مخکنۍ خربې
ستاسو په الس کې کتاب د ميل یووايل حکومت د بنسټ له پیله چې د بدلون لسیزې له رشوع رسه برابره ده د مالیې وزارت د السته راوړنو
او فعالیتونو ټولګه ده .دې کتاب کې یوه رسیزه او پنځه نورې عمده برخې لکه ،په تېرو څلورو کلونو کې د عوایدو را ټولېدل ،د پراختیایي
بودیجې لګښت ،اصالحات او له فساد رسه مبارزه ،سیمه ایزې همکارۍ ،نړیوال کنفرانسونه او د مالیې وزارت نورې ګڼې اړینې برخې شاميل
دي.
د دې کتاب لومړۍ برخه د اصالحاتو په پيل کولو ،له فساد رسه په مبارزه او سیستم جوړونه باندې را څرخي ،په دې کتاب کې هڅه شوې ،څو
د تېرو څلورو کلونو په موده کې د عایدايت رسچینو په تړاو ،په ادارو کې د عرصي سیستم پيل کول ،کاري بهیرونو برېښنایي کول ،د کلیدي ادارو
په رآس کې د وړ او ژمنو کسانو ګامرل او د کار کوونکو لوړ ظرفیت پيل کول ورځای کړي .همدا شان د پیسو نړیوال صندوق له لوري په بریالۍ
توګه د افغانستان مايل او اقتصادي اصالحاتو ارزول روښانه کړي او هغه شاخصونه چې د دې صندوق پر اساس ارزول شوي دي حساب کړي.
په دویمه برخه کې ،د عوایدي رسچینو مدیریت او په بې ساري توګه د ميل عوایدو را ټولو په زیاتوايل باندي خربې وکړي ،په دې برخه کې هڅه
شوي ميل عواید د مخکني حکومت وروستي کال او د تېرو څلورو کلونو په موده کې پرتله کړي .چې په لوستو رسه به یې ښاغلی لوستونکی
د ميل عوایدو راټولېدو له بهیر څخه بشپړ معلومات ترالسه کړي او همدا شان د مايل لید او د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه له ځان
رسه ښه تصویر ولري.
په درېیمه ،برخه کې په ميل بودیجه کې له اصالحاتو ،په تېرو څلورو کلونو کې د بودیجې لګښت او د اصالحاتو چټک بهیر له الرې د راتلونکي
لید بودیجې په اړه خربې شوې دې.
د کتاب څلورمه برخه ،د اقتصادي ودې د ماشین په توګه د خصويص سکټور او عامه او خصويص مشارکت ته ځانکړي شوې ،په پنځمه برخه
کې د سیمه ایزې همکارۍ او په شپږمه برخه کې د حکومت د نړیوالو السته راوړنو په تړاو بحث شوی.
په دې کتاب کې هڅه شوې ده ،چې د مالیې وزارت منطقي تسلسل په نظر کې نیولو رسه د یاد وزارت عمده السته راوړنې او فعالیتونه په
منظم او پرلپسې ډول په یوه نسبتآ ټولیزه کڅوړه کې رسه راټولې يش .د دې کتاب په لوستو رسه ،ښاغيل لیکوال د افغانستان اقتصادي او مايل
وضعیت ټولیز اطالعات پیدا کړي او د افغانستان اقتصادي لرلید په هکله به یو روښانه تصویر په ذهن کې ولري.
په اخر کې له قدرمنو لوستونکو څخه په درنښت هیله کېږي ،چې احتاميل نیمګړتیاوې او تېروتنې د خپلې پېرزوینې له مخي ومني او د مالیې
وزارت اړیکو او عامه پوهاوي ریاست یې د رفع کولو په موخه خرب او له موږ رسه همکاري وکړي.

د مالیې وزارت السته راوړنې

الف

د مالیې وزارت رسپرست او د زېربناوو په چارو کې د ولسمرشۍ عايل مقام سرت
سالکار ښاغيل ډاکټر محمد هامیون قیومي پیغام؛
ګرانو هیوادوالو!

څنګه چې ټول پوهېږئ ،زموږ ګران هیواد دا مهال د بدلون په لسیزه کې دی .په اوسنیو رشایطو کې موږ د هیواد تل پاتې اقتصادي ودې،
تدریجي اقتصادي ځان بسیاینې ته د رسېدو او خلکو د سوکالۍ غوښتونکي یو.
دا په دايس حال کې ده ،چې د افغانستان حکومت په تېرو څلورو کلونو کې په خپلو ټولیزو پروګرامونو رسه وکولی شول ،چې کړکېچن مايل
وضعیت مدیریت او ميل عواید تر ټاکل شوې موخې لوړ ،په رڼه او اغېزمنه توګه راټول او مدیریت کړي .همداشان مالیې وزارت وکولی شول،
ميل بودیجه په متوازنه ،رڼه ،ځواب ویونکي ،باوري او د ټولنې د واقعیتونو ،اغېزمنتوب ،مايل امکاناتو ،د لګښتونو معترب چوکاټ پيل کولو ،د
حکومت لومړیتوبونو او نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو رسه ترتیب کړي.
رسه له دې چې په تېرو څلورو کلونو کې مو د هیواد مايل مدیریت په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی ،ويل بیا هم زموږ هیواد اوږده الره په
مخ کې لري ،څو اوږدمهاله اقتصادي ودې او مايل سمون ته ورسېږي .اوس هم له ځینو سرتو ننګونو رسه الس اوګرېوان یو لکه ،امنیت ،بهرنیو
باندي مايل تکیه ،د اوږد مهاله ميل اقتصاد او کارموندنې نه شتون.
مالیه وزارت د هیواد مايل مدیریت مسؤل بنسټ په توګه ،ځان مکلف بويل څو د دغه مايل او اقتصادي ګواښوونکي وضعیت په وړاندي الندي
تدابیر ونیيس:
· د مايل ثبات او پایښتي اقتصادي ودې په چمتو کولو کې جدي اقدامات
· د زیاتو عوایدو راټولول او د عامه لګښتونو کنټرول
· د خصويص سکټور له الرې ښه اقتصادي وده رامنځته کول
· په ميل بودیجه کې د متوازنې پراختیا اصل په نظر کې نیول
· د زیاتو اصالحاتو پيل کول او د فساد ناوړه پدیدې په وړاندي جدي او عميل مبارزه کول
د یوه دولت د بریا لومړی رشط ،د بودیجې د کرس مخنیوی دی .د بودیجې د کرس مخنیوي لپاره اړینه ده ،چې د عوایدو او لګښتونو تناسب
په نظر کې ونیول يش او د تنظیم د چارو لپاره جدي تدابیر ونیول يش او الزم اقدامات تر رسه يش ،ترڅو له یوه اړخه عواید لوړ او له بلې
خوا د بې ځایه لګښتونو مخه ډب يش .څنګه چې پوهېږئ زموږ زیاته بودیجه د نړیوالو مرستو له الرې متویلېږي ،مالیې وزارت وکولی شول له
یوې ورځې څخه بلې ته افغانستان ته د نړیوالو مرستو په تنظیم او همغږۍ خپل نفوذ زیات کړي او تر لوړه حده هڅه ويش ،چې د نړیوالو
مرستو جذب د دولت له الرې تر رسه يش.
د مالیې وزارت اسايس موخه مايل ځان بسیاینې ته رسېدل دي ،دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې معتربې او هر اړخیزې مايل سرتاتېژۍ ته اړتیا
ده .دا له پایداره الرې اقتصادي او ټولنیزو موخو ته د رسېدو ،د زیات لګښت مخنیوي ،له حده د زیاتو مرستو منلو او له شته رسچینو څخه
د ګټې اخیستنې په معنی ده.
یادو هدفونو ته د رسېدو په موخه په دې برخه کې پراخ اصالحات طرح او پيل شوي دي .مالیې وزارت په تېرو کلونو کې هڅه وکړه ،چې د
خپلو مايل چارو کړنې او اجراآت د نړیوالو موازینو او اصولو مطابق عیار کړي او د دې موخې پيل کولو لپاره یې د برشي رسچینو جوړول ،د
پالیسیو طرح او پيل کول او اړین اصالحات عميل کړي دي.
د وزارت د کارکوونکو وړتیا لوړولو او د هغوی د ستونزو حلولو لپاره اړین تدابیر نیول شوي او اجراء شوي هم دي .د مالیې وزارت موخه دا
ده ،چې د هیواد مايل چارې د اقتصادي علمي موازینو او اصولو په اساس تنظیم يش ،افغانستان له خپل مايل ځان بسیاینې ،ثبات او خوندیتوب
څخه برخمن يش او په همدې ترتیب د خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره له بیت املال څخه په بشپړه روڼتیا او حساب ورکونه ګټه واخیستل يش.
په اخر کې به مالیه وزارت په دې وتوانېږي ،چې په ټولو کورنیو مايل ساحو کې خپل پیاوړی حضور څرګند کړي او خپل باور په دايس ډول
زیات کړي ،چې د هیواد په دننه په ازاد بازار باندي متکي اقتصاد او د تشبثاتو مالتړ وکړي او په نړیواله برخه کې مرسته کوونکي او بهرين
پانکوال په دې مسئله ډاډمن کړي ،چې افغانستان د ساملې اقتصادي ادارې درلودونکی دی ،چې په هرو مواردو کې د مالیې وزارت کړنې
مرستندویه واقع يش.
د مالیې وزارت مرشتابه باوري دی ،چې په یوه منظم جوړښت ،د هیواد له کورنیو رسچینو څخه ګټه اخیستنه ،د غیري اړینو لګښتونو په کمولو
او د ميل عوایدو ښه راټولېدو په مدیریت رسه کولی شو د اقتصادي بنسټونو پیاوړي کولو په موخه اقتصادي سیاستونه او پایداره اقتصادي
ثبات پلی کړو او مايل ثبات او اقتصادي ځان بسیاینې ته د رسېدو لپاره اسايس ګامونه واخلو.
د یوه باثباته ،په ځان بسیا او مقتدر افغانستان په هیله؛

د مالیې وزارت السته راوړنې

ب

لړلیک
د اصالحاتو پيل کول ،د فساد پر وړاندې مبارزه او سیسټم جوړونه

1

د عوایدو او ګمرکونو په واحدونو کې اصالحات پيل کول:

3

عواید لرونکو رسچینو کې د پراخه برېښنایی (الکټرونیکي) سیسټمونو لګول

9

د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFله خوا د افغانستان اقتصادي او مايل

10

اصالحاتو ارزونه
په تېرو څلورو کلونو کې د هېواد مايل وضیعت ته یوه کتنه

12

په تېرو څلورو کلنو کې د ميل عوایدو د راټولولو پرتله او په اقتصادي ودې

13

باندې یې اغېز
دميل بودجې په ترتیبولو کې اصالحات

15

تېرو څلورو کلونو کې د ميل بودجې پرتله کول

17

د افغانستان  ۱۳۹۷مايل کال ميل بوديجه

19

د اصالحاتو بهیر چټکولو له الرې د بودجې ترتیبول چې راتلونکې پکې پام

19

کې نیول شوی وي
خصويص سکټور د اقتصادې ودې هڅونکی

20

د سرتو اقتصادي پروژو لپاره د عام او خصويص ګډون (مشارکت) له

21

وړتیاوو څخه ګته اخیستنه
د عام او خصوصی مشارکت قانون ،مقرره ،پالیسی ،قراردادونه او نور

22

معیاري سندونه
د پانګې اچولو او اړيکې پالن

د مالیې وزارت السته راوړنې

23

ج

32

د سیمې هېوادونو رسه د اقتصادي او سوداګریزو دوه اړخیزومرستو د
کمیسیونونو مدیریت او اغېزمنتوب
د بروکسل کنفرانس

34

د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ناسته ()JCMB

37

د لوړپويل پالوي ( )SOMد ناستې پایلې

38

د وارسا امنیتي کنفرانس

39

د آسیا زېربنایي پانګه اچونې بانک د دایمي غړیتوب السته راوړل

۳۹

د افغانستان لپاره جنیوا کنفرانس

۴۱

جینوا کنفرانس د ګډې اعالمیې لنډیز

۴۲

د مالیې وزارت نورې الس ته راوړنې

49

د دولتي امالکو مدیریت

50

د خزاینو عمومي ریاست سرتې السته راوړنې

55

انځورونه

د مالیې وزارت السته راوړنې

د

د اصالحاتو پيل کول ،د فساد پر
وړاندې مبارزه او سیسټم جوړونه

د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان حکومت د مهمو لومړیتوبونو څخه ده .دې وزارت د اداري فساد راټیتولو په خاطر تل هڅه کړې او
دې کار ته ژمن دی .په اوسنیو رشایطو کې افغانستان ته بهرنۍ مرسته د اصالحاتو د راوړلو او د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې په رشط
تر رسه کېږي.
د تېرو څلورو کلونو په ترڅ کې ،د مالیې وزارت د عایدايت رسچینو ،په ادارو کې د عرصی سیسټمونو پيل کولو ،د کاري بهیرونو الکرتونیکي
کولو ،په مهمو ادارو کې د وړو او ژمنو کسانو د ګامرولو او د کارکونکو د وړتیاوو د لوړولو په برخو کې پراخه سمونونه رامنځ ته کړي دي.
همداراز د اداري فساد د کمولو په موخه یې د اداري سیسټم مدرن کولو او په عایدايت رسچینو کې د اصالحاتو رامنځ ته کولو په څنګ کې ،په
اداري فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښه کړي او عديل او قضایي ارګانونو ته یې ورپېژنديل دي .په تېرو څلورو کلونو کې په فساد کې شپږ
ښکېل وګړي عديل او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي او د محکمې د حکم پر بنسټ په حبس کې دي.
فساد رسه د مبارزې په موخه ،د مالیې وزارت د اصالحاتو او عامه مايل مدیریت پالن جوړ او پيل کړی دی چې په یاد پالن کې د مالیې وزارت
د راتلونکو پنځو کلونو فعالیتونه شامل دي او د دې پر بنسټ د مالیې وزات او د افغانستان حکومت د فساد د رامنځ ته کېدو الملونه په تېرو
ورستیو کلونو کې تشخیص کړي او د اداري فساد د کمولو او د هغه پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عميل کړنالرې پيل کوي.
د ګمرکونو او عوایدو لوی ریاست د افغانستان لپاره د درآمد د سرتو رسچینو څخه دی او د هېواد د مايل نظام روغوايل په ساتنه کې حیاتی
رول لري .د کورين عوایدو پایېدونکې وده او تدریجي ځان بساینې ته رسېدل د دې وزارت د اصلی موخو څخه دي.
په عوایدو او ګمرکونو کې د سیګټاس او اسیکوډا برېښنایي یا الکټرونیکي پراخو سیسټمونو پيل کېدل د دې المل شوي چې اداري بهیرونه
چټک او د بروکراسۍ او فساد کچه راټیټه يش .په تېرو کلونو کې د مالیې وزارت ډېر اصالحات پيل کړي دي ،د بېلګې په توګه سکرنونو او لوړ
تناژ (لوړ وزن) تلو ځای پرځای کول ،د ګمرکي بهیرنو
مايل اصالحات ،د ادارو عرصي کول او د فساد پر وړاندې کلکه مبارزه ،د مالیايت قانونونو پيل کول او د مالیاتې تېښتې څخه مخنیوی د دې المل
شو چې په تېرو کلونو کې ،رسه له دې چې تجارت د رکود په حالت کې ؤ او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه په سرتګو کېده ،د مالیې
وزارت وتوانېږي چې د ټاکلې شوې موخې نه زیات عواید راټول کړي چې د جهاين بانک ،د پیسو نړیوال صندوق او د نورو معتربو بنسټونو ،په
بېالبېلو راپورونو کې دې موضوع ته اشاره کړې ده او تېرو کلونو کې د مالیې وزارت مايل او اقتصادي السته راوړنې تصدیقوي.
په تېرو څلورو کلونو کې د ميل عوایدو کچه د  ۹۹میلیارده افغانیو څخه  ۱۷۰میلیارده افغانیو ته لوړه شوه ،او که چېرې په منځني ډول د
تېرو څلورو کلونو راټول شوي ميل عواید رسه پرتله کړو او په یو ګراف کې یې څرګند کړو نو د پنځلس نه تر شلو سلنه زیاتوالی ښېي.
همداراز د نفتي توکو معافیت د بهیر نوي کول ،د غوښتنو او نویو رشایطو رسه سم د ګمرکونو د قانون تعدیلول ،په الکټرونیکي ډول د پیسو
ورکړه (تادیات) او د رسحدونو د ال ښه اداره کولو او کنټرولولو په موخه د کورنیو چارو وزارت څخه د مالیې وزارت تشکیالتو تهد ګمرکونو
د پولیس لېږد ،د اصالحاتو یوه بله برخه ده.
د رسمي مراسالتو د بهیر د چټکولو او مهمو مايل سندونو د ساتلو په خاطر ،د مالیې وزرات برېښنايي (الکټرونیکي) آرشیف جوړ شو چې د
سندونو په ساتلو او د مراسالتو په لېږدولو کې یي روڼوالی رامنځ ته کړی او د سندونو د جعل او تزویز څخه مخنیوی کوي چې دا مسأله د
فساد پر وړاندې یو لوی ګام شمېرل کېږي.
څرنګه چې افغانستان رسه د بهرنیو مرستو رشط دا دی چې اصالحات رامنځ ته او د فساد پر وړاندې مبارزه ويش ،دې وزارت د اصالحاتو په
تررسه کولو کې پورته ګامونه اخیستي دي
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په دې اصالحاتو کې درې اصيل برخې شاملې دي:
په سیسټم جوړونې او عرصي کولو (مدرنیزاسون) باندې مترکز؛
عواید لرونکو رسچینو کې د اصالحاتو راوړل؛
په فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښه کول او عديل او قضایی ارګانونو ته د هغوی معريف کول؛

د عوایدو او ګمرکونو په واحدونو کې اصالحات پيل کول:
د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو واحدونه چې د هېواد د مايل نظام د سالمت په ساتنه کې حیايت رول لري ،د دې وزارت د اصالحاتو د
آجندا په لومړۍ کرښه کې واقع دي .د کورين عوایدو تلپاتې وده ،د مالیې وزارت د اوږدمهالې دورمنا اساس او بنسټ جوړوي .دې موضوع
ته په پاملرنې رسه چې افغانستان باید د خوکفایۍ تدریجی بهیراو په کورنیو رسچینو باندې زړه تړل (اتکا) په دوامداره توګه پیاوړي کړي
او ورته وده ورکړي ،په همدې موخه او د روڼتوب د تأمینولو او د عوایدو او ګمرکونو د واحدونو د کاري غېزمنتوب په خاطر یو لړ ګامونه
پورته شوي دي چې په لنډ ډول یې ستاسو خدمت ته وړاندې کوم:
 -۱د ګمرکونو د عرصي کولو لپاره تشخیيص ارزونه او پالن جوړونه
د افغانستان د ګمرکونو لوی ریاست په  ۲۰۰۴میالدي کال کې د ګمرکونو نړیوال سازمان غړیتوب ترالسه کړی ؤ او په  ۱۳۹۵کال کې یې
په لومړي ځل د ګمرکونو نړیوال سازمان رسه مستقیمې اړيکې ټینګې کړې او د ګمرکونو د عرصي کولو د تشخيص ارزونې او پالن جوړونې
پروګرام یې په الره واچؤ.
 -۲نیوکو دڅېړنو کمېټه او سوداګرانو او مراجعه کوونکو لپاره د ټلیفوين کړښو او شکایتونو د صندوق فعالول
د نیوکو د څېړنو کمېټه د نړیوالو ګمرکي معیارونو د جملې نه ده ،د مالیې وزارت یاده کمېټه جوړه کړې او عمأل فعالیت کوي چې د
سوداګرانو نیوکو او شکایتونو ته رسیده ګي کوي.
 -۳د نفتي توکو او مایع ګازو د محرتمې ادرې رسه د ګډو مرستو تفاهملیک او د ګمرکونو دمعلوماتو راکړه او ورکړه
څرنګه چې نفتي توکي د وارداتو د اسايس برخو څخه ده ،نو د ال ښې همغږۍ او په دې برخه کې د اداري فساد د راټیټولو به موخه د نفتي
توکو او مایع ګازو د ادارې رسه د تفاهملیک مسوده برابره شوه او ډېر ژر به امضأ او پيل يش.
 -4د پیسو د ورکړې (تادیه کولو) الکټرونیک سیسټم ()e-pay
په ګڼ شمېر ګمرکونو کې د بانکي منایندګیو د نشتوالی پر بنسټ سوداګران د مالونو د محصول تحویلولو د ستونځو رسه مخ ؤ ،د محصول
د تحویلولو د بهیر د اسانولو په خاطر د مالیې وزارت د پیسو د ورکړې (تادیه کولو) الکټرونیک سیسټم په کار اچولی دی.
 -5د ګمرکونو او عوایدو د اکاډمۍ پرانیستل او فعالول:
له دې ورسته به هغه کسان د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو په برخو کې و ګامرل يش چې په یادې اکاډمۍ کې یې خپلې مسلکي
زدکړه تررسه کړې وي ،د اکاډمۍ د فراغت سند تر السه کړي چې دا کار د مسلکي کولو ،معیاري کولو ،روڼتیا او د بهیرنو د اسانتیا په خاېر
ګټور او اغېزمن واقع کېږي.

