
/ 

 1399 لاس

1399 

 )INSET6( ملعم هیبرت تسایر تیفرظ ءاقترا هژورپ درکلمع یتکراشم شیتفت شرازگ

 ناتسناغفا یمالسا يروهمج تلود
 شیتفت یلاع هرادا

 درکلمع شیتفت شرازگ



 
    

 

    0        

 

 فهرست

 1.......................................................................................................................................................................................... مقدمه
 

 2 ............................................................................................................................................................... خالصه یافته های تفتیش

 5.......................................................................................................................................................................................بخش اول

 5 ................................................................................................................................................................ معلومات راجع به تفتیش

 6...............................................................................................................................................................معلمین ظرفیت ارتقای پروژه مختصر معرفی

 6......................................................................................تفتیش............................................................................. موضوع انتخاب

 7.........................................................تفتیش........................................................................................................................ اهداف

 7......................................................تفتیش........................................................................................................................ معیارات

 7 ............................................................................................................................................................. تفتیش میتودلوژی و حدود

 8 ................................................................................................................................ تفتیش عالی اداره مشارکتی عملکرد تفتیش

 8.......................................................محدودیت های تفتیش............................................................................................................

 9 ........................................................................................................................................................................................ بخش دوم

 10 .......................................................................................................................................................................... یافته های تفتیش

 40 ..................................................................................................................................................................................... بخش سوم

 43-41.......................................................................................................................................................پاسخ مرجع و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Users/samiullahsabawoon/Desktop/Azizi%20File/گزارش%20مکرویان%20ها-کاپی%20نهایی.docx%23_Toc52893879
file://///Users/samiullahsabawoon/Desktop/Azizi%20File/گزارش%20مکرویان%20ها-کاپی%20نهایی.docx%23_Toc52893880
file://///Users/samiullahsabawoon/Desktop/Azizi%20File/گزارش%20مکرویان%20ها-کاپی%20نهایی.docx%23_Toc52893890
file://///Users/samiullahsabawoon/Desktop/Azizi%20File/گزارش%20مکرویان%20ها-کاپی%20نهایی.docx%23_Toc52893891
file://///Users/samiullahsabawoon/Desktop/Azizi%20File/گزارش%20مکرویان%20ها-کاپی%20نهایی.docx%23_Toc52893893
file://///Users/samiullahsabawoon/Desktop/Azizi%20File/گزارش%20مکرویان%20ها-کاپی%20نهایی.docx%23_Toc52893894


        

1  

  مقدمه

وجود نداشته  با توجه به اهمیت علم و دانش، فرایند تعلیم و تربیه از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و هیچ جامعه انسانی

است که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند. کسب علم و دانش و تولید آن اساسی ترین پایه های یک جامعه مترقی و 

ز موارد، قابل مکث جامعه انسانی در قرون گذشته وحال بوده است. پیشرفت مدرن را تشکیل می دهد که این موضوع یکی ا

نظام  و چگونگی کیفیتو توسعه یک خانواده، شرکت، سازمان و کشور مشروط و منوط به سیستم فکری، تعلیم، تربیت 

یک کشور وقتی میتواند که در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی رشد و  .میباشد تحصیلی در یک کشور

مخصوصاً کشور عزیز  طرح و عملی سازد.سکتور معارف انکشاف نماید که توجه جدی و برنامه همه جانبه و اساسی را در 

صادی، اجتماعی، فرهنگی آن صدمه بیشتر از سه دهه جنگ، تمام زیربنا های تعلیمی، تحصیلی، اقت ما افغانستان که در طی

 دیده و متضرر شده است.

، در تعلیم و تربیت بوده معارفوزارت محترم بخش های یکی از مهم ترین در سکتور معارف، بخش تربیه معلم از اینرو 

اده از ا استفمعلم نقش اساسی داشته و به هر اندازه که معلم توانا، با ظرفیت و حاکم باالی امور تدریس باشد و بتواند ب

کیفیت سکتور معارف بهتر و خوبتر میگردد. وزارت معارف نیز در امر ارتقای  بهترین شیوه های تدریس استفاده نماید

 تربیه و انکشافظرفیت معلمین و مساعد ساختن محیط سالم برای معلم و شاگرد نقش اساسی دارند. به همین منظور 

شور ک بنیاد رشد و پیشرفتاساس و  و کشور دارد در سطح االی تمامی سکتور هابسا ارزنده بثیرات أمهارت های معلمین ت

 تا بتواند نسل اینده ساز کشور را به وجه بهتر و خوبتر اموز و پرورش دهند.معلمین و اساتید  یهاسطح دانش و مهارت تابع

خر به نسبت چالش ها و مشکالت در نظام معارف کشور و انعکاس آن از طریق رسانه های مختلف صوتی، تصویری این اوادر

 کافی و مناسب از شیوه تدریس در مکاتب و عدم موجودیت ظرفیت و در کل مردم متعلمین اولیایو چاپی و عدم رضایت 

تا روی پروگرام های که ارتباط مستقیم با ظرفیت سازی مدرسین دارد،  ،تصمیم اتخاذ نمود تفتیشتدریسی، اداره عالی 

 را انجام و نتایج آن را جهت اصالح و بهبود سیستم انکشاف و ظرفیت سازی معلمین ارائه نماید.  تفتیش

تصمیم  ردر رابطه به وضعیت تعلیم وتربیه در کشوموضوع و چالش های موجود  و اهمیت بنابر حساسیت تفتیشاداره عالی 

ر تمام د وزارت محترم معارف از طرف بانک جهانی تمویل و توسط ریاست تربیه معلم که پروژه تربیه معلمین اتخاذ نمود تا

مشترکا  فتیشتاین  .تفتیش قرار دهندمورد  (ثریت و مفیدیتؤعملکرد )اقتصادیت، م تفتیشاز دید  تطبیق می گردد کشور

عالیت ها و ف توسط اداره عالی تفتیش و نماینده نهاد دیده بان شفافیت افغانستان انجام یافته است. هیئت موظف تفتیش

پروژه تربیه تحت پوشش قرار داده و تمرکز اساسی آن روی   1397الی  1395 های سال اجراآت ریاست تربیه معلم را طی

رش فعلی تفتیش، اجراآت، فعالیت ها و چگونگی تطبیق برنامه و پروژه انسیت در گزا .می باشد ت ششم ( یمعلم ) انس

 مورد ارزیابی همه جانبه قرار گرفته و نتایج تفتیش به تفصیل در بخش دوم گزارش ارایه گردیده است. ششم
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ها ومشاهدات عمده تفتیشخالصه یافته  
 

پروژه  که ،به مشاهده رسید عملکرد بوده است، تفتیشکه تمرکز  (INSET 6)تربیه معلم، پروگرام پروژه  تفتیشدر نتیجه 

 شامل برنامه( تن معلم 71.338تعداد )، از جمله گردیده بودپالن  که قبالًمعلم تن ( 73،۲۰۰تعداد ) از متذکره به طور کلی

نسبت مدیریت ضعیف برنامه از آموزش  در مرکز و والیات( تن معلم از روند آموزش 186۲تعداد )ی گردیده، متباقی آموزش

 . اندمانده باز 

نظارت از فعالیت های پروژه در جریان تطبیق و بعد  که ،اسناد و بازدید از ساحه به مالحظه رسید تفتیشهمچنان نظر به 

تا فعالیت ها به شکل معیاری آن تطبیق  ،گردیده. عدم نظارت و ارزیابی پروژه باعث نیز صورت نگرفته است از تطبیق

چگونگی  که درین گزارش باز تاب یافته است، یکی از عوامل آن عدم نظارت و ارزیابی از نگردد، مشکالت و چالش های

  پروژه می باشد.  تطبیق ولین در جریانوکارکرد مس و تطبیق پروژه

چاپ گردیده است. ( جلد کتاب 7۲،۰۰۰تعداد ) ،ظه رسید کهبه مالحدر رابطه به چاپ کتب مربیان برای استفاده معلمین 

 هخیرذدیپو اداره  درنشده و استفاده  از آن این کتب چاپ شده از یکطرف به والیات مربوطه انتقال نیافته، و از طرف دیگر

ولی ، قال گردیدهتو ان( والیت توزیع ۲3( جلد کتب ارزیابی خودی و تدریسی برای )37،9۰4تعداد ) عالوه بر آن .شده است

الیات و به و به والیات لغمان، ننگرهار ،هلمند، کندهار، زابل، کنر، نورستان، غزنی، پکتیکا، ارزگان توزیع سهمیه مربوطه

( افغانی میگردد ضیاع پول عامه 1۰،8۰۰،۰۰۰)پول مصرف شده برای چاپ کتب که مبلغ متذکره انتقال داده نشده است. 

میباشد. همچنان این موضوع نشان دهنده ضعف مدیریتی و عملیاتی برنامه و سهل انگاری مسوولین و خساره به دولت 

 میباشد.

به قیمت مجموعی  (Samsung Galaxy S5مبایل )( سیت 3۲۰، به تعداد ))انست ششم( در جریان تطبیق پروگرام 

ولی مبایل  ،کارمندان خریداری گردیده استبرای به منظور عکس برداری از جریان تطبیق پروژه  ( افغانی7،6۲5،6۰۰)

است. این در حالیست که کارمندان پروژه قراردادی بوده اند و  از کارمندان جمع آوری نگردیدههای توزیع شده دوباره 

ولی مبایل ها از نزد شان جمع  ،زمانیکه پروژه ختم گردیده است، کارمندان نیز قرارداد شان ختم و ترک وظیفه نموده اند

( 1،9۰64۰۰این موضوع نشان دهنده نبود کنترول های موثر مالی، ضعف مدیریتی و بطور اوسط مبلغ )ه است. یدآوری نگرد

 ه ضرر وارد گردیده است.به ادار(  آن ٪75افغانی بادرنظرداشت محاسبه استهالک )

برنامه آموزشی، معیار انتخاب در قسمت شامل نمودن معلمین در مشکالت و نواقص که در فوق ذکر گردیده،  عالوه بر

ر بت و راجستثکه  ،تا به گونه دقیق معلمین انتخاب و شامل برنامه می گردید، همچنان به مالحظه رسید ،موجود نبوده

، این در است درج نگردیده( TEMIS) در دیتابیس ،ترینران و ماستر ترینران و معلمین که تحت آموزش قرار گرفته اند

ته ابیس متذکره در نظر گرفثبت و راجستر اشتراک کننده گان در دیت( انست ششم) معیارات پروژهحالیست که یکی از 
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جزئیات و شهرت مکمل معلمین و ترینران را الی ختم پروژه شامل  نتواسته ولی ریاست محترم تربیه معلم شده بود،

 دیت ضعیف اداره میابشد.که این موضوع نشان دهند عدم تحقق موثر اهداف پروژه و مدی نمایددیتابیس 

وجود در مرکز متربیه معلم محترم که در جریان برنامه بین والیات و ریاست  ،هنگی نیز از جمله مشکالت می باشدعدم هما

م ریاست تربیه معلم و ریاست های والیتی معلومات کافی با جزئیات اشامل پروگرمورد تعداد معلمین  بوده است. چون در

که تمامی فعالیت ها از طریق مرکز به پیش برده شده است  نموده اند،ریاست های والیتی اظهار  ،انده داشتندر دسترس 

این موضوع نیز نشان میدهد که پروژه بصورت موثر د. نو ریاست های والیتی در مورد آگاهی ندارد و فاقد صالحیت می باش

 تطبیق نگردیده است.

تگی سکسبب ، که ی معلمین در جریان تدریس شاگردان راه اندازی گردیده استبرنامه های آموزشی برا به مالحظه اسناد،

 به نظر هیئت برنامه های آموزشی برای معلمین اگر در ایام رخصتی های زمستانی در جریان تدریس شاگردان گردیده،

 ر نظر گرفته شود بهتر خواهد بود. د معلمین در صورت امکان

یدی به شکل ق ،از والیات لغمان، ننگرهار و کابل که پروژه متذکره درین والیات تطبیق گردیده است تفتیشدر جریان 

ل طور کام از تطبیق پروژه متذکره به ،صورت گرفت معلمیننظر به اظهارات و مصاحبه که با ، ساحوی بعمل آمدبازدید 

عداد . و ت( شاکی بودندا و مواد درسیغذکی )علمین در قسمت مشکالت لوژستی، یکتعداد مرسیدند راضی به نظر نمی

فتشین م د معلمین در پاسخ به پرسشنامۀکه برای شان تصدیق نامه توزیع نگردیده است و یک تعدا ،معلمین اظهار داشتند

ت چندان که کیفی که مواد درسی )کتب( چاپ شده بدسترس شان قرار داده نشده است بلکه فوتوکاپی آن ،تحریر نموده اند

اشتراک کننده گان برنامه تصدیق نامه هایشان را الی اکنون دریافت ننموده است.  ،، بدسترس شان قرار گرفتهبی نداردخو

روز در پروسه ( 1۲)از اینکه برنامه در ایام رسمی دایر گردیده و اکثریت مکاتب به کمبود اساتید نیز مواجه اند برای مدت 

که نشان میدهد از لحاظ زمان پروژه بصورت مطلوب تطبیق نگردیده. برای اساتید  شاگردان سکتگی رو نما گردیدهتدریس 

( 5،۰۰۰)( افغانی بودجه اختصاص داده شده در حالیکه طبق اظهارات معلمین شامل برنامه مبلغ 6۰۰۰شامل برنامه مبلغ )

 ( افغانی دریافت نموده است53۰۰الی )

ششم(  )انستکه در فوق ذکر گردید، پیرامون تعداد معلمین شامل پروگرام عالوه بر چالش ها و مشکالت  تفتیشدر جریان 

معلومات کافی در دسترس ریاست محترم تربیه معلم و ریاست های والیتی که پروژه در آن والیات تطبیق گردیده است، 

ذکره که معلمین مت تثبیت شده نتوانستدر مورد شهرت مکمل معلمین، بنابر عدم موجودیت معلومات دقیق  .وجود نداشت

بیوگرافی معلمین که انتخاب  و ر و اناث شامل برنامه گردیده استبه کدام مکتب بوده، چه تعداد معلمین  ذکو مربوط

 تا برویت آن در مورد شرایط انتخاب معلمین ابراز نظر صورت می گرفت.  ،گردیده اند، از چه قرار می باشد

در مصارف عملیاتی پروژه اقتصادیت و صرفه جوی در نظر گرفته نشده. مبالغ  بالخره میتوان چنین اظهار نظر نمود که

هنگفت پولی بمنظور چاپ کتب به مصرف رسیده ولی از آن استفاده به عمل نیامده است. معیار و شرایط مشخص برای 
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زیابی برنامه نظارت و ار چگونگی انتخاب معلمین برای آموزش و ارتقای ظرفیت وجود نداشته. از موثریت و اثرگذاری تطبیق

پروژه تربیه معلم کامال ضعیف مدیریت گردیده به عمل نیامده است. از مشکالت و نواقص موجود برنامه وانمود میگردد که 

و هماهنگی الزم بین واحد های ذیربط وجود نداشته که در نهایت اهداف تعین شده برنامه بصورت مطلوب حصول و اداره 

 است. به آن نایل نگردیده
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 بخش اول
 
 
 

معلومات راجع به 
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 معرفی مختصر پروژه ارتقای ظرفیت معلمین

( در وزارت محترم معارف می EQUIP) پروژه ظرفیت معلمین یکی از شاخه های پروژه ارتقای کیفیت معارف پروژه ارتقاء

ر . فعالیت های پروژه متذکره دطریق بودجه انکشافی غیر اختیاری توسط بانک جهانی تمویل می گردداز این پروژه  ،باشد

ختم گردیده است. تمرکز اساسی تفتیش باالی  1397تحت چتر ریاست محترم تربیه معلم آغاز و در سال  1387سال 

پروگرام آموزشی داخل خدمت  که در بر گیرنده بخش ،بوده 1397الی  1395متذکره طی سال های فعالیت های پروژه 

(INSET 6 .می باشد ) 

تم،  که از آغاز فعالیت ها الی خ، لیت پیشبرد ارتقاءظرفیت پروژه متذکره را به عهده داشتهوریاست محترم تربیه معلم مسو

 :می باشدکه جزئیات آن قرار ذیل  ،پروژه را بشکل کتگوری های مختلف تنظیم نموده

را تحت پوشش آموزش و ارتقای ظرفیت قرار داده به طور عموم اساتید ( INSET 1داخل خدمت ) آموزشی پروگرام .1

 . شتر باالی میتود های درسی بوده استو تمرکز اساسی پروگرام بی

 هایبا درنظرداشت انست اول بیشتر تمرکز آن باالی کتگوری های مختلف یعنی تریننگ ( 4و  3،۲) انست های .2

و انست های یاد شده به چهار بخش تقسیم بندی گردیده، که شامل  بخش های )  اختصاصی برای معلمین بوده

ریاضیات، ساینس، علوم اجتماعی و علوم اسالمی( که محتویات درسی آن برای معلمین  بطور جداگانه برای هر 

 مضمون پیداگوژی مشخص تدریس گردیده است.

