 .１د راپور لنډیز

د  ۶۹۳۱کال د تلې هیاشتې راُیسې ،د څارًې اّ ارزًّې کویټې ،پَ لْیې څارًْالۍ کې د فساد پَ ّړاًذې د زیاًوٌٌْ د ارزًّې د راپْر
د سپارښتٌْ د پلي کیذّ لړۍُ ،راړخیسٍ څارًَ پیل کړې دٍ .یادٍ څارًَ د ښکیلْ اّ اړًّذّ ادارّ پَ ځاًګړي تْګَ د سترې هحکوې،
ػذلیې ّزارت ،کْرًیْ چارّ ّزارت ،د لْړّ زدکړّ ّزارت ،د افغاًستاى د هذافغ ّکیالًْ د خپلْاکې ټْلٌې ،اّ د حقْقي زدکړّ د
هلي هرکس پَ ًږدې ُوکارۍ سرٍ ترسرٍ شْې دٍ .پَ دې ترخَ کې د څارًې اّ ارزًّې کویټې سرٍ د ُراړخیسې ُوکارۍ پَ هْخَ پَ
لْیې څارًْالۍ اّ ًْرّ اړًّذّ ادارّ کې هسّْل اشخاص تْظیف شْي دي .د  ۶۹۳۱کال د لړم اّ هرغْهي پَ هیاشت کې دٍّ کاري
ډلیَ ایسې ًاستې د یادّ ادارّ د تْظیف شْیْ هسّْلیٌْ پَ ګډّى ترسرٍ شْې دي .دا پَ داسې حال کې دٍ چې څارًې اّ ارزًّې کویټې
د یاد راپْر د خپریذّ سرٍ سن( د  ۶۹۳۱کال د چٌګاښ هیاشت)  ،د یادّ سپارښتٌْ د پلي کیذّ لړۍ لَ ًږدې څارلې دٍ ترڅْ پَ دې ډّل
پَ یادٍ ترخَ کې د کړًْ اّ پرهختګًْْ اّ ُوذارًګَ پَ تیالتیلْ دّرّ اّ د پرّژې تر پایَ د راهٌځتَ شْیْ تذلًًْْْ کچَ ّارزّي.
سرتیرٍ پر دې ،د ُرې سپارښتٌې لپارٍ ځاًګړي شاخظًَْ ټاکل شْي دي ترڅْ ُغَ اړیي اّ ػولي ګاهًَْ چې د پلي کًْکْ ادارّ اّ
تٌسټًْْ لَ خْا د یادّ سپارښتٌْ د سن اّ اغیسهي تطثیق پَ هْخَ اخیستل کیږي ،تؼییي اّ هشخض شي.
د یادې کویټې د راپْر د خپریذّ ّرّستَ ،د پام ّړ ټکی دا دی چې د لْیې څارًْالي قذرهي هشرتاتَ اّ ًْر ښکیل لْري د یاد راپْر د
سپارښتٌْ پلي کیذّ تَ پْرٍ ژهي دي .د افغاًستاى د اسالهي جوِْریت جاللتوآب لْي څارًْال پَ دې ترخَ کې پْرٍ ژهي دی اّ د پلټٌې
پَ چارّ کې د لْي څارًْال هرستیال ښاغلي ًْر حثیة جالل تَ یې دًذٍ ّرسپارلې ترڅْ د یادّ سپارښتٌْ د پلي کیذّ اّ سن تطثیق
څخَ څارًَ ّکړي.
د هسلکي زدکړّ د ریاست د تاسیس ،د څارًْاالًْ ترهڼځ د ګټْ د ټکر د هخٌیْي پَ هْخَ ُڅې ،د څارًْاالًْ د رسوي سفرًّْ د
لګښتًْْ تیا ّرکړٍ ،پَ حاضرۍ کې د تایْهتریک سیستن څخَ ګټَ اخیستٌَ ،د څارًْاالًْ د ّړّالي هْضْع تَ رسیذًَ ،د څارًْاالًْ
