
www.integritywatch.org

 د افغانستان
            روڼتیا

څار

د پالیسۍ لنډیز
 د کوویډ- ۱۹ اړوند د افغان حکومت د مرستو د کڅوړو د ویش روڼتیا

او حساب ورکونه



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د پالیسۍ لنډیز

   وړ وڅد افغان حکومت د مرستو د ک وندړ ا ۱۹ -یډد کوو

 او حساب ورکونه ایتڼرو  شېد و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د افغانستان روڼتیا څار

 کابل 

 1399 چنګاښ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د افغانستان روڼتیا څار رسه دی. ټول حقونه خوندي دي. ©د چاپ حق 

 د افغانستان روڼتیا څار لخوا خپور شوی دی. 

 https://dastarkhanmili.org د پښتۍ انځور:

 قلعه فتح الله، کابل افغانستان 

info@integritywatch.org  
www.integritywatch.org



رفغانستان روڼتیا څااد    

4           

 د افغانستان روڼتیا څار په اړه

روڼتیا څار  د افغانستان روڼتیا څار اداره، یوه افغاين مدين ټولنه ده چې په افغانستان کې د روڼتیا، حساب ورکونې او امانتولۍ لپاره کار کوي. د  

کابل او   کال کې د خپلواکې مدين ټولنې په توګه ثبت شوه. د رونټیا څار مرکزي دفرت په  ۲۰۰۶کال په اکتوبر کې رامنځته او په    ۲۰۰۵اداره د  

 په بلخ، بامیانو، هرات، کابل، کاپیسا، کندز، ننګرهار، پکتیا او پروان کې فعال والیتي دفرتونه لري. 

غوښتنې په برخو متمرکز وو. روڼتیا څار د خپل پېل راهیسې هڅه  په تېره یوه لسیزه کې، د روڼیتا څار ادارې کار د ټولنیز څار، څېړنې او نیاو

مونو له الرې ټولنه راویښه او خلک په حکومتولۍ کې رغنده رول ته وهڅوي. د ټولنیز څار په چارو کې یې د ټولنیز څار  کړې چې د خپلو پروګرا 

 د توکو برابرول او د ودانیزو پروژو، عامه خدماتو، محکمو او استخراجي صنایعو د څار لپاره د ټولنو روزل او چمتو کول راځي.

او تجربې وڅېړي او د امنیت، عدالت، استخراجي صنایعو، عامه   نې دي چې د فساد وضعیت، نظریاتڅیړنیز کار یې د پالیسۍ اړوند څیړ 

تازه  مالیاتو، د بودیجې مدیریت او د مرستو د اغېزناکتیا په شمول د فساد په اړه پراخ موضوعات تر څیړنې الندې ونیيس. موخه دا ده چې داسې  

چې پر مټ یې تګالرې جوړې يش، پر چارواکو اغېز وکړي او د خلکو پام خپلرسیو او پټو موضوعاتو  او پر شواهدو والړې بنسټیزې څېړنې ويش 

 ته راواړوي. 

نیونې او فساد او روڼتیا اړوند موضوعاتو کې د عامه بحثونو څخه د مالتړ په برخه کې مخکښ رول  د روڼتیا څار ادارې د مالوماتو پر مټ د پرېکړه

منښت اړوند موضوعاتو کې د پالیسۍ په کچه د خربو اترو برابرول  په چارو کې یې امانتويل، روڼتیا او د مسؤولیتلوبولی دی. د نیاوغوښتنې 

ویل وارزوي.  منښت او ځواب کوونکو مسؤولیتراځي. د افغانستان روڼتیا څار د ادارې پالیيس دا ده چې حکومت او ټولنې ته د خدماتو وړاندې 

یجې روڼتیا او مسؤلیت پېژندنه، د مرستو اغېزناکتیا او شفافیت، د عامه خدماتو رسولو اغېزناکتیا او د فساد پر وړاندې  رسی، د بودمالوماتو ته الس 

 مبارزه هغه موضوعات دي چې دې ادارې پرې تر دې دمه کار کړی دی.  

  



 روڼتیا څارفغانستان د ا

          5  

 لیکمنن

د ياد سازمان د اجرائيه مرش   ږمو ،ېپر د رهېکوي. رسبمننه  خهڅابراهيم خان  اغيلښ کوالیراپور د ل  ېسازمان، د د ارڅ تياڼد افغانستان د رو 

، میرویس نارصې د اړیکو آمر، سید ضیافت الله سعیدي د نیاو  یمسول محمد نارص تيمور  يکوړاو ا ېتنښغو  اویسيد اکرام افضيل، دن اغيلښ

د دولتي ادارو،   ېک یده. په پا يړ تررسه ک ېراپور بيا کتنه ي ېد د ېکوو چ ننههم م خهڅ غوښتنې کارپوه، عرفان ارزاز د نیاو غوښتنې کاريوه

د   ېچ لړ ک ېاندړ و ېاو هغه معلومات ي  ړوک ونګډ ېي  ېپه مرکو ک ېيو چ  یهم منندو  ستونکویاخ هګټ خهڅ بانک او د ميل دسرتخوان  يوالړن

 وو.  ين ړلپاره ا يزډ لن ۍ پاليس ېد
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شاليد