که ، پیداگوژی عالی برای تمام معلمین برنامه های آموزشی برگذار گردیده است انست پنجم در مورد مهارت های .3

 بدون در نظرداشت رشته تحصیلی معلمان در نظر گرفته شده است. 

و طریقه ارزیابی  اهمیت ارزیابی خودی مسلکی اساتید مفاهیم و ست ششم: بطور عمده اهداف این پروگرام رویان .4

زم برای ای الرض تقویه و تشویق ارزیابی خودی معلمین از معیار های تدریس، قابلیتهخودی و تفکر تمرکز داشته و غ

 . و روند تدریس بوده استاهداف آموزش آگاهی از و  تدریس طبق معیارها 

 انتخاب موضوع تفتیش

و  چاپی به نسبت چالش ها و مشکالت در نظام معارف کشور و انعکاس آن از طریق رسانه های مختلف صوتی، تصویری و

متعلمین از شیوه تدریس در مکاتب و عدم موجودیت ظرفیت کافی و مناسب تدریسی،  مردم بخصوص والدینعدم رضایت 

دریافت نظریات از طریق تدویر جلسات متعدد با نهاد های جامعه مدنی و رسانه ئی، اداره عالی تفتیش تصمیم اتخاذ نمود، 

ا انجام و نتایج آن را جهت اصالح و تا روی پروگرام های که ارتباط مستقیم با ظرفیت سازی آموزگاران دارد، تفتیش ر

 بهبود برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی معلمین ارائه نماید. 
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موضوع پروژه تربیه معلمین را با نظر داشت مشکالت در موضوع و چالش های  و اهمیت اداره عالی تفتیش بنابر حساسیت

چگونگی تطبیق پروژه دیت، مؤثریت و مفیدیت ( ) اقتصا موجود در ارائه خدمات تعلیمی، جهت اجرای تفتیش عملکرد

 انتخاب نموده است.

 اهداف تفتیش

 احتواء می نماید: را بانظرداشت اصول اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت موارد ذیلهدف تفتیش عملکرد 

آیا پروژه ارتقاء ظرفیت ریاست تربیه معلم به شکل مؤثر و مفید آن تطبیق گردیده و نتایج آن جهت ارتقاء ظرفیت  -

معلمین، تشویق شاگردان اناث و جذب شان در دارالمعلمین ها قناعت بخش و اهداف تعیین شدۀ پروژه تحقق یافته 

 و یا خیر؟  

و والیات جهت بهبود کیفیت معارف از طریق بلند بردن ظرفیت اساتید های آموزش داخل خدمت در مرکز  آیا برنامه  -

 به اساس نیازمندی های معلمین صورت گرفته است یا خیر؟

 آیا یک فضای مناسب آموزشی برای معلمین اناث و ذکور از طریق کوالتی گرنت و جندر گرنت ایجاد گردیده است؟ -

 نایل آمده و یا خیر؟آیا برنامه امتیاز منطقوی به اهداف تعیین شده  -

 آیا بخش های تدارکات، مالی و منابع بشری مربوط به پروژه متذکره به طور مؤثر و مفید فعالیت داشته اند و یا خیر؟ -

 تفتیش اتمعیار

 موارد ذیل میباشد: معیارهای مورد استفاده برای اجرای تفتیش عملکرد شامل

 اهداف و شاخص های برنامه -

 چارچوب اندازه گیری عملکرد پروژهفعالیت های اساسی و  -

 قانون امور مالی و مصارف عامه -

 میزان بودجه پروژه، تخصیات صادره و بودجه مصرف شده -

 قانون و طرز العمل تدارکات -

 پالن های تطبیق پروژه -

 تفاهمنامه ها و رهنمودات کاری -

 حدود و میتودولوژی تفتیش

Iبرنامه آموزشی داخل خدمت ) 1397الی  1395این تفتیش فعالیت ها و عملکرد های سال های  NSET 6 را تحت پوشش )

( تربیه معلم در بخش های امور ۲7۰385، مفیدیت و مؤثریت پروژه شماره ) اقتصادیتقرار داده و تمرکز آن بیشتر روی 
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محترم تربیه معلم در ریاست  1398مالی، نیروی انسانی و تدارکاتی میباشد. این بازرسی عمالً در اول برج جدی سال مالی

بعد از دریافت پاسخ مرجع پیرامون یافته های تفتیش و با در  ۲9/۰5/1398آغاز و به تاریخ  مربوط به وزارت محترم معارف

افزون بر آن در این بازرسی به گونه نمونه از مکاتب  .سه اصل )اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت( تکمیل گردیده است نظر داشت

 ، لغمان و کابل(، نیز بازدید ساحوی بعمل آمده است.  سه والیت ) ننگرهار

با توجه به اهمیت معارف و خصوصاً تربیه معلم که ستون فقرات کشور را تشکیل می دهد و تأثیر مستقیم باالی تعلیم و 

Resulتربیه فرزندان کشور دارد، درین بازرسی روش به اساس نتیجه ) t  Baseاء ( تعیین گردیده است، که بخش ارتق

ظرفیت معلمین پروژه متذکره را تحت پوشش قرار داده است. در جریان بازرسی مفتشین برای جمع آوری معلومات و 

اطالعات، تحلیل و تجزیه ارقام از پرسشنامه ها، جلسات با مدیران ارشد و کارمندان، کنترولهای فزیکی، بازدید ساحوی، 

شین مرحله اجرای تفتیش را طی جلسه رسمی با رهبری وزارت و ریاست چک اسناد و مصاحبه ها استفاده بعمل آورده. مفت

آغاز و در این جلسه حدود، اهداف و میتودولوژی تفتیش مورد بحث قرار  1398محترم تربیه معلم در ماه جدی سال مالی 

سه شریک در جریان جل گرفته است و افزون بر آن دالیل انتخاب موضوع و تأثیرات متوقع از نتایج تفتیش  نیز با مسوولین

 گردیده است. 
 

 مشارکتی اداره عالی تفتیش عملکرد تفتیش

اعتماد میان شهروندان و إدارات سکتور عامه،  وایجاداداره عالی تفتیش به منظور افزایش بیشتر شفافیت، حساب دهی 

نهادهای  دهونماینتفتیش های مشارکتی را انجام میدهد. در این تفتیش ها تیم که متشکل از مفتشین اداره عالی تفتیش 

هدف اساسی دخیل سازی جامعه مدنی دخیل ساختن مدنی می باشد، تفتیش های مشارکتی را در مراجع انجام میدهد. 

نظریات شهروندان در فرایند تفتیش می باشد. در تفتیش فعلی نیز نماینده نهاد دیده بان شفافیت أفغانستان در  افکار و

 مرحله پالن گذاری و اجرای تفتیش نقش داشته و با اداره عالی تفتیش در زمینه همکاری نموده است.

  محدودیت های تفتیش

وارد م را متأثر ساخته است. میتدولوژی تفتیشهیئت مؤظف در جریان تفتیش با محدودیت های روبرو گردیده است که 

 ذیل از جمله محدودیت های بوده که مفتشین به آن روبر گردیده است

گرفته وجود از اجراآت صورت به دلیل ختم پروژه، کارمندان پروژه متذکره عمالً موجود نبوده بناً پاسخگویی کامل  -

 نداشت

 اداره غیرمنظم بودن سیستم فایلینگ -

 جوابات استعالمیه های هیئت مؤظف در تاخیر عدم ارائه معلومات و اسناد الزم به هیئت و  -
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 بخش دوم

 یافته های تفتیش
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 1یافته شماره 

 از برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت شامل هدف ( تن معلم1862تعداد ) شدن مستفیدعدم عنوان یافته: 

(INSET 6)  
 تشریح یافته

طرح ( تن معلم 73۲۰۰هدف تعیین شده پروژه، آموزش تعداد ) ریاست محترم تربیه معلم، 1395سال  پالنبه اساس 

عداد ت و گزارش پروژه، لینواز جانب مسو ولی نظر به معلومات ارائه شده بود تا تحت برنامه آموزشی قرار گیرند. گردیده

برنامه  در جریان تطبیق برنامه شامل( تن 186۲و ارتقای ظرفیت قرار گرفته و تعداد ) معلم تحت آموزش ( تن71338)

کره پروژه متذمریدیت واحد  نشان دهنده آنست که این اجراآت .نگردیده و ارتقای ظرفیت آن صورت نگرفته استمتذکره 

 .دهدرا تحت آموزش قرار معلمین  پروژهطرح  پالن ومطابق نتوانسته 

اساسی عدم رسیدن به اهداف تعین شده برنامه ریزی نادرست بخش موبوطه بوده که نتوانسته تمام معلمین انتخاب علت 

دجه از بخش معلمین برای ماستر ترینران تعدیل بوشده برای برنامه را تحت آموزش قرار دهند. بخش مربوطه دلیل آن را 

 ( بودجه منظور شده٪35در حدود ) 1395نتوانسته الی ختم سال  ریاست تربیه معلمعنوان نموده. این در حالیست که 

ه در صورتیکازینکه هدف پروژه ارتقای ظرفیت و آموزش معلم بوده، بناَ  نماید.مصرف بصورت درست مدیریت و  خویش را

( تن معلم شامل 186۲مینمود، نه تنها اینکه تعداد ) و مدیریت میتوانست بودجه خویش را بصورت مطلوب مصرفاداره 

ی برای جذب بیشتر معلمین در برنامه ارتقا بلکه زمینهارتقای ظرفیت صورت میگرفت و تحت آموزش قرار میگرفت برنامه 

 ظرفیت مساعد میگردید.

 

 پاسخ مرجع 

ابراز قناعت صورت گرفته است و علت تحت پوشش  توسط ریاست محترم تربیه معلم ،تفتیشپیرامون یافته ها و مشاهدات 

   . تذکر نموده اندتعدیل بودجه از بخش معلمین برای ماستر ترینران ( تن معلم را 186۲قرار ندادن تعداد )

 

 هیئتسفارش 

که از روند آموزش در پروژه انست ششم باز مانده اند، در  ین،معلم( تن 186۲ریاست محترم تربیه معلم، متباقی ) -

 .و تحت آموزش قرار دهندبرنامه های بعدی آموزشی شامل 

برای همچو برنامه ها بودجه پروژه بصورت واقعبینانه و همه جانبه با درنظرداشت فعالیت ها و برنامه ریزی صورت  -

که هم اصل صرفه جوی رعایت گردد و هم اداره به اهداف تعیین  گرفته بودجه سازی شود و به شکل مدیریت گردد

 شده نایل آید.
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 2یافته شماره 

راک جهت اشت مکاتب معلمین ولسوالی های والیات و  انتخاب برای چگونگی عدم موجودیت معیارعنوان یافته: 

 در برنامه آموزشی 

 تشریح یافته

لف والیات مخت یتا میعار برای چگونگی انتخاب ولسوالی ها است ها الزم برای تطبیق موثر و بهتر همچو برنامه ها و پروژه

و معلمین که از مکاتیب مختلف در برنامه های ارتقای ظرفیت اشتراک مینماید وجود داشته باشد و به اساس معیارات 

 مشخص معلمین واجد شرایط انتخاب گردد تا برنامه موثر و مفید واقع گردد. 
 

 تی والیجهت انتخاب معلیمن و ولسوالی هاکدام معیار خاص ( انست ششم) رهنمود مالحظه رسید که دربه  در اثر بررسی

صرف ریاست معارف والیتی و مدیریت های معارف در هر  ،برنامه آموزشی وجود نداشته دربه منظور اشتراک معلمین شان 

ه طه بولی معیار خاص در راب ، نموده اند معرفی)انست ششم(  برنامه آموزشی اشتراک درتعداد معلمین را جهت  ،ولسوالی

که در ینا از .که به اساس کدام معیار معلمین برای این برنامه انتخاب گردیده استموجود نبوده  و مناطق انتخاب معلمین

( 1۲)طی  مواد ورکشاپبرای ( افغانی 3۰۰کرایه و مبلغ )( افغانی ۲۰۰روزانه مبلغ ) برای هر معلم برنامه آموزشیجریان 

باید برای انتخاب بنابر این  .در نظر گرفته شده است برای هر اشتراک کننده ( افغانی6۰۰۰مبلغ ) برنامه آموزشی روز

ورت که چنین کار ص ،ات خاص در نظر گرفته میشد تا معلمین واجد شرایط تثبیت و شامل برنامه می گردیدمعیار معلمین

 نگرفته است.
 

