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 خالصه گزارش

( 5) پیشرفت در خود بخاطر تحقق مبارزه با فساد اداریدر پالن ساالنۀ  مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت 

و همه فعالیت های وزارت تأثیر مستقیم به زندگی مردم از  را تعیین نموده است فعالیت( 20تعداد ) بنچمارک،

   و انجام فعالیت های اساسی به آن می رسد.از طریق شاخص ها، که  طریق افزایش عواید ملی کشور درد

است و شفافیت کامل در آن بخش  تکمیل گردیده چهار فعالیت اساسی این وزارت در ربع اول به گونۀ صد در صد

 و سایر فعالیت های این وزارت به استثنای دو فعالیت در حال اجرا می باشد. ها بمیان آمده است

 .ابرات فعالیت های معطل شده نداردوزارت مخ

 فعالیت های تکمیل شده وزارت مخابرات قرار ذیل است:

  میگانیزم نظارتی مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی ایجاد گردیده و فعالیت تکمیل گردیده است که در هر

 ربع عواید بدست آمده گزارش میابد.

  از طریق استخدام  تقویت کنترول از توزیع بندویت های انترنت برای شرکت ها و جلوگیری از سوء استفاده ها

 و نصب سیستم تکمیل گردید. افراد جدید، تعدیل طرز العمل

  بست رسمی و قراردادی تنقیص گردیده است. 500اصالحات در تشکیل افغان تیلی کام صورت گرفته و بیش از 

 .اصالحات در روند تدارکاتی افغان تیلی کام به گونۀ کامل صورت گرفته است 
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

 فیصد( و عواید شرکت افغان تیلی کام 10افزایش و جمع آوری شفاف مالیات، محصول خدمات مخابراتی ) : بنچمارک اول 1

 اساسیفعالیت های  شماره
پالن شاخص های جزئی 

 شده

پیشرفت فیصدی 

 در ربعشاخص 

فیصدی پیشرفت 

 ومیــــــعم
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

1.1 

میکانیزم نظارتی ایجاد 

متشکل از وزارت های 

مالیه و مخابرات و 

اداره تنظیم خدمات 

مخابراتی افغانستان 

جهت بررسی کریدت 

کارت های استفاده 

شده توسط هیئت 

نظارتی قبلی و 

چگونگی جمع آوری 

محصول خدمات 

مخابراتی در گذشته و 

حصول اطمینان از 

جمع آوری شفاف 

عواید مالیاتی و 

 براتیمحصوالت مخا

میکانیزم نظارتی ایجاد 

 است شده

100% 

100% 

طرز العمل جمع آوری محصول خدمات  -1
 مخابراتی تعدیل گردیده است.

هیئت متشکل از وزارت مخابرات، وزارت مالیه و  -2
اداره اترا طبق طرز العمل توظیف گردیده است و 
عند االقتضا راپور ارسالی شرکت ها را با سیستم 

که معموال در هر ماه این کار عمال بررسی می کند 
 صورت می گیرد.

شرکت های مخابراتی طبق ماده هفتم طی ده  -3
روز اول ماه جدید راپور خویش را به وزارت مالیه، 

 وزارت مخابرات و اداره اترا ارسال می نماید.
( 231865در نتیجۀ بررسی دقیق، تفاوت مبلغ ) -4

سی میان راپور ارسالی شرکت افغان بیسیم وبرر
هیئت مؤظف وجود داشت، که شرکت افغان بیسیم 

طبق بند مکلف به پرداخت بیست میلیون افغانی  
قانون محصول خدمات مخابراتی  12اول ماده 

گردید، همچنان تفاوت در راپور ارسالی شرکت 
اتصاالت رونما گردید که فعال موضوع تحت نظارت 

 و تحقیق قرار دارد.
د محصول خدمات بعد از اینکه پول ده فیص -5

مخابراتی به حساب واردات وزارت مخابرات در د 
افغانستان بانک از سوی شرکت ها انتقال یافت، بعد 
از سپری شدن یک هفته به خزاین دولت وزارت 

 مالیه انتقال میابد.

 PDFدر ضمیمه فایل 
(MCIT-A1 ) 

(MCIT-A2) 
 قابل دسترس است.

 %100  تیم نظارتی ایجاد شده

کریدت کارت گزارش بررسی 
های استفاده شده توسط هیئت 
نظارتی قبلی و چگونگی جمع 

اوری محصول خدمات مخابراتی 
 در گذشته

100% 
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1.2 

ایجاد سیستم ریل 

تایم دیتا منجمنت 

(RTDMS برای جمع )

 آوری شفاف عواید

 %50 متخصص تخنیکی 14استخدام 

30% 

بست قراردادی از جانب وزارت  30منظوری  -1
 گرفته شده.مالیه 

بست در اعالن بود، استخدام آن تحت  14 -2
 کار است.

