لنډیز
د  ۶۱۰۲کال په جوالی میاشت کې ،د پوهنې وزیر جاللتمآب اسدهللا حنیف بلخي ،د اداري فسااد پار وناناد د څاارنې
او ارزونې له کمیټې څخه غوښتنه وکنه چې د پوهنې وزارت لپاره د "اداري فساد د زیان مننې ارزونه" ترسره کني.
د وزارت په کچه د اداري فساد د زیان مننې ارزونه ( )MVCAپه ټول وزارت کې د اداري فساد د زیان منناو پاه انه
لومنۍ هر انخیزه ارزونه ده.
د څارنې او ارزونې کمیټې ،د پوهنې وزارت په ټولو برخو کې د اداري فساد زیاان منناه پاه ملهاله توتاه تحلیال کان
ده .یاد کمیټې له ښوونکو ،سرښوونکو ،د ښوونځیو مدیرانو ،د ښوونځي د شاوراتانو غانو ،د ښاوونکو روزونکاو ،د
پوهنې وزارت د مرکز ،والیتونو او ولسوالیو له مامورینو ،تمویلوونکو او نورو ونډه والو ،او زده کوونکو او د هغوی
له میندو او پلرونو سره خبر کن دي .په ټوله کې ،د کمیټې  ۲۴۶فردي مرکې او ډله ییز مرکېپاه مرکاز کابال،
او نهو والیتونو بدخشان ،بلخ ،فاریاب ،غزني ،هرات ،خوست ،بامیان ،پنجشیر او ننګرهار ،او په  ۰۳۱ښاوونځیو کاې
ترسره کني دي.
هغه څه چې د ښوونځیو د سیمو خلکو په خپلاو مرکاو کاې د پاوهنې ساکتور کاې د اداري فسااد انوناده تجرباو پاه انه د
څارنې او ارزونې کمیټې ته ویلاي دي ،ویجاانوونکي دي .ډیاره انیناه ده چاې دا نوروناه درړ کانل شاي او پار هیاواد
بانااد د اداري فساااد ناااونه اغیااز وپیدناادل شااي .د خاادمتونو د کاااروونکو د دوناادۍ تجرباو دا تحلیاال کااارول بااه پالیساي
جونوونکي د د جوته کني چې د مثبت ،اغیزناړ او پایښت لرونکي بدلون لپاره معنا لرونکي تامونه پورته کني.

بنسټیزه موندنه
د څارنې او ارزونې کمیټې ټولې مرکې د پوهنې ساکتور د اداري فسااد د ځاانګنو پاه توتاه شاوو زیاان منناو پار اساا
تحلیل کن دي .دا زیان مننې د ښوونځي په کچه ستونزو څخه نیولې ،لکه د ښوونځی د اسانادو د تعادیل لپااره رشاوت
ورکول ،د وزارت په کچاه ساتونزو پاور  ،لکاه د ښاوونځیو پاه رغوناه او د ښاوونځیو د کتاابونو پاه ویشالو کاې اداري
فساد پور رسیږي .د اداري فساد یوه زیانمننه تر ټولو جدي ښکاریږي –په ټول هیواد کې خپره د اغیز ،یاا خپواوي
پالنې او رشوت پر بنسټ د ښوونکو ګمارنه ،نه د استعداد او وړتیا پر بنسټ .په لنډو ټکو کې ،د ښوونګو په ګمارنه
کې ډیر اداري فساد ترسره کیږي .دا په هیواد کې د زده کوونکو د زده کړې لپاره تر ټولو ویجاړوونکې ستونزه ده.
پد توتاه ،د پاوهنې وزارت کاې د اداري فسااد د ساتونز مرکاز لاومنن ساتونز  ،لکاه د تادارکاتو برخاه کاې اداري
فساد یا خیالي ښوونکي نه دي .بلکې ،د ستونز زنه هغه ماشومان ،کورن  ،ښوونکي او د ټاولنې ناور غاني دي چاې
د پوهنې د د غیرفعال سیستم لومنني زیان منیدونکي دي چې په مستقیمه توته د هغو خلکو پار وناناد پااتې راغلای
دی چې سیستم یې یې د خدمت وناناد کولاو پاه برخاه کاې د زده کانو ورکولاو لپااره ماامور شاوی دی .پاه پایلاه کاې،
ټولنو په بشپنه توته پر نوموني سیستم باند باور له السه ورکنی دی.

"زموږ لپاره ځانمرتی برید تر ټولو خطرناړ شی نه دی ،ځکه چې یو څو تنه به منه شي – افغان
میند به نور بچي راوني .خو زموږ لپاره تر ټولو خطرناړ شی غیرمسلکي او ناپوهه ښوونکي
دي ،ځکه دوی د افغانستان راتلونکی ودني".
په ډله ییز بحث کې یو تن ګډونوال چې ځوی یې زده کوونکی و.

