ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د وﻻﯾﺘ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻔﺘﺸﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻌﯿﺎري روزﻧﻪ
د دﻏﻪ روزﻧ ﯾﻮ وﻧﻮال ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﭼ د ﺑﺎﻣﯿﺎن وﻻﯾﺖ ﺨﻪ راﻏﻠ دی ،داﺳ ووﯾﻞ " ،دﻏﻪ روزﻧﻪ د ﻣﺎ د ﻣﺴﻠ ﻟﭙﺎره ﺎﻧې روزﻧﻪ وه .ﻣﺎ
دا زده ﮐل ﭼ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ وزارت د ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻧﻼرې ﻨﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧي .دا ﻧﻮې زده ﮐه ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي ﻮ
ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﻪ ﺳﻤﻪ او اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐم".
ﭘﻪ دﻏﻪ روزﻧﻪ ﮐ ډﯦﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻪ د ﺧﻼﺻ ﮐﻨﺪې او ﻤ ﻻﻧﺪې ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳ ﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟ ﺗﺮ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،د
ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎﻟ اړﺧﻮﻧﻪ ،د ﺳﺮوې ﺗﺨﻨﯿﻮﻧﻪ او د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ د ﺟﻨﺪر رول ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮ .د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻔﺘﺸﯿﻨﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻮي ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐي ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻨﺪو ﮐ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼ وداﻧﯿﺰې ډﺑﺮې اﺳﺘﺨﺮاﺟﯧي او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ﺗﺮ ﻤ ﻻﻧﺪې ﮐﺎن
ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎی ﮐ ،ﻋﻤﻠ ﮐل.
ﭘﻪ اوﺳﻂ ډول ،ﻫﺮ وﻧﻮال ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻻﯾﺖ ﮐ د ﻠﻮر ) (۴ډوﻟﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﺴﺆل دی .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻮ ،اوﺳﭙﻨ ،ﺳﺮو زرو ،ﻟﯧﺘﯿﻢ ،ﻓﻠﺰاﺗﻮ او
ﮐﻮﺑﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻌﺪﻧ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﺑای ﻫﯧﻮاد دی .د ﻧﯾﻮال ﺑﺎﻧ اﻟﺎی ادارې د ۱۳۹۰ﮐﺎل د ﺳﺮوې ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ،ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺮﭼﯿﻨ
د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ،اﺿﺎﻓ ﻋﺎﯾﺪاﺗﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ او ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺳﺘﻮر ﮐ ﺷﺎ او ﺧﻮا ﻟﻪ  ۱۰۰۰۰ﺨﻪ ﺗﺮ  ۱۴۰۰۰ﭘﻮرې د اﺿﺎﻓ دﻧﺪو
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ اﯾﺠﺎدوﻟﻮ ﮐ زﯾﺎﺗﻮاﻟ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ،ﻟﻪ دې ﺨﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨ ﻟﭙﺎره ،د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ او ﺷﻔﺎف وي.
دا د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻟﻮﻣۍ دوره وه .راﺗﻠﻮﻧ اووه دورې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﭘﻪ ﻧﻮرو اوو زوﻧﻮﻧﻮ ﮐ د  ۱۳۹۹‐۰۲‐۱۲ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻻره واﭼﻮل
ﺷ ﭼ ﻮل ﻫﯧﻮاد ﺑﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟ .د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﭘﺎﻧﻪ اﭼﻮﻧﻪ او د ﺣﻮﻣﺖ ﺑﯿﺎ ﮐﺘﻨﻪ ) (MinGovد  ۱۳۹۵‐۱۰‐۱۲ﻧﻪ ﺗﺮ ‐۱۲
۱۳۹۶‐۱۰ﮐﺎل ﭘﻮرې ورﺗﻪ ﭘﺮوﺮام ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐی ﭼ ﻟﻪ  ۱۵۰ﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻣﻔﺘﯿﺸﻨﻮ د ﻮ ﭘﻪ ون ورﺨﻪ ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠ ده.
د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﻪ ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ (MinGov) ﺗﻪ وده ورﮐﻮي ،د آﻟﻤﺎن ﻧﯾﻮاﻟ
ﻫﻤﺎرۍ ﻮﻟﻨﻪ) (GIZد آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺘﻮر ﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﺎﻧﺎت ﻟﺮي ﭼ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐ د ﭘﺎم وړ وده ﮐﻮﻻی ﺷ .د دې اﺣﺘﻤﺎﻟ  اﺧﯿﺴﺘﻨ ﻟﭙﺎره ،د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ د ﺣﻮﻣﺖ ﻋﻮاﯾﺪ زﯾﺎﺗﻮل ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﭘﺎﻧﻮﻧ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل او ﻟﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮل دي .د ﻧﻮرو
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻨ ،ﻟﻪ  ۱۳۹۱‐۱۰‐۱۲ﮐﺎل راﻫﯿﺴ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ) (MoMPاو د دﻏﻪ وزارت وﻻﯾﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﭙﺎره  ۲۵روزﻧﯿﺰ
ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻼن ﺟﻮړول ،د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ اﻗﺘﺼﺎد او ﻟﻪ  ۵۰۰ﺨﻪ ډﯦﺮ ﻣﻔﺘﺸﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎرت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او اداري ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ او
ﻧﻮر ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره اوږود ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ د ﻟﯧﺴﺎﻧﺲ او ﻣﺎﺳﺮۍ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐي دي .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻟﻪ ﻧﻮﺖ ﺳﺮه ) (AEITIﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﻮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻪ وده ورﮐي او ﻟﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه
وﮐي.
Teaser text:
ﮐﺎﺑﻞ .ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﮐﺎن ﻣﻌﯿﺎري ﻠﻮر اووﻧﯿﺰه روزﻧﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧي .ﭘﻪ دﻏﻪ روزﻧﻪ ﮐ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺮوان۰۹‐۰۵-۱۳۹۸، ،
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﺑﺎﻣﯿﺎن ،ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ او داﯾﻨﺪي ﺨﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ دوﻟﺲ ) (۱۲ﻣﻔﺘﯿﺸﯿﻨﻮ ﺪون ﮐی دی .دﻏﻪ روزﻧﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻔﺘﯿﺸﯿﻦ د دې ﺟﻮﻪ ﮐﻮي ﭼ
ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺳﺘﻮر ﮐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻣﻘﺮرات ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮل ﺑﺎوري ﮐي .د دﻏﻪ روزﻧ روزوﻧ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ﻏی وو او د روزوﻧﻮ
.د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ) (ToTﮐ ﯾ ی دی .دﻏﻪ روزﻧﻪ او د ) (ToTﭘﻪ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮام
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