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 .1لنډون
د څارنې او ارونې کمیتې حقوقي چوکاټ ،اداره ،کارکونکو ګمارنې بهیر ،لوی قراردادونه ،او د بریښنایې
پیژندپاڼو(بریښنایې تذکره) بهیر عملي میکانیزمونه و ارزول .د ګمارنې لپاره لیکلو کړنالرو نشتوالي ،د ګمارنې بهیر کې
د ملکي خدمتونو قانون په پام کې نه نیولو لپاره لیوالتیا ،د څارنې نشتون؛ او په بهیر کې د دولت ،ملي شورا ،او نورو
لوړپورو چارواکو السوهنه د څارنې او ارزونې کمیټې له خوا پیژندل شویو ستونزو کې ګډون درلود چې په دغې ادارې
کې د  ۰۷سلنه کارکونکو بي قانونه ګمارنه یې رامنځته کړي دي .د تدارکاتو قانونونو ناسم تفسیر او د بریښنایې تذکرو پیل
کولو لپاره د دولت رهبري فوري پریکړې د دې المل شوي چې یوشمیر قراردادونه په انفرادي توګه ترسره شي ،چې د
اداري فساد لپاره پوتانشیل معرفي کوی .سربیره پر دې ،یوشمیر تخنیکي قراردادونه مسلکي پلټنې ته اړتیا لري ،چې د
دغه رپوټ چوکاټ حوصله څخه بهر پاتې کیږي.

 .2مخینه
د  ۷۸۳۰کال په کب کې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت په بریښنایې پیژندپاڼو پروژي کار پیل کړ .پروژې په
ګډه توګه د افغانستان دولت ،اروپایې ټولنې او متحده ایاالت (د نړیوالې ودې لپاره د متحده ایاالتو اداري له لوري) له خوا
تمویل شوې ده .د پوره پلي کیدو لپاره د پوره بودجې اړتیا د  ۲۲۲میلیون دالرو شاوخوا ده ،چې  ۷۷۷میلیون دالر یې
پروژي بریښنایې تجهیزاتو او سیستم جوړولو لپاره اړین دي او تقریبا ٌ  ۷۲۷میلیون ډالر نور یې د پیژندپاڼو ویش او اداري
لګښتونو لپاره دی .تر اوسه ،د مالیې وزارت  ۵میلیونه دالر د ملي بودجه له لوري ،دغې پروژي لپاره په پام کې نیولي .د
 ۷۸۳۱کال وږي میاشت پورې د افغانستان دولت  ۵۱.۵میلیونه دالر په دغې پروژي لږولي دي چې  ۰.۵میلیونه دالر یې د
کورنیو چارو وزارت معاشونو باندې او  ۵۰میلیونه دالر یې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت له خوا د سیستم په
جوړولو لګول شوي.
د دغه بهیر پلیکیدو باندې سیاسي او قومي ستونزو او اداري فساد په پراخه کچه منفی اغیزه درلودله ،چې ډیرو شاته
اچوني یې را منځته کړي دي .د افغانستان رهبري هوډمن وو چې د ویش بهیر په دري کلونو کې پیل کړي .او دغي موخي
مالتړ لپاره څو ولسمشریزه فرمانونه او د وزیرانو شورا پریکړي خپرې شوي دي ،خو په پای کې ،د ویش بهیر د ولسمشر
لفظي فرمان له لوري درول شوی وو.
د کارکونکو ګمارنې کې اداري فساد په اړه تشویشونه د پارلمان غړي ،مدنې ټولني مشران ،او نور کسان دې ته اړکړل
چې ددغې ادارې په اړه خپل شک څرګند کړي .په پایله کې ،ولسمشر د څارنې او ارزونې کمیټې او څارنې لویې ادارې
څخه وغوښتل چې په دغې پروژي کې د اداري فساد په ډاګه کولو په موخه لوی قراردادونه او د ګمارنې بهیر و ارزوي .د
د اداري فساد زیانمننې لومړنۍ ارزونه ده چې د ولسمشر په حکم او د څارنې لویې اداره سره په ګډه ترسره شوې ده .د
څارنې او ارزونې کمیټې او څارنې لویې اداري ګډ هئیت د کورنیو چارو وزارت او مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ
وزارت له چارواکو سره د پروژې کاري ساحې تعریف او قراردادونو او ګمارنو بهیرونو په اړه مالوماتو راټولو په موخه
وکتل .د اداري فساد لومړنیو زیانمننو پیژندلو وروسته د څارنې او ارزونې کمیټې په پروژې کې د ویش میکانیزمونه هم و
ارزول.