 بست های متباقی به اعالن سپرده می شود. -3
متخصص خویش را ارسال نموده  2شرکت  -4

 است.
پالن عملیاتی شرکت تکمیل گردیده و  -5

 نقشه سیستم نیز ترسیم گردیده است.

   PDFدر ضمیمه فایل 

MCIT-B) قابل دسترس )
عقد قرارداد با کمپنی  است.

(BUSTOS Group  و لیترو
 کمپنی(

100% 

1.3 

تقویت کنترول از 

توزیع بندویت های 

انترنت برای شرکت ها 

و جلوگیری از سوء 

 استفاده ها

 و 
س

رئی
م 

خدا
ست

ا

در 
د 

دی
 ج

ان
دیر

م

ش 
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ت  

رک
ش
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 ک
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ا
 

100% 

100% 

 
 

عبدالوارث فضلی بحیث رئیس تکنالوژی  -1
معلوماتی به عوض جابر احمد سرفراز جدیدا 
 از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده است.

به عوض اسالم الدین بحیث  شخصی -2
 مدیر عمومی شبکه استخدام گردیده است.

 Bandwidthسیستم توزیع بندویت ) -3

Management System  نصب )
 گردیده و عمال از آن استفاده بعمل می آید

توزیع بندویت انترنت تعدیل طرز العمل  -4
گردیده و به شرکت های که به مشتریان 

فیصد  40خویش تخفیف در نظر بگیرند، تا 
 تخفیف مد نظر گرفته می شود.

 

  PDFدر ضمیمه فایل 
MCIT-C) قابل )

 دسترس است.
جهت اطمینان از همچنان 

عال شدن سیستم به ف
وزارت  بخش اخبار سایت

 مراجعه نمایید.

 

ور 
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 100% 
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 الکترونیک سازی، تسهیل و ایجاد شفافیت در عرضۀ خدمات عامه بنچمارک دوم:  2

 اساسی های فعالیت شماره
پالن  جزئی های شاخص

 شده

 پیشرفتفیصدی 

 در ربعشاخص 
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده فیصدی پیشرفت عمومی

2.1 

مدرن سازی سیستم 

 ترافیک افغانستان

 

امضای تفاهمنامه با ادارات 
 %70 %100 از جمله وزارت ترانسپورتذیربط 

وزارت ترانسپورت بعد  -1

از ادغام به تفاهمنامه های 

 قبلی اکتفا نمود

ها با شاروالی منامه تفاه
کابل و وزارت داخله سال 

 گذشته شریک شد

 انکشاف منابع بشری و داشتن تشکیل مؤثر : بنچمارک سوم 3

 اساسی های فعالیت شماره
پالن  جزئی های شاخص

 شده

شاخص  پیشرفتفیصدی 

 در ربع
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده فیصدی پیشرفت عمومی

3.1 

اصالح تشکیل شرکت 
کام بر مبنای افغان تیلی 

نیازمندی های بخش ها و 
 لوایح وظایف

بررسی عمومی تشکیل بست 
 %100 های قرار دادی و رسمی 

100% 

تشکیل افغان تیلی کام 
ر مبنای نیازمندی ب

، بست بازنگری گردیده
های قراردادی تقلیل 

و مدیران جدید گردیده 
زون ها به کار آغاز نموده 

 است.

  PDFدر ضمیمه فایل 

MCIT-C) قابل )
 دسترس است.

 330بست رسمی و  280تقلیل 
 %100 بست قراردادی

به اعالن سپردن مدیریت های 
عمومی زون های شرکت افغان 

تیلی کام بمنظور جذب افراد 
 جدید و متخصص

 
 
 
 
 
 

 

100% 
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 تقویت شفافیت و حسابدهی چهارم: بنچمارک  3

 اساسی های فعالیت شماره
پالن  جزئی های شاخص

 شده

شاخص  پیشرفتفیصدی 

 در ربع
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده فیصدی پیشرفت عمومی

4.1 

تفتیش وبررسی دو ریاست 

 در هر ربع

، بخش های مالی، اداری

و  منابع بشری، تخنیکی

تدارکاتی مطابق پالن و 

یافته های اداره عالی 

بررسی و شریک سازی 

 یافته ها با مراجع ذیربط

و تطبیق سفارشات اداره 

 عالی بررسی

 
 
 
 

 بررسی ریاست  تدارکات:
الف. بررسی آمریته تهیه و تدارکات 
 مدیریت عمومی تحصیل قرارداد ها

، مدیریت اجناس و مدییریت 
 ساختمانی.

. بررسی اسناد قراردادهای عقد شده  1
 طوری قیدی. 1397طی سال 

. بررسی اسناد نرخ های ابتدائی  2
 جهت تامین قرارد.

 ب : بخش مدیریت عمومی خریداری 
. بررسی اسناد و جمع دهی معتمد  1

نقدی از صورت جمع و خرچ آن با 
 تطبیق اسناد محصولی قبلی و جاری.

