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شالید
د اداری فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ( )MECد پلټنی د ستری اداری د
اجرایوی کړنو الپیاوړتیا یوه اړینه اړتیا بولی.
د پلټنی ستره اداره پو افغانستاى کی د ټولو دولتی ادارو د هالی او حسابي کړنو د پلټنې دنذه پو غاړه لري.


د پلټنی ستره اداره د مودو راپذیخوا جوړه شوی تر څو د هغه ادارو د کړنو او لګښتونو پو ىکلو پلټنې او ارزونې تر
سره کړي چه خپلو مالی پانګه د عامه زیرمو څخه تر السه کوی .دغه اداره په  ۱۸۳۱کال کی په قانونی ډول د یوی
خپلواکی اداری په توګه وپیژندل شوه.



د پلټنی ستره اداره په کال کی یوځل د ټولو دولتی ادارو پلټنی او ارزونی سرته رسوی او د نوموړو ادارو د کړنو او د
هغی د قانونی الزامیت په اړه د رپوټونو لنډیز وړاندی کوی .په دغه رپوټونو کی معموال د چارو ستونزی خپریږی او
د حل په اړه یی سپارښتنی ورکول کیږی ،او د اداراتو څخه دا تمه کیږی چه په دوه میاشتو کی د ننه باید دغه ستونزی
له منځه یوسی.



د پلټنی نوی قانون چه په کال  ۱۸۳۱کی تصویب شو د نړیوالو معیارنو سره یوشانته والی لری او د پلټنی پروسه
معیاری کوی دغه قانون د پلټنی ستری اداری ته خپلواکی ور بښی تر څو د ټولو دولتی ادارو او هغه ادرو په هکله چه
عامه پانګی مصرفوی ،پلټنې اور ارزونې تر سره کړی.

پو ىرحال ،دغو نوی قانوى د پلټنی د ستری اداری د سپارښتنو د پلی کیذو لپاره کوم اجرایوی هیکانیسم نلری.


د پلټنې قانون د هغه اداراتو په اړه چه پرته د کوم دلیل څخه د پلټنې د سترې اداری د سپارښتنو د پلی کیدو څخه ډډه
کوی ،د ځواب ورکونی او تعزیراتو په اړه د کوم اداری کړندود وړاندوینه نه ده کړی چه دغه کار د پلټنی په پروسه
کی د په ګوته شوو ستونزو د الینحله پاتی کیدو سبب ګرځی.



د دی لپاره چه ادارات ښه ځواب ورکونکی او عامه خدمتونه ال په ښه ډول وړاندي شي ،رپوټ ورکول او مجازا ت یو
اړین کار بریښي.

د افغانستاى سفارتونو او قونسلګرۍ پو ىرو پنځوکلو کی یوځل تر پلټنې النذی نیول کیږی ،چی دغو کار ددوی
دىراړخیسه کړنو پو اړه کافي نو دئ.


یږی چه دغه موده یوه اوږده موده ده ،او د
د سفارتونو او قونسلګریو په هکله په هرو پنځوکلو کی پلټنې تر سره ک 
څارنی او حساب ورکونی لپاره کمی موکی چمتو کوی.



پردی برسیره د پلټنې تر منځ د پنځوکلو موده د اسنادو د السرسۍ او ارزونی ،رپوټونو او لګښتونو د ارزونې ګواښ
رامنځ ته کوی.

ددی لپاره چو د پلټنی پو کړنذودونو کی ستونسو تو د حل الره پیذا شي د څارنی او ارزونی کویټو ( )MECیو لړ
سپارښتنی وړانذی کړی.


د پلټنې ستره اداره د عدلیی وزارت په مرسته باید د پلټنې په قانون کی داسی سمونونه راولی تر څو د هغه اداراتو
لپاره چی د پلټنی د سترې ادارې د سپارښتنو د پلی کولو څخه د ډډه کوی ،د مجازاتو او د رپوټ ورکولو اداری
کړندود شتون ولری.



د پلټنې ستره اداره باید د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو په اړه پلټنې د هرو پنځوکلو پر ځای په دو کلونو کی
تر سره کړی.
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د ادارې فساد پروړانذې د څارنې او ارزونې خپلواکو ګډه کویټو ددې لپاره جوړه شوې چې پو افغانستاى کی د فساد
پروړانذې ټولې هلي او نړېوالې ىڅې وڅاري او وارزوي:





د څارنې او ارزونې کمیټه داداري فساد پر وړاندې سپارښتنې او بنچمارکونه چمتو کوی اودهغوی د اغیزمن پلی کولو
څخه د ډاډمنیدو لپاره څارنه او ارزونه سرته رسوی.
د څارنې اوارزونې کمیټه د فساد پر وړاندې د ملي او نړیوالو هڅو څارنه او ارزونه کوي.
د څارنې او ارزونې کمیټه د فساد پروړاندې ددریو لوړپوړو ملي متخصصینو او دریو لوړ پوړو نړیوالو متخصصینو
څخه جوړه شوې ده.
د څارنې او ارزونې کمیټه هر شپږ میاشتې وروسته  ،ولسمشر  ،پارلمان  ،ولس او نړیوالی ټولنی ته خپل رپوټ
وړاندې کوي.

د الزیاتو هعلوهاتولپاره د اداری فساد پروړانذی د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کویټې ) (MECسره پو النذی
شویرو او پتو پو اړیکو کی شئ+93 (0) 798 750 527 contact@mec.af www.mec.af
عکسونو ىن لو النذی کرښی څخو تر السو کوالی شی www.flickr.com/photos/mec123/
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