د اداری فساد پر وړاندی د څارنی او ارزونی
خپلىاکو او ګډه کمیټو

کمیتو مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری
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مطبىعاتي خبرپاڼو
د نفتي تىکى او اوبلن ګاز د واردولى پو بهیر کې د اداري فساد پر وړاندې د زیانمننى د ارزونې پو تړاو د څارنې او
ارزونې خپلىاکې ګډې کمیټې ځانګړی رپىټ
کابل -د  ۵۹۳۱کال د وږي  ۵۷مو  -د اداري فساد پز ّړاًذې د څارًې اّ ارسًّې کویټَ ًي د ًفتي تْکْ اّ اّبلي ګاس د ّاردّلْ
پَ بِیز کې د اداري فساد پز ّړاًذې د سیاًوٌٌْ د ارسًّې پَ اړٍ خپل ځاًګړی رپْټ خپزّي .یاد رپْټ د ُیْاد د ًفتي تْکْ اّ
بلي ګاس د ّاردّلْ د بِیز د حقْقي جْړښت ،هذیزیت اّ عولي اجزااتْ ًٌګًْې ارسّي .د ًفتي تْکْ اّ اّبلي ګاس پَ بِیز کې شتَ
سیاًوٌٌې ددې الهل شْې چې د ګوزکًْْ لسګًَْ هیلیًَْ ډالزٍ هحصْل ضایع اّ قاًْى هاتًْې ،د ًفتي تْکْ قاچاق اّ هافیا تَ
الرٍ ُْارٍ شي.
د ًفتي تْکْ اّ اّبلي ګاس د پاًګْالْ څخَ د هالتړ د پالیسیْ ًَ شتْى اّ د قْاًیٌْ اّ کړًالرّ پَ ًظز کې ًیْلْ پزتَ د ّسیزاًْ د
شْرا لخْا د هصْبْ صادریذل د اًذیښٌې ّړ دي .د ًفتي تْکْ اّ اّبلي ګاس د ّاردّلْ پَ بِیز د ُیْاد ًافذٍ قْاًیي پَ پام کې ًَ
ًیْل کیږي .د ًفتي تْکْ پَ چاڼ ځایًْْ کې د سْداګزّ پَ لسګًَْ هیلیًَْ ډالزٍ پاًګَ لَ رکْد سزٍ هخ شْې اّ د یادّ تاسیساتْ
سلګًْْ کارکًْْ خپلې دًذې لَ السَ ّرکړې دي.
د ًفتي تْکْ یٍْ ستزٍ بزخَ پَ قاچاقي ډّل ُیْاد تَ راّاردیږي .پَ بٌذرًّْ کې ځیٌي تجِیشات لکَ سکٌزًَّ ،تزاسّګاًې اّ د
تْکْ کیفیت د کٌټزّل البزاتْارًَّ د ځیٌْ کارکًْْ لخْا د هذیزیتي کوشّرتیا اّ د پالیسیْ د ًَ پلي کْلْ لَ کبلَ پَ لْي الص
ّیجاړ شْي .د تزهین اّ بیا فعالْلْ د لګښت سزبیزٍ ،د بٌذري تجِیشاتْ تخزیب اّ ّیجاړّلْ د تْکْ قاچاق ،بډّ اّ د ګوزکي
هحصْالتْ د ّرکړې څخَ تیښتې تَ الرٍ ُْارٍ کړې دٍ .پَ ًْهْړي بِیز کې د سوې رُبزۍ اّ هذیزیت ًشتْالی ،ښکتَ ّړتیا ،اّ
د اړیٌْ تجِیشاتْ ًشتْالی ،د یادّ ستًْشّ د سیږیذّ اصلي الهلًَْ ګڼل کیږي .د بیلګې پَ تْګَ ،کَ څَ ُن چې د ًفتي تْکْ اّ اّبلي
ګاس تصذۍ یٍْ اًتفاعي ادارٍ دٍ خْ ًْهْړې ادارٍ د  ۴۹۳۱کال تز پایَ څَ ًاڅَ  ۱هیلیاردٍ افغاًۍ پْرٍ ّړې ٍُّ .وذارًګَ لَ
یادې ادارې څخَ تزالسَ شْي ارقام دا ښیي چې یْاځې پَ  ۴۹۳۱کال کې د خذهتًْْ د ّړاًذې کْلْ لَ درکَ څَ ًاڅَ ۴۹.۳۱
هیلیًَْ ډالزٍ د راټْلْلْ څخَ پاتې شْي دي .د افغاًستاى د خلکْ لپارٍ رّاى ّضعیت ًْر د سغولْ ّړ ًَ دی اّ د څارًې اّ
