻳﻮﻩ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ګډﻩ ﮐﺘﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ
ﺳﻴګﺎر او د د دﻓﺎع وزارت اﻳﻲ ﺟﻲ دواړﻩ ﺑﻪ ﭘﮑﯥ ګډون ﮐﻮي .هﺪف :د داﺧﻠﯥ د
ﺑﻨﺪرګﺎهﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺰﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ د
ﻟﯧږد ﻟﭙﺎرﻩ هﻐﻪ ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻪ او اﺣﺘﺴﺎب ﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ دي او د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل.

ﭼﻮﮐﺎټ ت –  – 1ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﺎرچ  2009ﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي
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د ﺑﺸﭙړﯦﺪا اټﮑﻞ ﺷﻮې ﻧﯧټﻪ
ﻣﯽ 2009

رواﻧﯥ ﭘﻠټﻨﯥ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د هﻐﻮ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻴﺼﻠﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮد دي )ﺳﻴګﺎر –  (001هﺪف :دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د
ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ څﺮﻧګﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ هڅﯥ
ﺗﻌﻘﻴﺐ او راﭘﻮر ﮐړي .دا ﮐﺎر ﺑﻪ دا ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ،د هﻐﻮﯼ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻴﺎ ﺣﺪ ﺑﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ ،او
د دې ﺧﺒﺮې د ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارو ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ ﭼﯥ ډاټﺎ ﻳﯥ
ﺑﺮاﺑﺮﻩ ،دﻗﻴﻘﻪ او ﺑﺸﭙړﻩ وي.
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ او ﭘﺮوژو د ادارو د ﻧﻈﺎرت ،ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ او ﭼﺎرو د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﮐﺘﻨﻪ
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2009
)ﺳﻴګﺎر –  (002هﺪف :د دې ﺧﺒﺮې ﻳﻮﻩ ﭘﺮﺧﻪ ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ ادارې د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﭘﺮوګﺮام څﺮﻧګﻪ ادارﻩ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ،د ﭘﺮوژې د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،د ﭘﺮوژې
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.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻟﻮﻳﻴﺲ ﺑﺮګﺮ ګﺮوپ ﺳﺮﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ ا ړﻩ د
اګﺴﺖ 2009
ﻗﺮاردادي د ﮐﺎري وړﺗﻴﺎ او د ادارې د ﻧﻈﺎرت ﮐﺘﻨﻪ )ﺳﻴګﺎر –  (003هﺪف :د هﻐﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ
ﺷﻤﯧﺮ او ﮐﭽﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﻮي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارې ﻳﯥ د ﻟﻮﻳﻴﺲ ﺑﺮګﺮ ګﺮوپ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي او د
ادارو ﻟﺨﻮا د ﻗﺮاردادي او د ﻗﺮاردادي د ﮐﺎري وړﺗﻴﺎ د ﻧﻈﺎرت ارزوﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻣﻮﺟﻮدې ﭘﻠټﻨﯥ
او ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺑﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي.
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژي
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2009
ﺳﮑټﻮر ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي )ﺳﻴګﺎر –  (004هﺪف :د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
ﻳﻮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارزوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ د ﺳﮑټﻮر د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻻرﻩ اﭼﻮﻟﻲ.
دا ﮐﺎر ﺑﻪ .1 :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژي ﺳﮑټﻮر د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او دواﻣﺪارۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اهﺪاف وﭘﯧﮋﻧﻲ .2 .دا ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم د ﮐﺎري وړﺗﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮي ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﺮوژې اهﺪاف او ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮې دي .3 .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ او ﻧﻮرو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اﻧﺮژۍ د
ﺳﮑټﻮر د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﭘﺎﻳﻠﯥ ارزوي .4 .د اﻧﺮژي ﺳﮑټﻮر ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ د
ﻣﺘﺤﺪړﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ادارو ﺗﺮﻣﻨځ اﻧﺴﺠﺎم ارزوي .5 .د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻳﮑړو
او ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ګډون ارزوﻧﻪ ﮐﻮي.
