 .1د راپىر لنډیز
د اداري فساد پر ٍړاندې د نبارزې د څارنې اٍ ارزٍنې ګډى خپلَاکٌ کهېټٌ پٌ دې تَګٌ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د ٍزارت
پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننَ د ارزٍنې ( )MVCAپٌ تړاٍ خپلې نَندنې اٍ سپارښتنې خپرٍي .د وزارت په کچه د اداري فساد
د زيان مننو د ارزونې دغه ارزونه د  ۶۹۳۱کال د لړم په مياشت کې پېل شوه او د معلوماتو د ټولولو فعاليتونه د  ۶۹۳۱کال د زمري تر مياشتې ترسره
شو.
د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټٌ د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننَ ارزٍنې دغٌ راپَر پٌ یَ نناسب ٍخت کې خپرٍي.
افغانستان تازى د کانَنَ ،ننرالَنَ ،فلزاتَ اٍ دٍاندارې پراختیا د بین الدٍلتي ټَلنې ( )IGFغړیتَب ترالسٌ کړی؛ د کانَنَ
صنعت تګالرى د رٍان کال پٌ لَنړیَ کې خپرى شَى؛ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د اصالحاتَ ستراتیژي د حکَنتَلۍ پٌ
برخٌ کې د اٍږدې نَدې ستَنزٍ تٌ د رسېدنې لپارى د ٍزارت ارادى اٍ ژننتیا څرګندٍي چې په دې د د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو خپلواک کميسيون ( )IARCSCد ګهارنې له الرې د استازٍ ټاکنٌ ،د ساختهاني اٍ زيربنائي پرٍژٍ لپارى د نَادٍ د استعهال
پٌ اړى د کانَنَ اٍ پټرٍليو ٍزارت اٍ نَرٍ دٍلتي اد ارٍ ترننځ د تفايو ليکَنَ اٍ پٌ کانَنَ اٍ پټرٍليو ٍزارت کې د
تهَيلٍَنکَ د يهغږۍ څانګې د راننځتٌ کَل شامل دي .همدارنګه د حقَقي سیستو د ټَلیز سهَن لپارى يڅې رٍانې دي .د
ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فـساد د زیاننننَ دغٌ ارزٍنٌ کَالی شي چې پٌ دې برخٌ کې نرستٌ ٍکړي اٍ د ٍزارت پٌ ندیریت
کې د بدلَن لپارى رٍانَ يڅَ تٌ شکل ٍرکړي ،داسې چې د اداري فساد زیانهننَ تٌ پٌ ال اغېزناکٌ اٍ سیستهاتیکٌ تَګٌ
رسېدنٌ ٍشي.
اٍسهًال د افغانستان د کانَنَ پٌ سکتَر کې فساد د ٍسلٌ ٍالَ نخالفینَ اٍ نَرٍ جرني کړنَ د تهَیل سرچینٌ اٍ د
جګړې یَ نًو نحرک دی ،چې دا بیا پٌ خپل ٍار ناتېدٍنکي اٍ بې ثباتٌ ٍضعیت تٌ الر يَارٍي .بې ثباتٌ ٍضعیت بیا
طبیعي زېرنَ تٌ حرص اٍ تهٌ زیاتَي چې پٌ پایلٌ کې د فساد د زیاتېدٍ النل کېږي .د دې خبیثٌ کړۍ د ناتَلَ لپارى ،د
کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت یَ لړ بېړنيَ اقداناتَ تٌ اړتیا لري ،چې د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې پٌ سپارښتنَ کې یې یادٍنٌ
شَې دى.
دغٌ ارزٍنٌ په کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت کې د ٍزارت د ټَلَ فعالیتَنَ پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننو پٌ اړى لَنړنی ير
اړخیز تحلیل ٍړاندې کَي .پٌ دې کې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت پٌ داخلي فعالیتَنَ اٍ د افغانستان د استخراجي صنعت
پٌ ندیریت کې د فساد د زیاننننَ ارزٍنٌ شانل دي .پٌ دې ارزٍنٌ کې د کان کیندنې پٌ ټَلَ پړاٍٍنَ کې د فساد لٌ انلٌ د
ارزښت د زنځیري پرٍسې د زیان نننې څېړنٌ شانلٌ دى ،کَم چې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت یې نسٍَلیت لري اٍ لٌ
ٍزارت څخٌ بًر اٍ د سکتَر پٌ کچٌ ټَلَ جَړښتَنَ کې د اداري فساد د دې ډٍل خطرٍنَ د کهَلَ پٌ نَخٌ عهلي
اقدانات ترسرى کَي.
د دغٌ څېړنيز اٍ ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیان نننَ د ارزٍنې راپَر د بشپړٍلَ چهتٍَالی د  ۷۹۳۱کال کې د کانَنَ د
نَې قانَن لٌ تصَيب څخٌ نخکې پېل شَې ٍي .د څارنې اٍ ارزٍنې کهيټٌ بٌ د کانَنَ د نَې قانَن لٌ نخې راننځتٌ
شَې نهکنٌ بدلَنَنَ تحليل پٌ خپل لَنړي راپَر کې شانل کړي.
الندې دیاګرام د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننې د ارزٍنې د کار ساحٌ ښيي.