و ریاست های  علومات ریاست های دارالمعلمینبه اساس م نداشته صرفمعیار وجود نیز در رابطه به انتخاب ولسوالی ها 

که چنین کار مانع مستفید شدن معلمین از هر مکتب  تحت پوشش قرار گرفته است، ولسوالی ها و مکاتب، ،معارف والیتی

رسی در جریان باز ،ننگرهار و لغمان بازدید بعمل آورد ظف از والیتؤئت مبه گونه مثال هیگردیده. )انست ششم( از پروگرام 

)انست ششم( ولسوالی آن شامل تریننگ ( 9تعدا ) صرف( ولسوالی والیت ننگرهار، ۲3) که از مجموع بمالحظه رسید

. مستفید گردیده)انست ششم( از برنامه آموزشی ( تن 89۰۰صرف تعداد ) ( تن معلم16۰۰۰)تعداد دیده و از مجموع گر

تا به اساس آن ولسوالی ها  ،واضح در نظر گرفته نشده استانتخاب تعداد معلمین و ولسوالی ها در رهنمود متذکره  معیار

که علت آن عدم هماهنگی بین ریاست معارف والیتی و ریاست تربیه معلم  و معلمین واجد شرایط شامل پروگرام گردد.

ات مشخص جهت انتخاب ولسوالی بوده که این عمل باعث عدم پوشش کامل ولسوالی جهت ترتیب یک میکانیزم و معیار

 ها و بالخره عدم مستفید شدن تعدادی از ولسوالی ها از برنامه آموزشی گردیده است.
 

 پاسخ مرجع 
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که  ،است و در پاسخ تحریر نموده اند ریاست محترم تربیه معلم ابراز قناعت نموده تیش،پیرامون یافته ها و مشاهدات تف

 مسوولین و مدیران مربوطه معارف والیات و ولسوالی ها مسوولیت انتخاب و معرفی معلمین را بعهده داشتند. 
 

 هیئتسفارش 
 

 جامع ممیکانیز ،مین، انتخاب والیات و ولسوالی هادر قسمت انتخاب معلبرای تدویر برنامه های بعدی ریاست تربیه معلم 

و  دیاببه گونه واضع و روشن انعکاس  آموزشیتا در آن معیارات انتخاب و شرایط اشتراک در برنامه های  ترتیب نمایدرا 

 ه اساسی طبق معیار، انتخاب گردد. والیات مورد نظر به گون یتمام ولسوالی ها

 

 3یافته شماره 

 1397الی  1395به گونه مکمل طی سال های بودجه پروژه تربیه معلم  اداره تربیه معلم نتوانستهعنوان یافته: 

 کاری ضعیف میباشد. مصرف نماید که نشان میدهد در اداره ظرفیت

 تشریح یافته

بودجه سازی برای یک برنامه و پروژه بر اساس طرح برنامه ها و تعین اهداف آن صورت میگیرد و تقسیم بندی بودجه  اصوالَ

بودجه خویش را با  بتواندچگونگی نحوه مصرف آن رابطه دارد. به هراندازه که اداره به مطابق فعالیت های اساسی و 

نشان دهنده مدیریت سالم در یک اداره نماید مصرف عیین شده رای حصول اهداف تموثریت آن باقتصادیت و درنظراشت 

 میباشد.

به  کاملکه به منظور تمویل پروژه متذکره در نظر گرفته شده بود، به طور ه چنانچه به مالحظه رسید، طی سه سال وجو

جدول نشان دهنده ضعف مسوولین در برنامه ریزی و مصرف بودجه می باشد. مصرف نرسیده، عدم مصرف کامل بودجه 

 ذیل معلومات در رابطه به بودجه منظور شده، مصرف شده در پروژه و مقدار عدم مصرف آن را نشان میدهد.
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 (1397الی  1395( تخصیص بودجه و فیصدی مصرف پروژه تربیه معلم طی سه سال )1جدول شماره )

باقیمانده از فیصدی 

 بودجه منظور شده

باقیمانده از تخصیص 

 صادره 

باقیمانده  از اصل  

 بودجه منظوری
 مصرف شده

مجموع بودجه  

 بعد از تعدیالت
 سال کود پروژه

35% 100,171,914 693,293,511 1,276,993,846 1,970,287,358 270385 1395 

34%  66,403,598 239,763,511 473,981,927 713,745,439 270385 1396 

0.49% - 94,874 19,232,224 19,327,098 270385 1397 

 

 شده( بودجه منظور ٪35( میلیون افغانی معادل )693باالتر از )  1395جدول فوق نشان میدهد که اداره نتوانسته در سال 

 ( میلیون افغانی بودجه منظور شده را۲39باالتر از ) 1396شده پروژه را مصرف نمایند. همچنان، اداره نتوانسته در سال 

برنامه ریزی غیر دقیق ( تن معلمین در برنامه آموزشی و 186۲ن تعداد )عدم تحت پوشش قرار داد آن علتمصرف نماید. 

. عدم مصرف بودجه منظور شده نشان بودجه می باشد در زمان ترتیب نیازمندی توسط مسوولین پروژهدر بخش تثبیت 

دهنده نبود ظرفیت در اداره میابشد. در حالیکه اداره میتوانست از بودجه منظور شده معلمین بیشتر را آموزش و زمینه 

ردیده و رست مدیریت گبهتر برای ارتقای ظرفیت مساعد مینمود. بناَ چنین میتوان نتیجه گیری کرد که برنامه بصورت ناد

 اجرآآت صورت گرفته ضعیف ارزیابی میگردد.

 

 پاسخ مرجع 

 پیرامون یافته ها و مشاهدات فوق، مرجع نظر موافق ارائه نموده است. 

 هیئتسفارش 

صادی و اقت ثر، مفیدؤبه گونه م منظور شده را  بودجهدر برنامه های بعدی بادرنظرداشت معقولیت آن ریاست تربیه معلم 

 . مصرف نمایندبرنامه  طبق فعالیت های اساسی و حصول اهداف

 

 4یافته شماره 

 (نست ششما) پروگرام لین در جریانوومس و عملکرد ی پروژهفعالیت ها و ارزیابی عدم نظارتعنوان یافته: 

 تشریح یافته

دایر گردیده  آموزگار (9۲1۲۰) والیت کشور برای بیشتر از( 34) در 1396و  1395طی سالهای ( انست ششم) پروگرام

( تانس) تایج مقایسوی آن با پروگرام هاین در مورد ،ادولین و مالحظه اسنوبه اساس معلومات ارائه شده منجانب مس ،بود
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ه اساس اصول ب ولین صورت نگرفته است.ورت توسط مسپروژه، ارزیابی و نظا نتایج پیشرفت آن از یفیصد قبلی و چگونگی

 ی و نتایج بدست آمده در پروژه ها و برنامه هایتا فعالیت های انجام شده ارزیاب ،مدیریت، بعد از ختم هر پروژه الزم است

 بعدی عملی و تطبیق گردد.

 (INSETء )بیه معلم در هر مرحلهبوده است، میبایست ریاست محترم تر مرحلهدارای چندین  )انست( ینکه پروژه ا از

پروژه  از آنبعد ها و نواقص جهت بهبود تطبیق،  ءخالارزیابی را به منظور اصالح ، نتایج بدست آمدهء پروژه را انجام ارزیابی

ت( )انسعدم انجام ارزیابی پروژه در ختم هر افزون بر  که چنین ارزیابی اصالً صورت نگرفته و می نمود، جدید را طرح و آغاز

بزرگ دانسته شده و در  کرد مسوولین نقیصهء، که چنین عملت دوامدار نیز صورت نگرفتهی نظارتطبیق پروژه ها ، از

علت آن ضعف در ترتیب پالن نظارتی ساالنه، ( می باشد. Project Managmentتناقض با اصول اداره و مدیریت پروژه )

تطبیق مؤثر پروگرام متذکره در کمبود پرسونل مسلکی بوده که این عمل باعث بروز چالشها و عدم حصول اطمینان از 

 سطح مرکز و والیات گردیده است.
 

 

 پاسخ مرجع 

 پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، ابراز قناعت صورت گرفته است.
 

 هیئتسفارش 
 

بمنظور تطبیق بهتر برنامه ها و پروژه های ارتقای ظرفیت میکانیزم ها و پالن های مشخص برای نظارت ریاست تربیه معلم 

 چگونگی زاو ارزیابی قبلی، جریان تطبیق برنامه و برای بعد از تطبیق برنامه داشته باشد. مطابق پالن و اهداف تعیین شده 

نتایج بدست آمده که شامل نواقص،  و دادهقرار مورد ارزیابی  نظارت نموده، موثریت و مفدیت پروژه راتطبیق پروژه ها 

  در نظر داشته باشد. و پروژه دیگر مراحل بعدی پروژه در ،میباشد مشکالت، چالش ها، محدودیت ها و فرصت ها

 

 5یافته شماره 

به واحدهای ذیربط ( جلد کتاب برای مربیان برنامه آموزشی چاپ ولی آنرا 72،000اداره به تعداد )عنوان یافته: 

پروژه  بودجه ی( افغان10،800،000توزیع ننموده و از آن استفاده صورت نگرفته که نشان دهنده ضیاع مبلغ )

  میباشد

 تشریح یافته
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جلد کتب مربیان به زبانهای دری و پشتو با شرکت حبیب اهلل حسیب گروپ ( 7۲،۰۰۰) قرار بازرسی قرارداد تهیه و چاپ

چاپ کتب برای  برای مدت چهار هفته عقد گردیده است. ۲8/۰1/1396افغانی از تاریخ  (1۰.8۰۰.۰۰۰) به مبلغ مجموعی

 کرهکتب متذ ،جنسی معتمدبوده و نظر به مالحظه اسناد و کنترول عینی از دیپو ( انست ششم) مربیان شامل پروگرام

روز برای  (186) بوده و مدت ۲8/۰۲/1396قرارداد باشد. تاریخ ختم  موجود گدام می توزیع نگردیده و فعالً برای مربیان

بیه معلم صورت گرفته است و دلیل خیر از جانب ریاست محترم تر( یوم تأ186) در حقیقت .شرکت تمدید داده شده است

 رددنگن آن تهیه زمان معیو که کتب چاپ شده به وقت  شده بسبخیر ان کتب خوانده اند و همین تأن را اصالحات و دیزآ

ختم شده  1396در سال )انست ششم( گرام درحالیکه پرو است. توزیع نگردیده  ت(ئهی تفتیش)ختم روند  تا الحالو 

 است.

ال در قب منظور هدف مشخص چاپ گردیده است، مورد استفاده قرار نگرفته، چنین عملکرد مسوولینبدر واقع کتب که 

یاع ض عالوه بر آن وجوه که باالی چاپ کتب متذکره به مصرف رسیده است .ضعیف ارزیابی می گردد بسیارچاپ کتب 

پول عامه بوده، ازینکه کتب برای هدف مشخص چاپ گردیده ولی از آن استفاده به عمل نیامده در حقیقت اهداف برنامه 

ملکرد شده است. چنین عتطبیق موثر برنامه وارد و چگونگی  متاثر گردیده و تاثیرات منفی باالی ارتقای ظرفیت معلمین

 ضعیف اداره نشان دهنده سهل انگاری مسوولین، عدم شفافیت در اجراآت و مدیریت ضعیف برنامه میباشد.

 

 پاسخ مرجع 

 پیرامون یافته ها و مشاهدات تفتیش، ابراز قناعت صورت گرفته است.
 

 هیئتسفارش 

ل در توزیع آن تعلل و سه ،هبه چاپ رسید از ختم پروژهبعد ختم گردیده، و کتب مربیان )انست ششم( ینکه برنامه ا از -

 ازکتب متذکره در برنامه های دیگر اداره استفاده به عمل آید. انگاری صورت گرفته

مسوولین که در زمینه سهل انگاری نموده و نتوانسته کتب مورد نیاز را طبق زمان ضرورت آن تهیه و تنظیم نماید  -

 مسوولین ذیربط اخطاریه درج سوانح داده شود.کسب مسوولیت مینماید. به 
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 6یافته شماره 

، استفاده از روش به والیات آن توزیع و انتقالو  ( جلد کتب برنامه17،096به تعداد )م چاپ عدعنوان یافته: 

 و عدم ارایه خدمات متوازن و عادالنه برای تمام والیات داوطلبی خریداری پرچون خالف قانون تدارکات

  یافته تشریح

جلد ارزیابی خودی و تدریسی تفکری معلمین به زبان دری از طریق خریداری پرچون به  (55.۰۰۰)چاپ کتب تعداد 

 . صورت گرفته استبا شرکت بسته بندی و تولیدی حبیب اهلل حسیب گروپ قرارداد   افغانی( 3.575.۰۰۰)مبلغ
 

( والیات 1۰تعداد ) به و انتقال گردیده، ولی والیت توزیع( ۲3) برای اب( جلد کت37،9۰4مالحظه اسناد به تعداد )نظر به 

 .رفته استصورت نگتوزیع انتقال و هلمند، کندهار، زابل، کنر، نورستان، غزنی، پکتیکا، ارزگان  لغمان، ننگرهار، توالی شامل

عدم چاپ کتب به زبان پشتو، انتقال و توزیع آن به والیات های مشخص قابل پرسش بوده. دیده میشود که اداره در ارایه 

که این موضوع موثریت پروژه را نیز متاثر ساخته خدمات متوازن و عادالنه به همه والیات و اقشار جامعه ضعیف عمل نموده 

 است.

 به مشاهده ند وسفر نمود( والیت، هیئت به دو والیت ۲3سناد به طور قیدی از جمله )هیئت و مالحظه ا به اساس ارزیابی

رای ب که بعداً ،است قرار داده شده ور سافت کاپی بدسترس دارالمعلمین هابط والیات لغمان و ننگرهارکه سهمیهء رسید 

ولی کتب چاب شده به دسترس معلمین قرار داده نشده است.  ،گردیدهفوتوکاپی )انست ششم(  تعداد اشتراک کنندگان

رارداد ق با شرکت حبیب اهلل حسیب  ،که از کیفیت الزم برخوردار باشدکه به منظور چاپ اساسی کتب  این در حالیست

که ست این درحالی . در عمل کتب متذکره فوتوکاپی و بدسترس اشتراک کننده گان قرار گرفته است ولی ،صورت گرفته

مصرف چاپ کتب با مصرف فوتوکاپی آن تفاوت دارد. شرکت قراردادی مکلفیت های خویش را بصورت درست انجام نداده 

و اداره پول بیشتر را به قراردادی پرداخت نموده است. چنین اجراآت نشان میدهد که شفافیت در عملکرد اداره وجود 

 ه پرچون صورت گرفته است.نداشته و چاپ کتب خالف قانون تدارکات از طریق شیو
 

 پروسیجر های معقول توزیع عملی ،افزون بر آن در توزیع کتب متذکره نیز مشکالت موجود بوده، قسمیکه مالحظه گردید

جلد ( ۰۰۰،55)تعداد  از مجموع چنانچه بعمل نیامده است.نگردیده و از فورمه جات معیاری در توزیع کتب نیز استفاده 

جلد ( ۰96،17)تعداد  توزیع گردیده و متباقی (5 ( جلد آن توسط فورم جات ) ف س9۰6،37اد ) تعد ، چاپ شده ابکت

است. از اجرآات صورت گرفته معلوم میگردد  توزیع گردیدهبخش انکشافی  غیر رسمی توسط هیک پرز به اساسصرف  ،آن

( جلد کتب وجود 17،۰96توزیع تعداد )و ازینکه اسناد رسمی برای در نظر گرفته نشده  در توزیع کتباصول اداری  که

  ممکن کتب کمتر توسط شرکت چاپ گردیده باشد.  ندارد،
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چنین اجراآت اداره نشان دهنده عدم شفافیت در امور مالی و عملیاتی، ضعف مدیریتی برنامه، نبود کنترل های موثر مالی، 

 عادالنه تعلیمی میباشد.سوء استفاده از منابع پروژه، عدم توازن در ارائه نمودن خدمات 
 

 پاسخ مرجع 

دجه نسبت عدم موجودیت بو به : اندکهتیش، ابراز قناعت صورت گرفته است و ابراز داشته پیرامون یافته ها و مشاهدات تف

 و طوالنی بودن روند تدارکات نتوانسته اند، کتب مورد نیاز را چاپ و بدسترس معلمین قرار دهند. 
 