هم   مخکېوبا له ناورين  ۱۹ –د افغانستان اقتصاد د کوويډ 

. د حکومت له لورې د خپرو شويو ارقامو له مخې، د ياد  کمزوری و

الندې  کرښې  تر  فقر  د    وګړو  سلنه  ٪۹۳وړاندې شاوخوا  ناورين څخه  

د کرونا وبا د اغیزو د مخنیوي لپاره د افغانستان  . 1کولو ژوند 

. په دې 2کڅوړه وړاندې کړه د بيړنيو مرستو  حکومت د مايل مبارزې  

ویش شامل و. د   خوراکي توکوچه د د ټول هیواد په ککڅوړه کې 

دې لپاره چې د قرنطین دوره وغځیده افغان حکومت یو پروګرام  

   3په نوم یادیده.  د ميل دسرتخوان دپروژېاعالن کړ چې 

وبا د اغېز د کمولو    ۱۹  –پر افغان کورنيو او ټولنې د کوويډ  دا پروژه  

  کورنيو رسه میلیون    ۴.۱یوه برخه ده چې د اټکل له مخې به  برنامې  

او   کړي  مرستهورځنی عاید ولري    تر دې کمیا  ډالر    ۲  د ورځې  چې

. دا 4سلنه کورنۍ تر پوښښ الندې راويل  ۹۰ به په هیواد کې 

د کرونا  الندې     (CCAP)پروژې     تړونوليسپروګرام د افغانستان د  

  او د موازي مرستو   ،شوې  جوړ  لپاره  پر وړاندې د مبارزې د فعالیتونو

د  د وليس تړون له الرې نه برخمن کېدل، له الرې به هغه ټولنې

  5.به برخمنې يشالندې   ميل دسرتخوان پروژې

  میتوډولوژي

د ميل دسرتخوان برنامې د څېړلو لپاره د کیفي څیړنې میتوډولوژي  

کارول شوې ده. پوښتنلیک جوړ کړل شو او د مرکو او جلسو لپاره  

مختلفو اړوندو بنسټونو رسه رشیک کړل شو. د پروګرام څخه ګټه 

اخیستونکو رسه هم مرکې او جلسې تررسه شوې. د دې پالیسۍ  

که ګټه واخیستل شوه چې موږ  لنډیز لپاره کیفي څیړنې څخه ځ 

غوښتل چې د برنامې په ښه ډول رسه وڅیړل يش او دا وکتل يش  

چې د برنامي د ډیزاین او د تطبیق مرحلو کې څومره توپیر دی.  

څرنګه چې ښکاره ده، دغه برنامه د خلکو د ګټو لپاره پېل شوی ده  

نو ځکه دا اړینه وه چې موږ اړونده ډلو څخه د برنامې په تړاو  

پوښتنې وکو او بیا د خلکو څخه د دغې برنامې د ګټو په موخه د  

هغوی نظرونه واخلو چې هغوی دغه برنامه څنګه ارزوی. په 

ګټه اخیستونکو خلکو رسه  ۱۵مجموعي ډول د ټول هیواد څخه 

مرکې وکړل شوې. همدغه راز د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت، د  

نړیوال بانک او د مالیې وزارت   سیمه ایزو آرګانونو خپلواکه ادره،

رسه هم مرکې وشوې.   

 

  

 
1 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-
for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf  
2 ibid 
3 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-
for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf  

4 https://www.worldbank.org/en/news/loans-

credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-
covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-
reach-project 
5 https://www.worldbank.org/en/news/loans-

credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-
covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-
reach-project  
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https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
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https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project
https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/08/04/afghanistan-us280-million-grant-to-fund-the-covid-19-relief-effort-for-afghan-communities-and-households-reach-project


رفغانستان روڼتیا څااد    

8           

پیلیزه

د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې،  دا پروژه د درې دولتي ادارو؛  

او د کابل ښاروالۍ له   (MRRD)د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت  

کیږی او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفرت د   پيللورې 

. د مالیې وزارت د دې پروژې د  رهربي په مخه وړيدې پروژې 

   6مرستندویه فعالیتونو د همغږۍ مسؤولیت لري.

ښارونو کې     لویو ۱۴ پهد سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره دا پروژه 

میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي   ۵۶او د دې لپاره ورته  پيل کوي

والیتونو کې د   ۲۰د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت په شوي دي. 

چې له    سيمېهغه    .7مسؤولیت پر غاړه لري  پيل کولودې پروژې د  

د پروګرام له الرې شوراګانې رامنځته   وليس تړوند  پکېوړاندې 

د تطبیق ساحې هم وپیژندل   وژېميل دسرتخوان د پر د    ،شوې وې

شوې او هغه ساحې چې شورا ګانې په کې نه وې رامنځته شوې د  

د ساحو په توګه وپیژندل شوې او په دې ځایونو    مرستو د تررسه کولو

ځته کړې. د دې شورا ګانو دنده  کې حکومت نوې شوراګانې رامن

. لومړی  ویيشکڅوړې و   مرستندويه  اکي توکوده چې وګړو ته د خور 

اړمنو خلکو وویشل    په  کڅوړهانځور ښیي چې څرنګه د بیړنیو مرستو  

. شوي/کېږي

 د کڅوړو ویش  خوراکي توکولومړی انځور: د اړمنو خلکو ترمنځ د   

 

 

 

 پروژې ویبپاڼه   (REACH) ميل دسرتخوان رسچینه: د  

ترمنځ توپیرونه:  (REACH) پروژېميل دسرتخوان د وليس تړون د پروګرام او 

چې لس کلونو   پروګرام دید وليس تړون پروګرام یوه اوږد مهاله 

پورې به وغځیږي. د دې پروګرام موخه په ټول هیواد کې د ټولنیزو  

خدمات وړاندې   هغه بنسټيز ښه والی دی. دا  زیربناووخدمتونو او 

. د وليس تړون د پروژې  بلل کېږي ونهلومړیتوب ټولنېکوي چې د 

کلیوايل ټولنې رامنځته شوي دي.   ۱۲۰۰۰ پورې الندې تر اوسه  

میلیونه امریکایي ډالر   ۶۲۸بودیجه  ټولهپروژې  د د وليس تړون 

  8ده.

