
 

عد ملي عمل درېيم پروګرام کې د شموليت په موخه د ټولنې بېالبېلو پرګنو وړاندېز شويو موضو

 دارۍ مشارکت اعالميهد افغانستان پرانيستې دولت خهګانوراټولولو په مو

 

دارۍ مشارکت د ملي عمل درېيم پروګرام د تدوين بهير د پرانيستې دولت ولتد افغانستان اسالمي جمهوري د

 په نېږدې ورځو کې پيلېږي. 

د ملي  وهېوادون وغړيدغه سازمان د الرښود په بربنسټ، د  د (OGP) دارۍ مشارکت د پرانيستې دولت

عمل پروګرامونه د مدني تولنې بنسټونو په مشارکت تدوين او چمتو کېږي. د افغانستان اسالمي جمهوري 

دارۍ مشارکت غړيتوب له ترالسه کولو تر دې دمه خپل د ملي عمل پروګرامونه د دولت د پرانيستې دولت

 ياد الرښود په رڼا کې تدوينوي.

ه بريا سره تطبيق شوی او د ملي عمل دويم پروګرام د مدني ټولنې د افغانستان ملي عمل لومړی پروګرام پ

او د تطبيق په وروستيو پړاوونو کې دی. د شوی بنسټونو او هېوادوالو په پراخ مشارکت سره تدوين 

راووړنکې ژمنې شاملې دي چې بدلون ۸۱افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ملي عمل دويم پروګرام کې 

د ملي پاليسيو په تدوين  او ورکوونه زياتهيې د عامه خدماتو په برخه کې روڼتيا او حسابپه تطبيق سره به 

ژمنې  «ېررقې منذيفع مالکيت د ثبت او پلټ» د بېلګې په ډول د کې د عامه مشارکت زمينه برابره شي. 

يادونه او تصويب شوې،  نو روڼتيا لوړاوي په برخه کې تدويوينې اورکوونې، ځوابد حساب څخه چې

ډول ډول جرمونو ) مالياتي فرار، د پيسو تطهير، د  له په سم تطبيق سره به ېوکړو. په باوري توګه د هغ

  څخه مخنيوی وشي.  (يي توکيو قاچاقترهګرۍ تمويل او د نشه

ان ، د افغانستييدو دی او ډېری ژمنې يې بشپړې شودا چې د ملي عمل دويم پروګرام د تطبيق وخت په تمام

يم پروګرام د رېدارۍ مشارکت د ملي عمل داسالمي جمهوري دولت په پام کې لري چې  د پرانيستې دولت

له ټول وزارتونو، خپلواکو ادارو، د مدني ټولنې بنسټونو، رسنيو، له دې کبله ، نو يهم پيل کړچارې  تدوين

ګانې عړاندېز شوې موضوهيله کېږي څو خپلې و تي سکټور او هېوادوالو څخه په درښاو تحصيل زښووني

ورکوونې، د عامه پاليسيو په تدوين او تطبيق بهير کې د هېوادوالو مشارکت د ښهچې په ) روڼتيا، حساب

 دد ملي عمل درېيم پروګرام کې  (پورې اړوندې وي او له نوې ټيکنالوژۍ څخه استفادې  اويوالي او لوړ

الندې برښناليک له الرې له موږ سره شريکې پورې د نېټې  03کال د زمري تر  ۸۰۱۱شموليت په موخه د 

 کړي. 

 Faisal.stanekzai2@gmail.com وا info@ogpa.gov.af   

پروګرامونو د آسانچاري رول لري  دارۍ سکرتريت د هېواد د ملي عملد يادونې ده چې د پرانيستې دولت

مراجعو په تېره د افغانستان پرانيستې  وګانې به له توحيد وروسته اړونداو ستاسو وړاندېز شوې موضوع

 دارۍ مشارکت ټولګې عمومي فورم ته وړاندې شي. دولت

ته مراجعه  دارۍ مشارکت ويب سايټپرانيستې دولتد  پارهد الزياتو معلومات له

   https://ogpa.gov.af     .وکړئ:
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