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 20 از 1 صفحه:
 

 

 مقدمه و اهداف کاری:

 و پالن ها برنامهبر مبنای  خویش را های یتفعالاجراأت و  ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیالت عالی پیوسته

مصوبات محترم  ها طرزالعمل، مقررات، لوایح، احکام قوانینمقام محترم وزارت در پرتو  از جانب منظور شده

و هدایات اداره  یها پالنرهبری وزارت تحصیالت عالی و محتویات  یئتهمحترم وزیران و  یو شوراکابینه 

و در تفاهم و  انتظام بخشیدهتحصیالت عالی  وزارت در سطحخویش را  های یتفعالعالی بررسی محترم 

برده  یشپ بهوظایف خویش را  یحساب دهو  در راستای تحکیم حاکمیت قانون ربط یذهماهنگی با ادارات 

انتظام یافته و وار  و هفته  ماهه یک، ؛  ربع وارساله یکپالن  یرندهدربرگکاری ریاست تفتیش  یها پالناست. 

 به مقامعندالموقع  ها آن یک کاپی –وزارت و تائیدی مقامات صالحه یک محترم کسب منظوری مقام  بعد از

نظر داشت خصوصیات  با در داخلی تفتیش که ریاستی ازآنجاوزارت تحصیالت عالی ارسال میگردد. محترم 

و  العاده فوق های یتفعالبرنامه وی و پالنی  های یتفعالتحقق و انجام  عالوه بر دار دوام طور بهوظیفوی خویش 

این اداره طی سال  ،یها وردآ دست، فعالیت اجراأت یرندهدربرگگزارش هذا  دهد بناءً یمرا نیز انجام غیر پالنی 

 شرح میگردد: یالًذکل فشرده به ش 1398مالی 

 

 :منظور شده پالنطبق  شده انجامهای وظیفوی فعالیت-الف

ا.ا -ج بررسیی  اداره محترم عالی با در تفاهماز جانب مقام محترم وزارت  1398 شده سال مالی  پالن منظور طبق

( 9و ) خصوصیی ( واحید تحصییلی   21، )تحصییلی دولتیی   واحید  (20) والیات به تعیداد  بخش مرکز و جمعاً در

 ( واحد تحصیلی دولتیی 11تعداد ) به ازجمله که بوده بازرسی شامل پالن ( شفاخانه2ریاست مرکزی وزارت و )

سیی  رتحیت باز دولتیی و خصوصیی    ( واحید تحصییلی  32که جمعیاً بیه تعیداد )    یخصوص یلیتحص واحد (11)

از هدایت مقام محترم وزارت  بعد وزارت ارائه گردیده است ومقام محترم ه ب زمان همکه گزارش آن  قرارگرفته

پولی و اجنیا  کیه توسیط هیئیت بیرمال       های یبازگشت ،ها یکاست، رفع نواقص و غرض تطبیق و تحققآن نتایج 

 . شده به مراجع متذکره ارسال گردیده است
 

 ی:دولت یلیتحص شده یبازرس یهانهاد-ب

 ،لییوگر یعییال التیتحصیی موسسییه، کنییدهار پوهنتییون، هییرات پوهنتییون، ننگرهییار پوهنتییون، لغمییان پوهنتییون

 موسسییه و  تخییار  پوهنتییون ، ابییی فار پوهنتییون ، دییی زا خیشیی  پوهنتییون ، پییروان  پوهنتییون ، انییی بام پوهنتییون

 .سمنگان یعال التیتحص
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 20 از 2 صفحه:
 

 ی: خصوصی لیتحص شده یبازرس یهانهاد-ج

 موسسیه ، کابیل  یجامعیت المصیطف   یخصوصی  پوهنتیون ، ننگرهیار روشیان   یخصوصی  یعیال  التیتحص موسسه

 یعیال  التیتحصی  موسسه، کابل گوهرشاد یخصوص پوهنتون، قندهار کهین سیرویم یخصوص یعال التیتحص

 یعیال  التیتحصی  موسسیه ، دانیش پیروان   یخصوصی  یعیال  التیتحصی  موسسیه  ،هیرات  یخواجه عبداهلل انصیار 

 یرپا م یخصوص یعال التیتحص موسسه، کابل انیب یخصوص یعال التیتحص موسسه، کابل کابو را یخصوص

موالنیا شیعبه    یخصوصی  یعیال  التیتحصی  و موسسیه  خانیه دانیش   یخصوصی  یعال التیتحص موسسه، خوست

 .سمنگان

 ئیه ارا ءغرض اسیتهدا  مقام محترم وزارته ب عندالموقع ها یبازرسنتایج گزارش  اینکه شود یمقابل تذکر دانسته    

کیه توسیط    های یو کاسترفع نواقص مقتضی،  اجراأتهدایت مقام محترم وزارت رسماً غرض  بعد از گردیده و

اسیت اینکیه  ییک تعیداد از نهیاد       ذکیر  قابیل  .برمال شده به مراجع متذکره ارسال گردییده اسیت   این اداره یئته

کم تحصیلی دولتی و خصوصی پیالن شیده بیه نسیبت کمبیود تشیکیل کارمنیدان ریاسیت تفتییش داخلیی و تیرا           

 .اند بازماندهاز بازرسی  1398در طی سال مالی  العاده فوققضایای  ازحد یشب
 

 :(غیر پالنی) العاده فوق شده انجام  هایفعالیت-ح

( را نیز بر وفق یپالن یرغ) العاده فوق های یتفعالعالوتاً ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیالت عالی 

واصله انجام داده که گزارشات  و اطالعاتذیصالح  ینهادها یگرو دوهدایات مقام محترم وزارت  ها ضرورت

غیر پالنی ریاست تفتیش  یافته انجام های یتفعالاست.  شده ارسال ربط یذآن به مقام محترم وزارت و مراجع 

 :گردد یمشرح ذیالً 

پوهنحی بیولوژی موسسه تحصیالت عالی لوگر به اسیا    یکادر علمشکایت محترمه محدثه کاندید بررسی -1

( میورد سیفارش   4قیرار گرفیت کیه در گیزارش )     یموردبررسمقام محترم وزارت  27/9/1397هدایت تاریخی 

بیود کیه ذریعیه نامیه      ( مورد سفارش اصیالحی 3( مورد آن در رابطه به مقرری محدثه و )1که  ) پیشنهاد گردید

به ریاست دفتر مقام ارسال و بعد از مالحظه شد و تائییدی، گیزارش متیذکره     29/10/1397( مورخ 175)شماره 

غرض تطبیق سفارشات به پوهنتون تعلییم و تربییه شیهید اسیتاد ربیانی       12/1/1398( مورخ 11)ذریعه نامه شماره 

 .ارسال گردیده است

اسناد دوره تحصیلی اسامی  خالد خان فرزند طوره خان محصیل پیوهنحی طیب پوهنتیون خصوصیی      بررسی -2

مقام محترم وزارت تحت بررسی قرار گرفت کیه   17/10/1397( مورخ 158نامه شماره )تأسی آریانا ننگرهار به 