  وبا د اغېز د کمولو برنامې  ۱۹ –پر افغان کورنيو او ټولنې د کوويډ 

(REACH)     و د بیړنۍ مايل مبارزې د پروژ د ميل دسرتخوان پروژه  

 
6 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf  

  ۲۶و د خپلواکې ادارې رسه د مرکې له الرې السته راغيل معلومات، د سیمه ایزو ارګانون.7 

 ۲۰۲۱آپریل 
8 http://www.ccnpp.org/Default.aspx  

ویش    خوراکي توکوڅخه یوه ده چې موخه یې په ټول هیواد کې د  

  د کلیوايل  مرستېليس تړون پر وړاندې د و  وبا  ۱۹- دی. د کوویډ

د   مشارکتد ټولنیز تر ډیره په پرتله  پيل کولوټولنو له الرې د 

له الرې اړمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړینو توکو د   (SIG) مرستې

. د دې نوښت الندې د   9وړاندې کولو له الرې تررسه شوي دي

  له مخې د اړمنو کورنیو د شمیر    (CDC)  هره پراختیایي شوراټولنې  

په کلیو او د په پام کې نیول شوې ده چې . 10مرستې ترالسه کوي 

کڅوړې یو ځل او په   توکو خوراکيښار په شاوخوا سیمو کې د 

   11ښاري سیمو کې دوه ځلې وویشل يش.

.د  کلیو بیارغونې او پراختیا په وزارت کې د ميل دسرتخوان پروژې عملیايت ریس د  9

  څیړنې ته وویل.  ۳۰د  آپریل په  ۲۰۲۱
10 Ibid 

11 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf 

پرمختیایي شورا/عمومي ډلې  د  

تفاهم لیک په اساس معیاري  

خوراکي توکي باید له تجارانو  

 څخه اخيل 

 کنند.می

 ی

 

تسهیل کوونکي پرمختیایي  

شورا/عمومي ډلو او د څارنې  

 مشارکتي ډلې جوړئ او بسیج کئ

 

 

 را

 ت

 

 ننسیخت 

پرمختیایي شورا/عمومي 

ډلې د هغه کورنیو لیسټ  

جوړئ کوم چې کمکونو ته  

 اړتیا لري

پرمختیایي شورا/عمومي ډلې 

کمکونو کڅوړې له  د بیړين 

 بانکونو څخه اخيل 

 ی

 

داخيل تجاران د کمکونو  

کڅوړي یو یو کور ته یا د  

 خلکو ډلې ته تقسیمئ   

 ی

 

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
http://www.ccnpp.org/Default.aspx
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سلنه شتمنې کورنۍ به د دې    ۱۰د پروژې د اسنادو رسه سم نږدې  

  بې برخې کولو يش چې له وړاندې څخه د   بې برخېپروګرام څخه  

د معیارونو او ستندردونو تر پوښښ الندې تشخیص شوي وي.  

نو له لورې یې رسپرستي  رسبیره پر دې، هغه کورنۍ چې د میرم

د کڅوړو   خوراکي توکو کیږي په لوړه کچه زیان منونکي دي او د 

 په ویش کې باید ورته لومړیتوب ورکړل يش. 

وزارت او    پرمختياپه کلیوايل سیمو کې دا پروژه د کلیو بیارغونې او  

  پيل ه لورې په ښارونو کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ل

پروژه د کابل ښاروالۍ له   په کابل کې د ميل دسرتخوان او کیږي

 کیږي.  تطبیق لورې 

 موندنې اسايس  

د مرکو له الرې د حکومتي ادارو څخه ارقام   لپاره دې پالیسۍد 

  ګټه اخېستل څخه هم او همدارنګه د هغو ارقامو ، دي شويراټول 

  خپاره پاڼو  ویب وشوې ده چې د حکومتي ادارو له لورې په اړوند

 پيلشوي و. کابل ښاروايل یو د هغه حکومتي ادارو او کلیدي 

د مرکې لپاره حارض نه  کارکوونکي يې څخه وه چې  ادارو کوونکو

رسه د مرکو د تررسه  ګټه اخیستونکو شو. د معلوماتو د راټولونې او 

 روسته د پروژې ځینې موندنې په الندې ډول دي: کولو و 

لپاره د معیار نه  ټاکلو د  یا د کورنیو د ښاریانو  .1

 شتون

کوونکو ادارو په نظر د کورنیو د ټاکنې لپاره هیڅ   پيلمهمو د درې  

نه  د کورنیو د له دې برنامې څخه معیار شتون نه لري. له بلې خوا 

 چې په الندې ډول دي:   12شتون لري  ونهلپاره معیار شاملولو 

 غیر دولتي سازمانونو کارکوونکی یا د  ملګرو ملتونو او  •

 د دوه پوړیزه ودانۍ درلودل   •

 د شخيص موټر درلودل  •

 جریبه یا زیاتې کرنیزې ځمکې درلودل  ۵د  •

 
12 https://www.ccnpp.org/Page.aspx?PageID=1043  
13 https://mppn.org/new-afghan-multidimensional-poverty-

report/  

  ۹۰ په به د حکومت موخه دا ده چې د خوراکي توکو دا کڅوړې

په وویشل يش چې د فقر د کرښې الندې ژوند کوي.  وګړوسلنه 

رشیکان شتون لري چې په  مرستندویهیو شمیر دې پروژه کې 

  پيل کولو پروژې په  ميل دسرتخوانښاري او کلیوايل سیمو کې د 

رشیکان هغه ساحې رسوې کوي چې    مرستندویهکې مرسته کوي.  

