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 !! جمهوری اسالمی افغانستان جاللتمآب رئیس جمهور
 :با تقدیم احترامات فایقه

وزارت را که توسط مفتشین این اداره در ( AF280171)تفتیش عملکرد پروژه نمبر  بامسرت تمام 

 .بحضور مقام عالی پیکش میگردد انجام یافته ،تحصیالت عالیمحترم 

قانون اداره عالی تفتیش بخاطر حصول  01ماده  5و  3ه  و فقر 5ماده  01این گزارش براساس فقره 

( INTOSAIS)اطمینان از اصل اقتصادیت ، موثریت و مفیدیت مطابق معیار های ادارات عالی تفتیش 

 .قانون تفتیش ترتیب گردیده است  5شامل ماده وحدود تفتیش  1درمطابقت با اهداف تفتیش شامل ماده 

اول ، صالحیت ها، اهداف و میتودولوژی تفتیش ، بخش دوم شامل  گزارش متشکل از دو بخش ، بخش

بشمول خالصه  ، مشاهدات، یافته ها و سفارشها0321مرور کلی امور مالی و تطبیق بودجه طی سال 

 . تفتیش میباشد نکات مهم

 

 با احترام           

 تور محمد شریف شریفیپوهندوی دوک                                                       
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 نکات مهم گزارش 

 

 

تحتتتت بودجتتته انکشتتتافی دراستتتتفاده ازتخصیصتتتات صتتتادره  تحصتتتیالت عتتتالی وزارت محتتتترم ظرفیتتتت -3
، 0321التتتتی  0321در جریتتتتان ستتتتال هتتتتای  بودجتتتته مصتتتترف ناشتتتتدهمیتتتتزان . شتتتتاهده گردیتتتتدم نتتتتا یز
 . بوده استدر صد  66الی 55

در ستتتال  شتتتته،در ستتتطا پتتتایین قتتترار داتحصتتتیالت عتتتالی  در بختتتشانکشتتتافی میتتتزان مصتتترف بودجتتته - 1
بتتتته مصتتتترف رستتتتتیده  ملتتتتتی بودجتتتته فیصتتتتد 0.31تنهتتتتتا 0321و در ستتتتال  فیصتتتتد 0.16تنهتتتتا 0321
 . است

تحصتتتیالت عتتتالی جتتت ب و بتتته  محتتتترم وزارتمکاتتتتب توانستتتته انتتتد توستتتط  انفارغتتتدرصتتتد  12هتتتا تن- 3
 . دانشگاه ها راه پیدا کنند

 هتتتیغ تغیتتترو ستتتال پتتتن بتتتا گ شتتتت  کتتته مشتتتاهده گردیتتتددینامیتتت  استتتت امتتتا پتتتالن راهبتتتردی یتتت  پروستتته - 4
 .صورت نگرفته استرونما ودر این پالن تجدید نظر 

 نتتتتدین پتتتتروژه تتتتتدارکاتی بتتتته و  در بتتتتر گیرنتتتتده تمتتتتام جوانتتتتب نبتتتتودهات تتتتتدارک در بختتتتش پالنگتتتت اری- 5
 .   شده تدارکات صورت گرفته است منظورخارج از پالن 

بایتتتتد  قتتتترارداد تتتتترمیم مراکتتتتز تموزشتتتتی و دفتتتتاتر اداریماننتتتتد  اتیترمیمتتتتقتتتترارداد هتتتتای  تعتتتتدادی از- 6
 . ده مصرف رسجدید بتحصیلی ایجاد زیربناهای  و بودجه انکشافی در راستای متوقف

. و متتتتداوم صتتتورت نگرفتتتته استتتت ،منظمکتتتافیبطتتتور نظتتتارت و ارزیتتتابی دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی - 5
برنامتتته هتتتای انکشتتتافی و اداری ختتتویش را / دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی صتتتورت هتتتای متتتالی، پتتتالن هتتتا

دانشتتتتگاه هتتتتای  استتتتتادانا از تعتتتتدادی. قتتتترار نمیدهنتتتتدمحتتتتترم تحصتتتتیالت عتتتتالی دستتتتترس وزارت  بتتتته
 .نمیباشندالزمه برخوردار  دانشو  مشخصهخصوصی از 

موسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی تنهتتتا / در دانشتتتگاه هتتتا  استتتتادان/ فیصتتتد کارمنتتتدان مستتتلکی  65 بتتتیش از- 2
دارای متتتتتدری تحصتتتتتیلی لیستتتتتانس انتتتتتد کتتتتته ایتتتتتن موضتتتتتو  تتتتتتاثیر معکتتتتتوس روی کیفیتتتتتت ختتتتتدمات 

  .تموزشی این دانشگاه ها دارد

. بتتتته نظتتتتر رستتتتیده استتتتتنتتتتا کتتتتافی وزارت  تتتتترول داخلتتتتیو سیستتتتتم کن ستتتتاحه پوشتتتتش تفتتتتتیش داخلتتتتی- 9
از طریتتتق  0321التتتی  0321در جریتتتان ستتتال هتتتای  121050قتتترارداد هتتتای تحتتتت پتتتروژه شتتتماره 

اداره  عملکتتترد بازرستتتی ایتتتن دوره تحتتتت پوشتتتشدر حالیکتتته بازرستتتی نگردیتتتده انتتتد،  مفتشتتتین داخلتتتی
 .  قرار گرفته است عالی تفتیش
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  به تفتیش                                                                                       معلومات راجع: بخش اول  

 حدود، صالحیت، اهداف و میتودولوژی تفتیش

کتتتتته در  داردوزارت تحصتتتتتیالت عتتتتتالی نقتتتتتش بستتتتتزائی در تنظتتتتتیم و توستتتتتعه سیستتتتتتم تحصتتتتتیالت عتتتتتالی در افغانستتتتتتان 

تحصتتیالت عتتتالی بتته طتتترز . ی ستتته دهتته گ شتتتته طتتور وستتیا صتتتدمه دیتتده استتتتجریتتان جنتتش، خشتتتونت و بتتی ثبتتتاتی هتتا

در موسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی کمتتتترین  دانشتتتجویانصتتتدمه دیتتتده و تمتتتار ثبتتتت نتتتام  0221 شتتتمگیری در اوایتتتل ستتتال 

در عصتتتتر جدیتتتتد، کتتتته عصتتتتر دانتتتتش و فتتتتن توری استتتتت، اهمیتتتتت . میدهتتتتدنشتتتتان  0225در ستتتتال  میتتتتزان در جهتتتتان را

ستتتترمایه  ،یافتتتتته انکشتتتتافبستتتتیاری از کشتتتتورهای . را نمتتتتی تتتتتوان نادیتتتتده گرفتتتتت دینامیتتتت سیستتتتتم تحصتتتتیالت عتتتتالی 

انتتتد کتتته یکتتتی از دالیتتتتل پیشتتترفت تنهتتتا در تمتتتام بختتتش هتتتتای  نمتتتودهاری هتتتای بزرگتتتی در بختتتش تحصتتتیالت عتتتتالی زگتتت

ی نیتتتز جهتتتتت پیشتتترفت بایتتتتد در بختتتش هتتتتا انکشتتتتافکشتتتتورهای در حتتتال . صتتتادی متتتتی باشتتتدتاق وتکنتتتالوژی، اجتمتتتتاعی 

 . اری بیشتر نمایندزالت عالی و مسلکی سرمایه گتحصی

 حدود تفتیش

تن عمتتتتال در متتتتاه  بازرستتتتیرا تحتتتتت پوشتتتتش قتتتترار داده و  0321التتتتی  0321 هتتتتای تفتتتتتیش عملکتتتترد معتتتتامالت ستتتتال

( AF-280171پتتتتروژه شتتتتماره )تمرکتتتتز تفتتتتتیش عملکتتتترد بیشتتتتتر روی  ه،تغتتتتاز گردیتتتتد 1104ستتتتال  جتتتتوالیمتتتتار  و 

توستتتعه  بختتتش هتتتای، تتتتدارکات، متتتدیریت امتتتور متتتالی، متتتدیریت نیتتتروی انستتتانی، اتیمیمتتتدر بختتتش هتتتای ستتتاختمانی، تر

 . زیربناءها و مدیریت سیستم تحصیالت عالی بشمول سکتور خصوصی میباشد

 قانونی مبنای

ادارات دولتتتتتی،  صتتتتالحیت بازرستتتتی عملکتتتترد،اداره عتتتتالی تفتتتتتیش ، قتتتتانون جدیتتتتد اداره عتتتتالی تفتتتتتیش 5مطتتتتابق متتتتاده 

 از رعایتتتتت ستتتته اصتتتتلای دولتتتتتی، پتتتتروژه هتتتتا و ستتتتایر فعالیتتتتت هتتتتا را بمنظتتتتور حصتتتتول اطمینتتتتان  دفتتتتاتر، تصتتتتدی هتتتت

 قتتتتانون جدیتتتد اداره عتتتتالی تفتتتتتیش 1متتتاده  5 فقتتتتره. بتتتته اداره عتتتالی تفتتتتتیش داده استتتت (مؤثریتتتتت و مفیتتتدیتاقتصتتتادیت، )

بایتتتتد  (یتتتتدیتمؤثریت و مفاقتصتتتتادیت،) ستتتته اصتتتتلنظتتتتر داشتتتتت  اجتتتترای تفتتتتتیش عملکتتتترد ادارات بتتتتاکتتتته  صتتتتراحت دارد

در تفتتتتتیش عملکتتتترد اجتتتترای ازاینتتتترو، تتتتتیم بازرستتتتی بمنظتتتتور . متتتتورد بازرستتتتی قتتتترار گیتتتترد ایتتتتن اداره توستتتتط مفتشتتتتین

اداره عتتتتالی تفتتتتتیش توظیتتتتف مقتتتتام  02/00/0321متتتتور   2133حکتتتتم شتتتتماره  بتتتتر استتتتاسوزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی 

عتتتتتتالی تفتتتتتتتیش  اداراتمللتتتتتتی در مطابقتتتتتتت بتتتتتتا معیتتتتتتارات تفتتتتتتتیش ستتتتتتازمان بتتتتتتین ال را گردیتتتتتتده و تفتتتتتتتیش عملکتتتتتترد

(INTOSAI)  نموده انداجراء . 

 اهداف تفتیش

 :اهداف تفتیش عملکرد موارد  یل را احتوا میکند

 .از منابا مالی و بودجه مفید استفادهارزیابی  .0

 .اقتصادیت و مفیدیت مدیریت منابا انسانی .1

 . ثریتمدیریت اجراات و قراردادها در مطابقت با اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤ .3

 .کارکرد میکانیزم تفتیش داخلی .4
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 معیار تفتیش 

میتتتزان استتتتفاده از وجتتتوه بتتتا درنظتتتر داشتتتت تخصتتتی  : عملکتتترد شتتتامل اجتتترای تفتتتتیشمعیارهتتتای متتتورد استتتتفاده بتتترای 

در مطابقتتتتت بتتتتا قتتتتوانین  تتتتتروی  تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتتا کیفیتتتتتدر بودجتتتته، کفایتتتتت و شایستتتتتگی زیربناءهتتتتا بتتتته منظتتتتور 

 . می باشد (یمالی و تدارکات قوانین تحصیالت عالی،)افغانستان جمهوری اسالمی 

 تفتیش عملکرد میتودولوژی

بتتا توجتته بتته اهمیتتت وزارت تحصتتیالت عتتتالی، تصتتمیم بتته اجتترای تفتتتیش عملکتترد پتتتروژه هتتا و ستتایر فعالیتتت هتتای ایتتتن 

وزارت تحصتتتیالت ی هتتتافعالیتتتت  از ایجتتتاد زیرستتتاخت هتتتا و تطبیتتتق پتتتروژه هتتتا بختتتش مهتتتم. گرفتتتته شتتتددر نظتتتر وزارت 

 بختتتش هتتتااز اینتتترو، بیشتتتتر روی متتتدیریت پتتتروژه زیربناءهتتتا، متتتدیریت امتتتور متتتالی و ستتتایر . عتتتالی را تشتتتکیل میدهتتتد

شتتتتامل بررستتتتی  عملکتتتترد میتودولتتتتوژی تفتتتتتیش. کتتتته وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتتا تن ستتتتروکار دارد تمرکتتتتز میگتتتتردد

ستتتتتایر اطالعتتتتتات و  تحلیتتتتتل اطالعتتتتتات متتتتتالی، بتتتتته تن، تجزیتتتتته و مربتتتتتوط واحتتتتتدهایدقیتتتتتق استتتتتناد و دفتتتتتاتر وزارت و 

ارزیتتتتابی عملکتتتترد تنهتتتتا بتتتتا درنظتتتتر داشتتتتت معیارهتتتتای تصتتتتریا شتتتتده تفتتتتتیش،  مقایستتتته اجتتتتراات تن بتتتتا عملکتتتترد ستتتتایر 

پیرامتتتون تفتتتتیش  مقامتتتات و مستتتئولین تمریتتتت هتتتا و ریاستتتت هتتتای وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بتتتا تبتتتادل نظتتترکشتتتورها،  

جهتتتتتت بازرستتتتتی انتختتتتتاب گردیتتتتتده و در متتتتتدت زمتتتتتان تحتتتتتت  (AFG 280171)پتتتتتروژه  بنتتتتتاء .میباشتتتتتد عملکتتتتترد

 5شتتتامل پتتتروژه متتت کور بتتتوده کتتته از جملتتته ( لستتتت پتتتروژه هتتتا ضتتتمیمه گردیتتتده استتتت)پتتتروژه ستتتاختمانی  03بازرستتتی، 

 .جهت بازرسی انتخاب گردید( لست قراردادها ضمیمه گردیده است)قرارداد 
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 یافته های تفتیشمشاهدات و : بخش دوم

 مدیریت مالی 2.3

متتتتدیریت متتتتالی وزارت یکتتتتی از اجتتتتزای مهتتتتم اجتتتتراات ایتتتتن وزارت در راستتتتتای دسترستتتتی بتتتته اهتتتتداف و تطبیتتتتق تنهتتتتا 
 . بمنظور تحقق اهداف تحصیالت عالی میباشد

وزارت  0321و  0320، 0321جتتتتتتدول  یتتتتتتل بودجتتتتتته منظتتتتتتور شتتتتتتده، تخصیصتتتتتتات صتتتتتتادره و مصتتتتتتارف ستتتتتتالهای 
 .تحصیالت عالی را نشان میدهد

 وضعیت مالی وزارت تحصیالت عالی: 1.0 جدول

 سال
نو  
 بودجه

 بودجه منظور شده
تخصیصات 
 صادره

 مصارف
بودجه  باقیمانده

 منظور شده
باقیمانده 
 تخصیصات

0321 

بودجه 
 عادی

2,141,587,977 2,141,587,977 2,119,182,797 
22,405,180 

(1.05) 
22,405,180 

(1.05) 

بودجه 
 انکشافی

1,689,972,179 
800,854,868 

 
597,183,805 

1,092,788,374 
(64.66) 

203,671,063 
(25.43) 

0320 

بودجه 
 عادی

2,356,339,805 2,356,339,551 2,212,144,035 
144,195,770 

(6.12) 
144,195,516 

(6.12) 

بودجه 
 انکشافی

2,861,225,733 1,231,954,506 1,139,831,012 
1,721,394,721 

(60.16) 
92,123,494 

(7.48) 

0321 

بودجه 
 عادی

3,197,066,613 3,197,223,203 3,152,807,335 
44,259,278 

(1.38) 
 

44,415,868 
(1.39) 

بودجه 
 انکشافی

3,563,423,369 1,671,446,199 1,524,293,808 
2,039,129,561 

(57.22) 
147,152,391 

(8.80) 

 .ارقام داخل قوس فیصدی است: نوت

. وجتتتود دارد بودجتتته مصتتترف ناشتتتدهه متتتی گتتتردد، در هتتتردو بودجتتته عتتتادی و انکشتتتافی طوریکتتته در جتتتدول فتتتوق مشتتتاهد
فیصتتتد بودجتتته منظتتتور شتتتده و تخصیصتتتات  0.32التتتی  0.15بودجتتته عتتتادی مطتتتابق میتتتزان قابتتتل قبتتتول یعنتتتی ه باقیمانتتتد