سیفارش دومیی   و  الذکر فوقاسناد اسامی ابطال مورد اولی در که  سفارش  شده داده( سفارش 2در گزارش آن )

( میورخ  436بیوده کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره )       ج.ا.ا سیارنوالی  اداره محتیرم لیوی   موضیوع بیه  ارجاع 
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 20 از 3 صفحه:
 

میورخ  ( 102)ریاست دفتر مقام ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی، گزارش ذریعه نامه شیماره   به 27/5/1398

 .به اداره محترم لوی حارنوالی ارسال گردیده است 14/7/1398

 یلالتحصی  فیار  چگونگی طی مراحل یک قطعه دیپلوم انگلیسی به اسم عبدالواسع فرزنید عبدالسیمیع   بررسی -3

 ثابت گردید که دپیلیوم فیوق از   یجهدرنتپوهنحی طب پوهنتون ننگرهار مورد بازرسی قرار گرفت و  1388سال 

رت محترم تحصیالت عالی مفقود از دیپوی مرکزی وزا 1395 در سال( قطعه دیپلوم است که 96) سرجمع تعداد

( میورخ  188)کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره      گردیده بود؛ بنیاءً اسیناد تحصییلی موصیوف باطیل گردیید       

( میورخ  68)به ریاست دفتر مقام ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی، قضییه ذریعیه نامیه شیماره      28/12/1397

 .حارنوالی  ارسال گردیده است به اداره محترم لویبررسی بیشتر  غرض 7/5/1398

چگییونگی تیوهین شییدن تیییم تخنیکیی اداره محتییرم ملییی احصیائیه و معلومییات، موظییف در وزارت    بررسیی  -4

تحت بررسی  مقام وزارتریاست دفتر محترم  22/8/1397(  مورخ 3122شماره ) نامه اسا تحصیالت عالی، به 

که گزارش آن ذریعه نامه شماره  گردیده است شنهادپی( مورد سفارش اصالحی 3قرار گرفت و در گزارش آن )

به ریاست دفتر مقام ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی، گزارش ذریعه نامه شماره  14/11/1397( مورخ 181)

معلومیاتی و  مراجیع مربوطیه ارسیال      یتکنولیوژ غرض تطبیق سفارشیات بیه ریاسیت     29/11/1397( مورخ 89)

 .گردیده است

کابیل، بیه    تخنییک  یپیول برنامیه ماسیتری پوهنتیون     احمید نظیامی در   چگونگی شمولیت محترم سیید بررسی -5

تحیت بررسیی قیرار گرفیت کیه       مقیام وزارت  ریاست محتیرم دفتیر   3/9/1397( مورخ 2822شماره ) نامه اسا 

/ 14/11( مورخ 182)گزارش آن ذریعه نامه شماره     که ( سفارش اصالحی صادر گردیده است1آن ) یجهدرنت

( میورخ  8ریاست دفتر مقام ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی، گزارش متذکره ذریعه نامیه شیماره )   به 1397

 .غرض تطبیق سفارشات به وزارت دولت در امور پارلمانی  ارسال گردیده است 11/1/1398

راعیت پوهنتیون   چگونگی موضوع انفکاک محترم رفیع اهلل رحیم زی عضو کیادر علمیی پیوهنحی ز   بررسی -6

مقام محترم وزارت تحت بررسی قرار گرفت ریاست دفتر  17/2/1398( مورخ 23شماره ) نامه اسا ننگرهار، به 

که گزارش آن ذریعه نامه شیماره   ( مورد سفارش اصالحی و پیشنهادی صادر گردیده است4و در گزارش آن )

الحظه شد و تائیدی، گیزارش ذریعیه نامیه شیماره     به ریاست دفتر مقام ارسال و بعد از م 13/5/1398( مورخ 70)

 .به پوهنتون ننگرهار ارسال گردیده است 29/5/1398( مورخ 77)

بیه   1397بیر   1396سیال   چگونگی اشتراک اسامی امرالدین فرزند جیالل الیدین در امتحیان کیانکور    بررسی -7

بیه ریاسیت    12/8/1398( مورخ 123اطالع یکی از مراجع معتبر دولتی که گزارش آن ذریعه نامه شماره )اسا  

 دفتر مقام ارسال گردیده است اما الی اکنون از تائید و یا عدم تائیدی آن اطمینان داده نشده است. 
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بلیخ از اثیر نامیه     یناسی  ابین پوهنتیون خصوصیی    یلالتحصی  فیار  اسناد تحصیلی اسامی نثار احمد مستور بررسی -8

ریاست دفتیر مقیام    به 1398/ 18/2( مورخ 138)که گزارش آن ذریعه نامه شماره ریاست محترم ارتباط خارجه 

ارسیال گردییده    ریاست محترم ارتباط خارجهارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، گزارش آن به 

 .است

 2/11/1397  ( میورخ     3878شیماره )  نامیه  اسا اسناد دوره تحصیلی خارج مرز اسامی نجیب اهلل به بررسی -9

 (94که گزارش آن ذریعه نامه شیماره ) تحت بررسی قرار گرفت  یکآکادمریاست انسجام امور ریاست محترم 

 .گردیده است محولبه اداره محترم لوی حارنوالی غرض تحقیق بیشتر  2/7/1398مورخ 

 29/1/1397( میورخ  281شیماره )  نامیه  اسا اسناد دوره تحصیلی خارج مرز اسامی عمر سیستانی به بررسی -10

( 7)که گزارش آن ذریعه نامه ذریعه نامه شماره تحت بررسی قرار گرفت  یکآکادمانسجام امور ریاست محترم 

 .گردیده است محولبه اداره محترم لوی حارنوالی غرض تحقیق بیشتر  29/1/1397مورخ 

هیدایت مقیام    یتأسی تخیار بیه    های بلخ، بدخشیان و سه بست کادری پوهنتوناخذ امتحان چگونگی بررسی -11

تحیت بررسیی    ریاسیت تفتییش  محترم  یاستر 4/8/1398( مورخ 2922شماره ) و صالحیت نامه  وزارتمحترم 

( مورد سفارش 5( مورد توصیه کتبی، )1آن ) ازجمله( مورد سفارش گردیده که 7آن ) یجهدرنتقرار گرفت که 

کیه گیزارش آن ذریعیه    ( مورد معرفی به شورای رهبری وزارت صادر گردیده اسیت  1اصالحی و پیشنهادی و )

به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت،  گیزارش   4/8/1398( مورخ 117)نامه شماره 

تطبییق سفارشیات بیه پوهنتیون محتیرم بلیخ ارسیال        غیرض   19/8/1398( میورخ  129متذکره ذریعه نامه شماره )

 .گردیده است

چگونگی اعتراض رئیس محترم پیوهنحی انجنییری پوهنتیون کابیل در میورد محترمیه سیونیتا میدیر         بررسی -12

مقام محترم وزارت تحیت بررسیی قیرار     23/4/1398( مورخ 3242تدریسی آن پوهنحی به اسا  حکم شماره )

، گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره     ( مورد سفارش اصالحی و پیشنهادی صیادر گردیید  5آن ) یجهدرنتکه  گرفت