 هیئتسفارش 

 تربیه معلم برای توزیع کتب و سایر اجناس مطابق اصول اداری از فورمه جات معیاری استفاده نماید.ریاست  -

جلد کتب را توزیع نموده اخطاریه  (۰96،17)اشخاص که بدون درنظرداشت طی مراحل اصولی و بطور غیر رسمی تعداد  -

 در برنامه های بعدی طبق ضرورت کتب آموزشی به هر دو زبان ملی چاپ گردد. درج سوانح داده شود.

( والیت کتب ارسال ننموده و نتوانسته پروژه را بصورت درست مدیریت نماید به بخش 1۰مسوولین ذیربط که به تعداد ) -

نانه برنامه ریزی موثر واقعبی برای تطبیق موثر پروژه، پالن گذاری ودر برنامه های بعدی . های دیگری اداره تبدیل گردد

 صورت گیرد. ( استفادهLesson Learnصورت گیرد و از مشکالت موجود پروژه بحیث )

 

 7یافته شماره

 تا از پروژه و ریاست های والیتی معارف باعث گردیده هماهنگی بین ریاست تربیه معلم عدمعنوان یافته: 

 بصورت موثر و اثر بخش نظارت به عمل نیاید و تطبیق نگردد

 تشریح یافته

بمنظور تطبیق موثر برنامه ارتقای ظرفیت معلمین نیاز است تا هماهنگی الزم بین ریاست تعلیم و تربیه و ریاست های 

یتی وزارت معارف و مدیریت های والیتی وجود داشته باشد. ریاست تربیه معلم میبایست با همکاری ریاست های وال

ولسوالی ها اشخاص و معلمین واجد شرایط را با درنظرداشت هماهنگی موثر به برنامه معرفی و بصورت مشترک پروژه را 

 در تمام والیت بصورت موثر تطبیق مینمود و از آن نظارت مستمر به عمل میامد.

ه برنامنوع نظارت از  ، هیچلغمان ننگرهار و معارف والیت های یاستمنجانب رشده به اساس مالحظه اسناد و معلومات ارائه 

پروسه نظارت و تعیین معیار انتخاب معلمین برای  است. معارف صورت نگرفته های توسط ریاست( مانست شش) آموزشی

 کدام صالحیتت به پیش برده شده است، و این ریاس انب ریاست عمومی تریبه معلم کامالًاز ج)انست ششم( پروگرام 

 نظارتی نداشته است.
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ه ب)انست ششم( به صراحت تذکر بعمل آمده است که، تطبیق پروگرام )انست ششم( حالیست که در رهنمود این در 

تحت رهبری کامل ریاستهای معارف والیتی تطبیق میگردد. در این صورت ریاست معارف  ،همکاری ترینران و ماسترترینران

ولی  ،صورت می گرفتتا  از این پروسه مهم  نظارت دوامدار   ،ایجاد می نمودیست یک تیم نظارتی مسلکی ئوالیتی میبا

 در فعالیت های نظارتی ،ننموده و ریاست تربیه معلم مرکز عمل)انست ششم( متأسفانه ریاست متذکره طبق رهنمود 

 ،که عمالً در ساحه موجود می باشد ،تا ریاست معارف لغمان مداخله نموده است و نگذاشته ننگرهار و تاریاست معارف والی

ضعف مدیریتی پروژه، نبود پالن و برنامه ریزی  آن علت مستمر از روند و تطبیق برنامه آموزشی نظارت نماید. به گونه

 تا پروژه بصورت موثر در والیات تطبیق نگردد.که این عمل باعث  نبود یک تیم مسلکی نظارتی منظم عملیاتی و

 پاسخ مرجع 

 از تدویر برنامه های آموزشی، که قبل ،اندمحترم تربیه معلم تحریر نموده  ریاست، تفتیشمشاهدات یرامون یافته ها و پ

ارسال گردیده است و کاپی اسناد در مستوفیت ها موجود می والیتی  مسوولین پالن، بودجه و رهنمود تریننگ به تمامی

اینکه چرا معلومات خواسته شده توسط هیئت بدسترس شان توسط ریاست های والیتی قرار داده نشده است، برای  باشد.

 یاست تربیه معلم معلوم نمی باشد. ر

 در مورد عدم نظارت از روند برنامه آموزشی، ریاست محترم تربیه معلم ابراز قناعت نموده است. 

 

 هیئتسفارش 

 های بعدی به اساس یک پالن و برنامه مشخص هماهنگی بین واحدهای ذیربط ایجاد گردد.برای تنظیم موثر برنامه  -

 برای نظارت و ارزیابی موثر از تطبیق برنامه پالن های منظم نظارتی و ارزیابی ترتیب و تطبیق گردد. -
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 8یافته شماره 

 عقد قرارداد ها و حواله ها در والیت لغمان طی مراحل و نواقص و مشکالت مالی و تدارکاتی درعنوان یافته: 

 تشریح یافته

قرار بازرسی قرارداد تهیه و خریداری اجناس جندرگرنت ضرورت ریاست دارالمعلمین مرکزی و حمایوی با شرکت لوژستیکی 

 گردیدهعقد  ۰5/۰8/1395الی  ۰5/۰6/1395( افغانی از تاریخ  4،819،13۲محمد طیب پاینده خیل به مبلغ مجموعی ) 

  نواقص و مشکالت ذیل به نظر رسید. . در طی مراحل قرارداداست

بتاریخ گاهی سایر شرکت ها برنده جهت آشرکت صورت گرفته است، اما اعالن  ۲4/۰5/1395یخ بتار آفرها ارزیابی -

هنده ان دکه نش ، یعنی قبل از ارزیابی آفرها شرکت برنده تفکیک و اعالن ان صورت گرفتهانجام شده 16/۰5/1395

 تناقض در اسناد تدارکاتی اداره میباشد.

 مبلغ ۲۲/۰6/1395مؤرخ ( ۲7) و شماره(  996،349،3 ) مبلغ 17/۰6/1395رخ ؤم (۲6) قرار بازرسی حواله های شماره

، میز و چوکی، جنراتور، یخچال و غیره ضرورت وتر لپ تاب، المارییمربوط به خریداری های کمپافغانی ( 136،469،1)

 : بمالحظه رسیدو مشکالت ذیل  نواقص ،گرنتکز حمایوی از بودجه کوالتی دارالمعلمین مرکزی و مرا

ورت توزیع ص ،دپیشنهاذریعه  تمام اجناس توزیع شده صرف تر جنسی مرکز حمایوی ولسوالی قرغه ییبمالحظه دف -

ده نرسینیز در اخراجات دفتر جنسی  جنسی پنداشته می شود، عالوه بر آن محاسبهخالف اصول  که ،استگرفته 

 است. 

قید گردیده است، این در  و سریال نمبر جمع وتر های لپ تاب خریداری شده در دفتر جنسی بدون درجیکمپ -

 حصول اطمینان صورت ،تا از حفظ و نگهداری آن ،جنس با تمام مشخصات درج دفتر جنسی گردده باید ک حالیست

 گیرد. 

رورت ضمطابق  ،تمام پیشنهاد های ریاست تربیه معلم جهت توزیع اجناسکه  ،به مشاهده رسید ،موارد فوقافزون بر  -

 بدون ثبت می باشد. 

حواله های ذیل بطور مکمل بمصرف  ،قرار گرفت تفتیشدارالمعلمین ها تحت  اساتیدمنطقوی  طوریکه حواله های معاش

 :نرسیده است

 و استفاده مدیریت آن درستمنابع مالی به گونه اثر اینکه  از ،دونرحساب ( افغانی دوباره به ۰۰۰،674) در مجموع مبلغ

علوم م با وجود پرسش های مکرر از ریاست تربیه معلم، وجوه فوق الذکرعلل و انگیزه عدم مصرف . نموده استانتقال ، نشده

زد و معاشات کارمندان محلی و انتقال مجددآن که این عمل باعث عدم مصرف کامل وجوه کمکی و افزایش م نمی باشد

 دونر میگردد.خارجی بحساب 

 



 
    

 

    20        

 پاسخ مرجع 

 ابراز قناعت صورت گرفته است. ،تفتیشپیرامون یافته ها و مشاهدات 

 

 هیئتسفارش 

نواقص و مشکالت که در پروسه تدارکاتی به مشاهده رسیده است، نگران کننده تلقی می گردد، ریاست محترم تربیه  -

قرارداد  عقد یمنظورز آن انجام دهد، عالوه بر آن اعالن برنده باید بعد ا اد معینیعآفر ها را در ممعلم باید ارزیابی 

 صورت گیرد. توسط مقام، 

ی حیف و میل آن جلوگیری بعمل خطرات احتمال تا از ،نمایدقید  و جمعدر دفاتر  را بایدس اجناریاست تربیه معلم  -

 را ثبت دفتر نماید.  تا پیشنهادات ،می باشدآید. عالوه بر آن مکلف 

ا از منابع دست داشته مالی و منابع تنموده، منابع مالی را به گونه درست مدیریت و برنامه ریزی ریاست تربیه معلم  -

 ده هاتمویل کننکه از طریق  مالی منابع بخصوص گیرد،صورت استفاده اعظمی  مفید و اقتصادی ثر،ؤبگونه م بشری

 .برای تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت و یا تطبیق پروژه های انکشافی تخصیص داده می شود

 9یافته شماره 

عداد تدر رابطه به  دقیق نزد ریاست تربیه معلم و ریاست والیت معارف عدم موجودیت معلومات عنوان یافته:

 اتببه تفکیک مک اشتراک کننده در برنامه ارتقای ظرفیت معلمین

 تشریح یافته

ریاست محترم  به 13/1۲/1397رخ ؤم( 54) و شماره 1397/ 1۲/1۲رخ ؤم( 48) طی استعالمیه های شمارهت ئهیطوریکه 

ه ک ،معلمین در سطح والیت مجموعدر مورد ، و لغمان ریاستهای محترم معارف و دارالمعلمین والیت ننگرهار تربیه معلم و

ار برای انتخاب معلمین محترم  برای عیگردیده اند و م)انست ششم( شامل تریننگ  هچه تعداد شان طی سالهای متذکر

اسناد حامی آنها را به تفکیک  ،گردیده اند)انست ششم( که شامل پروگرام  ،تریننگ چه بوده است و همچنان معلمین

 چما هیا .( و شهرت مکمل شان معلومات دهند1396-1395سالهای تحت بازرسی)طی  اناث( ومکتب، جنسیت ) ذکور 

 که بوده این های متذکرهارایه معلومات به تفکیک مکتب نشده و پاسخ ریاست  قادر به ،در رابطه متذکرهیک از ریاستهای 

 تمام پروسه از طریق ریاست عمومی تربیه معلم به پیش برده شده و این ریاست کدام صالحیت نداشته است. 

 پاسخ مرجع 

که قبل از تدویر برنامه  ،تحریر نموده اند مورددر )انست ششم( ریاست محترم تربیه معلم در مورد عدم نظارت از برنامه 

ارسال گردیده است و کاپی اسناد در مستوفیت ها  به تمام مسوولین والیتیهای آموزشی، پالن، بودجه و رهنمود تریننگ 
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ریاست های والیتی قرار داده نشده است، برای  توسط ،هیئتبدسترس  شده مطالبهموجود می باشد. اینکه چرا معلومات 

 نمی باشد.  ممعلو ،معلمریاست تربیه 

 

 هیئت سفارش

 وجود ندارد و نظارت دقیق نیز از برنامه متذکره( انست ششم) در برنامه ،ینکه اسناد دقیق پیرامون اشتراک کننده گانا از

معلومات اشتراک کننده ها به شکل درست به تفکیک  برای برنامه های بعدی تا. بناَ نیاز است صورت نگرفته استنیز 

 صورت گیرد.دقیق  و مستندسازی ثبتوالیات، ولسوالی، مکاتب، جنسیت و دیگر موارد ضروری 

 

 10یافته شماره 

عنوان یافته: عدم موجودیت نورم مشخص جهت سنجش مصارف مواد ورکشاپ و تادیه پول به اشتراک کننده 

 استفاده را بیشتر ساخته استگان بطور نقد که خطر سوء 

 تشریح یافته

( افغانی روزانه بابت کرایه ۲۰۰معلمین، که پروگرام متذکره را فرا گرفته اند، مبلغ )در جریان تریننگ )انست ششم( برای 

( روز ورکشاپ برای هر 1۲صورت گرفته است. در مدت ) ( افغانی  بابت مواد ورکشاپ پرداخت3۰۰ترانسپورت و مبلغ )

که مجموع آن مبلغ ( افغانی بابت مواد ورکشاپ تادیه شده 36۰۰( افغانی بابت کرایه ترانسپورت و مبلغ )۲4۰۰م مبلغ )معل

در مورد نورم حمل و نقل )ترانسپورتیشن( و پول تهیه مواد ورکشاپ طی استعالم خواهان هیئت . ( افغانی میگردد6۰۰۰)

تهیه مواد ورکشاب تادیه گردیده،  رار گرفت، ولی در مورد پولیکه جهتقمعلومات گردید، نورم حمل و نقل بدسترس هیئت 

 کدام نورم مشخص وجود ندارد، که پرداخت برای معلمین بدون نورم صورت گرفته است.

طرزالعمل و یا نورم مشخص را ترتیب می نمود، تا به همچو برنامه،  معلم میبائیست قبل از تدویرریاست محترم تربیه 

آن پیشبینی و به اساس آن اجراآت عملی انجام می یافت، ولی  مواد ورکشاپ و سایر موارد لوژستیکی، در اساس آن پول

چنین عمل صورت نگرفته و پرداخت های پولی مواد ورکشاپ بدون کدام نورم، معیار و یا سندی که نشان دهنده اساس 

 اجراآت باشد، صورت گرفته است. 

