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مطبوعاتي خبرپاڼو

پو پوىنې وزارت کې د ښوونکو ګمارنې پو اړه اداري فساد زیانمننو ارزونو
) کاتل – افغانستان ،د چنګاښ  )۳۵۳۱ ،۵۳د څارنې اً ارزًنې کمیټې پو پٌىنې ًزارت کې د ښٌنکٌ ګمارنې تيیر پو
اړه د اداري فساد زیانمننٌ ارزًنو خپره کړه .د ښٌنکٌ ګمارنې ټٌلې مرحلې د اړتیا ارزًنې څخو د آزمٌینې اً تر
ټاکنې مرحلې پٌرې پو قٌمپالنې اً تډً پو ژًره تٌګو ککړ دي .پو دغې ارزًنې کې د پٌىنې ًزارت ښٌنکٌ ګمارنې
تيیر کې مٌنذل شٌي اداري فساد ،د ًزارت څارنې اً حساب ًرکٌلٌ میکانیسمٌنٌ اً د ټٌلٌ لپاره یٌشان اً سمي
رًزنې ژمنې پو اړه جذي شکٌنو را ًپارًل.
پو کاتل ،ىرات ،ننګرىار ،تلخ ،تذخشان اً لغمان ًالیتٌنٌ کې د تیالتیلٌ شریکٌ غاړً سره د سال ًرًستو د څارنې اً
ارزًنې کمیټې ًمٌنذه چې سرتیره پردغې حقٌقي اړتیا چې ښٌنکي تایذ د  ۳۱ټٌلګي فارغ اً د ښٌنې ميارتٌنٌ ملي
آزمٌینې څخو تریالي ًي څو کم  ۱۴سلنو ښٌنکي دغې اړتیا سره تراتر نذي .پو  ۴۱۳۱کال کې د  ۳۱۱۱کامیاب
نٌمانذانٌ څخو چې د ښٌنکٌ ګمارنې آزمٌینې څخو تیر شٌی ًً د تقاعذي ښًٌنکٌ اضافو کاري لو املو یٌاځې ۳۰۱۱
کسانٌ ًکٌالی شٌل چې دنذه ترالسو کړي.
سرتیره پردې ،د پٌىنې ًالیتي ریاستٌنٌ اً ملي شٌرا غړً ډیری ًخت ان د پٌىنې ًزارت لو تصٌیثو ًرًستو ىم د
ښٌنکٌ ګمارنو درًي اًیا د ګمارنې تيیر کې د نو السٌىنې لپاره تډې اخلي .د ملي شٌرا ًکیالن ډیری ًخت د پٌىنې
ًزارت تٌدجې تو د رایې تو تذل کې د ښٌنکٌ تستٌنٌ کې د سيم غٌښتنو کٌي چې ًرًستو یې ًکٌلي شي خپل مالتړً
تو اً یا سم سیاسي پلٌیانٌ تو ًرکړي .پو تذخشان کې پلټنٌ څرګنذه کړه چې د پٌىنې ًالیتي ریاست لو تٌدجې څخو
رًښانو ګټو اخیستې اً پو ىرات کې د سرخ پٌشانٌ فٌټثال ټیم غړي د پٌىنې ریاست لو خٌا د ښٌنکٌ پو تٌګو ګمارل
شٌي ًً .د حقٌقي نمیګړتیاًً لو املو دغو شان ګمارني اً مٌقت قراردادًنو د ښٌنکٌ لپاره رقاتتي ګمارنې تيیر
زیانمنٌي.
سرتیره پردې چې پو پٌىنې ًزارت کې پلټٌنکي اً د پلټنې لٌیو اداره د دغٌ ستٌنسً پو ډیری ترخٌ خثر دي ،خٌ د
نیمګړتیاًً حل لپاره ىیڅ څو نذي شٌي .د دغو تقلثي کړنٌ سره مثارزي اً اداري فساد سره د النٌري مرستي څخو مخ
نیٌي لپاره د څارنې اً ارزًنې کمیټې سپارښتنو ًکړه چې د پٌىنې ًزارت دې سمذالسې پو دریٌ کړنالرً غٌر
ًکړئ :لٌمړی ،د پٌىنې ًزارت ډاډ ترالسو کړي چې یٌاځې ىغو کسان ًګمارل شې چې د رقاتتي تيیر څخو تیر شٌي
ًي .دًىم ،د پٌىنې ًزارت تایذ پو رقاتتي آزمٌینې تيیر کې د رًڼتیا ډیرلٌ لپاره د آزمٌینې پیژنذًکې ًاحذي شمیرې
اً کمپیٌټرې آزمٌینې څخو کار ًاخلي اً پرًسو مذرنو کړي .دریم ،د پٌىنې ًزارت تایذ یٌ پالن تسٌیذ کړي ترڅٌ
چې د شخصي اړیکٌ پر تنسټ د ښٌنکٌ ټاګنو لو منځ یٌسي.

د ال ډیرً مالٌماتٌ د ترالسو کٌلٌ لپاره لو مٌږ سره پو اړیکو کې شئ:
ټیلفٌن + ۳۵ ۷۳۷ ۵۳۵ ۰۷۳ :
ایمیلcontact@mec.af :
ً,یة سایټwww.mec.af :
فیسثٌکwww.facebook.com/mec.afghanistan :