د کانَنَ ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیان¬نننې ارزٍنٌ :شکل 1

اج صنعت د فعالیت زمینه
په افغانستان ېک د استخر ي

د کانونو او رپټولیم وزارت د
فعالیت زمینه

.1.1

د څېړنې مېتىد

د څېړنې لپارى الندې پَښتنَ د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننَ د ارزٍنې پٌ تړاٍ د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې د ټیو
نېتَدلَژي ريبري کړى اٍ د ارزٍنې ټیو لٌ لَري د راغَنډٍ شَیَ نعلَناتَ ډٍل اٍ د دې نعلَناتَ د راغَنډٍلَ څرنګَالي
تٌ یې بڼٌ ٍرکړى:

.1.1.1


د څېړنې پىښتنې

د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د استخراجي صنایعَ د ارزښت زنځیرې د تطبیق لپارى څٌ ډٍل پالیسَي ،حقَقي اٍ
نًادي چَکاټ تٌ اړتیا لري؟



د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت دننٌ د حکَنتَلۍ داخلي بحراني سیستهَنٌ چې د ٍزارت د فعالیت لپارى اړین ګڼل
کېږي ،کَم دي؟



د کانَنَ سکتَر اٍ پٌ خپلٌ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت پٌ پالیسَي ،حقَقي اٍ نًادي شرایطَ کې د اداري فساد
څٌ ډٍل زیاننننې شتَن لري؟




د حکَنتَلۍ د دغٌ داخلي اٍ بېرٍني پرٍسَ د پلي کَلَ پر نًال پٌ ٍاقعیت کې څٌ پېښېږي؟

ً
ٍاقعا څٌ پېښېږي؟
د اړینَ پرٍسَ ترننځ څٌ ډٍل خالٍې شتَن لري اٍ پٌ سکتَر اٍ ٍزارت کې



د دغَ خالٍٍ لٌ انلٌ د اداري فساد څٌ ډٍل زیاننننې شتَن لري؟



د صنعت اٍ ٍزارت د فعالیتَنَ لٌ انلٌ د اداري فساد څٌ ډٍل زیاننننې شتَن لري؟



د دغَ زیاننننَ لٌ انلٌ د فساد خطرٍنٌ ( يغٌ اغېز اٍ شَنتیا چې د فساد د زیان نننَ لٌ انلٌ راننځتٌ کېږي) کَم
دي؟



کَم فکټَرٍنٌ دي چې د خطر کچٌ اغېزننَي؟



څنګٌ کېدای شي چې د دغٌ خطرٍنَ نخنیَی ٍشي اٍ راکو شي؟

د زیاننننې د ارزٍنې پٌ تَګٌ ،د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننې دغٌ ارزٍنٌ ( )MVCAپٌ دې يڅٌ کې نٌ دى چې
جَتٌ کړي ،ایا رښتیا يو فساد پېښ شَی دی اٍ کٌ نٌ؛ بلکې نَخٌ یې دا دى ،څَ پٌ ډاګٌ کړي چې د حکَنتَلۍ سیستو
د فساد زېږٍٍنکَ کړنَ د نخنیَي پر ٍړاندې څَنرى نقاٍم اٍ پیاٍړی دی .پٌ بلٌ ٍینا ،د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د
زیان نننې د ارزٍنې پٌ دې څېړنٌ کې دا ٍ ارزٍل شَى چې د اداري فساد د کنټرٍل اٍسني تدابیر د فساد پېښېدٍ د
نخنیَي لپارى څَنرى کافي دي .د ارزٍنې ټیو ٍپَښتل :د اداري فساد شَنتیا څَنرى دى اٍ د پېښېدٍ پٌ صَرت کې بٌ یې
اغېز څٌ ٍي؟ کلٌ چې شَايدٍ ٍښَدى چې د اداري فساد د خطرٍنَ کنټرٍل کهزٍری ٍ ،دا پٌ دې نعنا دى چې د خطر کچٌ
لَړى ٍىٍ -لَ کٌ تر دې نخکې د فساد د پېښېدٍ پٌ اړى شَايد يو نٌ ٍ .يهدارنګٌ پٌ يغَ حاالتَ کې چې د فساد د کنټرٍل
يڅې ناکانې شَې ٍې یا لٌ سرى نَجَدې نٌ ٍې ،د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې د ارزٍنې ټیو « نثبت شرایطَ» تٌ يو پام
ٍکړ -یعنی يغٌ ٍضعیت چې د اداري فساد زیاننننې تر بل ير ځایٌ پکې پٌ اغېزناکٌ تَګٌ کنټرٍل شَې دي.
د نعلَناتَ غَنډٍلَ لپارى کارٍل شَې څَ نېتَدیزى کړنچارى کې الندې نَضَعات شانل ٍٍ:


لٌ نًهَ باخبرى کسانَ سرى نیهٌ تنظیو شَې نرکې



د لَنړنیَ اسنادٍ نطالعٌ (قَانین ،پالیسۍ ،د ٍزارت اسنادٍنٌ ،قراردادٍنٌ).