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2009
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب د ﭘﺮوګﺮام ) (CERPد ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺘﻨﻪ )ﺳﻴګﺎر – (005
هﺪف :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د  CERPد ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ د ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او اﺣﺘﺴﺎب ﮐﺘﻨﻪ .ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ
ﺑﻪ د هﻐﻮ ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻮ او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﺮ ﮐﺎر اﭼﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي ﭼﯥ د  CERPد
ﺑﻮدﻳﺠﻮ اﺣﺘﺴﺎب ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮي او د  CERPد ﺑﻮدﻳﺠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل د هﻐﻪ واﮎ او ارادو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﮐﻮي
ﭼﯥ د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ اهﺪاﻓﻮ او د ﻣﺸﻦ ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﺎﮐﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮې دﻩ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻴﺎري او ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﻮﻻﯼ 2009
ﮐﺘﻨﻪ )ﺳﻴګﺎر –  .(006اهﺪاف (1 :ﭘﻪ اګﺴﺖ  2009ﮐﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻟﻮﻣړﻧﯽ راﭘﻮر
اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ،او هﻤﺪاراز د دﻏﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ 2009
د ﺗﻴﺎري ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د هﻤﮑﺎرۍ اﻧﺪازﻩ او ﺣﺪ ﭘﯧﮋﻧﺪل؛  (2د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
دوﻳﻢ راﭘﻮر
ﺗﻴﺎري د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ارزول ،ﭘﻪ ګډون د داﺳﯥ ﺑﺮﺧﻮ ﻟﮑﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﺛﺒﺘﻮل ،د راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ زدﻩ ﮐړﻩ ،د راﻳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ اﻣﻨﻴﺖ ،د راﻳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺑﮑﺴﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺷﺎن واﻟﯽ،
او د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮوﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ؛ او  (3او ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ
ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎوې\ﮐﻤﺰورۍ ﭘﯧﮋﻧﺪل ،او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زدﻩ ﮐړې ﺗﺠﺮﺑﯥ .دا ﮐﺘﻨﻪ ﺑﻪ دوﻩ
راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي :ﻳﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺎري او هﻤﮑﺎرۍ وي ،او
دوﻳﻢ راﭘﻮر ﺑﻪ ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ راﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻳﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ وي.
ﭼﻮﮐﺎټ ت –  – 2ﭘﻪ ﭼﺎرټ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﺎرچ  2009ﮐﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ث:
د ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
وﺧﺖ
ﭘﻼن ﺷﻮي ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د هﻐﻮ ﻏټﻮ ﭘﺮوژو د ﻣﻌﻴﺎر د ﮐﻨټﺮول ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯽ  2009ﮐﯥ ﭘﯧﻞ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
– د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺮوژو ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ) (ANDSﮐﯥ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ﺳﺘﻨﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺑﻨﺴټ رواﻧﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻪ
د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ  12ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﺮې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ
ﺟﻮړول او د ﺑﻬﺘﺮۍ او دواﻣﺪارۍ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ )ﺣﻠﻘﻪ ﻳﻲ ﺳﺮﮐﻮﻧﻪ\ﺳﻴﻤﻴﻴﺰې راﭘﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.
ﻟﻮﻳﯥ ﻻرې( .هﺪف :داﺳﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ا( د رﻏﻮﻧﯥ
ﻣﻌﻴﺎر ،ب( د دواﻣﺪارۍ ﻃﺮﻳﻘﯥ ،ت( د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ اﺣﺘﺴﺎب د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د
ﻗﺮارداد د ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﺎن واﻟﯽ او د رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ او
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻃﺮﻳﻘﻮ او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﮑﯥ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻮي وي.
د روﻏﺘﻴﺎ د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د هﻐﻮ ﻏټﻮ ﭘﺮوژو د ﻣﻌﻴﺎر د ﮐﻨټﺮول ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﭼﯥ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯽ  2009ﮐﯥ ﭘﯧﻞ ﺷﻲ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ – د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺮوژو ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ) (ANDSﮐﯥ د روﻏﺘﻴﺎ د ﺳﺘﻨﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺑﻨﺴټ رواﻧﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻴﻨﮑﻮﻧﻪ ،او هﻐﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ  12ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﺮې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎ د ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ
راﭘﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.
ﻟﭙﺎرﻩ وﻗﻒ ﺷﻮي دي .هﺪف :داﺳﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ا(
د رﻏﻮﻧﯥ ﻣﻌﻴﺎر ،ب( د دواﻣﺪارۍ ﻃﺮﻳﻘﯥ ،ت( د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ اﺣﺘﺴﺎب د دې
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻗﺮارداد د ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﺎن واﻟﯽ او د رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﻨﻞ
ﺷﻮﻳﻮ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻃﺮﻳﻘﻮ او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﮑﯥ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻮي وي.
