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ﺳﺮو زرو ﺗﮫ
رﺳﯿﺪﻧﮫ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﭘﮫ دې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺮﻧ ﮫ ﻟﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ

اﭘﺮﯾﻞ٢٠١٢ -
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ﻟﻨ ﯾﺰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﮭﻮري دوﻟﺖ ) (GIRoAﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﮫ را ﻮﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ ھﻐﻮ ﺗﻌﮭﺪاﺗﻮ
ﺗﮫ ژﻣﻦ دی او ﮫ راﻏﻼﺳﺖ ورﺗﮫ واﯾﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او ﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري راﻣﻨ ﺘﮫ ﮐﻮي .دﻏﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺑﯿﺎﻧﻮي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﻗﺮار دادوﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﮫ دﻏﻮ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐ ي.
ﻠﻮﺑﻞ وﯾ ﻨﯿﺲ د ﻋﯿﻨﮏ د ﻣﯿﺴﻮ ﮐﺎن د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﻗﺮارداد وﮐﻮت .ددې ﻟﭙﺎره ،ﭼﯥ ﻻ ډﯦﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻮي ﺗﺤﻠﯿﻠﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې
ﮐ ي ،ﻠﻮﺑﻞ وﯾ ﻨﯿﺲ ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﮫ ﮐﺘﻨﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﮐ ي او د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﻗﺮه زاﻏﺎن د ﺳﺮو زرو ﻗﺮار داد
ھﻢ و ﻮري .دﻏﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ د دواړو ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻣﺜﺒﺖ ﮑﻲ ﭘﮫ ﻮﺗﮫ ﮐﻮي او ﭘﺮ ھﻐﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺑﺤﺚ ﮐﻮي ،ﭼﯥ
ﻻډﯦﺮې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.
ﭘﮫ دې ﮐﺘﻨﮫ ﮐﯧﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﭘﮫ ﻗﺮه زاﻏﺎن ﮐﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻧﺸﺮوﻟﻮ او ھﻐﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺗﺮ ﺳﺘﺮ ﻮ ﺷﻮی .ﺧﻮ د ﻋﯿﻨﮏ ﭘﮫ ﯧﺮ؛ ﻮﻟﻨﯥ ﺗﮫ د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻧﮫ دی
ﺷﻮي او دا د ﻧ ﯾﻮال ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮑﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺎم وروﺳﺘﮫ ﭘﺎﺗﯥ واﻟﯽ دی.
د دﻏﻮ ﻗﺮار دادوﻧﻮ د ﺣﻖ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ د ﯾﻮه ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﮭﻤﮫ ﺑﺮﺧﮫ ده ،ﭼﯥ د ﻋﻮاﯾﺪو ﻟﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ او دواﻣﺪاره ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي .دا ﭘﮫ ﺎﻧ ي ډول ﭘﮫ ھﻐﮫ ھﯿﻮاد ﮐﯥ ﻣﮭﻢ دی ،ﭼﯥ ﺟ ه ﭘﮑﯥ رواﻧﮫ
وي ،داﺧﻠﻲ وﺿﻌﯿﺖ د ډاډ وړ ﻧﮫ وي او د ﺳﯿﻤﯥ اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﯥ ﺑﺎوره وي .ﻠﻮﺑﻞ وﯾ ﻨﯿﺲ ھﻠﻤﻨﺪ دی،
ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د اوﺳﻨﯿﻮ او راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ او ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ -ﭘﮫ ﺎﻧ ي ډول د
ﺣﺎﺟﯿ ﮏ د اوﺳﭙﻨﯥ د ﮐﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻗﺮارداد ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ.

اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ

د ﻗﺮارداد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او ھﻐﮫ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﻰ



ﭘﮫ اﻧ ﻠﯿﺴﻲ ژﺑﮫ د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﺧﭙﺮﯦﺪل او د ﻗﺮارداد ﺟﺰﯾﺎت ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ور ﭙﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﺮﯦﺪل د ﻋﯿﻨﮏ ﻣﻌﺪن
د ﻗﺮار داد ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻟﻮی ﭘﺮﻣﺨﺘ دی ،ﭼﯥ ﯾﻮازې ﻟﻨ ﯾﺰ ﯾﯥ ﻧﺸﺮ ﺷﻮ.
ﭘﮫ ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻛﯥ ﻧﯿﻤ ۍ دي .د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد د ﻋﯿﻨﮑﻮ ﻗﺮارداد ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﻟ ﺟﺰﯾﺎت
ﻟﺮي او ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻋﻤﺪه او ﻣﮭﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ ﺎﻧ و اﺳﻨﺎدو ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي ،او ﺗﺮ اوﺳﮫ ﻧﮫ دي ﺧﭙﺎره
ﺷﻮي .دا ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﻼن ﺷﻮﯾﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﮭﻤﻮ ﺟﺰﯾﺎﺗﻮ او دھﻐﮫ ﻗﻮي اﻏﯿﺰو ﺗﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻻﺳﺮﺳ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮫ دي.
د ﻗﺮه زاﻏﺎن او ﻋﯿﻨﮏ دواړوﻟﭙﺎره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﮑﮫ د اﻣﺘﯿﺎزﺣﻖ او د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﻲ اﻧﺪازه ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ اﻋﻼن ﺷﻮي
دي .اﻟﺒﺘﮫ د ﻣﺘﻮﻗﻊ او اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮫ اړه ھﯿ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ اﺧﯿﺘﺎر ﮐﯥ ﻧﺸﺘﮫ ،دﻏﮫ ﺷﺮاﯾﻂ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻋﺎﯾﺪاﺗﻮ
ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﮫ ﻧﻈﺎرت او ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺮ ﻲ.
د ﻟﯿﮑﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل او ھﻤﺪارﻧ ﮫ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت ﭘﮫ وﯦﺐ ﭘﺎ ﮫ ﮐﯥ د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﯾﻮازې ﭘﮫ اﻧ ﻠﯿﺴﻲ ژﺑﮫ
دی ،ﻧﮫ ﭘﮫ ﭘ ﺘﻮ او دري ،ﭼﯥ دا ﭘﮫ ﺧﭙﻞ وار ﺳﺮه د ﻗﺮارداد ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﮫ د ﺧﻠﮑﻮ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪودوي.



د ﻗﺮه زاﻏﺎن او ﻋﯿﻨﮏ دواړو ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره ﭘﮫ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د ﭘﺎﻧ ﮫ اﭼﻮوﻧﮑﯿﻮ ﮐﻤﭙﯿﻨﻮ د ﯥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،او د ﺷﺮﮐﺖ
د ﺟﻮړ ﺖ ﭘﮫ ون اړﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪود دئ.






د ﻗﺮارداد د ﻣﺴﻮدې ﻃﺮح ،ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ




د ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺘﻮ د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد د ﻋﯿﻨﮏ ﺗﺮ ھﻐﮫ ﯾﻮ ﺳﺘﺮ ﺎم
وروﺳﺘﮫ دی .د ﻋﯿﻨﮏ ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﯿﻨﯥ ﻧ ﯾﻮال ﻻر ﻮدوﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻗﺮه زاﻏﺎن ﯾﻮازې ھﻐﻮ ﻣﻌﺎھﺪاﺗﻮ ﺗﮫ
ﻣﺘﻌﮭﺪ دی ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ي دي ﯾﺎ ﯾﯥ ﮐﻮي او ﮐﻤﭙﻨﯥ ﺑﺎﯾﺪ دا ﻣﻮاﻓﻘﮫ وﮐ ي ،ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ دي.
د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻣﻘﺮرات د اﺻﻼح ﮐﯿﺪو ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ دي .ﺧﻮ د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ
دي:
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د ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻨﺪ/ﻣﺎده ،ﺗﺮ ﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﮫ د ﭘﺮوژه اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻦ ډول "ﺛﺎﺑﺖ وﺳﺎﺗﻲ" ،او ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ
ﮐﮫ ﭘﮫ ﭘﺮوژه ﮐﯥ د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎﻟﻲ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو او ﻧﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺗﺤﻘﻖ او اﻏﯿﺰې ﻣﺨﮫ وﻧﯿﺴﻲ .ﻟﮫ ھﻤﺪې
اﻣﻠﮫ د ﻋﯿﻨﮏ ﻟﮫ ﻗﺮارداد ﺨﮫ ﯾﻮ ﺎم وروﺳﺘﮫ دی.
د ﻋﯿﻨﮏ د ﮐﺎن ﭘﮫ ﯿﺮ ،د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﭘﮫ ﻣﺴﻮده ﮐﯥ ھﻢ ﻏﻠﻄﯽ او اﺑﮭﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد دئ ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻮﺗﮫ
ﺷﻲ ،ﭼﯥ وروﺳﺘﮫ د اﺧﺘﻼف او ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻣﺨﮫ وﻧﯿﻮل ﺷﻲ.

اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮرات






د






د ﻋﯿﻨﮏ ﭘﮫ ﯿﺮ ،د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ډﯦﺮ ارز ﺘﻨﺎک او د زﯾﺎﺗﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﯽ ﻗﺮارداد دئ .دﻏﻮ
ارﻗﺎﻣﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳﺮه ،دﻟﺘﮫ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﯿﺪا ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ آﯾﺎ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ )د ﺑﯿﻠ ﯥ ﭘﮫ ډول ﭘﮫ ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ ﻤﮑﯥ او
اوﺑﻮ ﺗﮫ د ﻻس رﺳﻲ ﺣﻖ د ﻻﺳﮫ ورﮐﻮل -ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﮫ و ﻮرئ( ﺑﺸﭙ ﻟ ﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻲ دي او ﮐﮫ ﻧﮫ.
د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﮐﯥ  ١٠٠٠٠٠ډاﻟﺮ د ﭘﺮوژې ﻟﺨﻮا د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ او ﯾﺎ ھﻢ ﺑﻞ ډول راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮي
زﯾﺎن د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎره ﺎﻧ ي ﺷﻮي دي .ﺧﻮ دﻏﮫ ﺷﻤﯿﺮه ډﯦﺮه ﮐﻤــــــــــﮫ ده .دا ھﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﻧﺪه ﭼﯥ دﻏﻮ ﭘﯿﺴﻮ ﺗﮫ
ﺑﮫ ﻮک او ﻨ ﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي او داﺳﯥ ﮐﻮﻣﮫ ﻣﺎده ھﻢ ﻧﺸﺘﮫ ﭼﯥ ﮐﮫ د ﮐﻤﭙﻨ ﻟﺨﻮا او ﺘﯽ زﯾﺎن ﺗﺮ دې ﭘﯿﺴﻮ
زﯾﺎت وي ﻧﻮ ﮫ ﺑﮫ ﮐﯿ ي.
ھﻐﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﭼﯥ ﮐﻤﭙﻨ د ﺎﯾﻲ اﻓﻐﺎن ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﻋﯿﻨﮏ ﭘﮫ ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﮐ ي دي ،د ﻗﺮه
زاﻏﺎن ﭘﮫ ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﻧﺸﺘﮫ .دﻏﮫ ﺷﺮط ھﻐﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﮫ ﮫ ﭼﯥ ﻮﻟﻨﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﭘﺮاخ ډول ﻟﮫ ﭘﺮوژې ﺨﮫ
ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي ،ﻣﺤﺪودوي .ھﻤﺪارﻧ ﮫ دا ھﻢ ﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﭼﯥ ﻮﻣﺮه اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻟﮫ دې ﭘﺮوژې ﺨﮫ ﮫ ﭘﻮرﺗﮫ
ﮐ ي.