د مالیې وزارت السته راوړنې

3

رسبېره پر دې ،د نفتي توکو معافیت بهیر ته بیا کتنه وشوه ،ګمرکونه په وسیلو ،سکرننو او لوړ تناژ لرونکو تلو باندې سمبال شوي دي ،د
اسیکوډا سیسټم پلی شوی ،د ګمرکونو قانون تعدیل شوی ،ګمرکي تعرفې د ګمرکونو نړیوال سازمان د معیارونو رسه برابرې شوې دي ،مالیې
وزارت ته د بندرونو د لېږد (انتقال) تطبیقي پالن جوړ شوی او هغو د لېږد وسیلو لپاره چې د ګمرک سندونه نلري کړنالرې (طرزالعملونه)
جوړ شوي دي.
 -6د مرستو ترالسه کول او د آروشا تعدیل شوې اعالمیې امضا:
په تېر یو کال کې د ګمرکونو لوی ریاست توانېدلی چې د نړیوال بانک او د امریکا د مرستو له ادارې څخه د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د ۸۰
میلیونه ډالرو انکشايف مرستو هوکړه ترالسه کړي چې د ګمرکونو په پرمختیایی (انکشايف) او معیار جوړونې برخو کې به مرصف يش.
 -7د ګډو مرستو او ګمرکي معلوماتو راکړې ورکړې هوکړه لیک:
دا هوکړه لیک د تاجکستان د ګمرکونو ادارې رسه د روڼتیا د رامنځ ته کېدو په موخه امضأ شوی دی او د ایران ،عريب متحده امارات او پاکستان
ګمرکي ادارو رسه ډیپلوماټیکې خربې پېل شوې دي.
 -8کورنیو ادارو رسه د اجراآتو د ښه کېدو په موخه تفاهملیکونه:
د مالیې وزارت او ميل امنیت لوی ریا تر منځ د هېواد د رسحدونو د کنټرولو په موخه د ګډو مرستو تفاهملیک امضا شو.
 -9اصالحات او د نویو ګمرکي سیسټمونو رامنځ ته کول:
د اسیکوډا پلس پر ځای د اسیکوډا ورلډ سیسټم پيل کول؛د بهرين ترانزیت ماډیول( )T2پيل کول؛د کورين ترانزیت ماډیول ( )T1پيل کول؛د خطرونو مدیریت کولو ماډیول پيل کول؛د بیې ټاکلو ماډیول پيل کول؛د صالحیت لرونکو وګړو په واسطه د راپور اخیستنې او اسیکوډا څخه آنالین شمېرنې د سیسټم پيل کول؛ -۱0د تجارت او صنایعو وزارت څخه د مالیې وزارت ته د بندرونو لېږد (انتقال):
د  ۲۵مې شمېرې مصوبې او  ۴۱مې شمېرې مصوبې پر بنسټ ،د  ۱۲بندرونو لېږد ،چې پخوا یې د تجارت او صنایعو محرتم وزارت په چوکاټ
کې فعالیت درلود ،د یاد وزارت څخه د مالیې وزارت ته تایید شوي چې د هغه په اساس د ګمرکونو لوی ریاست د هغو د لېږد تطبیقي پالن،
د لېږد کمېټې او د دندو الیحې برابروي ،اوه بندرونه (اسالم قلعه ،نیمروز ،میل  ،78سپین بولدک ،تورخم ،غالم خان او آی خانم) په بشپړه
توګه لېږدول شوي او پاتې بندرونه د لېږد په حال کې دي .همداراز د بندرونو مايل حسابونو د څېړنو په خاطر د یوې درېمې تفتیش کوونکې
کمپنۍ د ګامرلو د تدارکاتو کار جریان لري.
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 -۱1د سټراټېژۍ او پالیسیو رامنځ ته کول:
په تېر یو کال ( )۱۳۹۵په لړ کې د ګمرکونو لوی ریاست په دې توانېدلی دی چې درې پالیسۍ او د اداري فساد پر وړاندې یوه سټراټېژي؛
د رسغړونو څخه د مخنیوي پالیيس ،د خطرونو مدیریت پالیيس ،په بهرنیو سفرونو کې د ګډون کولو پالیسيو او د اداري فساد پر وړاندې د
مبارزې پالیيس یې په ځانګړي ډول د ګمرکونو په برخه کې جوړې او د برشي منابعو پالیيس تعدیل کړي.
 -۱2د محصويل او رسحدي ګمرکونولېږد او یو ځای کول:
د رسحدي او محصويل ګمرکونو انتقال او یوځای کول (ادغام) د ګمرکونو د لوی ریاست د لومړیتوبونو څخه دي او ابتدایی رسوی او ارزونه
یې پېل شوې او د لوی ریاست هیأت څو ګمرکونو ته سفرونه تررسه کړي دي چې به وخت رسه به د دې کار د پيل کیدو لپاره اقدام ويش.
همداراز د یادونې وړ ده چې د فراه والیت محصويل ګمرک د ابو نرص فراهی رسحدي ګمرک رسه یو ځای شوی دی.
 -۱3د خطرونو ارزونې مدیریت فعالول
د خطرونو ارزونې مدیریت فعالول په دې موخه دي چې ژېړو ،رسو او شنو لورو (مسیرونو) ته مالونه تشخیص يش چې په نږدې راتلونکې کې
به یوه ټاکل شوې سلنه د ارزونې پر بنسټ رسو مسیرونو ته سوق يش ،دا مدیریت فعال شوی دی.
 -14د بیې یا نرخونو ټاکلو د ډیټابیس نوي کول
د بیې ټاکلو ډیټابیس چې پخوا جوړ شوی ؤ د یو اوږد وخت لپارهیېمعلوماتتازه شوي نه ؤ او همداراز د هغو توکو (اقالمو) د نرخونو یوه
لویه ټولګه ،چې له څو کلونو ترې کار نه ؤ اخیستل شوی ،هم موجوده وه ،چې د ګمرکونو لوی ریاست د هغو له تثبیتولو څخه وروسته ،د
ورته مالونو  ۲۸۰۰۰نرخونه بند کړل او د هغو د نوی کولو موضوع په جریان کې ده.
 -۱5د ګمرکي اجراآتو نه د تشخیيص ارزونې تررسه کول او د هغې پر بنسټ د سټراټېژیک پالن جوړول
تشخیيص ارزونه او پالن جوړونه د ګمرکونو نړیوال سازمان له خوا د ګمرکونو د عرصي کولو په موخه ،چې ګمرکونه معیاري يش ،په نړیوالو
میتودونو تر رسه شوې او دهغې راپور او پرمختګ (بهبود) لپاره ځانګړی وړاندیز (پیشنهاد) ،د مالیې وزارت او ګمرکونو لوی ریاست رهربۍ
مقام ته وړاندې شوی دی او د ګمرکونو د متویلولو او مالتړ لپاره ،د موادو د ژباړلو ،ګمرکونو ته نېغ په نېغه د الکټرونیکي زده ګړو مدیریت
سپارلو ،د اړتیا وړ بستونو رامنځ ته کولو او متویلولو په تړاو ،یو لوړ پوړی پالوی د ګمرکونو نړیوال سازمان له لورې د افغانستان د ګمرکونو
لوی ریاست ته استول شوی او لیدنې او کتنې یې تر رسه کړې دي.
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- ۱6د ګمرکونو د برشي رسچینو خپلواکي
د ګمرکونو برشي رسچینو برخې د پرېکړو عميل کولو او پيل کولو او همدا شان د کارکوونکو د ذايت امورو د زیاتې روڼتیا را منځ ته کېدو
په موخه د مالیې وزارت له برشي رسچینو څخه خپله خپلواکي ترالسه کړي ده او د دې چارو د پيل کولو او تعمیل لپاره زیات کار کوي
- 17د ګمرکونو د اړینو وسایلو رغونه او تجهیزول.
د سکرنونو او له کاره لوېدلو لوړ تناژ تلو رغونه او د سکرنونو او لوړ تناژ تلو تدارک کول ،د افغانستان د ټولو ګمرکونو لپاره په جریان
کې ده او نړیوالې داوطلبۍ ته یې اعالن سپارل شوی دی.
- 18د ګمرکي سندونو نه لرونکي وسایطو د ثبت او راجسرت پيل کېدونکی پالن او طرزالعمل.
د ميل امنیت شورای د پرېکړې پر اساس ،د ګمرکونو عمومي ریاست وکولی شول د ګمرکي سندونو نه لرونکو وسایلو د ثبت او راجسرت
پيل کېدونکی پالن او طرزالعمل له اړوندو ادارو رسه په ګډه ترتیب شو.
 -19د خصويص سکټور ستونزو ته رسېدنه:
د خصويص سکټور ستونزو ته د رسېدو په موخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع له خونې رسه اغېزمنه او نږدې همغږي تر رسه
شوې ده.
 -20همغږي او راوپور ورکونه،
د ګمرکونو لوی ریاست او په والیتونو کې د ګمرکي واحدونو ترمنځ د راپور ورکونې سیستم او همغږي په اغېزمنه توګه پیاوړي شوې ده.
 -21د ګلف ټیرن کمپنۍ له لوري د خشکه بندرونو جوړول،
د اقینې او نیمروز په بندر کې د ګلف ټیرن کمپنۍ له لوري د خشکه بندرونو جوړول (ورېښمین پل) چې د اقتصاد عايل شورای په
پرنسیپ کې تائید شوی ،د یادې کمپنۍ او د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت تر منځ هوکړه لیک په جریان کې دی او کارونه به
یې په نږدې راتلونکي کې پیل يش.
 -22د سرتاتېژیو او پالیسیو جوړول،
د ګمرکونو لوی ریاست تر اوسه پوري توانېدلی ،چې د فساد پر وړاندي څلور پالیسۍ او یوه سرتاتېژي ،د برشي رسچینو پالیيس ،له
تخلفاتو څخه د مخنیوي پالیيس ،د خطرونو مدیریت پالیيس ،په نړیوالو سفرونو کې د ګډون پالیيس ،له اداري فساد رسه د مبارې
سرتاتېژي په ځانګړي توګه د ګمرکونو لپاره جوړه کړې ده.

د مالیې وزارت السته راوړنې

6

 -23د فساد پر وړاندې د مبارزې پالیسۍ ترتیب
د هیواد په هوایې ډګرونو کې د طال په ګډون د ممنوعه اموالو د څو قلمونو نیول
 -24د بودیجې لګښت او په مرکز او والیتونو کې د پراختیایې پروژو پيل کول
د ګمرکونو لوی ریاست د پراختیایې بودیجې لګښت د پام وړ زیات شوی یاد ریاست وکولی شول چې د خپلې پراختیایې بودیجې په
زیات لګښت رسه د ګمرکونو د پارکینګ ،د بلخ والیت د ګمرکونو د  ۵۰۰۰جریبه ځمکې د احاطوي دیوال ،د هرات والیت د هوایې
ډګر د ګمرک هنګر ،د یو شمېر ګمرکونو د استنادي دیوالونه ،د اداري تعمیرونه جوړ کړي او همدا شان تجهیزايت وسایل او د ګمرکونو
لپاره د  ۲۵۰قلمه البراتواري وسایل واخيل.
 -25د مرستو جلبول :د ګمرکونو لوی ریاست د ګمرکونو د معیاري کولو او پراختیا لپاره له یو شمېر هیوادونو او ادارو څخه مرستې
هم جلب کړي دي.
 -26د پیسو وینځلو د مخنیوي مقررې پيل کول
د پیسو وینځلو څخه د مخنیوي مقررې پيل کولو په موخه د افغانستان بانک له مايل استخباراتو رسه نږدې همکاري چې په دې برخه
کې د پام وړ السته راوړنې لري.
-27د غوڅ مالتړ ځواکونو لپاره په هوایې ډګرونو کې د ګمرکي برخو جوړول
د ګمرکونو د برخې جوړولو په موخه د غوڅ مالتړ له ځواکونو رسه له نږدې همکارۍ /په هغو هوایې ډګرونو کې چې بهرين ځواکونو
شتون لري د ګمرکي مدیریتونو جوړول.
 -28د محصويل او رسحدي ګمرکونو لیږد او یو ځای کول
د محصويل او رسحدي ګمرکونو لیږد او یو ځای کول د ګمرکونو لوی ریاست له لومړیتونو څخه دي چې ابتدایې رسوې او څیړنه یې پیل
شوی او په نږدې راتلوونکی کې به د پيل کیدو لپاره یې اقدام ويش.
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 -29د ګمرکي الکرتونیکي معلوماتو تبادله
له ازبکستان ،تاجکستان او ایران هیوادونو رسه ازمایښتي ګمرکي الکرتونیکي معلومات چې ګټې یې په الندي ډول دي:
د اداري فساد کمېدل.
د ګمرکي عوایدو زیاتېدل
له ګاونډیو هیوادونو رسه د کاري اړیکو پیاوړتیا
د صادراتو او وارداتو د اطالعاتو کره والی
له بهرين ټرانزیټ پروسې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی.
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عواید لرونکو رسچینو کې د پراخه برېښنایی (الکټرونیکي) سیسټمونو لګول
د ماليې وزارت د السته راوړنو څخه یو هم په عواید لرونکو رسچینو کې د پرمختللو او پراخو الکټرونیکي سیسټمونو لګول دي ،لکه د آسیکوډا
سیسټم لګول د افغانستان د ګمرکونو په اداره کې او سګټاس سیسټم د عوایدو ریاست په برخه کې المل شوي چې په اداري چارو او د عوایدو
راټولولو کې زیاتې اسانتیاوې رامنځ ته يش او پایله یې دا ده چې د تېر مايل کال به لړ کې د پیسو نړیوال صندوق په واسطه د ټاکلې شوې
مالی کچې څخه زیات عواید راټول شوي او د بروکراسۍ کچه په ادارو کې راټیټه شوې.
د مالیې وزارت د اسیکوډا سیسټم په دې موخه ګمروکونو کې پلی کړ تر څو تجارت او د کالیو راکړه ورکړه ساده او د تجاريت کالیو به صادرېدو
کې اسانتیاوې برابرې يش.
د دې تر څنګ چې په بېالبېلو سیسټمونو باندې د ګمرکونو سمبالول لکه د اسیکوډا سیسټم ،د کالیو د صادرېدو او واردېدو اړوندې ستونځې
تر زیاته بریده کموی او خلکو ته د خدمتونو په رسولو کې اړینه چټکتیا رامنځ ته کوي ،د افغانستان او د سیمې نورو هېوادنو تر منځ ښه
همغږي جوړوي او د الکټرونیک دولت جوړېدو ته امکانات برابروي .همداراز د یاد سیسټم په لګولو رسه به د هېواد په ګمرکی رسحدونو
کې د کاغذي سندونو طی مراحل په چټکتیا او ډېر اسان تررسه کېږي او بوروکرايس او د کاغذي سندونو د طی مراحل نه رامنځ ته شوی اداري
فساد به هم تر زیاته بریده را ټیټ يش.
له یوه پلوه د افغانستان ګمرک مسئول دې چې د افغانستان پر تجارت باندې حاکم پېچيل مقررات او قانونونه ،چې تر اوسه پورې په کالسيکه
او اليس بڼه دي ،اجرا کړي او له بله پلوه اړین دې تر څو هغو سیاستونو ته پاملرنه ولري چې په الکټرونیکي ډول د کړنالرو او ګمرکي ترشیفاتو
ساده کولو په تړاو د نړیوال تجارت په سازمان او د ګمرکونو په نړیوال سازمان کې شتون لري.له همدې کبله د ګمرکونو لوی ریاست چې د
مالیې وزارت په چوکاټ کې کار کوي ،په هر اړخیزو هڅو یې دا سیسټم د کابل ګمرک په ریاست او بعضی رسحدي ګمرکونو کې پلی کړ .دا
سیسټم د یو کمپیوټري مدیریت نظام درلودونکی دی چې په زیات نړیوالې تجاريت کړنالرې (میتودونه) په خپل پوښښ کې لري او ګمرکي
اظهار لیکونه ،د تجاريت بارونو لړلیک ،د محاسبې او ترانزیت کړنالرې په الکټرونيک ډول او پرته د السوهنې او ساده السی میتودنو او پرته د
دې نه چې د قلم او کاغذ نه کار واخیستل يش ،اداره کوي .اوسمهال د ګمرکونو دندې یوازې دا نه دي چې د صادراتو او وارداتو چارې کنټرول
کړي ،بلکې نورې پراخې دندې په کې شاملې دي ،لکه د صادراتو او وارداتو د څرنګوايل نه څارنه ،د عامې روغتیا ساتنه ،د تاریخي او کلتوري
اثرونو ساتنه ،د چاپېریال اړوندې موضوعګانې ،د تجاريت مالونو قاچاق نه مخنیوی او هغه رسه مبارزه ،د قانوين تجارت زمینه برابرول ،د پیسو
مینځلو څخه مخنیوی او نورو سیايس واحدونو رسه د تجارت وده پکې هم شامل دي.
د دې لپاره چې د افغانستان د مالیې وزارت ويش کولی د هغو بدلونونو رسه چې د جهاين کېدو او ډیجیټايل انقالب نه رامنځ ته شوي او ملن یې
ورځ په ورځ پراخېږي ،لومړين او سرت ګامونه پورته کړي تر څو د الکټرونیکي سیسټم درلودنکی دولت رامنځ ته يش ،او ويش کولی د ګاونډیانو
او نورو هېوادنو رسه د اقتصادي او تجارتی راکړې ورکړې اړوند د هېواد اوسنۍ اړتیاوې پوره کړي ،په داخل کې یې
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د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFله خوا د افغانستان اقتصادي او مايل اصالحاتو ارزونه
د پیسو نړیوال صندوق ( )IMFرسه د مالیې وزارت د هر اړخېزو تخنیکي خربو په ترڅ کې ،یاد صندوق د اعتباري اسانتیاو پراختیا د پروګرام
په څلورو دورو کې د افغانستان مايل اقتصادي اصالحات کامیابه ارزولې دي او د افغانستان حکومت اقتصادي او مايل الس ته راوړنې یې
تصدیق کړې دي.
د دې خربو په ترڅ کې د افغانستان حکومت په ژمنو باندې په بېال بېلو برخو ،لکه په مايل سکټور کې د اصالحاتو ،سرت اقتصادي چوکاټ ،د ميل
عوایدو راټولولو ،ګمرکي اصالحاتو ،د ميل بودجې په مرصف کې روڼتوب ،د بانکدارۍ سکټور ،د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ،د اسعارو د
بیعې ثابت ساتلو ،ښه حکومت کولو ،د خصويص سکټور پیاوړي کولو ،اقتصادي ودې او کار موندلو په برخو باندې خربې وشوې او وڅېړل شوې.
په پایله کې د پیسو نړیوال صندوق پالوي ،د دې پروګرام په ترڅ کې د اصالحاتو او ژمنو د پيل کېدو ستاینه وکړه او د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړ.
په دې پروګرام کې شپږ پړاوه شامل دي :له  ۲۰۱۶کاله را پدېخو تر اوسه پوري مالیې وزارت وکولی شول د دوه اړخیزه ژمنو څلورو پړاوونو
ارزونه په بریا تررسه کړي او دوه وروستي پړاوونه به یې د  ۲۰۱۹کال تر پایه بشپړ يش .د هر پړاو ارونې په بشپړېدو رسه افغانستان کولی
يش  ۶.۲میلیونه امریکایي ډالره د نوموړي صندوق له لوري ترالسه کړي .له څلور پړاوه بشپړېدو وروسته افغانستان و توانېده ،چې ۲۴.۸
میلیونه امریکایي ډالره ترالسه کړي.

افغانستان د سوداګریزو شاخصونو په ښه تر رسه کېدو رسه غوره ځای ترالسه کړ
د نړیوال بانک د شپاړسمې ارزونې د راپور پربنسټ په  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸کلونو ترمنځ افغانستان وکولی شول ،چې د سوداګریزو شاخصونو په
ښه تر رسه کولو رسه غوره ځای تر السه کړي.
د نړیوال بانک په ارزونه کې  ۱۹۰هیوادونه شامل دي او د دې هیوادونو په منځ کې افغانستان وکولی شول د
 ۱۶صعودي رتبو او تر لسو زیاتو امتیازونو په ترالسه کولو ،د لومړي ځل لپاره د نوموړي بانک د راپور په تاریخ
کې په لسو هیوادونو کې چې په سوداګریزو شاخصونو کې یې بریالۍ کړنې درلودې غوره رتبه د ځان کړي.
له دې پخوا افغانستان د نوموړي بانک د راپورونو جدول په  ۱۸۹ومه رتبه کې ځای درلود ،یاد هیواد له شپاړس رتبه یي خوځښت وروسته د
بانک د جدول  ۱۶۷مې رتبې ته لوړ شو.د بانک د راپور پربنسټ ،افغانستان ،جیبويت ،چین ،آذربایجان ،هند ،توگو ،کنیا ،د عاج ساحل ،ترکیې
او راونډا هیوادونو په  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸کلونو کې د سوداګریزو شاخصونو په کړنالره کې د پام وړ وده کړې ده.
د دې راپور له مخې ،هیوادونه د کارموندنې پیل ،جواز وېشلو ،جوړونې او رغونې ،برېښنا ترالسه کولو ،د امالکو ثبتولو ،اعتبار ترالسه کولو،
له کوچنیو پانګوالو څخه د ساتنې ،مالیو ورکولو ،په پولو کې د سوداګرۍ ،قراردادونو د اجراکولو ،د زیانونو ،د کار بازار او د مقررو د حل او
فصل د شاخصونو له مخې ارزول شوي دي .افغانستان د مالیو ورکولو ،له کوچنیو پانګوالو څخه د ساتنې ،اعتبار ترالسه کولو ،پورونو ته د
الرسيس او د کاري زمینې برابرولو په شاخصونو کې بریالۍ کړنې تررسه کړي دي.
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تېرو څلورو کلونو کې د هېواد
مايل وضیعت ته یوه کتنه

څلور کاله وړاندې افغانستان د مايل وضعیت لرلید تورتم ښکاره کېده ځکه په هغه وخت کې د افغانستان اقتصاد ګډوډ ؤ او تجارت د رکود
په حالت کې ؤ ،ان تر دې چې دولت نشو کوالی د کارکوونکو معاشونه د عادي بودجې نه ورکړي .د اداري فساد شتون د اقتصادي فعالیتونو
او پانګه اچونې پر وړاندې د لویو ستونځو المل شوی ؤ او په ادارو کې د یو شمېړ خاصو کړیو مالیايت تېښته او بروکرايس د ميل عوایدو د یوې
برخې د حیف او میل المل کېدل چې افغانستان د عوایدو په راټولولو کې د  ۲۱میلیارده افغانیو کرس رسه مخ ؤ.
نوې رهربۍ له راتګ وروسته ،مالیې وزارت له دوامداره هڅو او اغېزمنو اقدامونو رسه ،اصالحات او له فساد رسه مبارزه د خپلو کاري
لومړیتوبونو په رس کې راوړل .اصالحات او په عایدايت رسچینو کې د برېښنایي سیستمونو نصبول ،له فساد رسه مبارزه ،د هیواد کورين عوایدو
لوړېدل او د ډونرانو او نړیوالې ټولنې قناعت چې د زیاتو مرستو جلبولو سبب وګرځېد ،یاد وزارت وکولی شول چې کړکېچن مايل وضعیت
کنټرول ،په تدریجي توګه په ستونزو السربی يش او هغو ته ځان ورسوي.

په تېرو څلورو کلنو کې د ميل عوایدو د راټولولو پرتله او په اقتصادي ودې باندې یې اغېز؛
په تېرو څلورو کلنو کې د ميل عوایدو د راټولولو پرتله او په اقتصادي ودې باندې یې اغېز؛
په  ۱۳۹۳کال کې ميل عواید  ۹۹میلیارده ؤ چې ټاکلې شوې موخې رسه په پرتله  ۲۱میلیارده کرس یې درلود .په  ۱۳۹۴او  ۱۳۹۵کلونو کې
ميل عواید د ميل بودجې په سند کې د ټاکلې شوې موخې نه زیات راټول شوي ؤ .په  ۱۳۹۴مايل کال کې د ميل بودجې په سند کې ټاکل شوې
موخه  ۱۱۴میلیارده افعانۍ وه چې د  ۱۲۲میلیارده نه زیاتی افغانۍ راټولې شوي او د ټاکل شوې موخې رسه په پرتله د  ۸میلیارده څخه پورته
ډېروالی په کې ښکاره کېده .په همدې ډول په  ۱۳۹۵مايل کال کې د ميل بودجې په سند کې ټاکل شوې موخه  ۱۳۲میلیارده افغانۍ وه چې
 ۱۶۵میلیارده افغانۍ را ټولې شوې او ټاکل شوې موخې رسه په پرتله ۳۳ ،ملیارده ډېروالی یې څرګندو.
په  ۱۳۹۶کال کې په ميل بودجه کې ټاکل شوې موخه  ۱۵۲.۵میلیارده افغانۍ وه چې د یاد مايل کال تر پایه ۱۶۹.۱۳۳،میلیارده افغانۍ راټولې
شوې.
وروسته له دې چې په  ۱۳۹۳کال کې د عوایدو کچه ډېره ټیټه شوې وه ،اوسمهال د څلورو کلونو راپدیخوا په پرله پسې ډول د افغانستان د
عوایدو ټولول او مدیریتپه ښه ډول تررسه کېږي ،همدا المل دی چې د افغانستان د اقتصاد وده له  ۱.۳سلنې څخه  ۲.۳سلنې ته لوړه شوه.
که چېرې د افغانستان سیايس او اقتصادي رشایط لکه اوس په ښه بڼه پر مخ الړ يش نو تر  ۱۳۹۹کاله پورې به دا رقم په تدریجي ډول ۳.۶
په سلکو کې زیات يش.
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چارت  :۱په تېرو څلورو کلونو کې د ميل عوایدو پرتله

20-

50-

په جاري کال کې د ميل عوایدو وضیعت؛
د ميل عوایدو راټولولو لپاره په جاري کال کې په سند کې ټاکل شوې موخه  ۱۷۲میلیارده افغانۍ وه چې د مايل کال تر وروستیو پوري مالیې
وزارت وکولی شول  ۱۸۹میلیارده افغانۍ را ټولې کړي ،چې د ميل بودیجې په سند کې د ټاکل شوې هدف په پرتله  ۹۰سلنه زیاتوالی ښي .د
مالیې وزارت د رهربۍ په وینا ،که د ميل عوایدو راټولول په سمه توګه مدیریت يش ،د هېواد ميل عواید د پام وړ ډېروايل وړتیا لري.

