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د راپور لنډیز
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یوه مستقله کمیټه ده او له هیڅ لوري نه رهبري کیږي،
نه افغان دولت او نه هم نړیواله ټولنه  .دغه کمیټه د لندن او کابل په کنفرانسو کې له فساد سره د مبارزې د څارنې او
ارزونې لپاره د یوې خپلواکې ادارې ته د اړتیا لرلو وروسته تشخیص شوه او د جمهور رییس د  ۱۶ګڼې فرمان پر
اساس منځ ته راغله.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په الندې مواردو باندې تمرکز کوي.


د فساد پر وړاندې د مبارزې په موخه د سپارښتنو چمتو کول؛



د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له هڅو او اقداماتو څخه څارنه او ارزونه
ترسره کول؛ او



جمهور رییس ،پارلمان او د افغانستان خلکو ته په منظمه توګه له فساد سره د مبارزې په اړه راپور ورکول؛

د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د وزارتونو له فساد سره د مبارزې د پالنونو بیا کتنه تر سره کوي .کابو ټولو
وزارتونو دغه پالنونه چمتو کړي دي .تر اوسه پورې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې د څلورو وزارتونو
پالنونه کتلي دي 1.دا پالن چې کتنه یې ترسره کیږي د لوړو زده کړو د وزارت له فساد سره د مبارزې پالن دی.
د لوړو زده کړو وزارت په  ۶۹۳۱ -۶۹۳۱کلونو کې له فساد سره د مبارزې د پالن د عملي کولو ژمنه کړې ده  .دا
راپور د پالن د بیاکتنې په اړه دی .د بیاکتنې او شننې په پروسه کې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې موندنې دا
په ګوته کوي چې تر یوه بریده د لوړو زده کړو وزارت له فساد سره د مبارزې پالن عملي کړی چه په کې  ۵۲فعالیتونه
او  ۸شاخصونه د  ۸اهدافو د حاصلولولپاره شامل دي 2.خو دغه هڅې د لوړو زده کړو وزارت له فساد سره د مبارزې د
ټول پالن او ځنې هغه موضوعات چې باید پرې تمرکز وشي نه احتوا کوي.
په پالن کې شامل فعالیتونه او شاخصونه تر زیاته بریده د وزارت له هغو دندو او پروسو سره تړاو لري چې د احتمالي
فساد زیانمننه پکې شتون لري .په دغه پالن کې ستونزه د مبدا خط نه شتون دی.
د بیاکتنې یوه ا ساسي موندنه د زده کړو له خصوصی موسساتو څخه په مناسب ډول د عوایدو راټلولو ته اړتیا ده .په دغه
پالن کې د یوه کمیسیون او یا یو بورد تاسیس کول هم شامل دي تر څو د وزارت له اجراآتو څخه څار او ارزونه ترسره
کړي ،خو د بیاکتنې د څیړنې په پړاو کې دغه کمیسیون نه وو تاسیس شوی .برسیره پر دې ،د محصالنو لخوا د تیزس د نه
لیکلو ستونزه ال هم پر څای پا ته ده .متاسفانه په دې اړه هیڅ ډول موثر اقدام نه دی تر سره شوی.
د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه هیله لري چې دې سپارښتنو ته به د لوړو زده کړو وزارت له خوا پوره پاملرنه وشي
او د نوي پالن د چمتو کولو په وخت کې په نظر کې ونیول شي.

http://mec.af/index.php/reports/ac-plan-review 1.
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سپارښتنې
عامې سپارښتنې
 .１د عمده زیامننو د پیژندلو په موخه په وزارت کې د اداري فسار پر وړاندې د خطراتو د ارزونې ترسره کول؛
 .２د خطر نوموړې ارزونې ته د یوه مستقل بنسټ یا ارګان ټاکل؛
 .３د دې ارزونې د پایلو پر اساس د راتلونکي کال لپاره له اداري فسار سره د مبارزې د یوه پراخه پالن جوړول؛
شمیره
۶
۵
۹
۴
۲
۱
۱
۸
۳
۶۲
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سپارښتنې
د مالیې وزارت د لوړو زده کړو له وزارت سره په همکارۍ باید د څارنې او ارزونې یو میکانیزم
جوړ کړي تر څو د زده کړو له خصوصي موسساتو څخه په مناسب ډول عواید را ټول کړای شي.
د لوړو زده کړو وزارت باید داسې یو میکانیزم جوړ کړي تر څو د لوړو زده کړو په خصوصي
موسساتو کې د محصالنو د ورسته داخلې ( د کانکور له آزموینې وروسته) ستونزه حل شي.
د لوړو زده کړو وزارت او د لوړو زده کړو د موسساتو ریاست باید داسې یو میکانیزم جوړ
کړي تر څو د ساحوي پروګرامونو په درسونو کې د محصالنو ګډون یقیني شي.
د لوړو زده کړو وزارت او د لوړو زده کړو د خصوصي موسساتو ریاست باید داسې یو
میکانیزم جوړ کړي تر څو دا خبره یقیني شي چې محصالن خپل تیزسونه په خپله ولیکي ،نه د هغه
چا په واسطه چې دوی ورته پیسې ورکوي .دا موضوع د علمي بشپړتیا لپاره ډیره مهمه ده.
د لوړو زده کړو وزارت باید د ریاست د بستونو ټوله ګمارنه د ملکي خدمتونو د قانون د  ۵۹مادې
سره سم تر سره کړي.
د لوړو زده کړو وزارت باید د سرپرستو رییسانو پوستونه د رقابتي پروسې له الرې د مسلکي وړ
اشخاصو په واسطه ډک کړي.
د لوړو زده کړو وزارت باید د څارنې او ارزونې یو موثر میکانیزم را منځ ته کړي تر څو د لوړو
زده کړو د خصوصي موسساتو د ایجاد پروسه وڅارل شي او په پروسه کې د فساد د زیانمننه او
خطرات کم و یا له منځه والړ شي.
د لوړو زده کړو وزارت باید د عدلیې وزارت سره د خصوصي لوړو زده کړو د مقررې پروسه په
منظم ډول تعقیب کړي.
د لوړو زده کړو وزارت باید بودجه د خپلو ریاستونو د اړتیاوو مطابق چمتو کړي.
د لوړو زده کړو وزارت باید د څارنې داسې یو میکانیزم جوړ کړي تر څو د محصالنو د اعاشې
پیسې د دوی بانکي حسابونو ته په میاشتنۍ توګه انتقال شي.