د ثانَي اسنادٍ نطالعٌ ( علهي اٍ نسلکي لیکنې/اثار ،نلي اٍ نړیَال راپَرٍنٌ)



د کانَنَ لٌ فعالَ قراردادٍنَ څخٌ د غَرى شَیَ یَ شهېر قضیَ نطالعٌ.

دغې څَ نېتَدیزې کړنچارې د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې لٌ نَخَ سرى د نعلَناتَ پٌ نثلث بندۍ (د پایلَ د کرى ٍالي
څخٌ د ډاډ ترالسٌ کَلَ پٌ نَخٌ د یَې پدیدې د ارزٍنې لپارى پٌ ٍرتٌ ٍخت کې د څیړنې دٍٍ یا څَ نیتَدٍنَ کارٍنٌ -
 )triangulationکې نرستٌ ٍکړى.

.1.1

د اداري فساد زیانمننې او خطرونه

د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننې ارزٍنٌ د فساد پر لَړٍ اٍ ډېرٍ لَړٍ ګَاښَنَ تهرکز کَي اٍ ځینې ننځني
ګَاښَنٌ یې يو پٌ ګَتٌ کړي ،خَ ټیټ ګَاښــَنٌ یې نٌ دي ارزٍلي .پٌ دې ارزٍنٌ کې د اداري فـساد زیاننننې پٌ ګَتٌ
شَي اٍ پٌ الندې ساحَ کې یې د فساد خطرٍنٌ ارزٍلي دي:

.1.1.1

د استخراجي صنعت چاپېریال



د فساد پر ٍړاندې نبارزې سیستو کې کهزٍرتیاٍې



کهزٍرې حکَنتَلي



د نرکزي اٍ نحلي ادارٍ ترننځ کهزٍرې اړیکې



د تصهیو نیَنې پرٍسَ سیاسي ٍالی



پٌ څارنٌ اٍ پانلرنٌ کې خالٍې



ناقانَنٌ کیندنې

.2.1.1

د وزارت چاپېریال



پٌ ٍزارت کې کهزٍری ظرفیت



د ٍزارت پٌ کاري شرایطَ کې ستَنزې



د ٍزارت د فساد پر ٍړاندې نبارزې سیستو کهزٍرتیاٍې



د داخلي تفتیش کهزٍرتیاٍې



د بشري سرچینَ پٌ برخٌ کې کهکاري



د نعلَناتَ کهزٍري ندیریتي سیستهَنٌ



د بًرنیَ/ډٍنر نرستَ نانناسبٌ کارٍنٌ

.2.1.1

د پالیسىي ،نهادي او حقىقي چىکاټ رامنځته کىل



نا اغېزناک حقَقي اٍ پالیسَي چَکاټ



د ځهکې د حقَقَ ناڅرګندتیا



ناڅرګند حقَقي شرایط

.1.1.1

د قراردادونى او جىازونى ورکړه



د قراردادٍنَ اٍ جَازٍنَ کهزٍرې اٍ ناڅرګندى پرٍسٌ



د داٍطلبۍ ناکافي پرٍسٌ



د قرارداد د نذاکرې پٌ بًیر کې جَړجاړی اٍ د رٍڼتیا نشتَالی



نانسٍَالنٌ تصهیو نیٍَنکې پرٍسې



د قرارداد نانناسبٌ ننځپانګٌ



د قرارداد د تهدید ،لېږد اٍ ځنډٍلَ ناڅرګند اٍ نانناسب شرطَنٌ

.2.1.1

عملیاتى تنظیم او څارنه



د عهلیاتَ ناکافي څارنٌ



لٌ ټَلنَ سرى د سال نشَرې کهزٍري شرایط



د استخراج ناسو نعلَنات



نا نناسبٌ پلټنٌ

.1.1.1

د مالیاتى او حق االمتیاز راټىلىنه



د استخراج د نعلَناتَ پٌ اړى د کافي راپَر ٍرکَنې نشتَالی



د رٍڼتیا نشتَالی



ناسو تادیات



د عَایدٍ راټَلَنې کهزٍرې پرٍسې



د عَایدٍ راټَلَنې کهزٍری حقَقي چَکاټ

د یادٍ زیاننننَ اٍ خطرٍنَ د ارزٍنې جزییات د دې راپَر د (ب) برخې پٌ ټَلَ څپرکيَ کې پٌ تفصیل سرى بیان شَي دي.
د یادٍ ګَاښَنَ د کنټرٍل یا کهَلَ الرې چارې يو پٌ (ب) برخٌ کې څرګندې شَې دي.

عمده مىندنې

.1.1

د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننې پٌ دې ارزٍنٌ کې يغٌ زیاننننې اٍ ګَاښَنٌ ارزٍل شَي چې د بې ثباتۍ
خبیثٌ کړۍ اٍ جګړې سرى نرستٌ کَي ،دغٌ خبیثٌ کړۍ اٍ جګړى بیا پٌ خپل ٍار د افغانستان پٌ اقتصادي اٍ ټَلنیزى
پراختیا کې د استخراجي صنعت پر ٍړاندې خنډٍنٌ جَړٍي .الندې زیاننننې د اداري فساد ستر ګَاښَنٌ څرګندٍي.

