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مطبوعاتی   اعالمیه   

 اعالمیه مطبوعاتی در پیوند به نرش گزارش پروژه گزارش دهی در مورد فساد و جرایم پالن شده 

 ۱۴۰۰ثور   ۹

را   ( (OCCRP دولت جمهوری اسالمی افغانستان گزارش نرش شده از سوی پروژه گزارش دهی در مورد فساد و جرایم پالن شده

 .بی اساس دانسته و ترصیح می کند که این گزارش بدون بررسی همه جانبه به نرش رسیده است

 .باشدامات وارد شده در این گزارش، عاری از حقیقت میوزارت معادن و پرتولیم هیچگونه قرارداد با آقای حشمت غنی ندارد و اته

در مورد تضاد منافع و صالحیت های نهادهای مختلف وضاحت کامل دارد. در این قانون برخالف گذشته،  ۱۳۹۷قانون معادن نافذۀ  

تدارکا ت ملی و کمیتۀ  به منظور تأمین شفافیت، صالحیت ها از شخص به نهادها (کابینه، شورای عالی اقتصادی، کمیسیون 

ام طی مراحل و چگونگی واگذاری معادن، در روشنایی قانون معادن کشور با شفافیت   تخنیکی معادن) واگذار گردیده است و 

ام اسناد صورت می گیرد   .کامل و با نرش 

 

---   

 

 اعالمیه   د فساد او پالن شویو جرمونو په اړه د راپور ورکولو پروژې د خپور شوي راپور په هکله مطبوعا

 ۹د غويي   ۱۴۰۰

ه   (OCCRP) د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د فساد او پالن شویو جرمونو په اړه د راپور ورکولو پروژې نرش شوی راپور بې بنس

ندوي چې دغه راپور له هراړخېزې ارزونې پرته خپور شوی دی ر  .بويل او 

اغيل حشمت غني رسه هی  رولیم وزارت له  خه  د کانونو او پ ول شوي تورونه له حقیقت  ون نه لري او په دغه راپور کې ل  راز ت

 .لیرې دي

ونو د واکونوپه اړه بشپ  ۱۳۹۷د   و د تضاد او د مختلفو بنس وضاحت لري. په دې قانون کې د پخوا   کال د کانونو نافذه قانون د 

ونو (کاب خه بنس ینې، اقتصادي عايل شورا، ميل تدارکاتو کمېسیون او د برخالف، د شفافیت د تامین په موخه واکونه له شخص 

ا کې په پوره   والی د هیواد د کانونو د قانون په ر رن اوونه او  ول پ ې) ته سپارل شوي او د کانونو سپارلو  کانونو تخنیکي کمې

ي ولو اسنادو په خپرېدو تررسه کې   .شفافیت او د 

  

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه 
 