سریزه
د لوړو زده کړو وزارت په خپله څرګنده کړه چې دا وزارت بریالیتوب ته ژمنتیا لري او په دې پو هیږي چې د لوړو زده
کړو کیفیت په ملي انکشاف او د افغانستان د اتباعو په شخصي بهبود کې کلیدي رول لوبوي.
د لوړو زده کړو د وزارت لید لوری دا بیانوي چې دغه وزارت به د دولتي او خصوصي تحصیالتو داسې یو سیستم
جوړوي چې د افغانستان انکشافي اړتیاوو ته به ځواب وایي ،عامه ښې ګنې ته به وده ورکوي ،د عنعناتو درناوی به
کوي ،نوی او داسې مدرن ساینسي علم به قبلوي چې په ښه طریقه یې مدیریت ترسره شي او په نړیواله سطح د قبول وړ
3
وي.

میتودولوژي
د لوړو زده کړو د وزارت له فساد سره د مبارزې د پالن بیا کتنه د دې په خاطر ترسره شوه تر څو په دغه وزارت کې
د دغه پالن د تطبیق په اړه پرمختګ و پتیل شي .د نوموړي پالن د شاخصونو د ارزونې په موخه د بیاکتنې ټیم لومړی یوه
څیړنه تر سره کړه  ،د وزارت اړوندې پالیسۍ ،طرزالعملونه ،ستراتیژۍ او پالنونه یې را ټول کړل او بیا یې ولوستل .له
هغې ورسته د کړونو د تطبیق او له فساد سره د مبارزې په پالن کې د شاملو شاخصونو په اړه معلومات له اساسي
ځواب ورکوونکیو ،مرکو ،مشاهداتو ،د معلوماتو له پرتله کولو او د اسنادو له بیا کتنې ،د متمرکزو ګروپونو له بحثونو او
4
شننو څخه تر السه شوي دي.
د دې راپور په اړه ،د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې د دغه وزارت له اداري او مالي
معینانو سره د  ۶۹۳۱کال د وږي په  ۶۱نیټه مرکې تر سره کړې .دغه راز د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې
خپلواکې ګډې کمیټې د نوموړي وزارت له نورو مختلفو چارواکو سره هم مرکې تر سره کړې چې پکې اداري  ،مالي ،د
پالن او پالیسی رییسان ،د بشري منابعو مدیریت ،تدارکاتو،حقوقي ،داخلي تفتیش او داسي نور شامل دي.

موندنې
د دغې سند په الندې برخه کې دا خبره واضح کیږي چې آیا د لوړو زدکړو وزارت په پالن کې شامل مشخص فعالیتونه
او شاخصونه ترسره کړي او که نه .دغه راز دا برخه د مرکو او اسنادو او د بیاکتنې له الرې د ترالسه شویو شواهدو پر
بنسټ شاخصونو د پرمختګ شننه کوي.
د ل وړو زدکړو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د پالن مطابق د دغه پالن اهداف په الندې ډول دي :د اداري فساد
تشخیص ،په وزارت او د لوړو تحصیالتو د خدماتو په وړاندې کولو کې د فساد د خطر کموالی .د دې اهدافو د بشپړولو
لپاره د لوړو زدکړو وزارت  ۸اهداف او  ۸شاخصونه او  ۵۲فعالیتونه تعیین کړل .د اهدافو ،فعالیتونو ،او شاخصونو په
اړه شننه په الندې ډول تر سره شوې ده.

http://www.mohe.gov.af/policy1/en 3
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د کتنې موده د  ۶۹۳۱کال په اسد کې پیل په میزان کې پای ته ورسیده
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.１

د تقنیني اسنادو کتنه
اهداف

د تقنینی اسنادو
کتنه

فعالیتونه
د اړوندو ادارو سره د
همکارۍ له طریقه د تقنینیي
اسنادو د تعقیب په خاطر د
فعالیتونو او اقداماتو ګړندي
کول

د مبدا خط
د کال لومړۍ ربع

شاخصونه
د تقنینی اسنادو د محتویاتو کتنه
او د قوانینو او لوړو زدکړو د
سیستم د شروطو پر اساس د
هغوی ترتیبول.

موندنې
د لوړو زدکړو د وزارت اکثره تقنیني سندونه ( مقررې ،طرزالعملونه ،او الرښودونه) له کتنې وروسته اړوندو ادارو او
بنسټونو ته د طی مراحل لپاره واستول شول .داسې اسناد چې تعدیل یې د وزارت په واک کې دی لکه طرزالعملونه او
الرښودونه طی مراحل شوي او ځای په ځای دي 5.خو داسې تعدیالت چې د عدلیې وزارت له خوا تصویب کیږي تر
6
اوسه په خپل وخت ندي طی مراحل شوي.
په  ۶۹۳۱کال کې یو شمیر د لوړو تحصیالتو مقررې تصویب شوې لکه د لوړو زده کړو قانون ،د شپې د لوړو زده کړو
مقرره او د تحصیلې اسنادو د ارزونې مقرره 7.خو دری کاله کیږي چې د لوړو زده کړو د خصوصي موسساتو د تاسیس
8
مقرره ال تر اوسه د جمهوري ریاست د اداري چارو په دفتر کې په جریان کې ده.
بر سیره پر دې د لوړو زده کړو وزارت یو شمیر زیات طرز العملونه تصویب کړي لکه د اکادمیک کریدت سیستم
طرزالعمل او د بنسټیز انکشاف طرزالعمل .د دې تر ځنګ یو شمیر الرښوودونه هم تصویب شوي لکه د لوړو زده کړو د
9
موسساتو د نصاب د انکشاف الرښود او د بورسیو لپاره د کاندیدانو د ټاکنې الرښود.
د لوړو زده کړو وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پالن د فعالیتونو په اړه یو دقیق زماني مهالویش نلري .زماني
مهالویش هغه څه دی چې د هغو پر اساس یو شی اندازه کیږي او یا پرتله کیږي .شاخص هغه خاص قابل مشاهده او د
10
اندازې وړ خاصیت دی چې د پایلو د ترالسه کولو لپاره د یوه پرګرام بدلون او یا پرمختګ ښیي.
پایله
په دې برخه کې اکثره فعالیتونه تر سره شوي دي ،او ټاکلي اهداف هم تر یوه بریده تر السه شوي دي .خو د اداري فساد
په وړاندې د مبارزې له پالن سره سم د نورو تقنیني اسنادو تعقیب به د کال په وروستۍ ربع کې تر سره کیږي.