دميل بودجې په ترتیبولو کې اصالحات
د ميل بودجې په ترتیبولو کې اصالحات؛
د افغانستان حکومت د عامې مايل ادارې روڼتیا او حساب وکولو ته ژمن دی ،د افغانستان خلکو له خوا د مايل رسچینو مدیریت تر ټولو
مهمو مسئولیتونو څخه دی چې د افغانستان حکومت ته متوجه دی .د ميل عوایدو راټولو او د دونرانو مايل مرستی د افغانستان د خلکو دي.
حکومت د دې رسچینو امانت ساتونکی دی او خپله کلکه دنده ګڼي چې دا رسچینې په هغو برخو کې په پانګه واچوي چې هېواد او خلکو
ته تر ټولو زیاتې ګټې ولري.
د افغانستان حکومت خلکوته ځان مسئول او حساب وکونکی ګڼي ،د حساب ورکړې اصل دا ایجابوي چې دولت ميل بودجه د خلکو د
پرمختیایي اړتیاوو او لومړیتوبونو رسه سمه ترتیب کړي او ميل بودجه په هغو ځایونو کې ځانګړې کړي چې تر ټولو زیاتې ګتې او اغېز ولري.
له کومه ځایه چې افغاستان رسه بهرنۍ مرستې د اصالحاتو د راوړلو په رشط دي او له بله پلوه د بودجې یوه لویه برخه د متویل کوونکو او
نړیوالو رشیکانو له خوا رسول کېږي ،په تېرو څو کلنو کې د افغانستان مالیې وزارت ميل ثبات ته او په تدریجي ډول په ځان بساینې ته د
رسېدو به موخه پراخه مايل او د بودجې اړوند سیاستونه پیل او د اجراآتو ډګر ته یې سپاريل دي.
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د تېرو کلونو په ترڅ کې د مالیې وزارت تر یوه بریده توانېدلی دی چې واقعیت ته په کتو  ،او په متوازنه ،مسئوله او اعتبار لرونکې بڼه بودجه
ترتیب کړي ا و همداراز د ټولنې واقعیتونه ،اغېزمنتوب ،مايل امکانات ،د لګښتونو د اعتباروړ چوکاټ پيل کېدل ،د حکومت لومړیتوبونه او
نړیوال معیارونه په کې پام کې نیول شوي وي .همدارنګه ،په تېرو کلونو کې هڅه شوې ترڅو د بودجې به متویلولو کې د افغانستان ونډه
زیاته يش ځکه په تېرو کلونو کې د افغانستان پراختیایي بوجه په پراخه توګه نړیوالو مرستو پورې تړلې وه ،او همدې مسألې د پراختیایي
پروژه په ټاکلو ،تخصیص او لومړیتوب جوړولو کې د وزارتونو برخه کمرنګه کوله .د همدې ستونځې د حل لپاره ورسته تر دې چې مايل
اصالحات په پراخ ډول پيل شو ،ميل عواید په دوامدره توګه لوړ شو او اقتصادی وده زیاته شوه ،د افغانستان مالیې وزارت هڅه وکړه ترڅو د
بودجې په متویلو کې خپله ونډه زیاته کړي .په همدې لحاظ ،حکومت له یوه رسه په الندې ډول اصالحات او مايل ډسپلني پيل کړل.
• •په لګښتونه کې د اغېزتیا او ګټې راوستل؛
• •د عادي لګښتونو له ضایع کېدو نه مخنیوی؛
• •د خدمتونه وړاندې کولو ته پاملرنه چې په لوړو لګښتونو نه وي؛
• •د افغانستان د ځان بساینی موخې ته د رسېد د بهیر چټکول؛
• •د لګښت د ظرفیت پر بنسټ د بوجې ځانګړي کول یا تخصیص؛
پورته یاد شوي اصالحات د دې المل شو چې د افغانستان ونډه د بودجې په متویلولو کې د پام وړ تر برده زیاته يش .د تېرو کلونو په ترڅ
کې د بودجې په متویلولو کې د حکموت ونډه د  ۳۸سلنې څخه  ۴۷.۵سلنه زیاته شوه.

تېرو څلورو کلونو کې د ميل بودجې پرتله کول
د مالیې وزارت د بودجې په لګولو (مرصفولو) کې ،چې د هېواد د پرمختګ او تړقۍ او د خلکو د سوکالۍ المل کېږي ،خپل مکلفیت باندې
پوهېږي او له همدې کبله یې د بودجې د لګولو (مرصف) زیاتوايل او په اغېزمن ډول د پروژو د پيل کېدو په موخهد متویل کوونکو او بودجې
ته اړوندو واحدونو رسه چې تر ټولو زیاتې بودجې درلودنکي دي ،ناستې تررسه کړي دي او والیتونو رسه یې ویډیویي کنفرانسونه دایر کړي
دي او د ميل پروژو د مرصفونوڅخه یېتل څارنه کرې ده ،چې ٪۶۲پرمختیایي بودجه یې ځان ته ځانګړې کړې .همداراز د مالیې وزارت او د
تدارکاتو ميل ادارې تخنیکي ټیمونو ،د ادارو تخنیکي ټیمونو رسه منظمې ناستې تررسه کړې دي تر څو د بودجې په مرصف کې شته خنډونه
اوار يش .د همدې لپاره د تخصیصونو د اجرأ وخت  ۴۸ساعتونو ته را ټیټ شوی دی ،ان دا چې یو شمېر تخصیصونه د  ۲۴ساعتونو به اوږدو
کې هم اجرأ کېږي .د روڼتیا او دامداره ځواب ورکولو د تأمین په خاطر ،د ادارو د بودجو مرصف راپورونه په پرله پسې ډول د کابینې مجلس
او ميل شورا ته لېږدول شوي دي او د ټولنیزو رسینو له الرې تر خلکو رسېديل دي .همداراز ،د دې وزارت د کارکوونکو د مکافاتو او مجازاتو
اصل هم پلی شوی دی چې د پام وړ تر بریده یې د بودجې مرصف ډېر کړی دی.د تېرو څلورو کلونو په لړ کې ،د مالیې وزارت توانېدلی چې
د خپلې پرمختیایې بودجې مرصف له  ۶۴سلنې څخه  ۹۴.۴سلنه زیات کړي .د بودجې د لګولو نه رسبېره ،هڅه شوې د بودجې اغېز او ګټې
په برخو کې کوښښ ويش .د مالیې وزارت خپله پرمختیایي بودجهپه  ۱۳۹۳کال کې  ،٪ ۴۶.۴په  ۱۳۹۴کال کې  ،٪ ۶۴په  ۱۳۹۵کال کې ، ٪ ۸۲
په  ۱۳۹۶کال کې ، ٪ 94.4او په  1397کې  ٪۹۵مرصف کړې ده.
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چارت  :2د مالیې وزارت د پرمختیایي بودجې مرصف سلنه

په تېرو کلونو کې د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې لګښت؛
مالیې وزارت د ميل بودیجې لګولو په برخه کې د خپل مکلفیت په درک کولو ،چې د هیواد د پرمختګ ،ودې او خلکو د سوکالۍ سبب ګرځي،
د ډېرې بودیجې لګولو او پروژو اغېزمن پيل کولو په موخه له مرسته کوونکو او زیاتې پراختیایي بودیجې لرونکو بودیجوي واحدونو رسه
پرلپسې ناستې او له والیتونو رسه ویډیویي کنفرانسونه جوړ کړي دي ،له سرتو ميل پروژو چې  ٪۶۲پراختیایي بودیجه یې ځان ته مختص کړي
په پرلپسې ډول یې ترې څارنه کړې ده.
همدا شان د مالیې وزارت او ميل تدارکاتو ادارې تخنیکي ډلو له ادارو رسه منظمې ناستې تر رسه کړي ،چې د بودیجې لګولو په مخ کې
تخنیکي خنډونه له منځه یويس .په همدې موخه د تخصیصاتو اجراء کولو موده  ۴۸ساعتونو ته راښکته شوه ،آن داچې یو شمېر تخصیصات
د  ۲۴ساعتونو په موده کې اجراء کېږي ،د روڼتیا غوړېدو او دوامداره ځواب وینې را منځته کېدو په موخه د ادارو د بودیجې لګښت راپور
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په پرلپسې ډول د کابینې ناستې او ميل شورای ته لېږل شوی او د ټولنیزو رسنیو له الرې تر خلکو رسېدلی دی.
همدا شان د دې وزارت کارکوونکو لپاره د مکافات او مجازات اصل په نظر کې نیول شوی دی ،چې د بودیجې لګښت یې د پاملرنې وړ زیات
کړی دی .د تېرو کلونو په موده کې د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې لګښت له  ۴۴سلنې څخه  ۹۱سلنې ته لوړ شوی .د بودیجې په
لګولو رسبېره هڅه شوې ده ،چې د بودیجې اغېزمنتوب او ګټورتوب ثابت يش.

په تېرو کلونو کې د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې لګښت ګراف

همدا رنګه له  ۱۳۹۶ -۱۳۹۳کلونو پوري د اختیاري
او غیري اختیاري وجوو له مخي .په  ۱۳۹۳کال کې
د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې لګښت
 ٪۴۴سلنه ،په  ۱۳۹۵کال کې  ٪۵۴سلنه ،په ۱۳۹۶
کال کې  ٪۶۷سلنه او په  ۱۳۹۷مايل کال کې ٪۹۱
سلنه دی .د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې
لګښت د تېرو څلورو کلونو په موده کې په الندي
ډول دی.
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چارت  :3د حکومت په کچه د پرمختیایي بودجې مرصف سلنه
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د افغانستان  ۱۳۹۷مايل کال ميل بودجه
د اصالحاتو د بهیر چټکولو له الرې د راتلونکې لپاره د بودجې ترتیبول
د  ۱۳۹۷کال ميل بودجه د مايل پالن جوړونې په برخه کې د افغانستان حکومت په تګالره کې یو سرت او اسايس بدلون ښېي .په اوسني کال
کې ،د لومړي ځل لپاره حکومت د هغې مودې په ترڅ کې چې په عادي او پرمختیایي بودجه کې شامله ده ،نړیوالو ښو میتودنهته په پام،
یوه واحده ميل بودجه وړاندې کوي.
دا بودجه په داسې یوه بڼه برابره شوې ده چې د  ۱۳۹۷کال او د هغه نه مخکې کلونو په اړه معلومات وړاندې کوي او نړیوالو معیارونو ته
په پاملرنې ،د وزارت ،پروژې او والیت پر بسټ پکې د جزﺉاتو اټکل شوی دی .د مالیې وزارت هڅه کړې چې د پیسو تخصیص په تړاو ،کومې
پیسې چې وزارتونه مرصفوي هغو رسه سم د حقیقي (واقعبینانه) تګالرې درلودونکی وي او اوس یې راتلونکي کال ته د نا مرصف شویو پیسو د
لېږدولو میتود نه رصف نظر کړی دی .همداراز ،د مالیې وزارت کوښښ کړی هغه احتیاطي بودجې چې تخصیص شوې ندي راکمې کړي .د مالیې
وزارت وایي چې د دې اقدامونه موخه « د فساد کمول او د ميل پرمختیا لپاره د یوې اعېزمنې وسیلې په عنوان د بودجې وړاندې کول» دي.
دا بودجه د دې لپاره چمتو شوې چې دوه سختو ستونځو ته رسیدګي وشی چې د افغانستان حکومت وررسه مخ دی.
لومړی ،افغانستان رسه د نړیوالو مرستو میزان راټیټ شوی او داسې اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې بهنورهم راټیټ يش .دا کمښت
په داسې یو هېواد کې ؤ چې په کلکه نړیوالو مرستو باندې متکي ؤ .دوېم ،د  ۱۳۹۷کال بودجې جاري مايل او اقتصادي خطرونو ته په کتو،
د مايل مودې په منځ کې باید داسې یو لرلید وړاندې يش چې د نړیوالو مرستو د احتاميل پای په دلیل ،تر څلورو نورو کلونو پورې یو نسبي
مايل پایښت رامنځ ته يش.
د مايل مرصفونو په موده کې چارچوکاټ څرګندوي چې د  ۱۳۹۷مايل کال بودجه ،د تېرو کلونو په پرتله ډېر مايل محدویتونه لري .د کلونو کلونو
وروسته چې بودجه به د حد نه زیاته وه او مرصوفونه به له اړتیا څخه لږ ؤ ،د  ۱۳۹۷مايل کال بودجه څرګندوي چې دولت به د متویلولو لپاره
د فعيل شتو رسچینو رسه برابره (معادله) بودجه اجرأ کوي.
د ميل بودجې په چمتو کولو کې هڅه شوې تر څو د ټولنې واقعیتونو ،اغېزمنتوب ،مايل امکاناتو ،د مرصفونو د اعتباروړ چوکاټ پيل کېدو،
د حکومت لومړیتوبونو او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو رسه ،یوه شفافه ،ځواب ورکوونکې ،او اعتبار درلودونکې بودجه چمتو يش.
د  ۱۳۹۷مال کال ميل بودجې ټول ټال (مجمومع)  ۳۷۷،۰۱۱میلیارده افغانۍ دی ،له هغې جملې څخه  ۲۶۶،۱۳۳میلیارده یې عادي بودجه او
 ۱۱۰،۸۷۸میلیارده یې پرمختیایی بودجه ده .د یادې بودجې په متویلولو کې د حکومت ونډه  ٪٤۷.۵ده او پاتې یې د مرستو له الرې متویل
کېږي.
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%52
فیصدی سهم رشکاء بین املللی در
متویل بودجۀ ملی
فیصدی سهم حکومت در متویل
بودجۀ ملی

%47
د  ۱۳۹۷کال د بودجې په پالنولو کې د امنیت ،معارف او زېربنا ،کرهنې او کلیو پراختیا سکټورنه د حکومت لومړیتونه دي .د بودجې یوه سرته
برخه څلورو سکټورونو ( زېربنا ،کرهنه او کلیو پراختیا ،روغتیا او اقتصادي حاکمیت) ته ځانګړې شوې ده.
د  ۱۳۹۷کال بودجې په پالنولو کې د حکومت لومړیتونه (امنیت ،معارف او زېربنا ،کرهنې او کلیو پراختیا سکټورنه) د ټولې بودجې نه په
ترتیب  %۱۱ ،% ۱۳ ، % ۴۰و  %۹ونډه لري.

%9
د امنیت سکټور

د کرنې او کلیو پراختیا سکټور

%40
%11

%13

د زېربناوو سکټور

د پوهنې سکټور

چارت  :4د  ۱۳۹۷مايل کال په بودجه کې د حکومت لومړیتوبونه
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د مالیې وزارت اټکل دا دی چې د  ۱۳۹۷کال ميل بودجه به مرصوفونه له  ۸۵سلنې ځخه  ۹۰سلنې ته پورته کړي .دا په دې معنا ده چې په
ټولو والیتونو کې به د نویو ښوونځیو او ابو لګولو سیسټمونو د جوړېدو او بشپړې شویو لویو الرو شاهد اوسو.
د راتلونکي مايل کال ميل بودجه په کراتو ګټوره او واقعیتونوته په پام کې نیولو رسه ده او د دولت د حساب وکړې په زیاتولو کې اسايس برخه
لري .د مالیې وزارت فعيل رهربي له خپلې دندې له پېله د بودجې په یوې نوې بڼې (فارمټ) کار پېل کړ ،چې  ۱۳۹۷کال ميل بودجې سند په
نوې بڼه (فارمټ) کې د نړیوالو ستندردونو  GFCموډل رسه سم چمتو شوی دی.
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خصويص سکټور د اقتصادې ودې
تحریک کوونکی

نړیوالې ټولنې رسه د افغانستان حکومت د ژمنو څخه یوه هم د خصويص سکټور وده او پیاوړي کول او د ميل پرمختیایي سرتو پروژه په برخه
کې د حکومت او خصويص سکټور ګډو وړتیاوو کارول دي.
خصويص سکټور د ميل ثبات اصيل ستنې (ستون) او د اقتصادې ودې موتور او هغه وسیله ده چې ټولنه په خپل ځان کې رانغاړي .تلپاتې
اقتصادي ودې ته د رسېدو لپاره د نړیوالې ټولنې او حکومت ګډې (متقابل) مرستې په دې برخه کې اړینې دي او له اصلی الملونو څخه
شمېرل کېږي .رسبېره پردې ،اقتصادي رسچینو ته د الرسسۍ یوشان زمینې برابرول او د خدمتونو وړاندې کول د حکومت له مهمو مسئولیتونو
څخه دي .په اوسني حال کې خصويص سکټور د سرتو پروژو په پيل کېدو کې د پام وړ رول نلري او دا برخه له  ۱۰نه تر  ۱۲په سلو کې کورين
رسمي ناخالص تولیدات تشکیلوي.دا یوه ګده (مختلطه) پایله ده چې د اوږدو جګړو ،بهرنیو السوهنو ،او بهرنیو مرستو باندې له اتکا کولو
څخه رامنځ ته شوې ده.

د سرتو اقتصادي پروژو لپاره د خصويص او عام ګډون (مشارکت) له وړتیاوو څخه ګته اخیستنه
د مالیې وزارت په پام کې لري چې د خصويص او عام ګډون میتود نه په ګته اخیستنې ،سرتې اقتصادي پروژې پيل کړي .دا میتود په نړۍ کې
د بریالیو میتودنو څخه دی چې له یوه پلوه د خصويص سکټور د ودې المل کېږي او له بله پلوه په سرتو اقتصادي پروژو کې د پانګې اچونې
زمینه برابرېږي.
د خصويص او عام ګډون ميل پالیيس د  ۱۳۹۶کال د وري (حمل) په میاشت کې د افعانستان اسالمي جمهوریت کابینې له خوا تصویب شوې
ده .د ګډون (مشارکت) مرکزی اداره په دې موخه رامنځ ته شوې چې د خصويص او عامو پروژو د تشخیص ،چمتو کولو ،ثبتولو ،پرمختیا،
مدیریت او څارنې په برخه کې وزارتونو او خصويص سکټورونو ته سالمشورو ورکړي .همداراز ،د خصويص او عام ګډون الرښود په دې موخه
جوړېږي ترڅو مرکزي ادارو رسه د خصويص او عام ګډون دطرحو د کتنې ،امکاناتو د مطالعې ،داوطلبۍ قراردادونو او سندونو د ترتیبولو ،او
د پروژو د څارنې په برخو کې مرستې ويش.
د ګدوڼ (مشارکت) مرکزي اداره د افغانستان اسالمي جمهوریت ریاست د حکم پر بنسټ د  ۱۳۹۵کال د زمري (اسد) په  ،۲۵د  ۳۰بستونو په
درلودو ،د مالیې وزارت په تشکیاليت چوکاټ کې ،د پالیسۍ تنظیمولو ،قانوين چوکاټ وړاندې کولو ،سالمشورو او یوغږیو ،په عامو او خصويص
برخو کې د وړتیاوو د لوړولو ،د پروژو تحلیل او ارزونو ،ادارو لپاره د تخنیکي اسانتیاوو برابرولو او طۍ مراحلو او د خصويص او عام ګډون
د پرمخ بیولو په موخه جوړه شوې ده.
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د مشارکت مرکزي اداره ،د رهربي او مدیریت کوونکي دفرت په توګه د عام او خصوصی مشارکت بهیر ،چېپه قانون او د عام او خصويص
مشارکت په پالسۍ کې د ذکر شویو اصلونو پر بنسټ ،په غاړه لري چې دا اصلونه عبارت دي له؛ ښه حکومت کول ،د پیسو ارښت ،د خطرونو
تخصيص ،مايل توان او د ګته اخیستونکو ساتنه ،روڼتیا ،محيل پراختیا او د تکنالوژۍ لېږد ،چاپېریال او ټولینز خوندیتوب ،د ښکېلو اړخونو
رسه د سالمشورې بهیر ،او د عام او خصويص ګډون (مشارکت) پروګرام د مسؤلیت عامو ګټو تأمینول؛او دولتي ادارې د خصويص او عام ګډون
(مشارکټ) مهمو اصلونو په پام کې نیولو رسه مشارکتي پروژې د هېواد په کچه پيل کوي .د هغه تر څنګ ،د عام اوخصويص ګډون (مشارکت)
بهیر په پيل کېدو کې د هر ډول سیايس پرېکړې او السوهنې څخه مخنیوی کوي او د هغو مسئولیتونو په پلې کېدو کې ،چې نهادونه یې د
قانون په چوکاټ کې لري ،مرسته کوي.
څرنګه چې نړیوالو تجربو ښودلې ،اکرثه هېوادونو د عام او خصويص ګډوڼ (مشارکت) پروګرام د پيل کېدو لپاره بېالبېل پالنونه جوړ کړي دي،
چې په یو شمېر هېوادونو کې د څلور اړخېز ،پنځه اړخېز او اته اړخیز پالنونو په نومونو یادېږي .نو د نړیوالو تجربو پر بنسټ او د افغانستان
اوسنیو رشایطو ته په پام ،د مالیې وزارت عام او خصويص ګډون(مشارکت) لوی ریاست ،د عام او خصويص مشارکت پروګرام د ښه پيل کېدو
په موخه لس اړخیز پالن برابر کړې چې الندې په پرې په مفصل ډول خربې وکړو.

د عام او خصوصی مشارکت قانون ،مقرره ،پالیسی ،قراردادونه و نور معیاري سندونه
کومې کړنې او اقدامونه چې په دې برخه کې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) له خوا تررسه شوي ،به الندې ډول دي:
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لومړنی قانون د افغانستان د اسايس قانون( )۷۹مادې د حکم نه وروسته تصویب او د جاللتآمب جمهور
رئیس د فرمان پر بنسټ ،په رسمي جریده کې څپور شو.
د یادونې وړ ده چې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) قانون ،د پیسو نړیوال صندوق د نظرونو او وړاندیزونو په پام کې نیولو ،د عدلیې
وزارت رسه په همغږۍ بیا اصالح یا تعدیل شو .د عام او خصويص ګډون (مشارکت) قانون تعدیل شوې طرحه په ( )۸فصلونو او ( )۶۳مادو
کې د ا.ا .ج کابینې له لورې توشیح شوه او د توشیح له نېټې څخه نافذه ده.
همداراز ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت) مقرره د نړیوالو منل شویو تجربو او د پیسو نړیوال صندوق د نظرونو او وړاندیزونو پر بنسټ،
د عدلیې وزارت او ټولو ښکېلو دولتي اداره په یوغږۍ نهایي شوی او د قانونونو په کمېټه کې ده.
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) پالیيس ،د ۱۳۹۵/۱۲/۱۲نېټې( )۱۴شمېرې مصوبې پر بنسټ د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې له
خوا تصویب شوې او اوس پيل کېږي.
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د پانګې اچولو او اړيکې پالن
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لپاره د لومړیتوب درلودونکو او مناسبو سکټورنو د ګدون (مشارکت) باالقوه و پروژو سټراتیژي او لست
جوړ او ترتیب شوی د نظرونو راټولولو په موخه ټولو اړوندو ادارو رسه رشیک شوی دی .همدارنګه ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت)
پنځه کلن پالن او د اړیکو پالن د عام او خصويص ګډون (مشارکت) د پالیسۍ پر بنسټ برابر شوې او د ميل پروګرامونو منعکس کوونکې ده.

