د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام ( کارد -ایف) د پلټنې لنډیز
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ( (MECد کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا د
پروګرام ( کارد -ایف) د کړونو په اړه د موجودو اندیښنو په هکله یوه پلټنه تر سره کړې ده .دغه پلټنه د پنځو جال خبر
ورکونکو د تورونو پر بنسټ او ځینې نورو لخوا د معلوماتو د وروکولو پر اساس له کره څیړونو وروسته تر سره شوه.
د کارد -ایف موخه د اقتصادي ودې د بستو (  ) EDPsله الرې د کلیوالي کارموندنې او کاري او سوادګرییزو
فرصتونو پراختیا ده .دا پروګرام د افغان مدیرتي واحد ) (MUله خوا تطبیق کیږي ،خو د وزارتونو یوه ګډه کمیټه په دې
هکله سترا تیژکه الرښونه کوي .کارد -ایف تخنیکي رهبري کمیټې ) (TSCته ریپوټ ورکوي ،په دغه کمیټه کې د
کرنې او مالداری وزارت د تخنیکي چارو معین ،د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت او د نشه یی توکو پر وړاندې د
مبارزې وزارتونه ګډون لري .دغه راز په دغه کمیټه کې د  DFIDدفتر د تخنیکي چارو په اړه د تمویلونکو پر
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استازیتوب ګډون کوي .دا پروګرام له بودجې څخه بهر د  DFIDاو  DANIDAله خوا تمویل کیږي.
دغه پروګرام دوه پړاونه لري .لومړی پړاو یې چې۳ۺ میلیونه بریتانیایي پونډه لګښت یی درلود په ۱۱ۺ ۸کال کې پیل
او په ۺ۳ۺ ۸کال کې پای ته ورسید .دوهم پړاو په دې پسې وروسته پیل شو چې ( ۰۳میلیونه بریتانیایي پونډه لګښت
لري او د ۳۱ۺ ۸کال د جدې تر میاشتې پورې به دوام ومومي .دغه راپور د هغه پلټنې پایلې را په ګوته کوي چې د
احتمالي تیرو او یا اوسنیو نا سمو چارو په هکله تر سره شوې .ځنې موندنې په لومړی پړاو پورې اړه لري خو ځنې
نورې یې بیا د دوهم پړاو په اړه دي چې په دې راپور کې په واضح ډول تشریح شوي دي.
د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې بسنټیزو تمویل کونکو  DFIDاو  DANIDAته مراجعه وکړه تر څو پورې د
موضوع په اړه معلومات تر السه کړي چه په پای کې د  DFIDله خوا دا و پتیل شوه چې دوی هم له دې مخکې له یوه
خبر ورکونکي څخه چې د کارد ایف په اړه  ۹۳شکایتونه او دا سي معلومات ترالسه کړي دي 2 .دغه راز  DFIDد
څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته وویل چې دوی هم د دې په ځواب کې یو دقیقه مالي پلټنه تر سره کړې ده  .د
 DFIDد څرګنونو سره سم له  ۹۳تورونو څخه ۺ ۹تورونه یا غلط وو او یا هم ثابت نه کړای شول ،او که چیرې صحت
یې هم لرلي نو تاثیرات به یې دومره زیات نه وو .د دریو تورونو صحت او تاثیر واضح نه و او دری نور بیا صحیح
ښکاریدل .په هر حال ،تمویل کونکو د څارنې او ارزونې له خپلواکې کمیټې څخه د پلټنې د بشپړ راپور او یا هم یوې
برخې د شریکولو څخه ډډه وکړه او علت یې محرمیت څرګند کړ.
دغه پلټنه په افغانستان کې د کروندګرو لپاره د پروګرام ګټې نه څیړي ،بلکې د ناسمو کړونو او احتمالي اداري فساد پر
اړه پر اندیښنوتمرکز کوي .د کارد ایف پروګرام ځنې ښې الس ته راوړنې هم لري .د کارد ایف د مدیریتي واحد د
څرګندونو سره سم دغه پروګرام په  ۸۱والیتونو کې  ۰۹۳۱کرنیزې تصدیانې رامنځ ته کړي او  ۹۳۳۹۰کاري فرصوته
یې برابر کړي دي .دغه راز د افغانستان د کروندګرو په خالصو عوایدو کې یې  ۸.۹ملیارده افغانی زیاتوالی راوستلۍ
دی.
هوندنې
.１