 5د علمي چارو د ریاست له کارمندانو سره مرکه د سنبلې ۶۹۳۱ ، ۵۲
6د وزارت له کارمندانو سره مرکه
 7د وزارت له کارمندانو سره مرکه
8
د لوړو زدکړو وزارت د علمي چارو د ریاست داخلي راپور ۶۹۳۱
http://whatis.techtarget.com/definition/baseline 9
10
http://www.endvawnow.org/en/articles/336-indicators.html
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 .２د لوړو زده کړو د وزارت د اړتیاوو پر اساس د پلټنې او د موثر کنټرول د سیستم ایجادول
اهداف
د لوړو زده کړو د
وزارت د اړتیاوو پر
اساس د پلټنې او د موثر
کنټرول د سیستم
ایجادول

د مبدا خط

فعالیتونه
د وزارت د  ۶۹۳۱کال د نوي چوکاټ د
تشکیل پر اساس د داخلي تفتیش د تشکیل د کال لومړی ربع
او دندو د شرح کتنه او پراخوالی

شاخصونه
د  ۸نویو
پوسټونو
ایجادول

موندنې
د لوړو زده کړو د وزارت د اړتیاوو پر اساس د پلټنې او د موثر کنټرول د سیستم د ایجادولو په موخه د پلټنې په ریاست
کې  ۸نوي پوسټونه منظور شوي دي او د هغو لپاره به ګمارنه تر سره شي تر څو د داخلي پلټنې ریاست پیاوړی شي او
11
وده وکړي.
له  ۸پوسټونو څخه چې ګمارنه به یې تر سره شي یوازې  ۹پوسټونه د لوړو زده کړو د خصو صي تحصیالتو د داخلي
پلټنې دیپارتمنت ،په مرکز کې د لوړو زده کړو د خصو صي تحصیالتو مفتش ،په والیتونو کې د لوړو زده کړو د خصو
12
صي تحصیالتو مفتش تر اوسه پورې ګمارل شوي دي.
خو پاتې پوسټونه د ګمارنې په جریان کې دي .د جمهور رییس د وروستې فرمان پر اساس ،د ټولو رتبو د بستونو ګمارنې
13
باید د ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا تر سره شي .له همدې کبله دا پروسه لږ اوږده شوې ده.
د  ۲پوسټونو د دندو الیحه تر اوسه جوړه شوې ده 14،د  ۹نورو پوسټونو د دندو شرح تر اوسه په جریان کې ده15 .د
لوړو زدکړو د وزارت یو تن چارواکي د مسوولینو لپاره د تخنیکي تجهیزاتو ،لکه کمره ،ټیپ ریکاردر ،د نه لرلو له کبله
16
شکایت وکړ ترڅو د شواهدو اسناد راټول کړي.
پایله
په دې برخه کې ټاکلي اهداف تر یوه بریده تر السه شوي دي ،خو د جمهور رییس وروستنی تقنیني حکم د نورو پوسټونو د
ګمارنې د پروسې د ځنډ المل ګڼل کیږي.

11د لوړو زدکړو د وزارت کارکوونکي سره مرکه ۶۹۳۱ /۱/۱
12د لوړو زدکړو وزارت د تفتیش د ریاست داخلي راپور۶۹۳۱ /۶/۶۱
13د لوړو زدکړو د وزارت کارکوونکي سره مرکه ۶۹۳۱ /۱/۱
14د داخلي تفتیش او بشري منابعو د ریاستونو ریکارد .د لوړو زدکړو وزارت۶۹۳۱ /۱/۱
15
ایضآ
16د لوړو زدکړو وزارت یو کارکوونکي سره مرکه ۱ ،۶۹۳۱ ،سنبله
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 - ３په مرکز او والیتونو کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره د وزارت د اجراآتو په اړه د څارنې او ارزونې د اغیزمنو
میتودونو ایجادول.
اهداف
د وزارت د اجراآتو په
اړه د څارنې او
ارزونې د اغیزمنو
میتودونو ایجادول

فعالیتونه

د مبنا خط

 د وزارت د فعالیتونو او د هغې ددوهمو بنسټونو (په والیتونو کې
ریاستونه) د څارنې او ارزونې په اړه
د یو بورډ یا کمیټې جوړول.
 د څارنې او ارزونې کمیټې د دندو دالیحې چمتو کول.

لومړۍ ربع

شاخصونه
بورډ به د وزارت له
داخلي ریاستونو د
لوړپوړو چارواکو او د
مرکزي پوهنتونونو له
استازو څخه ترکیب شوی
وي.

