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رشنیزه اعالنیه
د ادارى فصاد پروړاندى د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کهیټې ،د افغاني شرې نیاشتې ټولنې
اونخابراتی خدناتو د تنظیم په اداره ( )ATRAکې هغه تشې تشخیص کړي چه د ادارى فصاد لپاره
نوکه برابروي
کابل – افغانصتان ،د َ ٌَ۳کال د غویي  : ٌ۱د اداري فصاد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کهیټه
( )MECپه افغانصتان کې د اداري فصاد پر وړاندې د نلي او نړیوالو هڅو د خپلواک څارونکې په توګه ،د افغانی
شرې نیاشتې ټولنې او نخابراتي خدناتو د تنظیم د ادارې د حکونت دارۍ او حصاب ورکولو جوړښتونه تر غور
الندى نیولي .د دغې څیړنې په پایله کې د اداري فصاد پر وړاندې د زیانهننې یو شهیر نوکې تشخیص شوې او د
څارنې او روڼتیا د زیاتوالي په نوخه ورته الزنې شپارښتنې وړاندې شوي.

د نخابراتي کهپنیو د ګټو په اړه د څارنې او ارزونې کهیټې( )MECنوندنې دا په ګوته کوي چې په دې اړه هغه
رپوټونه چې نالیه ټولونکو ادارو شره شریک شوي او هغه رپوټونه چې د حصابونو د تصفیې په ترڅ کې د ()ATRA
ادارې شره شریک شوې یو تر بله توپیر لرې .دې توپیر دا اندیښنې رابرشیره کړي چې د ټیټې نالیې په بدل کې ښایي
بډې ورکړل شوې وي .پدې اړه نورې اندیښنې د ( )ATRAد ادارې د خپلواکي ،د کارکونکو د ګهارنې د کړنالر او د
حکونت دارۍ او نخابراتو د پراختیایي بودجې په چارو کې تنظیهونکې تشې په ګوته شویدي.

د څارنې او ارزونې کهیټه ( )MECدا شپارښتنه کوي چې د نخابراتي کهپنیو د پلټنو رپوټونه باید د نالي رپوټونو
شره په پرتلیزه توګه وڅیړل شي او توپیر یې څرګند شي ،تر څو احتهالي درغلې ،او د ګهارنې تعدیل شوې کړنې
تشخیص ،عدلي کتنه ترشره او د نخابراتو د پراختیایې بودجې او د نخابراتې خدناتو د تنظیم د ادارې د بورد او
کهیټې د چارو د شهیدو النل وګرځي.

شربیره پر دې ،نونوړې کهیټې د افغاني شرې نیاشتې ټولنې په نالي ندیریت او پروګرانونو د څارنې په چارو کې یو
لړ تشې تشخیص کړي چه اداري فصاد ته نوکه برابروي .د څارنې او ارزونې کهیټه ( )MECد پروژو د څارنې او
ارزونې شم پلي کیدلو ،د نالي او حصابي چارو پالیصي جوړولو او د پلټنې د لویې ادارې پواشطه د نالې پلټنې د په
الره اچولو شپارښتنه کوي.

ښاغلی عثهاني ،د ادارى فصاد پر وړاندى د څارنی او ارزونی خپلواکی ګډى کهیټی( )MECاوشنی ریس وایی:
د څارنې او ارزونې کهیټې( )MECڅیړنو د حکونت دارۍ او څارنې د نشتوالي تشې په ګوته کړي چه اداري فصاد ته
الره هواروي .د اداري فصاد پر وړاندې د نلي او نړیوالو هڅو د خپلواک څارونکي په توګه ،د څارنې او ارزونې
کهیټه( )MECد نخابراتې خدناتو د تنظیهونکې ادارې ( )ATRAاو افغاني شرې نیاشتې د ټولنې څخه غواړي چه
په خپلو ادارو کې د اداري فصاد پر وړاندې زیانهننو ته رشیدنه وکړي ،تر څو د عانه پانګې په ندیریت کی د حصاب
ورکونې او روڼوالي د شتون څخه ډاډ تر الشه شي.
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د څارنې او ارزونې کهیټه ( )MECبه د خپلو شپارښتنو په آغیزناک ډول پلي کولو څخه خپلې څارنې ته ادانه ورکړي
تر څو د اداري فصاد د نوکو د له ننځه تلو څخه ډاډ تر الشه شي.

د ال ډیرو نعلوناتو لپاره د اداري فصاد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کهیټې شره په اړیکه کې شئ :
ًً۳َ۰۳۸۰۹ً۹ٍ۰

contact@mec.af

www.mec.af

د کهیټې انځورونه له الندې ادرس څخه ترالشه کوالى شئ www.flickr.com/photos/mec123/ :