د کارد ایف په مدیریتي واحد کې خپلوي پالنه او توکم پالنه

په مدیریتي واحد کې د ناسمو اجراآتو په اړه تورونه د مختلفو منابعو لخوا وارد شوي دي .د څارنې او ارزونې خپلواکې
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له بودجې څخه بهر دا معنې لري چې مرستې په مستقیم ډول د تمویل کونکو له خوا ورکول کیږي  .د مالیې وزارت د بودجې د ریاست تعریف ,
. http://www.budgetmof.gov.af/
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د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته د کارد ایف د مدیریتي واحد ځواب ۱ ،نمبر تبصره ،د ۳۰ۺ ۸د تلې میاشت.

کمیټې موندنې دا په ډاګه کوي چې له دغو اتهماتو څخه یې ځنې توجیه کړای شول .مخکیني اجراییه رییس 3د کارمندانو
ترفیع او مقررۍ په خپله خوښه ترسره کولې ،او د بشري منابعو طرزالعمل یې په خپله ګټه عملي کولو .هغه په دې اړه
الندې میکانیزم کارولو:



د استخدام د رسمي پروسې څخه پرته د خاصو اشخاصو استخدامول.
د رییس د هدایت سره سم د بشري منابعو د ابالغیې له الرې د کارمندانو ترفیع .دغه هم د بشري منابعو د
طرزالعمل څخه سرغړونه ده ،ځکه ترفیع باید د فعالیتونو د کلنۍ ارزونې په پایله کې ترسره شي.

د دې فعالیت په نتیجه کې د بیلګې په توګه  ۸۹سلنه کارمندان د یوه والیت څخه استخدام شوي دي او اکثره یې د هغې
ولسوالۍ دي چې د پخواني اجراییه رییس اصلي استوګنځی دی .د یو تعداد دریوران ( چلونکي) ،صفا کاران او ساتونکي
چې د پخواني رییس له ولسوالۍ سره تړاو لري په هرات ،کابل او هلمند والیتونو کې کار کوي .کارد ایف کوالی شوای
داسې کارمندان له اړوند والیت څخه استخدام کړي او دا اړینه نه وه چې خلک له نورو والیتونو څخه ور واستوي .د
پخواني اجراییه رییس له والیت څخه د ټیټ پوړو کارمندانو نورو والیتونو ته استول خپلوي پالنه ګڼل کیږي.
دا کړنې د تمویل کونکو له خوا له څو ځله څارنې ،پلټنې او کنټرول څخه وروسته هم نه وې کشف شوې .په دې تمویل
کونکو کې فنډ منیجر (  ،)Atos Consulting Ltd,د څارنې خپلواک استازی Agents Crown (،په لومړي پړاو
کې( ،تخنیکي کتونکي (  Coffey Internationalپه دوهم پړاو کې) او پلټونکي ( first KPMG and since
 ), Ernst & Young (E&Y)۹۳۸۰شامل دي .دغه د کنترول واحدونو یا خپله دنده په ښه توګه سر ته نه وه رسولې او
یا هم یې مسولیتونه ښه نه وو واضح شوي .سر بیره پر دې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې له یوه بل خبر ورکونکي
څخه د مدیریتی واحد د نورو لوړ پوړو غړو په هکله تورونه واوریدل ،خو دغه خاص تورونه یې ال نه دي تعقیب کړي.
دغه موضوع ګانې د لومړي او دوهم پړاو معیادونه را نغاړي .تمویل کونکو د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته خبر
ورکړی چې دغه ضعیفې نقطې چې د دې چارو باعث ګرځیدلې دي اوس اصالح شوې دي .د څارنې او ارزونې خپلواکې
کمیټې د دې د بهبود په اړه ارزونه نه ده ترسره کړې ده.
 .２د بسپنې ورکولو او تدارکاتو په قراردادونو کې بی نظمۍ قراردادونه
د اقتصادې ودې د بستو د تطبیق لپاره کارډ ایف له خصوصي شرکتونو سره قرارداد کوي .دغه راز ،کارد -ایف له پانګه
اچوونکو سره د کرنیزې سوادګرۍ په برخه کې د بسپنې ورکولو له طریقه مرسته کوي .د اجناسو او خدماتو د تدارکاتو
او بسپنه ورکولو تطبیقی طرزالعملونه د پروګرام په لومړۍ پړاو کې د  Atosله خوا جوړ شول ،او بیا د مدیریتي واحد له
خوا تعدیل شول .د دوهم پړاو لپاره دغه راز د  Atosلخوا یې بیا کتنه ترسره شوه چې بیا وروسته د رهبرۍ تخنیکي شورا
له خوا منظور شول .د څارنې خپلواک استازی (Crown Agents )،د تدارکاتو د قراردادونو لپاره د عدم اعتراض د
لیکونو مسولیت په غاړه درلود .د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې موندنې د تطبیقي طرزالعملونو او د افغانستان د
قوانینو د تطبیق په اړه هم بې نظمۍ او تخطۍ په ګوته کوي .دغه بې نظمې په الندې ډول دي:


له هغو شرکتونو څخه چې د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې له خوا د هغوی سره قرارداد کول منع دي ګټه
اخیستل،



د غیر رسمی هغو پروپوزلونو منل چې په قلم اصالح شوي وي.



د معیاد د ختمیدو نه وروسته د داوطلبې د اسنادو منل،
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کوم راپورونه چې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته د رییس د واسطې د کارولو په هکله د خبر ورکونکو له خوا را رسیدلي وو ،رییس پر دې وخت کې بر حال و .د څارنې
او ارزونې خپلواکې کمیټې په دې هکله پلټنه پیل کړه .وروسته دغه رییس د ۳۰ۺ ۸کال د چنګاښ په پای کې له دندې څخه استعفا ورکړه  .ځکه په دغه راپور کې د هغه نوم پخوانی
رییس ذکر کیږي.



د ملکیت د تضاد او داسې نورو اسنادو منل،



د ضرب االجل له پوره کیدو وروسته د بانکي صورت حسابونو منل.

داسې بې نظمۍ په هیڅ پروژه کې باید نه وای پیښې شوې ،په خاص ډول د نړیوالو استازو په غیابت او عدم تایید په
صورت کې.
.3

په لومړي پړاو کې بسپنې نړیوالو قراردادیانو ته رسیدلي دي
پیچلی اداري جوړښت د بسپنې په غیر مناسب ډول د کارولو او په لومړي پړاو کې د کنترول د میکانیزم د کمزورۍ
باعث ګرځیدلي دی .په لومړي پړاو کې د ګټه اخیستونکو لپاره په بودجه کې  ۰۳۶لګښت په پام کې نیول شوۍ وو ،چې
پاتې برخه یې په مساویانه توګه د پروژې د مدیریت او تخنیکي مساعدتونو لپاره مشخصه شوې وه ،خو یوازې ۺۺ ۶یې د
ګټه اخیستونکو لپاره لګول شوې ده .بهرني قراردادي ) (Atosد بسپنې زیاته برخه ترالسه کړې ده .دغه راز په لومړي
پړاو کې د تخنیکي مساعدتونو بودجه  ۸۳۳۶زیاته لګول شوې ده چې په نتیجه کې یې د اقتصادي ودې د بستو د پانګونې
لپاره د بسپنې کمه برخه پاتې شوې ده.
پر مرستو د لومړي پړاو د بسپنې د بودجې  ۶۰۱لګښت چه کابو ټوله برخه یې بهرنیو شرکتونو تر السه کړې ده د تمویل
کونکو د بسپنې څخه په کمزوي ډول ګټه اخیستل ګڼل کیږي.
خو پاتې ۺۺ  ۶د افغانستان د بزګرانو لپاره مثبت تاثیرات لري .داسې چارې د افغانانو سره دا باور پیدا کوي چې وایي د
تمویل کوونکو د بسپنې ګټه تر ډیره حده دوی او د دوی قرارداد یانو ته رسیږي.
دا موضوع د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له خوا په لومړي پړاو کې وڅیړل شوه  ،خو کیدای شي دا موضوع په
دوهم پړاو کې صحت ولري و یا یې و نه لري.
تمویل کونکو دا څرګنده ګړه چې دغه ارقام صحت نلري او دا چې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې هغه ستونزې په
پام کی نه دې نیولې چې د پروګرام په طرح او په لومړي پړاو کې د مدیریتي واحد د ظرفیت لوړولو له کبله را منځ ته
شوې دي 4.د څارنې او ارزونې کمیټې دا ټول ارقام و ارزول او الزم بدلونونه یې په کې راوستل .تمویل کوونکي زیاتوي
چې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه لومړی مخکې له دې چې پایلې اعالن کړي باید د پولي ارزښت په اړه یوه بشپړه
ارزونه تر سره کړي 5.چې دا د پلټنې لپاره یو غیر عملي وړاندیز دی
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ۺ ۸شمیره تبصرهDFIDد څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې د پلټنې د دوهم راپور د مسودې په ځواب کې د

 5د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د پلټنې د دوهم راپور د مسودې په ځواب کې د  ۹۱ DFIDشمیره تبصره.