اداري کړنالرې او د تدارکاتو بهیر
هغه اقدامونوه چې په دې برخه کې تررسه شوي عبارت دي له:
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) پروژو د تدارکاتو لپاره،د ترتیب او تشخیص معیارونه ،د ارزونې میتودونه ،د عام او خصويص ګډون
(مشارکت) پروژه د تصویبېدو او تاییدېدو مرحلې او مناسب میتودونه ټاکل شوي او ځانګړې شوي دي.
د هغو پروژو طرحې چې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست د فعالیت له پېلېدو نه په بېالبېلو سکټورونو کې ترالسه کړې دي،
د  ۵سکټورونو څخه جوړ شوي دي لکه :۱ ،لومړی سکټور :۲ ،د خدمتونو سکټور :۳ ،د برېښنا سکټور :۴ ،د تولید سکټور :۵ ،د ترانسپورټ
سکټور ،او د الندې معیارونو په پام کې نیولو رسه ورته لومړیتوب وړکړل شوی دی:
•
•

•ميل پروګرامونو او سټراټېژیو رسه همغږي
•اقتصادي وده

•
•
•
•

•سوداګریز فرصتونه
خصويص سکټور عالقه
•د
ٍ
•د متویلولو رسچینې
•حقوقي چوکاټ
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د عام او خصويص مشارکت پروژې
د اړوندو ادارو او د افغانستان اسالمي جمهوريت ریاست د زیربنایي مشاوریت د رهربۍ په مرسته ،د افغانستان حکومت اوس د عام او
خصويص مشارکت د پروژو پنځه تړونونه السلیک کړي او د پيل کېدو په حال کې دي.

د هغو پروژه لست چې د پيل کېدو په حال کې دي
شمېره

د پروژې نوم

د پانګه اچول شویو پیسو اندازه

۱
۲
۳
۴
۵

د هلمند والیت کجګي برېښنا بند دوېم فاز
د بیات پاور پروژې ګازي برېښنا تولید
د مزار ګازي برېښنا تولید (غضنفر ګروپ)
د  ۷۷کمپنۍ له خوا د کندهار د  ۱۵میګا واټه ملریزې برېښنا تولید
د زولرستان کمپنۍ له خوا د کندهار د  ۱۵میګاواټه ملریزې برېښنا
تولید

 ۱۷۵میلیونه امریکايي ډالر
 ۳۹میلیونه امریکايي ډالر
۷۵.۳میلیونه امریکايي ډالر
۳۹میلیونه امریکايي ډالر

د هغو پروژو لست چې د امکاين کېدو (امکان پذیرۍ) مطالعې یې منظورې شوي دي
شمېره

د پروژې نوم

د پانګه اچول شویو پیسو اندازه

۱
۲
۳

د عيل جناح روغتون پروژه
د جمهوریت روغتون پروژه
د شیخ زاید او وزیر اکربخان په روغتونونو کې
د تشخیيص ماشینونو لګول
د کابل ،هرات او مزار په ښارونو کې د پنځه و مسلخونو پروژه
د باغ دره برېښنا بند پروژه
د نغلو ملریزې برېښنا پروژه
د رسويب برېښنا بند دوېم فاز پروژه
د ننګرهار والیت د حصارشاهی صنعتي پارکونو ۴۰میګا واټه ملریزې
برېښنا پروژه

 ۱۳.۹میلیونه امریکايي ډالر
 ۴۴.۱میلیونه امریکايي ډالر
 ۳.۶۵میلیونه امریکايي ډالر

۴
۵
۶
۷
۸
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 ۳۰میلیونه امریکايي ډالر
 ۵۶۲.۲میلیونه امریکايي ډالر
 ۱۸۵میلیونه امریکايي ډالر
 ۳۳۵میلیونه امریکايي ډالر
 ۶۰میلیونه امریکايي ډالر
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د هغو پروژو لست چې طرحې یې منظورې شوې دي
شمېره

د پروژې نوم

د پانګه اچول شویو پیسو اندازه

۱

د کابل ښار په ۱۲مې او ۲۲مې ناحیې کې د ابو لګولو شبکې د
ودانولو طرحه
د جواز سیر د توزیع طرحه
په کابل ښار کې د جامدو کثافاتو طرحه
د لوړ ارزښت لرونکو تیګو طرحه

 ۵۶میلیونه امریکايي ډالر

۲
۳
۴

۱۰میلیونه امریکايي ډالر
۴۰۰میلیونه امریکايي ډالر
۱۰میلیونه امریکايي ډالر

د هغو پروژو لست چې طرحې یې منظورېدو ته چمتو دي
شمېره

د پروژې نوم

د پانګه اچول شویو پیسو اندازه

۱
۲
۳
۴
۵
۶

په کابل ښار کې د بس متځایونو ودانول
د افغانستان لویو الرو د ټرانسپورټي کمېشن ټولول
په کابل ښار کې د سړک تر څنګ پارکنګونو ودانول
ډیجیټال سیسټم ته د انالوګ سیسټم بدلول
په کابل ښار کې د  ۱۰۰بسرتو لرونکو روغتون ودانول
د قلعه ممي برېښنا بند تخنیکي امکاين کېدو (امکان پذیرۍ) طرحه
او مطالعه
د ميل کابل  ۳۰مېګا واټه ملریزه برېښنا
د کاردان پوهنتون پراختيا
ظاهرشاهي رسای او مدینه مارکټونه
د فراه  ۱۰میګا واټه ملریزه برېښنا
په افغانستان کې د ساختامين او تعمیرايت موادو آزمایښتي البراتوارونو
ودانول

 ۱.۲میلیونه امریکايي ډالر
۵میلیونه امریکايي ډالر
۴میلیونه امریکايي ډالر
۲۵میلیونه امریکايي ډالر
۱۱میلیونه امریکايي ډالر
 ۱.4میلیارده امریکايي ډالر

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
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د حکومت کولو ټولیز چوکاټ
ټولې هغه پروژې چې دې ریاست ته رارسېږي ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت) د ثبت فورمو پر بنسټ په دې ریاست کې ثبت کېږي،
وروسته د عام او خصويص ګډون (مشارکت) ریاست د پروژو په طرحو باندې غور کوي او د اړوندې مرجعې رسه خپل نظر رشیکوي ،کله چې
طرحه نهایي يش ،پرزینتیشن یې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست نظرونو او وړاندیزونو رسه يوځای چمتو کېږي او اقتصادي
عايل شورا ته وړاندې کېږي .د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست نظرونو او وړاندیزونو په پام کې نیولو رسه د پروژو طرحې منظور
یا رد کېږي .کله چې د مشارکتي پروژو طرحه منظوره يش ،نو که چېرې پروژه سرته وي،د امکاين کېدو (امکان پذیرۍ) لومړنۍ مطالعې او
د امکاين کېدو مفصلې مطالعې تررسه کېږي او د تاییدېدو او منظورېدو لپاره اقتصادي عايل شورا او د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې
ته وړاندې کېږي .د یادونې وړ ده چې په سرتو پروژو کې پرېکړې د اقتصادي عايل شورا او افغانستان اسالمي جمهوریت د کابينې په کچه
تررسه کېږي.
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) واحدونو رامنځ ته کېدل
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) اداري تشکیل ،چې د مشارکت مرکزي اداره د پالسۍ جوړونکې او اسانتیاوو برابرونکې ادارې په توګه په
کې شامله ده ،د مالیې وزارت په چوکاټ کې دیاو د عام او خصويص ګډون (مشارکت) واحدونو په نورو ادارو کې شتون لري.
نړیوالې منل شوې تجربو څرګنده کړې چې په یو شمېر هېوادونو کې د مشارکت مرکزي اداره په خپلواکه توګه فعالیت کوي ،په یو شمېر
نورو هېوادونو کې د جمهوري ریاست تر اثر الندې نېغ په نېغه د جمهور رئیس له خوا څارل کېږي او د نړۍ په اکرثه هېوادونو کې د عام او
خصويص ګډون (مشارکت) مرکزي اداره د مالیې وزارت په چوکاټ کې فعالیت ترسه کوي .نو د نړیوالو تجربو په پام کې نیولو رسه ،افغانستان
کې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست د مالیې په وزارت کې جوړ شوی دی.
د په عام سکټور کې د وړتیاوو او تخصص رامنځ ته کول
د ادارو او عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست د اړتیاوو په پام کې نیولو رسه ،د ادارو د چارواکو او د دې ادارې د کارکوونکو
لپاره د وړتیاوو لوړولو بېالبېل پروګرامونه د هېواد دننه او بهر دایر شوي دي.
د او عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست ۶ ،نړیوال ښوونیز پروګرامونه (په سوېيل کوریا ،ترکیې ،هندوستان او دوبۍ کې) ،او په
هېواد کې دننه  ۴۰ښوونیز پروګرامونه ،د وړتیاوو د لوړولو په موخه ،دایر کړي دي .التبه یاد ښوونیز پروګرامونه په ابتدایي ډول برابرشوي
ؤ تر څو د ادارو چارواکي او د دې ریاست کارکوونکي د عام او خصويص ګډون (مشارکت) په اړه ،او په دې برخه کې د نړیوالو تجربو په
اړه ،څه زده کړي.
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په خصويص سکټور کې د وړتیاوو او تخصص رامنځ ته کول
په دې برخه کې د اړتیا وړ اقدامونه عبارت دي له:
د لویو او اسايس ستونځو له جملې نه چې د افغانستان حکومت وررسه مخ دې یوه دا ده چې خصويص سکټور د افغانستان په کچه د عام
او خصويص ګډون (مشارکت) له بهیره ناخربه دی ،نو د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست ،د خصويص سکټور لپاره د هېواد دننه
او بهر(د قانوين چوکاټ او پالیسۍ پېژندنې ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت) د بهیر پېژندنې او د خصويص لوري له خوا وړاندیز) په اړه
بېالبېل ښوونیز پروګرامونو دایر کړي دي.
د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست ،په خصويص سکټور کې د وړتیاوو او تخصص رامنځ ته کولو په موخه ،د افغانستان د صنایعو
او تجارت اتاق په مرسته بېالبېل پروګرامونه په پام کې لري.
مايل متویل او مالتړ
د متویل لپاره زمینه برابرول ،په زېربنایي پروژو کې په مناسب ډول د عام او خصويص سکټور تر منځ د مايل مالتړ او د خطرونو ویش دی.
په دې موخه چې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) پروژو لپاره د متویل زمینه او مايل مالتړ برابر يش او د دې لپاره چې د خصويص سکټور
پانګه اچونې وهڅول يش او پام یې راوګرزول يش ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت) لوی ریاست ،د مشارکت قانوين چوکاټ بر بنسټ هڅونې
او مايل مرستې په پام کې نیويل تر څو خصويص سکټور د هغو نه په ګټه اخیستنې ،د هېواد په کچه خپله پانګه اچونه زیاته کړي او د پانګه
اچونې په برخه کې د حکومت اعتامد ترالسه کړي.
• •د اسانو پورونو چمتو کول
• •د پورونو د بېرته ورکړې تضمین
• •د مايل مرستې نېغ په نېغه چمتو کول ،د تعرفوي مالتړ په شمول پرته د هغه د بیا حصولولو څخه
د تضمینونو او بیمې چمتو کول
د هېواد په کچه د عام او خصويص ګډون (مشارکت) پروګرام د پيل کېدو په برخه کې د حکومت بېالبېلو ډولونو بیمې او ضامنت درلودونکی
دی.
د مالیې وزارت ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت) مقررې د حکمونو په پام کې نیولو رسه کوالی يش چې هغو پروژو لپاره چې دخصويص
سکټور له لورې پيل کېږي ،د الندې ضامنت او ژمنو زمینه برابره کړي:
د پیسو ورکړې(پويل تأدياتو) د ژمنې اجرا کول ،دهغې ادارې له خوا چې د مشارکت قرارداد رسه سم یې په غاړه دي ،د مشارکت قرارداد رسه
سم د ادارې د قصور جربان د تادیه له جملې نه.
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د عام او خصويص ګدون (مشارکت) د بهیر مدیریت او څارنه
دا اړخ (ب ُعد) په افغانستان کې د عام او خصويص ګډون (مشارکت) بهیر د مدیریت او څارنې درلودونکی دی.
په دې موخه چې ډاډ ترالسه يش چې د مشارکت پروژې معلومات او د مشارکت پروګرام اجراآتو ته خلک الرسسی ولري ،د افغانستان حکومت
کامأل یو روڼ بهیر ته ژمن دی ،او د دې عمل پواسطه حکومت د تفتیش خپلواکو ادارو ته او خلکو ته د مشارکت پروګرام مدیریت په برخه
کې حساب ورکونکی وي.

د اقتصادي عايل شورا السته راوړنې:
د هوساینو د تامینولو او اقتصادي ودې لپاره ،د پالیسیو ټاکل او اصالحاتو پيل کول ،د حکومت د اصالحي پروګرامونو او لومړیتوبونو رسه سم
د ميل بودجې ترتیبول ،خصويص سکټورنو رسه مرستې او په بېالبېلو سکټورونو کې د پانګونو پام راګرځول د اقتصادي عايل شورا بنسټیزې
موخې دي .د مالیې وزارت ،د اقتصادي عايل شورا د داراالنشأ په حیث فعالیت کوي او د اقتصادي عايل شورا د پرېکړو د تنظیمولو او تعقیبولو
چارې په غاړه لري.
تر اوس مهاله اقتصادي عايل شورا د  ۳۷ناستو په ترڅ کې د اقتصادي او مايل پالیسیو لپاره  ۶۱۸پرېکړې تررسه کړې دي چې په لنډ ډول ترې یادونه کېږي:
د کرهنې په سکټور کې :د چرګانو د روزلو د صنعت  ،د ابو تنظیمولو پروژې ،د زعفرانو د دایمي تولید د ودې پنځه کلنه ميل طرحه ،د ځنګلونو
د بیارغنوې ميل پروګرام ،د سړو خونو جوړول ،د سلام په بند او نورو بندونو کې د کبانو د روزولو فارم ته وده ورکول او د دولت دارایي ګانو
ساتلو په برخه کې مسلکي بحثونه تررسه او اړینې پرېکړې شوې دي.
په ساختامين سکټور کې د مخکې ودان شوي ساختامين صنعت د پانګه اچولو ،د استوګنځي ستونځې د اوارولو ،د دولتي جایدادونو څخه د
سوداګریزې ګټه اخیستنې طرحې او د کورجوړولو تصدۍ داغمه جاتو اړوند ،مسلکيل او اړینې پرېکړې شوې دي؛ د پیسو او بانکدارۍ په
سکټور کې ،د هېواد د پیسو او اسعارو سیاست اټکل او ستونځو وضعیت ،په مايل سکټور کې د نړیوال بانک پروګرام او پروژې د پيل کېدو
د بهیر چټکول او په الکټرونیکي ډول د مايل خدمتونو وړاندې کولو بهیر ،هغه موضوعګانې دي چې په تخصيص ډول ورباندې بحث شوی.
د تجارت ،صنعت او پانګه اچونې په سکټور کې سرتې پرېکړې عبارت دی له ،د پانګه اچونې اسانول او خصويص سکټور ته د خدمتونو وړاندې
کول ،د ګلف ټیرن کمپنۍ پواسطه په افغانستان کې د وچو بندرونو د جوړېدو طرحه ،د عام او خصويص ګډون (مشارکت) مقررې تدوینېدل
او د صادراتو اسانول؛ د مخابراتو او معلومايت سکټور په برخه کې د رېل ټایم ډیټا منجمنټ او آزاد الرسيس( )Open Accessاو په افغانستان
کې د نوري فایرب او  Broadbandسکټورونو لپاره د رقابتي چاپېریال په تړاو اړين بحثونه تررسه شوي دي.
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د دې لپاره چې بېالبېل عام ،اسان ،او چټک خدمتونه په یوه واحده مرجعه او د یوې نوې تګالرې په ترڅ کې وړاندې شی او د ټولیز رضایت
نه د ډاډمن کېدو او د دولت کارکوونکو او خلکو تر منځ د اړیکو د زیاتېدو په موخه د اسان خدمت پروژه منظوره شوې.
د انرژۍ او اوبو په سکټورکې د رسويب د برېښنا دوېم بند پانګه اچونه ،د کجکي بند دوېم فاز بیا رغونه ،د لږلګښت لرونکو LEDڅراغونو
پروګرام د پيل کېدو طرحه ،د طبیعي ګازو د برېښنا د تولید پروژې لپاره د طبیعي ګازو د بیې تعیینول او د ملر د انرژۍ ( )Roof Topڅخه
د برېښنا رسولو طرحه ،هغه برخې دي چې غور او څېړنه پرې شوې او الزم اقدامونو یې پېل شوي.
د عامو خدمتونو په برخه کې د اسان خدمت پروژه ،د یو شمېر سیسټمونو د الکټروين کولو لپاره پيل کېږي چې خلکو ته به اړینې اسانتیاوی
برابرې کړي.
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د سیمې هېوادونو رسه د اقتصادي او
سوداګریزو دوه اړخیزو د کمیسیونونو
مدیریت او اغېزمنتوب

د سیمې له هیوادونو رسه د دوه اړخیزه اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د کمېسیونونو مدیریت او اغېز؛
د افغانستان اسالمی جمهوریت ماليې وزارت د افغانستان او ګانوډیو او سیمې هېوادونو تر منځ د اقتصادي او سوداګریزو مرستو بین
الحکومتي لسو کمیسیونونو ریاست په غاړه لري چې د سوداګریزو ،تجاريت او ترانسپوريت مرستو ،پانګه اچولو د هڅونې ،د صادارتو د لوړولو
او همداراز د اورګاړي د کرښې او موصالتو ،عالی زده کړو ،کلتور او کرهنې په شمول  ،د سیمه ایزو زیربنایي ګډو مرستو په برخو کې یې د
پام وړ پرمختګونه درلوديل دي .همدا اوس افغانستان د ترکمنستان،چین،هند،پاکستان،ایران،ترکیې ،د روسېفدراسیون،قزاقستان،عربی متحده
اماراتواوآذربایجان رسه دوه اړخیزه اقتصادي او تجاريت کمیسیونونه رامنځ ته کړي دي چې په مهمو اقتصادي او پرمختیايي برخو کې د یادو
هېوادنو د مرستېځان ته جلبوي.

د یادو کمیسیونونو د اصيل السته راوړنو لنډیز په الندې ډول دی:
 )1د روسیې لوري رسه په الندې مواردو کې هوکړه شوې:
افغانستان باندې د روسې د پورونوادعا موضوع ته چې د یو میلیارده ډالرو په حدودو کې ؤ ،رسیده ګي شوې او د دواړو هېوادنو د پانګه
اچولو څخه د مالتړ هوکړه لیک نهایي شوی چې د پيل کېدو په پایله کې یې د ویزې د صادرېدو په برخه کېافغاين سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې
برابرېږي .همداراز د افغانستان په خاوره کې د سټراټيژیکو نفتي توکو د ذخیرو په جوړولو کې د روسیې مرستې جلب شوې دي؛ او په
افغانستان کې له برېښنا زېربنایي پروژو څخه د روسې مالتړ ترالسه کولو ،د روسې فدراتیف څخه به کمه بیه د نفتي توکو د پېرودلو د
امکاناتو څېړلو او د دې کمیسیون نورو مهمو موردونو باندې کار تررسه کېږي.
 )2په الندې برخو کې د ایران موافقه تر السه شوې ده:
-1په باالعوضه توګه د ایران له مرستو څخه د خواف-هرات د اوسپنې پټلۍ د درېمې قطعې د جوړېدو د کار پېل،د ايټاليا په واسطهد ۶۵
میلیونه یورو په لګښت د دې اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې  ۴۳کیلیو مرتو مايل متویل او جوړېدل،
-۲د توافق شوي میکانیزم پر بنسټ ،په ټیټه بیه د تعمیرايت موادو (سمنټ ،قیر او سیخ ګول) پېرودل،
-۳د افغاين سوداګرانو لپاره د ویزې اسانتیاوو برابرول،
 -۴د ابو نرص فراهې  ۶۰کیلو مرته سړک جوړېدل،
 -۵د چابهار بندر د قرارداد السلیک کېدل او په هغه کې د ورستیو پرمختګونو تعقیبول ،او په پای کې افغانستان ته د برېښنا انرژۍ د
صادرېدو په ډېرېدو کې د ایران له لوري د موافقې ترالسه کول هم د یاد کمیسیون له لویو السته راوړنو څخه شمېرل کېږي.
 )3د چین مالتړ په الندې برخو کې ترالسه شوی دی:
.1د آسیا زېربنایي پانګه اچولو په بانک کې د افغانستان غړیتوب ترالسه کېدل (چې د اوسپنې پټلیو متویلول ،د کامې برېښنا بند او ګوادر
بندر ته د هلمند والیت نښلولو په څېر پروژې په کې شاملې دي)،
 .2د پنځه و هېوادونو(چین ،قرغیزستان ،تاجکستان ،افغانستان او ایران) د د اوسپنې پټلۍ د ودانولو بهیر چټکېدل،
 .3د لومړیتوب لرونکو زېربنایي پروګرامونو پالن د تدوینولو په برخه کې مرستې،
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 .4چین هېواد ته د زعفرانو ،پستو ،جلغوزو ،انار او کاجو صادرات،
 .5د ګمرکي تعرفو معافیت،
 .6تسهیل صدور ویزه برای تجار افغان،
 .7افغان سوداګرانو لپاره د ویزې په صادرېدو کې اسانتیاوې،
 8د سوداګرۍ ګډ اطاق جوړوېدل او به هغه هېواد کې د تحصیيل او تعلیمي بورسونو ترالسه کول،
 . 9په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز ودانول ،د کابل په پوهنتون کې د څېړنیز مرکز ودانول،
 .10وصل سیستم گمرکی بین افغانستان و چین،
 .11د رېل له الرې طرمز ته د سوداګرانو د مالونو لېږډ،
 .12له پېښور نه تر کابل پورې د رېل پټلۍ ودانول،
 .13د  ۱۷میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښټ په اسالم آباد کې د افغانستان اسالمي جمهوریت سفارت لپاره د نوې ودانۍ جوړولو متویل ،او
په داراالمان کې د مالیې وزارت د نوې ودانۍ جوړول.
 )4په الندې مواردو کې د ترکمنستان توافق ترالسه شوی دی:
 .1امام نظر  -آقینه د اوسپنې پټلۍ جوړېدل (،چې د الجورد ترانزیتي دهلیز یوه برخه تشکیلوي) او د  ۲۰۱۶کال نوامرب به  ۲۸نېټه دا پروژه
په عميل ډول پرانیستل(افتتاح) شوه .2 ،د آقینه -اندخوی د اوسپنې پټلۍ متویلولو او ودانولو لپاره چمتوالی چې دا پټلۍ د ترکمنستان ـ
افغانستان ـ تاجکستان ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ یوه برخه جوړوي او د ودانولو لګښت یې د آسیا پرمختیایي بانک څخه غوښتل شوی دی.۳ ،
د رسحدآباد – تورغنډۍ – کشک داوسپنې پټلۍ ودانول .۴ ،له ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان د لویدیزو سیمو له الرې د  ۵۰۰کیلو
ولټ برېښنا انرژۍ د لېږد تفاهم لیک نهایي کېدل .۵ ،د جوزجان والیت قرقین او خم آب کلیو ته د برېښنا انرژۍ برابرولو او ډېرولو لپاره
د  ۱۳۹۶کال په بودجه کې د  ۱۶میلیونه ډالرو ځانګړي کول .۶ ،د بادغیس په توره شیخ کې د  ۱۱۰کیلو ولټ لین نښلول ،او باآلخره د دوه
اړخیزو پانګه اچولو د هڅونو (تشویق) او مالتړ موافقه لیک نهایي کېدل .۷ ،د امام نظر څخه د آقینې تر رسحده د ګازو پایپ الین لېږد.۸ ،
د افغان سوداګرو د مالونو د لېږد لپاره افغانستان ته د خذر په سیند (ترکمن بايش بندر) کې د ترمینل سپارل.
 )5په الندې مواردو کې د ازبکستان توافق ترالسه شوی دی:
 .1په تخنیکي برخو کې ،لکه د اوسپنې پټلۍ او سړک ،یې د زده کړو بورسونه سپاريل تر څو د افغانستان لوري رسه رشیک يش.
 .2د افغانستان – ترکمنستان – قزاقستان ترمنځ نړیوال ترانزیت :د یاد ترانزیت د هوکړه لیک مسوده د افغانستان تجارت او صنایعو
وزارت له خوا چمتو او د بهرنیو چارو وزارت ته لېږل شوې ترڅو د ترکمنستان لوري رسه رشیکه يش.
 .3د سون توکو پېرودل :د قزاقستان لوري،د سون توکو (نفتي توکي او مایع ګاز) په اړه د افغانستان وړاندیز مطالعه کړی او پایلې یې د
افغانستان لوري ته ابالغوي.
 .4د اوسپنې پټلۍ د ګډې کمېټې جوړول :د افغانستان اوسپنې پټلۍ محرتمه اداره قزاقستان ته ډېر ژر د کمېټې غړي ورپېژين.
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سیمه ایزې او نړیوالې ګدې مرستی؛