تحتتتتتت بودجتتتتته  0320در ستتتتال  باقیمانتتتتتدهلتتتتیکن، . متتتتتی باشتتتتتد 0321و  0321 هتتتتای صتتتتادره وجتتتتتوه در ختتتتالل ستتتتتال
 .فیصد است که بیشتر از نورم قابل قبول است 6.01عادی 

فیصتتتتتد  64.66التتتتتی  55.11حتتتتتدود  0321و 0320، 0321 هتتتتتای ستتتتتال طتتتتتیباقیمانتتتتتده در بودجتتتتته انکشتتتتتافی پتتتتتول 
دیگتتتر، وزارت تحصتتتیالت عتتتالی  و یتتتا بتتته عبتتتاره .احتتتتوا مینمایتتتدبازرستتتی تحتتتت  هتتتای ستتتالرا طتتتی بودجتتته منظتتتور شتتتده 

 51کمتتتتر از  رف نمایتتتد کتتتهرا مصتتت انکشتتتافی مجمتتتو  بودجتتته منظتتتور شتتتدهفیصتتتد  41.52التتتی  35.34تنهتتتا توانستتتته 
را کتتتتته  وجتتتتوهنتوانستتتتتته تمتتتتام  محتتتتتترم تحصتتتتیالت عتتتتالی وزارت. فیصتتتتد منتتتتابا در دستتتتترس ایتتتتتن وزارت متتتتی باشتتتتد

 5.42 حتتتتدودبودجتتتته ایتتتتن وزارت  ف برستتتتاند و باقیمانتتتتدهبصتتتتورت تخصتتتتی  از وزارت مالیتتتته دریافتتتتت نمتتتتوده بمصتتتتر
ایتتتتن . کتتتته نشتتتتان دهنتتتتده پالنگتتتتزاری ضتتتتعیف در تطبیتتتتق پتتتتروژه هتتتتای انکشتتتتافی متتتتی باشتتتتد هبتتتتود فیصتتتتد 15.43التتتتی 

حتتتتتی  .بتتترای مقاصتتتتد انکشتتتافی متتتتی باشتتتد ات صتتتتادرهموضتتتو  انعکتتتاس دهنتتتتده ضتتتعف وزارت در مصتتتترف تخصیصتتت
و عقتتتب  تتتتاخیر. در زمتتتان معتتتین تن بتتته اتمتتتام نرستتتیده استتتتمحتتتترم وزارت  در حتتتال اجتتترای پتتتروژه هتتتای/ برنامتتته هتتتا 

اقتصتتتادیت و مؤثریتتتت گردیتتتده کتتته بتتتاالی اصتتتول  هتتتا منجتتتر بتتته اتتتتالف زمتتتان و افتتتزایش مصتتتارفپتتتروژه  ر اتمتتتامد متتانی
        . مفیدیت دسترسی به اهداف وزارت تأثیر منفی دارد اجراات وزارت
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کتتته نقطتتته تمرکتتتز تفتتتتیش عملکتتترد استتتت  بودجتتته منظتتتور شتتتده، تخصیصتتتات صتتتادره و  (AFG 280171)پتتتروژه 

 :ان سه سال گ شته در  یل ارائه گردیده استمصارف در جری

 :(AFG 280171)بودجه منظور شده، تخصیصات و مصارف پروژه  1.1 جدول

 .ارقام داخل قوس فیصدی را نشان می دهد: نوت 

 ضتتتتتعف دهنتتتتتده نشتتتتتان 0321 التتتتتی 0321در طتتتتتی ستتتتتال هتتتتتای  AFG-280171پتتتتتروژه  بودجتتتتتهعتتتتتدم مصتتتتترف 

فیصتتتد  33.56باقیمانتتتده بودجتتته منظتتتور شتتتده . تتتترمیم و تتتتدارکات متتتی باشتتتد ،ستتتاخت و ستتتازمتتتدیریت در تطبیتتتق پروژه،

اگر تتتته یتتتت  تغییتتتتر جزئتتتتی در مصتتتترف بودجتتتته بتتتتا توجتتتته . میباشتتتتد 0321فیصتتتتد در ستتتتال  25.00و  0321در ستتتتال 

قستتتمت بتتتزره بودجتتته مصتتترف ناشتتتده باقیمانتتتده  وجتتتود دارد، لتتتیکن هنتتتوز هتتتم 0321بتتته وجتتتوه تخصتتتی  یافتتتته ستتتال 

ضتتتعیف یتتتا ظرفیتتتت پتتتایین وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بتتتوده کتتته قطعتتتا  عتتتدم کتتتارتیی و استتتت کتتته نشتتتان دهنتتتده پالنگتتتزاری 

فیصتتتتد تخصیصتتتتات وجتتتتوه نیتتتتز مصتتتترف  15.15، حتتتتدود 0321در ستتتتال . متتتتدیریت ایتتتتن وزارت را نشتتتتان متتتتی دهتتتتد

در ستتتتال هتتتتای بعتتتتدی، . استتتتب در تطبیتتتتق و مصتتتترف بودجتتتته میباشتتتتدشتتتترایط نامنناشتتتتده باقیمانتتتتده کتتتته نشتتتتان دهنتتتتده 

 .ر مورد تخصیصات بهبود یافته استوضعیت مصارف حداقل د

معتتتارف بمصتتترف  بختتتاطر توستتتعهختتتویش را  (GDP)فیصتتتد تولیتتتد ناختتتال  داخلتتتی  6کشتتتورهای توستتتعه یافتتتته حتتتدود 

 Organization for Economic)کشتتتورهای عضتتتو ستتتازمان همکتتتاری و توستتتعه اقتصتتتادی . متتتی رستتتانند

Cooperation and Development)  فیصتتتتتد تولیتتتتتد ناختتتتتال  داخلتتتتتی  6.1طتتتتتور اوستتتتتط حتتتتتدود(GDP) 

بعضتتتتی از کشتتتتورها ماننتتتتد دنمتتتتاری، کوریتتتتای جنتتتتوبی، نیوزیلنتتتتد و ایتتتتاالت متحتتتتده . ختتتتویش را بمصتتتترف متتتتی رستتتتانند

کشتتتور  تتتین حتتتدود . ندختتتویش را در ایتتتن بختتتش بمصتتترف میرستتتان(GDP)  فیصتتتد تولیتتتد ناختتتال  داخلتتتی 5 از بیشتتتتر

بختتتتاطر ختتتتویش را  (GDP) فیصتتتتد تولیتتتتد ناختتتتال  داخلتتتتی 3فیصتتتتد، هندوستتتتتان حتتتتدود  1فیصتتتتد، پاکستتتتتان حتتتتدود  4

از اینتتتترو، ستتتترمایه گتتتتزاری بتتتتاالی ستتتتکتور معتتتتارف بتتتترای توستتتتعه و . معتتتتارف بمصتتتترف میرستتتتانند رشتتتتد و توستتتتعه

ه ایتتن عقیتتتده انتتتد کتتته کشتتتورهای در حتتتال در حقیقتتتت، اقتصتتتاد دانتتتان بتتت. پیشتترفت ملتتتت یتتت  امتتتر ضتتتروری تلقتتی میگتتتردد

از اینتتترو، . توستتتعه بایتتتد بصتتتورت عظتتتیم در بختتتش معتتتارف ستتترمایه گتتتزاری نمایتتتد تتتتا بتتته توستتتعه و پیشتتترفت نایتتتل تینتتتد

 .تسریا گردد در تمام بخش ها سرمایه گزاری در سکتور معارف باید افزایش یابد تا پروسه توسعه سرتاسری

 05.5فیصتتتتد، ایتتتتران  11.5فیصتتتتد، امتتتتارات متحتتتتده عربتتتتی  05.0الت متحتتتتده فیصتتتتد، ایتتتتا 01.5کشتتتتور کانتتتتادا حتتتتدود 

فیصتتتتد بودجتتتته ستتتتاالنه شتتتتان را بتتتتاالی ستتتتکتور معتتتتارف بمصتتتترف  5.2فیصتتتتد و پاکستتتتتان حتتتتدود  01.0فیصتتتتد،  تتتتین 

فیصتتتد، کانتتتادا،  یلتتتی، کوریتتتای  0.6 (OECD)کشتتتورهای عضتتتو ستتتازمان همکتتتاری و توستتتعه اقتصتتتادی  .میرستتتانند

فیصتتتد تولیتتتد ناختتتال  داخلتتتی ختتتویش را بتتتاالی تحصتتتیالت عتتتالی بمصتتترف  1.6و  1.4حتتتده بتتتین جنتتتوبی و ایتتتاالت مت

 میرسانند
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 نو  بودجه سال
بودجه منظور 

 شده
 مصارف تخصیصات

باقیمانده بودجه 
 منظورشده

باقیمانده 
 تخصیصات

 6,663,235 8,890,156 51,700,000 انکشافی 0321
45,036,765 

(87.11) 
2,226,921 

(25.05) 

 66,548,400 66,548,400 207,400,000 انکشافی 0320
140,851,600 

(67.91) 
nil 

 56,910,803 56,911,454 85,653,724 انکشافی 0321
28,742,210 

(33.56) 
651 



                                                (.0321-0321)در سال های  بودجه منظور شده، تخصیصات صادره و مصارف وزارت تحصیالت عالی: 1.3جدول 

 0.16تنهتتتا  دیتتتده میشتتتود نانکتتته بستتتیار پتتتایین بتتتوده  وزارت محتتتترم تحصتتتیالت عتتتالی توستتتط بودجتتته مصتتترف میتتتزان

افتتتزایش یافتتتته  فیصتتتد بودجتتته 0.31بتتته  0321در ستتتال  ایتتتن رقتتتمبمصتتترف رستتتیده کتتته  0321جتتته در ستتتال فیصتتتد بود

 استتتتفاده نمایتتتد، سرتاستتتری بمنظتتتور توستتتعه اگتتتر افغانستتتتان بخواهتتتد از دانتتتش و مهتتتارت هتتتای موجتتتود در کشتتتور. استتتت

ختتتتالء وستتتتیا در یتتتت   در ایتتتتن فراینتتتتد .فتتتتزایش یابتتتتدا نیتتتتزو میتتتتزان مصتتتترف بودجتتتته  ایتتتتن  تتتتالش بایتتتتد برطتتتترف گتتتتردد

بایتتتد در ایتتتن بختتتش ستتترمایه گتتتزاری وستتتیا نمایتتتد لتتتیکن، بتتتا  محتتتترم ء تحصتتتیالت عتتتالی وجتتتود دارد کتتته وزارتزیربنتتتا

بودجتتتته پتتتتروژه هتتتتای انکشتتتتافی، بعیتتتتد بنظتتتتر میرستتتتد کتتتته وزارت  از درنظتتتتر داشتتتتت مبتتتتالو باقیمانتتتتده و مصتتتترف ناشتتتتده

سیستتتتم  0321و  0320، 0321در ستتتال هتتتای . و تطبیتتتق بموقتتتا تن باشتتتد دیگتتتر قتتتادر بتتته اختتت  پتتتروژه هتتتای بتتتزره

 .فیصد فارغان مکاتب نبوده است 11تحصیالت عالی کشور قادر به ج ب بیشتر از 

 نتای  تزمون کانکور برای ج ب در موسسات تحصیالت عالی: 1.4جدول 

ره
ما
ش

 

 سال
تعداد 
 داوطلبان
 کانکور

داوطلبان تعداد 
حاضر در 

 کانکور نامتحا

که داوطلبان تعداد 
ج ب موسسات 
تحصیالت عالی 

 شده اند

تعداد 
که داوطلبان 
ج ب 

موسسات 
نیمه عالی 
 شده اند

تعداد 
بی داوطلبان 
 نتیجه

که داوطلبان تعداد 
به موسسات 

تحصیالت عالی 
 خصوصی پیوستند

0 0321 052652 045251 40321 NA 016521 NA 

1 0320 055240 055240 52415 46252 42632 NA 

3 0321 112210 112210 54461 54331 21306 12203 

 

در تزمتتتتون کتتتانکور جهتتتتت راه یتتتافتن بتتتته موسستتتتات  ،نفتتتتر 112210مکاتتتتتب، تنهتتتا  انفارغتتت 511111از میتتتان تعتتتتداد 

نفتتتتتر جتتتتت ب موسستتتتتات تحصتتتتتیالت عتتتتتالی، موسستتتتتات  032615تحصتتتتتیالت عتتتتتالی شتتتتترکت کتتتتترده و از جملتتتتته تنهتتتتتا 

کتتته بتتته ایتتتن داوطلبتتتان از اینتتترو، تعتتتداد . خصوصتتتی گردیتتتده استتتتتحصتتتیالت عتتتالی سستتتات تحصتتتیالت نیمتتته عتتتالی و مو

درحتتتال  ن مکاتتتتب استتتت کتتته در مقایستتته بتتتا ستتتایر کشتتتورهایفیصتتتد مجمتتتو  فارغتتتا 12تتتته انتتتد، تنهتتتا موسستتتات راه یاف

ایتتد ن مکاتتتب بتته موسستتات تحصتتیالت عتتالی بجتت ب و ثبتتت نتتام فارغتتا. توستتعه یتت  رقتتم بستتیار پتتایین را نشتتان متتی دهتتد

 .گرددبیش از پیش تقویت و تشویق 
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 سال
مجمو  بودجه جمهوری 

عادی و )اسالمی افغانستان 
 (انکشافی

بودجه منظور شده 
وزارت تحصیالت 

عادی و )عالی 
 (انکشافی

تخصیصات صادر 
شده وزارت 

تحصیالت عالی 
 (عادی و انکشافی)

ورت مصارف ص
گرفته وزارت 
تحصیالت عالی 

 (عادی و انکشافی)

0321 257,059,380,282 
3,831,560,156 

(1.49) 
2,942,442,845 

(1.14) 
2,716,366,202 

(1.06) 

0320 262,730,312,587 
5,217,565,538 

(1.98) 
3,588,294,057 

(1.36) 
3,351,975,047 

(1.27) 

0321 359,180,540,689 
6,760,646,572 

(1.88) 
4,868,512,812 

(1.35) 
4,677,101,143 

(1.30) 



  سفارش

درصتتتتد  5حتتتتداقل تتتتتا  خصتتتتو  تحصتتتتیالت عتتتتالی افتتتتزایش یافتتتتتهبایتتتتد ستتتترمایه گتتتت اری در بختتتتش معتتتتارف و ب (0

بختتتتتش  درستتتتتال تینتتتتتده  5 التتتتتی 3در جریتتتتتان دولتتتتتت جمهتتتتتوری استتتتتالمی افغانستتتتتتان بودجتتتتتوی  تتخصیصتتتتتا

نتتتتده گرداننتتتتده اصتتتتلی اقتصتتتتاد افغانستتتتتان تحصتتتتیالت عتتتتالی اختصتتتتا  یابتتتتد تتتتتا ایتتتتن ستتتتکتور در ستتتتال هتتتتای تی

 . باشد

بتتتترای کارمنتتتتدان و روستتتتای موجتتتتود زمینتتتته زارت تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتتاال بتتتترده شتتتتود، بایتتتتد ظرفیتتتتت هتتتتا در و (1

هتتتای ارتقتتتای ظرفیتتتت از طریتتتق تمتتتوزش هتتتای مستتتلکی در وزارت تحصتتتیالت عتتتالی  نتتتان برگتتتزار گتتتردد تتتتا 

اری، تطبیتتتق و مصتتترف هزینتتته پتتتروژه هتتتا موفتتتق اشتتتخا  تمتتتوزش دیتتتده بتواننتتتد مطتتتابق اهتتتداف در پالنگتتتز

 .باشند

 :وزارت محترم تحصیالت عالی 1104-1112( یژی ستراتا)پالن راهبردی  2.2

 61111وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتته منظتتتتور ارتقتتتتاء ظرفیتتتتت جتتتت ب محصتتتتلین از  1104-1112پتتتتالن راهبتتتتردی 

بتتترای رستتتیدن بتتته ایتتتن هتتتدف کتتته . ایجتتتاد شتتتد 1104محصتتتل در ستتتال  001111بتتته تعتتتداد ، 1112محصتتتل در ستتتال 

ستتتتتراتیژی انکشتتتاف ملتتتتی افغانستتتتان استتتتت، وزارت تحصتتتیالت عتتتتالی دو برنامتتته مختلتتتتف را بتتته راه انداختتتتته ابختتتش از 

جهتتتتتت بتتتتترتورده ستتتتتاختن  ورزیتتتتتدهالن یتربیتتتتته نمتتتتتودن و تمتتتتتوزش فتتتتتار  التحصتتتتت"برنامتتتتته اولتتتتتی عبتتتتتارت از . استتتتتت