په لومړي پړاو کې د بهرنیو قراردادیانو له پلوه د ګټو تضاد

.4

په لومړي پړاو کې په  Atosکې د ګټو تضاد موجود وو چې کنټرول نه شو Atos .په عین وخت کې د  DFIDپه
استازیتوب د کارد ایف د بسپنې مدیریت په غاړه در لود ،د کارد ایف لپاره یې کارمندان استخدامول او د مدیریتي واحد
لپاره یې تخنیکې مرستې رسولې .په دغه رول کې  Atosپه لومړي پړاو کې د تخنیکې مرستو د کمیت په اړه یو شمیر
زیات اختیارات درلودل ،نو ځکه یې دا اختیارات هم لرل چې خپلې ګټې او امتیازات لوړ کړي .د دې خبرې ثبوت په
لومړي پړاو کې پر تخنیکې مرستو باندې  ۸۳۳۶زیات لګښت دی.
 DFIDد څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته خبر ورکړ چې د  Atosد صالحیتونو د څارنې لپاره په دوهم پړاو کې
نوي اقدامات په پام کې نیول شوي دي ،خو د دې خبر تصدیق د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د دې پلټنې برخه نه
تشکلیوي.
 .5د تمویل کوونکیو بهرنۍ مالي پلټنه اعتبار نه لري
له خبر روکونکې څخه د  ۹۳تورونو له تر السه کولو وروسته ،تمویل کونکو له  E&Yسره اړیکه تینګه کړه تر څو یو
مالي پلټنه تر سره کړي او دغه تورونه و ارزوي DFID .او نورو د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې تمویلونکو
وروسته دغه کمیټې ته خبر ورکړ چې د  E&Yد پلټنې نتایج تر ډیره بریده صحیح وو .خو د څارنې او ارزونې د
خپلواکې کمیټې ته د دې پ لټنې تر پایه دا خبر نه وو ورکړل شوی چې دا تورونه یوازي د یوه خبر رسونکي لخوا بیان
شوي دي .دا په دې معنی ده چې د نورو هغو خبر رسوونکو چې یا یې دنده پریښې ده او یا هم له دندې ګوښه شوي دي د
تورونو به باب هیڅ اقدام نه دی شوی او نه هم چا یاداشت کړي دي.
د څا رنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې هڅه وکړه تر څو د مالي پلټنې راپور د محرمیت له اصولو څخه د سرغړونې څخه
پرته ترالسه کړي تر څو ټول نومونو په کې وګوري  ،خو دغه غوښتنه و نه منل شوه .د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه
مجبوره شوه تر څو د مالي پلټنې د محتویاتو په اړه له نورو څخه معلومات حاصل کړي .له دې سره د څارنې او ارزونې
خپلواکې کمیټې ته دوو لوړ پوړو منابعو څخه معلومات تر السه شول چې یوې منبع یې د مالي پلټنې راپور لوستی وو او دا
د دې پرځای چې د د مالي پلټنې راپور وي د مطابق راپور وو .البته د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه دا نه شي