د بروکسل کنفرانس:
افغانستان لپاره د نړیوالو پرمختیایي کنفرانسونو په لړ کې ،د ميل وحدت حکومت د رامنځ ته کېدو نه وروسته ،دا د لندن کنفرانس څخه
وروسته دوېم سرتکنفرانس ؤ چې د بروکسل په ښار کې دایر شو او د  ۷۵هېوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په دې کې ونډه درلودله چې
د همغږۍ او چمتوکولومسئوليت یې د افغانستان حکومت له خوا د مالیې وزارت په غاړه ؤ .د بروکسل کنفرانس په ترڅ کې ،د افغانستان
حکومت وشو کوالی چې د نړیوالو رشیکانو څخه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره په ټولیزه توګه د ۱۵،۲۶۴میلیارده امریکایي ډالرو ژمنه الس ته
راوړي ،چې د مايل نړیوالو سازمانونو د توقوع ګانو او اټکل څخه لوړه وه .دا الس ته راوړنه د تېرو کلونو په ترڅ کې د افغانستان حکومت
او په تېره بیا د مالیې وزارت د کوښښونو پایله وه.
په دې کنفرانس کې حکومت د پنځه و کلونو لپاره د افغانستان د سولې او پرمختیا چوکاټ او  ۴لومړیتوب درلودونکي ميل پروګرامونه،
لکه (د تابعت میثاقونه ،د اقتصادي لحاظه د ښځو پیاوړي کول ،د کرهنې پراخ پروګرام او د افغانستان زیربنایي پالن) ،وړاندې کړل.
د کنفرانس له داېرېدو څخه مخکې ،د مالیې وزارت په ميل او نړیواله کچه ،اړین بحثونه او پراخې همغږۍ رامنځ کړې وې چې پایله یې له
افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې کلک مايل او سیايس مالتړ ؤ.
د بروکسل کنفرانس څخه وروسته ،د مالیې وزارت ،د اصالحي ټولګې د ژمنوتطبیقي جوړښت (میکانیزم) او د افغانستان د سولې او پرمختیا
لپاره د ميل چوکاټ سند چمتو کړ چې د لړم (عقرب) په  ۱۶نېټه د افغانستان کابینې له خوا منظور شو.
په دې ژمنو کېاصالحايت او د مرستو اغېزمنتیا موردونه شامل دی چې د افغانستان حکومت او نړیوال رشیکان مکلف دي چې په ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷
کلونو کې یې پيل کړي.
د افغانستان د سولې او پرمختیا لپاره د ميل چوکاټ د پيل کولو په خاطر،اړین چمتوالی تررسه شوی او د هغه د تطبیقيجوړښت (میکانیزم) د
عميل کولو په موخه د نړیوالې ټولنې او پرمختیایي رشیکانو رسه ګڼ شمېر ناستې تر رسه شوې دي ،له دې میکانیزم رسه به د پروګرامونو او
پروژو د لومړیتوب ورکولو او د بودجې د جوړولو میکانیزم لپاره ،ښه همغږي رامنځ ته يش تر څو د یاد چوکاټ لومړیتوبونه او طرحه شوې
موخې ترالسه يش.
همداراز د یاد کنفرانس په پای کې ،جمهور رئیس غني له با فدریکا موگرینی ،د اروپا اتحادیې د بهرين سیاست چارواکي ،رسه په یو ګډ خربي
ناسته کې څرګند شو او وې ویل چې د بروکسل کنفرانس یو بریالی کنفرانس ؤ.
د یاد کنفرانس د بریالیتوب المل د افغانستان حکومت او اروپا اتحادیې د کاري ډلو ګډ کار ؤ .د اروپا اتحادیې د بهرين سیاست چارواکي
وویل چې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې پراخ مالتړ څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه په کلک ،تلپايت او ښه ډول د افغانستان دخلکو
ترڅنګ والړه ده.
د بروکسل په کنفرانس کې اعالم شو چې د څلور کلونو په ترڅ کې به افغانستان رسه د املان له لوري د یو میلیارده او  ۷۰۰میلیونه ډالرو ،د
بریتانیا له خوا د یو میلیارده ډالرو په شا او خواکې ،د هند له لوري د یو میلیارده ډالرو په حدودو کې ،د جاپان له خوا د  ۹۰۰میلیونه ډالرو،
په نظامي برخه کېد امریکا له لوري د  ۷۰۰میلیونه ډالرو ،د ترکیې له خوا د  ۶۰۰میلیونه ډالرو ،د ناروې له خوا د  ۸۷میلیونه ډالرو ،د پاکستان
له خوا د  ۵۰۰میلیونه ډالرو ،او د سعودي عربستان له خوا د  ۱۰۰ملیونه ډالرو مرسته تررسه يش.
افغانستان رسه مرسته کوونکي هېوادونه ،د مرستو د ورکولو په څنګ کې له افغانستان څخه ځینې غوښتنې هم لري .هند له افغانستان
امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړې او د مايل مرستې تر څنګ یې ویيل چې د افغانستان له ثبات څخه هم مالتړ کوي .جاپان ویيل
چې افغانستان رسه مرسته کوي تر څو یې د افغانستان له کډوالو او بی ځایه شویو او پرمختیایي پروګرامونو په برخه کې مرسته کړې وي.
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املان هم خپلې مرستې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې باندې او د افغاين کډوالو پهراستنېدو ،چې د پناهنده ګۍ غوښتنې یې منل شوې نه
دي ،مرشوطې کړې دي .ترکیې ویيل دي ،د مايل مرستو تر څنګ ،په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی پوهنتون هم جوړوي او د امنیتي
ځواکونو لپاره به خپلو مرستو ته دوام وکړي.
په افغانستان کې د ښه حکومت کولو د پرمختګ لپاره د اروپا اتحادیې د  ۲۰۰میلیونه يورو مرستې د هوکړه لیک السلیک؛
د بروکسل ناستې د لومړۍ ورځې په څنډه کې ،افغانستان د اروپا له اتحادیې رسه د  ۲۰۰میلیونه یورو په ارزښت هوکړه لیلک السلیک کړ.
دا هوکړه لیک د مالیې وزیر او نیوین میمیکا ،د پرمختیایي مرستو لپاره د اروپا کمیشرن ،په واسطه السلیک شو .دې هوکړه لیک رسه به د
افغانستان حکومت وتوانېږي ترڅو د ښه حکومت کولو په برخه کې ال ډېر فعالیتونه تر الس الندې ونیيس.
د یاد هوکړه لیک د السلیک کولو پر مهال د مالیې وزیر وویل« :هغه مايل مرستې چې هوکړه پرې شوې ،نېغ په نېغه به د افغانستان حکومت
بودجې ته واچول يش او د اصالحاتو ،ښه حکومت کولو ،او جندر (جنسیتي برابروالی په برخو کې به مرصف يش ».د مالیې وزیر د اروپا اتحادیې
ته ډاد ورکړ چې دا مرستې به په روڼ او ښه ډول په یادو شویو برخو کې و لګېږي.
د افغانستان ښځې د ډیموکراټیکو ارزښتنو ساتونکې دي؛
د بروکسل کنفرانس په لومړۍ ورځ کې د «پیاوړې ښځې او ودان افغانستان» تر نوم الندې یوه ناسته د ښځو د حقونو په تړاو تررسه شوه .په
دې ناسته کې افغانستان حکومت خپل پروګرامونه د ښځو حقونو د ساتنې او د هغوی د پیاوړي کولو په موخې وړاندې کړل.
په دې ناسته کېجاللتآمب جمهور رئیس وویل چې د افغانستان ښځې په هېواد کې د ډیموکراټیکو ارزښتونو ساتونکې دي او حقونه یې د
مذاکرې وړ ندي.
هغه یاده کړه « ،ښځې به د ډیموکراټیکو ارزښتونو ساتونکې وي .ښځې به د خپلو السته راوړنو څخه ساتنه وکړي ،هغو ته به وده ورکړي او
شاته به الړې نيش .د افغانستان ښځې اوس کوالی يش د خپل ځان څخه په استازیتوب ،په روښانه ،د یو لید او ژمنې په درلودو خربې وکړي».
هغه زیاته کړه « ښځې د هېواد اکرثیت نفوس جوړوي او د ښځومسأله یوه جانبیمسأله نده .ښځې نورې چوپې قربانیانې ندي او دې ته نوره
اړتیا نشته چې سړي د هغوي په استازیتوب خربې وکړي».
جمهور رئیس په ډاګه کړه چې د ميل وحدت حکومت د ښځو د پیاوړي کولو لپاره پراخ او منظم پروګرامونه په پام کې نیويل دي او دا
پروګرامونه به په قطعي ډول اجراء يش .هغه وویل « :مونږ باید د میلیونونو جینکیانو دواقعي پیاوړي کولو لپاره ،چې هلکانو ته د ورته
فرصتونو اړتیاوې لري ،د خپلو کوښښونو اندازه واخلو ځکه دا موضوع ،زمونږ هېواد سوکالۍ او ودانولو ته رسوي «
خو هغه یاده کړه چې مردساالره حاکم کلتور ،بازار ته د ښځو د الرسيس نشتوالی او د ښځو پر وړاندې تاو تریخوالی ،له هغو ستونځو له
جملې نه دي چې د افغانستان ښځو د پیاوړي کېدو مخې ته واقع دي.
د هغه په وینا ،په اقتصادي برخه کې ښځې یوازی د غالیو د اوبدلو په صنعت کې فعالې دي او نورو برخو کې د کمزورتیاو رسه مخ دي .هغه
د نړیوالې ټولنې له غړو څخه وغوښتل چې له افغانو ښځو رسه د نورو برخو په وده کې هم مرستې وکړي.
همداراز هغه زیاته کړه « ،په حقوقي لحاظ د ښځو پیاوړي کولو لپاره ،ښځې باید الکټرونیکي پېژندپاڼې ترالسه کړي ،ودونه ثبت يش او د
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هغوی د میراث حق نور ضایع نيش»
جاللتآمبجمهوررئیس ،د ښځو وضعیت ښه وايل ته په اشاره وویل « :د تابعت میثاق پروګرام پيل کول د دولت د السته راوړنو له جملې څخه
شمېرل کېږي او دا پروګرام توانېدلی چې د ښځو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي».
جاللتآمبجمهوررئیس د افغانستان لپاره د بروکسل په کنفرانس کې وویل ،په تېرو  ۱۵کلونو کې د افغانستان ښځو تاریخ جوړ کړ ،له دې رسه
رسه چې تاوتریخوالی او ظلم به وررسه کېده ،خو ماته یې و نه منله.
اصالحات او ټاکنې؛
د افغانستان حکومت،د بروکسل ناستې ګډونوالو ته د ميل پرمختیا او سولې کاري چوکاټوړاندې کړ چې په هغه کې ځان بساینې ته د رسېدو
لپاره د افغانستان د سټراټیژۍ پالیسۍ ،د لومړیتوب پر بنسټ برابرې شوې دي؛ یاد کاري چوکاټ ،په ناسته کې د حارضو استازو د تایید وړ
وګرځېد.
د بروکسل د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې د ګډون کوونکو هېوادونو او بنسټونو استازو یوه اعالمیه خپره کړه .په دې اعالمیه کې راغيل چې
د افغانستان حکومت د یو حساب ورکونکي او پایښت لرونکي هېواد ته د رسېدو لپاره لومړين کارونه تررسه کړي دي ،خو د اوسنیو ستونځو
د اوارولو او د ګډو السته راوړنو د ساتلو لپاره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې الزیات کارونه تررسه يش.
د یادې اعالمې په یوه برخه کې راغيل،مونږ ،ثبات درلودونکي اقتصاد ته د رسېدو لپاره د ميل وحدت حکومت د ال زیاتو اصالحاتو د راوستلو
له ژمنو څخه قدرداين کوو.
په اعالمیه کې راغيل چې د اعتبار وړ ،شفافې او هر اړخېزې (ټول شمولې) ټاکنې کوالی يش دافغانستان سیايس ثبات تضمین او د خلکو واک
(مردم ساالري) په هېواد کې پیاوړی کړي.
له دې اعالمې څخهپه نقل ،د ټاکنیزو اصالحاتو لپاره لومړين ګامونه اخیستل شوي او د ميل وحدت حکومت ژمنه کړې چې په  ۲۰۱۷کال کې
بنسټیز او اړین ګامونه پورته کړي تر څو د ټاکنو د بهیر او ټاکنیزو بنسټونو اعتبار او اعتامد ال زیات يش .په دې اعالمیه کې د افغانستان
مالتړ کوونکو ویيل دي « :د اسايس قانون په رڼا کې د یو ډیموکراټیک او ټول شموله حکومت درلودل زمونږ د مرستو د اصيل اړتیاوو څخه دي.
ترتوریزم؛
د بروکسل په ناسته کې جاللتآمب جمهور رئیسوویل ،مونږ دلته دهمکاروهېوادنو او نړیوالو سازمانونو د استازو په عنوان،د ډیموکراسۍ او
برشي حقونو ارزښتونو ته د یو ګډ نظر په درلودلو او د تروریزم د تهدید جدیت او خطر په درک کولو ،چې د نړۍ ثبات او امنیت تهدید
کوي ،رسه راټول شوي یو.
هغه وویل ،تروریزم رسحد نه پېژين او باید د تروریزم تر منځ د ښه او بد فرق قایل نشو .هغه زیاته کړه « ،هغه ته باید امن ځای ورنه کړو
او سرتګې ترې پټې نه کړو .تروریزم یوازې د افغانستان پر وړاندې نه بلکه د ټولې نړۍ پر وړاندې تهدید دی « .په پای کې د بروکسل ناستې
ګډونوالو وویل ،د یو امن ،باثباته او مرتقي افغانستان درلودل د سیمې سولې او ثبات لپاره حیايت دی .د هغو په باور ،د دولت جوړونې د
بهیر لپاره پراختیا او امنیت په افغانستان کې هغه کارونه دي چې باید ورته کار ويش ،او د دې ستونځو پر وړاندې د مبارزې لپاره ،د سیمې
په کچه ریښتیني سیايس مالتړ ته اړتیا ده.
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د بروکسل ناستې د ګډونوالو په ګډه اعالمیه کې لیکل شوي « :مونږ ژمن یو چې په هره بڼه د تروریزم او افراطی توب پر وړاندې ،چې د
سیمې او نړۍ سولې ته تهدید شمېرل کېږي ،مبارزه وکړو».
د بروکسل کنفرانس په تعقیب ،د څارنې او همغږۍ ګډه بورډ او د لوړ پوړي پالوي ناسته د  ۲۰۱۷کال د اکټوبر په میاشت کې ،په کابل کې
دایره شوه.

د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ناسته ()JCMB
د څارنې او همغږۍ ګډه بورډ ()JCMBناسته ،د  ۱۳۹۶کال د چنګاښ (رسطان) په  ۱۸نېټه د مالیې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان دفرت په
رهربۍ ،د  ۲۹ادارو او مرسته کوونکو هېوادونو د سفیرانو او استازو په ګډون ،د جمهوري ریاست په ارګ کې تررسه شوه.
په دې ناسته کې د پرمختګونو او نړیوالې ټولنې رسه د افغانستان متقابلوڅلورویشتو ژمنو د پيل کېدو په اړه ،د متقابل حساب ورکولو ،د
بروکسل کنفرانس ژمنو ،او د لومړیتوب درلودونکو ميل پروګرامونو د کاري چوکاټ په ترڅ کې ،چې د فساد پر وړاندې مبارزه ،په ملکي
خدمتونو کې د اصالحاتو راوړل ،قضایي سکټور ،د عامه سکټور اصالح ،کارموندنه ،د خصويص سکټور وده او پیاوړي کول په کې شامل دي،
بحثونه وشو او نظرونه رسه رشیک کړل شو.
د بروکسل په کنفرانس کې ،حکومت او نړیوالې ټولنې د  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷کلونو په  ۲۴اصيل شاخصونو ژمنه کړې وه چې له دې جملې ۱۵ ،ژمنې
د افغانستان حکومت مربوط دي او  ۹نورې ژمنې د نړیوالې ټولنې په غاړه دي.
ټاکنیزاصالحات ،مايل اصالحات ،د ښځو اقتصادي او سیايس پیاوړي کول ،د ځمکې د مدیریت او خصويص سکټور د ودې په تړاو د قانونونو
اصالح کول ،په استخراجي صنایعو کې روڼتیا او حساب ورکول ،د بهیرونو اسانول ،او پانګه اچونکو ته د اسانتیاوو برابرول ،د افغانستان د
بنسټیزو ژمنو څخه دي.
د بروکسل کنفرانس پر بنسټ نړیوالې ټولنې ژمنې،د افغانستان د حکومت لومړیتوبونو رسه په مطابقت ،د مرستو د اغېزمنتوب ،د مرستو له
مرصف څخه د راپور ورکولو او د مرستو مرصفولو په برخو باندې متمرکزې دي.
په دې اړه د مالیې وزیر ویيل دی« :د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ د افغانستان حکومت او مرسته کوونکو هېوادونو ترمنځ د همغږۍ تر
ټولو اسايس جوړښت (میکانیزم) دی ».د یاد بورډ غړي ،د افغانستان کابینې له ویزیرانو ،په کابل کې د مرستندویه ( متیول کوونکو) هېوادونو
سفیرانو او د مدين ټولنې ،خصويص سکټور ،نورو موسسو او نړیوالو سازمانونو له استازو څخه دي.
د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ،په  ۲۰۰۶میالدي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت عايل شورا مصوبې پر بنسټ جوړ شوی دی .له هغه وخت څخه
را په دېخوا ،یاد بورډ د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یو ګډ میکانیزم په توګه ،توانېدلی چې په بېالبېلو موضوعګانوباندېکاروکړي،
لکه د ګډو پالیسیو طرح او تدوین کول ،متقابله حساب ورکړه او د ښې همغږۍ رامنځ ته کول.
د مالیې وزارت رسپرست او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ د ناستې د پایلو مثبته ارزونه؛
محرتم ډاکټر محمد هامیون قیومي ،د مالیې وزارت رسپرست او په زېربنایي چارو کې د جمهوري ریاست سرت مقام لوی سالکار ،او محرتم
تدامچي یاماماتو ،د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ،د  ۱۳۹۷کال د چنګاښ په  ۲۸نېټه ،د یو مطبوعايت کنفرانس په ترڅ کې
د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ( )JCBMیوویشتمې ناستې پایلې مثبتې وارزولې او رسنیو ته یې اعالمې کړې.
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د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ په ناسته کې ،د متقابل حساب وکولو کاري چوکاټ په ترڅ کې ،د افغانستان په پرمختګونو او پرمختیایي السته
راوړنو او د افغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ ( )ANPDFرسه سم ،د اصالحاتو په آجندا باندېخربې اترې وشوې.
په خربي کنفرانس کې ښاغيل ډاکټر قیومي وویل« :مونږ له سفیرانو او د ادارو او مرستندویه هېوادونو له استازو رسه ،د مرستو د اغېزمنتوب،
سرتو اقتصادي اصالحاتو ،د خصويص سکټور پرمختګ ،د سیمه ایزو رشیکانو د ګډو مرستو ،عدالت او د فساد پر وړاندې مبارزې ،د امنیتي
سکټور د اصالحاتو ،لومړیتوب درلودونکو ميل پروګرامونو ،د مقاماتو د دارایۍ ثبتولو ،د ميل عوایدو په راټولولو کې  ۷۰سلنه زیاتوايل ،په
عوایدي رسچینو کې د پراخو پرمختللیو سیسټمونو پيل کولو ،په کانونو باندې د پانګه اچولو ،د کرهنې سکټور د پیاوړي کولو ،د انرژۍ سکټور
پراخولو ،پرمختیایي لومړیتوبونو او افغانستان کې شته واقعیتونو ته په پاملرنې د  ۱۳۹۷کال ميل بودجې برابرولو ،د افغانستان سوداګرۍ لپاره
سیمه ایز نښلولو او د ګډو مډلونو د پراخولو په تړاو ،مفصلې خربې کړې دي« .
د مالیې وزیر زیاته کړه چې له نېکه مرغه زمونږ زیاتې ژمنې پيل شوې دي او پاتې به یې په خپل ټاکيل وخت( ،د  ۱۳۹۷کال په مني کې د
ژنیو کنفرانس تر داېرېدو پورې) ،پيل يش.
ښاغيل تداماچي یاماماتو ،افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل« :د څارنې او همغږۍ بورډ یوویشتمه ناسته د جینوا کنفرانس
لپاره یوه مقدمه ده ،مونږ په پرمختیایي برخو او د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ رسه سم ،د اصالحاتو د آجندا په برخه کې د افغانستان د
پرمختګونو او السته راوړنو شاهدان ؤ.نړیواله ټولنه به د جینوا کنفرانس په ترڅ کې ،چې په پام کې ده د جاري کال په نوامرب کې دایر يش،
په پرمختیایي او امنیتي برخو کې له افغانستان څخه خپل کلک مالتړ ته دوام وړکړي« .

د لوړپويل پالوي ( )SOMد ناستې پایلې
د لوړپويل پالوي ( )SOMناسته له  ۴۰څخه د زیاتو هېوادونو ،مرستندویه نړیوالو بنسټونو ،غیر دولتي موسسو د لوړپوړو استازو او د دولتي
څپلواکو بنسټونو رییسانو او د مدين ټولنې او خصويص سکټور د استازو په ګډون دایره شوه.
په دې ناسته کې ،د افغانستان لوړپوړو چارواکو او د مرستندویه هېوادنو لوړپوړو استازو ،د بروکسل کنفرانس څخه وروسته ،د افغانستان
حکومت په السته راوړنو خربې وکړې.
د ناستې په لومړۍ غونډه کې ،تر ۲۰۲۰کال پورې د ښځو په پیاوړي کولو ،د خصويص سکټور په پیاوړي کولو ،د لومړیتوبونو په پيل کولو او
په شته ستونځو باندې بحثونه وشو ،او د ناستې په دوېمه غونډه کې ،تر  ۲۰۱۰کاله پورې د حکومت کولو ،په دولتي بنسټونو کې د اصالحاتو،
د فساد پر وړاندې مبارزې ،د زېربناګانو د ودې او لومړیتوبونو په اړه خربې وشوې.
اصيل اجندا دا وه چې د بروکسل له کنفرانس څخه وروسته ،د حکومت د ژمنو او پرمختګونو د عميل کولو په اړه راپور وړاندې يش .د
افغانستان حکومت په بشپړ چمتوايل په دې ناسته کې ګډون کړی ؤ ،له همدې کبله د حکومت چارواکي هیله لري چې د دې ناستې پایلې
مثبتې وي او له دې الرې ويش کوالی د نړیوالې ټولنې ال زیات مالتړ ترالسه کړي.
دا ناسته د یوناما او افغانستان حکومت په ګدې مرشۍ دایره شوه چې جاللتآمب محمد ارشف غنی ،د افغانستان جمهور رئیس ،د کابینې
غړي ،د دولت خپلواکو بنسټونو رئیسانو ،د ميل شورا غړو ،د افغانستان مدين ټولنې او خصويص سکټور استازو ،د افغانستان لپاره د ملګرو
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ملتونو ځانګړي استازي ښاغلی تداماچي یاماماتو ،لهڅلوېښتو څخه زیاتو د افغانستان مالتړ کوونکو هېوادونو استازو او د نړیوالو سازمانونو
یو شمېر استازو ګډون کړی ؤ.
په دې ناسته کې ،د هغو کړنو او پرمختګونو په اړه خربې وشوې چې د بروکسل کنفرانس او تېر کال د ناستو څخه وروسته تر رسه شوي دي،
او همداراز د بروکسل ژمنو په پيل کېدو ،د افغانستان حکومت د راتلونکې پالنونو په روښانولو ،د لومړیتوبونو په پام کې نیولو او د ميل
بودجې له الرې په نړیوالو مرستو ،د  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷کلونو لپاره د متقابل حساب وکولو چوکاټ په ترڅ کې د دولت او مرستندویه هېوادونو
دوه اړخیزو ژمنو د پيل کولو په اړه د راپور وړاندې کولو او دهغه په څرنګوايل ،او د ښځو په پیاوړي کولو باندې خربې وشوې او نظرونه
رسه رشیک کړل شو.