رایه ترانسپورتیشن و مواد برنامه آموزشی به طور نقد برای هر اشتراک کنندگان پروگرام افزون بر موارد فوق، در مجموع ک

)انست ششم( پرداخت صورت گرفته است. در معامالت مالی و پرداخت وجوه به گونه نقد خطر ضیاع و دستبرد پول بیشتر 

 .متصور می باشد
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هیئت تفتیش ارائه گردید نشان میدهد که پول مالحظه دوم: معلومات که توسط اشتراک کننده گان برنامه به 

 توزیع شده به معلمین نسبت به اسناد ترتیب شده آن کمتر بوده است

، مواد ورکشاف و غذا با مینو در پروژه ارتقای ظرفیت معلمین بودجه مشخص برای تمام معلمین جهت مصارف رفت و آمد

ریاست های والیتی معارف میبایست مطابق بودجه منظور شده به مشخص در نظر گرفته شده است. ریاست تربیه معلم و 

با جمع معلمین و اشتراک کننده های برنامه  طور قیدی تمام معلمین پول آن پرداخت مینمود. درحالیکه هیئت تفتیش

در والیت کابل، ننگرهار و لغمان مصاحبه نموده و نظریات آنها را در رابطه کیفیت آموزش، پول پرداخت شده به آنها و 

 کیفیت خدمات جمع آوری نموده است که ذیال ارایه میگردد.

 مکتب والیت شماره
تعداد اشتراک 

 کننده گان 

ه پول پرداخت شد

 طبق اسناد

پول پرداخت شده 

طبق نظر اشتراک 

 کننده ها

تفاوت بین پول 

پرداخت شده و 

 محاسبه شده

 45۰۰ 57۰۰ 6۰۰۰ 15 لیسه عالی نسوان االیی لغمان 1

 ننگرهار ۲
لیسه نسوان بی بی عایشه 

 صدیقه
15 6۰۰۰ 575۰ 375۰ 

 ۲۰۰۰ 58۰۰ 6۰۰۰ 1۰ لیسه نصرت ننگرهار 3

 3۰۰۰ 57۰۰ 6۰۰۰ 1۰ عبد الوکیللیسه عالی  ننگرهار 4

 3۰۰۰ 57۰۰ 6۰۰۰ 1۰ ناهید شهید کابل 5

 افغانی 16250   60 مجموع

 

(  اشتراک کننده به مفتشین ارائه گردیده است 6۰از جدول فوق معلوم میگردد که به اساس معلومات که توسط تعداد )

( تن 73،۲۰۰گردیده است. در صورتیکه به تعداد )( افغانی نسبت به اسناد ترتیب شده آن کمتر پرداخت 16۲5۰مبلغ )

مبلغ  احتمال خطر حیف و میل  ( افغانی کمتر پرداخت شده باشد۲۰۰اشتراک کننده ها برنامه بطور اوسط مبلغ )

 میباشد. موجود( 14،64۰،۰۰۰)

 

مورد  ، درصورت گرفتدر جریان کنترول عینی )انست ششم( نظر به مصاحبه که همرای اشتراک کنندگان از طرف دیگر، 

ه و همچنان بعضی اوقات برای شان سبزی جات برای ز نظر صحی چندان خوب نبودبرنامه ا اغذکه  ه اند،داشتاظهار  غذا 

همچنان، و میوه  بوده استتت.  نوشتتابه ،با ستتالند هقابلی همراشتتامل  مینو غذا دردر حالیکه  تهیه میگردید. طعام چاشتتت

سمیکه ا شدتن ( ۲۰) تعداد زق سوال  شم( یا در پروگرام ، که آمعلمین  ش ست  شما قرار کتاب آ)ان سترس هر یک  ن به د

اک کننده اشتر. شان قرار نگرفته استبه دسترس )انست ششم(  نوع کتاب چهیاندکه  در پاسخ تحریر داشته ،بودفته گر

شم) کتبهای مکتب دیگری معلومات ارائه نمود که  ش ست  شتراک کنندگان توزیع ( ان اما در ختم پروگرام  ،شدهبرای ا
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شده است ششم( کتب که  ،در حالیست این .دوباره جمع آوری  ست  شدبرای رهنم)ان ن که روزمره از آ ،ایی معلمین میبا

 استفاده صورت گیرد.  

 کابل، والیتاتب مک (53) ( تن معلم شامل برنامه ارتقای ظرفیت در35۰پرسشنامه مشخص را به تعداد ) هیئت تفتیش

که د، دریافت نمودندوباره ( معلم  فورم پرسشنامه ۲41)توزیع نموده و دوباره هیئت از تعداد  ننگرهار و لغمان میباشد

 ذریعه پرسشنامه های توزیع شده، قرار ذیل انعکاس یافته است:       ن، نواقص و مشکالت توسط معلمی

 )انست ششم( را اخذ ننموده اند.معلمین لیسه ذکور چهار آسیاب  کتاب  -

 و چاپ شدهء آنرا.  اند، نه اصلیکتعداد معلمین لیسه نسوان قره باغ کاپی کتاب )انست ششم( را دریافت نموده  -

 هیچ یک از اشتراک کننده گان برنامه )انست ششم( تصدیق نامه های شانرا تا هنوز بدست نیآورده اند. -

( روز در 1۲مدت ) مواجه اند، برایگردیده و اکثریت مکاتب به کمبود اساتید نیز  از اینکه برنامه در ایام رسمی دایر -

 روند تدریسی شاگردان سکتگی رو نما گردیده است.

پول سیمینار را دریافت نموده  ( افغانی3۰۰،5( الی )۰۰۰،5ششم(، بمبلغ )تعداد کثیری اساتید شامل برنامه )انست  -

 ( افغانی در نظر گرفته شده بود.  6،۰۰۰اند، در حالیکه برای هر یک شان مبلغ )

 

 پاسخ مرجع 

روز برای شان پالن و ( 1۲) ( افغانی بعد از ختم6۰۰۰که شامل تریننگ بود، امتیازات ) ،ریاست تربیه معلم برای هر معلم

 والیات انتقال یافت. یها مستوفیتبودجه در نظر گرفته شد و از طریق وزارت مالیه به 

شمولین در روز اول برنامه  ستوفیت همچنان م ست های معارف از م صل نمودند و پول که ریا از تمام امتیازات آگاهی حا

ن بوده و توزیع پول مطابق استتتناد محستتتوبی نظر به معیار مطابق به بودجه و پال ،جمع معتمدین خود قید نموده در ،ها

تادیه پول معین استحقاق تعیین شده، اخذ گردیده که امضای هر معلم در مقابل  ،پرداخت استحقاق تعین شده می باشد

سوبی نمایان می گردد سناد مح ست های معارف به آنها توزیع گردیده و از ا  تیازاتکه معلمین ام ،و از طرف معتمدین ریا

ست، ( ۲) که از آن مدت ،و در جریان برنامه و بعد از ختم برنامه دریافت نموده اند مکملخویش را  سپری گردیده ا سال 

  .هیچ نوع شکایات از جانب معلمین به ریاست تربیه معلم مواصلت نورزیده است

 

 هیئتسفارش 

برنامه ها و پروگرام های آموزشی از همچو تا سطح نظارت  ،باشدترم تربیه معلم در قدم نخست مکلف می ریاست مح -

نظارتی  که با توجه در بخش ، دهد ءرا ارتقا ،ی که بمنظور پیشتتبرد همچو برنامه ها ایجاد گردیده استتتو یا پروژه ها

 مشکالت و چالش های موجود کاهش نموده و سبب بهبود وضعیت می گردد. 
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که در جریان برنامه های آموزشی برای معلمین در نظر گرفته را امتیازاتی  پول و ،نمایدریاست محترم کوشش اعظمی  -

شود ساب بانکی معلمین انتقال دهد ،می  سوجلو تا  ،به ح ساس می  ءخطر  شتر اح ستفاده که در معامالت نقدی بی ا

شته باشد و در جریان برنامه، گردد، گرفته شود  نظارت صورت ،همچنان در قسمت موضوعات لوژستیکی نیز توجه دا

  گیرد.

وند تا سکتگی در ر ،دنبرای معلمین در نظر گیر زمستانی برنامه های آموزشی را در ایام تعطیالت که ،بهتر خواهد بود  -

شاگردان بوجود نی سی  ست محترم تربیه معلمآیتدری شتراک کننده  بعد از ختم برنامه ،د. ریا شی باید برای ا های آموز

شتراک کننده گان در باعث تا  ه،نمودتصدیق نامه توزیع گان  شاملین برنامه گردد. مواد های درسی که برای ا تشویق 

شود شک ،نظر گرفته می  ست، منظمباید به  شان قرار  نیاز موردو با کیفیت  ،ل در سترس  س تا از ،گیردبه د تفاده آن ا

 درست صورت گیرد. 
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 11یافته شماره 

Sumsung Galمبایل )( سیت 320خریداری تعداد )عنوان یافته:  axy S5 عدم ( برای پروژه ارتقاء ظرفیت و

 ( افغانی گردیده است1،906400که سبب ضیاع مبلغ )از نزد کارمندان  آن جمع آوری 

  تشریح یافته

تمام اجناس، وسایل و تجهیزات که توسط ریاست تربیه معلم برای پیشبرد موثر برنامه ارتقای ظرفیت از بودجه پروژه 

میباشد. همچنان، اداره بمنظور انسجام بهتر فعالیت ها تعداد خریداری گردیده باشد از جمله دارایی ریاست تربیه معلم 

تمام آن دوباره از تکمیل پروژه بعد میبایست که ن ذیربط قرار داده ( سیت مبایل خریداری و در دسترس کارمندا3۲۰)

 جمع آوری و در برنامه های دیگری استفاده مینمودند.

 

( سیت 3۲۰ریاست تربیه معلم برای کارمندان مسکلی و نظارتی جهت عکس برداری از جریان برنامه تعداد )در حالیکه 

 خریداری نموده است.شرکت سن استار  از( افغانی 7،6۲5،6۰۰)به مبلغ مجموعی ( Sumsung Galaxy S5)مبایل های

الً دوباره از کارمندانی که قب ،هیئت تفتیشهای متذکره الی ختم  که مبایل ،ولی نظر به مالحظه اسناد به مشاهده رسید

ه پروژه قراردادی بوده اند و زمانیک این در حالیست که کارمندان است. برایشان توزیع صورت گرفته بود، جمع آوری نگردیده

پروژه ختم گردیده است، کارمندان نیز قرارداد شان ختم و ترک وظیفه نموده اند، ولی مبایل ها از نزد شان جمع آوری 

بطور  و و سهل انگاری مسوولین بوده نگردیده است. این موضوع نشان دهنده نبود کنترول های موثر مالی، ضعف مدیریتی

 به اداره ضرر وارد گردیده است.(  آن ٪75( افغانی بادرنظرداشت محاسبه استهالک )1،9۰64۰۰اوسط مبلغ )

 

 پاسخ مرجع 

 گرفته است. ، ابراز قناعت صورتتفتیشمشاهدات پیرامون یافته ها و 

 

 هیئتسفارش 

توزیع شده به کارمندان پروژه را جمع مبایل های ( سیت 3۲۰تعداد )به زود ترین فرصت ممکنه  ،ریاست تربیه معلم -

 در برنامه های بعدی استفاده صورت گیرد.  تا از منابع متذکرهنماید اقدام عاجل  آوری نموده

ارزش باقیمانده آن جمع آوری نماید، پول  کارمندان در صورتیکه مسوولین مربوطه نتواند مبایل های توزیع شده را -

 است. که مبلغ از نزد مسوولین قابل حصول

-  
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 12یافته شماره 

و شامل ساختن کارمندان حمایوی به عوض عدم مطابقت اسناد مصارفاتی ورکشاپ میتودیک عنوان یافته: 

 معلمین در سیمینار

 تشریح یافته

طبق معیارها و اهداف تعیین شده برنامه، پروژه ارتقای ظرفیت برای معلمین طرح ریزی شده و مستفید شونده گان برنامه 

معلمین مکاتب بوده میتواند. بجز از معلمین اشخاص دیگر و کارمندان اداری مکاتب و تربیه معلم نمی تواند شامل صرف 

  برنامه باشد.

( بتاریخ 159( و محسوبی شماره )757شماره )( افغانی طی حواله 36،457،5۰۰یافته های تفتیش نشان میدهد که مبلغ )

نظر به مالحظه جدول شهرت مشمولین سیمینار  همچنان، مصرف رسیده است.بابت ورکشاپ میتودیکی به  5/۲/1397

که  ( افغانی4۰۰فی نفر مبلغ )از قرار  مربوط به لیسه غازیاستفاده کننده گان اعاشه گرم  تن( ۲۰5تعداد ) برای متذکره،

  است.پرداخت صورت گرفته  شرکت لوژستیکی موالنا بلخی میگردد به ( افغانی8۲.۰۰۰جمعاً مبلغ )

 ربه مالحظه رسید که ه مقایسه گردید اشتراک کننده گان تادیه پولبا جدول  سیمینار طوریکه جدول شهرت مشمولین

اداره کارمندان حمایوی و اداری را بخاطر دریافت پول شامل لست اشتراک کننده گان و  دو جدول با هم مطابقت نداشته

از صالحیت های وظیفوی بوده و نشان میدهد که پروژه بصورت درست  سوء استفاده چنین عملکرد مسوولین ساخته است.

مینار ها ارتقای ظرفیت معلمین می باشد، نه کارمندان اداری یهدف از برگزاری همچو ستطبیق نگردیده است بخاطر که 

ر هیئت نظ از ده است.مینار نمویولی ریاست تربیه معلم بنابر دالیل نا معلوم کارمندان حمایوی را نیز شامل س .و حمایوی

که با تدریس سرو کار ندارند و اهداف وظیفوی شان نیز متفاوت می باشد، زمینه برای اشتراک  اداری و حمایویکارمندان 

 .می یافتمی گردید تا باعث ارتقای ظرفیت معلمین گردیده و بالخره کیفیت تدریس بهبود سایر معلمین مساعد 

 پاسخ مرجع 

تن از تیم های حمایوی در پالن تریننگ شامل بوده اند و پیرامون ( ۲5) که تعداد ،بعمل آورده اندریاست تربیه معلم تذکر 

ند، ا ساخته، ریاست محترم تربیه معلم موضوع را مربوط به ریاست های محترم معارف وانمود تفتیشیافته ها و مشاهدات 

 پاسخ قناعت بخش ارائه نمایند.  ندنتوانست تفتیشدر مورد یافته ها و مشاهدات 

 هیئتسفارش 

 هواجد شرایط را باساس اهداف تعیین شده، افراد و اشخاص  در برنامه های بعدی بهباشد تا ریاست تربیه معلم مکلف می 

مسوولین برنامه نتوانسته برنامه را بصورت ازینکه و دیگر برنامه های مرتبط معرفی نمایند. همچنان برنامه های آموزشی 

 در نظر گرفته نشود.درست مدیریت نماید برای مدیریت پروژه ها و برنامه های بعدی 
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 شرکت های  طور پرچون بدون عقد قرارداد و اضافه پرداخت بهخریداری تشناب های سیار عنوان یافته: 

 قراردادی

 تشریح یافته

( افغانی برای مصارف مراکز حمایوی ریاست محترم تربیه معلم ۰۰۰،۰5۲،۲مبلغ ) 17/6/1395رخ ؤ( م1155شماره )حواله     

( به مصرف رسیده است که نواقص و مشکالت ذیل در آن به مشاهده ۲54، ذریعه محسوبی شماره )افغان سید جمال الدین

 رسید:

بناً مطابق قانون تدارکات باید عقد قرارداد صورت میگرفت، که ( افغانی بوده، 5۰۰،۰۰۰چون حواله فوق باال تر از ) -

 چنین نشده است. 

