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مطبوعاتي اعالمو  :د څارنې او ارزونې کمیټې د اداري فساد زیانمننو ارزونو پو لړ کې د بریښنایې
پیژندپاڼو ادارې د ګمارنو برخو کې د پام وړ ستونسي وموندې
کابل ،افغانستان ۴۹۳۱ ،تلو ً – ۹۳ي ،د څبرًې اّ ازًّې کویټَ د بریښٌبیې پیژًذپبڼْ پرّژې پَ اړٍ د
اداري فسبد د زیبًوٌٌْ ارزًّې اعالى کړې .پَ دغَ ادارٍ کې د کبرکًْکې ګوبرًې پَ اړٍ د اداري فسبد
اًذیښٌْ د هلې شْرا غړي ،هذًې ټْلٌې هشراى اّ ًْر دي تَ اړکړل چي د دغې اداری بَ اړٍ خپل
اًذیښٌې څرګٌذ کړيّ .لسوشر غٌي د څبرًې اّ ارزًّې کویټې څخَ ّغْښتل چې پَ دغې پرّژی کې
د ګوبرًْ بِیر اّ لْي قراردادًَّ ّ ارزّي .دا د اداري فسبد زیبًوٌٌْ لْهړًۍ ارزًَّ دٍ چې د
ّلسوشر د غْښتٌې پر بٌسټ پَ پبم ًیْل کیږي اّ ترسرٍ کیږي .د څبرًې اّ ارزًّې کویټې ُئیت د
کډّالْ ًړیْالْ اداري ،کْرًیْ چبرّ ّزارت اّ هخببراتْ اّ هبلْهبتي تکٌبلْژي ّزارت پَ ګډّى د
بیالبیلْ شریکْ غبړّ سرٍ ّکتل ،ترڅْ د پرّژي کبري سبحَ هعلْهَ اّ د قراردادًّْ اّ ګوبرًْ پَ
اړٍ هبلْهبت راټْل کړي.
د څبرًې اّ ارزًّې کویټې حقْقي چْکبټ ،اداري هیکبًیسم ،کبرکًْکْ ګوبرًې بِیر ،لْي
قراردادًَّ ،کړًالري اّ د بریښٌبیې پیژًذپبڼْ اداري عولی هیکبًیسهًَْ ّ ارزّل .د ګوبرًې لپبرٍ د
لیکلْ کړًالرّ ًشتْالی؛ د ګوبرًې بِیر کې د هلکي خذهتًْْ قبًْى پَ پبم کې ًَ ًیْلْ لپبرٍ لیْالتیب؛ د
څبرًې ًشتْى؛ اّ د دّلت ،هلي شْرا ،اّ ًْرّ لْړپْرّ چبرّاکْ السٌَُْ پَ بِیر کې د څبرًې اّ
ارزًّې کویټې لَ خْا پیژًذل شْیْ ستًْسّ کې شبهل دي .سربیرٍ پر دې ،د بریښٌبیې پیژًذ پبڼْ
اداري لَ خْا د تذارکبتْ قبًْى ،هقررّ اّ الیحْ د پلي کْلْ پَ پبم کې ًَ ًیْلْ دغَ پرّژٍ اداري فسبد
تَ زیبًوٌَ کړي .د څبرًې اّ ارزًّې کویټې درې لْیې هًْذًي د دغې اداري د  ۰۷سلٌَ کبرکًْکْ بي
قبًًَْ ګوبرًَ ،د  GTRاّ اّرًج ګرّپ سرٍ السلیک شْي قرارداد سرٍ ستًْسې ،اّ د بریښٌبیې
پیژًذپبڼْ ّړتیب بِیر ًیوګړتیبّّ ،پَ اړٍ دي .خْ ،داسې ښکبرې چې دغې اداري افغبى ښبریبًْ تَ د
پیژًذپبڼْ تْزیع لپبرٍ عولي کړًالرې جْړي کړي ،کَ څَ ُن سپیٌې شْي ًذي.
د دې ترڅٌګ ،سیبسي اّ قْهي ستًْسّ د دغَ بِیر پَ پلي کْلْ هٌفې اغیسٍ درلْدٍ ،چي د پبم ّړ شبتَ
اچْل یې راهٌځتَ کړل .افغبى هشرتببَ لَ دري کلًْْ راُیسې د دغَ بِیر د پیلیذّ ژهٌَ کْي ،د دغې
هْخي پرهختګ لپبرٍ څْ ّلسوشریسٍ فرهبًًْْ اّ ّزیراًْ شْرا پریکړې خپرې شْې دي ،خْ پَ پبی
کې ،د ّیش بِیر د ّلسوشر لفظي فرهبى لَ لْري ّدریذ.
پَ رپْټ کې پیژدل شْیْ ًویګرتیبّّ حل لپبرٍ د څبرًې اّ ارزًّې اداري سپبرښتٌې دا دي چي د
بریښٌبیې پیژًذ پبًْ اداري ،اداري جْړښت اّ بشري سرچیٌْ کړًالري د رّڼ ،رقببتي اّ ّړتیب پَ
بٌسټ ګوبرًې بِیر هعرفي کْلْ لَ لْري اصالح شي ،اّ د  GTRسرٍ د  ۱۷۱هیلیًْْ دالرّ هبلْهبتي
تکٌبلْژي قرارداد لَ یٍْ خپلْاکې پلټٌې لَ لْري ،پلټل شي .د افغبى ّلس لَ لْري دغې پرّژي هٌٌې
اّ هالتړ ترالسَ کْلْ لپبرٍ د دغې اداري کبرکًْکْ لپبرٍ د ګوبرًْ سن بِیر جْړّل اّ د سوْ قرارداد
کْلْ بِیرًّْ تعقیب تضویي ،اړیي ګبهًَْ دي.

د الًْرّ هبلْهبتْ لپبرٍ ،د څبرًې اّ ارزًّې کویټې سرٍ پَ  +99 )0( 797 585 178اّیب contact@mec.af/
 www.mec.afسرٍ پَ اړیکَ شئ .اّ ځوًْږ فیسبْک پبًَ (ّ )mec.afghanistanګْرئ.