 .3میتودولوژي
د دغه رپوټ پوره کولو او په پروژې کې د اداري فساد زیانمننو پیژندلو لپاره د اداري فساد زیانمننو ارزونو ټیم:
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د پروژې سندونه او د پلټنې لویې ادارې رپوټ د کورنیو چارو وزارت په اړه وکوت



د مالي ،تدارکاتي ،بشري سرچینو ،عملیاتي ،تخنیکي ،او اداري کارکونکو په ګډون د پروژې چارواکو سره یې
مصاحبي وکړې.



د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت تدارکاتي چارواکو او اورنج ګروپ کارکونکو سره ،چې د پروژي
عامه پوهاوي دنده لري ،وکتل؛



د پروژي قرارګاه یې وکتله او وي ارزوله؛



د  ۵ناکام دندو غوښتونکو سره مصاحبه وکړه؛



د پروژې شریکو غاړو او ګټه اخیستونکوسره مشورتي غونډې جوړې کړې؛ او



د هغو نورو هیوادونو څخه یې د پیښو ارزونې و کتلې چې دغه شان پروژې یې پلي کړي.

 .4د بریښنایې پیژندپاڼو بهیرونو حقوقي چوکاټ
د بریښنایې پیژندپاڼو بهیرونو حقوقي چوکاټ په اړه دغه قانونونه او مقررې تړاو لري:
•
•
•
•
•
•

اساسي قانون؛
د وزیرانو شورا  ۸۰مسوبه؛
د نفوسو د احوالو ثبت قانون؛
د نفوسو احوالو ثبت الیحه؛
د ۷۸۳۷زمري  ۵نیټې  ۱۵ولسمشریز فرمان؛ او
د  ۷۸۳۷سلواغې  ۱نیټي  ۵۵۰۰ولسمشریز فرمان.