ذریعه نامیه   موضوعبه ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت،  4/10/1398( مورخ 147)

 .ل گردیده استتطبیق سفارشات به پوهنتون محترم کابل ارساغرض  11/10/1398( مورخ 152شماره )

 نامیه  اسیا  چگونگی عدم تقاعد محترم پوهیالی عبدالستار فرزند محمد نادر استاد پوهنتون لغمان به بررسی -13

( مورد 3آن ) یجهدرنتریاست محترم تفتیش داخلی تحت بررسی قرار گرفت که  5/8/1398( مورخ 656شماره )

برای مدیر منابع  اخطار کتبی سفارش دومیموصوف،  در رابطه به متقاعد ساختن استادسفارش اولی سفارش که 

( میورخ  140کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره )      اصیالحی پیشینهاد گردییده اسیت     سیومی  و سیفارش  بشری

به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، گزارش به کمیته محتیرم تفتییش    17/9/1398

 .محول گردیده است
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فیصیله میورخ   چگونگی ناکامی فرید احمید فرزنید عبیدالطیف محصیل پوهنتیون هیرات بیه اسیا          بررسی -14

( میورد  4موظیف )  یئتهتحت بررسی قرار گرفت که درنتیجه از طرف اختصاصی محصالن  یتهکم 16/7/1398

تطبییق  غیرض   27/7/1398( میورخ  108)، گزارش آن ذریعیه نامیه شیماره    نظریات اصالحی ارائه گردیده است

 .رشات به پوهنتون محترم هرات ارسال گردیده استسفا

 1396چگونگی افزود شدن اسامی ایاز احمد فرزند عزیز احمد در جدول فارغان بخش شیبانه سیال   بررسی -15

تحیت   دفتر مقامریاست محترم  7/5/1398( مورخ 1180شماره ) نامه اسا پوهنحی روانشناسی پوهنتون کابل به 

بیه ریاسیت دفتیر ارسیال و بعید از       4/9/1398( مورخ 137ش آن ذریعه نامه شماره )که گزار بررسی قرار گرفت

بیه  غرض تحقیق بیشتر  11/10/1398( مورخ 153ذریعه نامه شماره ) موضوعمالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، 

 .گردیده است محولاداره محترم لوی حارنوالی 

پوهنتون لغمیان   یهو تربچگونگی الغای امتحان بست کادر علمی دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم بررسی -16

از مشیمولین   تن یکمحترم صفی اهلل  یدرخواست مقام محترم وزارت درحشو 17/12/1397به اسا  حکم تاریخ 

رسیی قیرار گرفیت کیه     امتحان کادر علمی دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتیون لغمیان تحیت بر   

( مورد طی مراحل دوسیه تقرر محترم صفی اهلل حسیین فرزنید محمید انیور     1( مورد سفارش که )2آن ) یجهدرنت

( 91کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره )      ( مورد سفارش اصالحی و پیشنهادی صادر گردید1کاندید برنده و )

ذریعه نامه شیماره   موضوعد و تائیدی مقام وزارت، به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه ش 19/4/1398مورخ 

 .شهید استاد ربانی ارسال گردیده استتعلیم و تربیه تطبیق سفارشات به غرض  31/6/1398( مورخ 94)

کیمییاوی پوهنتیون    یتکنولیوژ علمیی پیوهنحی    چگونگی توهین شدن اساتید ممیتحن بسیت کیادر   بررسی -17

( سیفارش  1تحت بررسی قیرار گرفیت کیه درنتیجیه آن )     مقام وزارت 27/12/1397 تاریخیجوزجان به اسا  

ریاسیت دفتیر ارسیال و بعید از      به 1/3/1398( مورخ 35که گزارش آن ذریعه نامه شماره ) اصالحی صادر گرید

تطبیق سفارشات به  غرض 13/3/1398( مورخ 42ذریعه نامه شماره ) موضوعمالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، 

 .ارسال گردیده است یکآکادمامور  ریاست انسجام

چگونگی ناکامی محترمه مسعوده بنت عبدالجلیل محصل صینف سیوم پیوهنحی فارمسیی پوهنتیون      بررسی -18

 یجیه درنتتحت بررسی قرار گرفت کیه  دفتر ریاست محترم  26/9/1397( مورخ 1011شماره ) نامه اسا کابل به 

کیه   ( مورد سفارش توصیه صیادر گردیید  1ت محصل و )( سفارش در مورد شمولی1( مورد سفارش که )2آن )

به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شد و تائییدی مقیام    11/1/1398( مورخ 4گزارش آن ذریعه نامه شماره )

پوهنتون محترم  به بهتطبیق سفارشات غرض  18/1/1398( مورخ 13وزارت، گزارش متذکره ذریعه نامه شماره )

 .ستکابل ارسال گردیده ا
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گیذاری پیوهنحی    و پیالن چگونگی تقرر محترم بخت اهلل کاندید کادر علمی دیپارتمنت منجمنیت  بررسی -19

تحیت بررسیی قیرار     انسیجام ریاسیت محتیرم    3/8/1397( میورخ  726شماره ) نامه اسا اقتصاد پوهنتون پکتیا به 

صیادر   آن استاد موصوف منفک گردییده، دو میورد اخطیار کتبیی، دو میورد توصییه کتبیی        یجهدرنتگرفت که 

به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه  14/9/1397( مورخ 138که گزارش آن ذریعه نامه شماره ) گردیده است

اداره محترم به غرض تحقیق بیشتر  26/3/1398( مورخ 45ذریعه نامه شماره ) موضوعشد و تائیدی مقام وزارت، 

 .گردیده است محوللوی حارنوالی 

راحیل   ینمحمدحسی حکم مقام محتیرم وزارت پیرامیون تقیرر محتیرم      یرو تکثچگونگی عدم تطبیق بررسی -20

تحیت بررسیی    مقام وزارت 2/4/1398مورخ  حکم یتأسفرزند سلطان شاه کاندید کادر علمی پوهنتون تخار به 

( میورخ  92کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره )     خطار پیشنهاد گردییده  مورد ا یک آن یجهدرنتقرار گرفت که 

و بعید از فیصیله    موضوع تقرر استاد به شورای محترم رهبری محول گردیدبه ریاست دفتر ارسال و  31/6/1398

 .گردیده است محولبه اداره محترم لوی حارنوالی رض تحقیق بیشتر غ موضوعای محترم رهبری، رشو

به اسا   یرپا مبررسی چگونگی فعالیت غیرقانونی پوهنحی حقوق موسسه تحصیالت عالی خصوصی افغان -21

و تحصییالت عیالی خصوصیی     مؤسسیات  و ها پوهنتونریاست محترم  20/2/1398( مورخ 648مکتوب شماره )

رش آن مقام محترم وزارت تحصیالت عیالی صیورت گرفیت، گیزا     30/4/1398( مورخ 30نامه شماره ) یتهدا

بعیداً طیی حکیم     اخذ هیدایت بیه مقیام محتیرم وزارت ارسیال و      جهت 8/7/1398( مورخ 69شماره )ذریعه نامه 