موندنې او پایله
هغه فعالیتونه چې د وزارت د کړنو په اړه باید د څارنې او ارزونې کمیټې یا بورډ د جوړیدو په موخه پلي شي تر اوسه نه
دي تر سره شوي او همدارنګه د ذکر شوي کمیټې د دندو الیحه هم چمتو شوې نه ده 17 .دا هدف په ټولیزه توګه ندې
ترالسه شوی.
 -4په اکاډمیک او غیر اکاډمیک بستونو کې د کادرونو او نورو کارکوونکیو د ګمارنې په پروسه کې د روڼتیا
اومشروعیت ډاډمنول
اهداف
د کادرونو او
نورو
کارکوونکیو د
ګمارنې په
پروسه کې د
روڼتیا
اومشروعیت
ډاډمنول

فعالیتونه
 د کاري کمیټو بیا کتنه. د (  ) CBRد شخړو هوارول ،د ټیټ رتبه رقابتيبستونو ګمارنه.
 د معلوماتو راټولول او د هغو پوهنځیو او ریاستونو دایجاد او پرمختګ د مخنیوي لپاره عملي ګامونه تشخیص
شوي چې د خصوصي لوړو زدکړو د عالي کمیسیون د
مقرراتو او پریکړو خالف دي.
 د ګمارنې د ازموینې اړوندو کمیټو کې د غیرمسؤلوکسانو د اغیزو مخنیوی.
_ د کار قانون  ،او د ملکي خدمتونو قانون د پلي کولو په
برخه کې او همدارنګه په مرکز او والیتونو کې د کدرونو
او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې د ګمارنې
اړونده مقررې په پلي کولو کې د روڼتیا ډاډمنول .
ـ د دې ډاډمنول چې د مجازاتو او مکافاتو په اړه د عدالت
احکام د قواعدو او مقرراتو پر بنسټ دي.

17د لوړو زدکړو وزارت د یوه کارمند سره مرکه ،۶۹۳۱ ،سنبله ۶۳
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د مبنا خط
ادامه لري

شاخصونه
د الرښود د اسنادو
او د دندو د الیحې
له مخې د کمیټې
بیاکتنه

موندنې
د بشري منابعو څانګې د ملکي خدمتونو د قانون له مخې د ګمارنې لپاره کمیټې جوړې کړي دي 18.د ګمارنې ټوله پروسه
د ټاکل شوې کمیټې د څارنې الندې ترسره شوه چې د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ،بشری منابعو ،جنډر او نورو
19
اړونده ریاستونو غړي په کې شامل دي.
د لوړو زدکړو د وزارت کارکوونکي له قوله ،ټولنې ګمارنې ،د  CBRپرته ،د ملکي خدمتونو کمیسون له خوا د ۶۶۱۲
ګڼه ولسمشریز حکم له مخې ترسره کیږي کوم چې په  ۶۹۳۱/۲۹/۹۲نیټه خپور شوی دی.
د څارنې او ارزونې کمیټې موندلې چې د لوړو زده کړو وزارت کې شپږ کلیدي ریاستونه د سرپرستو رئیسانو لخوا
رهبري کیږي 20او دا حالت کیدای شي د رئیسانو لپاره په سمه توګه د دوي د فعالیتونو او مسؤلیتونو ترسره کولو په
وړاندې خنډ وګرځي.
پنځه کلیدي رئیسان د وزیر په وړاندیز او د ولسمشر له په منظورۍ ګمارل شوي ،21خو دا عمل د ملکي خدمتونو په قانون
کې د ذکر شوي میکانیزم خالف دی .22د پنځو کلیدي رئیسانو ګمارنه د رقابتي پروسې له الرې نده ترسره شوې .د یوې
مرکې پر بنسټ (د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکی) ،د معلوماتو راټولو پروسې ترسره کولو لپاره کافی بودجه شتون
نلري ترڅو هغه پوهنځي او څانګې مشخصې کړي کومې چې د عالي کمیسیون د مقرراتو او پریکړو خالف دي .له دې
23
کبله ،داسې ښکاري چې دا فعالیت تر اوسه ندي ترسره شوی.
د ګمارنې د ازموینې په کمیټه کې د غیر مسؤلو کسانو د اغیزې د مخنیوي لپاره له  ۱رتبې څخه پورته د ټولو بستونو د
ګمارنې پروسه د اړونده څانګې ،بشري منابعو ،اداري او مالي څانګو تر هیئت الندې د ملکي خدمتونو د کمیسون د قانون
24
له مخې تر سره شوې ده ترڅو د ګمارنې په پروسه کې روڼتیا ډاډمنه کړي.
د مجازاتو او مکافاتو په اړه د عدالت د احکامو په رابطه د داخلي پلټنې څانګې دوه قضیې راخیستي چې د په نتیجه کې
د لوړو زده کړو وزارت اړونده ګامونه پورته کړي دي  .یو دا چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د اقتصاد
پوهنځي ریس په دې له دندې ګوښه کړ چې په غیرقانوني توګه یې دوه زده کونکي بهر ته ولیږل او وروسته ثابته شوه
چې په چمتو شویو بورسونو کې د اقتصاد پوهنځي رئیس مالمت وو 25.دویمه قضیه د طب پوهنځي څخه د الټراساؤنډ
ماشین غال کول وو چې قضیه تر عدلي تعقیب الندې ونیول شوه او د الټراسونډ ماشین بیرته راستون کړای شو.
پایله
د مهمو پوستونو دریمه برخه د سرپرستو رئیسانو له خوا اشغال شوې او نور مهم بستونه د وزیر په وړاندیز ګمارل شوي
دي .په هرصورت ،د پورته ذکر شویو بحثونو پر بنسټ دا پایله ترالسه کیدای شي چې هدف پلي شوی نه دی.

18

د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه ،۶۹۳۱ ،سنبله ۶۳
19اداري فساد سره د مبارزې په اړه د لوړو زدکړو د وزارت داخلي راپور۶۹۳۱ - ۶۹۳۲ ،
20د لوړو زدکړو وزارت د بشري منابعو داخلي راپور ۶۹۳۱ ،سنبله ۵۲
21ایضآ
22د ملکي خدمتونو قانون ۵۹ ،ماده :ملکي کارکوونکي د اړونده حقوقي اسنادو له مخې د هر راز تبعیض پرته د وړتیا او مسلکي مهارتونو په اساس ګمارل کیږي.
23
د لوړو زدکړو وزارت یو مامور سره مرکه ،۶۹۳۱، ،سنبله ۶۳
24د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه ،۶۹۳۱ ،سنبله ۶۳
25د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه ،۶۹۳۱ ،سنبله ۱
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د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو د کیفیت پیاوړی کول ترڅو د وزارت د قانون او مقرراتو سره سم تحصیلی خدمت
چمتو کړي

شاخصونه
د لوړو زده کړو
خصوصي موسسو د
تاسیس د مقررې او د
هغوي د فعالیتونو د
طرزالعمل نهایي کول

د مبنا خط

فعالیتونه

ادامه لري

 په مرکز او والیتونو کې د خصوصي لوړو زده کړو په موسسوکې د تخنیکي او بشري منابعو فرصتونو د برابرولو ډاډمنول او
څارنه.
د خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسو د ارزونې دریمې دورې
بشپړیدل ترڅو د لوړ کیفیته خدمت چمتو کولو په موخه د لوړو
زده کړو ستراتیژي پلي او د بازار د اړتیاو سره سم ګامونه پورته
شي.