.1.1.1

له حریصانه چلند(شخصي ګټه اخیستنې) سره تړلې زیانمننې

 د يېَاد د ننرالي زېرنَ د کرى اٍ ډاډنن تخهین لپارى کافي سرچینې اٍ نعلَنات نٌ شتٌ ،طبیعي زېرنَ
تٌ زیاتېدٍنکی حرص اٍ تهٌ د يهدغٌ نحدٍدٍ نعلَناتَ لٌ انلٌ دى.
 جګپَړي دٍلتي چارٍاکي اٍ بانفَذى سیاسیَن خپلې شتهنۍ یا د کانَنَ اړٍند عَاید نٌ اعالنَي.
 د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د استخدام پٌ پرٍسَ کې سیاسي یا نَرې غیر نناسبې السَينې د ٍاسطې،
خپلَۍ پالنې اٍ انډیَال پالنې النل کېږي چې پٌ پایلٌ کې د ګهارنې پٌ اړى پرېکړې اغېزننَي.
 ناقانَنٌ کیندنې د ناقانَنٌ ٍسلٌ ٍالَ ډلَ لٌ لَري یا د يغَی تر څار اٍ کنټرٍل الندې ترسرى کېږي.
 د بېالبېلَ حکَنتي ارګانَنَ نحلي ادارې د خپلې دندې خالف د کانَنَ د عَایدٍ پٌ راټَلَنٌ کې
ښکېلې دي.
 قراردادي شرکتَنٌ کَالی شي چې د خپلَ فعالیتَنَ (د نالکیت د جَړښتَنَ) پٌ اړى نعلَنات پټ کړي
چې دا کار ناقانَنٌ عَایدٍ تٌ الر يَارٍي اٍ د بانفَذى سیاسي څېرٍ یا د ناقانَنٌ ٍسلٌ ٍالَ ډلَ
جېبَنَ تٌ ځي.

.1.1.1
-

د وزارت کمزوری داخلي مدیریت او ټیټ ظرفیت

د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت دننٌ اٍ لٌ نَرٍ اړٍندى ادارٍ سرى کهزٍرې يهغږي د فساد راننځتٌ کېدٍ تٌ الر يَارى
کړې دى.

-

د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت پٌ نرکز اٍ ٍالیتي ریاستَنَ کې د بشري ،تخنیکي اٍ نالي ظرفیت لٌ کهَالي سرى
نخ دی اٍ پٌ دې تَګٌ یې خپلې قانَني دندې پٌ سهٌ تَګٌ نٌ دي ترسرى کړي.

-

د نعلَناتَ د ندیریت کهزٍري سیستهَنٌ د قراردادٍنَ د څارنې اٍ د تادیاتي سیستهَنَ د رٍڼتیا اٍ اغېزناکې
څارنې نخٌ نیسي.

-

د یَ شهېر عهدى برخَ پالیسَي ،حقَقي اٍ ندیریتي شرایط ناڅرګند دي یا يېڅ شتَن نٌ لري ،پٌ دې نعنا چې
ندیریتي چَکاټ بشپړ نٌ دی اٍ د نًهَ نَضَعاتَ پٌ اړى ځانګړې تصهیو نیَنې تٌ اړتیا دى.

-

پر استخراجي فعالیتَنَ د کافي څار نشتَالي قراردادیانَ تٌ لٌ قانَني نکلفیتَنَ اٍ نسٍَلیتَنَ د تېښتې الر
يَارى کړې.

-

د عَایدٍ راټَلَنې حقَقي چَکاټ کهزٍری دی ،د بېلګې پٌ تَګٌ د حق االنتیاز (رٍیالټیَ) د نحاسبې نېتَدٍنٌ
شرکتَنَ تٌ د دې انګېزى ٍرکَي چې د استخراج پٌ اړى ناسو ارقام ٍړاندې کړي.

-

د قرارداد د نَدې پای تٌ رسېدل پٌ دې نعنا چې ګڼَ کان کیندٍنکَ بلٌ چارى نٌ درلوده ،او پٌ دې ګَنان یې
ناقانَنٌ کیندنَ تٌ دٍام ٍرکړی چې سیستو ناکارى دی اٍ څَک پَښتنٌ نٌ کَي.

-

د ٍزارت د کارکَو نکَ لږ نعاشَنٌ چې نٌ شي کَالی خپل ٍرځنی ژٍند پرې ٍچلَي ،دې تٌ الر يَارٍي چې د
کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت لٌ نَقف څخٌ پٌ ناٍړى ګټې اخیستنې پٌ فساد الس پَرې کړي.