 است. کمیته تفتیش داخلی محول گردید به 14/7/1398تاریخی 

( در تبلیغات موسسه تحصیالت عالی خصوصی سپین غر و آریانیا  WHO) بررسی چگونگی استفاده از لوگو-22

وزارت محتیرم صیحت عامیه و هیدایت مقیام محتیرم وزارت        20/1/1398( مورخ 5460ه شماره )به تأسی از نام

بیه وزارت محتیرم صیحت عامیه ارسیال       29/4/1398( مورخ 52شماره )نامه ذریعه  موضوعکه  تحصیالت عالی

 .گردیده است

از  یتأساز پوهنحی اقتصاد پوهنتون خصوصی رابعه بلخی به  یرضا علچگونگی فراغت فرزانه بنت  بررسی-23

تفتییش داخلیی وزارت محتیرم صیحت عامیه و هیدایت ریاسیت         یاستر 31/2/1398( مورخ 1استعالم شماره )

 است.  قرارگرفته یموردبررستفتیش داخلی 

ه بلخیی بیه   پوهنحی حقوق پوهنتون خصوصی رابعی  یلالتحص فار چگونگی شهرت زهرا بنت احمد بررسی -24

محترم وزارت و صالحیت نامه  مقام 19/12/1397( مورخ 66شماره ) و حکمورقه عرض زهرا بنت احمد  اسا 

کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره      قرار گرفت  یموردبررس یشتفتریاست  25/12/1398( مورخ 140شماره )

شیماره  نامیه  ذریعه  موضوعبه ریاست دفتر و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت،  27/1/1397( مورخ 10)

 .به مرجع مربوطه ارسال گردیده استجهت تطبیق سفارشات  02/1398/ 03( مورخ 16)
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اب، فعیال سیاختن لیلییه ذکیور و انیا ،      ( جریب زمین ملکییت پوهنتیون فاریی   27موضوع استرداد )بررسی  -25

طیول   یررییزی ق( جریب زمین به پوهنتون فاریاب، وضعیت منابع بشری، مسیئله  25و خریداری ) یربنازو  ینترنتا

( میورخ  1814سیی نامیه شیماره )   أمتر سرک مقابل دروازه عمومی پوهنتیون فارییاب بیه ت    7عرض به ( متر 230)

 26/2/1398( میورخ  2001امور ریاست ج.ا.ا و صیالحیت نامیه شیماره )   ریاست محترم عمومی اداره  2/2/1398

کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره       قرار گرفیت  یموردبررسریاست دفتر مقام محترم وزارت تحصیالت عالی 

 متیذکره گیزارش   ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شید و تائییدی مقیام وزارت    به 22/3/1398( مورخ 211)

 ارسال گردید.فاریاب جهت تطبیق سفارشات به  22/03/1398( مورخ 211ره )ذریعه نامه شما

قیرار   یموردبررسی تن از محصیلین پیوهنحی حقیوق پوهنتیون دعیوت       (13)چگونگی تبدیلی وقت درسی  -26

مشکل محصلین متذکره در تفاهم با مسیئولین مربوطیه حیل گردییده و بیه قناعیت محصیلین         یجهدرنتگرفت که 

 .پرداخته شد است

سیاینس   یوترکیامپ محصیل سمسیتر ششیم پیوهنحی      احمید اهلل چگونگی فراغت حدیث احمد فرزند  بررسی-27

مقام محتیرم وزارت   10/1/1398( مورخ 879از حکم شماره ) یتأسعالی خصوصی میوند به  یالتتحصموسسه 

آن ذریعیه   گیزارش قرار گرفت که  یموردبررسریاست تفتیش  24/01/1398( مورخ 9و صالحیت نامه شماره )

به ریاست دفتر  ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، گیزارش   15/2/1398( مورخ 21نامه شماره )

 .است ارسال گردیدمتذکره  موسسهجهت تطبیق سفارشات به  02/1398/ 22( مورخ 28) ذریعه نامه شماره

 یحانابوروسسه تحصیالت عالی خصوصی م یلالتحص فار قضیه اسامی عبدالحکیم ولد عبدالرحمن  بررسی-28

تحصییالت عیالی خصوصیی و هیدایت      مؤسسیات و  هیا  پوهنتیون ( ریاست محتیرم  2758از نامه شماره ) یتأسبه 

که گزارش آن ریاست دفتر ارسیال و بعید    قرار گرفت یموردبررسریاست تفتیش داخلی  31/01/1398 تاریخی

از طرییق   04/1398/ 04( میورخ  9818) گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره     از مالحظه شد و تائییدی مقیام وزارت  

 موسسیه متیذکره  جهت تطبییق سفارشیات بیه     تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتو  ها پوهنتونریاست محترم 

 .است ارسال گردید

 یناسی  ابین محصل سمستر ششم پوهنحی حقوق پوهنتون خصوصی  اهلل یتعناقضیه تبدیلی عبداهلل ولد بررسی -29

ریاسیت محتیرم    27/1/1398( میورخ  31از نامیه شیماره )   یتأسه موسسه تحصیالت عالی استقالل واقع کابل به ب

محصیالن   امیور  ینییت معمقیام محتیرم    10/01/1398تیاریخی   یتو هیدا تحصییالت عیالی خصوصیی     مؤسسات
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 سفارشات بیه  جهت تطبیق 03/1398/ 19( مورخ 42شماره )ذریعه نامه آن   که گزارشقرار گرفت  یموردبررس

 .است ارسال گردید پوهنتون متذکره

شورای والیتی نیمروز از موسسه تحصیالت عیالی   یو اعضاشکایات جوانان جامعه مدنی، محصلین بررسی -30

قیرار   یموردبررسی مقیام محتیرم وزارت تحصییالت عیالی      8/3/1398خصوصی بارک به اسا  حکیم تیاریخی   

به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظیه شید بیه     12/8/1398( مورخ 82)که گزارش آن ذریعه نام شماره گرفت 

 .کمیته محترم تفتیش محول گردیده است

قضیه تبدیلی محمد حنیف ولد موسی جان از پوهنحی طب موسسه تحصیالت عالی خصوصی سپین بررسی -31

مقیام   7/3/1398هیدایت تیاریخی    کنیدهار حسیب  غر به موسسه تحصیالت عالی خصوصی ماللی واقع والییت  

 .قراردادتحت بررسی   امور محصالنمحترم معینیت 

بیه   کیابو را ( تن محصلین از موسسه محترم تحصیالت عالی خصوصیی  13چگونگی قضیه تبدیلی )بررسی  -32

مقام محتیرم وزارت  و صیالحیت نامیه شیماره      26/4/1398تحصیلی خصوصی به اسا  هدایت مورخ  ینهادها

 .که مشکل محصلین مرفوع گردیده است گرفتتحت بررسی قرار ریاست تفتیش  26/4/1398( مورخ 363)

موسسییه  یسرئییتحصییالت عییالی خصوصیی و    مؤسسییاترئییس   مییابین یفی قضیییه مشیاجره لفظییی  بررسیی   -33