بررسی اسناد خریداری های پرچون  2
در روشنایی مقرره خریداری ها و 
 تطبیق مصوبات شورای وزیران .

 

بررسی ریاست های مخابرات 

 وبلخ: کنرهاوالیات کابل،
الف: بازرسی اجراآت مدیریت عمومی 

 اداری .
. موجودی تحویلخانه ها و پولهای  1

 وجه سردستی.
. مالحضه نتایج بازرسی هیات قبلی  2

 و اجراآت اداره در قبال آن .
. مقایسه تشکیل منظور شده سال  3

 و تطبیق آن با دفتر حاضری. 1397

100% 25% 

از اثر تعقیب و پیگری مکرر به . 1
( افغانی باقیات 810186مبلغ)

 8خدمات پستی تحصیل و حصول 
بسوه زمین ملکیت مخابرات والیت 

 بامیان از نزد سه نفر غاصب.
یات تدابیر الزم برای حصول باق

( افغانی ازخدمات 1381857مبلغ )
 پستی  به ادارت مختلف ادامه دارد.

.از اثر بررسی که صورت گرفته  2
جلو سو ستفاده رئیس مخابرات 

 بغالن گرفته شد.
از اثر بررسی قرارداد حفر چاه عمیق 
وزارت از طرف هیت بررسی توصیه 
سه تن کارمندان ریاست اداری و 

 فسخ قرارداد صورت گرفت.
از اثر بررسی ها قراداد های عقد 
شده ریاست محترم تهیه و تدارکات 

قرارداد را در بر  15در مجموع 
میگرد جریمه تاخیر درحدود صد ها 

 هزار افغانی وضع شده است.

اسناد و شواهد حمایوی بنابر 
کثرت اوراق به گونۀ مکتوبی 

 ارسال می گردد.
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. بازرسی تخصیصات ارسال شده از  4
ت و مجموعه مصارفات اداره مرکز وزار

 تحت بازرسی.
. بازرشی اسناد خریداری روغن یات ،  5

 .1397اجناس ولوازم طی سال مالی 
. بازرسی اسناد ملکیت های ریاست  6

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
. مالحضه کتابچه گردش و وسایط و  7

تطبیق آن باالیش الیحه تعین شده 
 مصارف روغنیتات .

ی اجراآت مدیریت عمومی ب : بازرس
 پست .

. بازرسی پول های درونی تکت های  1
 پستی.

. تطبیق نرخ نامه های داخلی و بین  2
 الللی .

 . بازرسی عواید خدمات پستی . 3
ج : بازرسی اجراآت مدیریت عمومی 

 آی تی .
. بازرسی عواید کورس های آموزشی  1

کمپیوتر ، انگلیسی و تجهیزات 
 الکترونیکی. 

بررسی ریاست های مخابرات 

کاپیسا ، تخار وپروان بخش 

 پروژه های انکشافی.
. بررسی اسناد )نقشه های  1

قرادادی،آفر منظور شده و مشخصات 
 مربوط پروژه(

کنترول کیفیت و نوعیت مواد  2
ساختمانی مطابق به آفر منظور شده به 

 نورم و استندر امور ساختمانی.
بررسی پیشرفت و کیفیت کار انجام  3
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 شده به نورم های انجنیری و تخنیکی.
بررسی امور اداری و مالی )مالیه  4

تامینات ، تضمین ، عواله های کلی و 
 جریمه در صورت تاخیر کار(

. بررسی بل های کار کردگی که  5
توسط انجنیر مراقبت کننده تصدیق 

 شده با مالحضه ژورنال.
و کیفت کار انجام بررسی پیشفت  6

شده به نورم تخنیکی و طبق 
مشخصات انجام شده مالحظه ژورنال 

 کاری.

4.3 

سروی نمودن تمام مسایل 

تخنیکی داخلی شرکت 

 ,افغان تیلی کام و سالم 

سروی نمودن مشکالت 

سایت ها در مصارفات تیل، 

برق، بطور ماهوار و پالن 

 گذاری دقیق سایت ها

سفارش برای استفاده از سولر، 
تجدید باطری سولر ها بمنظور 
کاهش مصارف روغنیات در 

 مناطق روستایی 

100% 

70% 

سایت طبق گزارش  60
شعبات ذی ربط که عواید 
کافی نداشت به جای که 
تراکم نفوس است انتقال 

یافت و راهکار جدید 
جهت استخدام محافظان 

 گردیده است.تدوین 
در  سایت هایبرای 

ت بدخشان و بغالن والی
ابر مشکالت صعب بن

ه رهبری بالعبور و امنیتی 
توصیه گردیده که از سولر 

 استفاده نمایند.