د اﻧﺮژي د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د هﻐﻮ ﻏټﻮ ﭘﺮوژو د ﻣﻌﻴﺎر د ﮐﻨټﺮول ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﭼﯥ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﯽ  2009ﮐﯥ ﭘﯧﻞ ﺷﻲ
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ
– د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺮوژو ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺑﻪ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ) (ANDSﮐﯥ د اﻧﺮژۍ د ﺳﺘﻨﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﺒﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺑﻨﺴټ رواﻧﯥ وي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻬﻤﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧټﻮﻧﻪ )ﻓﻮﺳﻞ ﻓﻴﻮل او راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ  12ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﺮې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ
هﺎﻳډرو ﺟﻨﺮﻳټډ( ،د ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺒﮑﯥ ،او هﻐﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﭼﯥ ﺟﻼ
راﭘﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.
ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﺑﺮاﺑﺮوي .هﺪف :داﺳﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ا( د رﻏﻮﻧﯥ ﻣﻌﻴﺎر ،ب( د دواﻣﺪارۍ ﻃﺮﻳﻘﯥ ،ت( د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
اﺣﺘﺴﺎب د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻗﺮارداد د ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﺎن واﻟﯽ او د
رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻃﺮﻳﻘﻮ او ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﮑﯥ
ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻮي وي.
ﭼﻮﮐﺎټ ث – 1
رواﻧﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
د ﺳﻴﻤﻴﻴﺰې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې-ﺧﺘﻴځ دﻧﻨﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د زراﻋﺖ د
ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ ځﺎﯼ ﮐﯥ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ .هﺪف :ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻴﻴﺰې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې-ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د
هﻐﻮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ زراﻋﺘﻲ-ﺗﺠﺎرﺗﻲ اړوﻧﺪ ﭘﺮوژو د ﮐﺎر د ځﺎﯼ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭼﯥ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮې ﭘﺮوژې دوام ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﮐﻪ ﻧﻪ.

د ﺑﺸﭙړﯦﺪا ﻧﯧټﻪ
ﻣﯽ 2009

ﭼﻮﮐﺎټ ث – 2
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ج:
د ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳټﺮې

اﻧځﻮر ج – 1
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ﭘښﺘﻮ ﺑڼﻪ

اﻧځﻮر ج 2
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دري ﺑڼﻪ

اﻧځﻮر ج 3 -
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ح:
ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ
AFP
AFSA
 AIGﭘﻠټﻨﯥ
ANA
ANDS
ANP
ANSF
ASFF
BAF
CDC MRE
CERP
CID
101 – CJTF
CSH
CSTC‐A
CTAG
DCIS
DC&P
DEA
DEA CN
د دﻓﺎع وزارت
د دﻓﺎع وزارت CN
د دﻓﺎع وزارت E&EE
د دﻓﺎع وزارت IG
د دﻓﺎع وزارت OHDACA
د دﻓﺎع وزارت OMA
د دﻓﺎع وزارت T&E
ERMA
ISF
FBI
FDD
FMF
FOB
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د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﮐﻠﻨﯽ ﭘﺮوګﺮام
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
ﺑﺎګﺮام هﻮاﻳﻲ اډﻩ
د ﻣﺮض د ﮐﻨټﺮول ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺎﻳﻦ د ﺧﻄﺮې زدﻩ ﮐړﻩ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ
ګډ هﺪف ځﻮاﮎ – 101
د ﻣﺎﺷﻮم ﺑﻘﺎ او روﻏﺘﻴﺎ
د ګډ اﻣﻨﻴﺖ د اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د روزوﻧﮑﻮ ګډﻩ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ډﻟﻪ
د دﻓﺎع د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ
د ﻣﺮض ﮐﻨټﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ
د درﻣﻠﻮ د ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارﻩ
د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ د درﻣﻠﻮ د ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارﻩ
د دﻓﺎع وزارت