ریاست دفتر مقام محتیرم   1/12/1397( مورخ 4171سی از نامه شماره )أتحصیالت عالی خصوصی سپین غر به ت

بیه ریاسیت دفتیر ارسیال      1/12/1397( مورخ 17گزارش ذریعه نامه شماره )قرار گرفت که  یموردبررسوزارت 

 05/1398/ 29( میورخ  58شیماره ) ذریعه نامه  کمیته تفتیشنهائی بعد از مالحظه به کمیته تفتیش محول و فیصله 

 .است ارسال گردید مراجع مربوطه جهت تطبیق سفارشات به

شیماره   نامیه  اسیا  ی قید  بیه   لالت عیا یارش هیئت سال قبلی موسسه تحصاز تحقق سفو پی گیری تعقیب -34

که گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره      ریاست دفتر مقام محترم وزارت صورت گرفت 02/01/1398( مورخ 417)

فیصله کمیتیه   به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شد به کمیته محترم تفتیش محول و 5/2/1398( مورخ 18)

موسسیه متیذکره ارسیال     بیه غرض تطبیق و تحقیق سفارشیات    24/4/1398مورخ ( 51) نامه شمارهعه تفتیش ذری

 .گردیده است

پوهنتیون محتیرم والییت    استادان در تایم رسمی محصالن والیت بغالن مبنی بر تدریس  نامه یتشکابررسی -35

 20/11/1397 ختحصیالت عالی خصوصی آن والیت، بیه اسیا  هیدایت میور     مؤسساتو  ها پوهنتونبغالن در 
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ریاسیت تفتییش داخلیی     21/01/1398( میورخ  7مقام محترم وزارت تحصیالت عالی و صالحیت نامیه شیماره )  

 است.  قرارگرفته یموردبررس

الت عالی قضیه تبدیلی عبدالغنی از موسسه تحصیالت عالی خصوصی اشراق والیت هرات به موسسه تحصی-36

 یموردبررسی ریاست تفتییش   13/8/1397( مورخ 80خصوصی آریانا مقیم کابل به اسا  صالحیت نامه شماره )

به راست دفتر مقام ارسال و بعید از   1/11/1397( مورخ 4241است که گزارش آن ذریعه نامه شماره ) قرارگرفته

بیه اداره محتیرم لیوی     11/12/1397ورخ ( می 128مالحظه شد  و تائیدی، گزارش متیذکره ذریعیه نامیه شیماره )    

 .حارونالی ارسال گردیده است

سیاینس   یوترکیامپ پیوهنحی   1396سال  یلالتحص فار فراغت عبدالحمید فرزند عبدالطیف  بررسی چگونگی-37

مقیام معینییت محصییالن     7/7/1397بییه اسیا  حکیم تیاریخ     کابیل  یونید مموسسیه تحصییالت عیالی خصوصیی     

به ریاست دفتر ارسال و بعد  30/10/1397( مورخ 15که گزارش آن ذریعه نامه شماره )قرار گرفت  یموردبررس

جهیت تطبییق    11/1398/ 14( میورخ  117شیماره ) گزارش آن ذریعه نامه از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، 

 .است ارسال گردید موسسه متذکرهسفارشات به 

میورخ  ( 185علیی احمید بیه تأسیی از نامیه شیماره )      خواست محترمه شیگوفه بنیت   بررسی و رسیدگی به در-38

ریاست  27/08/1398( مورخ 22/23و به اسا  هدایت نامه شماره ) جرگه یولسدفتر محترم منشی  06/08/1398

است که چگونگی موضوع طیور محرمانیه بیا     قرارگرفتهدفتر مقام محترم وزارت تحصیالت عالی تحت بررسی 

 مراجع مربوطه شریک گردیده است. 

چگونگی تزویر فراغت سید ذین اهلل فرزند سیید حفییا اهلل از پیوهنحی اقتصیاد موسسیه تحصییالت       بررسی -39

اداره  27/04/1398( میورخ  681شیماره )  نامه اسا شیر نوایی واقع والیت جوزجان، به  یرعلیامعالی خصوصی 

 یموردبررسمقام محترم وزارت تحصیالت عالی  01/05/1398 های محلی و هدایت مورخ محترم مستقل ارگان

به ریاست دفتیر ارسیال و بعید از مالحظیه      25/9/1398( مورخ 99)که گزارش آن ذریعه نامه شماره قرار گرفت 

غرض تحقیقات هرچه بیشیتر بیه    3/10/1398مورخ ( 106) نامه شمارهذریعه  موضوعشد و تائیدی مقام وزارت، 

 .حارنوالی ارسال گردیده استاداره محترم لوی 

که گزارش آن ذریعیه نامیه    عضو کادر علمی پوهنتون تخار تن کیاخطاریه درج سوانح  یچگونگبررسی  -40

در جلسیه   موضیوع به ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظیه شید مقیام وزارت،     17/9/1398( مورخ 184)شماره 

 شوری محترم رهبری مطرح اخطاریه قبلی استاد موصوف مجدداً تائید گردید.  24/9/1398مورخ 
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کیه   انفکاکشیان عضو سابق کادر علمی موسسه تحصیالت عالی غور مبنی بیر   اهلل یلخلبررسی عریضه استاد -41

سال گردیده اسیت کیه تقیرر    به ریاست محترم دفتر ار 13/04/1398( مورخ 104گزارش آن ذریعه نامه شماره )

 .است شورای محترم رهبری رد گردید 20/6/1398جلسه مورخ مجدد موصوف در 

بررسی عریضیه انفکیاک امییر اهلل محصیل موسسیه تحصییالت عیالی کیه گیزارش آن ذریعیه نامیه شیماره              -42

تحصییالت   موسسیه در  مجدداًبه ریاست دفتر ارسال گردیده است که موصوف  14/05/1398مورخ ( 87/116)

 .است ذب گردیدجعالی سمنگان 

( مییورخ 132/177تحصیییلی خییارج کییه ذریعییه نامییه شییماره )  هییای یهبورسیی تارکییان هییای یهارسییال دو سیی -43

شان این اداره  اجراأتدولت ارسال گردیده است که تا هنوز از  یایقضابه ریاست محترم عمومی  25/08/1398

 است. ندادهاطمینان  را

قانیت اعضیای کیادر علمیی      ینالید  جمیال چگونگی فراغت محترمان هریک: فرید احمید منییب و    ررسیب -44

 14/7/1398میورخ   (114که گزارش آن ذریعه نامه شیماره )  هندوستان یگا ینکالپوهنتون البیرونی از پوهنتون 

  .به ریاست دفتر ارسال گردیده است

ت عیالی از اجیراأت رهبیری وزارت عنیوانی مقیام      تحت نام کارمندان وزارت تحصیال نامه یتشکا بررسی -45

به ریاست محترم دفتر ارسال گردییده اسیت    14/04/1398( مورخ 64ذریعه نامه شماره ) ؛ کهعالی ریاست ج. ا.ا