د اساسي قانون  ۷۱ماده حکومت اړین بولي چې د تابعت لپاره ځانګړی قانون جوړ کړي ،چې داسی وایې «د تابعت او
پناه غوښتنې چاري د قانون له لوري تنظیم شي» .په دغه اساس ،د افغانستان حکومت د نفوسو احوالو ثبت قانون ته د
اساسي قانون او بریښنایې حکومتوالۍ غوښتنو په پام کي نیولو سره بیاکتنه وکړه ،او د  ۷۸۳۸لیندۍ  ۲۳نیټې کې یې
تصویب او تنفیذ کړ (د رسمي جریدي په ( )۷۷۵۱ګڼې کې خپور شو).
 .1.4د نفوسو احوالو ثبت قانون
د دغه قانون اساسي موخې دا دي:
 .1د نفوسو احوالو ثبت اړوند چارو تنظیمول؛
 .2د نفوسو په اړه د مالوماتو راټول؛ او
 .3د ولس زږیدنې ،مړینې ،ودونو او طالق په اړه رپوټ ورکول
 ۷۳ماده داسي څرګندوي« :یوه ناپیژنده کس ته چې د نفوسو احوالو ثبت ادارو ته د پیژند پاڼې اخیستلو لپاره ورځي
وروسته له دې چې د دوه پیژندپاڼو لرونکو تصدیق او تضمین ،د ملي امنیت ادارې تصویب او د راجستر فورمه ډکه کړي،
پیژند پاڼه ورکول کیږي ».په دې اساس ،د پیژند پاڼې ترالسه کول دوه روښانه ګامونو ته اړتیا لري – د دوه افغانانو
تصدیق او د ملي امنیت اداري تصویب .دغه بهیر اداري فساد ته زیانمن دی ځکه چې یو بهرنی په آسانه کوالی شي چې
دوه افغانان دې ته اړباسي چې هغه تصدیق کړي ،او دغه تقلبي تصدیق ملي امنیت ته ورکړي.
 ۸۱ماده الندې بیلګې چې د نفوسو احوالو قانون کې جرم ګڼل شوی لست کوي ،خو دغه لس بیلګي په روښانه ډول تشریح
شوي نه دي او د بهرنیانو له خوا د ملي پیژند پاڼي اخیستلو څخه مخنیوي کې مرسته نکوي.
 .1د پیژندنې متفاوتو مالوماتو سره ،د بریښنایې پیژندپاڼې لپاره بیاځلي غوښتنلیک سپارل؛
 .2د زږیدنې ،مړینې ،واده اویا هم طالق په اړه ناسم مالومات ورکول؛
 .3تقلبي بریښنایې پیژندپاڼو جوړول؛
 .4د بریښنایې پیژنډ پاڼې څخه د خپل اویا بل ګټې لپاره ناسمه ګټه اخیستنه؛
 .5د بریښنایې پیژندپاڼې قصدي سوځول ؛
 .6دبریښنایې پیژند پاڼې نه درلودونکي کس ګمارل؛
 .7د بریښنایې پیژند پاڼې قصدي ماتول اویا خرابول؛
 .8په ناقانونه توګه د افغان ښاریانو په هکله مالوماتو برسیره کول؛
 .9د بریښنایې پیژندپاڼو بریښنای سیستم هک کول :او
 .11د انفرادی اویا کورنې غوښتنلیېک فورمو کې ناسم مالومات ورکول.
خو ،د بهرنیو لپاره د پیژندپاڼې ترالسه کول اویا تصدیق کولو په هکله هیڅ کوم شی څرګند شوی نه دی.
 .1.4د شکایتونو بهیرتیرونې لپاره د میکانیزم نشتون
حقوقي سندونه او اړوند موندنې په ډاګه کوي چې د بریښنایې پیژندپاڼو پروژې کې د شکایتونو بهیر تیرونې لپاره کوم
میکانیزم نشته .دا د اداري فساد لپاره الره هوارولی شي.
 .1.4د نفوسو احوالو ثبت الیحه
د نفوسو احوالو ثبت قانون  ۲۸مادې پر بنسټ ،محلي استازي اویا د کلیو مشران اړ دي چې د بریښنایې پیژندپاڼو دفترونو
سره مرسته وکړي .د نفوسو احوالو ثبت الیحې دوهمه ماده ځایې استازو ته دا حق ورکوي چې د هغوی مسولیت ساحه کې
میشت کسانو تضمین وکړي .په دغه حالت کې ،د قانونې پیژندپاڼې ترالسه کولو دوهم ګام د ځایې استازو څخه تصدیق
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اخیستل بلل کیږي .په اداري فساد کې د دغو استازو ښکیلیدلو څخه انکار نشی کیدالی ،ځکه خو بهیر ته د دغه ګام راوړل
 ،اداري فساد زیانمننه ده.
 ۷۷۶۶ .1.1ولسمشریز فرمان
د دې په پام کې نیولو سره چې د بریښنایې پیژند پاڼو د ویش پروژه ملي اهمیت لري ،او په مرکز او والیتونو کې د اړوند
دولتي ادارو سره د ښه همغږي رامنځته کولو په موخه او د وزیرانو شورا د مسوبې پر بنسټ ،دا الندې برخي تصویب
شوې دې:

«پروژې ته د اړتیاوړ پرسونلو ګمارنه د آزاد رقابت له لوري د روڼتیا ،وړتیا او نوماندانو د هیواد پالنې روحیې پر بنسټ
ترسره شي».
دغه فرمان ورښیې چې د ګمارنې بهیر کې باید روڼتیا په پام کې ونیول شي او کارکونکي باید د آزاد رقابت له لوري
وګمارل شي .خو ،په عمل کې له دغه فرمان څخه په منظمه توګه سرغړونه شوې .سندونه ،شواهد ،او مصاحبې ددې
ښودنه کوي چې د بریښنایې پیژند پاڼو ادارې کې یواځې  ۸۸سلنه کارکونکي د رقابتي بهیر له لوري ګمارل شوي ،او نور
یې د نا رڼې او نا قانونه میتودونو له لوري ګمارل شوي دي.
 ۱۴ .1.4ولسمشریز فرمان
 ۱۵ولسمشریز فرمان څرګندوي چې« :لوړپوړي چارواکي او دولتي کارکونکي باید د کدرونو ګمارنو کې د السوهنې،
سپارښتنې او منځګړتیا څخه ډډه وکړي ».خو د څارنې او ارزونې کمیټې ومونده چې د دغه فرمان څخه دملي شورا غړو،
د کورنیو چارو وزارت چارواکو ،او نورو لوړپورو چارواکو سرغړونه کړې .شواهد ددې ښودنه کوي چې له دغوکسانو
څخه یوه د  ۰۷کسانو ګمارنې ته الره اواره کړې ده ،چې د بریښنایې پیژندپاڼو په پروژې کې کار وکړي.
 .5د بریښنایې پیژند پاڼو ادارې بشري سرچینې او اداري جوړښت
 .4.4د بریښنایې پیژند پانو ادارې حقوقي بنسټ
د بریښنایې پیژندپاڼو اداره په  ۲۷۷۷کال کې د کورنیو چارو وزارت چوکاټ کې د وزیرانو شورا  ۸۰فرمان پر بنسټ د
یوي وده کوونکې پروژي په توګه د پالیسیو ،استراتیژیو او اړینو میکانیزمونو جوړولو په موخه جوړه شوه .د بریښنایې
پیژندپانو ویش د بریښنایې تذکرو د ادارې اصلي دنده ده .تخنیکي او معاشونو اړوند لګښتونه د اروپایې ټولنې او متحده
ایاالتو نړیوالې پراختیا ادارې له خوا د ګډوالو نړیوالې ادارې له لوري ورکول کیدل او یوشمیر معاشونه د دولت پراختیایي
بودجې له خوا ورکول کیږي.
 .4.4اداري جوړښت
د بریښنایي پیژندپاڼو ادارې ،اداري جوړښت د یوه عمومي رئیس او پنځه فرعي ریاستونو (بشري سرچینو ،تخنیکي ،مالي،
عملیاتي ،او راجستر) څخه جوړ شوی .د  ۷۷۱۵کارکونکو څخه ۷۳۱ ،مرکزي ریاست او  ۳۵۲نورو فرعي ریاستونو ته
کار کوی .الندې چارت ټول اداري جوړښت او په ریاستونو او فرعي ریاستونو کې د کارکونکو شمیر ښیئ.
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 .4.4ګمارنه
د بریښنایې پیژند پاڼو پروژې د ګمارنې لپاره کومه ځانګړې کړنالره یا اړوند قانون په پام کې نیولی ندي .ځګه خو ،د
اداري فساد لویه زیانمننه د نا قانونه ګمارنو بهیر کې ده ،ځګه چې اغیزه لرونکي کسان په آسانۍ کوالی شي چې خپل د
خوښي نوماندان مهمو بستونوکې وګماري.
د ولسي جرګې غړو او کورنیو چارو وزارت لوړپورو چارواکو کورنیو څو غړو ګمارنه په منظمه توګه ترسره شوې .د
بشري سرچینو ادارې څخه ترالسه شوي مالومات ښیې چې د دولسم ټولګي څو فارغان بې له دې چې د رقابتی بهیر څخه
تیر شي په تخنیکي او مسلکي بستونو کې ګمارل شوي دي.
د څارنې او ارزونې کمیټې له لوري ارزول شویو سندونو وښودله چې ګمارنه په عمومي توګه په الندې درې الرو ترسره
شوې ده:

 .4.4.4رقابتي ګمارنه
د  ۵۵۰۰ولسمشریز فرمان خپریدو وروسته چارواکو د رقابتي ګمارنې یو بهیر د لو مړي ځل لپاره ترسره کړ .بستونه په
عامه توګه اعالن شول او  ۸۲۷کسان د  ۵۷۷۷نوماندانو له ډلې څخه چې آزموینه کې یې ګډون کړۍ وو ،وګمارل شول.
خو یوشمیر مصاحبه کونکو څرګنده کړه چې هغه بهیر هم په پوره ډول د اداري فساد بهر نه وو ،خو څرګنده یې کړه چې
د دوه نورو ګمارنو ډولونو څخه ډیر ښه وو.
 .4.4.4د آزموینې څخه وړاندې ګمارنه
د څارنې او ارزونې کمیټې له خوا د ارزول شویو سندونو پر بنسټ ۵۷۳ ،کسان د بریښنایې پیژند پاڼو یوه چارواکي او د
کورنیو چارو یوه پخوانې وزیر د یوه حکم پر بنسټ وګمارل شول .وروسته له دې چې دغه کسانو په کار پیل وکړ،
چارواکو یو سمبولیک آزموینه ترسره کړه ،تر څو د هغوی ګمارنې ته قانونې بڼه ورکړي او وروسته یې دغه کسان د
دایمي کارکونکو په توګه اعالن کړل .په دغه پوښتنې وړ بهیر کې ښکیلو کسانو دغه بهیر اړوند کسانو ته د اړتیا پر بنسټ
او لوړپورو چارواکو ناسم فشار په اساس توجیه کړل .د حیرانتیا ځای نه دی چې دغې شکمن لوري په ډیری ګمارل شوي
کسان د ملي شورا غړو ،کورنیو چارو وزارت لوړپورو چارواکو او پیاوړو ډلو ته تړاوو لري .د بیلګي په توکه د مشرانو
شورا یوه غړي دري بچیان (اوالدونه) په دې ډول ګمارل شوي.
 .4.4.4د کورنیو چارو وزارت چارواکو د حکم پر بنسټ بې له آزموینې ګمارنه
د څارنې او ارزونې ادارې له لوري ترالسه شویو سندونه وښودله چې  ۲۳کارکونکي په مستقیم ډول د کورنیو چارو وزیر
په امر اویا هم د هغه لوړپورو معینانو په امر له آزموینې پرته اویا مصاحبې ګمارل شوي دي – یو بهیر چې په روښانه
ډول مخکینې ولسمشریز فرمان څخه سرغړونه کوي .سربیره پر دې ،د بریښنایي تذکرو ټول لوړپوړي چارواکي د
ولسمشر کرزي او هغه اړوند چارواکو له خوا بې له کومې ارزونې ګمارل شوي وو.
 .4.1ګمارنو زیانمننې
د ګمارنو کړنالرې نشتوالي او د اړوند قانونونو په پام کې نه نیولو ،په فساد ککړو چارواکو ته الره اواره کړه چې د
ګمارنې بهیر څخه خپل شخصي منافعو لپاره ګټه واخلي .سربیره پر دې ،د ګمارنې بهیر څخه د کړنو پلټنو نشتوالي ،د
څارنیز سیستم نشتون ،او په فسا ککړۍ رهبرۍ ،سره یوځای د اداري فساد پراخې زیانمننې رامنځته کړي چې د قومپالني
او معافیت عمومي دود النور هم پیاوړی شوی.

 .6اصلي کړنالرې
د دې حقیقت ترڅنګ ،چې د بریښنایې پیژند پاڼو ویش پیل شوی نه دی ،د ویش پالن عقالني او منظم ښکاري .هغه کاري
پالن چې د ویش بهیر ښکاروندوی کوي دا الندې کړنالري او بهیرونه رانغاړي:
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د آرشیف مقرري
د بریښنایې پیژندپاڼو راجستر او ویش
د کیفیت کنترول مقرري
د کوډونو مقرري
د راجستر ادارو مدیریت مقرره
د همغږي او اړیکو مدیریت مقرره








د پالن او پروګرام جوړولو مقرري
ښاریانو ته بریښنایي پیژنډپاڼو ویش
د راجستر مقرره (بیومیتریک او سترګو عکس)
د انترنتي خدمتونو مقرري
د راجستر او ساحوي کارکونکو مقرري
د انفرادي او کورنیو الرښوونو مقرري