تاییدوالی چې دا خبره حقیقت لري که نه .په عام ډول ،دغه مالي پلټنه اعتبار نه لري.
دغه راز د ګټو تضاد کیدای شي شتون ولري ،ځکه یوه سازمان  E&Yدوه پلټنې یعني عادي پلټنه او مالي بشپړه پلټنه تر
سره کړې ده ،که څه هم دفترونه یې مختلف وو .د ناسمو کړونو کشف کیدای شوای د  E&Yد پلټونو په اړه د پلټونکو په
ښه توګه د مسولیت سر ته نه روسول ښودلي واي .تمویلونکو د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته خبر ورکړ چې دا د
ګټو تضاد نه وو ځکه د  E&Yد دوبی له جال دفتر سره دغه قرارداد السلیک شوی و تر څو پلټنه تر سره کړي ،چې په
مادي لحاظ د مالي مطابقت د پلټنې له رول څخه چې  E&Yیې په پاکستان کې لري تو پیر درلود.
 .6مدیریتي او اداري ترتیبات پیچلي دي او په لومړي پړاو کې یې په هکله کمزورې څارنه ترسره شوې
کارد ایف د یوه حقوقي بنسټ پر ځای د یوه پروګرام په بڼه کې کار کوي .د دې کار نقص دا دی چې دا پروګرام هیڅ راز
قرار دادي تړون نه شي کولی .6د قراردادي تړون د نه کیدو له کبله دا پروګرام یو کمزوری تشکیل لري ،د ګټو احتمالي
تضاد په بهرنیو قرارداد کونکو کې واقع کیږي اوڅار یې ډیر کمزوری دی7 .پیچلی اداري جوړښت د دې المل شوی چې
د ب سپنې کمه کچه په لومړي پړاو کې افغاني قرارداد لرونکو ته ورسیږي او زیاته برخه یې بهرني قرارد لرونکو ته
ورسیږي ( الندې متن ته مراجعه وکړۍ) .پیچلی اداري جوړښت تر اوسه هم دوام لري ،خو تمویل کونکو د څارنې او
ارزونې خپلواکې کمیټې ته دا ډاډ ورکړی چې د کنترول او څار چارې په دوهم پړاو کې ډیر جدي شوي دي.
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د انګلستان دولت او نیدرلنډ چې د نړیوالې انکشافي ادارې )” (“DFIDله طریقه فعالیت کوي او د افغانستان دولت د مالیې وزارت تر منځ د تفاهیم لیک  ۹ماده دواړه خواوې د (
ګډون کونکو په نامه یادوي) .د کارد ایف تخنیکي همکاري بسپنه ۺ۳ۺ.۳۱-۸
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 DFIDد یوه مخکښ تمویلونکي په حیث له یوې بهرني شرکت(  ) the UK Atos Consulting Ltd, inسره قرارداد السلیک کړی و تر څو د مالي مدیریت خدمات وړاندې
کړي ،د پروګرام لپاره ملی کارمندان استخدام کړي او خدمات عرضه کړي .د دوهم بهرنی شرکت ) (Crown Agents, also in the UKسره د پروګرام په دوهم پړاو کې
قرارداد السلیک شو.