تررسه کیږي. همدارنګه هیڅ میکانیزم   پکېد خوراکي توکو ویش 

 پيلیق کړي او د دشتون نه درلود چې د ګډون کوونکو لست تص 

رسه د رشیکولو  له مونږ  رسبیره یېخه د غوښتنې کوونکو ادارو څ

کوونکو ادارو کې د   پيل درې واړوپه همدارنګه . څخه ډډه وشوه

ختیا  وپیر کوي. د کلیو بیارغونې او پرممعیارونه ت  کورنيو د اخراج

٪ سلنه  ۱۰وزارت او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لپاره دا  

٪ سلنه د  ۲۰ې د کابل لپاره  ټاکل شوي دي، په داسې حال کې چ

دې لپاره ټاکل شوي دي چې په کابل کې خلک نسبتاً د ښه  

 اقتصادي حالت درلودونکي دي.  

کې د حکومت له لورې د غربت او نفوسو په اړه په   سيمو  بیلوبېال په  

د   ه لیدل کیږي. د دې ډول پروګرامونوشویو ارقامو کې ستونز  نرش

په هر واليت کې  او حکومت باید    وي ته اړتیا  څارنې  پر مهال    جوړولو

د کابل نه    د شبکې له نظره  ته هم پاملرنه وکړي. د فقرکچې  فقر  د  

. دا 13ده ٪ پورې ۸۱٪ څخه تر ۱۲کچه د  فقر تر بادغیس پورې د 

کچې د   فقربه حکومت ته د دې وړتیا ورکړي چې د والیتونو د 

 نه په الره واچوي.  د کمولو دا ډول پروګرامو  فقرد   پر بنسټتناسب 

یو شمیر قضیې شتون لري چې هغه کسان چې د خوراکي توکو د  

، همدارنګه  14کڅوړو مستحق دي په لستونو کې یې شتون نه درلود 

داسې قضیې هم شتون لري چې یوې کورنۍ دوه ځلې مرسته  

. که څه هم، د شکایتونو د اوریدو لپاره میکانیزم  15ترالسه کړې وي

یستونکي نه يش کولی چې هغه وړیا منرب رسه  شتون لري، ګټه اخ

په اړه پوهاوی نه لري یا فکر    یا  چې دوی یې   ځکه  اړیکه ټینګه کړي

. همدارنګه څیړنې هم داسې  16ګټوره پایله به ونه لري کوي چې 

شواهد ونه موندل چې د خوراکي توکو کڅوړې هغه کورنیو ته چې  

  د جالل اباد څخه یو ګټه اخیستونکي څیړنې ته داسې وویل ۲۷د آپریل په  ۲۰۲۱. د 14
15 ibid 

 . د ننګرهار، لغامن او کونړ څخه ګټه اخیستونکو داسې وویل. 16

https://www.ccnpp.org/Page.aspx?PageID=1043
https://mppn.org/new-afghan-multidimensional-poverty-report/
https://mppn.org/new-afghan-multidimensional-poverty-report/
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ورکولو ویشل شوي وي چې  ښځینه رسپرستانې لري په لومړیتوب 

    څخه رسغړونه ده. معیارونو  ودا د پروژې په سند کې ټاکل شوي 

د حکومتي چارواکو له نظره، د پروګرام بریا او اغیزمنتوب تر ډیره د  

د بیلګې په توګه، دوی د نسبي   .ښاریانو په صداقت پورې اړه لري

نه ووایي    ښه حالت په درلودو رسه د خوراکي توکو کڅوړو اخیستو ته

او حکومت ته الرښوونه وکړي چې په هغه ساحو کې یې وویيش  

   17چې خلک ورته اړتیا لري. 

 تطبیق کوونکو ادارو ته د بودیجې تخصیص .2

کوونکې   پيلوزارت ته د مخکښې  پرمختياد کلیو بیارغونې او 

چې کلیوايل او د   والیتونو کې ۱۹حکومتي ادارې په توګه په 

د خوراکي توکو د کڅوړو    شاوخوا سیمې په کې شاملې دي  ښارونو

د میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي.  ۱۳۶د ویش لپاره 

مرکزي   والتونو په ۱۹ درګانونو خپلواکې ادارې ته و سیمه ایزو ا 

میلیونه   ۵۶پروژې د تطبیق لپاره  ميل دسرتخوانښارونو کې د 

ه د کابل ښاروالۍ ته د  امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي، همدارنګ

میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي   ۸۰دې پروژې د اجراء لپاره 

د دې پروژې څخه   به کې ښارپه کابل ټاکل شوې وه چې دي. 