محترم تربیه معلم در قسمت تطبیق شرایط قرارداد  که ریاست ،مشاهده رسیدنظر به مالحظه اسناد و پیشنهادات به  -

نی ساختما ا تمام امورت ،مکلف بودندتوجه الزم ننموده است، در تدارک تشناب های سیار شرکت های تدارک کننده 

تشناب ها که شامل کندن کاری، نصب، انتقال با امور ایجابی به شمول تدارک چک می باشد، بدوش شرکت های 

 موراقرارداد کننده بوده است، ولی قسمیکه اسناد توسط هیئت مالحظه گردید، ریاست محترم تربیه معلم برای 

به گونه جداگانه ذریعه پیشنهاد های متعدد نیز خریداری نموده  ساختمانی تشناب های سیار، یک تعداد چک ها را

ریاست  ولی ،استاست، این در حالیست که تدارک چک ها شامل قرارداد امور ساختمانی تشناب های سیار بوده 

محترم تربیه معلم، برای امور ساختمانی تشناب های سیار چک های مورد نیاز را به گونه جداگانه خریداری نموده 

  انعکاس می یابد: ذیالَ  . جریاناست

 ،سبزبرای مرکزحمایوی ولسوالی ده  ،افغان سید جمال الدین تربیه معلمریاست 7/8/1395رخ ؤپیشنهاد مبمالحظه  -

( افغانی جمعاً سه باب 48.۰۰۰نصب و انتقال آن با امور ایجابی فی باب مبلغ ) ،باب تشناب سیار با کندن کاری سه

ضرورت امور ایجابی  18/8/1395 مؤرخولی قرار پیشنهاد  ".( افغانی طور پرچون خریداری شده144.۰۰۰بمبلغ )

د سر سبز لمتد فی از شرکت تجارتی سجا( حلقه چک پیشنهاد و 1۲تشناب مرکزی حمایوی ولسوالی ده سبز )

 7/8/1395 مؤرخ( افغانی خریداری گردیده، چون در پیشنهاد 336۰۰مبلغ ) اً( افغانی جمع۲8۰۰مبلغ )ه حلقه چک ب

تشناب با امور ایجابی که شامل چک، انتقال و کندن کاری تذکر رفته بود و پول بیشتر به شرکت متذکره پرداخت 

( افغانی ازشرکت تجارتی سجاد سرسبز لمتد قابل بازگشت دانسته میشود. درین 33،6۰۰لغ )صورت گرفته، فلهذا مب

شتر وجوه بی تا ،گردیدهمورد ریاست محترم تربیه معلم مطابق به شرایط قرارداد عمل ننموده، چنین عملکرد باعث 

 به قراردادی پرداخت گردد. 
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برای مرکزحمایوی ولسوالی افغان  جمال الدینسید   معلم تربیهریاست محترم  17/8/1395 مؤرخپیشنهاد بمالحظه  -

ت ایجابی و قرار مالحظه شرکت برنده شرک نصب وانتقال آن با امور ،یبا کندن کار میربچه کوت سه باب تشناب سیار

پرچون  ( افغانی طور۰۰۰،144بمبلغ ) باب سه اً( افغانی جمع۰۰۰،48خدمات لوژستیکی ایگل ویست فی باب مبلغ )

ضرورت امورایجابی تشناب مرکزی حمایوی ولسوالی میربچه  17/8/1395 مؤرخولی قرار پیشنهاد  .خریداری گردیده

( افغانی ۲8۰۰مبلغ )ه ( حلقه چک پیشنهاد و از شرکت خدمات لوژستیکی ایگل ویست فی حلقه چک ب1۲کوت )

ایجابی که  تشناب با امور 7/8/1395 رخمؤ( افغانی خریداری صورت گرفته، چون در پیشنهاد 6۰۰،33مبلغ ) اًجمع

بیشتر پرداخت صورت مذکور افغانی به شرکت  ( 6۰۰،33شامل چک، انتقال وکندن کاری تذکررفته بود، فلهذا مبلغ )

 از شرکت خدمات لوژستیکی ایگل ویست  قابل بازگشت دانسته میشود. بنأگرفته، 

برای مرکز حمایوی ولسوالی افغان  جمال الدین معلم تربیهریاست محترم  17/8/1395 مؤرخپیشنهاد بمالحظه  -

باکندن کاری بانصب وانتقال آن با امورایجابی و قرار مالحظه شرکت برنده شرکت  پغمان سه باب تشناب سیار

افغانی طور  (۰۰۰،144) مبلغه ب باب ( افغانی جمعآ سه۰۰۰،48خدمات لوژستیکی ایگل ویست فی باب مبلغ )

ضرورت امور ایجابی تشناب مرکزی حمایوی 17/8/1395 مؤرخولی قرار پیشنهاد  صورت گرفتهپرچون خریداری 

( ۲،8۰۰( حلقه چک پیشنهاد و از شرکت خدمات لوژستیکی ایگل ویست فی حلقه چک بمبلغ )1۲ولسوالی پغمان  )

ب با امورایجابی که تشنا 17/8/1395 مؤرخ( افغانی خریداری شده، چون در پیشنهاد 6۰۰،33مبلغ ) اًافغانی جمع

( افغانی ازشرکت خدمات لوژستیکی ایگل ویست  33،6۰۰شامل چک، انتقال وکندن کاری تذکررفته بود فلهذا مبلغ )

 .قابل بازگشت دانسته میشود

برای مرکزحمایوی ولسوالی فرزه  سه  جمال الدین تربیه معلمریاست محترم  16/8/1395 مؤرخپیشنهاد بمالحظه  -

 قرارمالحظه شرکت برنده شرکت تجارتی عصرکابل ایجابی و وانتقال آن با امورنصب  ،باکندن کاری سیارباب تشناب 

 قرار افغانی طورپرچون خریداری شده مگر (۰۰۰،144) بمبلغ باب سه اً افغانی جمع (۰۰۰،48شمال  فی باب مبلغ )

 حلقه چک پیشنهاد و (1۲ولسوالی فرزه  )ایجابی تشناب مرکزی حمایوی  ضرورت امور17/8/1395 مؤرخپیشنهاد 

( افغانی خریداری 6۰۰،33مبلغ ) اًافغانی جمع (8۰۰،۲ازشرکت تجارتی عصرکابل شمال  فی حلقه چک بمبلغ )

رفته  ایجابی که شامل چک، انتقال وکندن کاری تذکر تشناب با امور 7/8/1395مؤرخ چون درپیشنهاد  أبن ،شده

که در مجموع  ،شرکت تجارتی عصرکابل شمال قابل بازگشت دانسته میشود افغانی از( 6۰۰،33فلهذا مبلغ ) ،بود

 افغانی از شرکت های فوق قابل باز گشت دانسته میشود.( 4۰۰،134) مبلغ

 پاسخ مرجع 

 قناعت صورت گرفته است. ، ابرازتفتیشمشاهدات پیرامون یافته ها و 
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 هیئتسفارش 

ها  ینکه تدارک چکا مکلف به  نظارت از تطبیق شرایط قرارداد می باشد، از در قدم نخست ریاست محترم تربیه معلم -

 که چنین نشده و ریاست محترم تربیه ،می گردیدشامل شرایط قرارداد بوده، باید توسط شرکت قرارداد کننده تدارک 

از تطبیق شرایط قرارداد نظارت می نمود که نکرده، بنابرین ضعف در نظارت از تطبیق شرایط قرارداد یست ئمعلم میبا

متذکره مکلف به تقویه سیستم نظارت از تطبیق قرار داد  که ریاست ،باشددر ریاست محترم تربیه معلم موجود می 

 ها می باشد. 

پالن  در ،داوطلبی بازدارکات کاال ها را از طریق روش ریاست محترم تربیه معلم در عوض خریداری های پرچون، ت  -

تفاهم نماید، چون در روش تدارکات باز اقتصادی بودن و کیفیت خوب کاال های  تمویل کنندهتدارکاتی شامل و با 

 مورد نیاز بیشتر متصور می باشد. 

 واردات دولت تحویل نماید.از شرکت های نامبرده حصول و به حساب ( افغانی را 134،4۰۰مبلغ )ریاست محترم  -

 

 14یافته شماره 

و استفاده از خریدای های پرچون جهت  ارتقای ظرفیتپالن تدارکاتی پروژه  غیر واقعبینانه بودنعنوان یافته: 

 فرار از روش داوطلبی تدارکات

 

 

 مالحظه اول: عدم تطبیق کامل پالن تدارکاتی

اداره مکلف است، پالن تدارکات مربوط را با در نظرداشت وجوه دست داشته، صرفه جویی  ( قانون تدارکات:11ماده )

 مقیاسی، زمان مناسب و سایر امور مربوط، ترتیب نماید .

مندرجات )طبقه بندی  شامل که را خویش تدارکاتی پالن است، مکلف اداره ( طرز العمل تدارکات:9( حکم )3فقره )

 فورم در میباشد، نوع قرارداد، ذکر قیمت تخمینی، روش تدارک و موارد دیگر( شامل آنمفصل اجناس، زمان اکمال، 

  نماید. عملی طبقاً  اعطاء آمر منظوری از بعد و ترتیب حکم، ( این3فقره ) مندرج نمونوی

 

 نیازمندی های ادارهیافته های بررسی نشان میدهد که پالن تدارکاتی اداره یک پالن غیر واقع بینانه بوده و مطابق به 

ترتیب نگردیده است. زیرا پالن تدارکاتی که بعد از مراحل مختلف و بادرنظرداشت نیازمندی های اداره ترتیب میگردد، 

صرف یک مورد قرارداد را طی  1395تربیه معلم طی سال  حالیکه ریاستدر  واقع بینانه، موثر و قابل تطبیق میباشد.

تعداد سه پروژه اجناس  1396سال ( پروژه شامل پالن بود است. در 8الن تدارکاتی تعداد )مراحل نموده در حالیکه در پ
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آن  وباقیجلد کتب تطبیق گردیده ( ۰۰۰،7۲) تعداد که از آن جمله صرف یک پروژه ،شامل پالن تدارکاتی گردیده بود

که بخش مربوطه نتوانسته پالن تدارکاتی خویش را بصورت درست تطبیق بناَ دیده میشود  قرارداد صورت نگرفته است.

 نماید که علت آن هم استفاده از خریداری های پرچون میباشد. 

 

مالحظه دوم: خریداری و اجرای تدارکات از طریق پرچون جهت فرار از پروسۀ دواطلبی باز و ضعف در تثبیت 

 نیازمندی ها

پنجصد هزار افغانی طی یک سال باعث عدم اقتصادیت در تدارکات و پارچه نمودن قرارداد خریداری های پرچون بیشتر از 

ها می گردد. ریاست تربیه معلم باید نیازمندی های برنامه آموزشی را بطور دقیق در یک سال تثبیت و نیازسنجی می نمود 

به  وولی چنین اجراآت صورت نگرفته  .به قانون تدارکات از طریق داوطلبی و رقابت باید عقد قرارداد می نمود تو مطابق

از  تا روند تدارک اجناس ،هشکل سیستماتیک خریداری ها را با فیصدی بسیار پائین زیر پنجصد هزار افغانی عیار نمود

  طریق داوطلبی باز، قرارداد نگردد.

( افغانی طی حواله های متعدد که باالتر از پنجصد هزار افغانی 15.6۲6.۰64های تحت بازرسی مبلغ )در مجموع طی سال

تدارک قرطاسیه باب، چاپ پوسترها، فورمه جات، تصدیق نامه ها، کرایه گیری وسایط و لوازم دفتر  به منظور ،استبوده 

ه میتوانست آنرا از طریق رقابت و داوطلبی که باعث پروژه متذکر ،ضرورت ریاست محترم تربیه معلم به مصرف رسیده است

کار صورت نگرفته، تدارک اجناس از طریق  ولی چنین ،کاهش هزینه و اقتصادیت در تدارکات نیز می گردد انجام می داد

 روش خریداری پرچون صورت گرفته است.  

 (19۲۰)شماره  حواله افغانی و (۰۰۰.495) مبلغ 16/۰9/1395رخ ؤم (1713) قرار بازرسی حواله های شمارهچنانچه 

افغانی ( ۰۰۰.99۰) مبلغ اًلیتر تیل دیزل که جمع( ۰۰۰،18) افغانی در مورد تهیه( ۰۰۰.495) مبلغ ۲۰/۰9/1395 مؤرخ

میشود برای ریاست تربیه معلم از شرکت لوژستیکی استراتیژیک بطور پرچون خریداری صورت گرفته است. تیل خریداری 

 ،باید عقد قرارداد صورت میگرفت ،افغانی میشود( ۰۰۰،5۰۰)مبلغ آن باالتر از  ،تیکماه صورت گرفته اسشده در خالل 

 چنین نشده است.  ولی
 

 پاسخ مرجع 

 ، ابراز قناعت صورت گرفته است.تفتیش پیرامون یافته ها و مشاهدات
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 هیئتسفارش 

واقبینانه تثبیت نماید. پالن تدارکاتی خویش را با استفاده  اداره مکلف است نیازمندی تدارکاتی خویش را به طور دقیق و -

از مراحل پالن تدارکاتی طبق ضروریات و نیازمندی های اداره با در نظرداشت بودجه منظور شده ترتیب نماید تا از 

 خریداری ها و تدارکات روش پرچون جلوگیری بعمل آمده و اصل صرفه جوی مراعت گردد.

ح روش رقابت بیشتر اقتصادیت مطر که درین ،وطلبی بازااستفاده از روش د اتدارک اجناس را ب یدریاست تربیه معلم با -

و در میعاد نزدیک زمانی جلو گیری  متواتربحث و متصور می باشد، به پیش ببرد و از خریداری های پرچون به شکل 

 .بعمل آید

 15یافته شماره 

در قرارداد های انجام قانون و طرزالعمل تدارکات  رعایتمشکالت موجود در قرارداد های صورت گرفته و عدم 

 مربوط به پروگرام انست ششمشده 

 

 :مالحظه اول

( تن اشتراک کنندگان انست ششم با شرکت لوژستیکی 8۲38قرارداد تهیه و تدارک نان چاشت و چای صبح برای تعداد )

صمد به  شکالت و نواقص ذیل (۲۰۰،771،19) مبلغ مجموعیامیر  سناد، م ست. که بعد از مالحظه ا  افغانی عقد گردیده ا

 :به مشاهده رسید در آن

 درج قرارداد نمیباشد.  خیرأت تاریخ آغاز و ختم قرارداد، میعاد قرارداد و اندازه جریمه -

 قرارداد تعیین نشده و درج اسناد نیست.  ءاجرا فیصدی تضمین حسن -

 ت.موجود نیس طلبیاواعالن داعالن برندگی جهت آگاهی سایر دواطلبان صورت نگرفته است و همچنان اصل کتینگ  -

تدارکاتی استفاده  صورت نگرفته است و همچنان نامه قبولی شرکت برنده موجود  در پروسه تدارکات از اسناد میعاری -

 نمیباشد. 