-

د قرارداد د شرطَنَ یا نَرٍ قانَني نکلفیتَنَ لٌ سرتٌ رسَلَ پرتٌ کیندنې؛ لکٌ د اکتشاف پٌ جَاز باندې
استخراج کَل اٍ کاري ،چاپېریالي اٍ رٍغتیايي خَندیتَب اٍ د ټَلنې پراختیايي شرایطَ تٌ نٌ پانلرنٌ -يغٌ
شرایط چې د دٍلت اٍ ځايي ټَلنَ ګټې نحدٍدٍي.

-

د جَاز ٍرکَنې ناڅرګندى ،اٍږدى اٍ کهزٍرى پرٍسٌ د بېرٍني نداخلې تر ګَاښ الندې دى اٍ د پانلرنې کافي
تدابیر نٌ لري.

-

د استخراج یا تَلید پٌ اړى د نعلَناتَ راټَلَ سیستو د دې جَګٌ نٌ دی چې د ناسهې راپَر ٍرکَنې یا د غلطَ
تادیاتَ نخنیَی ٍکړي .پٌ پایلٌ کې نٌ حق االنتیاز (رٍیالټیَ) اٍ نٌ يو نالیات پٌ سهٌ تَګٌ تادیٌ کېږي.

.1.1.1


د حکىمتي حساب ورکىنې نشتىالی

په کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت کې د فساد پر ٍړاندې د نبارزې د اغېزناکَ اقداناتَ پلي کَل ،د بېلګې پٌ تَګٌ د
طرزالعهل نشتَالی ،پٌ دې نعنا چې د فساد کړنَ تٌ د رسېدنې ،تشخیص اٍ نخنیَي سیستو کهزٍری دی.



پٌ حکَنتي پرٍسَ کې د ارزٍنې کهَالی ،د بېلګې پٌ تَګٌ د کانَنَ د قراردادٍنَ د داٍطلبانَ پٌ اړى ارزٍنٌ ،پٌ
دې نعنا چې لٌ حریصانٌ چلند اٍ شخصي ګټې اخیستنې څخٌ د خَندیتَب یا پٌ شرایطَ د نٌ برابرٍ داٍطلبانَ
الس تٌ د قراردادٍنَ د لَېدٍ د نخنیَي لپارى کافي تدابیر نٌ شتٌ.



پٌ لَړ نعیار کافي داخلي تفتیش نٌ ترسرى کېږي.



د قرارداد پر سر پٌ نذاکراتَ کې جَړجاړی اٍ نرنښت د نانناسبې تصهیو نیَنې ،نحدٍد شفافیت اٍ د استناف
حق نٌ غَښتنې النل کېدلی شي.



د ټَلنې د سال نشَرې لپارى کهزٍري شرایط پٌ دې نعنا چې لٌ صنعت څخٌ د اغېزناکې څارنې پٌ برخٌ کې د
نرستې پٌ نَخٌ د ټَلنَ د ګډٍن فرصتَنٌ نحدٍد دي.



د نانناسبې پلټې عهل اٍ نَرٍ نحدٍدیتَنَ پر ٍړاندې د کافي خَندیتَب نشتَالی.

.1.1

د سپارښتنى لنډیز

پٌ دې ارزٍنٌ کې د فساد پٌ ګَتٌ شَیَ زیان نننَ اٍ ګَاښَنَ تٌ رسېدنٌ بٌ د پام ٍړ يڅَ اٍ یَ څٌ ٍخت تٌ اړتیا ٍلري.
دا د افغانستان د ا سالني جهًَري دٍلت نسٍَلیت دی ،څَ یَ داسې پالن جَړ کړي چې دغَ ستَنزٍ تٌ پٌ اغېزناک ډٍل
رسیدګي ٍشي .اصالحات باید پیل اٍ پر يغَ برخَ تهرکز ٍکړي چې ژٍر بدلَن تٌ اړتیا لري اٍ دغٌ بدلَن کَالی شي چې
د فساد خبیثٌ کړۍ پٌ نخنیَي اٍ د دٍلت ناتېدٍنکي اٍ بې ثباتٌ ٍضعیت پٌ رغَنٌ کې اغېزناک تهام شي .د دې ارزٍنې
پٌ بًیر کې د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې ٍنَندلٌ چې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت اٍ پٌ استخراجي صنعت کې د ګڼ شهېر
کاري شریکانَ ترننځ د بدلَن لپارى د پام ٍړ لېَالتیا نَجَدى دى .د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټٌ پٌ دې باٍر ده چې دغٌ بدلَن
لٌ کافي ژننتیا سرى د ننلَ ٍړ دی ،کٌ څه هم ننګٍَنکی شتون ولري.
پٌ راپَر کې د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې نفصلې سپارښتنې د فساد د ارزٍل شَیَ نختلفَ ګَاښَنَ پٌ اړى د ګَاښ د
کنټرٍل ګڼ انتخابَنٌ ٍړاندې کَي .د ټَلَ سهالسي تطبیق بٌ شَنی اٍ عهلي نٌ ٍي ،خَ بېړنیَ اٍ ير اړخیزٍ اقداناتَ تٌ
اړتیا دى.