ﻮﻟﻨﯥ ،ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ،ﺳﯿﻤﮫ ﯾﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎد او ﮐﻠﺘﻮر ﭘﮫ اړه ﻣﻘﺮرات:
د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد؛ ﮐﻤﭙﻨ ﺗﮫ ﭘﺮاﺧﮫ ﻤﮑﮫ او د اوﺑﻮ ﺣﻘﻮق ورﮐ ي دي ،دا ﭘﺪاﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﮫ ده ﭼﮫ د ﻋﯿﻨﮏ د ﮐﺎن
ﭘﮫ ﺧﻼف ،ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﻤﭙﻨ د ﯾﺎدو اوﺑﻮ او د ﻤﮑﯥ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﮫ اړه ھﯿ ډول ﻣﻮﮐﻠﻔﯿﺖ ﭘﺮ ﺎن ﻧﮫ دي ﻣﻨﻠﯽ .دا ﺑﮫ
ﭘﺮ ﻮﻟﻨﯥ ،ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ او ھﻤﺪاراز ﭘﺮ ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺪي اﻏﯿﺰې وﻟﺮي.
د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد داﺳﯥ ﻣﺎدې ﻟﺮي ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﻮﻟﻨﯿﺰ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت او ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻧﻮر ھﻢ ﮫ
ﮐﻮي .ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﮐﻠﮫ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ د ﮐﺎر ﭘﻼن ﺟﻮړﯾ ي ﻧﻮ ھﻐﻮی ﺑﮫ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎﻟﻲ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو او ﮐﻮﻟﺘﻮري ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﺗﮫ
ﭘﮫ ﮫ ډول ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ ﮐﻮي .ﺧﻮ وزارت ﺗﮫ د ﭘﺮوژو د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﯥ اوآرزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻟ ورﮐ ل ﺷﻮی وﺧﺖ ﺑﮫ دا
ﮐﺎر ﻧﺎﺷﻮﻧ ﮐ ي ﭼﯥ وزارت ﯾﯥ د ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰې ﻮﻟﻨﯥ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﭘﻮره ﺗﻮ ﮫ ﺗﺮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو
ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﻲ.
د ﻗﺮه زاﻏﺎن ﻗﺮارداد ﭘﮫ وزارت ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮ ﺷﺮط دا ھﻢ ږدي ﭼﯥ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ ﻟﮫ ﮐﻤﭙﻨ ﺳﺮه ﺑﮫ د ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﮫ ﺣﻞ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ دا ﯾﻮ ﺳﭙﮏ ﺷﺮط دی او ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺪې ﻣﻌﻨﯥ وي ﭼﮫ د ﮐﻤﭙﻨ د ﻣﺎﻟﻲ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻮﻟﻨﯿﺰ او
ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﮫ اړه ﭘﻼﻧﻮﻧﮫ ﻻ ھﻢ ﻧﮫ دي ﺣﻞ ﺷﻮي.
ﯾﻮ ﻗﺮارداد ھﻢ داﺳﯥ ﻣﻘﺮرات ﻧﻠﺮي ﭼﯥ د اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮﯾﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه دې ﺳﻼﻣﺸﻮره او ﯾﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﻧﯿﻮل ﺷﺊ،
ﭼﯥ دا ﯾﯥ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﮫ ﻧﯿﻤ ﺗﯿــــــــﺎ ده .ھﻤﺪاراز دواړو ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮق او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ارزوﻧﯥ ﻟﮫ ﭘﺎﻣﮫ
ﻏﻮر ﻮﻟﻲ دي.

اﻣﻨﯿـــــﺖ
 د ﻋﯿﻨﮏ او ﻗﺮه زاﻏﺎن دواړو ﻟﭙﺎره د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗ وﻧﻮﻧﮫ ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﮫ ﺟﻼ ﺟﻼ ډول ﺑﺤﺚ او ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ،ﭼﯥ
ﻋﺎم ﺧﻠﮏ ورﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳ ﻧﻠﺮي .ﮑﮫ ﺧﻮ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﮫ ﻧﺪه ﭼﯥ دا ﺗ وﻧﻮﻧﮫ ﺑﮫ د ﻧ ﯾﻮال ﺗﺠﺎرﺑﻮ او ﻣﻌﯿﺎراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن
وﻟﺮي او ﮐﮫ ﻧﮫ.