تمویل کونکو د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته د شواهدو په ډول مهم مواد لکه راپور ،د پلټنې د سپارښتنو تفصیالت
او د ۳۹ۺ۳۰- ۸ۺ8۸کلونو پورې د دوی بهبود او داسې نور ور وسپارل .د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ال دا
تغییرات نه دۍ ارزولې.
 .7د کارمندانو د قراردادونو په هکله په احتمالي ډول سرغړونه شتون لري
دا چې  DFIDباید له یوه بهرني بنسټ سره د کارد ایف د پروګرام د عملي کولو لپاره قرارداد وکړي ،نو بهرنی بنسټ
باید له یوه افغاني شرکت سره قرارداد السلیک کړي .ځکه بهرنی بنسټ په افغانستان کې نه دې راجستر شوی او بانکي
حساب هم په افغانستان کې نه لري .دا په دې معنی ده چې  Atosنشي کوالی هیڅ داخلي او یا خارجي کارمندان استخدام
کړي .له همدې کبله  Atosد مالي مدیریت لپاره د یوه افغاني شرکت Afghan Image Development).
 )Businessسره فرعي قرارداد السلیک کړ.
افغاني فرعی قرار دادي شرکت د کاری جواز لپاره د کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت ته غوښتنلیک
وړاندې کړ او خپل شرکت یې د یوه کار ورکونکي په حیث معرفي کړ 9،خو په حیقیت داسې کاري اړیکې نه وې
موجودې.
د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې دغه موضوع د مالیاتو له اړوند دفتر سره په کابل کې تعقیب کړه او دا یې وپتیله چې
 Afghan Imageد نړیوال سالکار له خوا یې هیڅ مالیات نه و تحویل کړي.
د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه د کاري جواز د ترالسه کولو لپاره د داسې یوه تخنیکي وسیلې کارول غیر قانوني ګڼي،
ځکه ترسره شوی کار د قانوني غوښتنلیک له محتوا سره تو پیر لري .دا موضوع پر دواړو پړاونو پورې اړه لري.
تمویل کوونکو او  Atosد څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ته خبر ورکړ چې د دوی په آند دا فعالیتونه قانوني بڼه لري.
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قرار دادي  Atosوویل چې دا جوړښت د مسلکي سالکارانو په مشوره جوړ شوی دۍ.
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تمویلوونکي د خپلو کړنو د آزموینې مخالفت کوي

د څارنې او ارزونې کمیټې هیله درلوده چې تمویلوونکي به د کارډ-ایف په پروګرام کې د فساد احتمالي اندیښنو په اړه
خپلواکې ازموینې ته مثبت ځواب ووایي .په هرصورت ،د څارنې او ارزونې کمیتې د پلټنې سره تر وروستي پړاو پورې د
بسپنه ورکوونکو لخوا مخالفت وشو .د تمویلوونکیو ستر مالي تفتیش د تمویلونکیو لخوا د یو مهم دلیل په توګه یاد شو ،یعني
دا چې د څارنې او ارزونې کمیټه باید په دې اړه اندیښنه ونلري .په هرصورت ،د څارنې او ارزونې کمیټې د خپلواکه
خبرورکوونکیو مالومات درلودل او د تمویلوونکیو تفتیش داسې ښکاري چې د څارنې او ارزونې د کمیټې د پلټنې په پرتله
دومره هر اړخیز ندی .سم ځواب به د دې ارزونې په هکله دا وای چې له دې پلټنې څخه هرکلی شوی وای لکه څنګه یې
چې د عامې روغتیا او معارف په وزارتونو کې د څارنې او ارزونې کمیټې له خوا په وروستیو شننو کې هرکلی وشو.
د توویلونکو ځوابونو او د عام سیستن وده
تمویلونکو د څارنې او ارزونې له خپلواکې کمیټې څخه دا وپوښتل چې آیا د دوهم پړاو ارزونه هم په دغه پلټنه کې شامله
ده که نه .ځواب یې ډیر واضح دی ،هغه دا چې ارزونه نه ده شامله .ځکه دا یوه داسې پلټنه ده چې د خبر رسوونکو د
اندیښنو په ځواب کې ترسره کیږي ،کیدای شي دا تورونه په لومړي او یا هم دوهم پورې اړه ولري.
تمویلونکو د څارنې او ارزونې له خپلواکې کمیټې ته څرګنده کړې ده چې دوی له لومړي پړاو او مالي پلټنې څخه
8