. د خوراکي توکو کڅوړې به په 18کورنۍ برخمنې يش. ۶۲۸.۷۴۵

دوه برخو کې وویشل يش. مته کیدله چې د دې پروژې موده د  

جون په میاشت کې بشپړه يش. په هر صورت، دې  کال د  ۲۰۲۱

کال په ډیسمرب میاشت   ۲۰۲۱زیات وخت واخیست او ښایي د 

. 19کې بشپړه يش 

 تطبیق کوونکو ادارو ته ځانګړې شوې بودیجه   ميل دسرتخوان پروژېجدول: د   ۱ 

 د کورنیو اټکل شوی شمیر  د ځانګړې شوې بودیجې اندازه  بودیجوي واحد 

 ۳۸۱۹۴۱۱ میلیون امریکایي ډالر  ۱۳۶ بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیو 

 ۶۱۵۵۶۵ میلیون امریکایي ډالر  ۵۶ د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره 

 ۶۲۸۷۴۵ میلیون امریکایي ډالر   ۸۰ کابل ښاروايل 

 

تخصیص د ميل   د یادونې وړ ده چې اړونده حکومتي ادارو ته دا

تررسه شوی دی. د دې تخصیصونو څخه  بودیجې د سند څخه بهر  

کال په دریمه ربعه کې پیل شوي و او کړنالره   ۲۰۲۰ځینې د 

داسې وه چې د مالیې وزارت به د بودیجې ځانګړې اندازه یوې  

ځانګړې ادارې ته تخصیص کړي او د وزیرانو شورا تصویب ته یې  

پروژې د بودیجې معلوماتو د ساتلو  ميل دسرتخوان . د 20ولیږي 

دیجه او بودیجوي کود شتون نه لري. په اوس وخت  لپاره ځانګړی بو 

 
په سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې ارتباطي شخص څیړنې   ۱د می په  ۲۰۲۱. د 17

 ته په یوه مرکه کې وویل.
18 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-
Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf  

په یوه مرکه کې څیړنې  ۲د می په  ۲۰۲۱. د ميل دسرتخوان پروژې عملیايت ریس د .19

  ته داسې وویل. 

ښاري کورنیو   ۱۰۵،۴۸۰کلیوايل او  ۴۳۴،۳۲۸کې حکومت 

 ترمنځ د خوراکي توکو د ویش لپاره کڅوړې ځانګړې کړي دي.  

 ویم ځيل کمک او ټیټ کیفیتد .3

د خوراکي توکو  پربنسټد حکومتي ادارو رسه د تررسه شویو مرکو 

افغانیو په ارزښت دي چې د ښاریانو ترمنځ به   ۴۰۰۰کڅوړې د 

شتون لري چې    پيښې. په هر صورت، یو شمیر  21یوځل وویشل يش 

امریکایي   ۵۲افغانۍ ) ۴۰۰۰دواړه د خوراکي توکو کڅوړې او 

په یوه مرکه کې څیړنې ته  ۳د می په  ۲۰۲۱. د بودیجې د پالن او اصالح مدیر د  20

  داسې وویل.
21 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-
for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf  

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Operations-Manual-Covid-19-Relief-Efforts-for-Afghan-Communities-and-Households-Project.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Afghanistan-COVID-19-Relief-Effort-for-Afghan-Communities-and-Households-1.pdf
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د شوراګانو مرشان  و کې  . په ډیری قضیېډالر( نغدې ویشل شوي و 

په داسې حال کې چې یو شمیر   22د خپلو خپلوانو نومونه لیکي 

قضیې شتون لري چې رسبیره پر دې چې دوی خپل کورونه او  

موټرې درلودې د خوراکي توکو کڅوړې یې ترالسه کړي دي. د دې 

ډول مواردو څخه په لغامن، کونړ، ننګرهار او کاپیسا والیتونو کې  

 وی دی.  خرب ورکړل ش

د یو ځل څخه زیات د پیسو ترالسه کولو موضوع هم په پروسه کې  

په پراخه توګه خپره شوې وه. د څیړنې د موندنو پر بنسټ لیدل  

کیږي چې دا تر ډیره د افغانستان د ختیځې برخې قضیه ده. یو  

په  ،شمیر کورنیو چې په مختلفو سیمو کې یې ځانونه ثبت کړي و

 . کې مرستې ترالسه کړي دي مختلفو سیمو

نيول  د یو شمیر ګټه اخیستونکو رسه اړیکه په ترڅ کې څیړنې د 

پروژې له الرې د ویشل شویو توکو د   ميل دسرتخواناو د  شوې

کیفیت په اړه یې ترې پوښتيل دي، او دوی په بامیان او هرات کې  

شمیر قضیو   په یو. 23د توکو د ټیټ کیفیت څخه خرب ورکړی دی

ان دا کڅوړې د ځان پر ځای د خپلو حیواناتو د    ځينې کورنيوکې 

خوړلو لپاره کارويل دي. په داسې حال کې چې د حکومت او  

خصويص سکتور رسه د خوراکي تولیداتو او د هغوی د کیفیت په  

اړه د اعالناتو د مخنیوي هوکړه السلیک کړې؛ دا ډول قضیې  

 خواشینونکي دي.  