لپارٍ د دًذّ د الیحْ راهٌځتَ کْل اّ د اړتیا سرٍ سن د حقْقي زدکړّ ُوغږي کْلْ پَ ګډّى ،د ُراړخیسّ رّزًیسّ پرّګراهًْْ د
تذّیي پَ شاى د هِوْ سپارښتٌْ د پلي کیذّ پَ ترخَ کې د پام ّړ پرهختګ ترسترګْ کیږي .خْ د ځیٌْ ًْرّ ترخْ پَ ُکلَ تایذ ّّیل
شي چې د سپارښتٌْ د پلي کیذّ پَ تړاّ ُیڅ ډّل کا ر ًذی شْی اّ هالْهَ ُن ًذٍ چې پَ دې ُکلَ کْم اقذام پیل شْی دی اّ کَ ًَ .پَ
ّرّستۍ ًاستَ کې چې د  ۶۹۳۱کال د هرغْهي پَ  ۶۱هَ ًیټَ ترسرٍ شٍْ د لْیې څارًْالي هسّْلیٌْ ّّیل چې د پخْاًیْ اّ اّسٌیْ
ّزیراًْ د اداري فساد د قضیْ د تؼقیة اّ پلټٌې پَ هْخَ یٍْ کویټَ جْړٍ شْې دٍ ،خْ پَ دې ُکلَ یې پْرٍ هالْهات ّرًکړل .د ُغې
سپارښتٌې پَ ترخَ کې چې لْیې څارًْالي تَ د ّزارتًْْ اّ ًْرّ ادارّ څخَ د قضیْ د راجغ کْلْ پَ تړاّ دٍ ،هالْهیږي چې کْم
پرهختګ ًذی شْی ،خْ د لْیې څارًْالۍ ادارٍ ّایي چې یادې اداري ُغْ ټْلْ قضیْ تَ رسیذًَ کړې چې د ًْرّ ادارّ لخْا دّي تَ
راجغ شْي دي.
د ښکیلْ لْرّ څخَ ځیٌي ترالسَ شْي ًظریات داسې څرګٌذّي چې د سپارښتٌْ یْ هحذّد شویر ػولي ًَ تریښي اّ یا چٌذاى اغیسهي
ًَ دي .دا پَ داسې حال کې دٍ چې د څارًې اّ ارزًّې کویټَ ددې ډّل سپارښتٌْ اطالح تَ ژهٌَ دٍ .د سترې هحکوې ،ػذلیې ّزارت،
لْړّ زدکړّ ّزارت ،کْرًیْ چارّ ّزارت ،د افغاًستاى د هذافغ ّکیالى خپلْاکَ ټْلٌَ اّ د حقْقي زدکړّ هلي هرکس پَ ګډّىًْ ،رّ
ّزارتًْْ اّ اړًّذّ ادارّ د سپارښتٌْ د سن اّ اغیسهي تطثیق پَ ترخَ کې پْرٍ چوتّْالی اّ لیْالتیا ښْلې دٍ .د یادًّې ّړ دٍ چې
ّزارتًْْ اّ ښکیلْ ادارّ د یادّ سپارښټٌْ د پلي کیذّ پَ تاب خپل راپْرًَّ د څارًې اّ ارزًّې کویټې سرٍ شریک کړي دي.
 .۲د سپارښتنو د پلي کیدو لړۍ تو ځغلنده کتنو
د  ۱۶سپارښتٌْ څخَ:





 ۶سپارښټٌې( )٪۴پَ پشپړٍ تْګَ پلي شْې دي،
 ۱سپارښټٌْ( )٪۶۶قسوا پرهختګ لرلی دی
 ۶۳سپارښټٌْ( )٪۱۵پَ هحذّدٍ تْګَ پرهختګ لرلی دی
 ۶۴سپارښټٌْ(ُ )۶۵٪یڅ پرهختګ ًَ دی لرلی.

د لویې څارنوالۍ او نورو ښکیلو ادارو د سپارښتنو د پلي کیدو څرنګوالی
4%
12%
27%

تطبیق شده
پیشرفت قسمی
پیشرفت محدود
پیشرفت صورت نگرفته است

57%