 ) PDFدر ضمیمه فایل 
MCIT-F2 قابل )

نصب پایه های جدید و خاموش  دسترس است.
نمودن پایه های کم عاید و 

 نصب مجدد آن در جای مناسب
100% 
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4.2 

سفر  به زون ها و والیات 

مربوطه آن جهت تفتیش و 

و بررسی موضوعات مالی 

و سمع شکایات  تدارکاتی

مشتریان افغان تیلی کام و 

 سالم

های مالی و تدارکاتی بخش 
وموضوعاتی مربوط آن و بررسی 

تیلی شاپ ها )مراکز فروش 
سیمکارت و کریدت کارت های 

 افغان تیلی کام و سالم(

100% 

60% 

تفتیش داخلی در آمریت 
تشکیل افغان تیلی کام 

گردیده، اضافه جدیدا 
برای هر بخش مدیریت 

در نظر گرفته شده، 
خریداری ها، موضوعات 
تدارکاتی و تقرری ها بعد 
از تأیید آمریت تفتیش 
 داخلی اجراات می گردد.

 در اسناد حمایویات یجزئ

 ) PDFدر ضمیمه فایل 

MCIT-F1-MCIT-
F2.قابل دسترس است ) 

رسیدگی به شکایات از طریق 
شریک سازی گزارش ها به 

رهبری شرکت افغان تیلی کام و 
 بخش تخنیکی

100% 

 

4.5 

کال سنتر )مرکز خدمات 

مشتریان و مرکز جمع آوری 

از سوی اداره  شکایات(

 آسان خدمت

تدارک تجهیزات کال سنتر و 

 %100 نصب آن

80% 

تجهیزات کال سنتر  -1

 خریداری گردیدند.

نفر از طبقه اناث  ۴ -2

برای کال سنتر استخدام 

 گردیدند.

3- FAQ   کال سنتر

 اماده و همرای تمامی

نهاد های ذیدخل نهایی 

 گردیدند.

یک نماینده همچنان  -۴

تمامی ادارات ذیربط 

جهت رسیدگی به 

آسان خدمت به شکایات 

  -MCITضمیمه ) در

CallC.pdf) 

 %100 استخدام کارمندان کال سنتر

 FAQترتیب و نهایی سازی 

 %90 برای سوال و جواب مشتریان
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 .معرفی گردیدند

4.6 

نشر اطالعات در مورد اداره 

و فعالیت های آن به شمول 

پالن ها و گزارش های 

کاری و گزارش از فعالیت 

های نظارتی از قبیل نظارت 

مطابقت از اجراات ادارات در 

با ماده پانزدهم قانون 

 دسترسی به اطالعات

ایجاد بخش تماس با فوکل 
پاینت های ریاست های مربوطه 
بمنظور تسهیل روند دسترسی به 

 اطالعات در وبسایت

100% 

 

سخنگوی منحیث شخص  -1
فوکل پاینت کل وزارت می 
باشد که شماره تماس و 
ایمیل آدرس آن در مینوی 

دسترس تماس با ما قابل 
است، همچنان در مینوی 
باالیی )اصلی( یک مینو بنام 
مرکز رسانه ها وجود داردکه 
موضوعات نشراتی و خبری 
وزارت در آن قابل دسترس 

و فوکل پاینت های  است
ریاست ها با سخنگوی وزارت 

 . هماهنگی می نمایند.
نشر عواید وزارت از آغاز   -2

تا اکنون و قبل  98سال مالی 
به گونۀ منظم با  از آن نیز

تفکیک هر ماه نشر گردیده 
 است.

نشر دستاورد های یکساله  -3
 وزارت مخابرات در وب سایت

نشر داوطلبی ها، نشر اعالن 
کاریابی، نشر ویدیو ها در 
مورد حکومتداری الکترونیکی، 
اتصال منطقوی و توسعه 

د: 
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 %100 نشر عواید وزارت بطور ماهوار

مورد اسناد و اطالعات  17نشر 
قانون  15با ماده در مطابقت 

دسترسی به اطالعات توسط 
 وزارت

100% 
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خدمات انترنتی، نشر ویدیو در 
مورد نقطه تبادل انترنت، نشر 

های وزیر با رسانه به مصاح
ها، نشر پالن عمل مبارزه با 

استراتیژی فایبر فساد اداری، 
 نوری و...

4.8 

ایجاد مرجع اطالع گیری 

داخلی مطابق قانون حمایت 

از اطالع دهندگان فساد 

اداری و ایجاد طرزالعمل 

مرجع اطالع گیری داخلی 

 برای تنظیم اجرآت آن

 %40 %100 طرزالعمل ایجاد شده

طرز العمل از سوی ریاست 
گردیده تفتیش داخلی تدوین 

 نخستین  و مورد تأیید در
مجلس هیئت رهبری وزارت 

 قرار گرفت. 98در سال 
برای ایجاد مرجع نیز ار ک

  جریان داردمطابق طرز العمل 

العمل نیز به گونه طرز 
 مکتوبی ارسال می گردد.