تشتتتتویق محصتتتتلین بتتتترای  تتتتتدریس، تحقیتتتق، تمتتتتوزش و تقتتتتاء ظرفیتتتتتار افغانستتتتان، واجتمتتتتاعی ضتتترورت هتتتتای سیاستتتتی

لی ت یتتتت  نظتتتتام تحصتتتتیالت عتتتتارهبتتتتری و متتتتدیری"امتتتته دوم عبتتتتارت از برن. بتتتتود" ختتتتدمت بتتتته جامعتتتته و کشورشتتتتان

کتتته از ستتتوی نهتتتاد هتتتای اجتمتتتاعی بتتته  حصتتتیالت عتتتالی و مراکتتتز تحصتتتیلیسستتتات تمنستتتجم بتتته شتتتمول دانشتتتگاه هتتتا، مؤ

میتتتتزان  بتتتترای رستتتتیدن بمنظتتتتور توستتتتعه و. میباشتتتتد "یتتتتت اداره میشتتتتوندمنظتتتور ارائتتتته ختتتتدمات تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتتا کیف

د و یتتتتا ستتتتات تحصتتتتیالت عتتتتالی بیشتتتتتر ایجتتتتاد شتتتتوسصتتتتیالت عتتتتالی بایتتتتد دانشتتتتگاه هتتتتا و مؤمحصتتتتلین تحبیشتتتتتر جتتتت ب 

 . درفیت دانشگاه های فعلی گسترش یابظ

کتتتتاب خانتتته هتتتا و هم نتتتان ، (البرتتتتوار)در پتتتالن راهبتتتردی از تجدیتتتد صتتتنوف درستتتی موجتتتود، دفتتتاتر، تزمایشتتتگاه هتتتا 

جتتتت ب  بتتتترای ایجتتتتاد ستتتتهولت و گستتتتترش کتتتته استتتتت  ولتتتتی تتتتتا اکنتتتتون محاستتتتبه دقیتتتتقاعمتتتتار تستتتتهیالت جدیتتتتد یتتتتاد شتتتتده 

و اقتتتدامات جهتتتت  شناستتتائی نگردیتتتده هتتتای موجتتتود ءختتتال ،پتتتالن عملیتتتاتیدر . محصتتتلین ضتتترورت استتتت، وجتتتود نتتتدارد

ت هتتتای تتتتتی، هتتتای موجتتتود و ضتتترور ءز ختتتالجش درستتتت استتتن عتتتدم. نیتتتز وجتتتود نداشتتتته استتتت هتتتاتن برطتتترف ستتتاختن

یجتتتاد زیتتتر ستتتاخت هتتتا نتتتاق  و بتتتدون توجتتته بتتتوده و بتتته ایتتتن ترتیتتتب تمتتتام کتتتارایی و صتتترفه جتتتویی در اقتتتدامات جهتتتت ا

نمتتتتتوده عملیتتتتتات هتتتتتای وزارت تحصتتتتتیالت عتتتتتالی را متتتتتتاثر ستتتتتاخته و در نهایتتتتتت تتتتتتاثیر منفتتتتتی روی مؤثریتتتتتت تن وارد 

قتتترار پتتتالن متت کور بایتتتد متتتورد تجدیتتتد نظتتتر . برختتتوردار باشتتتد الزم از پویتتتاییپتتتالن راهبتتتردی بایتتد  ،اینعتتتالوه بتتتر. استتت

حتتتتی بعتتتد از پتتتن  ستتتال کتتته ایتتتن پتتتالن راهبتتتردی نافتتت  . تن بتتته استتتاس مقتضتتتیات زمتتتان تعتتتدیل گتتتردد محتویتتتاتو  گیتتترد

ستتتی بتتته ایتتتن منظتتتور کمیتتتته ای بتتترای برر. از تعتتتدیل و یتتتا تجدیتتتد در تن رو نمتتتا نگردیتتتده استتتت بتتتوده استتتت هتتتیغ متتتوردی

پتتتتالن راهبتتتتردی و تعتتتتدیل تن متناستتتتب بتتتتا شتتتترایط موجتتتتود منصتتتتوب گردیتتتتده استتتتت، ولتتتتی ایتتتتن کمیتتتتته هنتتتتوز گتتتتزارش 

 . ابتدائی اش را ترتیب نکرده است

  سفارش

 .هر ند گاهی با توجه به شرایط بگونه میان سالی تعدیل و تغییرات الزم در تن بمیان تیدباید پالن راهبردی 
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 دیریت کارمندانم 2.1

شتتتکیل ت کارمنتتتد 445بستتتت بتتته شتتتمول  522تعتتتداد  تحصتتتیالت عتتتالیوزارت محتتتترم   1392تشتتتکیل ستتتالاستتتاس  بتتته

باشتتتند، کتتته از ایتتتن جملتتته  متتتی در رده هتتتای مختلتتتف ایتتتن وزارت مصتتتروف فعالیتتتت یکارمنتتتد ختتتدمات 340و تمتتترین و 

دیم ظرفیتتتتت قستتتتمیکه در فتتتتوق متتتتت کر شتتتت. استتتتتخدام صتتتتورت گرفتتتتته استتتتتبستتتتت هتتتتا  در ستتتتایربستتتتت  05بتتتته استتتتتثنای 

بستتتتت جدیتتتتد در شتتتتعبات مربوطتتتته ایتتتتن  0311بتتتته تعتتتتداد  0321وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی محتتتتدود بتتتتوده و در ستتتتال 

نفتتتتر در شتتتتعبات مختلتتتتف وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی در  62کتتتته از جملتتتته  ایتتتتزاد گردیتتتتدهوزرات در مرکتتتتز و والیتتتتات 

اصتتتالحات ختتتدمات ملکتتتی بتتته  تتتتا کنتتتون توستتتط کمیستتتیون وزارترونتتتد استتتتخدام در ایتتتن . کابتتتل تقتتترر حاصتتتل کردنتتتد

 . پیش برده شده است

تحصتتتتیالت عتتتتالی کتتتتار مینماینتتتتد کتتتته از طتتتترف بانتتتت  جهتتتتانی و ستتتتایر  محتتتتترم نفتتتتر مشتتتتاور در وزارت 05بتتتته تعتتتتداد 

بتتتا ایتتتن . ستتتازمان هتتتای انکشتتتافی بتتتین المللتتتی بتتته منظتتتور ارتقتتتاء ظرفیتتتت و حمایتتتت از ایتتتن وزارت استتتتخدام شتتتده انتتتد

هنتتتتوز هتتتتم ظرفیتتتتت الزم در ایتتتتن دجتتتته انکشتتتتافی ایتتتتن وزارت بتتتتر متتتتی تیتتتتد، وصتتتتف طوریکتتتته از شتتتتیوه مصتتتترف بو

تتتتتا ظرفیتتتتت ارتقتتتتاء  ارت بایتتتتد بصتتتتورت  شتتتتم گیتتتتر باشتتتتدفعالیتتتتت مشتتتتاورین در ایتتتتن وز. وزارت ایجتتتتاد نگردیتتتتده استتتتت

گتتته متأستتتفانه بتتته تن کمتتتتر توجتتته  یافتتتته و پتتتروژه هتتتای انکشتتتافی روی دستتتت گرفتتتته شتتتده در زمتتتان معتتتین تکمیتتتل گتتتردد

 . میباشدمحترم وزارت  هئیت رهبریتمام این موارد مستلزم نظارت بیشتر از سوی . ته استصورت گرف

افتتتزون بتتتر کاستتتتی هتتتای فتتتوق، یتتت  عتتتده مستتتائل دیگتتتر نیتتتز در ارتبتتتاط بتتته متتتدیریت کارمنتتتدان در وزرات تحصتتتیالت 

شتتتده انتتتد در بستتتت تتتتن از استتتتادان کتتته در دانشتتتگاه هتتتا منحیتتت  استتتتاد استتتتخدام  05بتتته گونتتته مثتتتال . عتتتالی وجتتتود دارد

بعضتتتتی از ایتتتتن استتتتتادان در وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی مصتتتتروف کتتتتار . ایفتتتتای وظیفتتتته متتتتی نماینتتتتد مستتتتلکی هتتتتای غیتتتتر

تن عتتتده از استتتتتادان کتتتته منحیتتتت  . هتتتای اداری انتتتتد و حتتتتتی بعضتتتی هتتتتم در دانشتتتتگاه هتتتتای خصوصتتتی تتتتتدریس مینماینتتتتد

در ایتتتن نتتتو  اجتتتراات شتتتور ستتتفر مینماینتتتد، کتتته کارمنتتتدان اداری وزارت نیتتتز فعالیتتتت مینماینتتتد در داختتتل و ختتتارج از ک

ام منطتتتق میتواننتتتد بتتتا ایتتتن وصتتتف تنهتتتا بتتتا کتتتد. میستتتازد متتتتأثرو هتتتم تتتتدریس شتتتان در دانشتتتگاه هتتتا را محتتتترم وزارت 

هتتتتا را در دانشتتتتگاه هتتتتا و هتتتتم متتتتدیریت کاررا را تطبیتتتتق نماینتتتتدو ایتتتتن شتتتتیوه هتتتتم رونتتتتد تتتتتدریس  برنامتتتته درستتتتی شتتتتان

ن ایتتتن افتتتراد منحیتتت  استتتتاد استتتتخدام شتتتده انتتتد و شتتتاید از مهتتتارت هتتتای الزم اداری بصتتتورت منفتتتی متتتتاثر میستتتازد،  تتتو

 . در وزارت برخوردار نباشند

 

 سفارش 

مربوطتتته استتتتخدام شتتتوند و  بستتتت هتتتایمناستتتب در  مستتتلکی و وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بایتتتد تضتتتمین نمایتتتد کتتته افتتتراد

. بتتترای پتتتیش بتتترد امتتتور برختتتوردار گردنتتتد الزم هتتتای تمتتتام کارمنتتتدان بصتتتورت درستتتت تمتتتوزش ببیننتتتد تتتتا از ظرفیتتتت

بمنظتتتور ارتقتتتای ظرفیتتتت د و تنتتتان بایتتتد نتتتفعالیتتتت هتتتای مشتتتاورین بتتتین المللتتتی بایتتتد در ستتتطا مقامتتتات ارشتتتد نظتتتارت گرد

 .کارمندان وزارت تحصیالت عالی کار نمایندسایر همراه با 

 

 

 

 

 

2 



 اجرااتو  مدیریت قرارداد ها 2.2

 اری تدارکاتپالنگز  گونگی 2.2.3

قتتتتانون تتتتتدارکات، پروستتتته تتتتتدارکاتی قبتتتتل از منظتتتتوری تفصتتتتیالت تتتتتدارکات و تثبیتتتتت ( 04)متتتتاده ( 0)مطتتتتابق فقتتتتره 

ایتتتتن قتتتتانون، ارزش ( 04)متتتتاده ( 1)و مطتتتتابق بتتتته فقتتتتره . احتیتتتتاج، توستتتتط مرجتتتتا  یصتتتتالو تغتتتتاز شتتتتده نمتتتتی توانتتتتد

ضتتترور دانستتتته متتتی شتتتود مجمتتتوعی امتتتوال، امتتتور ستتتاختمانی و ختتتدمات مشتتتابهی کتتته در ختتتالل ستتتال متتتالی تتتتداری تن 

 اتبتتتا ایتتتن وصتتتف، اداره عتتتالی تفتتتتیش دریافتتتت کتتته رونتتتد تتتتدارک. بتتتا تعیتتتین مرجتتتا تغتتتاز، تثبیتتتت و محاستتتبه متتتی گتتتردد

در ایتتتن رابطتتته بتتته احکتتتام قتتتانونی  یتتتل نیتتتز مراجعتتته  .تغتتتاز گردیتتتده استتتتوزارت مالیتتته  تأییتتتد ریاستتتت ختتتزائنبتتتدون اختتت  

 : گردد

ل تی پورصودرلتی تنها لی و مصتتتتارف عامتتتته تصتتتتریا میتتتتدارد کتتتته ادارات دوقتتتتانون اداره امتتتتور متتتتا 3فقتتتتره  01متتتتاده 

ل سات تخصيصارم طریق فون را از تف مصرزۀ جااماليه وزارت نند که اه ميتودیا تعهد نموف مصررا عامه 

قتتتتتانون اداره امتتتتتور متتتتتالی و مصتتتتتارف عامتتتتته تصتتتتتریا  02، و هم نتتتتتان متتتتتاده ه باشددنمودر کتب ا صاومالی به تنها تائيد 

ل ختم سااز بعد ل خت پودامتعهد به پرن تس ساای عقد نمایند که به ار دادلتی قرادارات دوگاه میتتتتتتتتتتتتتتتدارد کتتتتتتتتتتتتتتته هتتتتتتتتتتتتتتتر

 . یده باشددماليه تائيد گروزارت که توسط د نسته می شور داعتباار اتی مدرصوار داد در ین قر، انددمالی گر

 واضتتتا گردیتتتدصتتتورت گرفتتتته استتتت  تفتتتتیشکتتته از جانتتتب اداره عتتتالی  مستتتاعدت هتتتای بانتتت  جهتتتانی براستتتاس تفتتتتیش

، کتتته بتتته ایتتتن ترتیتتتب استتتتصتتتورت نگرفتتتته  اتتن مطتتتابق پتتتالن تتتتدارکرونتتتد  06 ،یاترونتتتد تتتتدارک 46کتتته از مجمتتتو  

اری ختتتود رونتتتد پتتتالن گتتتزمطتتتابق پتتتالن تتتتدارکات صتتتورت نگرفتتتته استتتت، کتتته ایتتتن  تتتتدارکاتی اجتتترااتدرصتتتد از  35

ه نبتتتتوده و یتتتتکتتتته مطتتتتابق پتتتتالن تتتتتدارکات صتتتتورت نگیتتتترد قابتتتتل توجهرگونتتتته تتتتتداری . تتتتتدارکات را خدشتتتته دار میستتتتازد

 . منجر به ناکارایی وبه هدر رفتن بودجه میگردد

اداره عتتتالی تفتتتتیش کتتته از نحتتتوه مصتتترف مستتتاعدت هتتتا صتتتورت گرفتتتته استتتت واضتتتا  بازرستتتیبتتته همتتتین ترتیتتتب نتتتتای  

ضتتتتافه پرداختتتتت صتتتتورت افغتتتتانی ا 43250.5در ستتتته متتتتورد مبلتتتتو  هتتتتا پرداختتتتت متتتتورد 02میستتتتازد کتتتته از مجمتتتتو  

بیتتتتانگر مصتتترف از بودجتتتته را شتتتتدیدات متتتتتاثر ستتتتاخته کتتتته در  اقتصتتتتادیتکتتتتارایی و اصتتتتل  اجتتتتراات نتتتتین . گرفتتتته استتتتت

 .کنترل داخلی میباشدسیستم ضعف در 

درصتتتد قیمتتتت  01بتتته  برابتتترهتتتا، قتتترارداد کننتتتده گتتتان بایتتتد مبلغتتتی را کتتته شتتترطنامه معیتتتاری قرارداد 51مطتتتابق فقتتتره 

روز بعتتتد از  12و ایتتتن ضتتتمانت تتتتا   ضتتتمانت بتتتانکی از عملکتتترد ختتتویش در بانتتت  قتتترار دهنتتتد منحیتتتقتتترارداد میباشتتتد 

کتتتتته وزارت  دهنتتتتتده تنستتتتتتقتتتتترارداد نشتتتتتان  02 بازرستتتتتی تعتتتتتداد. صتتتتتدور ستتتتتند تکمیتتتتتل قتتتتترارداد قابتتتتتل اعتبتتتتتار استتتتتت

دون دریافتتتت اخته شتتتده بودنتتتد بتتتقتتترارداد کننتتتده کتتته برنتتتده مناقصتتته شتتتن 5تحصتتتیالت عتتتالی و دانشتتتگاه هتتتای مربوطتتته بتتتا 

تتتتتاخیر در ممکتتتتن منتتتتت  بتتتته  بتتتتانکیقتتتتد قتتتترارداد بتتتتدون دریافتتتتت ضتتتتمانت کتتتته ع نمتتتتودهقتتتترارداد منعقتتتتد بتتتتانکی  ضتتتمانت