اهداف
د لوړو زده کړو د
خصوصي موسسو د
کیفیت پیاوړی کول ترڅو
د وزارت د قانون او
مقرراتو سره سم تعلیمي
خدمت چمتو کړي

 د داخلې کتاب،د هر سمستر لپاره د نتایجو د کتاب او د محصلینود فراغت کتابونو د خوندیتوب لپاره د مناسب میکانیزم په جوړولو
کې د فعالیتونو په الره اچول /اقدامات.
 د پوهنتونونو او د زده کړو خصوصي موسسو د اکاډمیکفعالیتونو څارنې او کنترول ته دوام ورکول.
 د هغو پوهنځیو او ریاستونو د تاسیس د مخنیوی لپاره ګامونهاخیستل کوم چې تاسیس شوي
 د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو د عوایدو د راټولولو دپروسې څارنه.
موندنې
د لوړو زده کړو د کیفیت لوړولو په موخه د خصوصي لوړو زده کړو د رئیس په وینا ،د لوړو زده کړو وزارت په مرکز
او والیتونو کې د خصوصي لوړو زده کړو په موسسو کې د تخنیکي او بشري منابعو فرصتونو د برابرولو ډاډمنول او
څارنې په موخه فعالیتونه تنظیم کړي دي .مګر د بودیجې د نشتوالی له کبله دغه فعالیت ندی ترسره شوی او همدارنګه د
لوړو زده کړو خصوصي موسسې د څارنې او ارزونې دریم دور بهیر ال تر دې مهاله پیل شوی نه دی .په هر صورت،
26
چارواکي هڅه کوي تر څو ژر تر ژره د دغې پروسې د پیل کولو لپاره بودجه پیدا کړي.
د بودیجو نشتوالي له امله د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو موسسو دوامداره څارنه او کنترول په ټولو والیتونو کې د
 ۶۹۳۱کال تر میزان پورې ندی ترسره شوی 27.د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو ریاست ( )DOPHEIد خصوصي
لوړو زده کړو د تاسیس مقررې او د دوي د فعالیتونو طرزالعمل د روڼتیا ډاډمنولو په موخه بیا کتنه ترسره کړه او ذکر
شوې مقرره د ولسمشر په اداري دفتر کې د دریو کلونو لپاره د طی مراحل کیدو په انتظار ده.28

