ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ ﮐ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ وﻻﯾﺘ ﻣﻔﺘﺸﯿﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ روزﻧﻪ
دﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ رﯾﺎﺳﺖ ﻤﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧ ،ﺎﻏﻠ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ووﯾﻞ» :دﻏﻪ روزﻧﻪ د ﻣﺎ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وه ،ﻪ ﭼ زﯾﺎﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﯾ د ﻣﻮږ ﭘﺮ ورﻨ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ وو .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ﻣﺎ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻌﯿﺎري ﺳﺮوې ﺗﺨﻨﯿﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐ د ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ اړه
ﮐﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐل .د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﭘﻮﻫ ﻟﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ زه وﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﻮ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ او ﮐﺎﻧﻮ ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﻪ
ﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐم«.
ﭘﻪ دﻏﻪ روزﻧﻪ ﮐ د ﮐﻨﺪو او ﻤ ﻻﻧﺪې ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﺮوﺳ ،روﻏﺘﯿﺎ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ،ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎﻟ اړﺧﻮﻧﻪ ،ﺳﺮوی ﺗﺨﻨﯿﻮﻧﻪ او
د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ د ﺟﻨر رول ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ وو .دﻏﻪ روزﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ ﮐ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﻋﻤﻠ ﺗﺠﺮﺑ او
ﺗﻤﺮﯾﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺑﺸﭙه ﺷﻮه .د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪې ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ،اوس د دې ﺟﻮﻪ دي ﻮ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺣﻮي ﺗﻔﺘﯿﺶ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮﻪ وﮐي او
دا وﻮري ﭼ آﯾﺎ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ،ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او ﻟﻪ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﭘﻪ دې ډول ﺳﺮه دﻏﻪ روزﻧﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ روﺘﯿﺎ راوﻟ.
د دﻏﻪ روزﻧ ﯾﻮ ﺑﻞ وﻧﻮال ،د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﯾﺖ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ رﯾﺎﺳﺖ ﻏي ،ﺎﻏﻠ ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ داوري زﯾﺎﺗﻪ ﮐه» :.زه ډﯦﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﯾﻢ ﭼ ﭘﻪ دﻏﻪ
روزﻧﻪ ﮐ ﻣ ون ﮐی دی ،ﻪ ﭼ زﯾﺎﺗﺮه ﻣﻮﺿﻮع ﺎﻧ ﻧﻮي او ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐ د ﻣﺎ ورﻨ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ د ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ وړ دي .د دﻏﻪ ﻧﻮي ﭘﻮﻫ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻪ د ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻ ﻪ ﮐي«.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻮ ،وﺳﭙﻨ ،ﺳﺮو زرو ،ﻟﯿﺘﯿﻢ ،ﻧﺎدره ﻤﻮ او ﮐﻮﺑﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻟﻪ ﻣﻌﺪﻧ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺨﻪ ﺑای ﻫﯧﻮاد دی .دﻏﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨ د
اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ،اﺿﺎﻓ ﻋﺎﯾﺪاﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺳﻮر ﮐ زﯾﺎﺗﻮ دﻧﺪو اﯾﺠﺎدوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﭘﻪ
ﻫﺮﺻﻮرت ،د دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎروﻧ ﻟﭙﺎره ،د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮﻪ اداره ،ﺗﻨﻈﯿﻢ او ﭘﻪ ﺷﻔﺎف ډول وﺎرل ﺷ.
دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د  ۱۳۹۸ﮐﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﻟﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘ راﻫﯿﺴ دوام ﻟﺮي او ﭘﻪ اﺗﻪ ) (۸دورو ﮐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮې دی .د ﮐﺎﺑﻞ ،ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﺑﻠﺦ ،ﻧﻨﺮﻫﺎر او
ﻫﺮات ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺷﭙﻣﻪ ) (۶دوره ده .راﺗﻠﻮﻧ دوه ) (۲دورې ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﺗﺮﺳﺮه ﺷ او د ﻫﯧﻮاد ﭘﺎﺗ ﻧﻮر وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د  ۱۳۹۹ﮐﺎل
د ﺛﻮر ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﻮرې ﺗﺮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟ .د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ) (MinGovد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺳﻮر ﮐ ﻪ اداره او
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د  ۱۳۹۶ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۳۹۷ﮐﺎل ﭘﻮرې ورﺗﻪ ﭘﺮوﺮام ﭘﻠ ﮐی ،ﭼ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ﯾ د ﻮ ﭘﻪ ون د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻟﻪ  ۱۵۰ﺨﻪ
زﯾﺎﺗﻮ ﻣﻔﺘﺸﯿﻨﻮ ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠ ده .دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ ﻟﻪ وزارت ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻤﻐۍ ﺟﻮړﯦي او ﺗﻄﺒﯿﻘﯧي.
د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ ﻪ ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي .د Deutsche Gesellschaft für
 Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHدا ﭘﺮوﺮام د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﻮي.
د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ،د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐ روﺘﯿﺎ ﺑﺎوري ﮐﻮل او ﺎرل دي ﻮ د ﺣﻮﻣﺖ ﻋﻮاﯾﺪو ﭘﻪ ﮐﻨﺮوﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي،
ﭘﺎﻧﻮﻧ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل او ﻟﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮل دي .دﻏﻪ ﭘﺮوژه د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮﻟﯿﻢ ﻟﻪ وزارت ﺳﺮه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،د
ﻧﯾﻮال ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻫﻤﺎري ﮐﻮي او ﺳﻼ او ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮي .ﻫﻤﺪاراز د ﻫﻐﻮی ﻋﻤﻠ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮي ،ﭘﻪ
داﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﺳﻮر ﮐ د ﻮ وﻧه ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮي/زﯾﺎﺗﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوژه د اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ د روﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﻮﺖ ﮐ د
ﺑﯿﺎﻠ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ) (EITIﻟﭙﺎره ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﮐﻮم ﭼ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ روﺘﯿﺎ او اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ
ﻟﺮی .د  ۱۳۹۲ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ،ﺳﻪ د ﭘﺎﺳﻪ  ۷۰۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﻠ او د دﻧﺪې اړوﻧﺪه روزﻧﻪ ورﮐل ﺷﻮې ده.
Teaser text:
د ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ .۱۳۹۸‐۱۱‐۰۹ ،ﻧﻦ ،ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ ﮐ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧ ﻣﻌﯿﺎري ﻠﻮر اووﻧﯿﺰه روزﻧﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﮐ د
ﻠﻮرو وﻻﯾﺘ ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ زاﺑﻞ ،اوروزﺎن ،ﻫﻠﻤﻨﺪ او ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ  ۱۱ﻣﻔﺘﺸﯿﻨﻮ ون ﮐی و .د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام روزوﻧﻮ،
ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠ وه ) (ToTﭼ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن دي ،ﻫﻐﻮی دﻏﻪ روزﻧﻪ ورﮐه او دﻏﻪ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻫﻢ د روزوﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ

.ﭼ د ﻫﻐ ﺑﻮدﯾﺠﻪ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎن‐ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ورﮐې وه
:ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻪ
ﻪ ﺣﻮﻣﺘﻮاﻟ
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