4.9 

تطبیق سفارشات نهادهای 

ذیربط از جمله اداره عالی 

و تطبیق حد اقل  بررسی

هشت  سفارش کمیته 

مستقل مشترک نظارت و 

ارزیابی مبارزه علیه فساد 

 (MECاداری )

سفارشات  اداره محترم تطبیق 

(MEC در خصوص ریاست )
 منابع بشری

100% 100% 

تشکیل وزارت مخابرات  -1
 1397در ربع اخیر سال مالی 

از سوی کمیسیون اصالحات 
اداری مورد بازنگری سپس 

 مورد تأیید قرار گرفت.
استخدام کارمندان بر  -2

اساس قانون، در حضور 
نمایندگان با صالحیت 

اصالحات اداری در کمیسیون 
پروسه شارت لیست و امتحان 

 صورت می گیرد.
استخدام بست های سه و  -3

چهار مطابق فعال در کمسیون 

گزارش سال مالی در 
وجود  دارد، همچنان 97

استخدام بست های سه و 
چهار نیز کمپیوتری در 
کمیسیون اصالحات 

 صورت می گیرد
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اصالحات اداری صورت می 
 گیرد.

4.10 

اصالحات در روند تدارکاتی 

افغان تیلی کام مطابق 

سفارشات هیئت های 

 ادارهبررسی آن 

 %100 تدوین پالن تدارکاتی

100% 

تدارکاتی سال مالی پالن  -1
 تدوین گردیده است. 98
استفاده از فورمه های  -2

)سند نرخ گیری، معیاری 
جدول مقایسوی و آمر 

 ی(خریدار
ملغا قرار دادن فورمه های  -3

 منسوخ شده.
 ها به اعالن سپردن پروژه -4

از طریق وب سایت تدارکات 
 ملی و وزارت مخابرات

اعالن تدارکاتی با استفاده  -5

  P-01 های معیاری  از فورمه

 صورت میگیرد. p_08تا 
کام غرض به افغان تیلی  -6

اعالن سپردن موضوعات 
تدارکاتی دارای یوزر مشخص 

 می باشد.
توزیع شرط نامه بر  -7 

مبنای هارد کاپی ممنوع قرار 
 ه شده است.داد
جلسات هفته وار از سوی  -8

ع روند آمریت غرض تسری
 تدارکاتی صورت می گیرد.

 ) PDFدر ضمیمه فایل 
MCIT-I قابل دسترس )

 است.

استفاده از فورمه های معیاری 
 تدارکاتی

100% 

تطبیق قانون و طرز العمل های 
 تدارکات ملی

100% 

ایجاد یوزر مخصوص برای 
اعالنات در سایت اداره تدارکات 

 ملی

100% 

 %100 در قراردادهاتعدیل 

عدم  استرداد تضمینات قبل از 
 موقع

100% 
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 پیشرفت اجراآت

نگرانی های مردم در خصوص  عدم شفافیت در جمع آوری محصول وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با توجه به 

پالن نموده است که فعالیت اول آن ایجاد میگانیزم نظارتی جهت  1398خدمات مخابراتی دو فعالیت اساسی را در سال مالی 

ن گردیده جمع آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی می باشد که طرز العمل مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی تدوی

است و مطابق طرز العمل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت مالیه و ادارۀ اترا از روند جمع آوری محصول خدمات 

مخابراتی نظارت می نماید، یعنی شرکت های مخابراتی های در ده روز نخست هر ماه راپور خود را به سه نهاد فوق الذکر 

شفافیت پروسه، راپور ارسالی شرکت های مخابراتی را با سیستم ت حصول اطمینان از ارسال می دارد و هیئت مؤظف جه

 20 قانون محصول مخابراتی مکلف به پرداخت  12مقایسه می نماید و در صورت بروز تخطی و تخلف مطابق بند اول ماده 

ارسالی شرکت افغان بیسیم وبررسی  ( میان راپور231865در نتیجۀ بررسی دقیق، تفاوت مبلغ )میلیون افغانی می گردد که 

قانون  12هیئت مؤظف وجود داشت، که شرکت افغان بیسیم مکلف به پرداخت بیست میلیون افغانی  طبق بند اول ماده 

و تفاوت در راپور ارسالی شرکت مخابراتی اتصاالت نیز رونما گردیده که موضوع تحت  محصول خدمات مخابراتی گردید

 ارزیابی قرار دارد.
 