د وارسا امنیتي کنفرانس:
د وارسا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ،په امنیتي سکټور کې د حکومت د اصالحاتو طرحې په وړاندې کولو ،نړیواله ټولنه متقاعده
کړه ترڅو د نویو ژمنو پر بنسټ ،تر  ۲۰۲۰کاله پورې ( هر کال د  ۵میلیارده امریکایي ډالرو په حدودو کې) ،له افغانستان رسه مرسته وکړي.
امنیتي ځواکونه لپاره دپورته بودجې د پيل کولو او لګولو په خاطر ،د نړیوالو رشیکانو او مالیې وزارت رسهد  OCBپه نومګډې منظمې
غونډې دایرېږي.
د پیسو دا اندازه به د امنیتي سکټور په لومړیتوبونو کې ولګېږي چې په پایله کې به یې زمونږ د امنیتي ځواکونو دفاعي او تعريض پیاوړتیا
لوړه يش ترڅو د اړینو امکاناتو په درلودو ،د ځمکني متامیت او ارزښتونو څخه دفاع وکړي.
افغانستان وشو کوالی چې د وارسا په ناسته کې له نړیوالې ټولنې څخهرت راتلونکو پنځو کلونو پورې ،په هر کال کې د پنځه میلیونه ډالرو
مرسته ترالسه کړي.
د دې مصارفو یوه مهمه برخه ،چې په کال کې پنځه میلیاره ډالرو ته رسېږي ،د ناټو غړي هېوادونو او په ځانګړي ډول د امریکا متحدو ایاالتو
له خوا متویل کېږي .همداراز ،حکومت وشو کوالی چې د وارسا کنفرانس نه په راستنېدو روښانه ژمنې ولري.
د هوايي ځواکونو وده او پیاوړتیا یوه بله موضوع ده چې د افغانستان حکومت یې په وارسا کې د ناټو د مرشانو له ناستې څخه مته لري .د
تېرو نږدې کلونو په ترڅ کې د هېواد هوایي ځواکونو نسبي پرمختګ درلود خو د افغانستان حکومت په مته دی چې د بشپړو هوایي ځواکونو
درلودونکی وي.
د وارسا به ناسته کې د دولت د پالوي غړو ،د ناټو غړي هېوادونو له مرشانو څخه وغوښتل چې د  ۲۰۱۶کال څخه وروسته هم په افغانستان
کې د قاطع مالتړ ماموریت ته دوام وکړي .د سالمشورو ورکول ،ښوونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه مالتړ ،د قاطع مالتړ په ماموریت
کې شامل دي چې دا ماموریت په  ۲۰۱۴کال کې د نړیوالو ځواکونو له جنګي ماموریت د ختمېدو څخه وروسته پیل شو.
د وارسا له ناستې څخه د افغانستان حکومت له غوښتنو څخه یوه غوښتنه ښوونه او د افرسانو د زده کړې لپاره زمینه برابرول ؤ .په دې برخه
کې پانګه اچونه کوالی يش افغانستان د رستېرو د ښوونې او روزنې په برخه کې په ځان بسا کړي.
په دې ناسته کې د ناټو غړي هېوادونو هم د افغانستان له حکومت څخه مشخصې غوښتنې درلودې .د دواړو خواؤ غوښتنې رسه ورته او ګډې
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وې او د افغانستان حکومت ،د ناټو غوښتنې په خپل اصالحي پروګرامونو کې په پام کې ونیولې.
همداراز د وارسا به کنفرانس کې د ګډون لپار،د افغانستان حکومت هر اړخیز پروګرامونه برابر کړل .په دې پروګرامونو کې لومړیتوبونه،
اړتیاوې او ستونځې په سمه توګه ډاګه شوې وې .په هغو کې د امنیتي ،سیايس او اقتصادي مسوولیتونو د انتقال مرحلو باندې خربې وشوې.

د آسیا زېربنایي پانګه اچونې بانک د دایمي غړیتوب السته راوړل
د افغانستان اسالمي جمهوریت مالیې وزیر د  ۱۳۹۶کال د تلې (میزان) په  ۲۰نېټه د امریکا متحدو ایاالتو واشنګنت دیيس ته سفر وکړ .د دې
سفر موخه د نړیوال بانک ( )WBاو د پیسو نړیوال صندوق( )IMFپه کلنۍ ناسته کې ګډون ؤ؛ په دې ناسته کې د بېالبېلو هېوادونو او
نړیوالو بنسټونو د مقامونو رسه د لیدنو کتنو په څنګ کې ،افغانستان وشو کوالی چې آسیا زېربنايی پانګه اچونې بانک ( )AIIBکې دایمي
غړیتوب ترالسه کړي.
په دې بانک کې د افغانستان غړیتوب ،د اقتصادي ودې او زېربناګانو د پراختیا په برخه کې،زیات فرصتونه رامنځ ته کوي ځکه یاد مايل بنسټ،
څو اړخیزه پراختیا ،د آسیا په سیمه کې د زېربنایي پروژو مايل تأمینول او د ترانزیتي زیربناګانو پراخول د خپلو موخو په توګه اعالم کړي دي.
په  ۲۰۱۳کال کې د چین چارواکو اعالم وکړ چې دا هېواد په دې هڅه کې دی چې یو نړیوال بانک تاسیس شيچې د نورو هېوادونو رسه په
ګډه ،د بندرونو ،د اوسپنې پټلۍ د لورنو (مسیرونو) ،واټونو ،هوایي ډګرونو ،د انرژۍ استخراجولو او لېږدلو او د مخابرايت اړیکو په شمول د
زېربناګانو د جوړولو او ودې لپاره مايل او اعتباري رسچینې تأسیس کوي.
یاد بانکد  ۲۰۱۳کال په پیل کې په رسمي ډول ،مخ په ودې څو آسیایي هېوادونو ته د قرضونو او اعتبار په ورکولو رسه ،د آسیا پسیفیک په
سیمه کې د زېربنایي پروژو لپاره د پانګې تأمینولو په برخه کې خپل فعالیتونه پېل کړل .د آسیا په وچه کې ،رسبېره پر سوېل ختیزو دولتونو،
هند ،روسیه ،ایران او پاکستان د دې سازمان له بنسټ اېښودونکو دولتونو څخه دي.
د دې بانک بنسټ اېښودنکي غړي په دې باور دي چې د آسیا اقتصادي دوام ،وده او پرمختیا د آسیا پسیفیک په شمول ،په دې پراخه سیمه
کې پانګه اچونې ته اړتیا لري او موخه یې د آسیا د وچې اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مرستې او د اسانتیاوو رامنځ ته کول دي .دا بانک
کوالی يش د یو اغیزمن جوړښت (میکانیزم) په توګه د هغو پروژو د پانکې په تجهیز او لېږدلو کې کار وکړي چې ګټې یې ځنډېږي.
هغه موخې چې دې بانک د سیمې لپاره په ډاګه کړې دي ،د افغانستان پرمختیایي لومړیتوبونو رسه سمون لري او دا هېواد کوالی يش د غړي
په توګه په الندې برخو کې د یاد بانک د اقتصادي وړتیاوو څخه ګټه واخيل.
• •د انرژۍ ،ټرانسپورټ او کرهنې د ودې په برخو کې پانګه اچونه؛
• •د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا د ودې او پراختیا په برخه کې سیمه ایزې ګډې مرستې؛
• •د مايل بحرانونو پر وړاندې سیمه ایز ټینګښت (استقامت)؛
• •د خلکو لپاره د ټولنیزې پرمختیا ټینګښت ،او په آسیا کې د زېربنایي پروژو ته اوږدمهاله اړتیا؛
په دې بانک کې د افغانستان غړیتوب ډېر اهمیت لري او په هېواد کې د سرتو ميل پروژو د پيل کېدو زمینه برابروي .په دې موخه چې په
عميل ډول د دې مرستو( همکاریو) کار پېل يش ،په نږدې راتلونکې کې د یاد بانک رئیس او لوړپولی پالوی له افغانستان څخه لیدنه کوي.
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همداراز په دې بانک کې غړیتوب د دې المل کېږي چې افغانستان د ګډې (متقابلې) پراختیا او همکارۍ له الرې د نورو غړیو رسه په مستقیم
او غیر مستقیم ډول ښې اړیکې ټینګې کړي .د افغانستان لپاره یې د ځانګړو ګټو څخه یوه هم د زیربنایي اړتیاوو پراختیا ،د زېربناګانو په
تړاو سالمشورې ،همکارۍ او د هغو څخه مالتړ دی.
افغانستان به د آسیایي زېربنایي بانک د غړي په توګه وتوانېږي چې مايل تأمینولو او همکاریو او د مهمو پانګه اچونو پروژو ته الرسسی پیدا
کړي.
هغه پروژې چې د افغانستان حکومت له پلوه یې بانک ته وړاندیز شوی:
•
•
•
•
•
•

•لومړی دهلیز -د شامل دهلیز :شیر خان بندر-کندز-مزار رشیف-شربغان-اندخوی-میمنه-بادغیس-هرات-شمتیغ(د ایران بندر)،د ۱۱۰۵
کیلومټره په واټن او  ۲۲۵۵میلیونه امریکاي ډالرو په بیه؛
•دوېم دهلیز -سویل ختیځ دهلیز :د کندهار د اوسپنې پټلۍ  -سپین بولدک ،د  ۹۵کیلومټره په واټن او  ۱۵۲میلیونه امریکایي ډالر په بیه؛
•دوېم دهلیز -سویل ختیځ :د لښکرګاه د اوسپنې پټلۍ-بارمچه  ،د  ۲۴۶کیلیومټره په واټن او د  ۳۹۳.۶میلیونه ډالرو په بیه؛
•درېم دهلیز :شامل -سویل :کندز-بغالن-بامیان-پروان-کابل-جالل آباد-تورخم ،د  ۶۴۰کیلومټره په واټن او  ۱۴۹۱میلیونه امریکایي ډالرو
په بیه؛
•د شال برېښنا بند پروژه :د کنړ والیت د اسامر ولسوالۍ په  ۸کیلومټرۍ کې د  ۱۰۴۰مرته واټن او  ۱۶۳۶.۶۲میلیونه امریکایي ډالرو
په بیه؛
•د شاه توت برېښنا بند پروژه :موقعیت یې په کابل کې او د  ۲۳۶میلیونه ډالرو په بیه.

جنیوا کنفرانس
د افغان حکومت لپاره له نړیوالې ټولنې رسه د دوه اړخیزو همکاریو فرصت او وړ بسرت
جینوا کنفرانس؛ د افغانستان په تړاو د پراختیایي وزیرانو کنفرانس دی ،ټاکل شوې د  ۲۰۱۹کال نوامرب میاشتې په  ۲۷او  ۲۸مه نېټه د ملګرو
ملتونو سازمان په مرکز د سویس هیواد جینوا په ښار کې تررسه يش ،مرشي او کوربه توب به یې د افغانستان جاللتآب ولسمرش ،او د ملګرو
ملتونو رسمنيش په غاړه ولري.
په دې کنفرانس کې به د  ۶۲کلیدي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د  ۳۵با صالحیته مرستندویه اداروه استازې ،چې له افغانستان رسه
مرسته کوي ګډون وکړي.

د جینوا په کنفرانس کې د بحث وړ موضوعات
په دې کنفرانس کې بهد افغانستان اسالمي جمهوریت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د  ۲۰۱۹تر  ۲۰۲۰کلونو لپاره د جینوادوه اړخیزه حساب ورکونې
چوکاټ( )GMAFتر نامه الندې په نويوګډو پراختیایي ژمنو او شاخصونو خربې ويش،همدا شان نړیوال همکاران د افغانستان له دولت څخههم
متې لري ،چې کولی شوله افغانستان څخه د نړیوالو رشیکانو متې د افغانستان د سولې او پراختیا په ميل چوکاټ کې د ټاکلو موخو او شاخصونو،
د لومړیتوب لرونکو ميل پروګرامونو او دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ په اړه د مفصل راپور وړاندې کول یاد کړو.
دغه السته راوړنې په هغو سیمو کې د اصالحاتو او خدمتونو وړاندي کول دي ،چې د  ۲۰۱۶کال بروکسل په کنفرانس کې وړاندي شوي وو :له
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اداري فساد رسه مبارزه ،د عامه او اداري سکټور اصالحات ،د سیمه ایزې حکومتولۍ پیاوړتیا ،د عديل او قضایي سکټور اصالح ،مايل ،اقتصادي
او حساب ورکولو په برخه کې اصالحات  ،له مخدره موادو رسه مبارزه ،د کرنې او خصويص سکټور وده او پراختیا ،د کانونو او طبیعي رسچینو
پراختیا ،انرژي او د زېربناوو پراختیا ،بېوزلۍ کمول او ټولنیز ادغام په کې شامل دي.د ټاکنو د تر رسه کیدو په اړه تازه اصالحات د رایې
اچونو په مرکز کې د رایه ورکوونکو بایومټریک کول دي.
د افغانستان لپاره د جینوا کنفرانس اغېزې او له دې کنفرانس څخه د حکومت متې؛
جینوا کنفرانس ،د نورو نړیوالو کنفرانسونو په څېر (بروکسل ،وارسا ،سام او نور کنفرانسونه چې د افغانستان په تړاو تر رسه شوي وو) د
وړتیاوو ،اقتصادي ،سیايس ،سوداګریز او نورو مهمو برخو درلودونکی دی.
د دې کنفرانس تر رسه کېدل ،چې په واقعیت کې په وده روان افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د مالتړ دوام دی ،په اوسمهال کې د افغانستان
لپاره چې د بدلون په لسیزه کې شتون لري حیايت ګڼل کیږي .
اافغانستان د دولت السته راوړنو په اړه مفصل راپور د افغانستان سولې او پراختیا په ميل چوکاټ کې د ټاکل شویو مشخصو موخو او
شاخصونو او له نړیوالې ټولنې رسه د ميل لومړیتوب لرونکو پروګرامونو او د ځواب وینې دوه اړخیز چوکاټ له الرې کولی يش هغه فرصتونه
چې یاد کنفرانسد افغانستان او نړیوالې ټولنې تر منځ د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره جوړوي یو ځل بیا دوه اړخیزې ژمنې د حساب
ورکونې تر چوکاټ الندې راويل.
همدا شان د راتلوونکي انتخايب حکومت لپاره چې د بدلون دورې تر پایه به پای ته ورسیږي د الرې نقشه جوړه کړي.په دې رس بېره یاد
کنفرانس به د پراختیایې وزیرانو په کچه کنفرانس چې ټاکل شوې ده په  ۲۰۲۰کال کې د افغانستان په اړه جوړ يش له نړیوالې ټولنې رسه
د همکاریو الر جوړه کړي.
همدا شان یاد کنفرانس یو متناسب فرصت دی ،چې د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې په ژمنو د ګډې همغږۍ له الرې یو ځل
بیا ټینګار ويش؛ په یاد کنفرانس کې د اصالحاتو په بهیر کې د افغانستان د دولت پرمختګونه څېړل شوي دي او د بدلون لسیزې په
پايت کلونو کې اړین چمتووالی ورته ونیول يش .د افغانستان دولت به په دې کنفرانس کې په پنځو کلیدي موخو مترکز وکړي.
د افغانستان دولت به په دې کنفرانس کې په پنځو کلیدي موخو مترکز وکړي.
• •تر رسه شوې ژمنې د دوه اړخیزې ځواب وینې تر چوکاټ الندي ونیيس.
• •د  ۲۰۱۹کال تر ټاکنو پوري د کلیدي دندو ترصیح کول.
• •د سیمه ایزو اړیکو په ډېرېدو مترکز.
• •په  ۲۰۱۹یا  ۲۰۲۰کال کې د مرسته کوونکي تررسه شوي کنفرانس د موخو روښانه کول.
• •د راتلونکي انتخايب حکومت لپاره د یوې الرې نقشه وړاندیز کول ،چې د حکومت دوره یې د بدلون لسیزه پای ته رسوي.
همدارنګه دغه کنفرانس د  ۱۵،۲میلیارده ډالرو د پایلو سنجونې او ارزونې په برخه کې چې په  ۲۰۱۶کال کې د نړیوالې ټولنې له خوا د
افغانستان لپاره ژمنه شوې وې ډېر اړین دی.د افغانستان لپاره د جینوا کنفرانس د دوو ژمنه شویو کنفرانسونو په منځ کې تر رسه کېږي:
د افغانستان لپاره د بروکسل کنفرانس()۲۰۱۶
راتلونکی کنفرانس چې ټاکل شوې په  ۲۰۲۰کال کې تررسه يش.
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د جینوا کنفرانس جوړښت او اجنډا؛
د وزیرانو کنفرانس به په دوو ورځو کې تر رسه يش ،چې په لومړۍ ورځ (د نوامرب ۲۷مه) د څنډو ناستې او دویمه ورځ یې د (نوامرب  ۲۸مه) د
نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د لوړ پوړو چارواکو اصيل ناسته.
سهارنۍ ناسته به له  ۷:۳۰تر  ۹:۳۰پورې د سولې په تړاو تر رسه يش ،چې په تړاو به یې په عمومي ناسته کې راپور وړاندي يش.
د څنډو ناستې ( :)Side Eventsپه دې برخه کې څلور حاشیوي ناستې په نظر کې نیول شوي دي :د ښځو د وړتیا لوړېدل ،خصويص
سکټور ،کډوال او بېځایه شوي او د خوړو خوندیتوب .د هرې حاشیوي ناستې لپاره یو کانسپټ نوټ چمتو شوی دی .د ټولو حاشیوي ناستو
اجنډاء او وخت به د اکتوبر په لومړۍ اوونۍ کې د ټولو ګډونوالو او مدين ټولنو لپاره په انالین بڼه په چوپړ کې وي ،تر څو مینه وال وکولی يش
د خپلې خوښې په ناستو کې ځانونه ثبت کړي .د هرې حاشیوي ناستې پایله به یو راپور وي ،چې په عمومي ناسته کې له هغه څخه یادونې ويش.
جانبي ناستې ( :)Side Meetingsد جینوا په کنفرانس کې لس جانبي ناستې په نظر کې نیول شوې دي ،چې په  ۲۷او  ۲۸ورځ به تررسه يش .د جانبي ناستو
موخه د دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ ځانګړي موضوعات دي .دا په دايس حال کې چې ځینې دغه ناستې د نړیوالې ټولنې ،بېالبېلو بنسټونو او مدين ټولنو
ترمنځ یوازې یو مناسب فرص دی ،چې د نظر وړ معلومات له یوه بل رسه رشیک کړي او په نورو مهمو موضوعاتو باندي خربې او د نظرونو تبادله وکړي.
په جانبي ناستو کې به د دولت د استازو ګډوند اقتصادي ودې ،د پایداره پراختیا موخې ،مدين ټولنو او د  ۱۳۲۵عمل په پروګرام کې تررسه کېږي ،راټولې وي.

جینوا کنفرانس د ګډې اعالمیې لنډیز
د افغانستان په اړه د جنیوا کنفرانس چې د افغانستان اسالمي جمهوریت او د ملګرو ملتونو په ګډ کوربه توب تررسه شو ،په کې د ۶۱هېوادونو او  ۳۵نړیوالو
سازمانونو رسبیره ،د مدين ټولنې ،خصويص سکټور او د رسنیو استازو برخه اخیستې وه .د افغانستان د اسالمي جمهوریت ولسمرش محمد ارشف غني او د
ملګرو ملتونو رسمنيش مرستیالی اغيل روزیمري ای .یکارلو د دغې غونډې کلیدي ویناوې وړاندې کړې  .ددغې غونډې مرشي په ګډه د بهرنیو چارو وزیر صالح
الدین رباين ،د مالیې وزیر محمد هامیون قیومي او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منيش ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو وکړه او د اجرائیه رییس
ښاغيل عبدالله عبدالله په وینا پای ته ورسیده.