.1.1.1

بنسټیزې سپارښتنې

الندې شپاړس بنسټیزې سپارښتنې بٌ د تفصیلي سپارښتنَ لٌ پلي کېدٍ سرى نرستٌ ٍکړي اٍ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت
تٌ یې د پلي کېدٍ الرښٍَنٌ کېږي ۷۸۳ .تفصیلي سپارښتنې پٌ  ۷۱څپرکيَ کې رانغاړل شَې دي چې د بنسټیزٍ سپارښتنَ
تَضیح اٍ د کانَنَ ٍزارت اٍ نَرٍ کاري شریکانَ اٍ ښکیلَ لَرٍ لپارى د اقداناتَ شرحٌ پٌ کې شانل دي.
.1

د دې ارزٍنې نَندنَ تٌ د رسېدنې پٌ نَخٌ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د ستراتیژيَ کتنٌ اٍ دا ډاډ
راننځتٌ کَل چې اٍسنۍ ستراتیژۍ د نَجَدى زیاننننَ د زیاتَالي النل نٌ کېږي ،بلکې د فساد لٌ
کهَلَ اٍ لٌ ننځٌ ٍړلَ کې نرستٌ کَي.

.2

د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت باید پر ستراتیژیَ د کتنې لپارى لٌ نشارکتي پرٍسې څخٌ کار ٍاخلي ،لٌ
نرکز اٍ ٍالیتَنَ څخٌ ټَل ښکېل اړخَنٌ یا کاري شریکان پٌ کې راګډ کړي .دا بٌ د پرٍسې غنانندۍ اٍ
اصالحاتَ تٌ د ژننتیا پٌ برخَ کې ډېر نًو ٍي.

.3

پٌ ځانګړې تَګٌ؛ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت باید د صنعت پر تګالرې ،د ٍزارت د اصالحاتَ ستراتیژۍ ،د
کانَنَ نَي قانَن اٍ د ٍزارت د عهل پالن باندې کتنٌ ٍکړي ،ترڅَ پٌ دې ارزٍنٌ ( )MVCAکې د خطرونو د
کنټرٍل پٌ تړاٍ ٍړاندې شَې سپارښتنې اٍ د فساد د ګَاښَنَ د کنټرٍل پٌ اړى نَرې اغېزناکې
سپارښتنې پٌ تګالرٍ اٍ ستراتیژیَ کې ځای کړي.

.4

دغٌ اصالحات چې د الزنې څارنې اٍ تفتیش لٌ پرٍسَ سرى باید نل ٍي ،پٌ راتلَنکي کې د کانَنَ اٍ
پټرٍلیو ٍزارت سرى د کېدٍنکَ نړیَالَ نرستَ لپارى باید اساس جَړ کړي ،ترڅَ لٌ دغٌ ډٍل نړیَالَ
نرستَ اٍ نالتړ څخٌ د ګټَرې استفادې پٌ اړى ډاډ راننځتٌ شي.

.1.1.1
.1

د جګړې عىاملى ته د رسېدنې لپاره اقدامات

د یَى داسې عهلي اٍ کارندى کړنچارې جَړٍل چې پٌ نټ یې د يېَاد د ننرالي زېرنَ د ارزښت پٌ اړى
کرى اٍ ډاډنن نعلَنات ترالسٌ شي .د دې لپارى باید داسې ستراتیژۍ جَړې شي چې د اکتشاف یا پلټنې
لپارى خصَصي سکتَر تٌ د پانګَنې زنینٌ برابرى کړي ،نٌ دا چې یَازې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د
سرٍې اٍ جیَلَجۍ ریاست باندې تکیٌ ٍشي.

.2

يغٌ ناقانَنٌ کیندنې چې د قرارداد نَدى یې پَرى شَې ،ژر تر ژرى باید قانَني چَکاټ تٌ داخل شي ،د
قراردادٍنَ د ٍرکړې اٍ تهدید پرٍسٌ باید سادى اٍ پیاړې شي.

.3

د جَاز ٍرکَنې سیستو مختلف ډولونه له څرګندٍ قَاعدٍ سرى ٍارزول شي ،لکٌ د دې ارزٍل چې داٍطلب
کس نناسب اٍ نستحق دی ،د يغٌ د نالي اٍ تخنیکي ظرفیتَنَ پٌ اړى ارزٍنٌ ،د «کارٍنې یا ضایع
کَنې» نقررات ،د لګښتَنَ زیاتَالی اٍ د کار حداقل نکلفیتَنٌ.

.4

د ناقانَنٌ کیندنَ لپارى د یَې داسې ځانګړې ستراتیژۍ جَړٍل چې د ناقانَنٌ کیندنَ نختلفَ ډٍلَنَ تٌ
رسېدنٌ ٍکړي (لکٌ حرفٌ يي کان کیندنٌ [پٌ الس کیندنې] اٍ د طالبانَ تر ٍلکې الندې سیهَ کې
کیندنې ».پر يغَ ناقانَنٌ کان کیندنَ باندې تهرکز چې د حکَنت لٌ ٍسې پَرى دى ،نثال :يغٌ سیهې
چې جګړى پکې د دٍلت ٍسلٌ ٍالَ نخالفینَ د فعالیت لٌ انلٌ نٌ ،بلکې د يغَ ډلَ د فعالیت لٌ انلٌ دى
چې غَاړي ناانني جَړى کړي .دا کار اٍسهًال رٍان دی چې نالي تهَیل یې ارٍپايي ټَلنٌ کَي.