جهت حصول اطمینان از جمع آوری شفاف محصول و سایر عواید از سوی دیگر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

یا ریال تایم دیتا منجمنت سیستم را روی دست دارد و با کمپنی های  RTDMSمخابراتی افغانستان، پروژه ایجاد 

(BUSTOS Group  و)کمپنی متذکره کار خود را آغاز نموده و دو متخصص خویش عقد قرار داد نموده است که  کمپنی لیترو

را به دفتر عملیاتی پروژه ارسال داشته، نقشه سیستم،  پالن کاری و عملیاتی خویش را تکمیل نموده  تا ختم ربع سوم این 

از طریق برنامه متخصص و کارمند افغانی  30سیستم را ایجاد و آمادۀ نصب می سازد، بر عالوه وزارت مالیه جهت استخدام 

NTA  بست آن تکمیل و پروسۀ استخدام جریان دارد، بست های متباقی نیز عنقریب به اعالن می  14موافقه نموده که اعالن

 رود و تا ختم ربع دوم استخدام می گردند.
 

همچنان شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منحیث یک شرکت مکمل مخابراتی بخش عمده بندویت را در افغانستان برای 

جهت حصول اطمینان از شفافیت در پروسۀ توزیع بندویت؛ رهبری ریاست سازمان های داخلی و خارجی فراهم می نماید، 

یل گردیده و سیستم الکترونیکی بخاطر مدیریت بهتر نصب تکنالوژی معلوماتی آن شرکت تغییر نموده، طرز العمل تعد

 گردیده است که از شفافیت کامل در این بخش اطمینان حاصل گردیده است.
 

در کشور مسئولیت دارد که  ICTباید عرض نمود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منحیث رهبری کنندۀ سکتور 

تکنالوژی معلوماتی را فراهم نماید، به همین منظور تفاهمنامۀ را با ادارۀ ترافیک  در سرتاسر افغانستان سهولت ها و خدمات

افغانستان و وزارت امور داخله امضا نموده است که بر مبنای آن همه پروسه های خدمات ترافیکی و جواز های رانندگی و سیر 

ظار می رود که تا ختم ربع سوم به بهره برداری را الکترونیکی می نماید، کارهای این پروژه طبق پالن به پیش رفته وانت

 سپرده شود.
 

در قسمت انکشاف منابع بشری، رفع تداخل وظیفوی و بازنگری در تشکیل وزارت مخابرات و شرکت مخابراتی افغان 

ه در صورت گرفت بست رسمی و قرار دادی 500بیش از  تیلی کام نیز کارهای مؤثر صورت گرفته است که می توان از تنقیص

، بازنگری تشکیل و منظوری ، تغییر مدیر های زون شرکت و استخدام افراد جدید از طریق رقابت آزادتشکیل افغان تیلی کام

آن از سوی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی نام برد، همچنان استخدام مطابق قانون و با حضور نمایندگان با 

 گیرد.صالحیت کمیسیون اصالحات اداری صورت می 
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در قسمت تفتیش مطابق پالن ساالنه ریاست تفتیش داخلی کار های عمده صورت گرفته است که همزمان با تیم های 

مختلف ریاست های مرکزی و ریاست های والیتی )واحد های دومی( تفتیش گردیده که یافته های آن یا اجرا گردیده و یا در 

 حال اجرا می باشد.
 

افغان تیلی کام از جانب آمریت تفتیش آن شرکت نیز فعالیت های اساسی صورت گرفته  در راستای تفتیش امورات

پایه در این ربع و نصب مجدد آن در مکان های مناسب نام گرفت، در  20است، که می توان از خاموش شدن بیش از 

 راستای کاهش مصارف تیل و استفاده از منابع آفتابی نیز  اقدامات الزمه را نموده است.
 

باید گفت در راستای تسهیل خدمات عامه در سال گذشته اداره آسان خدمت اقدامات قابل توجه نمود، در سال جاری نیز 

کارمند  4تجهیزات آن فراهم گردیده، بر عالوۀ اعمار تعمیر برای عرضۀ خدمات عامه، ایجاد کال سنتر را پالن نموده بود که 

ت هماهنگی صورت گرفته است که هر نهاد ذی ربط یک شخص را بعنوان نماینده در این بخش استخدام گردیده و با ادارا

شان معرفی نموده است که از آن برای رهنمایی شهروندان کشور بالخصوص در راستای حل مشکالت شان  از ناحیه خدمات 

 استفاده بعمل می آید.

در جلسه هیئت رهبری وزارت مورد تأیید قرار حمایت از اطالع دهندگان موارد فساد تدوین و  طرز العمل داخلی جهت 

گرفته است و مرجع سمع شکایات و رسیدگی به این مورد نیز مطابق طرز العمل ایجاد می گردد، در نظر است که به مأمورین 

 و کارمندان وزارت نیز از طریق برنامه های آگاهی عامه طرز العمل معرفی و  پیشکش گردد.
 

