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طالٌد
د اداري فصاد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کهٌُې د افغانې شرې نٌاطتېاو
نخاةراتې خدناتو د تنظٌم په اداره ( )ATRAکې هغه تظې تظخٌع کړي چه اداري فصاد
لپاره نوکه ةراةروې.
د افغانصتان د نخاةراتي خدناتو د تنظٌم اداره ( )ATRAددې لپاره تاشٌس طوه چه په هٌواد کې نخاةراتي
شکتور د نړًوالو تخرةو شره شم تنظٌم کړي .


د افغانصتان د نخاةراتي خدناتو د تنظٌم اداره ( )ATRAپه هٌواد کې د نخاةراتى شکتور د تنظٌم
چارې په غاړه لري او د نخاةراتو او نػلوناتي َکنالوژۍ وزارة په چوکاټ کى د ًوې خپلواکې
ادارى په توګه کار کوي .



د ( )ATRAاداره د ًوې کهٌُې له خوا چې د وزًرانو څخه حوړه طوې اورًاشت ًې د نخاةراتو او
نالوناتي َکنالوژۍ وزًر په غاړه لري ،اداره کٌږي .

د نخاةراتي کهپنٌو د غاًداتو او لګښتونو د پلُل طوو او نالٌاتى اشنادو د رپوَونو تر ننځ توپٌر لٌدل
کٌږي.


نخاةراتي کهپنۍ د غواًدو په رپوَونو کى غواًد او ګُې کهې ښٌئ ،تر څو نالٌه پرې کهه راطي چه
دغه ارقام د هغو ارقانو شره چې د نالي پلُنې په ترڅ کې د ( )ATRAادارى شره طرًک طوې ،په َکر
کى واقع کٌږى.



په نارکٌٍ کې د ځٌنو دغو کهپنٌو د ونډې په پام کى نٌولوشره دا اندًښنه راپورته کٌږې چه په دغه
کړنو کې درغلۍ تر شره طوي دي.

د ( )ATRAادارې د حکونت دارۍ او نخاةراتو د پراختٌاًي ةودحې د تنظٌم په چارو کې تظې طتون لري.


د نخاةراتي خدنتونو د چارو د تنظٌم قانون په غهوني ډول د نخاةراتي خدنتونو د تنظٌهوونکې
ادارې دندې او واکونه څرګندوي  ،خو دغه قانون د رئٌس او د رئٌس د نرشتٌال او غړو د واک او
حصاب ورکولو ،د ( )ATRAد غونډو د نػاب ،د نخاةراتي خدنتونو د تنظٌم د ادارې دخپلواکۍ او
ځٌنو نورو نهو نوضوغاتو په اړه څه ندي وئٌلې.
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قانون په دې کې هم پاتې راغلى چې د وزًرانو د نخاةراتي خدنتونو د چارو د تنظٌم کهٌُه نخاطب
کړي.



که څه هم دغه نصاًل په ًوه الرښود کې تنظٌم طوي خو دا الرښود د نقررى ځاى نظى نٌوالى.



د نخاةراتو د پرنختٌاًي ةودحې َولول او لګښت د تقنٌنى اشنادو له شره شم نه تنظٌهٌږي.

د ازادې شٌالۍ پرته د نخاةراتي خدنتونو د تنظٌهوونکې ادارې د ةورد د غړو ګهارنه  ،د نونوړې ادارې
خپلواکي تر پوښتنې الندې راولي او د کارکونکو د ګهارنې پروشه د اداري فصاد پر وړاندې زًانهنوي.


د ( )ATRAد ةورد د غړو ګهارنه ،د نخاةراتو د وزًر په غوښتنه او د ولس نظر د تائٌد وروشته
غورة نونى چه دغه کار د ( )ATRAخپلواکې تر پوښتنې الندې راولي او د وړو نوناندانو لپاره د
ګهارنې نوکه کهوي.



د ( )ATRAکارکوونکى د ادارى اغالحاتو او نلکى خدناتو د خپلواک کهٌصٌون له خوا نه
اشتخدانٌږى ،که څه هم د دغه کهصٌون دنده ههدا ده.

د دى لپاره چه د ( )ATRAدغه نوضوغاتو ته رشٌدګى وطى ،د ادارى فصاد پروړاندى د څار او ارزونى
خپلواکى او ګډى کهٌُى (ً )MECو لړ شپارښتنې وړاندې کړًدي.


د نخاةراتو وزارة ةاًد د نخاةراتى کهپنٌو تفتٌض طوى رًپورَونه د نالٌى له وزارة شره طرًک
کړى تر څو دغه رًپورَونه د نا لٌاتى اشنادو شره نقاًصه کړاى طى.



د نخاةراتو د پرنختٌاًى ةودحى څخه په تٌر وخت کى د ګُى اخٌصتلو تفٌتض ةاًد تر شره طى اوپه را
تلونکى د ګُى اخٌصتلو د تنظٌم لپاره ةاًد ًو قانون تصوًد طى.