 نگردیده است. معلومات حاصلکه تا هنوز در مورد تائید و یا عدم تائیدی آن 

و  واالن ینییوکربررسیی کتیاب حاضییری؛ مسیئولین، کارمنییدان، داکتیران و اسییاتید کیادر علمییی، جیدول        -46

ریاسیت دفتیر    بیه  5/1398/ 2( میورخ   68که گزارش آن ذریعه نامه شیماره ) آباد واردهای شفاخانه کادری علی

مییورخ ( 89) هشییمار هییاینامییهذریعییه  موضییوعارسییال و بعیید از مالحظییه شیید و تائیییدی محتییرم مقییام وزارت،  

 .غرض تطبیق و تحقق سفارشات به مرجع مربوطه ارسال گردیده است 15/5/1398

کیه  بررسی چگونگی تزویر حکم مقام محترم وزارت تحصیالت عالی توسط غالم حبیب فرزنید میرحییدر    -47

و بعید از مالحظیه شید و تائییدی مقیام      ریاست محترم دفتر ارسال  به 01/02/1398( مورخ 25)ذریعه نامه شماره 

به اداره محترم لوی سیارنوالی و   22/02/1398 مورخ( 37( و )36) شماره هاینامهذریعه  موضوعمحترم وزارت، 

 ریاست عمومی امنیت ملی محول گردیده است.
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مرضیه سلیمانی های فارغان پوهنحی محترم وترنری؛ معرفی محترمه کتاب های اساتید؛ قضیه دوسیهبررسی  -48

های اداری؛ تخریب شیدن مییدان فوتبیال و جمیع و قیید      به بورسیه ماستری اقتصاد؛ به تعویق افتادن امتحان بست

به  12/03/1398( مورخ 49که گزارش آن ذریعه نامه شماره ) شدن کانتینرهای مساعدت شده به پوهنتون هرات

 میورخ ( 61) نامیه شیماره  ذریعیه   موضوعمحترم وزارت،  ریاست دفتر ارسال و بعد از مالحظه شد و تائیدی مقام

 .غرض تطبیق و تحقق سفارشات به مرجع مربوطه ارسال گردیده است 20/04/1398

( مییورخ 70گییزارش آن  ذریعییه نامییه شییماره ) کییه معتمییدین پوهنتییون پکتیییا  داری یبییاقبررسییی دوسیییه  -49

و بعید از مالحظیه شید و تائییدی      شده شناختهوالی معتمدین مستحق معرفی به سارن آن یجهدرنتکه  17/05/1397

غرض تطبیق و تحقق سفارشات بیه   04/06/1397 مورخ( 74) نامه شمارهمقام محترم وزارت، گزارش آن ذریعه 

و ذریعیه   سیارنوالی معرفیی گردییده   مرجع مربوطه ارسال گردیده است و موضیوع از طرییق پوهنتیون فیوق بیه      

 تعقیب گردیده است. 27/01/1398( مورخ 23و ) 09/03/1398( مورخ 46، )09/04/1398( مورخ 59) یها نامه

بررسی مجدد دوسیه ارسالی سارنوالی مبنی بر سو استفاده از صالحیت وظیفوی رئیس موسسیه تحصییالت    -50

، ال گردییده اسیت  به ریاست دفتر ارس 2/06/1398( مورخ 99/130عالی غور که گزارش آن ذریعه نامه شماره )

 نگردیده است. معلومات حاصلتا هنوز در مورد تائید و یا عدم تائیدی آن اما 

بررسی دوسیه مدیر آی تی موسسه تحصیالت عالی پنجشیر که به بورسیه قزاقستان معرفیی گردییده بیود و     -51

 یجیه درنتاسیت کیه    به ریاست دفتر ارسیال گردییده   18/02/1398( مورخ 34/42گزارش آن ذریعه نامه شماره )

 منجر به اعالن بست و قطع امتیازات موصوف شده است.

( مییورخ 105بررسییی مجییدد دوسیییه سییارنوالی موسسییه تحصیییالت عییالی میونیید کییه ذریعییه نامییه شییماره )  -52

 به اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا ارسال گردیده است. 30/60/1398

بسیتر شیفاخانه تدریسیی میونید ذریعیه نامیه شیماره         دو صد پروژه یکار ساختمانجریان عقب مانی  بررسی -53

 به اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا ارسال گردیده است. 16/08/1398 ( مورخ127)

تخنیک کابیل کیه گیزارش    اجرای معاش محترم ذبیح اهلل کارمند ریاست محترم پوهنتون پولیعدم  بررسی -54

موصیوف   آن بیه  یجیه درنتکه به ریاست دفتر ارسال گردیده  18/02/1398( مورخ 34/42آن ذریعه نامه شماره )

 میورخ ( 146) نامیه شیماره  ذریعیه   موضیوع و بعید از مالحظیه و تائییدی مقیام محتیرم وزارت،       شیده  دادهتوصیه 

 .ارسال گردیده است غرض تطبیق و تحقق سفارشات به مرجع مربوطه 07/09/1398
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کارمند قراردادی که گیزارش آن ذریعیه نامیه     محمدباقرمشاجره بین نصیر احمد کارکن خدماتی و بررسی . 55

و بعید   نصیر احمد تبدیل گردییده آن محترم  یجهدرنتکه به ریاست دفتر ارسال  30/02/1398( مورخ 41شماره )

غیرض   09/03/1398 میورخ ( 47) نامیه شیماره  ن ذریعیه  از مالحظه شد و تائیدی مقام محترم وزارت، گزارش آ

 .تطبیق و تحقق سفارشات به مرجع مربوطه ارسال گردیده است

با مریضان که گزارش آن ذریعه نامه شماره  آباد یعلموظف شفاخانه  یممحمدابراهبرخورد نادرست داکتر  -56

، موصوف توصیه پیشنهاد گردییده اسیت  به ریاست محترم دفتر ارسال گردیده و برای  20/03/1398( مورخ 42)

غرض تطبییق   21/05/1398 مورخ( 51) نامه شمارهبعد از مالحظه شد و تائیدی مقام وزارت، گزارش آن ذریعه 

 .و تحقق سفارشات به مرجع مربوطه ارسال گردیده است

سینای کابیل   یابوعلعلمی پوهنتون طبی  یعضو کادرورزی استاد برشنا دولتی  و خالفبرخورد نادرست  -57

به ریاست دفتر ارسال گردیده اسیت کیه بیرای موصیوفه توصییه       12/05/1398( مورخ 85نامه شماره ) یعهکه ذر

 مییورخ( 96) نامییه شییماره، بعیید از مالحظییه شیید و تائیییدی مقییام وزارت، گییزارش آن ذریعییه   اسییت شییده داده

 .است غرض تطبیق و تحقق سفارشات به مرجع مربوطه ارسال گردیده 30/05/1398

به  6/3/1398( مورخ 43نامه شماره )بررسی تجهیزات اکسری شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی که ذریعه  -58

نامیه  آن ذریعیه   گیزارش  ، بعد از مالحظیه شید و تائییدی مقیام وزارت،    ریاست محترم دفتر ارسال گردیده است

 .مربوطه ارسال گردیده استغرض تطبیق و تحقق سفارشات به مرجع  21/03/1398( مورخ 54شماره )

( 28( و )10شیماره )  هیای بررسی ضمانت بانکی شرکت ساختمانی رفاه غزنین و جاهد جواد که ذریعه نامه -59

 به اداره محترم لوی سارنوالی ارسال گردیده است. 10/02/1398مورخ 

( 162نامیه شیماره )   طیی بررسی عقب مانی جریمه تأخیر پروژه ساختمانی مرکز تحقیقیات پوهنتیون کابیل     -60

که دوباره موضوع به ریاست محتیرم پیالن و   به مقام محترم وزارت ارسال گردیده موضوع  06/11/1398مورخ 

 تدارکات راجع گردیده و دوباره به این اداره مواصلت نورزیده است.

