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مطبوعاتي اعالمیه
د څارنې او ارزونې کمیټه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ورځ له یوشمیر پیښو سره لمانځي
کابل ،افغانستان ۴۹۳۱ ،د لیندۍ  – ۴۱د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ورځې په ویاړ ،د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې
کمیټه ( )MECپه دغې اوونۍ کې د عامه پوهاوي دوه غونډې ترسره کړې او نن د ګټو ټکر ارزونه خپروي.
د لیندي په  ،۵۱د څارنې او ارزونې کمیټي ( )MECکارکونکو د اداري فساد پروړاندې مبارزې لومړنۍ والیتي کاري ډله جوړه کړه ،چې د دولت استازو
او ډلو سره د یو شمیر کتنو وروسته ،په هرات والیت کې د مدنې ټولنو شبکو سره په همغږۍ رامنځته شوه .دغه محفل د هرات د والي ښاغلي محمد آصف
رحیمي له خوا پرانستل شو ،چې په ترڅ کې یې په هرات والیت کې له اداري فساد سره د مبارزې نوې جوړې شوې کاري ډلي ټاکل شوي مشر خلیل
پارسا او د څارنې او ارزونې کمیټې ( )MECداراالنشأ اجرایوي رییس ډاکتر احمد راشد بهروز هم ګډنوالو ته ویناوې وکړې .د دغه شان ډلو جوړولو
موخه داده چې له والیتي مدني ټولنو سره د اړیکو ټینګولو او مالتړ له الرې په والیتي کچه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزو د هڅو مالتړ وشي.
د لیندۍ په  ،۵۱د څارنې او ارزونې کمیټې ( )MECکارکونکو کندهار والیت ته سفر وکړ تر څو د پوهنتونونو عامه پوهاوی دوهمه غونډه ترسره کړي،
چې د څارنې او ارزونې کمیټي ( )MECاو د هغي کړنو په اړه د کندهار پوهنتون پوهنځیو او محصلینو ته مالومات وړاندي کړي .د څارنې او ارزونې
کمیتې ( – )MECزیانمننو ارزونو ټیم یوه غړي د موضوع سیمه ایز اهمیت په پام کینیولو د درملو تورید په اړه د زیانمننو ارزني په اړه مالومات وړاندې
کړل .د څارنې او ارزونې کمیټې ( )MECپوهنتونو عامه پوهاوي پروګرام موخه داده چې د اداري فساد پروړاندې مبارزې کې د هیواد په کچه د افغانستان
ځوانانو سره ډیرې اړیکي ولرو.
د ګټو ټکر په اړه د څارنې او ارزونې کمیټې ننی خپرې شوې ارزونې په لوړپوړو چارواکو او تدارکاتو سیستم زیانمننو باندې تمرکز درلود .بیشمیره
سرچینو څرګنده کړې چې د مخکني حکومتي ادارې په دولتي بودجه کې پراخ اختالس شوی دی ،او له تدارکاتو سیستم څخه د دولت بودجې پټولو یوې
سترې وسیلي په توګه کار اخیستل شوی دی .د ګټو ټکر روښانه بیګله هغه بیشمیره دولتي چارواکو اړوند شرکتونه دي چي له دولت سره کار کوي .دغو
چارواکو د خپل اړند شرکتونو او د خپل سیاسي پلویانو شرکتونو ته د قراردادونو ورکولو لپاره السوهنې کړې دي.
د دغي پیښي په څیړنه کې ،د څارني او ارزوني کمیټې ( )MECکارکونکي د شرکتونو پیچلو جوړښتونو (لکه :هغه شرکتونه چي د نورو شرکتونو ملکیت
دي ،پوښښي شرکتونه او داسې نور) چې د شرکتونو خاوندوالی یې پټ کړی؛ په یو پراخ شمیر وزارتونو کې په ژوره توګه تړلې مافیا چې غواړي د
تدارکاتو چارو روڼتیا محدوده کړي؛ او د شرکتونو جوازونو ثبت پیچلی سیستم چیې بیالبیل وزارتونه په کښي ښکیل دي ،پرته له کوم مرکزي باورمن
ډاتابیس سیستم ،په ګډون د بیشمیره ستونزو سره مخ شول.
د دغو ستونزو حل لپاره ،دغې ارزونې کې د یوه اغیزمن او روڼ تدارکاتو بریښنایې سیستم جوړول ،د یو روڼ بهیر له لوري د تدارکاتو کارکونکو ګمارنه،
د ټولو نویو کارکونکو او د شته کارکونکو لپاره کره ارزونه ،او د قراردادیانو پیژندنې او د اړوند شرکت د خاوندانو پیژندنې مالوماتو خپراوي ،په اړه
سپارښتنې شوي دي.
د النورو مالوماتو لپاره ،د څارنې او ارزونې کمیټې سره په  +99 )0( 797 585 178اویا  contact@mec.af/ www.mec.afسره په
اړیکه شئ .او ځمونږ فیسبوک پانه ( )mec.afghanistanاو ځمونګ ټویټر پاڼه ( )@MEC_Afghanistanوګورئ.