 .اجراات و یا پایین بودن کیفیت کار گردد

 تعتتتداد کتتته وزارت تحصتتتیالت عتتتالی تنهتتتا واضتتتا گردیتتتد ی اداره عتتتالی تفتتتتیشتتتتیم تفتتتتیش مستتتاعدت هتتتااز اثتتتر بازرستتتی 

در تایلنتتتتتد بتتتترای تمتتتتوزش کوتتتتتتاه متتتتدت در بختتتتش میتودولتتتتتوژی  (AIT)تیوت تموزشتتتتی تستتتتیایی انستتتتتتیرا بتتتته  تتتتتن 06

در . تتتتتن اشتتتتترای کننتتتتده را پرداختتتتته استتتتت 11مصتتتتارف  محتتتتترم وزارت حالیکتتتتهدر. اساستتتتی تحقیتتتتق فرستتتتتاده استتتتت

وزش در تایلنتتتد بتتتترای تمتتتت (AIT)تتتتتن را بتتته انستتتتتیتیوت تموزشتتتی تستتتتیایی  04 محتتتترم بتتتته تعتتتداد نمونتتته دیگتتتتر، وزارت

تتتتن پرداختتتت گردیتتتده کتتته در  05 بتتترای کوتتتتاه متتتدت در بختتتش تضتتتمین کیفیتتتت فرستتتتاده استتتت کتتته در حقیقتتتت مصتتتارف

              .مغایرت با اصول اقتصادیت، مؤثریت و مفیدت می باشد
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ی هتتتا بتتته شتتتمول قتتترارداد هتتتاعتتتده ای از قرارداد مشتتتاهده شتتتد کتتتهرعایتتتت قتتتوانین و مقتتتررات تتتتیم تفتتتتیش  بتتتاالثر بازرستتتی

از عقتتتد قراردادهتتتای منبتتتا واحتتتد باستتتتثنای اینکتتته مبنتتتای قتتتوی در  .عقتتتد گردیتتتده استتتتستتتاختمانی از طریتتتق منبتتتا واحتتتد 

طوریکتتتته مالحظتتته متتتتی گتتتردد بتتتترای . زمینتتتته فستتتاد را فتتتتراهم میستتتازد زمینتتته موجتتتتود باشتتتد بایتتتتد اجتنتتتاب گتتتتردد زیتتترا

و  تعلیمتتتیجهتتتانی بمنظتتتور توستتتعه نصتتتاب افغتتتانی مستتتاعدت نقتتتدی از منتتتابا بانتتت   0141111دانشتتتگاه قنتتتدهار مبلتتتو 

جهتتتتت ختتتتالف اهتتتداف مشتتتخ  دانشتتتگاه متتتت کور مبلتتتو فتتتوق را  امتتتاتتتتدویر ورکشتتتاآ هتتتتای تموزشتتتی صتتتورت گرفتتتتته 

در فهرستتتتت  خریتتتتداری شتتتتده کتتتته اقتتتتالمدرحالی .استتتتت خریتتتتداری ماشتتتتین فوتوکتتتتاپی و پروجکتتتتتور بمصتتتترف رستتتتانیده

مستتتتاعدت را احتتتتتوا متتتتی نمایتتتتد بتتتترای  درصتتتتد 51ه افغتتتتانی کتتتت 511111حتتتتدود وجتتتتود نتتتتدارد، و قیمتتتتت تن  اجنتتتتاس،

از مبلتتتتتو  ننگرهاردانشتتتتتگاه بتتتتته همتتتتتین ترتیتتتتتب .استتتتتت رستتتتتیدهاهتتتتداف غیتتتتتر از ان تتتتته مستتتتتاعدت شتتتتتده بتتتتتود بمصتتتتترف 

ورکشتتتتاآ هتتتتا و ت عتتتتالی بتتتته منظتتتتور ختتتتا   تتتتون برگتتتتزاری افغتتتتانی کتتتته از طتتتترف وزارت تحصتتتتیال 0141111

بتتتترای پرداختتتتت معاشتتتتات  فغتتتتانی تنا 655111بلتتتتو م ولتتتتی از جملتتتته بتتتتود مستتتتاعدت صتتتتورت گرفتتتتتهخریتتتتد قرطاستتتتیه 

بتتتدون  وجتتتوه مستتتاعدت شتتتدهدرصتتتد از  63استتتت کتتته بتتته ایتتتن ترتیتتتب  رستتتیدهبمصتتترف  اری کمپیتتتوترکارمنتتتدان و خریتتتد

افغتتتتانی کتتتته  0112111دانشتتتتگاه جوزجتتتتان از مجمتتتتو  مبلتتتتو . درنظتتتتر داشتتتتت اهتتتتداف معینتتتته بمصتتتترف رستتتتیده استتتتت

مستتتتاعدت صتتتتورت  ستتتتمینارها، همتتتتایش هتتتتای اکادمیتتتت  و غیتتتتره /ماننتتتتد برگتتتتزاری ورکشتتتتاآ  بتتتترای اهتتتتداف مشتتتتخ 

درصتتتتد مجمتتتتو  مستتتتاعدت را تشتتتتکیل میدهتتتتد بتتتترای خریتتتتداری لتتتتب  34کتتتته  افغتتتتانی تن 351542، مبلتتتتو گرفتتتتته بتتتتود

بتتته همتتتین ترتیتتتب . ه استتتتدیبتتته مصتتترف رستتتان نمیباشتتتدتتتتاآ و پرداختتتت معاشتتتات کارمنتتتدان کتتته شتتتامل اهتتتداف مستتتاعدت 

 161211مستتتاعدت شتتتده بتتتود، مبلتتتو  دانشتتتگاه متتت کورافغتتتانی کتتته بتتترای  0136361دانشتتتگاه تختتتار از مجمتتتو  مبلتتتو 

بتتتتدون در نظتتتتر داشتتتتت اهتتتتداف معینتتتته بمصتتتترف درصتتتتد کتتتتل مستتتتاعدت را تشتتتتکیل میدهتتتتد  15افغتتتتانی را کتتتته بتتتتیش از 

دلیتتتتتل انحتتتتتراف مستتتتتاعدت هتتتتتا عتتتتتدم راهنمتتتتتایی، نظتتتتتارت و کنتتتتتترول دانشتتتتتگاه هتتتتتا از ستتتتتوی وزارت . استتتتتت رستتتتتانیده

 .ائتتتته شتتتتده استتتتت کتتتته ایتتتتن انحتتتتراف تتتتتاثیر مستتتتتقیم روی موثریتتتتت تطبیتتتتق پتتتتروژه وارد میستتتتازدتحصتتتتیالت عتتتتالی ار

بتتتا  زیتتترامنجتتتر بتتته غیتتتر متتتؤثر شتتتدن پتتتالن هتتتای تتتتدارکاتی میشتتتود،  ،لو مستتتاعدت شتتتده بتتترای اهتتتداف غیتتترامبتتت مصتتترف

 .درصد به انحراف کشانیدن مساعت ها اهداف مساعت نیز برتورده شده نمیتواند 63تا  15

 سفارش 

تهیتتته و قبتتتل از تطبیتتتق تاییتتتد گتتتردد تتتتا مبلتتتو تادیتتته شتتتده بتتتدون  بتتته استتتاس نیتتتاز ستتتنجیپتتتالن هتتتای تتتتدارکاتی بایتتتد . 0    

 .  انحراف از اهداف مشخ  به مصرف برسد

شتتترایط . قتترار نتتتدارد بتتته مصتتترف برستتتد مستتتاعدت هتتتانبایتتتد بتتترای اهتتتداف نتتتا مشتتخ  کتتته تحتتتت پوشتتتش مستتاعدت ها. 1

ه شتتتتوندتطبیتتتتق کننتتتتده گتتتتان و مساعدتبایتتتتد از تمتتتتام  اجرائتتتتیردد و ضتتتتمانت بایتتتتد بتتتتا دقتتتتت تمتتتتام عملتتتتی گتتتت مستتتتاعدت

 . دریافت گرددگان

اسناد و دوسیه های وزارت تحصیالت  بازرسی بر اساس: و قلب انجوگرافیتدارک تجهیزات تهیه و قرارداد  2.2.2

م به نمایندگی از دانشگاه بنام محمد نصرت اسل یکه قراردادی میان وزارت تحصیالت عالی و شخص برمال گردیدعالی 

عقد انوادگی دانشگاه طبی کابل ور خی برای داکتران مشازشوبه منظور اعمار ی  مرکز تم 0324نارت ویست در سال 

التحصیالن دانشگاه طبی کابل   تن از فار 41ی برای ین قرارداد میبایست مرکز تموزشامطابق . ه استبه امضاء رسیدو 

اعمار گردد، ملکیت دانشگاه طبی کابل  زمین متر مربا 1111یست در ساحه ای به مساحت تحت نظارت دانشگاه نارت و

به اساس کدام حکم و اینکه . بود داده شدهبه کرایه  سال 22برای مدت  افغانی فی متر مربا 1.5مبلو در بدل  زمین م کور

تحصیالت عالی  محترم ی  از اسناد وزارت افغانی فی متر مربا تعیین گردیده بود در هیغ 1.5اندی ماده قانون کرایه 

متر مربا برای ی  مدت طوالنی قابل اعتبار 1111افزون براین، مبانی قانونی قرارداد ساحه به وسعت . بمالحظه نرسید

اعمار به اساس این قرارداد اجاره گیرنده باید ی  میدان ورزشی را برای استادان دانشگاه طبی کابل نیز و هم نان . نیست

 . یکردم
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شتتتده  معرفتتیشتتخ  ارتبتتاطی کتته بمنظتتور انجتتام و اجتترای تعهتتدات و وجایتتب ایتتن قتترارداد  عظتتیمداکتتتر نعتتیم محتتترم 

و پروفیستتتور  تتترا  علتتتی  تتترا  رئتتتیس دانشتتتگاه  موصتتتوف قتتترارداد را بتتته نماینتتتدگی از دانشتتتگاه نتتتارت ویستتتت بتتتود،

 عظتتتیمداکتتتتر نعتتتیم  محتتتترم کتتته ستتتی واضتتتا گردیتتتدامتتتا بعتتتدا  بتتتاالثر بازر .عقتتتد و بتتته امضتتتاء رستتتانیده استتتتطبتتتی کابتتتل 

 North)از کتتتال  نتتتارت ستتتنترل لنتتتدن ( داکتتتتر نعتتتیممرکتتتز توستتتعه و ارائتتته ختتتدمات تمتتتوزش الکترونیکتتتی )بتتته مربتتوط 

Central London College )و هتتتیغ گونتتته ارتبتتتاطی بتتتا دانشتتتگاه نتتتارت ویستتتت کتتته در لنتتتدن واقتتتا استتتت هبتتتود 

 . م کور منصفانه نبوده و از شفافیت برخوردار نیستارداد تمام روند قر روی این ملحوظ. ندارد

در نهایتتتت داکتتتتر نعتتتیم شتتتفاخانه . داکتتتتر نعتتتیم ستتتاختن ستتتاحه ورزشتتتی را کتتته بتتته استتتاس قتتترارداد بایتتتد میستتتاخت رد کتتترد

اعمتتتتار کتتتترده و شتتتترو  بتتتته ارائتتتته ختتتتدمات صتتتتحی در ستتتتاحه کرایتتتته شتتتتده  بتتتته عنتتتتوان بخشتتتتی از قتتتترارداد را اکامیتتتتت

 .کرده که در تخطی با شرایط قرارداد میباشدبصورت انتفاعی 

کتتته از  گردیتتتدهقتتترارداد  خواهتتتان فستتت ، ریاستتتت طبتتتی پوهنتتتتون طبتتتی کابتتتل فتتتوق التتت کربتتتا درنظتتتر داشتتتت موضتتتوعات 

متتتتتتور   1563و حکتتتتتتم شتتتتتتماره  0320/3/2متتتتتتور   32جانتتتتتتب داکتتتتتتتر نعتتتتتتیم نیتتتتتتز از طریتتتتتتق پیشتتتتتتنهاد شتتتتتتماره 

تیجتتته تصتتتمیم بتتته پرداختتتت هزینتتته تجهیتتتزات شتتتفاخانه همتتتراه بتتتا و در ن هریاستتتت جمهتتتوری  پ یرفتتتته شتتتد 0320/4/16

از مقامتتتتات  یتجهیتتتتزات شتتتتفاخانه همتتتتراه بتتتتا تعمیتتتتر تن توستتتتط هیئتتتتت هزینتتتته. تعمیتتتتر تن بتتتته شتتتتخ  داکتتتتتر نعتتتتیم گردیتتتتد

 3111111وزارت صتتتتحت عامتتتته، وزارت مالیتتتته، وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی و ریاستتتتت وزارت شتتتتهر ستتتتازی مبلتتتتو 

 5305461شتتتتفاخانه مبلتتتتو  و تعمیتتتتر تجهیتتتتزات امامصتتتتارف .تخمتتتتین گردیتتتتده استتتتتو قیمتتتتت گتتتتزاری دالتتتتر تمریکتتتتایی 

 . با همکاری مقامات شفاخانه اکامیت تخمین گردید KPMGکمپنی دالر امریکایی توسط

بررستتتی توستتتط تتتتیم متشتتتکل از داکتتتتر عبیتتتدهللا عبیتتتد، داکتتتتر ثریتتتا  غتتتور و بعتتتد از مبتتتالو تخمتتتین شتتتده فتتتوق التتت کر هتتتر دو

بتتته  16/12/0320متتتور   3044شتتتماره  پیشتتتنهادستتتید ولتتتی ستتتلطان و داکتتتتر حستتتن عبتتتدهللا توستتتط  دلیتتتل، پروفیستتتور

ارستتتتال  (داکتتتتتر نعتتتتیم عظتتتتیم)ریاستتتتت جمهتتتتوری جهتتتتت اتختتتتا  تصتتتتمیم روی پرداختتتتت یکتتتتی از مبتتتتالو بتتتته قتتتتراردادی 

لتتتو کتتتم زیتتترا بتتته تصتتتور وی ایتتتن مب دالتتتر امریکتتتایی اجتنتتتاب ورزیتتتده 3111111داکتتتتر نعتتتیم از حصتتتول مبلتتتو . گردیتتتد

 4111111درخواستتتتت وی کتتتته عبتتتتارت از پرداختتتتت . دالتتتتر امریکتتتتایی گردیتتتتد 4111111و خواهتتتتان پرداختتتتت  بتتتتوده

دالتتتتتر امریکتتتتتایی بتتتتتود توستتتتتط وزارت تحصتتتتتیالت عتتتتتالی پ یرفتتتتتته شتتتتتد و مبلتتتتتو متتتتت کور از بودجتتتتته انکشتتتتتافی وزارت 

وستتتتایل . ریاستتتتت جمهتتتتوری پرداختتتتت گردیتتتتد 04/12/0320متتتتور   5660تحصتتتتیالت عتتتتالی توستتتتط فرمتتتتان شتتتتماره 

بتتتته قیمتتتتت هتتتتای غیتتتتر واقعتتتتی بستتتتیار بلنتتتتد خریتتتتداری گردیتتتتده درحالیکتتتته هیتتتتآت ( دستتتتت دو)و تجهیتتتتزات استتتتتفاده شتتتتده 

وزارت تحصتتتتتیالت عتتتتتالی، وزارت صتتتتتحت عامتتتتته و ستتتتتایر هیتتتتتآت بتتتتته خریتتتتتداری وستتتتتایل و تجهیتتتتتزات استتتتتتفاده شتتتتتده 

 :تصاویر تجهیزات استفاده شده. موافق نبودند
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 استفاده شده( جهت انتقال مریضان ) تذکره :  2تصوریر                   شعبه عاجل شفاخانه اکامیک استفاده شده   : 3تصویر 

صتتتتادیت و موثریتتتتت تاصتتتتول اقبتتتتدون درنظتتتتر داشتتتتت شتتتتفاخانه اکامیتتتتت خریتتتتداری وستتتتائل و تجهیتتتتزات استتتتتفاده شتتتتده 

انتتتوایس و استتتتناد )ی مبنتتتی بتتتر خریتتتداری وستتتایل فتتتوق وجتتتود نداشتتتت خریتتتداری گردیتتتده کتتته هتتتیغ نتتتو  استتتناد حمتتتایو

بتتترای  در واقتتتا پرداختتتت گردیتتتده کتتتهبودجتتته انکشتتتافی وزارت تحصتتتیالت عتتتالی ایتتتن پتتتول از . (گمرکتتتی، بتتتل و بیجتتت 