نورې سترې موندنې


دومره ستر او پیچلی وزارت تل د اداري فساد د سترو کچو پر وناند زیان مناونکی وي .نوماونی وزارت پاه هیاواد
کې تر ټولو ستر حکومتي تومارونکی وزارت دی چې شاوخوا  ۶۲۶۱۱۱تنه ،یاا د حکاومتي تماارنې  ۲۱سالنه خلا
یااې تومااارلي دي .لااه همااد املااه ،نومااونی وزارت پااه څرتنااده توتااه د هغااو کسااانو لپاااره لااومننی هاادف ترځااي چااې









غواني د خپلو ملګرو ،خپلوانو ،همکارانو یا د همکاارانو د اوالدوناو لپااره بساتونه پیادا کاني .او نوماونی وزارت تار
ډیره پور نه دی توانیدلی چې له د فشار سره مقاومت وکني.
دا د خپلوان پالنې د اغیز تر ټولو افراطي کچې دي .تر هغه پور چې دا اغیز له منځه ونل شوی ناه وي ،یاا پاه فاو
العاده توته مهار شوی نه وي ،ساتونزمنه ده چاې وکتال شاي څنګاه باه د ښاوونکو د تماارنې پار وناناد د اداري فسااد
زیان مننه کې ښه والی راشي.
د ښوونځیو نهاب ډیر ستر دی ،چې پایله یې د اداري فساد زیان مننې دي ځکه ښوونکي هڅه کوي چې زده کاوونکي
له نیمګني چمتووالي سره د کانکور ازموینې څخه تیر کني.
داسې ښکاري چې ډیر لږ اهالحي فکر لرونکي مامورین شتون لري چې د اهالحاتو راوستل غواني یا کوالی شي
د پوهنې وزارت دننه اهالحات راولي.
د نویو فارغانو او د تدری د ځایونو ترمنځ پرته لر فاهله ،تر ډیره پور د اداري فساد له امله ده .ناږد  ۵۲سالنه
د دارالمعلین فارغان نه شي کوالی چې د ښوونکو په توته دند ترالسه کني.
د څارنې ،تلتیش او پلټنې سیستمونه بې اغیز دي یا هیڅ شتون نه لري.
د پوهنې معلوماتي سیستم د ستونزو په انه ،د څارنې او ارزونې کمیټې د هغو ښوونځیو په مرساته چاې لیدناه یاې تار
کن ده ،په ښوونځیو کې د نوم لیکنې او حاضري ډیټا پرتله کنله .د پوهنې معلوماتي سیستم ډیټا تار ډیاره د  ۰۳۳۶او
 ۰۳۳۲کلونو د نوم لیکنې ډیټا ته ورته وه ،شاوخوا  ۶فیهده .خو کله چې د حاضري ډیټا د پوهنې معلوماتي سیستم لاه
ډیټا سره پرتله شوه ،د پوهنې معلوماتي سیستم ډیټا د حاضري شمیر په اوساط ډول  ۶۳فیهاده پورتاه تخماین کان وه.
که څه هم دا شمیر د نمونې د انداز د کوچنیوالي له امله تعمیم کیادالی نشاي ،دا د د څرتندوناه کاوي ډیټاا پاه لویاه
کچه د فساد پر وناند زیان مننونکې ده.

راتوونکی ګام
د څارنې او ارزونې کمیټه سپارښتنه کوي چاې پاه هیاواد کاې – د کاابینې پاه کچاه ،د پاوهنې د رهبارۍ پاه کچاه ،او پاه
والیتونو ،ولسوالیو او د ښوونځیو په سیمو کې – یو بحث پیال کانی شاي ،چاې د څاارنې او ارزوناې کمیټاې لاه مونادنو
پراخه مالتن وکني او هغو سترو بدلونونو ته جزئیات ور اضافه کني چې نومون کمیټې وناند کن دي.

سپارښتنې
د څارنې او ارزونې کمیټه  ۲۲سپارښتنې لري ،چې په الند لسو کټګوریو ویشل شو دي:
 .1سیمه ییز مسؤلیت .لومنۍ سپارښتنه دا ده چې د ښوونځي ټولنې ،نه د پوهنې ریاستونه ،باید د خپلاو ښاوونکو د ټااکنې
لومننی مسؤلیت ولري.
 .2اداري اصاااحات .د بنسااټیزو سپارښااتونو غوښااتنه دا ده چااې د پااوهنې وزارت د پراخااوالي او کاااري ساااحې لااه مخااې
ونوکی شي  ،چې د مادیریت ون او د اداري فسااد پار وناناد لاږ زیاان مناونکی شايد د تخنیکاي او مسالکي زده کانو
روزنااه د پااوهنې وزارت څخااه د بانااد یااوه خپلواکااه اداره شااي ،د ښااوونکو د ټاااکلو لپاااره میکااانیزم اهااال شااي ،او د
نهاب اندازه راکمه کنل شي.
 .3په بریالیتوب سره د پوهنې وزارت اداره بدلول .د څارنې او ارزونې کمیټه د یو دوه انخیز تګالر سپارښتنه کوي:
په سیمه ییزه کچه ،د ټولنو پار مشارۍ د ښاوونکو تماارنې پار لاور پاه چټکا ساره د خوځیادلو ،او د اهاالحي شابکو د
مالتن له الر  .او پاه مرکازي کچاه ،د بادلون رسامي جونښات پاه تنویمولاو ساره ،چاې د بشاپن وخات لپااره یاو کااري
تااروو ورتااه ځااانګنی شااوی وي او د کااابینې لااه ټینا مالتاان څخااه باارخمن وي  ،او یااو روښااانه سیسااتم ولااري چااې د
ښوونکو د تمارنې په پاکولو کې بریالیتوب پر اندازه کنل شي .د څارنې او ارزونې کمیټاه همادا ډول د پاایلو لپااره د
ورفیت لونولو د تومارنو د پراختیا ،او د ښوونکو لپاره د مثبت مالتن د پراختیا سپارښاتنه کاوي لکاه څنګاه چاې یاې د
پوهنې دریم ملي ستراتیدی پالن کې یادونه شو ده.
 .4قااانون بدلونونااه .د څااارنې او روزنااې کمیټااه سپارښااتنه کااوي چااې د پااوهنې وزارت رهبااري د اداري فساااد د فعااالې
ننګونې او فعال عک العمل لپاره یوه نوي پالیسي چمتو او پلې کني.
2