.5

د یَى داسې پالن اٍ ستراتیژۍ پلي کَل چې پٌ نټ یې د کانَنَ  ۵سلنٌ عَاید اغېزننَ شَیَ ٍالیتَنَ
تٌ ځانګړي شي ،د ٍلسي تړٍن پرٍګرام راګډٍل چې د صنعت تګالرى کې يو ٍرتٌ پام شَی دی .د کان
لرٍنکَ ٍالیتَنَ ترننځ د نحلي عَایدٍ د ٍېش لپارى سیستو د فساد د کنټرٍل نناسبَ اقداناتَ تٌ اړتیا
لري چې پٌ دې اقداناتَ کې باید نناسب تفتیش اٍ د ټَلنې د پراختیايي شَراګانَ د نًهَ شریکانَ
ښکېلَل شانل ٍي.

.6

د نَجَدى شبکَ لکٌ د افغانستان د کانَنَ د څار ټَلنې ( )MWAاٍ د طبیعي سرچینَ د څارنې شبکې
( )ENRMNلٌ الرې د یَې ازنایښتي پرٍژې پلي کَل ،ترڅَ جَتٌ شي چې د استخراجي صنایعَ پٌ
څارنٌ کې د ټَلنَ رٍل څَنرى اغېزناک دی .خَ دا کار باید پٌ داسې بڼٌ ترسرى شي چې تاٍتریخَالي
ځپلې ټَلنې لٌ ګَاښ سرى نخ نٌ کړي .دغٌ ازنایښت دې د ټَلنې د نشارکت لپارى د یَې پالیسۍ د ال
پراختیا پٌ نَخٌ ٍکارٍل شي.

.1.1.1
.1

د حکىمت د مشروعیت د پیاوړتیا لپاره اقدامات

د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت اٍ د اداري اصالحاتَ اٍ نلکي خدنتَنَ خپلَاک کهېسیَن ترننځ د يهکارۍ
لٌ الرې پٌ کانَنَ ٍزارت کې باید د استخدام داسې کړنالرى جَړى اٍ پلې شي ،چې پٌ اړٍندى پٌ برخٌ
کې د تخصص ،نًارت اٍ ٍړتیا لٌ نخې کسان ٍګهارل شي .دا کار باید پٌ یَ شهېر ادارٍ کې د سرپرستۍ
د پای تٌ رسَلَ لپارى زر تر زرى ترسرى شي ،ترڅَ ٍظیفَي خَندیتَب راننځتٌ کړي.

.2

دا ډاډ راننځتٌ کَل چې د ګټَر نالکیت د شفافیت لپارى ،چې اٍسهًال د استخراجي صنایعَ نَښت
پرې کار کَي ،د شَنتیا تر بریدى سه السي یَ سیستو عهلي اٍ د ارزٍنې نناسبَ پرٍسَ تٌ پکې ځای
ٍرکړل شي.

.3

دا باید جبري شي چې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت د چارٍاکَ اٍ د بانفَذى سیاسیَنَ ترننځ ير ډٍل
لیدنې کتنې پٌ رسهي چَکاټ کې ٍي اٍ ثبت شي .پٌ ٍزارت کې نخانخ ناستې اٍ لیدنې باید د ٍزارت
انګړ تٌ پٌ ننَتلَ سرى د ( )security logsسیستو پٌ کارٍنې سرى چې ښيي لٌ چا سرى لیدنٌ شَېٍ ،څارل
شي اٍ د کانَنَ ٍزارت ټَل کارکٍَنکي نکلف ٍګرځَل شي چې د ير ډٍل لیدنې کتنې اٍ ناستې پٌ اړى
راپَر ٍرکړي.

.4

د ( )MCASاٍ ( )NTRSبرېښنایي نعلَناتي سیستهَنٌ دې ژر تر ژر پلي شي اٍ د ناليې ٍزارت
سیستهَنَنَ سرى دې د پیَستَن پٌ اړى يو ډاډ ترالسه شي .ال زیاتٌ تصفیٌ باید د عَایدٍ د یَې داسې
پرٍسې د راننځتٌ کَلَ پر بنسټ ٍي ،چې غیر ضرٍري پړاٍٍنٌ لٌ ننځٌ ٍړي اٍ د ډاډ لپارى لٌ ٍړاندې
ازنایل شَې ٍي.

.5

د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت اٍ نَرٍ اړٍندى ادارٍ -پٌ ځانګړې تَګٌ د چاپېریال ساتنې نلي ادارې ترننځ د
اغېزناکې يهغږۍ راننځتٌ کَل .د انکان تر بریدى دې يڅٌ ٍشي چې د دغٌ ډٍل ستراتیژۍ د جَړٍلَ اٍ
ازنایلَ لپارى بلخ ٍالیت غَرى شي.