ﻧﻈﺎرت او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﮫ






د ﻗﺮه زاﻏﺎن د ﭘﺮوژې رﺳﻤﻲ ﻧﻈﺎرت ﭘﺪې ﺷﺮط ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود دی ﭼﯥ د ﭘﻼن ﺷﻮي ﻟﯿﺪﻧﯥ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﺑﮫ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي.
دا ﺷﺮط د ﻋﯿﻨﮏ ﭘﮫ ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﻧﺸﺘﮫ.
ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻗﺮارداد ﭼﺎپ او ﺧﭙﺮول ارز ﺘﻤﻨﺪ وي او د ﻋﯿﻨﮏ د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻧ ﮫ ﻞ ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﻧﻮرو
ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺮوژو اﺳﻨـــــــﺎدو ﺗﮫ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ،د ﺳﯿﻤﮫ ﯾﯿﺰو ﻮﻟﻨﻮ او د ﻣﺪﻧﻲ ﻮﻟﻨﻮ د ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻧﻈﺎرت ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﯾﻮ ﻣﮭﻢ ﺧﻨ ﻞ ﮐﯿ ي
د ﻋﯿﻨﮏ د ﻗﺮاداد ﭘﮫ ﯿﺮ؛ د ﺳﯿﻤﮫ اﯾﺰو ﻮﻟﻨﻮ د اﻧﺪﯾ ـــــﻨﻮ او ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﮐﻮم وﻋﺪه ﺷﻮی ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﺸﺘﮫ او
ﻧﮫ ھﻢ ﭘﮫ ﻋﺎم او ﮑﺎره ډول د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮم ﺷﺮط ﻣﻮﺟﻮد دي .ﻟﺪې ﭘﺮﺗﮫ ﯾﻮ وﯦﺮه دا ھﻢ ده ﭼﯥ ﻻﯾﻨﺤﻠﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﮫ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ﺷﺨ ې راﻣﻨ ﺘﮫ ﮐ ي.
ﭘﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﺮه زاﻏﺎن د ﻗﺮارداد ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺎ ﭘﺮ دې ﮐﯥ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺮارداد ﮐﯥ ﯾﯥ داﺳﯥ ﻣﺎدې ﺗﮫ ﺎی ورﮐ ی
ﭼﯥ ﮐﮫ درﯾﻢ اړخ ﺗﮫ ﮐﻮم زﯾﺎن ﯾﺎ زﺧﻢ ورﺳﯿ ي ﻧﻮ ﮐﻤﭙﻨ ﺑﮫ ﯾﯥ ﻣﺴﻮﻟﮫ وي .ﮐﻤﭙﻨ ﺑﮫ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ د ﮐﺎر ﭘﮫ وﺟﮫ
او ﺘﻲ زﯾﺎن ﯾﺎ زﺧﻢ ﺗﮫ ﭘﮫ اوﺗﻮﻣﺎت ډول ﻣﺴﻮﻟﮫ ﻧﮫ وي ﺑﻠﮑﯥ ددې ﭘﺮ ﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻣ ی دا ﺛﺎﺑﺘﮫ ﮐ ل ﺷﺊ ﭼﯥ ﮐﻤﭙﻨ ،
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دھﻐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﯾﺎ دوﯾﻢ ﻻس ﻗﺮاردادي ) (sub-contractorsﺧﻄﺎ او ﺑﯽ ﻏﻮري ﮐ ې ده .دا ﺷﺮط ﮐﯿﺪای ﺷﻲ
ددې ﻣﺎدې د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﯿﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﯾﻮ ﻣﮭﻢ ﺧﻨ وی ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﺳﺮه ﯾﯥ ﻗﯿﻤﺘﻲ او وﺧﺘ ﯿﺮ ﺷﺨ ې ﺗﮫ ھ ﻮي او
ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ﭼﯥ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﮫ ﯾﯥ ﺟﺒﺮان ورﻧﮑ ل ﺷﻲ.

ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ

د وﻧﻮاﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن ﺷﻮې دي .زﻣﻮږ د ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻠﻮﺑﻞ وﯦ ﻨﺲ ﻠﻮر ﻏﻮره
ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ډول دي:
 .1د ﻗﺮارداد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او ﻻﺳﺮﺳﯽ

د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ ﺑﺸﭙ ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﺗﺮ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ھﺮ ﻮﻣﺮه ژر ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي
ﭘﮫ ﭘ ﺘﻮ ،دري او اﻧ ﻠﯿﺴﻲ ژﺑﻮ ﺧﭙﺎره ﮐ ي او ﯾﻘﯿﻨﻲ ﮐ ي ﭼﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ ﺷﻮې ﻮﻟﻨﯥ د ﻗﺮارداد ﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﮫ
ﺑﺸﭙ ﻻس رﺳ ﻟﺮي.
ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺮوژې د ﻧﻮرو ﻣﮭﻤﻮ اﺳﻨﺎدو ﻏﻮ ﺘﻨﮫ وﮐ ي ،ﭼﯥ د اﻣﻨﯿﺖ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو ﭼﺎرو ،ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل او ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﻟﺰاﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﮭﻢ ﺟﺰﯾﺎت وﻟﺮي او ھﻤﺪارﻧ ﮫ د ﭘﺎﻧ ﮫ اﭼﻮﻧﮑﯥ ﮐﻤﭙﻨ د ﺗﺸﮑﯿﻞ او ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﮫ
اړه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﭙ ﺗﻔﺼﯿﻞ وړاﻧﺪي ﮐ ل ﺷﺊ.
 .2د ﺧﻠﮑﻮ اﺷﺘــــﻐﺎل

راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﺎﻧ ي ډول ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ي .دا اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت د ھﻐﮫ
ھ ﻮ ﺳﺮﺑﯿﺮه وي ﭼﮫ د ﻣﺎﯾﻦ ﮐﯿﺪﻧﯥ ﺨﮫ د اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻮﻟﻨﯿﺰې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻃﺮح او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻮي.
ھﻤﺪارﻧ ﮫ ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﯥ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﮫ وړاﻧﺪی ﮐ ي ،ﭼﯥ د ﺳﯿﻤﯥ د ﺧﻠﮑﻮ اﻧﺪﯦ ﻨﻮ او ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﮫ ﭘﮫ
ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺳﺮه ﭘﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ډول ﻮاب وواﯾﻲ.
 .3ﻗﺎﻧـــــﻮﻧﻲ ﮐﺎری ﭼﻮﮐﺎټ

د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧ ﯾﻮال ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ او ﻣﻘﺮرات ﭘﻮره ﮐ ي ،ﭼﯥ دا ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ د ﻏﻮره ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
د  IFCد ﭘﺎﯾ ﺖ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ د ﺑﯿﻠ ﮫ ﭘﮫ ډول د ﺑﯥ ﺎﯾﮫ ﺷﻮو ﻮﻟﻨﻮ او د ﻤﮑﯥ د اﻏﯿﺰو او ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﻮ ﭘﮫ اړه اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ
ﻻر ﻮوﻧﯥ وړاﻧﺪي ﮐﻮي او د ﺳﻮدا ﺮی او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ اړه د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﮭﺎﺟﺮت ادارې )(UNHRC

ﻻر ﻮوﻧﯿﺰو ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﮫ اړه د اﻏﯿﺰو ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د دوﻟﺖ او ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺮرات
ﺑﯿﺎن ﮐ ي دي.

د ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﻏﻮر ﺳﺮه ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ل ﺷﻲ ،ﭼﮫ د ﭘﺮوژه ﭘﮫ اړه د ﻮﻟﻨﯿﺰ ،ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل او ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺻﺪق
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﮫ راﻣﻨ ﺗﮫ ﺷﻮي دي.
 .4ﻧﻈـــــﺎرت
د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ دا ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐ ل ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ د ﻗﺮارداد ﺳﺮه ﺳﻢ ھﺮ ډول اﻣﺘﯿﺎزات،
ﻣﺎﻟﯿﮫ او د ﮐﺎن ﮐﯿﻨﺪﻧﯥ ﻧﻮر ﻋﻮاﯾﺪ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮي  ،ﻧﻮ ﻗﺮاردادوﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ اړﺧﯿﺰ ،ﮑﺎره وي او ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻈﺎرت
ﺗﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﮐ ي.

د اﺷﺘﻐﺎل او روزﻧﯥ ﺗﻌﮭﺪاﺗﻮ ﭘﮫ ون ﻮﻟﻨﯿﺰې او ﻣﺤﯿﻄﻲ ﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ ھﺮډول ﺧﻄﺮ او ﻮاښ ﭘﺮﺗﮫ ﭘﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺳﺮه د ھﻐﮫ د ﺗﺤﻘﻖ د ﻣﺎﻧﻊ ﺨﮫ ﭘﺮﺗﮫ ذﮐﺮ ﺷﺊ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ اﻋﻼن ﺷﯽ ﭼﯥ د ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻖ او ﭘﻠﻲ ﮐﯿﺪل د ﺧﻠﮑﻮ
ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت او ﺎر ﻻﻧﺪي ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿ ي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻮم ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻮﻧﻪ
ﮐ ي دئ؟
ﻃﻼﺋﯽ

ﻧﻘﺮه
ﯾﯽ

ﺑﺮوﻧﺲ

د ﻣﺲ ﻋﯿﻨﮏ ﮐﺎن2008 ،

ﻧﻪ دي ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮي

------

ﻗﺮه زاﻏﺎن ﮐﺎن2011،

د ﻗﺮارداد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ او ﻻس رﺳ

-------

د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﻮﻟﻨﯿﺰ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ،
ﻣﺤﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي او ﮐﻠﺘﻮري اﻏﯿﺰو ﭘﮫ
اړه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ

د ﻮﻟﻨـــــﯥ وﻧ ه او د ﻮﻟﻨﯥ د
ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ او اﻧﺪﯾ ـــــﻨﻮ ﭘﮫ اړه
ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﮫ او د زﯾﺎن ورﮐ ه

-------

-------

اﻗﺘــــــــﺼﺎدي ﯥ

اﻣﻨﯿـــــــــــــﺖ

-------

ﺟﺎﻣﻊ ،ﮑﺎره او ﺧﭙﻠﻮاک ﻧﻈﺎرت او
ﺎر
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