کاري پالن دا هم څرګندوي چې پیژنډپاڼې به په فیزیکي توګه افغان ښاریانو ته څرنګه ویشل کیږي .سربیره پر دې چې
دغه مقررې او بهیرونه ښیګڼي لري ،د هغوي نیمګړتیاوې به یواځې د ویش بهیر پیلیدو وروسته ښکاره شي.
 .1.4د بریښنایي پیژندپاڼو ویش بهیر
د بریښنایي پیژندپاڼو ترالسه کولو لپاره ،یو کس باید دا الندې شپږ ګامونه تیر کړي:

 .1.4د مالوماتو لیږد کې خوندیتوب سیستم

موندنې ددې ښودنه کوي چې د مالوماتي تکنالوژۍ سیستم کې د مالوماتو خوندیتوب د  PKIله خوا مالتړ کیږي .دغه
سرتفیکیتونه د مخابراتو او مالوماتي تکنالوژي وزارت سره شته ،په دې مانا چې ټول راتلونکي او تلونکي مالومات په
انکریپټ (شفر) کیږي .د PKIسرتفیکیتونه د کانادایې انترست شرکت له خوا چمتو شوي او د بریښنایې پیژندپاڼو له
خوا کارول شوي تکنالوژي د متحده ایاالتو عدلیه وزارت تکنالوژي سره یوشان ده.

 .7قراردادونه
د ولسمشر هدایت په تعقیب ،په دغې ارزونه کې دري قراردادونه ارزول شوي :د  GTRشرکت سره  ۷۷۷میلیون دالري
قرارداد ،د اورنج ګروپ شرکت سره  ۵۷۷۷۷۷دالرو قرارداد او د کډوالو نړیوالي اداري ) (IOMسره د کارکونکو
ګمارنې او تجهیزاتو تدارکاتو قرارداد.
 .1.4د  GTR1سره د مخابراتو او مالوماتي تکنالوژي قرارداد
د مخابراتو او مالوماتي تکنالوژي وزارت د بریښنایې پیژند پانو بهیر رهبري او ابتکار مسؤلیت د پروژي قراردادونو
تدارکاتو مسؤلیت په ګډون ،واخیسته .اصلي قراداد د مخابراتو او مالوماتی تکنالوژي وزارت د  GTRشرکت سره د ۷۷۷
میلیون دالرو په ارزښت السلیک کړ .دغه قرارداد په عمومي توګه د سیستم عیارول او ،د تجهیزاتو راونیونه او د اړینو
برنامو (سافت ویر) راونیونه ،رانغاړي .د ارزونې تیم کوښښ وکړ چې د قرارداد سندونه و ارزوي او د هغوي لګښتونه او
اقتصادی اغیزمنتیا و ارزوي .خو ،د قرارداد تخنیکي برخو له امله ،د ارزونو تیم ونشو کولی چې قرارداد سم و ارزوي.
1