رسيزه
د ميل یووايل حکومت او نړیوالې ټولنې د  ۲۰۱۸کال د نومرب په  ۲۸ - ۲۷نیټه په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې رسه راغونډ شول تر څو د افغانستان د
سولې ،هوساینې او ځان بساینې لپاره رسه خپل رشاکت او همکاري نوې کړي.
ګډونوالو د افغانستان د لېږد لسیزې  ۲۰۲۴ - ۲۰۱۵په منځ کې د هغه پرمختګ یادونه وکړه چې د ځان بساینې په برخه کې یې کړي خو تر څنګ یې
ناامني ،بېوزيل او د فساد په ګډون ځنې جدي ستونزې په ځای پاتې وبللې .د بدلون لسیزې د پاتې مودې ننګونې د ګډونوالو ګډو او چټکو هڅو ته اړتیا
لري .دې موخې ته د رسیدو په پار ،ګډونوالو د دوه اړخیزې حساب ورکونې او د یوه داسې سیايس ،ټولنیز ،او اقتصادي چاپیریال لپاره چې افغانستان
د دې جوګه کوي چې سوله ،امنیت او پایښت لرونکي پرمختیا تقویه کړي ،د حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا د دوه اړخیزو توافق شویو ژمنو د پر
ځای کولو لپاره پر خپلو ژمنو بیا ټینګار وکړ.
ګډونوالو د ټولې سیمې د ګټې لپاره ،د سیايس ،امنیتي ،اقتصادي ،او ټولنیزو برخو په ګډون ،په ټولو ساحو کې د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړي کولو
اړتیا په ډاګه کړه.
د حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ دوه اړخیزه حساب ورکونه د ځان بساینې د ترالسه کولو لپاره د اصالحاتو د محتوا او لوری رهربي کوي .کنفرانس
تر ځان بساینې الندې تر دې دمه د هغو پرمختګونو او اصالحاتو چې د دوه اړخیزې حساب ورکونې د چوکاټ له الرې تر السه شوي ،او همدارنګه
یې د  ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷لپاره د سپارلو وړ فعالیتونو بیاکتنه وکړه .ګډونوالو د سمون په ډیری برخو کې پرمختګ تایید کړ او موافقه یې وکړه چې د ټول
شموله اقتصادي ودې ښه کولو ،بېوزلۍ کمولو ،کار موندلو ،د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کولو ،د ښځو ځواکمن کولو ،او د حکومتولۍ ،د قانون د
واکمنۍ او برشي حقونو د ښه کولو په برخه کې ال هم ډېر کار ته اړتیا لیدل کیږي .د ځان بساینې او دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ ته په کتو،
ګډونوالو د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لپاره د ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹د اصالحاتو د اندازې وړ موخو او ژمنو رسه یو ځای ،د جنیوا د دوه اړخیزې حساب
ورکونې چوکاټ تایيد کړ.
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د جنیوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ د سپارلو وړ فعالیتونه د افغانستان د سولې او پراختیا د ميل چوکاټ او د ميل لومړیتوب لرونکو
پروګرامونو رسه سموي .ګډونوالو د ميل لومړیتوب لرونکو پروګرامونو پر تطبیق د زیات مترکز د کولو اړتیا تایید کړه ،او ډاډ یې ورکړ چې د دې ګټې
به ټولو خلکو ،په ځانګړې توګه هغو ته چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي ،ورسېږي.
د کنفرانس په درشل کې ،افغانستان د شپږو معیارونو پر پوره کولو توافق وکړ ( ۱ :د رڼو ،عادالنه او باوري پارملاين ټاکنو تررسه کول؛  ( ۲د اداري فساد
پر وړاندې مبارزه پر مخ وړل ،لکه په فساد کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم صادرول؛  ( ۳د امنیت سکټوراصالح کول ،په ځانګړې ډول د بایومټریک
له الرې د پولیس پرسونل د ثبت بشپړول؛  ( ۴د نړیوال وجهي صندوق  IMFد معیارونو پوره کول؛  ( ۵د کانونو او د ځمکې د تخصیص د کلیدي
قوانینو د تنفیذ له الرې د خصويص سکتور پرمختیا ته وده ورکول؛ او  ( ۶د ميل لومړیتوب لرونکو پروګرامونو لپاره د تطبیق د پالنونو نهايي کول.
ګډونوالو په تیرو څو میاشتو کې د دغو معیارونو اړوند تر رسه شوي پرمختګ یادونه وکړه .ګډونوالو د دې اندیښنه څرګنده کړه ،چې د اداري فساد
پر وړاندې د مبارزې د پر مخ وړلو او د ټاکنو د تخنیکي تو اجرا په اړه معیار په بشپړ ډول نه دی پوره شوی او د دغه مهم اقدام په اړه یې د نوي
مترکزغوښتنه وکړه.
ګډونوالو موافقه وکړه چې د پایښت لرونکې پرمختیا لپاره سوله اړینه ده .ګډونوالو ومنله چې د  ۲۰۱۸کال د فربوري په میاشت کې د حکومت لخوا
د سولې وړاندیز په رڼا کې د سولې لپاره یو نوی فرصت رامنځ ته شوی .د حکومت له لوري طالبانو رسه له رشط پرته د خربو کولو وړاندیز سیمه ییزه
همکاري پیاوړې کړه ،ميل ،سیمه یی زه او نړیواله اجامع یې غښتلې کړه ،چې د خرب اترو له الرې د شخړې پای ته رسولو لپاره یو بې ساری فرصت
رامنځ ته کوي .برخه والو ټینګار وکړ چې سوله باید د جدي هڅو او اصالحاتو او دغه راز د ټول شموله اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو په مټ راوستل
يش .سوله همدارنګه باید د یوې پراخې سیايس اجامع پر بنسټ وي چې د ټولنې ټولې برخې را نغاړي؛ او اړتیا ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو بشپړ
ګډون یقیني يش .برشي حقونو ته درناوى او د قانون واکمني به د تلپاتې سولې فرصتونه پیاوړي کړي  .سوله به د وليس وګړو کړاو پای ته ورسوي او د
ودې او سوکالۍ فرصتونه به رامنځ ته کړي .ګډونوالو دا هم ومنله چې سوله د افغانستان او سیمې لپاره د ګټو تر څنګ پیاوړی سیمه ییز اړخ لري ،او
تاکید یې وکړ چې د افغانانو تر ملکیت او مرشۍ الندې د سولې پروسه باید د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې په همغږوشویو هڅو مالتړ يش.
ګډونوالو د افغانانو په مرشۍ د لومړي ځل لپاره د پارملاين ټاکنو د تررسه کولو هرکلی وکړ چې د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر په میاشت کې یې امنیت د
افغانستان ميل امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و ،او هغه خلک یې وستایل چې د تهدیدونو رسه رسه یې رایه ورکړه .ګډونوالو همدارنګه یادونه وکړه
چې تشکیاليت ،تخنیکي او امنیتي ستونزو رایه اچوونه له خنډونو رسه مخ کړه ،د دغو او نورو نیمګړتیاوو د له منځه وړلو پر ارزښت یې ټینګار وکړ،
او د اړتیا په صورت کې یې د قانوين پروسې د پيل کولو غوښتنه وکړه ،تر څو د ټاکنو په مدیریت کې پرمختګ یقیني يش .ګډونوالو په  ۲۰۱۹کال کې
د ولسمرشیزو او نورو ټاکنو لپاره د موثرو تیاریو غوښتنه وکړه ترڅو اعظمي روڼوالی ،اعتبار ،ګډون ،او امنیت ډاډمن يش.

جینوا کنفرانس پایله
په داسې حال کې چې د لیږد لسیزې نیامیي رارسیږي ،په ځان د بساینې لور ته د پام وړ ګامونه اخیستل شوي دي .په جنیوا کې ګډونوالو د مايل چارو
مدیریت د ښه وايل او د ميل بودیجې د تنظیم په ګډون د پرمختګونو دهغه رپوټ هرکلی وکړ چې د دولت له لورې د بروکسل د  ۲۰۱۶کال کنفرانس
راهیسې تر السه شوي؛ پاتې ننګونې یې وارزولې؛ او د الزیاتو هڅو غوښتنه یې وکړه تر څو له فساد او نا قانونه مخدره توکو رسه مبارزه ويش او
همدارنګه سوله ،ثبات او د قانون حاکمیت پیاوړی يش .ګډونوالو هوکړه وکړه څو د هغو پالیسيو مالتړ وکړي چې سیمه ییزه اقتصادي همکاري او
اړیکې پیاوړې کوي .د بې پرې خپلواکو متخصصینو په ګډون د اصالحاتو روڼ او اغیزمن څار به دوه اړخیزه حسابويل ال زیاته پیاوړې کړي.
د  ۲۰۱۸کال اکټور په میاشت کې د پارملاين ټاکنو تر رسه کېدل چې د افغانستان خلکو یې له مودو راهیيس انتظار کاوه ،د دموکراسۍ په الره کې یوه
اړین ګام وو .د دې ټاکنو له تجربو څخه باید د ولسمرشۍ ټاکنو په تررسه کېدو کې چې د  ۲۰۱۹کال اپرېل په میاشت کې تر رسه کېږي او راتلونکو
ټاکنو کې ګټه واخیستل يش ،څو دغه بهیر په رڼه ،معتربه او ټول شموله توګه د افغانستان ټولو اوسېدونکو په ګټه تر رسه يش.
د سولې نه شتون یوه سرته ستونزه ده ،چې په دې برخه کې حکومت سږ کال سرت او اړین ګامونه پورته کړي دي .ګډونوالو د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو
څخه وغوښتل چې د جګړې ختمولو په موخه له دې الرې څخه د خلکو د غوښتنو پوره کولو لپاره کار واخيل ،دوامداره او پراخه اقتصادي وده او روڼ
سبا ،د سولې په نفع د افغانانو تر مالکیت او مرشۍ الندي ګټه ترې واخيل.
حکومت او نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو څخه د جینوا کنفرانس د کوربه تو په خاطر مننه وکړه .ګډونوالو په  ۲۰۱۹کال کې د لوړ پالوي ناستې او
په  ۲۰۲۰کال کې د وزیرانو تر منځ ناستې په مته دي ،چې په هغه کې به د السته راوړنو په رڼا او د افغانستان پراختیایي اجنډا او همدا شان د جینوا
دوه اړخیزه ځواب ورکونې چوکاټ په تړاو د افغانستان د راتلونکي پراختیا لپاره په اوږد مهاله ژمنو خربې ويش.
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د مالیې وزارت
نورې الس ته راوړنې

د دولتي امالکو مدیریت
د دولتي امالکو لوی ریاست ،په هېواد کې دننه او له هېواده بهر ،دټولو غیر منقولودولتي جایدادونو ثبت او راجسرت کول ،ساتل ،اجاره
ورکول ،او د هغو انتقال شویو جایدادونو د کرایې راټول په غاړه لري چې د دولتي خپلواکو ریاستونو او وزارتونو د اړتیاوو څخه زیات دي
او په سوداګریزو ځایونو کې واقع دي.
د دولتي امالکو لوی ریاست ،تل هڅه کړې چې د هغو امالکو د عوایدو کچه لوړه کړي چې له اړتیا څخه زیات دي او د دولتي ادارو د
پراختیایي پالن په ترڅ کې ،د تړون د قانوين پړاونو په پایله کې دې ریاست ته معريف او انتقال شوي دي ،او همداراز یې هڅه کړې چې د
دولتي ادارو د جایدادونو د غصب څخه مخنیوی وکړي او په هېواد کې دننه او له هېواده بهر ،ټول دولتي امالکونه ثبت او راجسټر کړي او
توانېدلی دی چې الندې سرتې الس ته راوړنې او فعالیتونه تررسه کړي.
د دولتي امالکو د تقنیني سندونو د ترتیبولو په برخه کې فعالیتونه؛
د دولتي امالکو لوی ریاست ،د تقنیني سندونو په چمتو کولو او د پړاونو د تررسه کولو (طی مراحل) په برخه کې زیاتې السته راوړنې درلودلې
دي .د مسلکي ،تجربه لرونکو او پیاوړو وګړو په ګامرولو ،دا ریاست توانېدلی دې چې د تقنیني سندونو په چمتو کولو ،تسویدولو او د پړاونو
په تررسه کولو کې عميل ګامونه واخيل؛ قانوين تشې او کمۍ (نواقص) تر ډېره بریده اوارې او د ادارې اړتیاوې پوره کړي .په دې برخه کې د
تقنیني سندونو په تړاو د دولتي امالکو لوی ریاست په فعالیتونو باندې په مفصل ډول خربې کوو:
• •د امالکو قانون د مسودې چمتو کول؛
• •د دولتي امالکو د ثبتولو کړنالره؛
• •د دولتي امالکو د تړونونو کړنالره او د هغې ضمیمه؛
• •الرښود او د داوطلبۍ د چلند بڼه؛
• •د دولتي امالکو د ساتنې او پاملرنې پالیيس؛
• •د اقتصادي عايل شورا د پرېکړې رسه سم ،د ځمکې پالیسۍ د مسودې چمتو کول؛
• •له دولتي امالکو څخه په اغېزمن ډول د ګټه اخیستنې د طرحې برابرول.
د مالیې وزارت امالکو په دفرتونو کې د دولتي امالکو ثبتول؛
د مالیې وزارت امالکو لوی ریاست توانېدلی دې چې د دولتي محرتمو ادراو له ( )۲۲۰۰۰څخه زیات شمېرجایدادونه ،د جایداد خاوند،
موقعیت ،څرنګوايل ،مساحت ،اربعه حدودو او نورو ځانګړنو په بېلولو لکه سند لرونکي جایدادنونه او هغه جایدادونه چې سند نه لري( ،چې
ودانۍ ،ځمکې ،دوکانونه ،باغونه ،هوټلونه ،رسایونه ،استوګنځایونه ،او نور غیرمنقول جایدادونه په کې شاملېږي) ،د مالیې وزارت د دولتي
امالکو په دفرتونو کې ثبت کړي.
د دولتي انتقال شویو امالکو له غصبولو څخه مخنیوی؛
د مالیې وزارت دولتي امالکو لوی ریاست په دې بریالی شوی دی چې ددولتي امالکو له جملې څخه ،غصب شوي او دعوایي جایدادونه،
چېدوسیېیې له زیاتو کلنو راپدیخوا په محکمو کې دي ،په جدی ډول تعقیب او د عديل او قضایي ادارو په مرسته د دولت په ګټه ورباندې
پرېکړه ويش او د غصب له قیده یې ازادې کړي لکه د الندې جایداونو قضیې:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•د صدر مارکیټ قضیه؛
•د عنایت مارکیټ قضیه؛
•د(  ) ۵۰۶۴۴مرتمربع ځمکې قضیه چې د کندهار په هډه کې واقع ده؛
•د ( )۵۰جریبه ځمکې قضیه چې د کابل ښاروالۍ په اوومه ناحیه کې واقع ده؛
•د اطالعاتو او کلتور او د عايل زده کړو محرتمو وزارتونو د دوکاندارانو د دعوا قضیه؛
•د ( )۵۰جریبه ځمکې قضیه چې د امتې ناحیې په قلعچه خمدان کې واقع ده؛
•د () ۷۰۱۴مرت مربع ځمکې قضیه چې د کندهار په هډه کې واقع ده؛
•د کروندګرو د کوپراتیفونو د ځمکې قضیه؛
•د بګرامیو نساجۍ په محوطه کې د رشکتونو د باقي دارۍ قضیه؛
•د بګرامیو نساجۍ د ځمکې او ودانۍ د ( )۱۷۲جریبه ځمکې قضیه؛
•په کابل کې د شوروي سفارت تر څنګ د مالیې وزارت د ( )۲جریبه ځمکې قضیه؛

•
•
•

•د کابل په پروان سه کې د مالیې وزارت د ( )۴بسوو ځمکې قضیه؛
•د باغ باال د فارم ( )۸.۵جریبه ځمکې قضیه؛
•په هلمند والیت کې د کروندګرو د کوپراتیفونو قضیه؛

•
•

•د تخار والیت د مستوفیت ودانۍ قضیه؛
•په جوزجان والیت کې د کروندګرو د کوپراتیفونو قضیه؛

همداراز ،یاد ریاست توانېدلی دی چې د هغو جایدادونود کرایې او اجارې د عوایدو د راټولو څخه په ټاکيل وخت کره څارنه او کنټرول تر
رسه کړي چې د دولتي ادارو له اړتیاوو څخه اضافه دي ،او همدارنګه د تقنیني سندونو (لکه کړنالرو ،الرښودونو او د امالکو مدیریت طرحو)
د کارولو له الرېد یو روڼ ،مسوولیت درلودونکي او د ادارې د اړتیاو رسه سم سیسټم د رامنځ ته کېدو پر بنسټ ،د  ۱۳۸۸څخه د ۱۳۹۶
کال تر پایه په ټولیزه توګه ( )۹۷۹.۲دوه میلیارده او نه سوه نه اویا میلیونه افغانۍ ټولې کړي او د دولت خزانې ته سپارل شوې دي .د یادو
ملکیتونو د کرایو عواید هر کال د تېر کال په پرتله مخ په زیاتېدو دي چې د الندې ګراف په ترڅ کې د یادو امالکو راټول شوي عواید په لنډه
توګه وړاندې کېږي.
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64,395,042.0
150,912,029.0
272,454,606.0
339,257,117.0
475,917,977.0
460,994,000.0
491,661,597.0
723,483,937
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چارت  :5د دولتي امالکو راټول شویو عوایدو ګراف
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په لومړیو شپږو میاشتو کې د دولتي امالکو لوی ریاست د عوایدو پالن بشپړېدل او د  ۱۳۹۷مايل کال د عوایدو پالن نوي کول؛
771,900,895.0
490,629,074
386,057,760.2
%127

په لومړیو شبو میاشتو کې د عوایدو بالن تحقق ټاکل شوی بالن

د مايل کال به لومړیو شپږو میاشتو کې
تحصیل شوي عواید»

له دویمو شبږو میاشتو وروسته د تعین
شویو عوایدو نوی بالن

د دولتي امالکو لوی ریاست وشو کوالی چې په لومړیو شپږو میاشتو کې خپل د عوایدو ټاکل شوی پالن بشپړ کړي ،او د ټاکل شوي پالن څخه
 ٪ ۲۰زیات عواید راټول کړي.
اوس د دې ریاست لپاره نوی پالن ټاکل شوی اود پالن او عوایدو لوی ریاست له الرې دې ریاست ته د نویو عوایدو پالن ()۷۷۱،۹۰۰،۸۹۵
میلیونه افغانۍ ټاکل شوی او د کال تر پایه پورې دا ریاست کولی يش چې یاد پالن بشپړ کړي.
د باقیاتو راټولول:
یو شمېر دولتي امالک ،د ا.ا .جمهوریت د مصوبو دو هدایتونو رسه سم ،د ډېرو باقیداریو یعنې ( )۸۰افغانانیو باقیدارۍ په لرولو چې د
پخوا کلنو څخه را پدیخوا د اړوندو ادارو له خوا را ټولې شوې نه وې ،دې ادارې ته انتقال شو .او مستأجرین هم حارض نه ؤ چې د تړون د
السلیک رسه سم ،د هغو جایدادونو کرایه ورکړي چې ګټه یې تر اخیستله ،چې د نوې رهربۍ په پیلېدو (د یو نیم کال په ترڅ کې) د امالکو
لوی ریاست توانېدلی چې له هغه څخه ( )٪۷۲چې ( )۵۸میلیونه افغانۍ کېږي راټول او د دولت خزانې ته یې وسپاري او اوس د پورته یادو
شویو پاتې عوایدوراټولول او تصفیه په جریان کې دي.
اصالحي اړخ:
80,552,730.0
58,200,135
%72
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له ټولنیزو سازمانونو (د کروندګرو د کوپراتیفونو اتحادیه او د ځوانانو اتحادیه) څخه د دولتي انتقال شویو ملکیتونو د عوایدو راټولول؛
د پورته یادو شویو ( )۹۴ملکیتونو په تسلیمولو،د دولتي امالکو لوی ریاست په لومړي رس کېد هغو جایدادونو په سندونو او تړونونو باندې
بیا کتنه وکړه چې له اتحادیې له خوا خلکو او وګړو ته د تړون پر بنسټ په لږې کرایې او اوږدمهال ډول سپارل شوي ؤ ،او د قانوين پړاونو
له تررسه کولو څخه یې وروسته کلنۍ کرایه ( )۴۴۰۲۹۰۵۳څلور څلوېښت میلیونه او نهه ویشت زره او درې پنځوس افغانیو ته ورسېده ،چې
د پخوانۍ کرایې په پرتله )۳۳۷۶۴۷۸۱( ،درې دېرش میلیونه او اوه سوه څلور شپېته زره او اوه سوه یو اتیا افغانۍ ډېروالی پکې رغلی دی
چې د پورته یادو شویو جایدادونو په کرایې کې ()٪۳۲۹زیاتوالی رامنځ ته شوی چې عواید یې د دې ادارې او اړوندو والیتونو د مستوفیتونو
د کارکوونکو له خوا ،وخت په وخت راټولېږي او د دولت خزانې ته سپارل کېږي ،چې د الندې جدول په ترڅ کې پخواين او اوسني عواید په
مقایسوي ډول احرتامأ وړاندې کېږي:
مخکنۍ کلنۍ کرایه
10,264,272.00

اوسنۍ کلنۍ کرایه
44,029,053.00

به کرایه کې زیاتوالی
33,764,781.00

(د دولتي منحل شویو تصدیو د انتقال شویو ملکیتونو په کرایې کې زیاتوالی)؛
د مالیې وزارت محرتم مقام د احکامو رسه سم ،د ویزرانو شورا د  ۲۱/۱۰ /۱۳۸۸نېټې ( )۳۹شمېرې مصوبې د پرېکړې په پام کې نیولو ،د دولتي
منحل شویو تصدیو ( )۱۸جایدادونه د دولتي امالکو لوی ریاست ته انتقال شوي او له دې جملې نه هغه جایدادونه چې د قرارداد وخت یې
پای ته رسېدلی دی ،د داوطلبۍ له الرې په کرایې ورکړل شوي او په کرایې کې یې زیاتوالی راغلی چې د بېلګې په توګه له درې جایدادونو
څخه یادونه کوو:
د ۱۳۹۷مايل کال په تړاو د امالکو د عوایدو د ودې او ټولولو پالن:
یو شمېر دولتي ملکیتونه په بېالبېلو سوداګریزو سیمو کې د محرتمو ادارو له خوا په لږې کرایې ورکړل شوي دي ،او دوه دولتي جایدادونه چې
رسه څنګ په څنګ دي ،په کرایې کې یې د تناسب نشتوالی دوګوين اجراآت څرګندوي چې د اړوندو ادارو له خوا له هغو څخه څارنه ،مدیریت
او ګټه اخیستنه په سمه توګه نه تررسه کېږي.
د دولتي امالکو لوی ریاست په پام کې لري چې یاد ملکیتونه تشخیص او دې ریاست ته له انتقال څخه وروسته یې په تړونونو باندې بیا کتنه
وکړي او همداراز د هغو دولتي امالکو تړونونه چې مخ په ختمېدو دي ،د نافذو قانونونو ( ،د تدارکاتو قانون او د ځمکو چارو د نتظیمولو
قانو) ،رسه سم یې تړونونه له رسه وتړي او په کرایې یې ورکړي؛ او دا ریاست په پام کې لري چې په  ۱۳۹۷مايل کال کې،د تېرکال( )۱۳۹۶په
پرتله،د دولتي امالکو عواید زیات کړي او له ( )۹۰۰میلیونو څخه زیاتې افغانۍ د هغو امالکو له اجارې او کرایې له مدرک څخه د دولت
خزانې ته وکړي چې له اړتیا څخه ډېر دي.
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د دولتي امالکو د حکم سندونو د ساتنې لپاره د دولتي امالکو آرشیف جوړول:
د سوابقو ،مکتوبونو او نورو رسمي او اداري اسنادو د سانتې لپاره ،آرشیف یو مناسب او خوندي ځای شمېرل کېږي .د سندونو د ساتنې
لپاره د یو معیاري او مناسب ځای نشتون د هغو ستونځو له جملې څخه ؤ چې د دولتي امالکو لوی ریاست د کاری چارو پر وړاندې پرتې
وې .خو له نېکه مرغه د دې ادارې د چارواکو د ابتکار ،هڅو او کوښښونو او د مالیې وزارت مقام د پاملرنې له امله ،یو پراخه ،مجهز،
خوندي او ډاډمن آرشیف له ټولو امنیتي امکاناتو رسه جوړ شوی دی چې د دولتي امالکو سوابق ،سندونه او د ثبت کتابونه په کې ځای په
ځای او ساتل کېږي .د دولتي امالکو لوی ریاست وشو کوالی دا آرشیف جوړ کړي.

