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رسنیزه اعالمیه
د څارنواالنو په ګمارنه کی د قانون نه په پام کی نیول ،او د هراړخیزو زده کړیزو پروګرامونو نه شتون؛
له جزا څخه د خوندیتوب او اداری فساد د خطر سره مرسته کوی
کابل -افغانستان  ،د سلواغۍ  ۱۲مه ۲۹۳۱لمریز کال :د اداری فساد پر وړاندی د څارنۍ او ارزونۍ خپلواکی ګډی
کمیټی( )MECد څارنواالنو د ګمارنۍ او زده کړو په برخه کی غیرقانونی کړنۍ او کمزوری کړنالری پیژندلې
دی .چی د الزم تعقیب پرته د جزا څخه خوندیتوب د کلتور او اداری فساد سره مرسته کوی .په لویه څارنوالی کی
د څارنواالنو د ګمارنۍ او زده کړو ستونزو ته د رسیدنۍ په موخه د اداری فساد پر وړاندی د څارنۍ او ارزونی
خپلواکی ګډی کمیټي یو لړ سپارښتنې وړاندی کړیدی.
اوسمهال د لوی څارنوالی اداره د ملکی خدمتونو د قانون د په پام کی نیولو پرته څارنواالن ګمارې ،چی دا کار د
څارنواالنو د ګمارنی په پروسه کی د روڼتیا ،او وړتیا د نه په پام کی نیولو سبب شوی .سربیره پردی ،ډیر ځلی
هغه څارنواالن په دندو ګمارل کیږی چی کمه وړتیا لری .قانون دا غوښتنه کوی چی نوی څارنواالن باید د وړتیا
په پام کی نیولو سره وګمارل شی ،لیکن نوی ګمارل شوی څارنواالن تر اوسه په خپله کاری ساحه کی الزمه وړتیا
نلری.
ډیرۍ څارنواالن د دندو هر اړخیزه الیحه چی د دوی مسؤلیتونه په روښانه ډول پکښی څرګند شوی وی ،نلری .دی
کار د څارنواالنو څخه د تمو په برخه کی ناڅرګندوالی رامنځته کړی؛ او د هغوی د کړنو مدیریت یی د ستونزو
سره مخ کړیدی .د اداری فساد پر وړاندی د څارنۍ او ارزونی خپلواکی ګډی کمیټی موندنۍ ښې چی د څارنواالنو
ښکته معاشونو د فساد خپریدلو سره مرسته کړیده.
نوموړی کمیټه دا سپارښتنه کوی چی د څارنواالنو ګمارنه باید د افغانستان د قانون سره سمون ولری .د زده کړیزو
پروګرامونو په الره اچول د قوانینو په ټولو برخو کی اړین دی ،تر څو ډاډ تر السه شی چی څارنواالن د قوانینو په
اړه هر اړخیره مالومات لری .څارنواالنو ته د دندو د الیحو ورپیژندل د دندی په اړه د هغوی پوهی ،او حساب
ورکونی ته وده ورکوی .دی ته په پام چی ښکته معاشونه او د معاشونو د ټاکلو په اړه ناڅرګند الرښودونه اداری
فساد او خپلوی پالني ته موکه برابروی ،دا اړینه ده چی د څارنواالنو معاشونه زیات شی.
ښاغلی ډراګوکاس د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی خپلواکی ګډی کمیټی( )MECاوسنی ریس وایی:
« د اداری فساد او د جزا څخه د خوندیتوب سره د مبارزی لپاره د وړو څارنواالنو شتون اړین دې .کمیټه په لویه
څارنوالی کی د ښی وړتیا ،او اړینی زده کړی د نه لرونکو څارنواالنو د ګمارلو ،او د نورو شته ستونزو څخه چی
د اداری فساد لپاره موکه برابروی اندیښمنه ده .لویه څارنوالی باید د نړیوالی ټولنی په مرسته د یادو ستونزو د له
منځه وړلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی»
د څارنې او ارزونې کمیټه په افغانستان کی د اداري فساد پر وړاندې د ملي او نړیوالو هڅو د یو خپلواک څارونکې
په توګه  ،پدی اړه د وړاندی شوو سپارښتنو پلی کول تر څارنی الندی نیسی ،تر څو ډاډ تر السه کړی چی د لوی
څارنوالی ،څارنواالن د اړینی وړتیا لرونکی ،او د افغانستان د قوانینو سره سم ګمارل شویدی.
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