ګراند تیکنالوژي ریسورسیس ( ) GTRد مالوماتو او اړیکو تکنالوژی په ساحي کې یو افغان او څومیلیتی شرکت دی چي د ښاغلی میرویس علیزی
له خوا په  ۶۰۰۲کال کې رامنځته شوی دی.
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سربیره پردې ،د مخابراتو او مالوماتي تکنالوژي وزارت ،د مالوماتي تکنالوژي معین د  GTRسره قرارداد شویو تجهیزاتو
اړینو ځانګړتیاوو په اړه مالومات چمتو نه کړل .له دې امله ،د ارزونې ټیم وړاندیز کوي چې قرارداد باید د مالوماتي
تکنالوژي متخصصین خپلواک مسلکي تیم له خوا و ارزول شي.
 .1.4د اورنج ګروپ سره د کورنیو چارو وزارت قرارداد
د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې اورنج ګروپ ته د  ۵۷۷۷۷۷دالرو په ارزښت د عامه پوهاوي کمپاین قرارداد
ورکړ .قرارداد کې بل بوردونه ،اعالناتو پاڼې ،او تلویزیونې او راډیویې پروګرامونه ګډون لري.
د دغه قرارداد اړوند سندونو څخه د څارنې او ارزونې کمیټې رپوټ ورښیې چې دا د یوې سرچینې څخه تدارکاتي پریکړه
ده .او ،د دې حقیقت په پام کې نیولو سره چې نورې ګټې موجودي نه وي ،د تدارکاتو ځانګړي کمیسیون په لومړي ځل
دغه قرارداد رد کړ ،خو بي له توضیحاتو یې وروسته د  ۲۷۷۸کال په دیسمبر کې خپل پریکړه بدله کړه .د څارنې او
ارزونې کمیټې دا هم ومونده چې د هغو اړینو اسنادو په ګډون چې د یوې سرچینې څخه تدارکاتي پریکړه اړتیا دلیل
وړاندې کړي ،لومړني اسناد د قرارداد دوسیې کې نه ول.
د اورنج ګروپ یوه سالکار سره مصاحبي کې ،هغه څرګنده کړه چې سیاسي ستونزو دغه پروژه شاته واچوله (لمړنې
پریکړه دا وه چې په دري میاشتو کې پوره شي ،خو پرځای یې دري کاله وغزیدله) ،چې د هغوي شرکت ته یې د پام وړ
مالي ستونزي رامنځته کړي.
 .1.4د ګډوالو نړیوال اداري سره د کورنیو چارو وزارت هوکړه لیک
د کورنیو چارو وزارت او ګډوالو نړیوالي اداري د ترمنځ د  ۷۸۳۸کال وږي په  ۷۷هوکړه لیک السلیک شو ،چې د
کارکونکو ګمارنې او تدارکاتو به برخه کې کورنیو چارو وزارت ته د کډوالو نړیوالي اداري مرسته په اړه تفصیالت
ورکوي .دغه هوکړه لیک په بنسټ ،د کډوالو نړیواله اداره ،د بریښنایې پیژند پاڼو اداره ته په روڼ او رقابتی توګه د وړتیا
درلودونکو کسانو ګمانې دنده لري .خو ،د دغه رپوټ تر خپراوي پوري ا کډوالو نړیواله اداره په ګمارنو کې ښکیل نوه .د
کډوالو نړیوالي اداري په بنسټ ،دا له دي امله ده چې د اړوند اداري ټول کارکونکي د دونرانو سره د کډوالو نړیوالي
اداري قرارداد څخه مخکي ګمارل شوي وو.
د کډوالو نړیواله اداره د شفافه تدارکاتو دنده هم لري چې د اوسنې بازار په نرخ باید وي .څارنې او ارزونې اداري ته
وړاندي شوي سندونه ورښیې چې  ۲۲ډوله توکي د کډوالو نړیوالي اداري له خوا څارنې او ارزونې اداري ته خریداري
شوي.
د  ۷۸۳۱غبرګولي کې د څارنې او ارزونې اداري او څارنې لویې اداري ته د ولسمشر دفتر له خوا په مکتوب کې یوه
ضمیمي ورښودل چې ،د اداري فساد خبر ورکونکي ادعا کړي وه چې مخکي یاد شویو تدارکاتی توکو پیرودلو کې ۵۷
سلنه اختالس شوی وو او (دل ،انسپایرون  ۸۵۲۷کور  )i7په  ۷۱۷۷دالرو رانیول شوي وو .تدارکاتي سندونه ښیې چې د
کډوالو نړیوالي اداري دغه کمپیوټرونه په  ۳۳۷دالرو رانیولي دي .په زمري کې د څارنې ارزونې اداري له خوا ترسره
شوي سروي ورښیې چې د دغو کمپیوټرونو بیه د  ۷۷تر  ۲۷سلنو څخه د کډوالو نړیوالي اداري له خوا د  ۷۸۳۸په
غبرګولي کې لوړ رانیول شوی وو.
تدارکاتی قانونونو ،مقررو او الیحو ته د بری ښنایې پیژندپاڼو اداري نه پاملرنې پروژه اداري فساد سره مخامخ کړي ده .د
اداري فساد زیاننمنو جوړولو نور فکتورونو کې په تدارکاتی بهیرونو باندې د اغیزمنې څارنې نشتون او د افغانستان دولت
له خوا د بریښنایې پیژندپاڼو ویش په اړه د پریکړي نشتون کډون لري.

