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خبرپاڼه
د افغانستان ځای په اداری فساد باندی د ککړو هیوادونو په لړلیک کی د اداری فساد پر وړاندی د
څارنی او ارزونی د خپلواکی او ګډی کمیتی د سپارښتنو او بنچمارکونو په اغیزمن ډول پلی کولو
ته ضرورت په ډاګه کوي.
کابل – افغانستان د لیندۍ ۳۱۳۱ ،۳۱لمریز کال :افغانستان یو وار بیا د نړی د فاسدو هیوادونو په
لړلیک کی چی د روڼتیا د نړیوال سازمان لخوا ترتیب شوی یو د فاسدترینو هیوادونو څخه پیژندل
شوی .د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی د خپلواکي او ګډی کمیتی د سپارښتنو اغیزمن
پلی کولو کوالی شول چی په نوموړی لړلیک کی د افغانستان د وضعیت په بهترولو کی کومک
وکړی .د څارنی او ارزونی کمیټه د افغانستان د دولت څخه غواړی چی پدی اړه کوټلی ګامونه پورته
کړي.
هغه سروی ګانی چی د دی لړلیک په ترتیبولو کی تری کار اخستل شوی د متخصصینو په نظریاتو د
عامه خدماتو د هغه چارواکو په قانونی تعقیب او مجازاتو چی د خپل منسب څخه یی ناوړه استفاده
کړی ،اداری فساد چی تجارت او کاروبار یی په افغانستان کی زیانمن کړی ،د لوړپوړو چارواکو
حساب ورکونه ،معلوماتو ته السرسی او د هیواد په فساد باندی د اخته کیدو په کچه باندی والړي دي.
د څارنی او ارزونی کمیټه د اداری فساد پر وړاندی د هڅو د یو مستقل څارونکی په حیث ډیری
سپارښتنی نوموړو نکاتو ته د رسیدنی لپاره په تیرو کلونو کی وړاندی کړی دي .
ښاغلی دراګوکاس د کمیټی اوسنی ریس وایی:
زیاتره هغه بنسټیز موارد چی په نوموړی درجه بندی کی ارزښت لری د ارزونی کمیټی د مطرحه
شوو سپارښتنو سره مطابقت لری .که چیری د افغانستان دولت د څارنی او ارزونی د کمیټی
سپارښتنی په اغیزمن ډول پلی کړی وای افغانستان کوالی شو چی ښه ځای تر السه کړی .د څارنی
او ارزونی کمیټه یو پال بیا د افغانستان د دولت څخه غواړی تر څو د کمیټی ټولی سپارښتنی
خصوصا ً هغه سپارښتنی چی د عدالت او حکومتداری په اړوند وړاندی شوی په اغیزمن ډول پلی
کړی.
د روڼتیا نړیوال سازمان سږ کال په فساد باندی د ککړو هیوادونو لړلیک د لیندی په  ۲۱خپور کړ .دا
لړلیک  ۲۱۱هیوادونه د نظریاتو د دری سروی ګانو په بنسټ چی د  ۲۱سروی ګانو د اوسط څخه
په الس راغلی درجه بندی کړي .هغه بنسټیزی سروی ګانی چی په نوموړی درجه بندی کی تری
استفاده شوی په نظریاتو والړی دی او حقیقی فساد نه اندازه کوی .افغانستان د  ۲۱۱هیوادونو دجملی
څخه  ۲۱۱مقام ترالسه کړی او  ۸نمری یی د (۰ډیر فاسد)څخه تر ( ۲۰۰د فساد څخه پاک) ترالسه
کړی .پدی معنی چی افغانستان د سومالیا او شمالی کوریا سره یوځای آخری مقام تر السه کړی چی
د فاسدترینو هیوادونو په قطار کی یی راوستی دی.
د الزیاتو معلوماتو لپاره د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی د خپلواکی او ګډی کمیټی سره
په اړیکه کی شی.د اړیکی شمیره
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