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رسنیزه اعالمیه
د اداری فساد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه ( )MECد پلټنې د سترې ادارې
الپیاوړتیا اړینه ګڼی.
کابل ،افغانستان د  ۳۱۳۱کال د  11غبرگولی میاشت -دڅارًی او ارزوًی کویټې د پلټٌې د ستری اداری کړًې او
کړًذودوًَ ارزولی ،او داسی یی پتیلی چی د پلټٌی سترٍ اداٍ خپلو هوخو تَ درسیذلو لپارٍ لکَ پَ کور دًٌَ د یو سالن
هذیریت راهٌځتَ کول او پَ ټولَ ًړۍ کی د سفارتوًو د کړًو څخَ څارًَ؛ د ستوًسو څخَ خالی ًَ دی.
د پلټٌی سترٍ ادارٍ یواځیٌی ارګاى دی چی پَ افغاًستاى کی د دولتی اداردو هالی او حساتی چاری پَ خپلواګَ توګَ پلټی.
د پلټٌی ًوی قاًوى چی پَ دی وروستیو کی پَ تصویة رسیذلی ،د پلټٌی د ستری اداری د کړًو لپارٍ یو غورٍ چوکاټ
چوتو کوی ،لیکي دُغَ ادارو پَ اړٍ چی پرتَ د کوم قاًع کووًکی دلیل څخَ د پلټٌی د ستری اداری سپارښتٌی ًَ پلی
کوی ،کوم هذیریتی ضواتط او جسایی هوئیذات ًَ راًغاړی چی پَ پایلَ کی ډیرئ راوالړې شوی ستوًسی تی ځواتَ
پاتی کیږی.
ددی ترڅٌګ ،د څارًې او ارزوًې کویټی د پلټٌی د ستری اداری د کړًو څخَ داُن پتیلی چی د ُیواد څخَ د تاًذی د
افغاًستاى سفارتوًَ پَ ُ رو پٌځو کلوًو کی یوځل تر پلټٌی الًذی ًیول کیږي .دغَ ډول پلټٌی د ډیر ځٌډ لَ کثلَ اغیسهٌی
ًَ وی او پَ سفارتخاًو کی (پَ ځاًګړی ډول ُغَ سفارتخاًی چی ډیرئ هصارف لری) د فساد لپارٍ هوکی چوتو کوی،
ًو د الڅارًی لپارٍ اړیٌَ دٍ چی سفارتخاًی او کٌسولګرۍ پَ یوٍ لٌډٍ هودٍ کی و پلټل شی .ددغَ ډول پلټٌو اُویت او
ګټی دُغی لپارٍ د پالوی د لیږلو د هصارفو څخَ څو چٌذٍ زیاتی دی.
د هعلوهاتو لَ هخی عذلی او قضایی ارګاًوًَ ُن د خپلو ُغَ پریکړو او تصویثوًو څخَ چی د پلټٌی ستری اداری لخوا
ورتَ هحول شوی ،پخپل وخت سرٍ هعلوهات ًَ شریکوی چی دغَ کړًَ پوښتٌی راوالړوی .پَ دی اړٍ قاًوى ښکارٍ
حکن کوی چی د پلټٌی سترٍ ادارٍ دی د قضایاو د پریکړو او قراروًو څخَ پَ جریاى کی واچول شي.
د اداری فساد پروړاًذې د څارًې او ارزوًې د خپلواکې ګډې کویټې رئیس ښاغلی دمحم یاسیي عثواًی پَ دی اًذ دی:
چی د ُغَ ادارو پَ اړٍ چی د قاًوى حکووًَ ًالیذلی ګڼی او د پروخت او اړیٌو ُوکاریو څخَ ډډٍ کوی تایذ یو
لړ تعسیرات وضع شی ،او د پلټٌی د کړًو د اغیسهٌتوب لَ الری د فساد پروړاًذی هثارزٍ ًورٍ ُن غښتلی او
اغیسهٌَ کړی.
د څارًې او ارزوًې کویټَ د اداري فساد پر وړاًذې د هلي او ًړیوالو ُڅو د یو خپلواک څاروًکې پَ توګَ د سپارښتٌو د
اغیسهي پلی کیذو څخَ څارًَ کوی تر څو د پلټٌې د سترې ادارې د پلټٌې او څارًې پروسَ پَ ښَ ډول تر سرٍ شی او د
سفارتوًو او قوًسلګریو پَ ګډوى ُراړخیسٍ حساب ورکوًَ ډادهٌَ شی.
د ال ډیرو معلوماتو لپاره د اداري فساد پروړانذې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې سره په اړیکه کې شئ :
contact@mec.af www.mec.af
۳۳۳۱۰۳۸۰۹۳۹۰۰
د کمیټې انځورونه له النذې ادرس څخه ترالسه کوالی شئ: www.flickr.com/photos/mec123/