 .8پایله او سپارښتنې
زموږ ارزونې ددې ښودنه کوي چې د بریښنایې پیژند پاڼو اداره د قومپالنې ،تبعیض ،سیاسي السوهنو او قومی ستونزو
باندي اخته ده .د کارکونکو ګمارنو کارونه په پراخه کچه بی قانونه او د تدارکاتو قاونونونو په پام کې نه نیول ،غلط تفسیر
اویا ورڅخه سرغړونو مالي فساد سبب کرځیدلي .خو ،داسي ښکاري چې دغې اداري افغان ښاریانو ته د پیژندپاڼو توزیع
لپاره عملي کړنالري جوړي کړي ،که څه هم سپینې شوي ندي.
په دغه رپوټ کې پیژندل شویو نمګړتیاوو حل لپاره د څارنې او ارزونې کمیته سپارښتنه کوي چې:
 .1د بریښنایې پیژند پانو اداري ،اداري جوړښت او بشري سرچینو کړنالري د روڼ ،رقابتی او وړتیا په بنسټ
ګمارنې بهیر معرفي کولو له لوري اصالح شي؛ او
 GTR .2قرارداد له یوه خپلواکې پلټنې له لوري ،پلټل شي.
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د افغانستان اساسي قانون ،د عدلیه وزارت جریده۲۷۷۸ ،
د نفوسو احوالو ثبت قانون ،د عدلیه وزارت رسمي جریده  ۷۷۵۱ګنه ۷۸۳۸ ،لیندي ۲۳
ولسمشریز فرمان ۷۸۳۷ ،۵۵۰۰ ،سلواغه ۸
ولسمشریز فرمان ۷۸۳۷ ،۱۵ ،زمري ۵
وزیرانو شورا مقرره ۷۸۳۷ ،۸۰ ،لیندي ۲۳
د بنګالدیش څخه د بریښنایې پیژندپاڼو په اړه مالومات www.nidw.gov.bd
د آرشیف مقرره
د ولسي وګړو پیژندنې ثبت الیحه
د ملی پیژند پاڼو راجستر او ویش الیحه
د کیفیت کنترول کړنالره
د کوډ کړنالره
د راجستر مرکزونو اداري کړنالره
د همغږي او اړیکو دیپارتمنت کاري کړنالره
د آرشیف کولو کړنالره
د پالن کړنالره
د مالوماتو ټولولو کړنالره
ولسي وکړو ته د ملی پیژندپاڼو ویش کړنالره
د راجستر کړنالره (بیومتریک او سترګو عکس)
د پیژند پانو انترنتي خدمتونو مقرري
د راجستر او ساحوي کارکونکو مقرري
د انفرادي او کورنیو الرهوونو مقرري
د کورنیو او انفرادي فورمو ډکولو الرښود
ملي پیژندپاڼې څرنګه و ویشل شی؟ (الرښود)
د ګمارنې کړنالړه ،چی د کورنیو چارو وزارت له خوا د  ۷۸۳۱څنګاښ  ۵نیتې تصویب شوي
د تدارکاتو قانون ،د عدلیه وزارت رسمی جریدي  ۳۵۰ګنه ۷۸۳۰ ،زمري ۰
قرارداد او د بشري سرچینو سندونه
د پروژو ارزونه او د کورنیو چارو وزارت کورنې پلټي اداري سندونه
د پروژي چارواکو ،مالي او تدارکاتي ریاست ،بشري سرچینو ریاست ،تخنیکی او عملیاتی ریاست ،راجستر
ریاست ،د بهیر  ۷۷اداري او تخنیکی کارکونکو ،په آزموینه کې  ۵ناکام نوماندانو ،د مخابراتو او مالوماتي
تکنالوژي وزارت – مالوماتی تکنالوژي معین ،د مخابراتو او مالوماتی تکنالوژی وزارت تدارکاتو ریاست او
اورنج ګروپ مشورتی شرکت سره مصاحبي
د اصلی بهیر چارو څخه مستقیمه کتنه
د کډوالو نړیوالي اداري په ګډون د اړوند ریاستونو او ګټه اخیستونکو سره مشورتی ګتني
د څارنې او ارزونې اداري او څارنې لویې اداري ګډ کمیسیون له خوا د ملی بریښنایې پیژندپاڼو ارزونې رپوټ