26د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه ،۶۹۳۱ ،سنبله ۶۱
27ایضآ
28د لوړو زدکړو وزارت له یو تن کارکوونکي سره مرکه ۶۱/۱/۶۹۳۱
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د دې مقررې په پلي کیدو سره به د فساد فکټورونه کم شي .د وړاندیز شوي مقررې پر بنسټ به د نویو شاملیدونکو
زدکوونکیو ،په کلني اساس د زده کونکو نتایجو ،او د زده کونکو د فراغت د کتاب لپاره یو ډیټابیس موجود وي 29.د
 ،۶۹۳۱میزان  ۵۳پورې ،دا مقرره تصویب شوي نده  .په هرصورت ،د لوړو زده کړو درې نوې خصوصي مؤسسې
(مورا ،جهان نور ،او نخبه ګان) په  ۶۹۳۴او  ۶۹۳۲کلونوکې د ولسمشر د ځانګړو احکامو له مخې تاسیس شوي دي ،د
ولسمشر درې ذکر شوي احکام د ولسمشر د  1393/11/28نیټې د  967ګڼه حکم سره په ټکر کې دي .د درې ذکر
شویو احکامو څخه د یوه له مخې ،د لوړو زدکړو ذکر شوې خصوصي موسسه د ملي یوالي د حکومت د مشرتابه له
استازې پورې تړاو لري .خو ،په کابل او والیتونو کې د لوړو زده کړو  79خصوصي موسسې په  ۶۹۳۹کې تعلیق شوي
30
دي.
اوس مهال د خصوصي لوړو زدکړو ریاست  26کارکوونکي لري ،پداسې حال کې چې دا د دولتي لوړو زده کړو موسسو
 /پوهنتونونو څخه زیات محصلین لري؛ له دې امله د خصوصي لوړو زدکړو رئیس وړاندیز وکړ چې دغه ریاست دې په
خصوصي معینیت بدل شي.31
د څارنې او ارزونې کمیټې موندلې چې د خصوصي لوړو زده کړو په موسساتو کې د فساد په وړاندې دوه زیانمنونکي
ټکي شتون لري .محصالن باید خپل تیزس  /مونوګرافونه په خپله ولیکي ،پداسي حال کې چې ځینې یې په نورو باندې
لیکي .32پدې رابطه د څارنې او ارزونې میکانیزم شتون نلري ترڅو دا ډاډمنه کړي چې محصلین خپل تیزس په خپله
لیکي.
دویمه مسله دا ده چې ځینې زده کونکي چې د لوړو زده کړو خصوصي موسساتو کې د شمولیت امتحان ( کانکور )کې
ګډون نه شي کولی او وروسته نوموړي زده کونکي شاملیږي ،مګر د دوي نومونه د کانکور په جریان کې د شمولیت
ازموینې په کتاب کې شتون نلري .کله چې هغوي فارغیږي نو د لوړو زده کړو ریاست ته د تصدیق لپاره رجوع کوي خو
33
ریاست د هغوي د فراغت سندونه نه تصدیقوي ،ځکه چې د هغوي نومونه د ازموینې په کتاب کې شتون نلري.
نو دا پروسه د محصالنو او همداراز د خصوصي لوړو زده کړو ریاست لپاره ستونزې هم رامنځته کوي ،او معموال داسې
قضیې د لوړو زده کړو وزارت عالي شورا ته د راجع کولو په واسطه حل کیږي .34د لوړو زدکړو د وزارت کارکوونکي
سره د مرکې پر اساس دغه پروسه د فساد زیان منونکې ده ،ځکه چې یو څوک د شمولیت په ازموینه کې برخه نه اخلي
مګر په یو ډول کولی شي د فراغت شهادتنامه د لوړو زدکړو خصوصي مؤسسساتو ریاست او د لوړو زدکړو د وزارت له
لورې تصدیق کړي.
د خصوصي لوړو زدکړو مؤسساتو ریاست د ځای او جوړښت له کمښت سره مخ دی ،نو پدې خاطر یاد ریاست د
خصوصي موسسو د محصالنو څخه د مونوګراف غوښتنه نه شي کوالي .ددې پرځای دوي اوس د مونوګراف د رسمي
35
مکتوب شمیرې ،موضوع او د اړوند پوهنتون یا مؤسسې له خوا د هغې د تصدیق غوښتنه کوي.
د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د عوایدو په راټولولو باندې څارنه ،چې د روڼتیا رامنځته کولو په موخه طرح
شوې،تراوسه ترسره شوې نه ده  ،او د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره د مرکې پر اساس باید دغه څارنه د
مالیې وزارت ترسره کړي 36 .مالیې وزارت باید د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ د خصوصي موسسو یا
29اداري فساد سره د مبارزې په اړه د لوړو زدکړو د وزارت داخلي راپور۶۹۳۱ – ۶۹۳۲ ،
 30د خصوصي لوړو زدکړو د مؤسسو ریاست داخلي اسناد ،د  ۵۸/۶۶/۶۹۳۹نیټې  ۱۱۳ګڼه ولسمشریز حکم په اساس د ځنډول شویو موسس لست،
31د لوړو زدکړو وزارت له یو تن کارکوونکي سره مرکه ۶۶/۱/۶۹۳۱
32یو چارواکي سره مرکه ،د لوړو زدکړووزارت ۶۹۳۱ ،میزان ۶۶
 33له دوه تنو محصلینو سره مرکه چې فاکولته یې لوستلې وه خو لدې امله چې د شمولیت ازموینې په کتاب کې یې نومونه موجود نه وو هغوي د اسنادو په تصدیقولو کې له ستونزو سره
مخ شول ۶۹۳۱ ،میزان ۵
34د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه ،۶۹۳۱ ،میزان ۶۶
 35ایضآ
 36د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه  ۶۹۳۱ ،میزان ۶۶
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پوهنتونونو څخه د عوایدو د راټولولو پروسه وڅاري ترڅو د خصوصي مؤسساتو دعوایدو په راټولولو کې روڼتیا رامنځته
شي.37
پایله
د لوړو زده کړو وزارت د څارنې او ارزونې د عملیاتي فعالیتونو لپاره د بودیجې د نشتوالي سره مخ دی .د څارنې او
ارزونې میکانیزم نشتوالی د لوړو زده کړو وزارت کې موجود دی تر څو د محصالنو د تیزس لیکنې بهیر څارنه او
ارزونه وکړي او ډاډ ترالسه کړي چې په ساحه کې محصالن په ټولګیو کې په منظم ډول ګډون کوي .له همدې امله او د
 ۲هدف لپاره د پورته یاد شوي بحث پر بنسټ ،دا پایله ترالسه کیږي چې هدف پلي شوی نه دی.
 6د کانکور د ازموینې بهیر پیاوړی کول
اهداف
د کانکور د
ازموینې بهیر
پیاوړی کول

فعالیتونه
 د کانکور ازموینې عمومي ریاست د جوړښت پراختیا او د مناسباو ماهرو کارکوونکیو ګمارل.

د مبنا خط
لومړۍ ربع

شاخصونه
د نویو
پوستونو
ایجادول

 په عصري تجهیزاتو (بایومتریک سیستم) سره د کمیټې سمبالولـ د کانکور ازموینې د حق الزحمي د مقررې نهایي کول
 د کانکور په پروسه کې د ځواکمنو بنسټونو د نفوذ د مخنیوی پهموخه د ملي یووالي حکومت د کابینې مالتړ د ترالسه کولو لپاره
ګامونه پورته کول.