 څارنه لخوا ې د دریمې ډل .4

پروژې تر چرت الندې د څارنې دوه ډوله   ميل دسرتخواند 

د لیرې  میکانیزمونه شتون لري: د ساحې څارنه او تلیفوين څارنه )

. د ساحې په څارنه کې په ټولنه کې د ګډون څارنې   24څخه څارنه(

. د 25له الرې د حکومتي چارواکو او د ټولنې د غړو څارنه شامله ده 

څخه څارنه به د اړیکې د مرکز د استازو )د مرکزي ادارې  لیرې 

له الرې چې د ویش د پروسې په جریان کې د کورنیو    تنه(  ۳۶څخه  

 
  د یو سیمه ایز ګټه اخیستونکي رسه مرکه ۳۰د اپریل په   ۲۰۲۱. د  22
په ننګرهار او بامیان کې د سیمه ایزو ګټه اخیستونکو رسه  ۲۹د اپریل په  ۲۰۲۱. د   23

  مرکه.
24 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-
Guide-Final_Oct-2020.zip  

. د دې  26اړیکې نیيس  ۳۰ د ورځې او د ټولنې د غړو رسه لږ تر لږه

 خپاره شوي نه دي.  د خلکو لپاره  اړیکو جزییات 

ت له الرې  مشوريت خدمتونو رشک ATRپه داسې حال کې چې د 

د نړیوال بانک څارنه شتون لري، د ټولنې په کچه هم د څارنې یو  

شمیر میکانیزمونه شتون لري. همدارنګه د ټولنې د ګډون څارنې  

(CPM) هم شتون لري چې د ویش د پروسې څخه څارنه   ټیمونه

غړي باید د فرعي کمیټو غړي وي او د ټولنې د   (CPM)کوي. د 

. رسه له دې، د مدين ټولنې  27نه لري پراختیایي شورا غړیتوب و 

نونو ته د پروګرام د تطبیق څخه د نظارت لپاره کوم میکانیزم  سازما

ميل  د مشوريت خدمتونو رشکت د  ATRشتون نه لري. د 

د پروژې په اړه تر اوسه د خپل نظارت موندنې په ډاګه   دسرتخوان

 کړي نه دي او اسناد په مستقیم ډول د نړیوال بانک رسه رشیکوي.  

 ؟ ناقانونه پلې کېدلد پروګرام  .5

. حکومت  لريپارملان د بودیجې په ټولو څلورو مرحلو کې مهم رول  

و  بېړنياو د حکومت د  تعدیالت  د خپلې بودیجې    د تصویب په موخه

پارملان د . پارملان ته وړاندې کړهمايل مبارزې کڅوړه  مرستو

کڅوړه تصویب کړه. د  ياده اګست میاشت کې م کال په ۲۰۲

  ۸پروژې لپاره  ميل دسرتخوان کال په وروستیو کې د  ۲۰۲۰

میلیونه  افغانۍ ځانګړې شوې. دا پروژه د بودیجې په لومړۍ 

 وې وه.  مسوده کې شامله وه چې پارملان ته وړاندې ش

پروژې د شمولیت   ميل دسرتخوان پارملان په ميل بودیجه کې د 

رسچینې  رسه مخالفت وکړ او ادعا یې وکړه چې د ګټورو پروژو څخه  

پروژې ته لیږدول شوي دي. دوی همدا شان   ميل دسرتخوان د 

پروژه د فساد پر وړاندې زیان منونکې ده او یوه  دغه زیاته کړه چې

د دې پروژې موخه کورنیو    که څه همپروژه نه يش کیدلی.  کامیابه  

ن وخت کې  مدې په دې ستونز ته د بیړنۍ مرستې وړاندې کول و، 

په  او هغوی رسه د کمکونو  د پاتې میاشتو لپاره د کورنیو د لګښت

مايل او بودیجوي کمیسیون  . د  دغه برنامه هیڅ وضاحت نه لرياړه  

25 ibid 
26 ibid 
27 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-
Guide-Final_Oct-2020.zip  

https://dastarkhanmili.org/wp-content/uploads/2021/02/Dastarkhwan-e-Meli-Monitoring-Guide-Final_Oct-2020.zip
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کمې   مايل رسچینېپرمختیایي پروژو څخه  ۱۴د غړو له نظره د 