د دﻓﺎع د وزارت د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ ﭘﺮوګﺮام
د دﻓﺎع د وزارت ﺑﻴړﻧﯽ او ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻟګښﺖ
د دﻓﺎع د وزارت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
د دﻓﺎع د وزارت د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮرې اﻓﺖ ،ﺑﺸﺮي او ښﺎري
ﻣﺮﺳﺘﻪ
د دﻓﺎع د وزارت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او اﻧﺘﻈﺎم
د دﻓﺎع د وزارت روزﻧﻪ او ﺗﺠﻬﻴﺰات
د ﮐډواﻟۍ او ﮐډواﻟﻮ ﺑﻴړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺗړ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻴﻮرو
د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﻤﺮﮐﺰي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﭘﻮځ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ اډﻩ
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FRAGO
FSA
FY
GOA
GDP
GHAI
GIRoA
ICCTF
IDA
IEC
IG
IMET
IMF
INCLE
IO&P
ISAF
JCMB
KAF
MOA
MOI
MoWA
MRA
MRAP
NADR‐ATA
NADR‐CTF
NADR‐DXBS
NADR‐HD
NADR‐NDS
NADR‐SALW
NADR‐TIP
NATO
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ﻧﺎﺑﺸﭙړ اﻣﺮ
د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب دﻓﺘﺮ
اﺳﺎﺳﻲ ﮐﻮرﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﺳﺘﺮ ښﮑﺮ ﭘﺮوګﺮام
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ
د ﻗﺮارداد د ﻓﺴﺎد ﻧړﻳﻮال هﺪف ځﻮاﮎ
د اﻓﺖ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
ﻧړﻳﻮال ﭘﻮځﻲ او زدﻩ ﮐړﻳﺰﻩ روزﻧﻪ
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﻧړﻳﻮال ﮐﻨټﺮول او د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﯽ ځﻮاﮎ
د اﻧﺴﺠﺎم د څﺎرﻧﯥ ګډ ﭘﻼوﯼ
د ﮐﻨﺪهﺎر هﻮاﻳﻲ اډﻩ
د ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﻳﺎداښﺖ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت
ﮐډواﻟﻲ او د ﮐډواﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د ﻣﺎﻳﻦ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﻴﻦ څﺨﻪ ﺗﺤﻔﻆ
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – ﺻﺎدرات او ﺳﺮﺣﺪي اﻣﻨﻴﺖ
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – ﺑﺸﺮي ﻣﺎﻳﻦ ﻟﻴﺮې ﮐﻮل
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ او ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – ﮐﻮﭼﻨۍ او ﺳﭙﮑﯥ وﺳﻠﯥ
ﺑﯥ اﺗﻮﻣﻲ ،ﺗﺮورﻳﺰم ﺿﺪ ،د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،او اړوﻧﺪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ – د ﺗﺮورﻳﺰم د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮوګﺮام
د ﺷﻤﺎل اټﻼﻧټﻴﮏ ﺗړون ﺳﺎزﻣﺎن
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NDAA
OEF
OHDACA
OIG
OSI
OTI
PKO
PRT
QIP
SIGAR
State
SIGIR
SWA/JPG
TTA
UN
UNDP
USACE
USAID
USAID OE
USASAC
USDA
USFOR‐A
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د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن
د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ازادۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺳﻤﻨﺪرﭘﻮرې د ﺑﺸﺮي اﻓﺖ او ښﺎري ﻣﺮﺳﺘﻪ
د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ دﻓﺘﺮ
د ځﺎﻧګړﻳﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هﻮاﻳﻲ ﭘﻮځ دﻓﺘﺮ
د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ
د ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت
د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻢ
د ﻋﺎﺟﻞ اﻏﯧﺰ ﭘﺮوژې
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړﯼ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړﯼ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
د ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اﺳﻴﺎ د ګډ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻟﻮ ډﻟﻪ
د ﺧﺰاﻧﯥ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮام
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د اﻧﺠﻴﻨﻴﺮاﻧﻮ ﻗﻮل اردو
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارﻩ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ
ﻟګښﺖ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د زراﻋﺖ وزارت
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ خ:
ﭘﺎﻳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ
 iد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د رﻳﻴﺲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،دي هﻴګ ،ﻣﺎرچ 2009 ،31