موندنې
د کانکور ریاست باید د نوي تشکیل پر اساس د  ۳نویو پوستونو لپاره کارکوونکي وګماري ،خو د ولسمشر د وروستني
حکم ( ۶۶۱۲ګڼه ،نیټه )۶۹۳۱/۹/۹۲ :له مخې د ټولو دولتي بستونو د ګمارنې پروسه د ملکي خدمتونو او اداري
38
اصالحاتو کمیسیون ته سپارل شوې ده .
د ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو د خپلواک کمیسیون له الرې د ټولو وزارتونو د دولتي کارکوونکو د ګمارنې پروسه
ډیر وخت نیسي .خو د کانکور ریاست په وخت ګمارنې ته اړتیا لري ،نو د دې بهیر د ګړندي کولو لپاره د لوړو زده کړو
وزارت رهبرۍ پریکړه کړې چې مسله د وزیرانو شورا او کابینې ته وړاندې کړي ترڅو د لوړو زده کړو وزارت ته
اجازه ورکړي چې یاد وزارت دې د بشري څانګې له الرې  ۳نویو پوستونو ته کارکوونکي وګماري.39
د کانکور ریاست د کانکور پروسه د عصري تجهیزاتو په سیستم سمبال کړه .مخکې به د کانکور فورمونه محصالنو ته
ویشل کیدل ،د فورمو له ډکولو وروسته به هغوي خپلې فورمې د تذکیرې له کاپي سره د کانکور ریاست ته سپارل ،نو بیا
به یې د کانکور په ازموینه کې د ګډون کولو لپاره د کانکور کارتونه ترالسه کړل .اوس زده کونکي لومړی د
بایوټریکریک سیسټم له الرې راجستر کیږي او تر هغې وروسته هغوي ته د کانکور د ریاست لخوا د کانکور کارتونه
40
ورکول کیږي چې له هغې وروسته محصالن په ازموینه کې ګډون کولی شي.
د کانکور ریاست د کانکور په بهیر کې د روڼتیا رامنځته کولو په موخه ځینې نوښتونه ترسره کړي چې عبارت دي له:
37د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه  ۶۹۳۱ ،سنبله ۵۱
 ۶۵۸۳38ګڼه ولسمشریز فرمان۶۹۳۱/۲۴/۶۸ ،
39د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه  ۶۹۳۱ ،میزان ۵
40د مخکې په څیر
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 د کانکور ازموینې د سوالونو د چاپولو لپاره د لنډ مهاله معلوماتي ټکنالوجۍ ایجادول او د درخواستکونکیو د بایو
مایتریک سیسټم فعال کول.
 د سوالونو د بانک غني کول
 د کانکور د ازموینې د اخستلو په وخت او میتود کې بدلون راوستل او هر درخواستکوونکي لپاره د سوالونو یوې
فورمې چمتو کول .د خپلو والیتونو د اقلیم د وضعیت له مخې د کانکور ازموینې اخستل .41ذکر شوي بدلونونه اوس
تر یوې اندازې پورې د کانکور په پروسه کې په مثبت ډول اغیزمن شوي.
د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي په وینا ،د عدلیې وزارت څخه د کانکور د ازموینې د حق الزحمي مقرره کابینې
ته د تایید لپاره په  1376/06/26نیټه استول شوي ده  .دغه مقرره تر  1396/70/2نیټې پورې منظور شوې نه وه.
د کانکور ازموینې په جریان کې د لوړو زده کړو وزارت استازو د ملي یووالي حکومت د کابینې په مالتړ څو والیتونو ته
43
سفر وکړ ترڅو د کانکور په ازموینه کې د هر ډول اغیزو مخه ونیسي.

42

پایله
د کانکور ریاست د کانکور پروسې د پیاوړتیا په موخه د نوي پوستونو ګمارنې ته اړتیا لري .د کانکور ریاست لخوا د
ځینو تخنیکي نوښتونو له امله د کانکور بهیر ښه شوی .له همدې امله هدف په نسبي توګه پلی شوی دی.
7

د تدارکاتي پروسو ساده کول او د پراختیایي او غیر پراختیایي پروژو د قراردادونو د اغیزمنتوب کتنه

اهداف
د تدارکاتي پروسو ساده
کول او د پراختیایي او
غیر پراختیایي پروژو د
قراردادونو د
اغیزمنتوب کتنه

فعالیتونه
د تدارکاتو په پروسه کې د مزایده کوونکو د فعال
ګډون په موخه د تدارکاتو قانون او مقررې سره سم د
نوي کاري الرښود چمتو کول.
په مزایده او د مزایدې د پرانستنې په پروسه کې د
فساد فکتورونو مخنیوی .د پراختیایي پروژو د
قراردادونو په اړه دوامداره څارنه ،په ځانګړې توګه
په مرکز او والیاتو کې د دې پروژو څارنه او کتنه.
د پروژو د قانوني طبیق په موخه د اړوندو څانګو
ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او په خپل وخت سره د
پروژو پرمختګ په پام کې نیولو سره د ترالسه شویو
راپورونو ویشل.
د لوړو زده کړو د پراختیا د ریاست HEDP ،او د
پوهنتونونو د مالتړ پروګرام (  )USWDد فعالیتونو
دوامداره څارنه او ارزونه.

شاخصونه
د مبنا خط
د تدارکاتو په پروسه
ټول کال کې د میکانیزم بیا
کتنه او د اصلي او
پراختیایي بودیجې
مشروعیت

موندنې
د مزایدو د رامنځ ته کولو ،پرانیستلو او د تړونونو د جزئیاتو په اړه یو ګام اخیستل شوی دی او تدارکاتي پروسه د یو روڼ
45
او شفاف میکانیزم له مخې پرمخ تللې 44.د کار کوم نوی الرښود ال تراوسه نه دی چمتو شوی.

41له فساد سره د مبارزې په اړه د لوړو زدکړو وزارت داخلي راپور۶۹۳۱ – ۶۹۳۲ ،
42د لوړو زدکړو وزارت یو تن کارکوونکي سره مرکه  ۶۹۳۱ ،میزان ۵
43ایضآ
 44د تدارکاتو ریاست ،د لوړو زده کړو وزارت داخلي رپورټ۶۹۳۱ ،هـ
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د وزارت تر ظرفیت او حدودو الندې د مزایدې په پرانیستلو او او پروسه کې د فساد د فکټورونو د مخنیوي په موخه
تدارکاتي پروسه د پالن او پالیسۍ ،اداري او مالي ،د تدارکاتو د ریاست او اړوندو څانګو د استازو د ګډ پالوي له لوري په
46
الر اچول شوې ده.
د تدارکاتو ریاست د انحالل څخه وړاندې ،یاد ریاست د پراختیایي پروژو د قراردادونو څخه دوامداره څارنه کوله چې په
ځانګړې توګه په مرکز او والیاتو کې یې ددغو پروژو څارنه او پلټنه کوله ،خو د روان کال له اوایلو څخه راپیدیخوا هیڅ
47
کومه څارنه او پلټنه نه ده ترسره شوې.
د مالي او اداري رئیس په وینا نوموړي د پروژو د مشروع تطبیق او دوامدارې څارنې د ډاډمنولو په موخه هر دوه اونیو
کې یوه ځل د اړوند والیتونو له ارتباطي اشخاصو سره ویډیوي کنفرانسونه دایروي او د هغې له مخې یې له اړونده ریاست
48
سره همغږي کوي.
د تدارکاتو ریاست د نوي تشکیل له مخې د تدارکاتو د ریاست ټول پوستونه د  ۶۹۳۱کال په لومړیو کې منحل شول او د
کارکوونکیو کار تعلیق شو 49.کله چې کوم کارکوونکی تعلیق کېږي ،نوموړی/نوموړې د دفتر اړوند رسمي اسناد نشي
السلیک کولی ،مګر کله چې د تدارکاتو د ریاست کارکوونکي تعلیق شول  ،دوي خپلو دندو ته په عادي ډول ادامه ورکوي
او دغه راز رسمي سندونه هم السلیکوي 50.له دې وروسته د تعلیق شویو کارکوونکو له لوري یوه عریضه د ولسمشر
اداري دفتر ته ولیږل شوه چې د دوي د برخلیک د معلومولو غوښتنه په کې شوې وه ،خو د  ۶۹۳۱کال د سنبلې ۵۱مې
نېټې پورې د ولسمشر د اداري دفتر له لوري دوي ته کوم څرګند ځواب نه وو ورکړل شوی .پدې خاطر دغه کارکوونکي
د خپل برخلیک اړوند د نامعلوم حالت سره مخ وو او دندې یې هم تعلیق شوې وې 51.د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو
په وینا د کتنې ټیم موندلې چې د لوړو زدکړو د پراختیا پر ریاست د لوړو زده کړو وزارت له لوري کومه څارنه یا
ارزونه نه ده ترسره شوېد پوهنتونونو د مالتړ پروګرام ) (USWDPچې د متحداه ایاالتو نړیوالې پراختیایي ادارې له
52
لوري پرمخه بیول کېږي د لوړو زده کړو وزارت سره په خپل کار کې نه همغږي کوي او نه هم راپور ورکوي.