د نخاةراتو وزارة ةاًد د ادارى اغالحاتو او نلکى خدناتو د خپلواک کهٌصٌون په نرشته د لنډ
لٌصت حوړلو او رقاةت لپاره او د حههور رًٌس لخو د ( )ATRAد ةورد له پاره د غړو د پٌظنهاد
ًوالرښود حوړ کړى.



د ( ) ATRAکارنندانو د اشتخدام پروشه ةاًد د ادارى فصاد لپاره د انکان د نوحودًت په نوخه
وارزول طى او الزم تػدًالة پکى راوشتل طى.
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د افغانى شرى نٌاطتى َولنه د نړوًوالو نٌثاقونو شره شم په افغانصتان کى د ةظرى نالتړ د تانٌنولو په هدف
تاشٌس طوه.


د افغانى شرى نٌاطتى َولنه ًوه ةظرى اداره ده چه په افغانصتان کى د طتٌػى حوادثو او انصانى
ناخوښو پٌښو په وخت کى د نػٌتت ځپلو شره نرشته کوى.



د افغانى شرى نٌاطتى َولنى فػالٌتونه د حٌنٌوا د کنوانصٌون پر اشاس تر شره کٌږى
چه افغانصتان ًى غړى دى.



د افغانى شرى نٌاطتى َولنى د تهوًل ًو ةرخه د ګهرکاتو د نا لٌاتو له الرى ،د حج له نرشتو ،او د
پوشتى َکُونو د خرڅالولهالرىترسرهکیږى .خو دغه َولنه هٌڅ کله هم د تفتٌض د قانون شره شم د
تفتٌض د لوًى ادارى لخوا تر ارزونى الندى نده نٌول طوى.

د ادارى فصاد پروړاندى د څار او ارزونى خپلواکى او ګډى کهٌُى ( )MECد افغانى شرى نٌاطتى په َولنه
کى د شٌصتم د نه ةرًالٌتوب خال ګانى تظخٌع کړي چه ادارى فصاد ته ًى الره خالغوله.


د داخلى او ةهرنٌو غانه نناةػو څخه د غواًد د لرولو شره شره په اوس وخت کى د افغانى شرى
نٌاطتى َولنه داشى پالٌصى نلرى چه نالى نحاشتى اداره کړى .ددى لپاره چه د ةودحى نالى
لګښتونه په طفاف ډول تر شره طى نو ًوالرښود ته اړتٌا لٌدل کٌږى.



د افغانى شرى نٌاطتى َولنى د څارنى او ارزونى شٌصتهونه په نوثره توګه ندى غهلى کړى تر څو و
پتٌل طى چه پروګرانونه د اهدافو د الس ته راوړلو کى کانٌاب دى او د ګُه اخصتونکو لپاره ګُور
دى.

د دى لپاره چه د افغانى شرى نٌاطتى َولني دغه نوضوغاتو ته رشٌدګى وطى ،د ادارى فصاد پروړاندى د
څار او ارزونى خپلواکى او ګډى کهٌُى (ً )MECو طهٌر وړاندًزونه پٌظنهاد کړي.



د افغانى شرى نٌاطتى َولني ةورد ةاًد د نالى نحاشتى پالٌصى تصوًد او په وًب پاڼه کى ًى خپره
کړي.
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د افغانى شرى نٌاطتى َولنه ةاًد د َولو پروژو لپاره د څارنى او ارزونى شٌصتهونه په نوثره توګه
غهلى کړى تر څو و پتٌل طى چه پروګرانونه د اهدافو د الس ته راوړلو په نوخه کانٌاب دى او د ګُه
اخصتونکو لپاره ګُور دى.

په افغانصتان کې د څارنې او ارزونې کهٌُه( ) MECددې لپاره حوړه طوې چې د فصاد پروړاندې َولې نلي او
نړېوالې هڅې وڅاري او وارزوي :


د څارنې او ارزونې کهٌُه( ) MECداداري فصاد پر وړاندې شپارښتنې او ةنچهارکونه ترتٌتوى
اودهغوى داغٌزناک پلى کولو څخه د ډاډننٌدو لپاره څار او ارزونه کوي .



د څارنې اوارزونې کهٌُه(  ) MECد فصاد پر وړاندې د نلي او نړًوالو هڅو څار او ارزونه کوي .



د څارنې او ارزونې کهٌُه(  ) MECد فصاد پروړاندې ددرًو لوړپوړو نلي نتخػػٌنو او درًو لوړ
پوړو نړًوالو نتخػػٌنو څخه حوړه طوې ده .



د څارنې او ارزونې کهٌُه( ) MECهر طپږ نٌاطتې وروشته  ،ولس  ،پارلهان  ،ولصهظر او نړًوالى
َولنى ته خپل رپوټ وړاندې کوي .

د ال ډًرو نػلوناتو لپاره د اداري فصاد پروړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کهٌُې شره په اړًکه کې
طئ contact@mec.af ًً۷۰۰۷۸۰۹ً۹۰۰ :

www.mec.af

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