. 28پروژې لګښتونه پوره کړي ميل دسرتخوانشوې وې ترڅو د 

میلیونه افغانیو په ارزښت مايل منابع کمې   ۵۶رسبیره پر دې، د 

چې  دې شوې وې او پارملان ته د هغوی د لګښت پالن نامعلومه 

 اجرا کیږي.  رسچینې  ايل څرنګه دا م

پروژه په غیرقانوين توګه پيل کیږي. دا د پارملان د غړو په وینا، 

کوم  او په  ،کولو پروسې کې ښکیل نه وډیزاین پارملان د پروژې د 

رول په نظر  ډول چې حکومت د بودیجې په پروسه کې د پارملان 

رسبیره پردې، وليس جرګه د   ، یو ناسم کار دې.کې نه نیيس

نه کوي ځکه چې پروژه د دوی   څارنهپروسې د پيل کیدو څخه هم  

  .29د الرښوونو رسه سمه پلې شوې نه ده 

 د مدين ټولنو ضعیفه ونډه  .6

پروژه د متویلونکو په همکارۍ د دولتي ادارو له لورې ډیزاین  دغه 

پروژې او   شوې وه؛ نه د مدين ټولنې سازمانونه او نه هم پارملان د

ډیزاین او جوړښت په مرحله کې ښکیل وو. دا په داسې لویو  

پروګرامونو په شفافیت او د خلکو په ګډون باندې پوښتنې راپورته  

کوي. اړینه ده چې خلک پوه يش چې د دوی په پیسو باندې څه  

کوم پیسو د لګښت لپاره څه پالن لري  هغه  تررسه کیږي یا دولت د  

 د خلکو څخه راټولیږي. چې د مالیاتو په بڼه 

 پروژې د شکایتونو میکانیزم   ميل دسرتخواند  .7

یو شمیر رسې کرښې چې د نړیوال بانک لخوا په خپاره شوي منظم  

راپور کې پیژندل شوي دي په ګوته کوي چې د ګټه اخیستونکو د   

چیرې چې کمکونه   شتون لريداسې خربونه  ۲۳شمولیت په اړه 

په دې کې د همدغه راز . 30شويمستحق خلکو ته نه دي سپارل 

   ميل دسرتخواند    شامل وو.راپورونه هم    ۲کورنیو ناقانونه شمولیت  

پروژې په ویبپاڼه کې د خپور شوي وروستي راپور له مخې، په ټولیزه  

ته   ۱۱۲۰شکایتونه ترالسه شوي چې له دې څخه  ۱۲۲۹توګه 

سیمه ایزو ارګانونو  یې تر کار الندې دي. دا د    ۱۰۹او    رسیدنه شوې

 
څیړنې ته داسې  ۲د می په   ۲۰۲۱ودیجوي کمیسیون غړي د . د پارملان مايل او ب 28

 وویل. 
څیړنې ته داسې  ۲د می په   ۲۰۲۱. د پارملان مايل او بودیجوي کمیسیون غړي د  29

 وویل. 

کې دي   ټکررسه په  څرګندونود یوه چارواکي د  خپلواکې ادارې

شکایتونه   ۱۲۰ې دوی هره ورځ چې دې څیړنې ته یې ویيل چ 

 ترالسه کوي.

د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې هغه پوسټرې او بروشورونه  

شکایتونو د میکانیزم د  ویشيل او نصب کړي چې د ټولنو ترمنځ د 

بریښنالیک له الرې په  شکایتونه د خربتیا څرګندوي. حل 

hekayat.ccnpp@gmail.coms  ،

complaints@KMDP@outlook.com  او-REACH

MRRDgrievance@ccnpp.org    بریښنالیکونو باندې رشیکیدلی

ی يش له الرې یې خپل  يش. د تلیفون وړیا شمیره چې ښاریان کول 

ده. د وړیا شمیرو له الرې د شکایتونو   ۳۳۳۰ ،شکایتونه ثبت کړي

ترالسه کولو مرکزي سیستم شتون لري چې مرکز یې د سیمه ایزو  

ارګانونو دننه موقعیت لري. شکایتونو ته د رسیدنې مجموعي موده  

په مختلفو کچو کې توپیر لري. په عمومي توګه، یو شکایت ته د  

ورځو پورې ده. په داسې حال کې چې    ۳۰نه تر    ۳ې موده د  رسیدن

پروژې په   ميل دسرتخواند شکایتونو دثبتولو په اړه معلومات د 

جدي   د  یا د دویترشیحات د شکایاتو  ویب پاڼه کې شتون لري،

 حکومت له لورې نه خپریږي. وايل کچه د 

د خوراکي توکو د کڅوړو تدارک او د مرستندویه  .8

 رشیکانو رسه تړون  

پروژې په ویب    ميل دسرتخواند پروژې اسنادو پر بنسټ چې د 

پاڼه کې خپاره شوي دي، د خوراکي توکو کڅوړې باید د تدارکاتو  

يش. د کلی پراختیایی  تررسه  د ځانګړي الرښود او فورمونو رسه سم  

شورا به د موجوده رسنیو د بیلګې په  توګه، د جومات، راډیو او  

د نرخ اخیستنې غوښتنه اعالن   الرو په مرستېاو نورو  ښوونځي

په هرصورت، د نرخ اخیستنې غوښتنلیک باید د اړونده     31کړي.

پرچون پلورونکو او سوداګرو رسه رشیک يش او د درې کسیز هیئت  

په  خو .32کمیټه په ټولو نرخونو باندې بیا کتنه وکړي څخه جوړه 

تدارکاتو په اړه   توکو د کڅوړو دخوراکي . د داسې نه دهعمل کې 

30 ibid 
31 https://dastarkhanmili.org/wp-

content/uploads/2021/02/Community-Procurement-Manual-
August-26-2020.zip  
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او کاپیسا   . د جالل آباد، لغامننه لريشتون    خربتیاهیڅ اعالن یا 