تکنالوژی معلوماتی خود را مسئول و مکلف به رعایت قانون دسترسی به اطالعات می داند، به همین وزارت مخابرات و 

منظور همه برنامه ها،  دستاورد ها، پالن ها، پالیسی ها، اسناد و عواید ماهانه وزارت از طریق وب سایت رسمی، صفحات 

 می رسد. اجتماعی، کنفرانس های مطبوعاتی و اعالمیه های مطبوعاتی به نشر
 

سه سفارشات در خصوص مبارزه با فساد اداری به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی داشت که  MECادارۀ محترم 

سفارش آن را کمیته مبارزه با فساد اداری )داخل وزارت( در این ربع مورد بررسی قرار داد که مربوط به ریاست منابع بشری 

 صورت گرفته و پروسه های استخدام کامال شفاف گردیده است.می گردید که در تشکیل آن بازنگری 
 

در اخیر باید گفت؛ اصالحات گسترده در روند تدارکاتی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام بمیان آمده است و آمریت 

 نمایند.تدارکات آن شرکت  از فورمه های معیاری، رهنمود ها و طرز العمل های اداره محترم تدارکات ملی استفاده می 

 

 :شده تکمیل های فعالیتالف: 

  میگانیزم نظارتی مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی ایجاد گردیده و فعالیت تکمیل گردیده است که در هر

 گزارش میابد. به سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ربع عواید بدست آمده

  از طریق استخدام  تقویت کنترول از توزیع بندویت های انترنت برای شرکت ها و جلوگیری از سوء استفاده ها

 افراد جدید، تعدیل طرز العمل و نصب سیستم تکمیل گردید.

  بست رسمی و قراردادی تنقیص گردیده است. 500اصالحات در تشکیل افغان تیلی کام صورت گرفته و بیش از 

 اصالحات در روند تدارکاتی افغان تیلی کام به گونۀ کامل صورت گرفته است. 
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 :حال اجراب:  فعالیت های در 

  ایجاد سیستمRTDMS 

 پورتل ملی معلوماتی افغانستان کار روی 

  نصب و تطبیق سیستمGRP 

 تفتیش و بررسی دو ریاست در هر ربع سال 

 سفر به زون های والیات جهت رسیدگی به مشکالت و شکایات مشتریان 

 بررسی مسایل تخنیکی و روغنیات جهت استفاده از سولر 

  ،خاموش کردن پایه های کم مصرف و نصب مجدد آن در جای مناسبنصب پایه های جدید 

  نشر مشخصات پروژه های انکشافی مطابق معیار هایCOST 

 تادیۀ معاشات از طریق موبایل 

 ایجاد مرجع اطالع گیری موارد فساد 

 نشر اطالعات در مورد وزارت در وب سایت و صفحات اجتماعی وزارت 

 ج: فعالیت های آغاز نا شده 

 ندارد

 د: فعالیت های معطل شده

 ندارد

 

 اجراآت تحلیل

پالن نموده است که از آن جمله  1398فعالیت را برای سال مالی  20پنچمارک  5وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی 

فعالیت متباقی نیز در  5فعالیت این وزارت در حال اجرا می باشد و  11فعالیت اساسی خویش را به گونۀ کامل انجام داده،  4

 ربع دوم آغاز می گردد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جهت حصول اطمینان از روند جمع آوری محصول خدمات مخابراتی میگانیزم را ایجاد 

 دارد جریان از سوی شرکت قراردادی نمود که بر مبنای آن تا حدود زیاد اطمینان حاصل می شود و کار روی ایجاد سیستم

به یک مدت زمانی نیاز دارد، بناء جهت حصول اطمینان شهروندان و ایجاد سیستم آن هم برای اولین بار در کشور چون 

ارت تغییرات بمیان آمد، یعنی قبال در هر ربع بررسی رهبری وزارت مخابرات، وزارت مالیه و ادارۀ اترا در طرز العمل و شیوۀ نظ

شرکت افغان بیسیم و تحت تحقیق قرار  لیونیبیست م جریمه نمودنن در هر ماه صورت می گیرد، صورت می گرفت و اکنو

 شرکت اتصاالت نیز تجربه خوب بود تا در آینده اقدام به این کار نکنند. دادن 

تی افغان تیلی کام منحیث یک شرکت مکمل مخابراتی بخش عمده بندویت را در افغانستان شرکت مخابرااز سوی هم 

برای سازمان های داخلی و خارجی فراهم می نماید، جهت حصول اطمینان از شفافیت در پروسۀ توزیع بندویت؛ رهبری 

لکترونیکی بخاطر مدیریت بهتر اریاست تکنالوژی معلوماتی آن شرکت تغییر نموده، طرز العمل تعدیل گردیده و سیستم 

و پرداخت به شرکت های خارجی که به  این بخش اطمینان حاصل گردیده استنصب گردیده است که از شفافیت کامل در 
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یق سیستم راهم می نماید و همچنان پرداخت مشتریان به شرکت نیز بر اساس راپور دقشرکت افغان تیلی کام انترنت ف

صورت می گیرد و سایت های غیر اخالقی و غیر مجاز )مغایر پالیسی های افغانستان( نیز به آسانی از طریق این سیستم 

 بسته می شود.