 45د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو سره ډله ییز بحث۵۱/۱/۶۹۳۱.
 46ایضآ
 47ایضآ
 48اداري او مالي رئیس سره مرکه ،لوړو زده کړو وزارت  ۶۹۳۱ ،میزان ۹
49
د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو سره ډله ییز بحث۵۱/۱/۶۹۳۱.
 50ایضآ
 51ایضآ
 52د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالي رئیس سره مرکه ۶۹۳۱ ،میزان ۹
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پایله
اوسمهال د تدارکاتو ریاست منحل دی او فعالیت نه کوي ،د پراختیایي او غیر پراختیایي پروژو څارنه او پلټڼه هم نه ده
ترسره شوې .د  ۶۹۳۱کال د میزان تر ۱مې نېټې پورې د لوړو زدکړو وزارت له لوري د ) USWDPاو (HEDP
اړوندو پراختیایي پروژو څارنه او ارزونه ترسره شوې نه ده .دا هدف په نسبي توګه پلی شوی.
8

 په مالي او اداري چارو کې روڼتیا (په اړوندو څانګو کې د فساد د فکتورونو مخنیوی)اهداف

فعالیتونه

په مالي او اداري چارو د مستحقو محصالنو بانکي حساب ته د
کې د روڼتیا پیاوړي کول هغوي د اعاشې د پیسو د لیږد د
میکانیزم ایجادول

د مبنا خط

شاخصونه
د اعاشې د پیسو مستحقو
محصالنو ته د بانکي
حسابونو پرانیستل

د کال لومړۍ ربع

موندنې
د لوړو زده کړو وزارت په مالي او ادارو چارو کې د روڼتیا د زیاتولو موخې ته د رسېدو له پاره ،مالی او اداري ریاست
په رڼه او شفافه توګه د ټولو کارکوونکو د فعالیتونو د تطبیق او پرمختګ په اړه غونډه دایروي او د فساد فکټورونو د له
53
منځه وړلو په موخه له فساد سره د مبارزې په اړه د فعالیتونو په مشروع اجراء باندې ټینګار کوي.
مالي او اداري ریاست نوی طرزاالعمل تطبیق کوي چې له مخې به یې محصالنو ته بدیل اعاشه د دوی د بانکي حسابونو
له الرې ورکول کېږي خو پخوا به محصالنو ته الس په الس نقدې پیسې ورکول کېدې چې هغه پروسه ډیره له فساد سره
54
مخامخ کیده.
د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره د مرکې پر اساس،هر محصل ته د میاشتې  ۶۸۹۲افغانۍ بدیل اعاشه ډېره لږه
ده .سږ کال د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز وکړ چې بدیل اعاشه باید  ۵۲۲۲افغانیو ته لوړه شي ،مګر نوموړی وړاندیز
ال تراوسه تر کار الندې دی 55او دغه راز محصلینو سره په کابل او مزار شریف کې مرکې شوې او ویلې یې دي چې د
 ۶۹۳۱کال میزان  ۶۳نیټې پورې ال د هغوي بانکي حسابونو ته د بدیل اعاشې پیسې ندي سپارل شوي .ته ددوی بدیل
56
اعاشه ال د بانکي حساب له الرې نه ده ورکول شوې.
مالي او اداري رئیس ځینې نورې ننګونې هم یادې کړې د بېلګې په توګه د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې کمښت  ،او په
دولتي پوهنتونونو کې د کافي پرمختګ نه شتون .ځینې پوهنتونونه په نا امنه سیمو کې موقعیت لري ،ددې سره سره چې
دوی فعالیت نه کوي ،مګر د سیاسي دالیلو له امله بیا هم غیر فعال پرانیستي پاتې دي .په هیواد کې ټول  ۹۸دولتي
57
پوهنتونونه موجود دي.

 53ایضآ
 54داخلي رپورټ ،اداري او مالي ریاست ،لوړو زده کړو وزارت۶۹۳۱ ،هـ
 55د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالي رئیس سره مرکه ۶۹۳۱ ،میزان ۹
 56په کابل او مزار شریف کې له دوو محصلینو سره مرکې ۶۹۳۱ ،میزان ۶۳
 57د لوړو زدکړو وزارت یو تن چارواکي سره مرکه  ۶۹۳۱ ،میزان ۹
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پایله
دا هدف په نسبي توګه ترالسه شوی ،ډیرۍ محصالن د بدیل اعاشې بانکي حسابونه لري ،مګر په ځینو بانکونو کې د
اداري ستونزو له امله د بدیل اعاشې پیسې د محصالنو حسابونو ته نه دي رسېدلي .په ځانګړي ډول کابل چې ډیر شمیر
محصالن لري.
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