 و ارسیال آن  1397الیی سیال    1394ریاست تفتیش داخلیی از سیال    یا آوردهتهیه گزارش اجراأت و دست -61

 نشرات. محترم اطالعات و به ریاست مورخ  9ذریعه نامه شماره   

و ارسال  یادارریاست تفتیش در رابطه به تطبیق پالن عمل مبارزه علیه فساد  1397تهیه گزارش سال مالی   -62

 .یادارآن به کمیته مبارزه علیه فساد 
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و ارسیال آن بیه کمیتیه     1397یه معلومات تحلیلی پیرامون نقاط معروض به فسیاد اداری طیی سیال میالی     ته -63

 مبارزه علیه فساد اداری.

از تطبیق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری و ارسال آن به کمیته مبارزه  1397گزارش ربع چهارم سال مالی  -64

 علیه فساد اداری.

در میورد تطبییق پیالن عمیل مبیارزه علییه فسیاد         1398وم، سوم و چهارم سال مالی تهیه گزارش ربع اول، د -65

 اداری و ارسال آن به کمیته مبارزه علیه فساد اداری.

در مورد تطبیق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری و ارسال آن به کمیته مبارزه  1398تهیه گزارش سال مالی  -66

 علیه فساد اداری.

 .مفتشانتحلیل گزارشات  منظور بهعیار تهیه چک لست م -67

 تحصیالت عالی. وزارتاداره عالی در تمام ادارات تحت اثر  یها یبازرستعقیب و پیگیری نتایج -68
 

 :1398طی سال مالی  اجراأتاز  شده حاصلدست آوردها و نتایج عمده ترین -خ

مختلف کاری خیویش   یها بخشدر  1398ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیالت عالی در طول سال مالی  

 میگردد: شرح ها ذیالًنآ ینتر و عمده ملمو  بودهدارای دست اوردهای 

( نهاد طبق پالن بازرسی گردیده و 30بازرسی که شامل )را ( نهاد و موضوعات خاص 99مجموعاً به تعداد )-1

 زمان همگزارشات آن  که آمده عمل به اجراأتو در رابطه به آن خارج از پالن بررسی  العاده فوق یهقض (69)

 تهیه، توحید، تحلیل و تصحیح گردیده است و به مقام محترم وزارت و مراجع ذیصالح ارسال گردیده است.

 یتوانمندساز»تحت عنوان:  روزه هفتتخصصی  ینارسمدو دور  یبرگزارمسلکی سازی مفتشان از طریق -2

 Internal Control and Risk-Based Audit»تحت عنوان:  روزه دوازدهو « مفتشان داخلی

Planning » توسط موسسه )یو ا  آی دی( در مرکز شهر کابل؛ 1398برای مفتشان در سال مالی 

تحصیالت عالی خصوصی جهت  مؤسساتها و از مفتشان از طریق معرفی به پوهنتون تن پنجکادر سازی -3

 ادامه تحصیلی دور لیسانس و ماستری؛

ت امسلکی جهت تعدیل مقرره تفتیش داخلی وزارت خانه و ادار ینظرخواه ینارسماشتراک فعال در دو دور -4

 مستقل در وزارت محترم مالیه و اداره محترم عالی بررسی؛

آن سیزده مورد توسط این اداره و هشت واحد تحت پالن این  ازجمله( واحد پالن گردیده که 30به تعداد )-5

 یک آن یجهدرنتکه  قرارگرفته یموردبررس العاده فوق( موضوع 63ه عالی بررسی و به تعداد )اداره توسط ادار
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مورد منفک، سه مورد اسناد باطل گردیده، چهار مورد توصیه کتبی، چهار مورد اخطار کتبی پیشنهاد و هشت 

 قضیه به سارنوالی محول گردیده است؛

و یک({ افغانی  یستصدوبپنج  هزار وهشتاد  صد و هشت( )دوازده میلیون 12808521مبلغ: } ) نویسی یرونب-6

نوزده({ افغانی تحصیل گردیده و  هزار وو شانزده  صد هفت میلیون یک( )1071619پول نقد که مبلغ })

 این اداره به جدیت ادامه دارد؛ یها تالش مانده یباقپیرامون تصفیه و تحصیل مبالغ 

اسناد تزویر  جلوگیری از اجراأت نادرست وغیرقانونی ادارات در راستای  اجراأتو  ها یتفعالاسایی شن-7

 وظیفوی؛ های یتو صالحدر حد امکانات  یو خصوصتحصیالت عالی دولتی  مؤسساتتحصیلی در 

و  تحکیم قانونیت، معقول به مقام محترم وزارت جهت جلوگیری از فساد یها و طرح، نظریات ها یشنهادپ ارائه-8

 ؛اصالح اسناد تقنینی مربوطه

ن از مرتکبین قضایا و جریمه آشده با  نویسی یرونبعامه و حصول وجوه  های ییدارا ومیل یفحجلوگیری از -9

 مجدد اجنا  و وسایل فاضل شده در جمع معتمدین ادارات. یدو قجمع 

 

 های ریاست تفتیش داخلیچالش-د

آن ذیالً شرح  ترین عمدهکه  روبروستفراوان  های چالشریاست تفتیش داخلی در اجرا و تطبیق پالن به 

 :گردد می

 کمبود منابع بشری:-1

 ؛ناکافی بودن تشکیل 

 ؛1397تکمیل تشکیل منظور شده سال  عدم 

  ؛تقلبعدم تقرر و تکمیل آمریت بررسی کشف 

  ؛معلوماتی تکنولوژیعدم تکمیل مدیریت تفتیش 

  ؛واداریعدم تکمیل تشکیل آمریت تفتیش رعایت قوانین، مالی 

 عدم تکمیل تشکیل آمریت تحلیل گزارشات 
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 ناکافی بودن منابع مادی و مالی-2

 ؛نبود سفریه مناسب برای مفتشان 

 ؛نداشتن امتیاز تخصصی مفتشان 

  ؛و کمره عکاسی تاب لبنداشتن کامپیوترهای 

 احه جهت بررسی در مرکزنداشتن موتر برای اعزام مفتشان به س 

 بودن شرایط امنیتی نامساعد-3

  در اختیار  مرورشاناکثر والیات اوضاع امنیتی مناسب نداشته و گاهی ساحه تحت پالن مسیر عبور و

 و مسیر هوایی هم ندارد. باشد میطالبان 

 عدم احساس مسئولیت نهادهای تحت بررسی-4

 دهند نمیپاسخ  موقع بهتحت بررسی به استعالم  نهادهای. 