 .5د سماس بدلون نښه .د څارنې او ارزونې کمیټاه بااور لاري چاې دوه تاموناه :د ښاوونکو تماارنې لپااره پاه سمالساي
توتااه د ساایمه ییااز حساااب ورکااونې څرتناادولد او د پااوهنې وزارت د اداري فساااد پااه انه د شااکایتونو خپلواک اه اداره
تنویمول ،د مثبت بدلون لپاره ښاکاره نښاې کیادالی شاي .همادا ډول د څاارنې او ارزوناې کمیټاه سپارښاتنه کاوي چاې د
پوهنې وزارت د په عامه توته – د اداري فساد پر ضاد د ناو ساتراتیدي لاه الر  ،د اغیاز د ردولاو لاه الر  ،او د
پوهنې وزارت د ملسدو چارواکو د عدلي تعقیب لپااره هڅاو کولاو لاه الر – وښایي چاې دوی د اداري فسااد لاه منځاه
ونلو ته لومنیتوب ورکوي.
 .6د نړیاوالې ټاولنې کړناې .د څاارنې او ارزوناې کمیټاه سپارښااتنه کاوي چاې تمویلاوونکي د پاه چټکاه توتاه د ښااوونې د
کیلیت لونولو او همدا ډول د بریالیو پروترامو لکه د ورفیت لونونې فعالیات د غځولاو پاه موخاه د بنسا پاه توتاه ،د
اداري فساد پر ضد مبارز او خپلواکې څارنې باند د نوي تمرکز لپاره خپلواړ مالتن وښیي.
 .7د سیستمونو لاوړول او خپوواکاه رارناه .د څاارنې او ارزوناې کمیټاه د پاوهنې معلوماتمعلومااتي سیساتم د پیاونتیاا او د
هغه دننه د بشري سرچینو د اداري سیستم ډول د پیاونتیا سپارښاتنه کاوي .کمیټاه د څاارنې د میکاانیزمونو د هرانخیاز
لونوالي سپارښتنه کوي )۰ :د پوهنې وزارت د داخلي تلتیش څانګې اساسي پیاونتیا )۶ ،د پاوهنې کیلیات او کاارکننې
لپاره د څارنې د خپلواکو ادارو تاسیسول ،او  )۳یو خپلواکه اداره چې د ښوونکو د تمارنې روڼتیا وڅاري.
 .8ډیره شوې روڼتیا .د څارنې او ارزونې کمیټه سپارښتنه کوي چاې د پاوهنې وزارت یاو ساتر ابتکاار ترساره کاني چاې
خپل فعالیتونه په لونه توته راڼه کنيد چې په احتمالي توته د دریاو کلوناو دنناه د حکومات تار ټولاو پرانیساتی او روڼ
وزارت شي.
 .9غوره پو کول .د څارنې او ارزونې کمیټه سپارښتنه کوي چې لویه څارنوال د پوهنې وزارت د اداري فسااد د ضضایو
اندراج په فعاله توته واخلي.
 .11د بازار پر بنسټ بدیوونه .د څارنې او ارزونې کمیټه د زده کوونکو او د هغوی د میندو او پلروناو لاه خاوا د کتاابونو د
اخیستلو لپاره د بازار حل الرو )ووچرونو( سپارښتنه کوي.

ستاینه
له هر چا سره چې د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه کن ده – چارواکو ،میندو او پلرونو ،ښوونکو او زده کوونکاو–
په بشپنه توته خپل وخت ورکنی دی او لیواله ول چې په د څیننه کاې مرساته وکاني .دوی ټولاو روښاانه کانه چاې
ښوونه او روزنه د د دوی د کورنیو او د هیاواد د راتلاونکي لپااره د مرکازي ارزښات لرونکاې ده ،او لاه هماد املاه د
هیواد لپاره لون لومنیتوب دی.
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