ارسًّې کویټَ( ) MECد افغاًستاى لَ حکْهت څخَ غْاړي چې د یٍْ ځاًګړي کویسیْى پَ ټاکلْ سزٍ بِیز پَ ُز اړخیشٍ تْګَ
ّڅیړي ،د قضیې عاهلیي پَ ګْتَ اّ د لْي څارًْالۍ عذلي هزکش تَ د عذلي تعقیب پَ هْخَ هعزفي کړي اّ پَ ګوزکًْْ کې دې
سن هیکاًیشم راهٌځتَ کړي چې د ًاّړٍ ګټې اخیستٌې هخَ ًّیْل شي اّ د ګوزکًْْ د عْایذّ د پْرٍ راټْلْلْ څخَ ډاډ تزالسَ
شي.
د ًْهْړي بِیز د دّّ هسؤلْ ادارّ ( ګوزکًَْ اّ د ًفتي تْکْ د تصذۍ ریاست) د ارقاهْ تز هٌځ سیات تْپیز لیذل کیږي ،د بیلګې
پَ تْګَ پَ  ۴۹۳۱کال کې ُیْاد تَ د ّارد شّْ ًفتي تْکْ پَ تړاّ د یادّ ادارّ د ارقاهْ تز هٌځ پَ سل ُاّ سرٍ ټٌَ تْپیز هْجْد
دی چې د څارًې اّ ارسًّې کویټې د اټکل پز بٌسټ ګوزک لذې درکَ  ۹۷هلیًَْ ډالزٍ سیاًوي شْیذي.
اداري فساد ،د هعیاري سیستوًْْ ًشتْالی ،اّ د ّارد شْیْ ًفتي تْکْ د کیفیت پَ کٌټزّل کې د اًسا( )ANSAادارې ًاتْاًي
ُیْاد تَ د بې کیفیتَ ًفتي تْکْ اّ اّبلي ګاس ّاردیذّ تَ الرٍ ُْارٍ کړې دٍ .سزبیزٍ پز دې ،د ًړیْالْ ځْاکًْْ د اړتیا ّړ هالًْْ
د ّاردّلْ لپارٍ د ګوزکي هحصْل څخَ د هعافیت اّسٌی هیکاًیشم د ًفتي تْکْ ځیٌْ ّاردًّکْ تَ د هعافیت لَ ًْم څخَ ًاّړٍ ګټې
اخیستٌې تَ هْقع بزابزٍ کړې دًٍ .ړیْال ځْاکًَْ اّ د افغاًستاى د هالیې ّسارت سزٍ سال شْي چې یاد بِیز تَ بذلْى ّرکړي،
خْ یْاځې سال کیذل بسٌَ ًَ کْي .د څارًې اّ ارسًّې کویټَ لَ دّاړّ لْریْ څخَ غْاړي چې د رّاى بِیز د بذلْى اّ د ًاّړٍ
ګټې اخیستې د هخٌیْي پَ هْخَ دې سن دالسَ ّړاًذې شْی ُْکړٍ لیک السلیک اّ پلي شي.
یادّ سیاًوٌٌْ تَ پَ پام ،د څارًې اّ ارسًّې کویټې د ًفتي تْکْ اّ اّبلي ګاس د ّاردّلْ د بِیز د سوْى اّ ښْالي پَ هْخَ اړًّذّ
حکْهتي ادارّ تَ  ۹۱سپارښتٌې ّړاًذې کړې دي .پَ قْاًیٌْ کې بٌستیش اصالحات ،پَ ټْلْ د قاًْى د یْشاى پلي کْلْ پَ ّړاًذې
د شتَ خٌډًّْ لَ هٌځَ ّړل ،د اغیشًاکې رُبزۍ راهٌځتَ کْل ،د ّاردّلْ د بِیز د هذیزیت سیستن پیاّړي کْل ،د ګوزکي ادارّ
سن تجِیشّل ،د تشکیالتْ اّ بشزي سزچیٌْ اصالح اّ د ًړیْالْ اّ کْرًیْ ځْاکًْْ د اړتیا ّړ ًفتي تْکْ د ګوزکي هحصْل څخَ
د هعافیت اغیشًاک هذیزیت پَ یادّ سپارښتٌْ کې شاهل ټکي دي.

د ال ډیرو مالىماتى لپاره لو مىږ سره پو اړیکو کې شئ :

 ګرځنده تیلیفون1787707970 :
 د بریښنالیک پتهcontact@mec.af:
او همدارنګه د اداري فساد په اړه د نورو مالوماتو د تر السه کولو په موخه زموږ ټولنیزې رسنیو ته ته سر ورښکاره کړي:
www.mec.af 
mec.afghanistan 
.@mec_afghanistan 