و ستتتاز پوهنتتتتون هتتتا و تستتتهیالت در والیتتتات هم تتتو پکتیتتتا، ننگرهتتتار، خوستتتت و غزنتتتی و شتتتفاخانه علتتتی تبتتتاد ستتتاخت 

 .یعنی پول خالف هدف و غیر معقول بمصرف رسیده. بوده اختصا  داده شد

 در( اقتصتتتتادیت، مؤثریتتتتت و مفیتتتتدیت) و اصتتتتول ستتتته گانتتتته تفتتتتتیش عملکتتتترد  ، طرزالعمتتتتل هتتتتاعتتتتدم رعایتتتتت قتتتتوانین

تحصتتتتیالت عتتتتالی را زیتتتتر ستتتتوال  محتتتتترم جتتتتراات و عملکتتتترد وزارتادر متتتتوارد نتتتتامبرده،  تن و متتتتدیریت قراردادهتتتتا

 :میبرد

 ستتتال بتتتدون  22 طتتتوالنی افغتتتانی فتتتی متتتتر مربتتتا و بتتته متتتدت 1.5 زمتتتین از قتتترارربتتتا متتتتر م 1111 متتتوازی

 .بودقانونی به کرایه داده شده  استنادکدام 

 فتتتتراهم نمتتتتودن کتتتتورس هتتتتای تموزشتتتتی بتتتترای محصتتتتلین  اعمتتتتار تعمیتتتتر بختتتتاطر هتتتتدف اساستتتتی ایتتتتن قتتتترارداد

در . ی کابتتتل بتتتوده استتتتون طبتتتارتقتتتای ظرفیتتتت در پوهنتتتت بتتتا توجتتته بتتته( دکتتتتوران فتتتامیلی)بتتتل پوهنتتتتون طبتتتی کا

طبتتتی ختتتدمات عرضتتته اعمتتتار و  پوهنتتتتون طبتتتی کابتتتل شتتتفاخانه اکامیتتتت را درستتتاحه ختتتالف قتتترارداد حالیکتتته،

و بتتته بهتتتره بتتترداری ستتتپرده عظتتتیم تغتتتازنعتتتیم عتتتت شخصتتتی بتتته داکتتتتر منفرا بتتته مریضتتتان در مقابتتتل فتتتیس بتتته 

 . شد

 دالتتتتر امریکتتتتایی  0630125مبلتتتتو  جهیتتتتزات استتتتتفاده شتتتتدهتجهتتتتت خریتتتتداری  مجمتتتتو  مبلتتتتو پرداختتتتت شتتتتده

ماشتتتین هتتتای گرانبهتتتا ماننتتتد ماشتتتین انجیتتتوگرافی بتتته بعضتتتی شتتتامل  و وستتتایل طبتتتی میباشتتتد کتتته ایتتتن تجهیتتتزات

اده از تن خریتتتداری استتتتف جهتتتتدالتتتر امریکتتتایی میشتتتود کتتته بتتتدون گماشتتتتن شتتتخ  مستتتلکی  240252قیمتتتت 

بنتتتابر عتتتدم موجودیتتتت  0320در ستتتال ماشتتتین انجیتتتوگرافی از بتتتدو خریتتتداری تن از داکتتتتر عظتتتیم  .شتتتده استتتت

شتتتخ  مستتتلکی از استتتتفاده بازمانتتتده استتتت ازینتتترو موجتتتب مستتتدود ستتتاختن منتتتابا و هم نتتتین باعتتت  محتتتروم 

 ستتتاختن بیمتتتاران از ختتتدمات تحقیقتتتاتی پزشتتتکی گردیتتتده استتتت کتتته میتوانستتتت متتتانا مصتتتارف هنگفتتتت و تتتتداوی

حت عامتتتته را نشتتتتان میدهتتتتد کتتتته ایتتتتن نشتتتتان دهنتتتتده غفلتتتتت مقامتتتتات وزارت صتتتت. در ختتتتارج از کشتتتتور گتتتتردد

 . از کار بازمانده استماشین م کور به دلیل عدم موجودیت شخ  مسلکی از دو سال بدینسو 
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متتتتت کره نظتتتتر بتتتته تالت بتتتتیم تن میتتتترود کتتتته ماشتتتتین تالت،  ماشتتتتیناز  درصتتتتورت عتتتتدم استتتتتفاده و نگهتتتتداری

اشتتتین کتتته بتتتا هزینتتته گتتتزاف خریتتتداری  نتتتین م. از کتتتار بازمانتتتد و قتتتادر بتتته کتتتارکرد نباشتتتدپیشتتترفت تکنتتتالوژی 

قابتتتل ماننتتتد افغانستتتتان گردیتتتده و از استتتتفاده بازمانتتتده استتتت بتتترای یتتت  کشتتتور درحتتتال توستتتعه بعتتتد از جنتتتش 

 :تصویر ماشین انجیوگرافی را در  یل مشاهده میتوانید. قبول نمیباشد

 

 

  ماشین انجیوگرافی: 2تصویر            

 رعایتتتتت قتتتتوانین بتتتتدون ( مستتتتتعمل) ییتتتتزات طبتتتتی و ستتتتاختمانهججهتتتتت خریتتتتداری تمبلتتتتو هنگفتتتتت  پرداختتتتت

داکتتتتر نعتتتیم عظتتتیم  محتتتترم بتتته (فتتتورم گمرکتتتیبیجتتت  و بتتتل، )و ارزیتتتابی استتتناد گمرکتتتی  مقتتتررات تتتتدارکاتی

وارد تحصتتتتیالت عتتتتالی محتتتتترم بودجتتتته انکشتتتتافی وزارت خستتتتاره بتتتتزره متتتتالی بتتتته کتتتته  پرداختتتتته شتتتتده استتتتت

از انستتتتتیوت همکتتتاری متتتالی بتتتین  کتتته دالتتتر امریکتتتایی 3111111هم نتتتان عتتتدم تصتتتفیه مبلتتتو. نمتتتوده استتتت

 .باقی مانده است تصفیه ناشدهتوسط داکتر نعیم عظیم اخ  گردیده بود طور قرضه  المللی

  بتتته  و ستتتامان تالت طبتتتیقلتتتم تجهیتتتزات  24طوریکتتته شتتتفاخانه اکامیتتتت از نزدیتتت  مشتتتاهده گردیتتتد بتتته تعتتتداد

رستتتید گردیتتتده استتتت امتتتا قیمتتتت معتتتادل  راپتتتورشتتتفاخانه درج گر تتته تجهیتتتزات  استتتت شتتتدهشتتتفاخانه انتقتتتال داده 

 .تن به حساب واردات دولت انتقال نگردیده است

  دولتتتت، ستتترمایه گتتتزاری هتتتا و تشتتتبثاب خصوصتتتی را مبتنتتتی : "  نتتتین صتتتراحت دارد قتتتانون اساستتتی 01متتتاده

 "ن متتتی نمایتتتدبتتتر نظتتتام اقتصتتتاد بتتتازار، مطتتتابق بتتته احکتتتام قتتتانون، تشتتتویق، حمایتتتت و مصتتتئونیت تنهتتتا را تضتتتمی

قتتتانون اساستتتی  01اری هتتتای خصوصتتتی را در مطابقتتتت بتتتا متتتاده ن، بتتته دولتتتت الزم استتتت تتتتا ستتترمایه گتتت بنتتتابری

 .و از صورت اجراات تنها بوسیله وضا قوانین و رهنمودها نظارت و کنترول نمایدحمایت 
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  سفارش

از ماشتتتین انجیتتتوگرافی اقتتتدامات  وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بایتتتد در عرصتتته تقتتترر افتتتراد متتتاهر بختتتاطر استتتتفاده .0

 . استفاده گرددتخا  نماید تا این ماشین بمنظور تداوی بیماران فوری ا

ه زودتتتتر بتتته داکتتتتر عظتتتیم نعتتتیم ، ماشتتتین متتتت کره بایتتتد هر تتتدام ماشتتتین غیتتتر قابتتتل استتتتفاده باشتتتددرصتتتورتیکه کتتت .1

 . به حساب دولت منتقل گردد از قراردادی تحصیل و و پول تن مسترد

دالتتتر امریکتتتتایی  3111111صتتتیالت عتتتالی بایتتتد از داکتتتتر نعتتتیم عظتتتیم درخواستتتت نمایتتتد تتتتا مبلتتتو وزارت تح .3

تصتتتفیه نمتتتوده و هتتتر  تتته زودتتتتر  اختتت  کتتترده هطتتتور قرضتتت را کتتته از انستتتتتیوت همکتتتاری متتتالی بتتتین المللتتتی

 .گزارش ارائه نماید

بتتته  ن طبتتتی کابتتتلقلتتتم تجهیتتتزات را از طریتتتق ریاستتتت پوهنتتتتو 24بلتتتو وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بایتتتد معتتتادل م .4

 . دولت انتقال دهدواردات حساب 

  قرارداد ترمیم اساسی مراکز تموزشی و دفاتر اداری 2.2.1

 0320افغتتتتتانی را در طتتتتتی ستتتتتال  01166501مبلتتتتتو تحصتتتتتیالت عتتتتتالی محتتتتتترم وزارتطوریکتتتتته مشتتتتتاهده گردیتتتتتد 

از ستتتنش هتتتای غتتترر ترمیمتتتات، رنگمتتتالی، نصتتتب پکتتته هتتتای دیتتتواری، نصتتتب ستتتنش روی کتتتف اطتتتاق هتتتا و استتتتفاده 

تزئینتتتتی گرانبهتتتتا جهتتتتت دیکورشتتتتن وزارت محتتتتترم کتتتته نیتتتتاز بتتتته تن نبتتتتوده بتتتتدون در نظتتتتر داشتتتتت اصتتتتل اقتصتتتتادیت، 

درحالیکتتته ایتتتن پتتتول روی ایجتتتاد ظرفیتتتت هتتتا، ستتتاختار زیربناهتتتا و ایجتتتاد . ؤثریتتتت و مفیتتتدیت بمصتتترف رستتتانیده استتتتم

 .انستیتوت های تموزشی بمصرف میرسید

 کتته تزئینتتی دیکتتور گردیتتده کتتف اطتتاق هتتا و دهلیتتز هتتا بتتا ستتنش هتتای بعمتتل تمتتد،اهده مشتت بازرستتی طوریکتتهدر جریتتان 

ایتتتن  کتتته هتتتا را انجتتتام دادهتتتترمیم دهلیتتتز هتتتا و اطتتتاق  محتتتترم تحصتتتیالت عتتتالیامتتتا وزارت . ایجتتتاب تتتترمیم را نمتتتی نمتتتود

اخت و روی ستتتنستتتت پتتتول میتوا ایتتتن.در شتتترایط کنتتتونی بتتتا گ شتتتت یتتت  ستتتال الزم و ضتتتروری پنداشتتتته نمتتتی شتتتود کتتتار

استتتتتتادان و کتابخانتتتتته هتتتتتا وغیتتتتتره جهتتتتتت ارتقتتتتتای ظرفیتتتتتت  ستتتتتاز زیربناهتتتتتا بشتتتتتمول صتتتتتنوف درستتتتتی، البراتتتتتتوار هتتتتتا،

مشتتتاهده میشتتتود کتتته موزائیتتت  قبلتتتی درستتتت بتتتوده و نیتتتاز بتتته بتتته وضتتتاحت در تصتتتویر  یتتتل . دانشتتتجویان بمصتتترف رستتتد

 :ترمیم مجدد را نداشته است

 

 کاری وزائیکتصویر سابق م: 1تصویر  
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تتتتتیم . دمیباشتتتت محتتتتترمۀ دیگتتتتری کتتتته توستتتتط تتتتتیم تفتتتتتیش مالحظتتتته گردیتتتتد تتتتترمیم وستتتتیا دیتتتتوار پتتتتیش روی وزارت نمونتتتت

بعتتتتد از گ شتتتتت یکستتتتال تن را تخریتتتتت  قابتتتتل تتتتترمیم و رنگمتتتتالی نبودهامتتتتادیتتتتوار پتتتتیش روی  تفتتتتتیش مشتتتتاهده نمتتتتود کتتتته

ل از تتتترمیم و بعتتتد از تخریتتتب تصتتتویر زیتتتر نشتتتان دهنتتتده دیتتتوار قبتتت)نمتتوده و بتتتا ستتتنش هتتتای قیمتتتتی تتتترمیم مجتتتدد نمودنتتتد 

 (. میباشد

 

 

 قبل از بازسازی ساختمان تعمیر وزارت: 2تصویر 

 

 در جریان تخریب دیوار تعمیر وزارت دیوارساختمان  : 5تصویر 
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نصتتتب باشتتتد نیتتتاز بتتته نصتتتب پکتتته هتتتای دیتتتواری نبتتتوده در مواقتتتا ضتتترورت میتتتتوان از  ACجاییکتتته بتتترق و ایرکندیشتتتن 

 . اده نمودپکه های زمینی استف

استتتتتفاده شتتتتود بلکتتتته بتتتترای  اتیترمیمتتتت امتتتتور بودجتتتته انکشتتتتافی نبایتتتتد در اظهتتتتار نظتتتتر تفتتتتتیش  نتتتتین استتتتت کتتتته وجتتتتوه

بنتتتز الزم استتتت تتتتا  .پتتتیش بینتتتی میگتتترددبودجتتته عتتتادی همتتته ستتتاله  کتتتود مشتتتخ  در مشتتتخ  تحتتتتاتتخصیصتتتات ترمیم

 تثبیتتتت و شتتتامل پتتتالن تتتتتدارکاتی وزارت محتتتترم تحصتتتیالت عتتتالی تمتتتامی نیازمنتتتدی هتتتا و ضتتتتروریات ختتتویش را قتتتبال

بودجتتتته عتتتتادی نمتتتتوده و بودجتتتته انکشتتتتافی را در برنامتتتته هاییکتتتته در اولویتتتتت قتتتترار دارنتتتتد در پرتتتتتو رعایتتتتت قتتتتوانین و 

 .ساندبمصرف برمقررات نافده کشور و اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت 

 سفارش 

 یتتتاج مطتتتابق بتتته پتتتالن راهبتتتردیمصتتتارفات ختتتویش را بتتتر استتتاس تثبیتتتت احت محتتتترم تحصتتتیالت عتتتالیوزارت  .0

االمکتتتان در عرصتتته حتتتتی  راو بودجتتته انکشتتتافی  نمایتتتدبتتترای پتتتروژه هتتتای جدیتتتد و تمدیتتتد پتتتروژه هتتتا ترتیتتتب 

 . نماید، استفاده دیدایجاد زیر بنا های ج

جهتتتت  مفیتتتدیتاقتصتتتادیت و  تمتتتام وجتتتوه عامتتته بتتتر استتتاس ویژگتتتی و اولویتتتت بنتتتدی بتتتر استتتاس رعایتتتت اصتتتول .1

 . در موعد معین تن به مصرف رسد محترمف وزارت برتورده ساختن اهدا

 افغانی  4023514قرارداد پوشش تهن  ادر به مبلو  2.2.2

 Kharasan Khalij) خلتتتی  خراستتتان فلتتتزی شتتترکت رابتتته تهتتتن  تتتادر پوشتتتش کتتتار عتتتالی تحصتتتیالت وزارت

Metalic Co)  0321/01/11التتتی  0320/12/10 تتتتاری  از اعتبتتتار افغتتتانی 4183524 مجمتتتوعی مبلتتتو بتتته 

 ستتتاختمانی معیارهتتتای استتتاس بتتته تهتتتن  تتتادر پوشتتتش کتتتار گردیتتتدطوریکتتته قتتترارداد متتتت کره بازرستتتی . عقتتتد نمتتتوده استتتت

 استتتتتندردهای معمتتتتول داشتتتتت نظتتتتر در رابتتتتدونتهتتتتن  ادر پوشتتتش کتتتتار کننتتتتده قتتتترارداد شتتتترکت .استتتتت نگردیتتتتده اجتتتراء

 در بتتتاران تب شتتتدن جتتتاریباعتتت   ودختتت کتتتار ایتتتن کتتته استتتت گ اشتتتته بجتتتا خالهتتتا دیتتتوار و ستتتقف وبتتتین استتتت داده انجتتتام