د خزاینو عمومي ریاست سرتې السته راوړنې
د خزاینو چارې د ویب پر بنسټ (د  Web Basedپهسیسټم د معاشونو کمپیوټري ډیټابیس د وړیتا لوړول؛
د معاشونو سیسټم پېژندل ،د سیسټم جوړښت ،کوډونه او کارول شوې تکنالوژي او له سیسټم څخه د کار اخیستنې څرنګوالی ،د معاشونو په
سیسټم کې د اْضافه کارۍ ماډیول زیاتېدل ،د بیا او اضايف کار کولو څخه د مخنیوي سیسټم له الرې د (م )۱۶فورمې د چاپ وړتیا ،د معاشونو
په ویب بیز سیسټم کې د کارکوونکو د معلوماتو او اطالعاتو تنظیمول او په مرکز او والیتونو کې د غایبو او منفک شویو کارکوونکو د معالوماتو
له منځه وړل ،روڼتیا او له فساد څخه مخنیوی.
په مرکز کې د راجسرتیشن سیسټم،د دولت کارکوونکو د راجسرتیشن بهیر او د بانکي حساب پرانیستل ،د اکسس له نسخې څخه ویب بیز
سیسټم ته ارتقأ کړې ده او د ادارو برشي منابعو ریاست ،یاد سیسټم ته الرسسی پیدا کړی دی .پخوا به کارکوونکو د استعالم په واسطه د
خزاینو عمومي ریاست ته مراجعه کوله خو د کار کوونکو راجسرتیشن په غیر مرکزي کولو رسه اوس دې ادارې ته نه راځې ،نېغ په نېغه د یاد
ریاست له خوا بانکونو ته لېږل کېږي او په سیسټم کې لیکل شوي معلومات په برېښنایي ډول د بانکي حساب له پرانیستلو څخه وروسته د
معاشونو سیسټم ته لېږل کېږي.
د دولت ۹۰سلنې په شا او خوا کې (ملکي او نظامي) کارکوونکي په مرکز او والیتونو کې په الکټرونیکي ډول خپل معاشونه د تجاريت بانکونو
مرکزي ادارو کې ،د معاشونو ویب بیز سیسټم په مرکزي رسور کې پيل شوی چې د تشکیل کنټرول او د یادو
له الرې اخيل .همداراز په ۳۵
ٍ
ادارو د کارکوونکو معلومات په کې موجود دي.
د بانکي سیسټم له الرې د ميل پولیسو  ۹۰سلنې معاشونو ورکول چې د لندل به کنفرانس کې د  LOTFAله ټاکل شویو موخو څخه ؤ
د مالیې وزارت د خزاینو سیسټم توانېدلی دی چې د لرې څخه بانکدارۍ ( )Mobile-Bankingله الرې،له  ۴۹څخه په زیاتو لرې پرتو ولسوالیو
کې چې بانکي خدمتونه پکې نشته ،له څوارلس زره څخه د زیاتو ميل او سیمه ایزو پولیسو معاشونه د مبایل له الرې پرته له کمیو او کمولو
او د فزیکي تثبیتولو څخه وروسته ،په خپل وخت رسه ورکړي ،چې مخکې به د معتمد له الرې اجرأ کېدل.
د الکټونیکي سیسټم ()EFTله الرې د معاشونو لېږد (انتقال)
په مرکز کې د دولتي ادارو د معاشونو اړوند مرصفونو د ورکړې (تادیه کولو) ساده کول ،د افغانستان بانک رسه د هوکړه لیک السلیکول:شامل
بودجه د  ۱۳۹۵په مرکز کې د دولتي ادارو د معاشونو اړوند مرصفونو د ورکړې (تادیه کولو) ساده کول ،د افغانستان بانک رسه د هوکړه لیک
السلیکول:
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د  ۱۳۹۵مايل کال په لړ کې ،د عادي بودجې پشمول ،د ټولو دولتي ادارو د معاشونو پړاونه په برېښنایي ډول او پرته له دې چې فزیکي چک
یې د افغانستان بانک ته و لېږل يش ،تررسه شول .پخوا به دې بهیر دوه ورڅې نیولې ،خو اوس پرته له ځنډه د بانکي سیسټم (بین البانکي
سیسټم) په واسطه تررسه کېږي .رسبېره پر دې چې بهیر ساده شوی دی ،د تادیايت سندونو د پړاونو تررسه کولو موده هم لنډه شوې ده .د
 EFTله الرې د پرمختیایي پروژو د کارکوونکو د معاشونو پړاونو پرمخ بیول(طی مراحل) ،د افغانستان تصفیې او تسوې سیسټم له الرې د
پرمختیايي پروژو د معاشونو د ورکولو په خاطر د رهربۍ او تخنیکي برخې رسه د جلسو دایرول.
په بریالتوب رسه د بانک سیسټم له الرې د کارکوونکو د  ۷۵سلنې معاشونو د ورکولوپيل کېدل چې د مالیې وزارت د  ۱۳۹۵کال د فساد
پروړاندې د مبارزې په پالن کې شامل ؤ
په پنځه زونونو او څلورو والیتونو کې د دولت نامطلوبو لګښتونو د راټیټولو پخاطر د ښوونیز پروګرام وړاندې کول
د مالیې وزارت خزاینو ریاست ،د هېواد په کچه  ۱۰ښوونیز مرکزونه لري چې له دې الرې په هر کال کې په سلګونو دولتي کارکوونکي د
افغانستان مايل ادارې په بېالبېلو برخو کې په زده کړې بوخت دي .په ښوونیزو پروګرامونو کې د نوي ماډیول اود معاشونو سیسټم د نوې
نسخېد ښوونې لپاره ،د افغانستان مايل ادارې معلومايت سیسټم کارونکي ،او د دولتي ادارو لومړیو او دوېمو واحدونو مايل او تدارکاتی برخو
کارکوونکي شامل دي.
په مرکز کې د راجسرتیشن سیسټم ،د دولت کارکوونکو د راجسرتیشن بهیر او د بانکي حساب پرانیستل ،د اکسس له نسخې څخه ویب بیز
سیسټم ته ارتقأ کړې ده او د ادارو برشي منابعو ریاست ،یاد سیسټم ته الرسسی پیدا کړی دی .پخوا به کارکوونکو د استعالم په واسطه د
خزاینو عمومي ریاست ته مراجعه کوله خو د کار کوونکو راجسرتیشن په غیر مرکزي کولو رسه اوس دې ادارې ته نه راځې ،نېغ په نېغه د یاد
ریاست له خوا بانکونو ته لېږل کېږي او په سیسټم کې لیکل شوي معلومات په برېښنایي ډول د بانکي حساب له پرانیستلو څخه وروسته د
معاشونو سیسټم ته انتقالېږي.
د دولت  ۹۰سلنې په شا او خوا کې (ملکي او نظامي) کارکوونکي په مرکز او والیتونو کېخپل معاشونه په الکټرونیکي ډول د تجاريت بانکونو
مرکزي ادارو کې د معاشونو ویب بیز سیسټم په مرکزي رسور کې جوړ او پيل شوی چې د تشکیل کنټرول او د
له الرې اخيل .همداراز ،په ۳۵
ٍ
یادو ادارو د کارکوونکو معلومات په کې موجود دي.
د بانکي سیسټم له الرې د ميل پولیسو  ۹۰سلنې معاشونو ورکول چې د لندل به کنفرانس کې د  LOTFAله ټاکل شویو موخو څخه ؤ.
د مالیې وزارت د خزاینو سیسټم توانېدلی دی چې د لرې څخه بانکدارۍ ( )Mobile-Bankingله الرې،له  ۴۹څخه په زیاتو لرې پرتو ولسوالیو
کې چې بانکي خدمتونه پکې نشته ،له څوارلس زره څخه د زیاتو ميل او سیمه ایزو پولیسو معاشونه د مبایل له الرې ،پرته له کمیو او کمولو
او د فزیکي تثبیتولو څخه وروسته ،په خپل وخت رسه ورکړي ،چې مخکې به د معتمد له الرې اجرأ کېدل.
د ویب پر بنسټ افمس سیسټم پيل کول
د اړتیا په صورت کې د مرکز په ټولو لومړیو او دوېمو واحدونو ۳۴ ،مستوفیتونو ۶ ،قول اردو او ولسوالیو کې د فریبالنس سیسټم اوومه نسخه
او د ویب نسخې ښوونه او غزونه .بهر کې د افغانستان سفارتونو ،دولتي تصدیو او ښاروالیو ته د فمس سیسټم غزونه .د سمیه ایزو ارګانونو
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خپلواکې ادارې د ښاروالیو معینیت ،د ښاروالیو لپاره خپل سیسټم لري ،د دواړو ادارو د تخنیکي برخو کارکوونکو په ګډه مرسته ،د خزاینو
کارکوونکو لپاره یاد سیسټم ته الرسسی چمتو شوی دی .دا ریاست کوالی يش په یاد سیسټم کې شته راپورونه په هره اوونۍ کې ترالسه کړي.
د افمس سیسټم غزونه سفارتونو کې ،په دوه و سفارتونو کې(د وي پي ان سټالیټ او یا غیرمرکزي سیسټم په کارولو)د فمس سیسټم آزمایښتي
پړاو پيل کېدل ،چې د ارزونې ،آزمایښتي پړاو او د وړاندیز شوې حل الرې پیدا کول په کې شامل دي.
د مستوفیتونو د عوایدو او مرصفونو حسابونو د صفر حساب پيل کول ()ZERO BALANCE ACCOUNTS
د ټولو حسابونو د عوایدو په برخه کې په مرکز او والیتونو کې ،د هرې ورځې په پای کې د دولت عواید صفر کېږي او د خزاینو واحد حساب ته
اچول کېږي ،د نورستان په استثنا چې په اوونیز ډول او هلمند او سمنګان ،چې یوه ورځ تر منځ په کې دا کار تررسه کېږي .د والیتي مرصفونو
د حسابونو صفر کولو پخاطر د مرکزي بانک رسه کړنالره (طرزالعمل) رشیکه شوې ،په والیتونو کې د صفر حساب پيل کېدو په خاطر د کاري
چوکاټ جوړېدل او د افغاستان مرکزي بانک موافقه ،د  ۱۳۹۶کال په پیل کې د محرتم بانک له تائید څخه وروسته پيل شوې ده ،د دې ریفورم
په پيل کېدو دولت کوالی يش چې په خپلو ورځنيو عوایدو او مرصفونو و پوهېږي.
په  ۱۰والیتونو کې د فعالیت په درلودو رسه ،هره ورځ حسابونه صفر کېږي او د خزاینو واحد حساب ( )Zero Balance Accountsته اچول
کېږي اودا سیسټم ډېر ژر په نورو والیتونو کې هم فعالېږي.
د پېرودو او دارایۍ د ثبت ماډیول پيل کېدل
د مرکز په بودجوي لومړي واحدونو ،اته مستوفیتونو ۲۰ ،وزارتونو او شپږ قول ارودو ګانو کې د پېرودو او دارایۍ د ثبت ماډیول پيل کېدل .د
یادو ماډیولونو پيل کېدل دولت رسه د بودجې په کره مدیریت کې مرسته کوي او په راتلونکي کال کې د بودجې د باقیاتو له رامنځ ته کېدو
څخه مخنیوی کوي.
په مرکز او والیتونو کې د جهاين بانک پروژې له الرې د خزاینو عمومي ریاست کارکوونکو د وړتیاوو لوړول:
په مرکز او والیتونو کې د خزاینو عمومي ریاست له  ۶۴۰څخه زیاتکارکوونکي د خپلو لیسانس او ماسټرۍ دورو په زده کړو بوخت دي چې
دپوهنتون د فیسونو رسبېره،د تګ راتګ کرایه هم یادو کارکوونکو ته ورکړل کېږي .له هغو څخه د  ۱۴۰په شا او خوا کې ښځینه زده کړیاالنې
دي چې یادې کارکوونکې د ادارې د اړتیا رسه سم د اقتصاد په رشته کې په زده کړو بوختې دي .تر اوسه ،د  ۲۱۸په شا او خوا ،کارکوونکي د
لیسانس او  ۱۳۱زده کړیاالن د ماسټرۍ پروګرام څخه فارغ شوي او  ۳۲کارکوونکو د انګلیيس ژبې یو کلن ډیپلومونه ترالسه کړي دي.
د افغانستان مسلکي محاسبینو اداره CPA AFGHANISTAN
په  ۱۳۸۸ملریزهجري کال کې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق ،په افغانستان کې د محاسبې مسلک په اړه مطالعې تررسه کړې وې ،د
معیارونو او کوډونو د رعایت کولو راپور( )”Report on Observance of Standards and Codes “ROSCپه بنسټ ،د مسلکي محاسبینو
ادارې د پرمختیا پروژه ( )PAODیا  ،CPA Afghanistanد مالیې وزارت د خزاینو عمومي ریاست تر اثر الندې رامنځ ته شوه .د ()PAOD
راپور ،د درېو مهمو برخو وړاندیز وکړ چې د مسلکي محاسبینو ادارې د پرمختیا پروژې ،له پېلېدو څخه تر اوسه پورې په ټولو درېو برخو کې
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د پام وړ پرمختګونه درلوديل دي چې الندې په ډاګه کېږي:
 -۱د افغانستان مسلکي محاسبینو قانون جورړېدل (قانونوي ریفورم)
 -۲د افغانستان محاسبینو بورډ جورړېدل
 -۳د هېواد په کچه د مسلکي محاسبینو وړتیا لوړېدل
د افغانستان مسلکي محاسبینو قانون جورړېدل(قانونوي ریفورم)
د افغانستان مسلکي محاسبینو قانون د مالیې په وزارت کې د خپل قانوين پړاونو له تررسه کېدو وروسته ،د جمهوري ریاست عايل مقام د منلې
وړ ګرځېدلی او د  ۱۴/۱۲/۱۳۹۵نېټې  ۲۵۱شمېرې تقنیني فرمان په بنسټ توشیح شو.
د جمهوري ریاست عايل مقام فرمان د هدایت په پام کې نیولو ،د محاسبینو قانون پارملان ته د تصویب کېدو په پار ولېږل شو او له نېکه مرغه
د اکرثیتو رایو په ترالسه کولو ،تصویب شو .په ورستیو کې یاد قانون د وليس جرګې او مرشانو جرګې په ګډه (مختلطې) ناسته کې هم تصویب
شو او د نورو اجراآتو لپاره په پارملاين چارو کې د دولت وزیر ته ولېږل شو.
د افغانستان دمسلکي محاسبینو بورډ
د افغانستان د مسلکي محاسبینو قانون د شپږمې مادې په بنسټ ،د هېواد مسلکي محاسبینو بورډ د مالیې  ،لوړو زده کړو ،اقتصاد ،صنعت
او سوداګرۍ وزارتونو ،د افغانستان بانک ،دافغانستان تجارت او صنایعو اتاق او خصويص سکټور له استازو څخه جوړ شوی دی.
یاد بورډ ،له پېل څخه تر اوسه دولس ناستې درلودلې دي او په بېالبېلو موضوعګانو پکې خربې شوې دي چې له هغو جملې څخه کوالی شو
د الندې موضوعګانو څخه یادونه وکړو:
• •د افغانستان مسلکي محاسبینو د قانون پيل کېدل؛
• •د مقررو تسوید؛
• •د تخنیکي کېمټو جوړېدل
• •د تخنیکي کمېټو د جوړېدو لپاره د وړو کسانو ټاکنه
• •د مايل راپور ورکولو نړیوالو معیارونو منل او پيل کېدل
• •د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي په چوکاټ کې د محاسبې ډیپارټمنټ رامنځ ته کېدل
• •د دوه مضمونونو رامنځ ته کول لکه سوداګریز قانون Corporate and Business Law F4او د مالیاتو قانونTaxation F6
• •د افغانستان مسلکي محاسبینو د ادارې په عملیايت پالن باندې خربې
د هېواد په کچه د مسلکي محاسبینو وړتیا لوړول
د محاسبې او تفتیش زده کړو د ودې او مالتړ په پار ،د محاسبینو ادارې الندې دوه تګالرې عميل کړي دي چې دا دواړه کوالی يش دهېواد په
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کچه د محاسبې او تفتیشن مسلک د وړتیاوو د لوړولو المل يش:
د مسلکي زده کړو تګالره :دې پروژې د  ۲۰۱۶کال په مارچ کې  ۱۰۰۰د زده کړو بورسونه اعالم کړل ،چې د لګښت ورکولو د کړنالرې
(طرزالعمل) په پام کې نیولو ،د کامیابۍ پایلې پر بنسټ ،د محاسبې مسلک د زده کړیاالنو د زده کړې لګښت سل په سلو کې ورکړل کېږي .د
راجسټر شویو زده کړیاالنو شمېر  ۱۲۱۵تنو ته رسېدلی او له دې جملې نه  ۱۸۳یې ښځینه زده کړیاالنې دي .یاده اداره په دې بریالۍ شوې ده
تر څو د  ۷۹۴زده کړیاالنو لګښت چې  ۱۹۸۶مضمونونه کېږي بیا ورکړي .په پورته ارقامو کې د ښځینه و لپاره د مضمونونو شمېر چې لګښت
یې ورکړل شوی دی ۱۶۷ ،مضمونونو ته رسېږي .باید یادونه وکړو چې د مسلکي محاسبینو اداره داسې په پام کې لري چې د  ۱۳۹۷کال لپاره
د بورسون شمېر  ۳۰۰۰ته ،ان  ۵۰۰۰ته ورسوي
د اکاډمیکو زده کړو تګالره :د ګډو مرستو (همکاریو) تفاهم لیک پر بنسټ ،چې په  ۲۸/۷/۱۳۹۵نېټه د مالیې وزارت ،لوړو زده کړو وزارت ،د
کابل پوهنتون ریاست او اقتصاد پوهنځي تر منځ په دې اړه السلیک شوی ؤ چې د اقتصاد په پوهنځي کې د محاسبې ډیپارټمنټ بیا جوړ يش،
د هغه د عميل کېدو په خاطر،د مسلکي محاسبینو ادارې د پرمختیا پروژې ،د  ۲۰۱۷کال نومرب په  ۲۰نېټه د مالیزیا اسالمي نړیوال پوهنتون
رسه د محاسبې ډیپارټمنټ د جوړېدو تړون السلیک کړ .هغه زده کړیاالن چې د محاسبې ډیپارټمنټ څخه فارغ کېږي ،د  ACCAله خوا ورته
تر اعظمي حده د  ۹مضمونونو معافیت ورکړل کېږي چې په دې ترتیب د محاسبې مسلک د زده کړیاالنو شمېر په پرله پسېتوګه زیاتېږي.
د مسلکي محاسبینو ادارې ،د افغانستان محاسبینو بورډ په چوکاټ کې ،الندې پنځه تخنیکي دیپارټمنټونه جوړ کړل چې هر دیپارټمنټ د شپږو
مسلکي محاسبینو( )Chartered Accountantsڅخه جوړ شوی دی:
۱ـ د مسلکي زده کړو ډیپارټمنټ؛
 -۲دغړیتوب او جواز ورکولو ډیپارټمنټ؛
 -۳د مسلکي معیارونو ډیپارټمنټ؛
۴ـ د مسلکي اجراآتو ډیپارټمنټ؛
۵ـ د آزموینو او اعتبار ورکولو ډیپارټمنټ.
تر اوسه ،پورته یادو کمېټو څو ناستې درلودلې دي او مکلفې دي چې خپل ټول فعالیتونه د نړیوالو منل شویو قانونونو ،مقرراتو ،کړنالرو ،او
معیارونو رسه سم تررسه کړي.
د افغانستان په استازیتوب ،د افغانستان مسلکي محاسبینو اداره ،په دوامداره توګه په نړیوالو (CAPA، SAFA،IFAC ، IFRS، Edinburgh
 )Groupاو سیمه ایزو ښوونیزو کنفرانسونو او ورکشاپونو کې د رسیالنکا ،هندوستان ،نیپال ،پاکستان او بنګله دیش په هېوادونو کې په فعال
ډول ګډون کوي.
د سیمې او نړۍ د محاسبینو له ادارو رسه د تفاهم لیکونو السلیک:
•
•

•د  ۲۰۱۵کال په جنوري کې په لندن کې د اوږدمهالو ګډو مرستو د تفاهم لیک السلیکېدل؛
•د انګلنډ والزICAEWمسلکي محاسبینو انسټیټوټ رسه د تفاهم لیک السلیکېدل؛
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•
•
•
•
•
•
•
•

•د هند مسلکي محاسبینو انسټیټوټ  ICAIرسه د تفاهم لیک السلیک (یاد انسټیټوټپه دې برخه کې ،د  ۲۰۱۷په اګسټ کې ،د محاسبینو
بورډ غړو او تخنیکي کمېټوغړو لپاره د وړتیاوو د لوړولو پروګرامونه دایر کړي دي).؛
•د اردن محاسبینو ادارې  JACPAرسه د تفاهم لیک السلیکېدل؛
•د مالیزا اسالمي نړیوال پوهنتون رسه د محاسبې ډیپارټمنټ د جوړېدو د تړون السلیک؛
•له  ACCAرسه د مشارکت تړون السلیکېدل ،د هغه پر بنسټ ،د افغان زده کړیاالنو دحاصل شويو عوایدو یوه برخه د افغانستان مسلکي
محاسبینو ادارې ته ورکوي؛
•د محاسبې او تفتیش زده کړیاالنو ته له  ۱۲۰۰څخه د زیاتو بریايل شویو مضمونونو د لګښت ورکول؛
•د آسیا او اوقیانوسه ( )CAPAکنفدراسیون ته د غړیتوب د ترالسه کولو پخاطر د پروپوزل تسلیمول؛
•له یو انستیتوت څخه شپږو مرجعو ته د  ACCAمضمونونو د تدریس د اراو زیاتول؛
•د افغانستان د قانونونو پر بنسټ ،د دوه مضمونونو  )Taxation (F6و  ACCA)Business Law (F4برابرول.

د ( )SAFAفدراسیون د غړیتوب السته راوړل
د  ۲۰۱۷کال په سپتمرب کې د نیپالزندانیانو ادارې او د افغانستان زندانیانو ادارې په ګډه د سویيل آسیا د زندانیانو فدراسیون کنفرانس
(SAFA) South Asian Federation of Accountantsکوربانه ؤ .د سویيل آسیا د زندانیانو فدراسیون ( ،)SAFAسل په سلو کې د رایو په
ورکولو ،د افغانستان غړیتوب تایید کړ او ژمنه یې وکړه چېد  ۲۰۱۸کال په اپرېل کې راتلونکی کنفرانس د کابل په ښار کې جوړ کړي.
د آسیا او اوقیانوس محاسبینو کنفدراسیون ( )CAPAد غړیتوب ترالسه کول
د افغانستان مسلکي محاسبینو ادارې ( )CPA Afghanistanد  ۲۰۱۸کال په مې کې د آسیا او اوقیانوس محاسبینو کنفدراسیون(Confederation
of Asia and Pacific Accountants)CAPAغړیتوب ترالسه کړ.
دا کنفدارسیون ( )CAPAیوه سیمه ایزه اداره ده چې د آسیا او اوقیانوس په  ۲۳هېوادونو کې د  ۳۲مسلکي محاسبینو ادارو څخه استاتیزتوب
کوي .د مسلکي محاسبینو اداره چې د یاد کنفدراسیون ( )CAPAد غړو په نوم یادېږي ،د سیمې په کچه له  ۱،۶میلیونو مسلکي محاسبو څخه
استازیتوب کوي.
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له املان هیواد رسه دوه اړخیزه ناسته

د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له ګمرک څخه د مالیې وزارت رسپرست لیدنه

د حکومت رسنیو په مرکز کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ناستې پایلې اعالنول

د جینوا کنفرانس په لوري
د څارنې او همغږۍ بورډ یوویشتمه ناسته

د فېروز کوه له مؤسسې څخه لیدنه

د مالیې وزارت رسپرست ښاغلی ډاکټر محمد هامیون قیومي ،د فېروز کوه مؤسسې د خطي نسخې لیدنې په مهال

د اقینې بندر رېل کرښه

سلام بند د سیمه ایزې همکارۍ ښکارندوی

د جاللتآمب ولسمرش له لوري د مالیې وزارت رسپرست معريف

د رېل پرمټ له چین څخه افغانستان ته د لومړنۍ سوداګریزې محمولې لېږد

په هرات کې د ټاپي پروژې عميل کار پیل پرانیسته

د والیتي بودیجې جوړونې بهیر

د  ۱۳۹۸مايل کال ميل بودیجې استامعیه ناسته

د افغانستان په اړه جینوا نړیوال کنفرانس

د چابهار هوکړه لیک نهایي کولو په موخه له هندي او ایراين سیاالنو رسه د جاللتآمب ولسمرش لیدنه

د پوهنې سکټور او ښځو اقتصادي پیاوړتیا په موخه له نړیوال بانک رسه د هوکړه لیک السلیک

د خوندي سندونو مطبعې روزنیز مرکز د بنسټ ډبره اېښودل

د جینوا کنفرانس

د ګمرکونو ميل اکادمي پرانسته

د اقینې الړه پرانسته

د ميل بودیجي تصویب

د لوړ پوړي پالوي ناسته

د هرات او خواف دریمې قطعې د پرانستې مراسم

دمالیې وزارت د السته راوړنو او فعالیتونو اطالع رسونې کنفرانس