 iiد وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي "،ﻣﺎرچ 2009 ،27
 iiiد وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي "،ﻣﺎرچ 2009 ،27
 ivد وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا د ﭘﺎرﻟﻴﻤﺎن رﻳﻴﺲ ﺗﻪ د ﺧﻂ ﻣﺘﻦ ،اﭘﺮﻳﻞ 2009 ،9
 vد وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي "،ﻣﺎرچ 2009 ،27
 viد وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې څﺮګﻨﺪوﻧﯥ" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي "،ﻣﺎرچ 2009 ،27
 viiد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د رﻳﻴﺲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،دي هﻴګ ،ﻣﺎرچ 2009 ،31
 viiiد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د رﻳﻴﺲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،دي هﻴګ ،ﻣﺎرچ 2009 ،31
 ixد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د رﻳﻴﺲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،دي هﻴګ ،ﻣﺎرچ 2009 ،31
 xد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﻳﺎﺳﺖ ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د وﺧﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮي اﻋﻼﻣﻴﻪ ،ﻣﺎرچ 2009 ،19؛
www.iec.org.af
 xiد ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮﻩ ،هﻴﻠﺮي روډم ﮐﻠﻨډن" ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ "،ﻣﺎرچ 2009 ،31
 xiiﭘﻲ.اﻳﻞ 2008 ،181-110 .د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
 xiiiﺳﻲ اﻳﺲ ﺳﻲ ټﻲ-اﯼ ﻣﺸﻦ ،ﻣﺎرچ http://www.cstc‐a.com/mission/CSTC‐AFactSheet.html :2009 ،15
 xivد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د دواﻣﺪارۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻼن ،ﺟﻮن  2008ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر د  2008د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ
ورﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ )ﺑﺮﺧﻪ  ،1231ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن (181-110
 xvد دﻓﺎع وزارت د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺟﻠﺪ  ،12ﺑﺎب www.defeselink.mil/comptroller/fmr/12/12_27.pdf 27
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htmxvi
 xviiد ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د زراﻋﺖ وزارت ،ﺑﻬﺮﻧﯽ زراﻋﺘﻲ ﺧﺪﻣﺖ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻴﻮاد ﭘﺎڼﻪ
http://www.fas.usda.gov/country/Afghanistan/afghanistan.asp
 xviiiد دﻓﺎع ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې د ډاټﺎ څﺨﻪ د ﺳﻴګﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ.
 xixﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺳﻴګﺎر د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت) ،د ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﻣﺮﮐﺰي اﺳﻴﺎ د
ﭼﺎرو ﺑﻴﻮرو ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ د ﭼﺎرو ﺑﻴﻮرو ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو دﻓﺘﺮ ،DoD IG ،DoD ،USDA IG ،USAID ،(IG ،ﺧﺰاﻧﻪ ،د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د اﻧﺠﻴﻨﻴﺮاﻧﻮ ﻗﻮل اردو ،د زراﻋﺖ وزارت ،د دﻓﺎع د ﮐﻤﭙﺘﺮوﻟﺮ د ﺳﮑﺮﺗﺮ دﻓﺘﺮ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارﻩOSCTC‐ ،DSCA ،
 Aد ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺟﻼ ﺟﻼ ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي.
 xxد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻻداري دوﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺣﺎﻟﺖ د ﮐﺘﻨﯥ د ډﻟﯥ ﻣﺸﺮي د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﮐﻮي او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت) ،د ﺟﻨﻮﺑﻲ او
ﻣﺮﮐﺰي اﺳﻴﺎ د ﭼﺎرو ﺑﻴﻮرو ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ د ﭼﺎرو ﺑﻴﻮرو ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو دﻓﺘﺮ ،اﻳﻲ ﺟﻲ( ،ﻳﻮ اﻳﺲ اﯼ اﻳﻲ ډي ،ﻳﻮ اﻳﺲ
ډي اﯼ اﻳﻲ ﺟﻲ ،ډي او ډي ،ډي او ډي اﻳﯽ ﺟﻲ ،ﺧﺰاﻧﻪ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځ د اﻧﺠﻴﻨﻴﺮاﻧﻮ ﻗﻮل اردو ،د زراﻋﺖ وزارت ،د دﻓﺎع د ﮐﻤﭙﺘﺮوﻟﺮ د
ﺳﮑﺮﺗﺮ دﻓﺘﺮ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارﻩ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻨﻴﺠﺮان ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
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