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مطبُعاتي اعالمیً
د افغانستان دعامې روغتیا په وزارت کې د سپارښتنو د پلي کیدا په اړه د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې او ګډې کمیټې
دویم ربعوار رپوټ

کابل ،افغانستان ،د سلواغې  :۴۹۳۱ ،۴۱وه َرځ د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه «د عامې روغتیا په وزارت کې
د اداري فساد د زیانمننې ارزونې» په اړه رپوټ کې د سپارښتونو د پلي کیدو په اړه خپل دویم ربع وار څارنیز رپوټ خپروي .د څارنې او ارزونې کمیټه د
عامې روغتیا په وزارت کې د خپلو سپارښتنو له پلي کیدا څخه په منظمه توګه څارنه کوي او هر درې میاشتو کې خپل څارنیز رپوټ خپروي.

د افغاوستان د عامې رَغتیا َسارت د رپُټ َرکُلُ پً دې ربع (اکتُبز ،وُمبز ،ډسمبز) کې د څاروې اَ ارسَوې کمیټې د سپارښتىُ د پلي کیذَ
د تطبیق پً اړي اقذامُوً تزسزي کړي اَ بیالبیلُ بزخُ کې یې پزمختګ کړی دی .د عامې رَغتیا َسارت ،د درملوُ اَ ببوي موالوُ تُ د تى وی
ملي اداري د درملُ د مارکیټُوُ څخً د څاروې ،تاسیساتُ اَ فارمسسو توً د فلوالیتُوُ د زوُاس َرکُلوُ ،د رَغتیوایي موالوُ تُ اَ درملوُ بو ،
باسار کې د درملُ د کیفی اَ بیې څخً د څاروې پً مُخً ایجاد کړې دي .د درملُ اَ ببي موالُ تُ د تى ی ملي ادارې د  ۷۶۴بٍزویوُ تُلیوذي
کمپىیُ څخً چې پً دې اداري کې ب دي  ۵۹کمپىۍ حذف کړي دي اَ پً (د شزکتُوُ د بیا ب کُلُ بزح) باوذې کوار کوُي .د رَغتیوا َسارت
شکایتُوُ تً د رسیذا یُ مزکش ٌ ایجاد کړی دی .د عامې رَغتیا َسارت شوکایتُوُ توً د رسویذا مزکوش سوزي لوذې چوې یوُي ووُې رامى توً شوُې
اداري دي ،د شکایتُوُ  ۰۲۱قضیُ تً رسیذوً کړې دي .د افغاوستان د عوامې رَغتیوا َسارت د رپوُټ َرکُلوُ ددې دَرې پوً ززیوان کوې د اداري
فساد پز َړاوذې ستزاتیژي چې د څاروې اَ ارسَوې د کمیټې ټُلې سپارښتىې راوغاړي ٌو توذَیه کوړې دي چوې د ٌغوې د پلوي کیوذَ پوً اړي بوً پوً
راتلُوکې ربع کې رپُټ َړاوذې شي.
پً ټُلیشي تُګً ،د عامې رَغتیا َسارت تً د څاروې اَ ارسَوې کمیټې لً خُا ټُلُ  ۰۰۹سپارښتىُ لً زملوې څخوً  ۰۷یوې پوً بړوپړي تُګوً اَ۶۶
یې پً قسمي تُګً پلي شوُي دي اَ د  ۷۱سپارښوتىُ پوً اړي د رَغتیوا َسارت لوً خوُا ٌویم اقوذاو ووذې شوُی .سوزبیزي پوزدې ،د عوامې رَغتیوا پوً
َسارت کووې د څوواروې اَ ارسَوووې کمیټووې لووً خووُا سپارښووتىُ پووً پلووي کیووذَ کووې وىرووُوې شووتً .د رَغتیووا َسارت د یىووُ ریاسووتُوُ تووزمى اَص د
سپارښتىُ پلي کیذَ لپاري سمً ٌمغږي وړتً ،کً څً پً یىُ پیښُ کې متضاد اَ متىاقض مالُموات د څواروې اَ ارسَووې لوً کمیټوې سوزي شوزی
شُي ديٌ .مذارورً ،د یىُ ریاستُوُ لً خُا د سپارښتىُ د پلي کیذَ پً َړاوذې مقاَم ٌ احسواص کیوږي چوې دغوً اموز د څواروې اَ ارسَووې
کمیټې لً خُا د څاروې پزَسً یىې َختُوً لً وىرُوُسزي مخامخ کُي.
په ټولیزه توګه ،ورستیو درې میاشتو کې د عامې روغتیا د وزارت اقدامونه مثبت وو خو د روغتیا په سکټور یې اغیزې تر اوسه نه محسوس کیږي .د
څارنې او ارزونې کمیټې وروستیو درې میاشتو کې د عامې روغتیای د وزارت اقدامات مثبت ارزولي او ستاینه یې کوي.
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