د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د پلټنې د دې راپور د دوهمې مسودې په ځواب کې  ۹۱ DFIDشمیره تبصره.

 9د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې ځنې دغه قراردادونه تر السه کړي دي چې په کې غوښتنلیکونه او د  Atos Consulting Ltdد کارمندانو کاري جوازونه هم شامل دي.
قرادادونه د دواړو خواوو له پلوه السلیک شوي دي او د  Afghan Image Business Developmentد کار ورکونکي په حیث تعریف شوی دی او بهرني اتباع چې په حقیقیت
کې د  Atosلپاره کار کوي د کارمندانو په حیث تعریف شوي دي .د قراردادونو سره سم ،بهرنی کارمند د سالکار په حیث د Afghan Image Business Development
لپاره کار کوي.
 10د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د پلټنې د دوهم راپور د مسودې په ځواب کې د  ۹۳ DFIDشمیره تبصره.

وروسته په اداري لحاظ ډیر اصالحات راوستي دي او په دې اړه یې اسناد هم جوړ کړي دي .د څارنې او ارزونې
خپلواکې کمیټه د دې شواهدو په اړه هیڅ شک نه لري ،خو د دې پلټنې دنده دا نه ده تر څو په عام ډول د اوسنې سیستم د
بشپړتیا په اړه اروزنه ترسره کړي.
پایلې
په پایله کې ،د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې دا تایید کړه چې د کارد ایف د ستونزو په اړه د خبرورکونکو اندیښنې
توجیه کړای شوې ،چې عمده مثالونه یې په کارد ایف پروګرام کې اداري او عملیاتي ناسمې چارې دي .لږ تر لږه دوه
خبر رسونکي له دندې ګوښه کړای شول او نورو دا احساس کړه چې باید دندې پریږدي ،چې بیا یې دندې پریښودې .د
څارنې او ارزونې کمیټه سپارښتنه کوي چې  DFIDباید دا وارزوي چې څرنګه په پروګرامونو او پروژو کې داسې یو
کلتور رامنځ ته کړي چې د کمزوریو په اړه بحث ته چمتو شي او په واقعي ډول خبر ورکونکي قبول کړي او له هغوی
څخه ساتنه وکړي.
دوهم دا چې دا یوه واضح خبره ده چې د دوهم پړوا چارې له لومړي پړاو سره توپیر لري چې اوس پای ته رسیدلی او د
دوهم پړاو اداري چارې له لومړي پړاو څخه ډیرې ښې دي .خو اکثره شیان ال په خپل حال پاتې دي او هغه اشخاص چې
په مخکینو ناکامیو کې یې الس درلود ال تر اوسه هم ځای پر ځای دي .ځینې نورې اندیښنې چې په دې پلټنه کې تشخیص
شوې هم دوام لري ،د مثال په ډول د استخدام د قراردادونو شکمن اعتبار او د هغوي په اړه د قانون نه مراعات کول ،او د
اقتصادي ودې د بستو د قراردادونو پروسه .د څارنې او ارزونې کمیټه هیله لري چې  DFIDبه د دوهم پړاو د بشپړتیا په
اړه یوه خپلواکه بهرنۍ بیاکتنه تنظیم او ترسره کړي.