 میگتتتردد دیتتتوار تخریتتتب باعتتت  زمتتتان متتترور بتتته امتتتر درنهایتتتت دیتتتوار داختتتل در تب نفتتتو   .استتتت شتتتده دیتتتوار درزهتتتای

 .شد خواهد عب پوشش تهن  ادر  اهداف تمام ترتیب این بهداشت،  خواهد مجدد ترمیم به نیاز که

 .کتتتار شتتتده همتتتوار بصتتتورت ستتتاختمانی هتتتای نتتتورم بتتترخالفپوشتتتش تهتتتن  تتتادر  ،فتتتوق هتتتای کتتتاری کتتتم بتتتر عتتتالوه

 از تن بتتتاران تب تتتتا باشتتتد برختتتوردار متتتیالن اقتتتل حتتتد از بایتتتدپوشتتتش تهتتتن  تتتادر  کتتته میکنتتتد ایجتتتاب ستتتاختمانی معیتتتارات

 تتتتراکم بتتته منجتتتر کتتته انتتتد شتتتده گ اشتتتته همتتتوار بصتتتورت المتتتونیمی هتتتای قفستتت کتتتار ایتتتن در ولتتتی. نمایتتتدعبور ستتتادگی بتتته

 ازعمتتتر پتتتیش دیتتتوار ،امتتتر درنهایتتتت کتتته نمایتتتد، تحمتتتل را وزن  نتتتین توانتتتد نمتتتی دیتتتوار و گردیتتتده بتتترف و بتتتاران تب

 وضتتعیت ایتتن بتتا .شتتد خواهتتد تخریتتب زود بستتیار استتت گردیتتده تخمتتین ستتال 50 تتتا 40 حتتدود کتته اش شتتده بینتتی پتتیش

  .میگردد تن تخریب به منجر درنهایت و ریخته سقف تحت کانکریت روی برف و باران تب

 و بتتتوده غافتتتل قضتتتیه از نیتتتز پتتتروژه ایتتتن ستتتاحوی مهندستتتین کتتته میدهتتتد نشتتتان واضتتتا بصتتتورت مفتشتتتین یارزیتتتاب نتیجتتته

 بتتته بازرستتتی و نظتتتارت .انتتتد ننمتتتوده نظتتتارت مهندستتتی ومعیتتتارات اصتتتول بتتتا برابتتتری جهتتتت بنتتتدی ستتتقف کتتتار ازشتتتیوه

لی محتتتتترم تحصتتتتیالت عتتتتتا وزارت اساستتتتی وظتتتتایف از هزینتتتته در جتتتتتویی وصتتتترفه کتتتتار در مؤثریتتتتت تتتتتامین منظتتتتور

 کتتار کتته میرستتاند انکتتار قابتتل غیتتر واقعیتتت ایتتن بتته را متتا ،پتتروژه ایتتن تفتتتیش گتتزارش .میباشتتد (شتتخ  مراقبتتت کننتتده)

 بودجتتتته اتتتتتالف نیتتتتز استتتتت رستتتتیده مصتتتترف بتتتته تن روی کتتتته بودجتتتته و بتتتتوده معیتتتتاری غیتتتتر کتتتتامال  پوشتتتش تهتتتتن  تتتتادر 

 جهتتتت دیگتتتر هتتتای اولویتتتت در ن میشتتتد کتتتهکتتته هتتتیغ نتتتو  مؤثریتتتت و مفیتتتدیت نتتتدارد و البتتتته از بودجتتته ت بتتتوده انکشتتتافی

 .برسد مصرف به ها ساخت زیر اعمار
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 سفارش 

 ستتتتاختمانی معیتتتتارات و اصتتتتول مطتتتتابقبتتتتاره وکننتتتتده دداد قتتتترار شتتتترکت توستتتتط بایتتتتدپوشتتتتش تهتتتتن  تتتتادر  کتتتتار .0

  .باشدمی م کور شرکت عهده به نیز تن احتمالی خطرات تدابیر الزم جهت و مصرفو گیرد صورت

 معیارهتتتای مطتتتابق کتتتار تتتتا گتتتردد نظتتتارت دقیتتتق بصتتتورت بایتتتد بنتتتدی ستتتقف مجتتتدد احیتتتای و دتجدیتتت کتتتار رونتتتد .1

 .عالی برخوردار باشد کیفیت از و گرفته صورت شده تعیین

 کابل دانشگاه در افغانستان شناسی معلومات مرکز تعمیر اعمار قرارداد 2.2.5

 فیصتتتل شتتترکت بتتتا افغتتتانی 45977726 مبلتتتو بتتته شناستتتی افغانستتتتان معلومتتتات مرکتتتز ستتتاختمان اعمتتتار قتتترارداد

 ایتتتتن از بازرستتتتی نتیجتتتته در. استتتتتعقتتتتد گردیتتتتده  22/11/1390 التتتتی 20/07/1390 اعتبتتتتار از تتتتتاری  نصتتتتیر

 شتتتده تهیتتته نانستتتی بنتتتام ختتتارجی شتتتخ  یتتت  توستتتط ستتتاختمان ایتتتن نقشتتته( دیتتتزاین) طتتترو کتتته ستتتاخت واضتتتا پتتتروژه

 شتتتمول بتتته جتتتدی نتتتواق  یادار بتتتود شتتتده تهیتتته نانستتتی شتتتخ  توستتتط کتتته ای نقشتتته کتتته دریافتتتت تفتتتتیش تتتتیم. استتتت

 نتتتتواق  .بتتتتود ستتتتاختمان نمتتتتایو  کننتتتتده گتتتترم و کننتتتتده ستتتترد سیستتتتتم تکنتتتتالوژی، سیستتتتتم مرکتتتتزی، سیستتتتتم نداشتتتتتن

 کننتتتده قتتترارداد بتتته تطبیتتتق جهتتتت مربوطتتته هتتتای نقشتتته و گردیتتتد اصتتتالو محتتتترم وزارت مهندستتتین توستتتط متتت کور

 بتتتتاره تحصتتتتیلود نتتتتاق  نقشتتتته تهیتتتته بختتتتاطر انستتتتین شتتتتخ  از مبلغتتتتی بتتتته نظتتتتر میرستتتتد کتتتته هتتتتیغ .هشتتتتد ستتتتپرده

 ستتتاخت بتتترای نیتتتز را دیگتتتر قتتترارداد ستتته عتتتالی تحصتتتیالت وزارت کتتته گردیتتتد واضتتتا هم نتتتان و. استتتت گردیتتتدهن

 مبلتتتو بتتته نکانالیزستتتیو سیستتتتم و نمتتتا ،هکننتتتد گتتترم و ستتتردکننده سیستتتتم رستتتانی، بتتترق مرکتتتز جهتتتت متتت کور تعمیتتتر

ی، شتتترکت ستتتاختماتی ستتتتتیادل و شتتترکت ستتتاختمانی فیصتتتتل شتتترکت ستتتاختمانی  رختتتت)بتتتا  افغتتتتانی 15908593

 شناستتتی افغانستتتتان مطالعتتتات بتتترای معلومتتتات مرکتتتز ستتتاختمان اعمتتتار جهتتتت کتتته کلتتتی مبلتتتو بنتتتا ،نمتتتودهعقتتتد  (نصتتتیر

 میستتازد واضتتا نیتتز را ایتتن متت کور پتتروژه تفتتتیش.دمیگتتردبتتالو  افغتتانی 61886319 بتته بتتود رستتیده مصتترف بتته

 متتتتتدیریت نانستتتتتی شتتتتتخ  رهبتتتتتری تحتتتتتت ختتتتتارجی کارمنتتتتتدان توستتتتتط ناستتتتتیش  افغانستتتتتتان معلومتتتتتات مرکتتتتتز کتتتته

در بختتتش نظتتتارت و سیستتتتم کنتتتتترول  عتتتالی تحصتتتیالت وزارت کتتته میآیتتتد بتتتر  نتتتین واقعیتتتت ایتتتن از .دیتتتمیگرد

 مطالعتتتتات بتتتترای امورمرکزمعلومتتتتات تتتتتا مینمایتتتتد اعتمتتتتاد داخلتتتتی کارمنتتتتدان بتتتته کمتتتتتر داخلتتتتی تگتتتتاهی نتتتتدارد و یتتتتا

 .سدنمیر نظر به مطلوب  ندان امر این که ند،نک تمدیری را شناسی افغانستان

 سفارش 

تجزیتتته گتتتردد و هتتتر بختتتش  نبایتتتد واحتتتد عتتتین مختلتتتف بخشتتتهای قتتترارداد کتتته استتتت ایتتتن بتتتر تفتتتتیش تتتتیم نظتتتر .0
 و قتتترارداد تکمیتتتل کتتتار در کنتتتدی باعتتت  شتتتیوه ایتتتن  تتتون ،بتتتا افتتتراد مختلتتتف عقتتتد قتتترارداد صتتتورت گیتتترد

 .میگردد حکومت باالی اضافی هزینه مصرف

 شایستتتته کارمنتتتدان بتتته ینانستتت شتتتخ  بتتته همتتتاهنگی در بایتتتد افغانستتتتان شناستتتی معلومتتتات مرکتتتز متتتدیریت .1
 مؤثریتتتت و ستتتاخته فتتتراهم را افغتتتان محصتتتلین بتتته مرکتتتز ایتتتن بتتته دسترستتتی ستتتهولت تتتتا شتتتود ستتتپرده داخلتتتی
 .سازد بیشتر تنرا

 قتتتتترارداد عقتتتتد زا قبتتتتل و مناقصتتتتته جریتتتتان در بایتتتتد کننتتتتتده قتتتترارداد هتتتتای شتتتتترکت توانتتتتایی و شایستتتتتگی .3
 .گردد ارزیابیتخنیکی توسط کمیته  درست بصورت
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 و کابل دانشگاه در افغانستان شناسی برای مطالعات معلومات مرکز نمای اعمار قرارداد 2.2.2

 تن  اه حفر

 بتتته تن  تتتاه حلقتتته یتتت  حفتتتر کابتتتل و دانشتتتگاه درشناستتتی  افغانستتتتان مطالعتتتات بتتترای معلومتتتات مرکتتتز قتتترارداد

 25/05/1391  التتی 07/01/1391 تتتاری  از افغتتانی 5189775 مبلتتو بتته  رختتی انیستتاختم شتترکت

 مطالعتتتات بتتترای معلومتتتات مرکتتتز اصتتتلی ستتتاختمان اعمتتتار قتتترارداد از جتتتدا قتتترارداد ایتتتن .عقتتتد گردیتتتده استتتت

 عتتین ستتاخت بتترای جداگانتته قراردادهتتای عقتتد کتته استتت نظتتر ایتتن بتته هیتتأت و گردیتتده منعقتتد شناستتی افغانستتتان

  .میگردد عملیاتی مؤثریت عدم به منجر و میکاهد پروژه کارایی و هزینه در جویی رفهص از واحد

  سفارش

گتتتتردد زیتتتترا ایتتتتن کتتتتار باعتتتت  ازدستتتتت دادن اصتتتتل اقتصتتتتادیت و مفیتتتتدیت  نی نبایتتتتد تجزیتتتتهقراردادهتتتتا ستتتتاختما

 .میگردد

 خصوصی های دانشگاه بعضی و خصوصی های دانشگاه ریاستزرسی با 2.5

واحتتتتدی استتتتت کتتتته در زمینتتتته بتتتته  عتتتتالی تحصتتتتیالت وزارت لتشتتتتکی در خصوصتتتتی یهتتتتا دانشتتتتگاه ریاستتتتت

رستتتمیت شتتتناختن دانشتتتگاه هتتتا و مؤسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی خصوصتتتی فعالیتتتت متتتی نمایتتتد و ازفعالیتهتتتای تنهتتتا 

نظتتتتارت بتتتته عمتتتتل متتتتی تورد تتتتتا مؤسستتتتات تحصتتتتیالت عتتتتالی خصوصتتتتی از ستتتتهولت هتتتتای الزم و استتتتتادان 

ایتتن کتتار یتت  امتتر بستتیار مهتتم استتت و بایتتد . ا کیفیتتت برختتوردار باشتتندمجتترب بتترای ارائتته ختتدمات تحصتتیلی بتت

 . بصورت مسلکی اجراء گردد تا منافا محصلین به وجه احسن تامین گردد

بتتتته منظتتتتور  ریاستتتتتنقتتتتش نظتتتتارتی ایتتتتن  متتتتورد بازرستتتتی قتتتترار گرفتتتتت، ریاستتتتت متتتت کور طوریکتتتته اجتتتتراات

ورالعمل هتتتای موجتتتود در ایتتتن زمینتتته از مطابقتتتت فعالیتتتت هتتتای  نتتتدین دانشتتتگاه خصوصتتتی بتتتا قتتتوانین و دستتتت

قتتتتتانون تحصتتتتتیالت عتتتتتالی صتتتتتاحبان مؤسستتتتتات ( 01)متتتتتاده ( 1)بنتتتتتد . جتتتتتدیت الزم برختتتتتوردار نبتتتتتوده استتتتتت

شتتتان را بتتته وزرات  ستتتاالنهتحصتتتیالت عتتتالی خصوصتتتی را ملتتتزم میستتتازد تتتتا پتتتالن بودجتتته عوایتتتد و مصتتتارف 

صوصتتتی نتوانستتتته استتتت کتتته مؤسستتتات خ هتتتای دانشتتتگاه ریاستتتت امتتتا. نماینتتتد ارستتتالتحصتتتیالت عتتتالی محتتتترم 

تحصتتتیالت عتتتالی خصوصتتتی را وادار ستتتازد تتتتا صتتتورت هتتتای متتتالی شتتتان را مطتتتابق قتتتانون تحصتتتیالت عتتتالی 

قتتتتانون فتتتتوق ( 01)متتتتاده ( 0)بتتتته همتتتتین ترتیتتتتب مطتتتتابق بنتتتتد . نماینتتتتد ارستتتتالبتتتته وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی 

پتتتالن هتتتای متتتتالی، اداری، بایتتتتد تمتتتام ال کرمؤسستتتین مؤسستتتات تحصتتتیالت عتتتتالی و دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی 

بیتتتانگر ایتتتن واقعیتتتت استتتت  متتتا بازرستتتی. انکشتتتافی شتتتان را بتتته وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بستتتپارند تموزشتتتی و

( 5)متتتاده ( 1)بنتتتد . ی از متتتوارد فتتتوق التتت کر در ریاستتتت دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی وجتتتود نتتتداردکتتته استتتناد حتتتام

یس یتتت  موئسستتته تحصتتتیالت قتتتانون تحصتتتیالت بتتته وضتتتاحت تصتتتریا میتتتدارد کتتته هتتتر کستتتی کتتته تصتتتمیم تاستتت

افغتتتتانی ضتتتتتمانت  05111111تحصتتتتیالت عتتتتالی مبلتتتتو  محتتتتتترم عتتتتالی خصوصتتتتی را دارد بایتتتتد بتتتته وزارت

دانشتتتگاه "امتتتور تحصتتتیالت عتتتالی نشتتتان میدهتتتد کتتته موئسستتته تحصتتتیالت عتتتالی بنتتتام  بازرستتتی. پرداختتتت نمایتتتد

بتتتدون پرداختتتت  تاستتتیس شتتتده بتتتود متتتدت ستتته ستتتال استتتت کتتتهدر کابتتتل  0322کتتته در ستتتال " جامعتتتل المصتتتطفی

در عتتتور مبلتتتو معتتتین ضتتتمانت، . ضتتتمانت کتتته در قتتتانون بتتته صتتتراحت  کتتتر شتتتده استتتت فعالیتتتت متتتی نمایتتتد

مؤسستتتین ایتتتن دانشتتتگاه ستتتند ملکیتتتت خانتتته ایتتترا کتتته در یتتت  منطقتتته غیتتتر پتتتالن شتتتده شتتتهر موقعیتتتت دارد بتتته 

 . این عمل خود در تخطی از احکام قانون قرار دارد. عنوان وثیقه سپرده است
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ی متتدری ماستتتری باشتتند و حتتتتی اون بتتر ایتتن، مطتتتابق احکتتام قتتانون استتتادان دانشتتتگاه هتتا بایتتد حتتد اقتتتل دارافتتز

بتتته تنهتتتا توصتتتیه میشتتتود کتتته بتتترای ادامتتته وظیفتتته تتتتدریس درجتتته دکتتتتورا را نیتتتز کستتتب نماینتتتد تتتتا تحصتتتیالت 

