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مطبوعاتي خبرپاڼو

د وثیقو ثبت پو اړه د اداري فساد زیانمننو ارزونو
(کاتل – افغانستاى د زهري  )۴۹۳۱ ،۰۲د څارنې اً ارزًنې کویټې د عذلي سیستن پو اړه د اداري فساد زیانوننٌ دًىوو
ارزًنو خ پره کړه .د اداري فساد د زیانوننٌ دغې ارزًنې پو ځانګړې تٌګو د ًثیقٌ د ثثت تيیر ً ارزًه ،چې د ۱۴
تیالتیلٌ رس وۍ سنذًنٌ ثثت رانغاړي .د دغې ارزًنې پو لړ کې د څارنې اً ارزًنې کویټې یٌشویر زیانوننې ًپیژنذلې
چې ډیری یې پو سوو تٌګو د قانٌى نو پو پام کې نیٌل ،د افغانستاى حکٌهت ادارً ترهنځ کوسًري ىوغږي ،اً د تشري
سرچینٌ اً تخنیکي ًړتیاًً د پام ًړ کوښت لو اهلو راهنځتو شٌي دي.
سرتیره پر دې ،د څارنې اً ارزًنې کویټې یٌځل تیا د سترې هحکوې اړًنذ یٌشویر ادارً هرستې نو کٌلٌ سره هخ
شٌه .خٌ د ًثایقٌ عوٌهي رئیس د هرستې اً ىوغږي سره ،د څارنې اً ارزًنې کویټې ًکړای شٌل چې د دغې اداري
فساد زیانوننٌ ارزًنې تشپړًلٌ لپاره د اړینٌ هالٌهاتٌ ډیری ترخو راټٌل کړي.
د ًثیقٌ ثثت تيیر پیچلی دی ،تیشویره اختیاري هرحلي لري ،چې ىره یٌه یې د ًثیقٌ ثثت عوٌهي ریاست کارکٌنکٌ،
هحکوٌ چارًاکٌ ،اً نٌرً لیٌالٌ ډلٌ تو د اداري فساد فرصتٌنو تراترًي .د ځوکٌ ثثت تيیر پو یٌاځې تٌګو  ۹۲تیالتیلو
ګاهٌنو لري ،چې ډیری یې پ و آسانو تٌګو یٌ کیذلی شي .کو څو ىن د تیال تیلٌ ًثیقٌ ثثت تيیر کې یٌه ًاحذه کړنالړه
نشتو خٌ د النذې شٌیٌ پو ګډًى یٌشویر هعوٌلي رًدې (طریقې) را څرګنذې شٌې:
•

د ًثیقٌ ثثت عوٌهي ریاست پو ًالیتي سطح ډیر کن اً یا ىن ىیڅ شتٌى نلري ،اً هذنې هحکوٌ قاضیاى د ًثیقٌ
اړًنذ ډیری پیښي د تيیر تیرًي.

•

ًالیتي هحکوي د ًثیقٌ اسناد صادرًي اً د ًثیقٌ عوٌهي ریاست پو پام کې نو نیٌلٌ سره ًثیقې پو هستقیوو تٌګو
سترې هحکوي تو استٌي.

•

د ًثیقٌ ډیری تيیرًنو نا اړینو تکراري ګاهٌنو لري.

•

د ًثیقٌ اسنادًنو پو آسانو تٌګو جعل کیږي.

•

د ًثیقٌ غٌښتٌنکي د اړًنذ ګاهٌنٌ پو اړه یا نو پٌىیږي اً یا ىن الره ًرکٌي.

•

د ډایټاتیس هذیریت تې نظوو دی ،اً د هحکوٌ اً ًثیقٌ ثثت عوٌهي ریاست سره ىغږي نشتو

د ضعیف ډاټاتیس هذیریت د څٌ کارپٌىانٌ لو خٌا د ً ۰۲۲۲۲ثیقٌ ثثت پاکیذً عاهل پو تٌګو څرګنذ شٌ .سر تیره پر
دې ،د ًثیقٌ ثثت ع وٌهي ریاست د اړًنذ حقٌقی دنذً پو تناسة تشکیل اً تٌدجو نلري .پو پایلو کې د ًثیقٌ ثثت عوٌهی
ریاست نشي کٌالی چې خپل دنذه تر سره کړي اً هحکوٌ کې پیاًړي اداري د ىغٌي پو کار کې ځاى ښکیل کٌي.
د اداري فساد زیانوننٌ ارزًنٌ تین لو خٌا د دًهره ستٌنسً پیژنذنې عاهل د قانٌى ،دنذً الیحٌ ،هقررً اً الیحٌ څخو
رًښانو سرغړًنو ده ،د څارنې اً ارزًنې کویټو د ًثیقٌ ثثت تيیر څخو د ىراړخیسه څیړنې سپارښتنو کٌي ترڅٌ چې د
هذیریت نیوګړتیاًي ً پیژنذل شي ،د حساب ًرکٌلٌ هیکانیسهٌنو جٌړ اً د ًثیقٌ ثثت تيیر کې نا اړینو ګاهٌنٌ شویر
راټیټ شي.
د ال ډیرً هالٌهاتٌ د ترالسو کٌلٌ لپاره لو هٌږ سره پو اړیکو کې شئ:
ټیلفٌى + ۳۹ ۷۳۷ ۴۴۴ ۰۷۴ :
ایویلcontact@mec.af :
ً,یة سایټwww.mec.af :
فیسثٌکwww.facebook.com/mec.afghanistan :