 گرفته است. نرخگیری ابتدایی جهت تثبیت قیمت تخمینی صورت ن -

 . یده استدنگرمشخصات بطور واضح درج شرطنامه  -

انه افرگشایی و ارزیابی اشخاص جداگ هیئتنظر به قانون تدارکات باید  ،ت آفرگشایی و ارزیابی عین اشخاص بودهیئه -

 و متفاوت باشند. 

 ،۰7/۰6/1395های  ن بتاریخآپولی از جانب مقام والیت منظور گردیده است و حواله های  19/۰8/1395قرارداد بتاریخ  -

مختلف  هایه تریننگ در دوردر حالیکه  ،پرداخت صورت گرفته است 1۰/۰6/1395و  15/۰7/1395، 3۰/۰6/1395
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پیش از منظوری و طی مراحل قانونی قرارداد  که ،میشوددایر گردیده معلوم  ۲3/۰7/1395الی  13/۰5/1395بتاریخ 

 ارایه خدمات صورت گرفته است.  

به، کارکرد پنج ساله و صورت حساب بانکی  یا توانایی مالی برای از قبیل قرارداد های مشا طلبیاوارات دعینوع مهیچ  -

 عقد قرارداد استفاده نشده است.  اری حینعیاین در حالیست که از سناد م ،ین نشده استیداوطلبان تع

 

 مالحظه دوم:

النوع ضتترورت دارالمعلمین ها با شتترکت حنیف مومند به مبلغ  قلم ستتامان االت مختلف( 1۰8۰) قرارداد تهیه و تدارک

عقد قرارداد گردیده استتت. که بعد از بازرستتی  3۰/۰1/1396الی  ۰9/۰8/1395افغانی از تاریخ ( 14،783،3۰۰) مجموعی

 به مشاهده رسید:  در آن توسط هیئت مشکالت و نواقص ذیل

دایر  1۲/۰9/1395جلسه آفرگشایی و ارزیابی بتاریخ  در حالیکه ،استعقد گردیده  ۰9/۰8/1395قرارداد به تاریخ  -

 میباشد.  19/۰8/1395رخ ؤم گردیده است و منظوری مقام والیت

قرارداد های مشابه، کارکرد پنج ساله و صورت حساب بانکی یا توانایی مالی  برای  از قبیلداوطلبی  اراتعیهیچ نوع م  -

 .نشده استدواطلبان تعیین 

 استفاده صورت نگرفته است.   تدارکات معیاریسناد ااز  -

 نگرفته است.   طلبان صورتاوسایر داعالن برندگی جهت آگاهی   -

استفاده  صورت نگرفته است و همچنان نامه قبولی برای  شرکت برنده  تدارکاتی معیاریاسناد در پروسه تدارکات از   -

 داده نشده است. 

 نرخگیری ابتدایی جهت تثبیت قیمت تخمینی صورت نگرفته است.   -

داگانه و ارزیابی اشخاص جفرگشایی آ هیئتت آفرگشایی و ارزیابی عین اشخاص بوده نظر به قانون تدارکات باید ئهی  -

 و متفاوت باشند. 

 رخؤم (7) راپور رسید شمارهافغانی و به اساس ( 4۰۰.49۲.۲) مبلغ ۲۰/9/1395رخ ؤم( 65) قرار بازرسی حواله شماره -

قطب ( 14) عدد پاورسپالی،( 14) عدد اسفیرومیتر،( 14) پایه لپ( 64) قلم اجناس از قبیل( 19) تعداد 6/9/1395

ه ک ،صورت گرفته است. قرار معلومات مدیریت مالی خریداری ،نما و غیره ضرورت ریاست دارالمعلمین عالی ننگرهار

 نشده است.  ءپول این حواله  به نسبت ختم شدن سال مالی اجرا حریر داشته اند،ت

قلم سامان االت مختلف النوع ضرورت دارالمعلمین ها با شرکت حنیف مومند به مبلغ ( 1۰8۰) قرارداد تهیه و تدارک -

دارالمعلمین به شمول مرکز عقد گردیده است. هر دارالمعلمین نظر ( 16) افغانی برای تعداد( 14.783.3۰۰) مجموعی
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به سهمیه خود به اساس نیازمندی ها، اجناس فوق را طی پروپوزل درخواست نموده و بعد از منظوری کمیته توظیف 

ت وربعد از دریافت جنس باید به اساس ضر سپرده شده است. سهم و بودجه هر دارالمعلمینطلبی اوعالن داده به ش

صورت نگرفته است بیشتر اجناس نزد این  اجراآتچنین که  ،شان از جانب دارالمعلمن عالی ننگرهار توزیع میگردید

( 4،948،881اجناس توریع شده مبلغ ) ن که توزیع شده است.  مجموعاآاز یکتعداد  ءبه جز ،دارالمعلمن موجود بوده

  .می باشدموترسایکل ها جنراتورها و  تعدادیکغنی خیل، کتب دارالمعلمین شامل که  ،میدهدافغانی را تشکیل 

 

 مالحظه سوم:

شرکت خدماتی و لوژستیکی حاجی محمد داود امانی  با (انست ششم) گبرای تریننقلم قرطاسیه باب (  ۲6) قرارداد تهیه

  به مالحظه رسید: قص ذیلانو که در آن عقد گردیده است( افغانی 355،6۰7،۲ )مجموعی بلغبه م

 باشد. ی قرارداد نم خیر درجأتتاریخ آغاز و ختم قرارداد، میعاد قرارداد و اندازه جریمه  -

 قرارداد تعیین نشده و درج اسناد نیست.  یحسن اجرافیصدی تضمین  -

  .اعالن برندگی جهت اطالعیه عام صورت نگرفته است -

 باشد. ی قبولی شرکت برنده موجود نم نان نامهچو هم نشده استفادهاری عیاسناد مدر پروسه تدارکات از  -

جداگانه  اشخاص فرگشایی و ارزیابیآت ئنظر به قانون تدارکات باید هی ،ت آفرگشایی و ارزیابی عین اشخاص بودهئهی -

 و متفاوت باشند. 

 آفر شرکت ها صرف یک ورق میباشد و آفر شرکت برنده بدون مهر میباشد.  -

 نرخگیری ابتدایی جهت تثبیت قیمت تخمینی صورت نگرفته است.  -

 مالحظه چهارم:

با شرکت ( انست ششم) تن اشتراک کنندگان( 863) برای تعداد بازرسی قرارداد تهیه و تدارک نان چاشت و چای صبح 

 آن قابل مالحظه میباشد. درذیل افغانی عقد گردیده است. که موارد ( 666،۰55،۲) لوژستیکی یاسر جواد به مبلغ مجموعی

 باشد. ی درج قرارداد نم خیرأجریمه تتاریخ آغاز و ختم قرارداد، میعاد قرارداد و اندازه   -

 قرارداد تعیین نشده و درج اسناد نیست. ی اجرا فیصدی تضمین حسن   -

 یست.  ن طلبی موجوداواعالن دصورت نگرفته است و همچنان اصل کتینگ  طلباناود اعالن برندگی جهت آگاهی سایر  -

نان نامه قبولی شرکت برنده موجود چدارکاتی استفاده  صورت نگرفته است و همت اریعیناد مدر پروسه تدارکات از اس  -

 نمیباشد. 

 نرخگیری ابتدایی جهت تثبیت قیمت تخمینی صورت نگرفته است.   -
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اگانه و و ارزیابی بطور جد فرگشاییآ هیئتنظر به قانون تدارکات باید  ،ت آفرگشایی و ارزیابی عین اشخاص بودهئهی -

 متفاوت باشند. 

پرداخت  14/۰9/1396بتاریخ  نآ از جانب مقام والیت منظور گردیده است و حواله پولی 13/۰9/1396قرارداد بتاریخ  -

 ۲5/۰8/1396، 13/۰8/1396، ۲9/۰7/1396مختلف بتاریخ  هایه در دور درحالیکه تریننگ ها ،صورت گرفته است

خدمات  ارایه ،معلوم میشود که پیش از منظوری و طی مراحل قانونی قرارداد ،استدایر گردیده  14/۰9/1396و 

 صورت گرفته است. 

 

 هیئت سفارش

 کارمندان که قانون و طرز العمل تدارکات را در طی مراحل و پروسه های تدارکاتی رعایت ننموده، سفارش میگردد تا  -

 اخطاریه درج سوانح به مسوولین مربوطه صادر گردد.

ریاست تربیه معلم در تمام امور تدارکاتی خویش طرزالعمل و قانون تدارکات را در نظر گیرند و در طی مراحل قرارداد ها 

 از فورمه های معیاری استفاده نمایند.

 

 16یافته شماره 

 منابع بشری پروژه تربیه معلم بخش انکشافی  استخدامنواقص و کمبود اسناد در پروسه  عنوان یافته: 

  تشریح یافته

 1396و  1395( نفر در بخش پروژه متذکره طی سالها 1۰1در مجموع تعداد )ریاست تربیه معلم در پروژه ارتقای ظرفیت 

( تن از کارمندان را مورد ارزیابی 61طور قیدی روند استخدام و دفاتر سوانح تعداد ) به مؤظف تئاست. هیگردیده استخدام 

 : بمالحظه رسید ذیل در پروسه استخدام کارمندان نواقص و مشکالت از جملهقرار داد، که 

 فورمه های صحی و جنایی کارمندان استخدام شده، موجود نبوده است. -

 ( به اساس کدام نورم بوده، مشخص نمی باشد. NTAمعاشات ماهوار تعیین شده قبل از نورم ) -

 اسناد تجربه کاری که نشان دهنده تجارب اشخاص استخدام شده باشد، درج دوسیه نمی باشد.  -

 وزارت تحصیالت عالی می باشد. یدییتأ اسناد یکتعداد اشخاص استخدام شده بدون -

 

نواقص و مشکالت که در روند استخدام کارمندان مربوط به پروژه موجود بوده است، قرار ذیل با جزئیات به آن اشاره می 

 گردد: 
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 شماره
اسم 

 کارمند
 وظیفه ولد

معاش ماهوار 

 به افغانی
 مالحظات

1 
امیر محمد 

 منصوری 
 علی محمد

مشاور ارشد 

 تخنیکی
364،000 

 ،شخص متذکره، کدام اسناد وجود ندارددر مورد کارکرد سابقه کاری 

اما کاپی قراردادها که نشاندهنده  ،میباشد (CVتجربه کاری صرف درج )

 ناییوجکارکرد سابقه شخص باشد در دوسیه موجود نیست. فورم صحی 

 ( تعیین شدهNTAشده که قبل از نورم ) ماهوار تادیهاخذ نشده. معاش 

به اساس کدام نورم میباشد معلوم نیست. جهت شفافیت بیشتر باید 

 ییدیأت امتحان تحریری اخذ میشد که نشده. اسناد تحصیلی بدون

 وزارت تحصیالت عالی می باشد. 

2 
کنشکا 

 شهابی
 غوث الدین

همآهنگ 

 GSPکننده 
97.333 

در مورد کارکرد سابقه کاری شخص متذکره کدام اسناد وجود ندارد. 

میباشد اما کاپی قراردادها که نشاندهنده ( CV)درج  کاری صرفتجربه 

 ناییوجکارکرد سابقه شخص باشد در دوسیه موجود نیست. فورم صحی 

شده تعیین ( NTA)شده که قبل از نورم  ماهوار تادیهاخذ نشده. معاش 

م نورم میباشد، معلوم نیست. جهت شفافیت بیشتر باید اساس کدا به

 امتحان تحریری اخذ میشد که نشده است.  

3 
میر اعظم 

 میرزایی

ف ؤعبدالر

 زوی

آمر استخدام 

فارغان 

دارالمعلمین 

 ها

66.333 

درج  کاری صرفدر مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد تجربه 

(CV )کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص  اما ،میباشد

اخذ نشده. معاش  وجناییباشد در دوسیه موجود نیست. فورم صحی 

اساس کدام  شده بهتعیین ( NTA)شده که قبل از نورم  ماهوار تادیه

معلوم نیست. جهت شفافیت بیشتر باید امتحان تحریری  ،نورم میباشد

 اخذ میشدکه نشده. 

 خیال محمد  شاه پیری 4
آمر نظارتی 

 والیتی
49.333 

 درج کاری صرفتجربه  ،در مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد

(CV)کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص  اما ،میباشد

خط اخذ  وضمانتدر دوسیه موجود نیست. فورم صحی، جنایی  ،باشد

تعیین شده به  (NTA)قبل از نورم  شده که ماهوار تادیهنشده. معاش 

 معلوم نیست. ،اساس کدام نورم میباشد

 محمد یوسف لطیفه ویس 5
معاون 

 اجرایوی  
77.667 

درج  کاری صرفدر مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد تجربه 

(CV ) میباشد اما کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص

اخذ نشده. معاش  وجناییباشد در دوسیه موجود نیست. فورم صحی 

اساس کدام  شده بهتعیین ( NTA)شده که قبل از نورم  ماهوار تادیه

معلوم نیست. جهت شفافیت بیشتر باید امتحان تحریری ، نورم میباشد

وزارت تحصیالت ییدی أتاخذ میشد که نشده. اسناد تحصیلی بدون 

 عالی میباشد. 
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 77.667 اداره کننده محمد نعیم  محمد عظیم  6

درج  کاری صرفدر مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد تجربه 

(CV )اما کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص  ،دمیباش

اخذ نشده. معاش  وجناییباشد در دوسیه موجود نیست. فورم صحی 

اساس کدام  شده بهتعیین ( NTA)شده که قبل از نورم  ماهوار تادیه

معلوم نیست. جهت شفافیت بیشتر باید امتحان تحریری ، نورم میباشد

 تحصیالت وزارت تأییدییلی بدون اخذ میشد که نشده. اسناد تحص

 عالی میباشد. 