.6

د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټې څخٌ دې غَښتنٌ ٍشي چې د شهال د ډبرٍ سکرٍ اٍ افغان ګاز تصدیَ د فساد
د زیاننننَ پٌ اړى ارزٍنٌ ٍکړي.

.7

د قانَن د تطبیق لپارى دې څرګندى پالیسي اٍ ستراتیژي جَړى شي ،ترڅَ داسې پرٍسې پکې راٍنغاړل
شي چې پربنسټ یې د قانَن د احکانَ پٌ رڼا کې د نفتش نَندنَ باندې کتنٌ اٍ رسیدګي ٍرتٌ ٍشي.

.8

نالیې ٍزارت سرى پٌ دې اړى کار کَل ،ترڅَ تفکیک شَې راپَر ٍرکَنٌ د کانَنَ د عَایدٍ کَډٍنَ اٍ د
نالیٌ ٍرکٍَنکَ د تشخیصٌ نهبر لٌ الرې د بَدیجې ننظهې راپَر ٍرکٍَنې سرى (کلني راپَرٍنٌ ،د کال
ننځي کتنٌ اٍ د کال ٍرٍستي راپَرٍنٌ) يهغږي شي .کٌ چېرتٌ یَى نالیٌ ٍرکٍَنکي تر یَى زیات
استخراجي فعالیت درل َد ،ير فعالیت تٌ یې باید د نالیٌ ٍرکٍَنکي ځانګړی تشخیصٌ نهبر ( )TINجَړ
شي ،ترڅَ پٌ دې تَګٌ د استخراجي صنایعَ د نَښت د نعیارٍنَ پربنسټ 'پرٍژى پٌ پرٍژى راپَر
ٍرکَنې' تٌ زنینٌ برابرى شي.

.9

د ګڼَ کاري شریکانَ اٍ ښکیلَ لَرٍ یَ داسې ګرٍپ دې جَړ شي ترڅَ د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د
زیان نننې د دې ارزٍنې د سپارښتنَ د عهلي کَلَ پٌ تړاٍ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت کړنې اٍ اقدانات
ٍڅاري -د افغانستان د استخراجي صنایعَ د شفافیت نَښت باید دغٌ څَ اړخیز ګرٍپ تشکیل کړي.

 .11د ٍزارت پٌ کچٌ د فساد زیاننننَ د ارزٍنې پٌ پایلٌ کې د دې اٍ نَرٍ شَیَ سپارښتنَ د پلي کَلَ لٌ
الرې بٌ د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت اٍ د افغانستان اسالني جهًَري دٍلت ٍکَالی شي چې:


د فساد کهَلَ لٌ الرې دٍلت عَاید زیات کړي؛



د استخراجي صنعت د ټَلې زنځیرې پٌ کچٌ بٌ رٍڼتیا تانین شي؛ اٍ



بېرٍني کاري شریکان اٍ ښکیل لَري بٌ ٍتَانېږي چې لٌ فساد سرى د ال اغېزناکې نبارزې پٌ نَخٌ لٌ کانَنَ اٍ
پټرٍلیو ٍزارت سرى کار ٍکړي.

پٌ داسې حال کې چې د ٍزارت پٌ کچٌ د اداري فساد د زیاننننې پٌ دې ارزٍنٌ کې ٍنَندل شَى چې د استخراجي
صنعت د ندیریت پٌ برخٌ کې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت اٍسنۍ پرٍسې د فساد تر لَړ ګَاښ الندې دي ،د څارنې اٍ
ارزٍنې کهیټې د دې ارزٍنې د ترسراٍي پٌ لړ کې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت اٍ د نَرٍ کاري شریکانَ اٍ ښکیلَ لَر لٌ ګڼ
شهېر يغَ پاکَ ،ژننَ اٍ اخالقي کسانَ سرى ٍلیدل ،چې لٌ فساد سرى د نبارزې لپارى کار کَي .ارزٍٍنکَ د نرکَ ،لیدنَ-
کتنَ اٍ پٌ ځانګړې تَګٌ د نعلَناتَ د تحلیل پٌ تړاٍ د فعالیتَنَ د یَې برخې تَګٌ د اعتبار ٍرکَنې ٍرکشاپ پٌ ترڅ
کې ،د کانَنَ اړٍند د نَي لرلید پٌ تړاٍ د خلکَ ترننځ رښتینې ژننتیا نشايدى کړى.
د څارنې اٍ ارزٍنې کهیټٌ پٌ دې باٍر دى چې د کانَنَ اٍ پټرٍلیو ٍزارت کې داسې باظرفیتٌ ،رښتیني اٍ ژنن خلک شتٌ
چې ننګَنَ تٌ نٌ تسلیهېږي اٍ د فساد لٌ انلٌ راننځتٌ شَې خبیثٌ کړۍ بٌ پر سپېڅلې کړۍ بدلَي؛ داسې چې
استخراجي صنعت بٌ پٌ افغانستان کې د سَلې اٍ يَساینې النل شي.