که از تطبیق فعالیت در خصوص ایجاد سیستم برای توزیع بندویت انترنت آموختیم، اینست که باید در همه بخش تجارب 

 گردد، در غیر آن شفافیت صد درصدی تضمین نمی گردد. های جمع آوری عواید سیستم ایجاد

ترافیک کشور بشکل منول و غیر الکترونیک پیش می رود، وزارت مخابرات به همکاری اداره های ذی ربط خود را سیستم 

جریان دارد و در توافقنامه ها امضا گردیده و کار به گونۀ سریع برای ایجاد سیستم ترافیک مکلف به ایجاد این سیستم نمود، 

سایر کار های غیر قانونی گرفته می شود ، سهولت و سرعت در امور جلو سؤ استفاده، فساد اداری، رشوه ستانی و آن سیستم 

 نیز بوجود می آید.

که در فعالیت های بر اساس رقابت آزاد از طریق اصالحات اداری جدیدا استخدام گردید تفتیش داخلی ریاست ئیس ر

تفتیش داخلی وزارت تغییرات وافر رونما گردیده است، هم اکنون ریاست تفتیش داخلی دارای دید واضح و پالن منظم می 

 و امور تفتیش مطابق پالن جریان داشته و یافته های تفتیش در گزارش انعکاس یافته است.باشد 

افغان تیلی کام بعد از تغییر رهبری، به گونۀ وسیع بازنگری گردیده است، کارمندان که شایسته گی داشتند و بر تشکیل 

که کار شان واضح نبود و یا و یا بست های رسمی  نمودند، رسمی گردید و کارمندان بالمقطعاساس قرارداد مقطعی کار می 

 نظر می رسید، منفک گردید.تداخل وظیفوی به 

سکتور های عایداتی دولت بشمار می رود، شرکت مخابراتی سالم نیز زیر چتر آن فعالیت یکی از  افغان تیلی کامشرکت 

نصب گردیده بود و عواید کافی برای شخصی  و منفعت های پایه ها بر اساس سالیقشماری از می نماید، در گذشته ها 

 60بیش از  افزایش عواید و نصب بر اساس نیازمندی شهروندانشرکت نداشت بر عکس مصارف زیاد نیز داشت، جهت 

دیزاین و نصب  (6پالنت  –منتم اساس سیستم )به جای که نیازمندی احساس می شد بر  پایه های کم عاید غیر فعال و

 گردید.

تأمین شفافیت و مبارزه جدی علیه فساد اداری، یک آمریت را تحت بمنظور مخابراتی افغان تیلی کام شرکت رهبری 

ه گونۀ دقیق تفتیش ب ..سی گدام ها، استخدام و .عنوان آمریت تفتیش داخلی ایجاد نمود و از همه امور از قبیل خریداری، برر

 می نماید.
 

در تشکیل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و وزارت بازنگری کامل صورت گرفته و تالش صورت گرفته است که تشکیل 

 بر مبنای نیازمندی ساخته شود.

عرضۀ خدمات مؤثر نیز اقدامات قابل توجه از جانب وزارت مخابرات و شرکت افغان در بخش تفتیش، کاهش مصارف و 

 تیلی کام صورت گرفته است.

تسریع روند تدارکاتی، شرکت افغان تیلی کام آمریت تدارکات را ایجاد و شخص واجد شرایط را بر اساس هت ج

مود که اصلالحات گسترده، مانند؛ استفاده از فورمه های معیاری، نشر اعالنات شایستگی از طریق رقابت آزاد استخدام ن

 بمیان آمده است.دوین پالن تدارکاتی و... ترت مخابرات و تدارکات ملی، اتدارکاتی از طریق صفحه وز

را انجام داده است، با وصف آن  MECوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حالیکه اکثر سفارشات اداره محترم 

 نیز در پالن عمل خویش در نظر گرفته است. جهت جلب اعتماد نهاد های ملی و بین المللی سفارشات آنها را
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   فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع مورد نظر(

 ( آغاز کار دو متخصص هندی برای  30استخدام کامل کارمندان ،)ایجاد سیستم ریل تایم دیتا منجمنت کارمندان

(RTDMS ) 

  اسناد تقنینی ترافیکتعدیل 

  سیستم نصبGRP بخش منابع بشری در شرکت افغان تیلی کام 

  مطابق پالن عمل ریاست تفتیش داخلی ریاست در هر ربعتفتیش وبررسی دو 

 فعال کردن سایت های کم عایدجهت کاهش مصارف و یا غیر  بررسی سایت های افغان تیلی کام 

 سفر به دو زون جهت بررسی موارد افغان تیلی کام 

 سازی خدمات پستیصری ع 

  معاشات از طریق موبایلتأدیۀ 

 نشر اطالعات بیشتر به خصوص در بخش پالن، پالیسی، دستاورد ها و عواید 

 آغاز به کار مرجع اطالع گیری موارد فساد 

  این سکتور در مورد قوانین معلوماتنشر 

 

 

 

 