 :ها حل و راهپیشنهادات -ذ
 ؛این ریاستخالی  یها دربستتسریع روند استخدام کارمندان مجرب و مسلکی -1

 ؛یسیو انگل یوتریکامپآموزشی  یها برنامه تدویر-2

 ؛مفتشانظرفیت  هرچه بیشتر  یمنظور ارتقا بهتفتیش آموزشی مسلکی  یها برنامهتدویر -3

 در پرتیو قیوانین،   مفتشیان ریاست تفتییش و   اجراأتمقام وزارت تحصیالت عالی از هرچه بیشتر حمایت -4

 ؛این وزارت یها و طرزالعمللوایح  مقررات،

 در نظر گرفتن معاش امتیازی مسلکی برای مفتشان؛ -5

 لب تاپ و کمره های عکاسی؛ یوترهایکامپخریداری تجهیزات الزم از قبیل  -6

 ؛ریاست تفتیش داخلی در مرکز های یبررسرای در نظر گرفتن موتر خدمتی ب -6
 

 :شده حاصلتجارب -ر

 ؛ریاست تفتیش داخلی العاده فوقمعیاری شدن گزارشات پالنی و -1

 ؛گزارشات تفتیش یبازنگرتهیه فارمت معیاری برای ارزیابی و  -2

همکاری متقابالً مفید و کارتیمی میان تمام آمریت های ریاست تفتیش داخلی  یهباروحاجرای وظایف  -3

 ؛مطروحه داشته است یها پالنرا در تطبیق هرچه بهتر  ثمربخشکه نتایج 
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 تهیه و ترتیب طرزالعمل پی گیری گزارشات؛ -4

 ؛مفتشانتهیه چک لست های معیاری برای  -5

 

 :جمع بندی نهائی-ز
 مالحظات تعداد موضوعات شماره

  ( واحد تحصیلی دولتی و خصوصی22به تعداد ) بررسی پالنی 1

2 

ه شد نویس یرونبمبلع 

و قابل بازگشت و 

 جزاهای نقدی

( )دوازده میلیون 12808521مبلغ: } ) درمجموع

و یک({  یستصدوبپنج  هزار وهشتاد  صد و هشت

 شده است. نویسی یرونب افغانی
 

 شده تحصیلمبلغ  3

و  صد هفت میلیون یک( )1071619مبلغ }) درمجموع

نوزده({ افغانی تحصیل گردیده و  هزار وشانزده 

 یها تالش مانده یباقپیرامون تصفیه و تحصیل مبالغ 

 این اداره به جدیت ادامه دارد.

 

4 
بررسی قضایای 

 العاده فوق

در مؤسسات  العاده فوق( مورد قضایای 60به تعداد )

 است. قرارگرفته یموردبررس خصوصی و دولتی
 

5 

موضوعات 

به  شده ارسال

 حارنوالی

 ( قضیه ذریعه مکاتب رسمی13به تعداد ) درمجموع

والی محول نحاراداره محترم به غرض تعقیب عدلی 

 گردیده است.

 

 اخطار درج سوانح 6

سوانح درج  اخطار( مورد سفارش 4) درمجموع

ه بعد از منظوری مقام محترم کپیشنهاد گردیده 

ربط غرض تطبیق ارسال گردیده وزارت به مراجع ذی

 .است

 

 توصیه کتبی 7

پیشنهاد گردیده  وصیهت( مورد سفارش 6) درمجموع

-ه بعد از منظوری مقام محترم وزارت به مراجع ذیک

 .ربط غرض تطبیق ارسال گردیده است

 

 پیشنهاد استاد  به ( مورد سفارش منفکی1) درمجموع نفکاکا 8
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ه بعد از منظوری مقام محترم وزارت به کگردیده 

 .ربط غرض تطبیق ارسال گردیده استمراجع ذی

 ابطال اسناد 9

اسناد ( مورد سفارش ابطال اسناد 3در ) درمجموع

ه بعد از منظوری مقام کپیشنهاد گردیده تحصیلی 

ربط غرض تطبیق ارسال محترم وزارت به مراجع ذی

 .گردیده است

 

 تقاعد 10

که ( مورد سفارش متقاعد ساختن استاد 1) درمجموع

اداره مربوطه به وقت و زمان معین آن اقدام ننموده 

بعد  وپیشنهاد گردیده بود بعد از بررسی تقاعد ایشان 

ربط از منظوری مقام محترم وزارت به مراجع ذی

 .غرض تطبیق ارسال گردیده است

 

11 

ارجاع به شورای 

محترم رهبری 

 وزارت

به  زمغرض اتخاذ تصمیم ال( قضیه 3) درمجموع

 پیشنهاد گردیده است. شورای محترم رهبری
 

12 
ارجاع به کمیته 

 محترم تفتیش

ته محترم تفتیش ارجاع ( قضیه به کمی2) درمجموع

به که تصاویب کمیته محترم تفتیش عندالموقع  دهش

 .ربط غرض تطبیق ارسال گردیده استمراجع ذی

 

13 
به اعالن گذاشتن 

 بست

ی آن که متصد یک بست اداری( 1) درمجموع

آن  به اعالن گذاشتن خالف اصول به بور  رفته بود

بعد از منظوری مقام محترم وزارت  گردیده و سفارش

 .ربط غرض تطبیق ارسال گردیده استبه مراجع ذی

 

14 
دوسیه  طی مراحل

 کادری

طی مراحل آن ( مورد دوسیه کادری که 1) درمجموع

و طی مراحل آن  دهشمشکالت آن بررسی  د،معلق بو

بعد از منظوری مقام محترم وزارت  و گردید سفارش

 .ربط غرض تطبیق ارسال گردیده استبه مراجع ذی

 

15 
شمولیت مجدد 

 محصل

( مورد محصل که از در  تعلیق 2) درمجموع

پیشنهاد  مجددشانشمولیت بعد از بررسی گردیده بود 

بعد از منظوری مقام محترم وزارت به و  هگردید

 .ربط غرض تطبیق ارسال گردیده استمراجع ذی
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 تبدیلی 16

بعد از بررسی  کارمند اداری( 1)در مورد  درمجموع

بعد و  پیشنهاد گردید یشانا بدیلیت بنا بر تخلف اداری

ربط از منظوری مقام محترم وزارت به مراجع ذی

 .غرض تطبیق ارسال گردیده است

 

 ریاست تفتیش داخلی ترتیب و تقدیم است. 1398 مالی ت سالقرار شرح فوق فشرده گزارش اجراأ

 

 با احترام

 "ثبات"نثار احمد                                                              "ضیایی"عبدالحسن                 

 گزارشاتآمر تحلیل                                              تفتیش رعایت قوانین، مالی و اداریآمر 

 

 "شایق"غالم داود الحاج 

 داخلی رئیس تفتیش

 