 عبدالعلی نور علی  7
امر نظارتی 

 والیتی 
43.667 

شده که قبل از نورم  ماهوار تادیهاخذ نشده. معاش  وجناییفورم صحی 

(NTA ) معلوم نیست. جهت  ،اساس کدام نورم میباشد شده بهتعیین

شفافیت بیشتر باید امتحان تحریری اخذ میشد که نشده. اسناد 

 تحصیالت عالی میباشد. وزارت تأییدیبدون تحصیلی 

8 
عباداهلل 

 کاکاخیل
 77.667 آمر تحقیق میاگل

درج  کاری صرفدر مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد تجربه 

(CV )اما کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص  ،میباشد

خط اخذ  وضمانتجنایی  صحی،باشد در دوسیه موجود نیست. فورم 

تعیین شده به ( NTA)قبل از نورم  شده که ماهوار تادیهنشده. معاش 

 معلوم نیست. ،اساس کدام نورم میباشد

 عبدالباقی عابده بارک 9
آمرنظارت 

 والیتی 
46.900 

درج  کاری صرفدر مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد تجربه 

(CV )کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص  اما ،میباشد

خط اخذ  وضمانتجنایی  صحی،باشد در دوسیه موجود نیست. فورم 

تعیین شده به ( NTA)قبل از نورم  شده که ماهوار تادیهنشده. معاش 

 معلوم نیست. ،میباشد اساس کدام نورم

10 
الدین ویس 

 حکیم
 محمد شاه 

آمرنظارت 

 والیتی 
49.333 

درج  کاری صرفدر مورد کارکرد سابقه کدام اسناد وجود ندارد تجربه 

(CV )اما کاپی قراردادها که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص  ،میباشد

خط اخذ  وضمانتجنایی  صحی،باشد در دوسیه موجود نیست. فورم 

تعیین شده به ( NTA)قبل از نورم  شده که ماهوار تادیهنشده. معاش 

 معلوم نیست. ،اساس کدام نورم میباشد

 

 پاسخ مرجع 

 گردیده است. قناعت مسوولین اخذپیرامون یافته ها و مشاهدات فوق الذکر در مورد منابع بشری پروژه، 

 

 هیئتسفارش 

 اسناد حمایوی ذیل توسط کمیته استخدام )شارت لست( در نظر گرفته شود:در جریان ارزیابی متقاضیان، باید 

در صورتیکه اسناد تحصیلی خارج از کشور می باشد،  ،ید شده وزارت تحصیالت عالیأیدیپلوم( تسند تحصیلی ) -

 استخدام در نظر گرفته شود. تا در جریان روند ،و تصدیق وزارت خارجه اشد ضرورت می باشد تأیید
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می باشد، ( CV)باشد، و یا خلص سوانح و سایر مواردیکه درج  گردیده تأییدمربوطه قرارداد کار که توسط نهاد  -

 مطالبه و مستند سازی گردد. 

، تضمین اخذ مسوولیت بعدیمطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، از کارمندان استخدام شده به منظور رفع  -

معتبر اخذ گردد. افزون بر  تا تضمین ،گرددارکاتی نیاز مبرم احساس می گردد، خصوصاً در بخش های مالی و تد

کارمندان  که ،تا حصول اطمینان گردد ،مراحل گرددموارد فوق باید فورم صحی و فورم جنائی کارمندان نیز طی 

 از ناحیه تهدیدات امنیتی و صحی کدام خطر برای ریاست متذکره نمی باشد.  استخدام شده

که ریاست محترم تربیه معلم باید دقت نماید،  ت کارمندان نیز نگرانی وجود داردتعیین نورم معاشادر قسمت  -

گیرد، در صورتیکه پروژه از طریق دونر تمویل می گردد، باید  تا به اساس نورم صورت ،استپرداخت معاشات الزم 

که قابل تطبیق در تمام ادارات (NTA) تا مطابق نورم ،یردبا دونر در قسمت تعیین نورم معاشاتی تفاهم صورت گ

 .می باشد، پرداخت معاشات تنظیم گردددولتی 

 

 

 

 

  



 
    

 

    38        

 17یافته شماره 

  1397الی  1395پروژه متذکره توسط تفتیش داخلی طی سالهای  تفتیش ءعدم اجراعنوان یافته: 

 تشریح یافته

های وزارت و واحد های دومی به شمول بخش  تمام بخش تا در مطابقت با پالن ساالنه ،داردبخش تفتیش داخلی مکلفیت 

 طی سالهای و معلومات ارائه شده، تفتیش داخلیناد ولی به اساس مالحظه اس .قرار دهد بازرسیهای انکشافی را تحت 

 را انجام نداده است.کدام تفتیش مرتبط به پروژه بدون یک مورد قضیه  1397 -1395

را انجام نداده است و پروژه  تفتیشکه تفتیش داخلی در پروژه متذکره هیچ نوع  ،گردددر نتیجه چنین استنباط می 

نداده که علت آن ضعف در ترتیب پالن جامع بازرسی قرار  تحت پالن ،متذکره را به منظور اصالح و رفع نواقص موجود

رت کرد بخش تفتیش داخلی وزاینرو عملا ازبازرسی ساالنه و ضعف در هماهنگی بین ریاست تفتیش و تربیه معلم بوده  

ه مفید دانست غیر و ثرؤغیر مینکه بخش مربوطه را شامل پالن ننموده است، ا از)انست ششم( محترم معارف روی برنامه 

 می شود. 

 پاسخ مرجع 

 ، ابراز قناعت نموده است. تفتیشبه یافته ها و مشاهدات ریاست محترم تفتیش داخلی 

 هیئتسفارش 

مکلف است تا تمام پروژه های انکشافی را شامل پالن تفتیش ساالنه نموده و اجراآت پروژه همه  داخلیریاست تفتیش 

  جانبه تفتیش نماید.

 

 18یافته شماره 

در مورد معلمین که از برنامه  در ریاست تربیه معلم  عدم موجودیت دیتابیس، ارقام و معلوماتعنوان یافته: 

 آموزشی مستفید شده اند 

 یافتهتشریح 

 1395طی سالهای  معلمین( تن 9۲1۲۰نظر به معلومات ارائه شده از جانب ریاست محترم تربیه معلم، در مجموع تعداد )

ت جهت تفکیک معلمین اسناد و معلومات حامی شامل )محل وظیفه ئاز برنامه آموزشی مستفید گردیده اند. هی 1396و 

تهای اما ریاس گردیده)ذکور و اناث( و شهرت مکمل معلمین( شامل تریننگ را مطالبه  یا مکتب مربوطه معلمین، جنسیت
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و نتوانستند پیرامون معلمین شامل  گردیدهن پاسخمرکز و والیات قادر به ارایه  درمحترم تربیه معلم و ریاست معارف 

معلومات در مورد اشتراک کننده گان  عدم موجودیت ارقام و .معلومات را در دسترس هیئت قرار دهد ،پروگرام با جزئیات

و در  هبه میان آورد ءثیرات سوأوژه تثریت و مفیدیت پرؤباالی م تفتیشامه متذکره افزون بر ایجاد محدودیت در روند برن

 تطبیق برنامه های بعدی مسوولین را به مشکالت تصمیم گیری و برنامه ریزی مواجه خواهند نمود. 
 

ه ک ،که ثبت و راجستر نمودن معلومات تمام ماستر ترینران )مربیان(  معلمین ،مالحظه رسیدافزون بر موارد فوق، به 

صورت نگرفته است، در حالیکه موضوع ثبت و راجستر  ( ریاست عمومی تربیه معلم(TEMISآموزش دیده اند در دیتابیس 

( مانست شش) عیارات تعیین شده رهنمودم جمله از که از پروگرام متذکره مستفید شده اند و ترینران  ،نمودن معلمین

ره را فرا گرفته اند، ثبت دیتابیس متذک)انست ششم( که تریننگ  ،بوده است. ولی ریاست تربیه معلم معلومات معلمین

است تا ری ،ننموده اند. نظر به معلومات ارایه شده از تمامی معلمین امتحان قبل از تریننگ و بعد از تریننگ اخذ گردیده

 Pretestه معلوم گردید فورمه جات )کداشته باشد. قسمی)انست ششم( معلم بتواند یک ارزیابی خوبی از پروگرام  تربیه

,Post Test .معلمین نیز ثبت دیتابیس نگردیده است و کدام ارزیابی مقایسوی هم صورت نگرفته است ) 

م متذکره، عدم ثبت معلومات معلمین و ترینران اشتراک کننده پروگرا تعداد در کل عدم موجودیت معلومات کافی پیرامون

و از جانب دیگر برای ریاست  هرا محدود نمود تفتیشظف اداره عالی ؤهیئت م تفتیشدر دیتابیس از یک جهت پروسه 

در صورت تصمیم به اجرای برنامه های بعدی آموزشی برای معلمین  .تربیه معلم نیز مشکالت متعددی را ببار آورده است

ریاست محترم تربیه معلم معلومات کافی و بانک اطالعات منظم که بتواند از آن به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی 

نده مون اشتراک کندر صورت نبود معلومات کافی پیرا فاده نماید را به مشکل مواجه میسازد، از جانب دیگرهای بعدی است

گان در برنامه متذکره، حسابدهی و پاسخ دهی در پروژه متذکره تحت سوال قرار می گیرد، احتمال شک و تردید سوء 

 در پروژه متذکره را بیشتر می نماید.ه استفاد

 

 پاسخ مرجع 

 ، ابراز قناعت صورت گرفته است.تفتیش یرامون یافته ها و مشاهداتپ

 

 هیئتسفارش 

مع ج کامل اشتراک کننده گان را مطابق میکانیزم و طرزالعمل مشخصمعلومات در برنامه های بعدی ریاست تربیه معلم 

 نماید. ثبت دیتابیس و آوری
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 بخش سوم

 
 

پاسخ مرجع و 

 نتیجه گیری



        

41  

  تفتیشپاسخ مرجع پیرامون یافته های 

ا گزارش مرجع تحت بازرسی را در تفاهم ب تفتیش، مکلفیت دارد تا مسوده بین المللیمطابق به معیارهای  تفتیشتیم 

 قرار دهد. بدسترس مقام مرجع بازرسی شده  تفتیشجهت ابراز نظر پیرامون یافته های بخش مربوطه، ترتیب و

ا ذریعه ر تفتیشعالوه از اینکه در جریان بازرسی هریک از یافته های این اصل،  توجه بهعملکرد با  تفتیشت مؤظف ئهی

 مسوده گزارش .استعالمیه های جداگانه به توجه مسوولین شعبات ذیربط رسانیده و نظر شانرا در زمینه اخذ نموده است

تدویر یافته بود، با ایشان شریک ساخته،  ریاست تربیه معلمبا  11/3/1398در جلسه اختتامیه تاریخی رسی را نیزنتایج باز

ترم ید آن ریاست محأیمورد ت تفتیشیافته ها و مشاهدات  ریاست تربیه معلم خرهبالتا نظر شانرا در زمینه ارائه نمایند. 

 ابراز نمودند.  ی متذکرهپاسخ و نظر خویش را پیرامون یافته ها ( هیئت،95در برابر استعالم شماره )و قرار گرفت

 

 عملکرد و شریک سازی یافته ها با مسوولین ریاست محترم تربیه معلم تفتیشجلسه اختتامیه 
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 نتیجه گیری  

بادرنظرداشت یافته ها و مالحظات گزارش میتوان چنین نتیجه گیری کرد که پروژه بصورت درست تطبیق نگردیده است. 

اداره نتوانسته معیارات واضح و مناسب را ، دیزاین گردیده بودپروژه انست ششم که برای ارتقای ظرفیت معلمین طرح و 

برای چگونگی انتخات معلمین که هدف اساسی پروژه بوده تعیین و معلمین را به اساس معیارات مشخص برای برنامه 

 رعدم مشخص بودن معیارات و شاخص ها برای انتخاب معلمین به سطح کشور نقص طرح  و تطبیق موثانتخاب نماید. 

 برنامه میباشد.

عالوه برآن، پروژه از لحاظ عملیاتی و اجراآت بصورت درست مدیریت و رهبری نگردیده است. هماهنگی الزم و مطلوب بین 

ریاست تربیه معلم و ریاست های والیت معارف در رابطه مدیریت موثر پروژه وجود نداشته است. از چگونگی موثر پروژه 

( جلد کتاب نسبت مدیریت ضعیف بعد از ختم پروژه 7۲،۰۰۰نگرفته است. اداره به تعداد )نظارت و ارزیابی الزم صورت 

اره به ادچاپ نموده، مبالغ هنگفت پولی باالی چاپ آن مصرف گردیده ولی از آن استفاده صورت نگرفته است. عالوه برآن، 

ژه آنرا دوباره جمع آوری ننموده است که ( سیت مبایل توزیع نموده ولی در ختم پرو3۲۰کارمندان بخش مربوطه تعداد )

 نشان دهنده ضعف مدیریتی و مالی اداره را نشان میدهد. 

همچنان، اداره نتوانسته بودجه منظور شده پروژه را بشکل موثر به مصرف نماید، اداره در مدیریت منابع و استفاده موثر از 

ت اشتراک کننده گان برنامه را جمع آوری نمود به آن کامال ضعیف عمل نموده است. هیئت موظف تفتیش که نظریا

مالحظه رسید که شفافیت در اجراآت مالی اداره وجود نداشته و طبق اظهارات معلمین پول کمتر نسبت به بودجه منظور 

 تازطرف دیگر، قانون و طرزالعمل تدارکات در طی مراحل قرارداد ها بصور شده و اسناد ترتیب شده پرداخت گردیده است.

درست رعایت نگردیده است. اکثریت خریداری ها و تدارکات با استفاده از روش خریداری پرچون صورت گرفته که اصل 

  صرفه جویی و اقتصادیت در آن رعایت نگردیده است.

از کیفیت خوبی برخوردار که ، برای معلمین فوتوکاپی کتب چاپ شده بدسترس قراردادنافزون بر موارد فوق در قسمت 

در مورد روند استخدام کارمندان و منابع  نبوده، از جمله فعالیت هاو عملکرد های بوده که به آن توجه صورت نگرفته است. 

کارکرد و سابقه کاری کارمندان پروژه کدام اسناد وجود نداشته، تجربه کاری  که پیرامون بشری پروژه نیز باید تذکر داد

کاپی اسناد و سوابق کاری )قراردادهای کار(  که نشاندهنده کارکرد سابقه شخص باشد در دوسیه  ،بوده سوانحصرف درج 

امتحان تحریری در جریان روند  نگردیده است. واخذافراد استخدام شده طی مراحل  وجناییوجود نبوده. فورم صحی م

استخدام از کارمندان اخذ نگردیده و به منظور صحت و سقم اسناد تحصیلی کارمندان، از نهاد های تحصیلی شان و یا 

 تفتیشدر جریان  ونواقص ها که همهء این مشکالت، چالش .وزارت تحصیالت عالی حصول اطمینان صورت نگرفته است
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وزارت محترم معارف در جهت حل آن و دریافت  رهبری وریاست تربیه معلم تا  می نماید وایجاببه مشاهده رسیده است 

. گیرندعملی را روی دست  الزم اقدامات راه های بدیل به منظور بوجود آوردن اصالحات



 

          / گزارش تفتیش عملکرد وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین اداره عالی تفتیش

 

 



Supreme Audit Office  

Performance Audit Report, Public Schools Teacher Capacity Building Project  

Ministry of Education  

عالی تفتیش و انکشاف دهات اداره ب وزارت احیأمان، افشار، جنالانشانی : سرک دار  

 +93(020) 2521510فون : یلت

 www.sao.gov.afسایت : یب و


	پوش گزارش  تربیه معلم-پوش
	INSET-6-Audit Report-Final
	پوش عقب