قتتتتانون ( 01)بتتتته استتتتاس متتتتاده . عتتتتالی از کیفیتتتتت الزم متناستتتتب بتتتته معیتتتتارات پ یرفتتتتته شتتتتده برختتتتوردار گتتتتردد

نتیجتتته . تحصتتتیالت عتتتالی، تمتتتام استتتتادان دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی بایتتتد حتتتداقل دارای درجتتته ماستتتتری باشتتتند

مؤسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی خصوصتتتی نشتتتان میدهتتتد کتتته تعتتتداد زیتتتاد کستتتانیکه در دانشتتتگاه دنیتتتا بتتته  بازرستتتی

رغم حکتتتم ه و علتتتپتتتیش بینتتتی شتتتده مطتتتابق قتتتانون نبتتتودعنتتتوان استتتتاد فعالیتتتت مینماینتتتد دارای درجتتته تحصتتتیلی 

تعتتتداد زیتتتاد از . صتتریا قتتتانون تحصتتتیالت عتتتالی مبنتتتی بتتتر داشتتتتن درجتتته ماستتتتری هنتتتوز مصتتتروف تتتتدریس انتتتد

عتتتالوه بتتتراین تحقیقتتتات تفتتتتیش نشتتتان میدهتتتد . استتتتادان داشتتتگاه دنیتتتا صتتترف دارای درجتتته تحصتتتیلی لستتتانس انتتتد

دانشتتتتگاه گوهرشتتتتاد و  کتتتته تعتتتتداد زیتتتتاد از استتتتتادان بعضتتتتی دانشتتتتگاه هتتتتای خصوصتتتتی  تتتتون دانشتتتتگاه میونتتتتد،

دانشتتتگاه دنیتتتا بتتتا وجتتتود اینکتتته دارای درجتتته تحصتتتیلی ماستتتتری هستتتتند، ولتتتی متتتداری تحصتتتیلی شتتتان از طتتترف 

ستتتتفارت هتتتتا و قنستتتتول گتتتتری هتتتتای افغانستتتتتان در کشتتتتور هتتتتای مربوطتتتته تصتتتتدیق  ت عتتتتالی،وزارت تحصتتتتیال

 . استنشده 

الت عتتتتالی از وظتتتایف عمتتتتده بدستتتت توردن حتتتداقل معیتتتتارات و تضتتتمین کیفیتتتتت تمتتتوزش در مؤسستتتتات تحصتتتی

از کتتتار ایتتتن ریاستتتت صتتتورت گرفتتتته  بازرستتتی کتتتهولتتتی در اثتتتر . ریاستتتت دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی میباشتتتد

تتتتتدریس، برنامتتتته هتتتتای کتتتتاری و امثتتتتال تنتتتترا کتتتته ( میتودولتتتتوژی)استتتتت نمیتتتتتوان نمونتتتته ای از ارزیتتتتابی روش 

میدهتتتتتد کتتتتته دانشتتتتتگاه  گتتتتتزارش تفتتتتتتیش هم نتتتتتان نشتتتتتان. توستتتتتط ایتتتتتن اداره صتتتتتورت گرفتتتتتته باشتتتتتد نشتتتتتان داد

از ستتتفارت  مستتتاعدتدالتتتر امریکتتتایی را بتتته عنتتتوان  411111خصوصتتتی گوهرشتتتاد بصتتتورت مستتتتقیم مبلتتتو 

نظتتتر اداره عتتتالی تفتتتتیش بتتتر ایتتتن . کشتتتور نتتتاروی بتتتدون اطتتتال  وزارت تحصتتتیالت عتتتالی بدستتتت تورده استتتت

بتتتته وزارت  استتتت کتتتته دانشتتتگاه هتتتتای خصوصتتتی میتواننتتتتد از کمتتت  هتتتتای ختتتارجی مستتتتتفید شتتتوند، ولتتتتی بایتتتد

تحصتتیالت عتتالی در زمینتته اطتتال  دهنتتد تتتا مبلتتو اهتتداء شتتده صتترف بتته مقاصتتد تحصتتیالت عتتالی بتته مصتتترف 

 . برسد

بعضتتتی از دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی  تتتون دانشتتتگاه کتتتاردان و دانشتتتگاه مشتتتعل از ستتتهولت هتتتای ماننتتتد تتتتاالر 

  دانشتتتگاه بتتته شتتتمار کنفتتترانس، ورزشتتتگاه و محتتتل توقتتتف وستتتایط نقلیتتته کتتته از جملتتته امکانتتتات مهتتتم بتتترای یتتت

 . میرود، برخوردار نبودند

 سفارش 

نه، برنامتتته هتتتای کتتتاری، بایتتتد بصتتتورت حتمتتتی پتتتالن بودجتتته ستتتاال ریاستتتت دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی .0
صتتتتتورت هتتتتتای متتتتتالی و امثتتتتتال تنتتتتترا از دانشتتتتتگاه هتتتتتای خصوصتتتتتی بدستتتتتت تورده و متتتتتداری تن را 

 . بصورت دقیق جهت مطابقت با قوانین ناف ه ارزیابی نماید

ستتتتت دانشتتتتگاه هتتتتای خصوصتتتتی میتوانتتتتد افتتتتزون بتتتتر متتتتداری فتتتتوق التتتت کر جهتتتتت تضتتتتمین کیفیتتتتت ریا .1
تمتتتوزش عتتتتالی در مؤسستتتتات تحصتتتیالت عتتتتالی خصوصتتتتی بعضتتتی متتتتداری اضتتتتافی را کتتته بتتتته ایتتتتن 

 . منظور مهم باشد مطالبه نماید

شتترایط بتتودن استتتادان دانشتتگاه از جملتته متتوارد بستتیار مهتتم استتت کتته بایتتد توستتط دانشتتگاه هتتا و  واجتتد .3
ریاستتتت دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی . موئسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی خصوصتتتی بتتتا جتتتدیت رعایتتتت گتتتردد

نیتتز بایتتد بتتته نوبتته ختتود تضتتتمین نمایتتد کتتته فعالیتتت هتتای ایتتتن دانشتتگاه هتتا و موئسستتتات مطتتابق اصتتتول 
 . قانون صورت میگیرد

 

 

 

11 



 دانشگاه هااستادان ظرفیت  2.2

تن کنتتتتترول و حصتتتتول اطمینتتتتان از کیفیتتتتت مهمتتتتی بتتتتوده کتتتته امتتتتر ارائتتتته تعلتتتتیم و تمتتتتوزش بتتتتا کیفیتتتتت در دانشتتتتگاه هتتتتا 

 .وظیفه وزارت تحصیالت عالی میباشد

 دانشگاه ها استاداندرجه تحصیلی ا: 2.5جدول 

ره
ما

ش
 

 دانشگاه
مجموع تعداد 

 تاداناس

تادان تعداد اس

با درجه 

تحصیلی 

 لیسانس

 ستادانتعداد ا

با درجه 

تحصیلی 

 ماستر

تعداد 

با  تاداناس

درجه 

تحصیلی 

 دکترا

تعداد 

 اناث تاداناس

 060(02.5) 20( 00.1) 335 321( 45.2) 206 دانشگاه کابل 0

 52( 02.3) 5( 1.3) 063 036( 44.4) 316 دانشگاه طبی کابل 1

3 
دانشگاه پولی تخنی  

 کابل
145 (32.1 )26 005 (03.0 )31 (00.4 )12 

4 
دانشگاه تعلیم و تربیه 

 کابل
151 (45.6 )002 005 (5.6) 04 (16.2 )65 

 03( 00.4) 0( 1.2) 13 21( 52.2) 004 دانشگاه تخار 5

 2( 2.4) 1( 1) 36 50( 66.4) 015 دانشگاه بامیان 6

 1( 1) 6( 3.0) 41 043( 54.2) 020 دانشگاه خوست 5

 00( 5.1) 4( 1.6) 30 005( 55.1) 051 دانشگاه البیرونی 2

 55( 10.2) 6 (0.5) 016 100( 60.5) 343 دانشگاه بل  2

 02( 4.4) 11( 4.6) 031 152( 64.5) 430 دانشگاه ننگرهار 01

 21( 14.1) 5( 0.3) 002 155( 65.6) 321 دانشگاه هرات 00

 1( 0.1) 0( 1.5) 55 041( 51.5) 022 دانشگاه کندهار 01

 1( 1) 1( 1) 01 005( 21.1) 015 دانشگاه پکتیا 03

 035 دانشگاه جوزجان 04
(24.5 ) 

10 (1 )1 (35.1 )42 

 0( 0.5) 1( 1) 2 52( 26.6) 65 دانشگاه غزنی 05

 04( 00.6) 0( 1.2) 31 22( 51.5) 010 دانشگاه بغالن 06

05 
 

 دانشگاه کندوز
015 (52.4 )25 11 (0.2 )1 (2.3 )01 

 1( 1) 1( 1) 1 52( 011) 52 دانشگاه کنر 02

 1( 1) 1( 1) 1 32( 25.1) 41 دانشگاه لغمان 02



 .س فیصدی را نشان میدهدارقام داخل قو: نوت 

یتتت  پتتتارامیتر مهتتتم جهتتتت تضتتتمین تمتتتوزش بتتتا کیفیتتتت در دانشتتتگاه هتتتا و  استتتتادان /کارمنتتتدان مستتتلکی درجتتته تحصتتتیل

کارمنتتتدان مستتتلکی  در قتتتانون تحصتتتیالت عتتتالی صتتتریحا  تصتتتریا شتتتده استتتت کتتته. موسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی متتتی باشتتتد

متتترتبط بتتته رشتتتته ختتتویش جهتتتت پتتتیش بتتترد امتتتور تعلیمتتتی دانشتتتگاه هتتتا بایتتتد حتتتداقل دارای متتتدری ماستتتتری  استتتتادانا /

 لیکن، شرایط موجود . داشته باشند
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 10( 13.2) 1( 1) 2 52( 22.2) 22 دانشگاه فاریاب 11

 5( 2.6) 1( 1) 3 52( 26.3) 20 دانشگاه بدخشان 10

 00( 2.3) 0( 1.2) 12 22( 54.6) 002 دانشگاه پروان 11

13 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی هلمند
65 (26.2 )63 1 (1 )1  (1 )1 

14 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی بادغیس
02 (011 )02 1 (1 )1  (00.0 )1 

15 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی سمنگان
45 (25.1 )40 6 (1 )1  (6.4 )3 

16 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی پنجشیر
31 (011 )31 1 (1 )1  (1 )1 

15 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی پکتیکا
30 (011 )30 1 (1 )1  (1 )1 

12 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی اروزگان
5 (011 )5 1 (1 )1  (1 )1 

12 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی سرپل
05 (011 )05 1 (1 )1  (03.3 )1 

31 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی غور
10 (25.1 )11 0 (1 )1  (1 )1 

30 
انستیتیوت تحصیالت 

 عالی فراه
11 (25.1 )02 0 (1 )1  (11.1 )4 

 4530 مجمو 
(65.5 )

3122 
0441 (4.1 )020 

(03.2 )

652 



 فیصتتتتتد 011التتتتتی  32قتتتتترار معلومتتتتتات جتتتتتدول فتتتتتوق، . طوریکتتتتته در جتتتتتدول فتتتتتوق مشتتتتتاهده میگتتتتتردد متفتتتتتاوت استتتتتت

 در دانشتتتتگاه هتتتتا و موسستتتتات تحصتتتتیالت عتتتتالی تنهتتتتا دارای متتتتدری تحصتتتتیلی لیستتتتانس استتتتتادانا /کارمنتتتتدان مستتتتلکی 

موسستتته تحصتتتیالت / در شتتتش دانشتتتگاه . بتتتوده کتتته تتتتاثیر مستتتتقیم روی کیفیتتتت تمتتتوزش در دانشتتتگاه هتتتای مربوطتتته دارد

دارای متتتتدری تحصتتتتیلی ماستتتتتری نبتتتتوده و تمتتتتام تنهتتتتا تنهتتتتا متتتتدری  استتتتتادانا /کارمنتتتتدان مستتتتلکی  عتتتتالی هتتتتیغ یتتتت  از

تنهتتتتا  استتتتتادانا/ رمنتتتتدان مستتتتلکی کافیصتتتتد  21بتتتتیش از موسستتتته تحصتتتتیالت عتتتتالی / دانشتتتتگاه  05در . لیستتتتانس دارنتتتتد

موسستتتته تحصتتتتیالت عتتتتالی / دانشتتتتگاه  15در  استتتتتادانفیصتتتتد ا 51بتتتتیش از . دارای متتتتدری تحصتتتتیلی لیستتتتانس میباشتتتتند

بتتتتا متتتتدری تحصتتتتیلی لیستتتتانس  استتتتتادانا/ کارمنتتتتدان مستتتتلکی دانشتتتتگاه  4تنهتتتتا دارای متتتتدری لیستتتتانس بتتتتوده و تنهتتتتا در 

تنهتتتتا دارای  استتتتتادانا /کارمنتتتتدان مستتتتلکی  فیصتتتتد 65انشتتتتگاه هتتتتا بطتتتتور کتتتتل در تمتتتتام د. استتتتتفیصتتتتد  51کمتتتتتر از 

 .مدری تحصیلی لیسانس میباشند

انستتتتیتیوت / بمنظتتتور پتتتیش بتتترد امتتتور تعلیمتتتی در دانشتتتگاه هتتتا  (PhD)بتتتا متتتدری تحصتتتیلی دکتتتترا تادان بتتته استتتبیشتتتتر 

دانشتتتگاه  05در . تلتتتیکن، شتتترایط در افغانستتتتان  نتتتدان رضتتتایت بختتتش نیستتت. تحصتتتیالت عتتتالی تتتترجیا داده متتتی شتتتود

ندارنتتتتد و  (PhD)متتتتدری تحصتتتتیلی دکتتتتترا  استتتتتادانا /کارمنتتتتدان مستتتتلکی  موسستتتته تحصتتتتیالت عتتتتالی، هتتتتی  یتتتت  از/ 

رتاستتتر دانشتتتگاه هتتتای کشتتتور از متتتدری تحصتتتیلی دکتتتترا در س استتتتادانا/ کارمنتتتدان مستتتلکی فیصتتتد  4بطتتتور کلتتتی تنهتتتا 

(PhD) بتتتتا متتتتدری تحصتتتتیلی دکتتتتترا  اناستتتتتاددر سرتاستتتتر دنیتتتتا بیشتتتتتر بتتتته جتتتت ب . برختتتتوردار انتتتتد(PhD)  در بستتتتت

در انگلستتتتتان، دانشتتتتگاه هتتتتا روز بتتتته روز تقاضتتتتا بتتتته جتتتت ب . هتتتتای مستتتتلکی در دانشتتتتگاه هتتتتا تتتتتر ی  داده متتتتی شتتتتود

بتتتا درجتتته تحصتتتیلی دکتتتترا در  استتتتاداننستتتبت ا. دارنتتتد (PhD)کارمنتتتدان مستتتلکی بتتتا درجتتته تحصتتتیلی دکتتتترا /  استتتتادانا

بایتتتتد حتتتتداقل دارای درجتتتته  استتتتتاداندر ایتتتتاالت متحتتتتده تمریکتتتتا، ا. فیصتتتتد استتتتت 51دانشتتتتگاه هتتتتای انگلستتتتتان بتتتتیش از 

در کشتتتتور هندوستتتتتان، تنهتتتتا . نایتتتتل تمتتتتده انتتتتد (PhD)تحصتتتتیلی ماستتتتتری بتتتتوده و اکثتتتترا  بتتتته درجتتتته تحصتتتتیلی دکتتتتترا 

را موفقانتتته ستتتپری کتتترده میتوانتتتد منحیتتت  استتتتاد توظیتتتف گتتتردد  (NET)تزمتتتون ملتتتی واجتتتد شتتترایط بتتتودن اشخاصتتتی کتتته 

 .در این تزمون شرکت کرده میتوانندنها اشخا  که دارای مدری ماستری باشند و ت

فیصتتتتد دارای  4صتتتترف )مجتتتترب  تادانات تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتتا نداشتتتتتن استتتتموسستتتت/ وضتتتتعیت علمتتتتی در دانشتتتتگاه هتتتتا 

 نتتتتین شتتتترایط بتتتترای تحقیتتتتق و . ارائتتتته ختتتتدمات تموزشتتتتی را مختتتتتل ستتتتاخته استتتتت( (PhD)متتتتدری تحصتتتتیلی دکتتتتترا 