 .یو شمیر بیلګې شتون لريڅخه 

 شوراګانو د تسهیل  د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوايل

دوی د ميل  ه رضایت رسه قرارداد کوي ترڅو  کوونکو بنسټونو څخه ب

له الرې  واحدې منبعې وکړي. دا د رام کې هم دسرتخوان پروګ

وليس تړون  هم د  هادار  هتررسه کیږي. دسیمه ایزو ارګانونو خپلواک

په هرات، جالل آباد او کندهار ښارونو    تسهیل کوونکو بنسټونو رسه

سیمه  والیتي مرکزونو لپاره به    ۱۱. د پاتې  قراردادونه امضا کويکې  

  ميل دسرتخوان  / وليس تړون پروګرامد ایزو ارګانونو خپلواکه اداره 

د سیمه ایزو  رسه قرارداد وکړي. کلیوايل  تسهیل کوونکو بنسټونو 

واحدې رسچینې  د تسهیل کوونکي  غهدبه  ارګانونو خپلواکه اداره

غیر دولتي سازمانونو    به هغه    د کابل ښاروايل تدارک کړي.  له الرې  

  پروګرامونو  یيا پرمختیکمکونو او د کابل ښار چې سسو رسه مؤ  یا

 قرارداد کوي., ه لري، رسه د تسهیل کوونکو په حیثتجرب

 د ټولنې زیان منونکي خلک ښکیلول .9

خلکو د ګډون اصولو رسه سم د ميل دسرتخوان پروګرام اسايس  د 

(، راستنیدونکو، کوچیانو  IDPsداخيل بې ځایه شویو خلکو )  موخه

. په داسې حال کې چې  ته کمک ورکول دياو اقتصادي مهاجرینو  

د ټولنې پرمختیايي شوراګانو ته روزنه ورکول کیږي، دوی ته  

الرښوونه کیږي چې په ځانګړي ډول هغه کسان چې مرستې ته  

وپیژين.  مرشان زیاته اړتیا لري، داخيل بې ځایه شوي او د کورنیو 

کې دې څیړنې هیڅ  ې په مخ سم ښکاریږي، خو په عمل  غه د پاند

داسې شواهد ونه موندل چېرته چې د کلیو پرمختیایي شوراګانو د  

  و د او اقتصادي مهاجرین  کورنیو د رسپرستانو، داخيل بیځایه شویو

سپيڅلی هدف  هغه . دا د پروژې کیفیت او وې پیژندلو هڅه کړې

 .ضعیفوي چې دا یې ترالسه کول غواړي

معلوماتو ته  /روڼتياور ورکونه/ د پروژې راپ .10

 الرسسی

اړوند معلوماتو خپرولو لپاره یوه ميل دسرتخوان پروژې د تطبیق   د 

. حکومت د ګټه اخیستونکو شمیر، او د کلیو  33ویب پاڼه شتون لري 

پرمختیایي شوراګانو په اړه چې د خوراکي توکو کڅوړې یې ترالسه  

تازه معلومات وړاندې کوي. شکایتونو ته د    په اړه مالومات  کړي دي

شکایتونو ته رسیدګي    سلنه ٪۶۳رسیدنې د میکانیزم له مخې، 

  34شوې ده.

ځینې اندیښنې شتون   مالوماتو ته د الرسيس اړوند  رسه له دې،

لري. د بیلګې په توګه، د شکایتونو حالت یا کچه معلومه نه ده او  

  يش کولی  خپریدل. دا شکایتونه اولس لپاره نه خپریږيمه په عا

د پروژې پيل   وګوري چېکو رسه مرسته وکي چې هغوی ترڅو خل 

کولو مرحله کې څه تیریږي.

 

  

 
33 It can be accessed here: https://dastarkhanmili.org/?cat=105 .  34 ibid  

https://dastarkhanmili.org/?cat=105
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پایله 

پروژه د خوراکي توکو د   ميل دسرتخوان  په داسې حال کې چې

ته د هوساینې په وړاندې کولو ټینګار کوي،  وګړو رسه ویشلو رسه

و مخه  ل کید سم تطبیق دا یو شمیر ستونزې لري چې د دې د 

، نه دا میکانیزم لري  هټولیز ډول طرحه شوی نه و   پروژه پهنیيس. دا  

په څارنه کې برخه او نه د مدين ټولنې سازمانونو د پروژې پيل کیدو  

ک د خوراکي توکو  داسې راپورونه شتون لري چې غریب خللري. 

څرنګه چې ښکاره ده، دغه  د کڅوړو څخه بې برخې پاتې کیږي. 

فقط د یو میاشت لپاره خوراکي توکي خلکو ته ورکول کیږي  پروژه 

پروژه د پارملان له تصویب پرته پيل کیږي.  دا . .نه دهاغېزمنه ډېره 

دا به د ميل بودیجې د تصویب په مرحله کې د پارملان او مالیې  

  ترینګلې کړي. په پروژه کې د اداري فساد ال ترمنځ اړیکې وزارت 

  د مدين ټولنې او پارملان د غړو له لورې د پروژې په پیل کې خطر 

 .څرګنده شوی و

 سپارښتنې

  د ميل دسرتخوان ته ورته پروژو  ېټولندولت باید د مدين  •

 کې ښکېل کړي. طرحه کولو په پړاو 

لخوا د  ډلې  درېيمې په څارنه کېپيل کولو  د لویو پروژود  •

 باید مدين ټولنې هم ښکیل کړي.کې میکانیزم   څارنې

په    تصويب  پارملانباید د    لپارهد دا ډول لویو پروژو پيل کیدو   •

 پام کې ونیول يش. 

کله چې د ګټه اخیستونکو لیسټ مکمل يش، هغې نه   •

وروسته باید هغه رضورت مند خلک چې د خوراکي توکو څخه  

باید د خوراکي توکو کڅوړې ورته یو ځل  برخمن شوي نه وو، 

 .بیا وړاندې يش

کې شامل وي    خوراکي توکو کڅوړوکیفیت چې د    هغه توکود   •

 ښه او د کارولو وړ وي.  باید  

  د دوه ځيل ویش کڅوړو  خوراکي توکوې د په ځینو سیمو ک  •

 يش.  وڅارلپه اړه د خلکو شکایتونه باید جدي 

د يوې مياشتې د لګښت  د یوې کورنۍ    ویشل کیدونکې توکې •

د  پروژه باید په بېال بېلو سیمو کې د بېوزلۍ  .لپاره کايف دی

يش.  طرحه سلنو پر بنسټ
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