
 

 د افغانستان د مخابراتی خدماتو د تنظیم اداره )اټرا( 
 یا روشن مخابراتي شرکت په هکله د بورډ فوق العاده غونډه TDCAد 

 
 

 ۶۰د بورډ د جلسې نمبر: 

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۹د بورډ د جلسې نیټه: 

 

 سریزه و پس منظر:

روشن مشهور دی له مخابراتي شرکت چې پر  Telecom Development Company Afghanistan- TDCAد 
اټرا ادارې له یو ملیارد افغانۍ ډېر پوروړی دی، همداراز د نورو دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو چې ددوی 
قراردادیان دي قرضونه پرې باندې دي. دغه شرکت د اټرا د دوامداره غوښتنو، اخطاریو، او جریمو له وضع کولو و 

انون او جواز شرایطو پر اساس ورکړل شوي مکلفیتونه یې تر سره نه کړل. پر وروسته بیا هم اعتنا ونه کړه، او خپل د ق
زیات مخابراتي سایټونه یې چې د اټرا ادارې تمویل  ۱۳۷دې سربیره یې ادارې ته ناسم مالي او نور معلومات ورکړل. له 

ونو د السرسي او استفادې کړي وو بند کړل چې د دغو سایټونو تر پوښښ الندې ساحې ټول عام وګړي د مخابراتي خدمت
څخه محروم شوي دي او د عامه خدماتو د سقوط سبب وګرځېدل، چې د هیواد له ګوټ ګوټ نه یې د خلکو شکایتونه را 
اوچت کړل. دغو سرغړونو دولتي عواید متضرره کړي، خدمات یې زیانمن کړي، مشترکینو او لسګونه قراردادي 

ونزو نه یوازې د یاد شرکت تصویر ته صدمه رسولې بلکې په ټوله کې یې د شرکتونو ته یې تاوان رسولی دی. دغو ست
 مخابراتي خدماتو صنعت باندې د خلکو او پانګوالو باور متاثره کړی، چې د افغانستان پر اقتصاد یې ناوړه اغیزه کړې ده. 

 

تر سره  مه۱۹کال د کب پر  ۱۳۹۹ر مه غونډه کې چې پ۶۰( بورډ په خپله اټراد مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې )بناً، 
او عملیاتي تخلفاتو او ګډوډۍ په اړه د تصمیم  ه اداینېشوه د روشن مخابراتي شرکت ددغو سرغړونو، تخطیو، پورونو ن

  .په موخه جوړه شوې وه یو لړ تصامیم ونیول هدایاتونیونې او تادیبي 

 

مالي ریاست، حقوق و جواز ریاست، د احصائیې او  دغه تصامیم د اټرا ادارې د پالن او ټولیز السرسي ریاست،
، ۲۵، ۱۵، ۵، ۱سټندرډونو ریاست د معلوماتو، مستندو راپورونو او د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون د شپږمې مادې د 

کتبي  مې مادې په اساس له خپلو صالحیتونو نه په استفاده د نواقصو د اصالح لپاره۶۵، ۱۸بندونو، همدا راز د  ۲۸، ۲۶
 هدایاتو صادرولو، جریمو تحصیل او د جوازونو د ځنډولو یا لغوه کولو په اړه صراحت لري، نیول شوې دي.

 

 د بورډ تصامیم:

 

 لومړی هدایت:

د روشن مخابراتي شرکت د دریو لوړ پوړو کارمندانو )اجرائیوي رئیس کریم خوجه، مالي رئیس امتیاز اسماعیل او 
ادارې ته ناسم معلومات ارایه کړي، په ژمنو یې عمل نه  اټراشریفي( چې په متواتر ډول یې عملیاتي معاون رئیس شفیع 

 او نور د ادارې د اعتماد وړ نه دي، سمالسي برطرفي. دی کړی، له مسایلو سره یې غیر مسلکي برخورد کړی دی

 

 دویم هدایت:

کت پر بانکي حسابونو محدودیت ● د او نقدو  -د شر ې پر نړيوال لی  ږ  پیسو ویستلو بنديز په کې شامل دی. چ 



 

ي کول. رستو او عمده نړیوالو او ملي ادارو ته د مالي م ●
کت نه معرف   اجراتو او  چارو د مخته وړلو لپاره د شر

کت د کارمندانو پر منسوبینو شه  لهادارې  اټرا د  ● یکانو او  -دیزمالقاتونو بن د شر کت له شر ي شر
یوازې د روشن مخابرات 

ې دي بورډ غړیو شه ې ممکت  ې په موخه ناست 
 .د حل الرو د موندت 

ړ مالي تفتیش ) ● کت بشی  ې forensic auditد شر کت په هکله(، چ  ې وروسته به د شر
.  له هغ  ي

 نور تصامیم ونیول شر

 

 دریم هدایت:

خپل کړي، څو په افغانستان کې د  کې کار پیلپر الندې اقداماتو له دوه تر دریو ورځو  چېد شرکت شریکان مکلف دي 
 خبرونیت ښکاره کړي او د ادارې له مسوولینو سره د  ښه و د حل په هکلهد دوام لپاره او د خپلو ستونز شرکت د فعالیتونو

 :د پیل سبب وګرځي

 

ي ک نویپه یوه میاشت کې  ●
ي رئیس ادارې ته معرف 

 Cرتبه ) عال. ټول ولاجرائیوي رئیس، مالي رئيس او عملیات 

Level  ې  ( کارمندان په هېواد
.  کیدل،کې پات  ي

کت اړوند مشکالتو ته رسېدنه وشر  څو د شر

 .کولټول پورونه ادا   د اټرا د پرېکړې له اعالم وروسته پنځلسو ورځو کې  ●

کتونو شه د هغوی د پورونو د  ● ې جدول جوړول او اټرا شه په اوه ورځو کې دننه دننه خپلو قرارادادي شر ادايت 
یکول  .شر

یک ● کت شر ي د شر  
ۍ حل الرې لپاره ادارې ته په درې ورځو کې دننه دننه احضار ي او بورډ غړ  بات  د ستونزو د وروست 

 .یدل

 

 څلورم هدایت:

ر وړاندې به یې ال سخت قانوني اقدامات تر که د شرکت بورډ او شریکباڼي ذکر شویو مواردو ته رسېدنه ونه کړي، نو پ
  سره شي، چې ښایي پر الندې مواردو شامل وي:

ي او غی   ● ي ادارو ته  ټولو دولت  کت په هکله د عدم اعتماد مکتوبون ددولت  ل هشر  ؛لیې ږ

کت د مکتوبونو نه  ●  ؛او د یط مراحلو درول تسلیمولد شر

ی    ح کول؛ ● اتو نه تشر کت اړوند تجهی    په ګمرکونو کې د شر

ي منابعو تر څنګ د هر ډول منابعو نه توزې    ع کول؛ ●
کت ته د طیف   شر

کتد  ●  بندول؛د ټولو بانکي حسابونو  شر

کت د جواز ځنډولد  ● ۍ او د يا لغو  شر  کول.   کنګل  شتمت 
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