موسستتتات تحصتتتیالت عتتتالی مستتتاعد نیستتتت زیتتترا تحقیتتتق و تمتتتوزش بتتتا یکتتتدیگر ارتبتتتاط / ن دانشتتتگاه هتتتا تمتتتوزش در ایتتت

. انس نتتتاممکن متتتتی باشتتتتددارای متتتدری تحصتتتتیلی لیستتتت ستتتتتادانمستتتتقیم داشتتتتته و بتتتا شتتتترایط موجتتتتود در دانشتتتگاه هتتتتا و ا

بعضتتتی از دانشتتتگاه  فیصتتتد استتتت و حتتتتی در 03.2کارمنتتتدان مستتتلکی انتتتا  در ایتتتن دانشتتتگاه هتتتا تنهتتتا / تاداننستتتبت استتت

بایتتتد تتتتالش بتتته جتتت ب بتتترای برطتتترف ستتتاختن ایتتتن شتتترایط نتتتا متعتتتادل در دانشتتتگاه هتتتا . انتتتا  وجتتتود نتتتدارد استتتتادانهتتتا 

 .دانا  گرد استادانبیشتر ا

بتتترای جتتت ب اشتتتخا  بتتتا تجربتتته و درجتتته تحصتتتیلی بتتتاال در دانشتتتگاه هتتتا، بایتتتد معتتتاش و مشتتتوق هتتتای بیشتتتتری بتتترای 

مایه گتتتزاری در بختتتش معتتتارف و بخصتتتو  تحصتتتیالت عتتتالی در نهایتتتت امتتتر منجتتتر ستتتر. ایشتتتان در نظتتتر گرفتتتته شتتتود

از ایتتتن رو بایتتتد در قستتتمت افتتتزایش بودجتتته وزارت تحصتتتیالت . بتتته دستتتتآورد هتتتای بیشتتتتر ایتتتن ستتتکتور خواهتتتد گردیتتتد

در  استتتتادانا/ عتتتالی توجتتته جتتتدی مبتتت ول گتتتردد تتتتا ایتتتن وزارت قتتتادر بتتته پرداختتتت معتتتاش بهتتتتر بتتته کارمنتتتدان مستتتلکی 

 .ی ایجاد زیربناها گرددپهلو

 هاسفارش 

موسستتتتات تحصتتتتیالت عتتتتالی قتتتترار / در دانشتتتتگاه هتتتتا  استتتتتاداندرجتتتته تحصتتتتیلی ماستتتتتری بایتتتتد معیتتتتار بتتتترای استتتتتخدام 

تشتتتویق بتتته تتتتدریس و ایفتتتای وظیفتتته در دانشتتتگاه هتتتا  (PhD)در حقیقتتتت بایتتتد افتتتراد بتتتا درجتتته تحصتتتیلی دکتتتترا . گیتتترد

 .ز کیفیت الزمه برخوردار گرددگردند تا اینکه پروسه تعلیم و تحقیق ا
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 مؤثریت تفتیش داخلی 2.2

دارای  یتتت  کارمنتتتد ختتتدمات و یتتت  متتتدیر اجرائیتتته، تفتتتتیش داخلتتتیتفتتتتیش داخلتتتی بصتتتورت کتتتل بتتته شتتتمول رئتتتیس  بختتتش

مفتتتتش داخلتتتی وجتتتود  2بنتتتا  میتتتتوان گفتتتت کتتته بتتترای تفتتتتیش تمتتتام ادارت مرکتتتز و والیتتتات در مجمتتتو  . کارمنتتتد استتتت 00

اداره بتتتترای تفتتتتتیش داخلتتتتی  34کتتتته بتتتته اداره عتتتتالی تفتتتتتیش رستتتتیده استتتتت نشتتتتان میدهتتتتد کتتتته در مجمتتتتو   گتتتتزارش. دارد

اداره در والیتتتتات و  03تفتتتتتیش داخلتتتی در نظتتتتر دارد تتتتا از عملکتتتترد هتتتای  بختتتش 0323در جریتتتان ستتتتال . وجتتتود دارد

استتتتت تتتتتا از تمتتتتام  تفتتتتتیش داخلتتتتی نتوانستتتتته بختتتتشدر ستتتتال هتتتتای قبتتتتل نیتتتتز . اداره در مرکتتتتز تفتتتتتیش بتتتته عمتتتتل تورد 6

 . نموده است بازرسیت را انماید، و صرف نصف این ادار بازرسیت اادار

نبتتتوده طوریکتتته بتتته اطتتتال  رستتتانیده شتتتد قتتترارداد پتتتروژه شتتتماره  فراگیتتترستتتاحه پوشتتتش تفتتتتیش در مراجتتتا انتختتتاب شتتتده 

 لتتتتی ودر سیستتتتتم کنتتتتترول داخ هی گتتتتاهی تحتتتتت پوشتتتتش بازرستتتتی قتتتترار نگرفتتتتته کتتتته نشتتتتان دهنتتتتده ضتتتتعف 121050

وزارت تحصتتتیالت عتتتالی صتتتورت گرفتتتته تحتتتت پوشتتتش  مستتتاعدت هتتتای بانتتت  جهتتتانی کتتته بتتته. تفتتتتیش داخلتتتی میباشتتتد

وزارت متتت کور رهنمتتتود هتتتا و طرزالعمتتتل هتتتای مشتتتخ  بتتترای . تفتتتتیش داخلتتتی قتتترار نگرفتتتته استتتت بازرستتتی ریاستتتت

تفتتتتیش . بختتتش نبتتتوده استتتت قناعتتتتداخلتتتی تفتتتتیش اجتتتراات تطبیتتتق یافتتتته هتتتا و پیشتتتنهادات . تفتتتتیش داخلتتتی نداشتتتته استتتت

 .داخلی ضعیف نشان دهنده سیستم کنترول داخلی ضعیف در وزارت بوده که در نهایت منجر به فساد می گردد

. بصتتتورت جزئتتتی تطبیتتتق گردیتتتده استتتت 0321گتتتزارش بازرستتتی اداره عتتتالی تفتتتتیش در ارتبتتتاط بتتتا نتیجتتته تفتتتتیش ستتتال 

افغتتتتانی تصتتتتفیه شتتتتده استتتتت،  0024163یل و مبلتتتتو افغتتتتانی توستتتتط وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی تحصتتتت 1151226مبلتتتتو 

 . هر ند بعضی یافته ها تطبیق ناشده باقی مانده است
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 نتیجه گیری 2.8

متتتدیریت متتتالی، متتتدیریت منتتتابا بشتتتری،  سیستتتتم هتتتا درءخال وزارت محتتتترم تحصتتتیالت عتتتالی، عملکتتترد از اثتتتر تفتتتتیش

پروستتتته پتتتتالن راهبتتتتتردی . داخلتتتتی مشتتتتاهده گردیتتتتتدای خصوصتتتتی و تفتتتتتتیش ، متتتتدیریت دانشتتتتتگاه هتتتتاجتتتترااتمتتتتدیریت 

مقاصتتتد کتتته خریتتتداری گردیتتتده بودنتتتد استتتتفاده نشتتتده و از استتتتفاده بازمانتتتده  بتتترایتجهیتتتزات پزشتتتکی  نبتتتوده و دینامیتتت 

قتتتترارداد بصتتتتورت . حاصتتتتل نگردیتتتتده استتتتت بتتتتوده نیتتتتز ارتقتتتتای ظرفیتتتتت دوکتتتتتوران فتتتتامیلی کتتتته ف قتتتترارداداهتتتتدا. انتتتتد

فعالیتتتت هتتتتا را و مؤثریتتتت  باعتتتت  اضتتتافه پرداختتتت بتتتته قتتتراردادی شتتتده کتتته اقتصتتتتادیتدرستتتت تن متتتدیریت نگردیتتتده و 

 .ثر میسازدمتا

ه عتتتتدم موثریتتتتت منجتتتتر بتتتت در نهایتتتتت بصتتتتورت درستتتتت نظتتتتارت نگردیتتتتده کتتتته اتیقتتتترارداد هتتتتای ستتتتاختمانی و ترمیمتتتت 

پ یرفتتتته تتتتا در رابطتتته بتتتا قتتترارداد هتتتای مختلتتتف حفتتتظ و مراقبتتتت، ارزیتتتابی ضتتتروریات بشتتتکل درستتتت انجتتتام ن. هدیتتتگرد

عتتتدم نظتتتارت درستتتت از دانشتتتگاه هتتتای خصوصتتتی باعتتت  . دیتتتده شتتتود تیتتتا ایتتتن قتتترارداد هتتتا مفیتتتد واقتتتا میگتتتردد یتتتا خیتتتر

متتتتؤثر واقتتتتا نگردیتتتتده  نتتتتدین  تفتتتتتیش داخلتتتتی. متتتتتاثر گردیتتتتدن کیفیتتتتت درستتتتی دانشتتتتگاه هتتتتای خصوصتتتتی گردیتتتتده استتتتت

فعالیتتتت هتتتای اقتصتتتادیت و موثریتتتت ی هتتتا ایتتتن کاستتتت. از بازرستتتی بتتتاز مانتتتده انتتتد تفتتتتیشپتتتروژه در متتتدت زمتتتان تحتتتت 

زیتتتتر ستتتتوال بتتتترده را اهتتتتداف ایتتتتن وزارت  دسترستتتتی بتتتتهتحصتتتتیالت عتتتتالی را متتتتتاثر ستتتتاخته و مفیتتتتدیت محتتتتترم وزارت 

 .  است
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 3ضمیمه 

 :ست قراردادهال

لتتتتتو نتتتتتتون طتتتتتب کابتتتتتل بتتتتته مبو تجهیتتتتتزات بتتتتترای پوه  وگرافی وانجتتتتتوگرافییهیتتتتتزات کتتتتتاردقتتتتترارداد خریتتتتتداری تج. 0

 .مپت خریداری گردیدهشفاخانه اکادالر تمریکایی ، که توسط  4041211

 از افغتتتتانی 01166501تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتته مبلتتتتو  محتتتتترم قتتتترارداد بازستتتتازی دفتتتتاتر اداری و تموزشتتتتی وزارت. 1

 .توسط شرکت ساختمانی عارف 0320/5/13الی 0320/0/5تاری 

از افغتتتتتتانی  4023514الت عتتتتتتالی بتتتتتته مبلتتتتتتو قتتتتتترارداد بازستتتتتتازی  ستتتتتتقف هتتتتتتای تهتتتتتتن پتتتتتتوش وزارت تحصتتتتتتی. 3

 .توسط شرکت فلز کاری خراسان خلی  0321/01/1الی  0320/2/10

افغتتتانی از  15514014نتتتتون والیتتتت ستتتر پتتتل بتتته مبلتتتو میتتتر کتتتورس هتتتای کوتتتتاه متتتدت بتتترای پوهقتتترارداد اعمتتتار تع. 4

 . محمد امر خیلسط شرکت هللاتو  0321/00/5الی  0320/2/2تاری  

تتتتتتاری  افغتتتتتانی از  15102555عمتتتتتار تعمیتتتتتر کتتتتتورس هتتتتتای کوتتتتتتاه متتتتتدت والیتتتتتت ستتتتتمنگان بتتتتته مبلتتتتتو قتتتتترارداد ا. 5

 .توسط شرکت ساختمانی بابا لرکار، کار تن جریان دارد 0321/01/01الی  0320/2/2

افغتتتتانی از  31653532قتتتترارداد بتتتترای اعمتتتتار لیلیتتتته و حفتتتتر  تتتتاه عمیتتتتق بتتتترای پوهنتتتتتون والیتتتتت کنتتتتدز بتتتته مبلتتتتو . 6

 .  توسط شرکت ساختمانی مسلم مسعود، کار تن جریان دارد 0323/1/11ی ال 0320/01/2

افغتتتتتتتانی از  44263325قتتتتتترارداد بتتتتتتترای بازستتتتتتتازی دفتتتتتتاتر اداری و  تموزشتتتتتتتی  والیتتتتتتتت پنجشتتتتتتیر بتتتتتتته مبلتتتتتتتو . 5

 .توسط شرکت ساختمانی میرویس بالل 0321/01/05الی 0320/2/03

 6541634افغانستتتتتان شناستتتتی پوهنتتتتتون کابتتتتل بتتتته مبلتتتتو قتتتترارداد بتتتترای تتتتتامین و مونتتتتتاژ مرکتتتتز منبتتتتا معلومتتتتات . 2

 .توسط شرکت فیصل ناصر 0321/00/11الی  0321/5/11افغانی از 

و حفتتتر  تتتاه عمیتتتق بتتترای مرکتتتز منبتتتا معلومتتتات افغانستتتتان شناستتتی پوهنتتتتون کابتتتل بتتته  نمتتتاقتتترارداد بتتترای ستتتاخت . 2

 .ط شرکت ساختمانی  رخیتوس  0320/5/15الی  0320/0/05افغانی که از تاری   5022555مبلو 

نتتتتتون کابتتتتل نبتتتتا معلومتتتات افغانستتتتتان شناستتتتی پوهقلتتتتم جتتتتنس تجهیتتتزات بتتتترای  مرکتتتتز م( 05) اریخریتتتتدقتتترارداد . 01

 .توسط شرکت افغان ستیدال 0320/5/06الی  0321/01/04افغانی که از تاری   3256024به مبلو 

افغتتتتتتانی از تتتتتتتاری   01221632مبلتتتتتتو  قتتتتتترارداد بتتتتتترای اعمتتتتتتار تعمیتتتتتتر اداری  پوهنتتتتتتتون والیتتتتتتت کنتتتتتتر بتتتتتته. 00

 .توسط شرکت ساختمانی خاور 0321/6/31الی  0321/0/05

التتتتتی  0321/4/2افغتتتتتانی از تتتتتاری   4401216اطاقتتتتته پوهنتتتتتون تعلتتتتتیم و تربیتتتته بتتتتته مبلتتتتو  011طتتتترو تعمیتتتتر . 01

 .توسط شرکت پیروز بام افغان 0321/01/12

افغتتتتتتتتانی از تتتتتتتتتاری   03251311منتتتتتتتتد بتتتتتتتته مبلتتتتتتتتو قتتتتتتتترارداد اعمتتتتتتتتار تعمیتتتتتتتتر اداری  پوهنتتتتتتتتتون والیتتتتتتتتت هل. 03

 .توسط شرکت بهلول ولی 0320/01/12الی  0321/00/02
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  2–ضمیمه 

 :ست پروژه های که برای تفتیش عملکرد انتخاب شده اندل

وگرافی و انجتتتتتوگرافی  و تجهیتتتتتزات بتتتتترای پوهنتتتتتتون طتتتتتب کابتتتتتل بتتتتته مبلتتتتتو خریتتتتتداری تجهیتتتتتزات کتتتتتاردیقتتتتترارداد . 0

 .خریداری گردیده شفاخانه اکامیتکه توسط  ریکاییتمدالر  4041211

از تتتتتاری   افغتتتتانی 01166501قتتتترارداد بازستتتتازی دفتتتتاتر اداری و تموزشتتتتی وزارت تحصتتتتیالت عتتتتالی بتتتته مبلتتتتو . 1

 .توسط شرکت ساختمانی عارف 0320/5/13الی  0320/5/0

از  افغتتتتتانی 4023514قتتتتترارداد بتتتتترای بازستتتتتازی  ستتتتتقف هتتتتتای تهتتتتتن پتتتتتوش وزارت تحصتتتتتیالت عتتتتتالی بتتتتته مبلتتتتتو . 3

 .توسط شرکت فلز کاری خراسان خلی  0321/01/1الی  0320/2/10تاری  

التتتتی  0321/5/11مرکتتتتز منبتتتتا معلومتتتتات افغانستتتتتان شناستتتتی پوهنتتتتتون کابتتتتل از تتتتتاری   اعمتتتتار تعمیتتتترقتتتترارداد . 4

 .توسط شرکت فیصل ناصر 0321/00/11

ا معلومتتتات افغانستتتتان شناستتتی پوهنتتتتون کابتتتل بتتته و حفتتتر  تتتاه عمیتتتق بتتترای مرکتتتز منبتتت نمتتتاقتتترارداد بتتترای ستتتاخت . 5

 .توسط شرکت ساختمانی  رخی 0320/5/15الی  0320/0/05افغانی که از تاری   5022555مبلو 
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