جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

گزارش ربع (چهارم) از تطبیق پالن عمل مبارزه با
فساد اداری سال مالی 1398

تاریخ ارائه گزارش
 28قوس 1398

خالصه گزارش

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پالن عمل خویش را روی  5پنجمارک و  20فعالیت اساسی تدوین
نموده است ،که  15فعالیت خویش را در این راستا به گونه کامل تطبیق نموده و  5فعالیت دیگر آن تحت
کار ویا معطل داده شده است ،باید یاد آور شد که رهبری جدید وزارت مصمم به مبارزه جدی علیه فساد
اداری بوده و گام های اساسی در این راستا قرار ذیل برداشته است.
 -1هیات رهبری در عرصه جمع آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی میکانیزم نظارتی ایجاد گردیده که
برمبنای آن در ربع جاری حدودا ( )680.161.837افغانی که یک رقم باال را نسبت به ربع های قبلی نشان
میدهد  ،که شامل واردات دولت گردیده است از جانب دیگر بخش  RTDMS 10%آماده فعالیت گردیده
است که پنج شرکت مخابراتی با سیستم فوق وصل شده است  ،همچنان همه عواید وزارت بطور ماهوار در
وب سایت به اختیار شهروندان قرار می گیرد.
 - 2با آمدن هیات رهبری جدید شفافیت قابل مالحظه در افغان تیلی کام بوجود آمده است  ،باید ساحه این
شفافیت  ،گسترش و وسعت یابد  ،تا این شفافت تداوم پیدا کند ،که یکی از موارد آن فروش سیمکارت های
سالم بنا به امضای تفاهمنامه بین شرکت افغان تیلی کام و ریاست افغان پست می باشد که بعد از این از
طریق پسته خانه های شهری  ،سیمکارت ها مطابق طرزالعمل مربوط بفروش می رسد ،که جلوگیری از
فروختن سیمکارت های سالم و انحصار از جانب شرکت ها و افراد می باشد و عواید مستقیم آن به دولت
پرداخته میشود .و در ضمن دسترسی مداوم شهروندان به سیمکارت های شرکت سالم در تمامی کشور میابشد.
 - 3جهت تطبیق بهتر پالن گزاری برای مبارزه با فساد اداری  ،سیستم پالن و گزارش دهی الکترونیکی ایجاد
گردیده است که قابلیت پیگری هر فعالیت از زمان آغاز آن می باشدکه از این سیستم در ربع اول 1399
عمال استفاده صورت میگیرد.
 - 4طبق پالن های تدابیری ریاست تفتیش داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،تفتیش وبررسی
والیت های هلمند ،سرپل  ،میدان وردگ  ،انستیتیوت و جوزجان در قسمت فساد اداری از طرف هیات موظف،
صورت گرفته است که در نتیجه بررسی (  )2223061افغانی باقیات ادارات افراد و اشخاص تحصیل و به
حساب واردات دولت شامل گردیده است.
و در ضمن یافته های تفتیش نشان میدهد که حدودا  15پایه کمپیوتر لپتاپ از ریاست انستیوت  ICTمفقود
می باشد .که یکی از موارد آن می باشد گزارش آن تحت پیگیری است.
 – 5از سفارشات اداره عالی بررسی در ربع چهارم یک سفارش می باشد که به ادارات مربوط ابالغ شده است
که تحت کار می باشد.
 - 6مرجع ثبت اطالع گیری داخلی بمنظور رسیدگی به شکایات در وزارت ایجاد گردیده و تا اکنون به بیش
از  62شکایت رسیدگی و اقدام الزم بعمل آمده است.
 -7پنج سفارش از نهاد  MECو یک سفارش از اداره عالی بررسی در ربع  4تطبیق گردیده است.
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 - 8در بخش سیستم سازی ترافیک ،بخش جواز سیر و رانندگی الکترونیکی ایجاد گردیده و افتتاح گردید،
 -9سیستم  GRPو  Quick Bookبمنظور شفافیت در شرکت افغان تیلی کام تطبیق گردیده است.
 - 10عصری سازی خدمات پستی افغان پست تکمیل گردیده ،پارسل الکر ها قبال تهیه گردیده است و تطبیق
آ به  pppوزارت محترم مالیه مربوط میشود.
 - 11تأدیه معاشات از طریق موبایل برای کارمندان دولت و معلمان به گونۀ سریع جریان دارد ،از  32هزار
کارمند وزارت معارف درسه والیت  28500کارمند راجسترگردیده است و متباقی درمناطق ناامن قراردارد،
 ۱۷۳۰۰معلم در سه والیت (کندهار ،ننگرهار و پروان) معاشات خویش را از طریق موبایل را دریافت می کنند
که در والیات بدخشان و تخار در ربع چهارم آغاز بکار کرده است.
 - 12تسریع اطالع رسانی مطابق قانون صورت گرفته ،اسناد حقوقی ،پالیسی ها و استراتیژی وزارت در سایت
وزارت نشر گردیده و روند تطبیق تفاهمنامه  COSTنیز جریان دارد.
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جدول پیشرفت در بنچمارک ها
1
شماره

4

فعالیت های اساسی
ایجاد میکانیزم نظارتی 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 محصوالت
مخابراتی

شاخص های
جزئی پالن شده

فیصدی
پیشرفت
شاخص در ربع

فیصدی پیشرفت
عمومی

گزارش های ربعوار
از جمع آوری مقدار
محصول خدمات
مخابراتی

100%

100%

نتایج بدست آمده

 -1عواید ربع چهارم سال مالی
3,692,129,325 1398
افغانی حصول و به حساب
()3310209213321وزارت
مخابرات در د افغانستان بانک
جمع گردیده است که از جمله
 680.161.837افغانی آن از
مدرک محصول  %10خدمات
مخابراتی می باشد.

اسناد و شواهد
حمایوی

اسناد حمایوی در ضمیمه ()A-001

۱.۱

بنچمارک اول :افزایش و جمع آوری شفاف مالیات ،محصول خدمات مخابراتی ( 10فیصد) و عواید شرکت افغان تیلی کام
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60%

بنچمارک دوم :الکترونیک سازی ،تسهیل و ایجاد شفافیت در عرضۀ خدمات عامه

2.1

مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان

ایجاد
طرزالعمل
کاری برای
تطبیق و
اجراآت
سیستم

100%

فیصدی پیشرفت
عمومی

80%

100%

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد حمایوی

 مسوده تعدیل اسناد تقنینی طبقطرح ساده سازی اداره آسان خدمت
ترتیب و در کمیته مشترک وزارت
ترانسپورت ،ریاست ترافیک و اداره
آسان خدمت نهایی و جهت تدقیق
به وزارت محترم عدلیه از طرف
وزارت ترانسپورت ارسال گردید
است که تدقیق مقرره جواز رانندگی
تکمیل و جهت تصویب به کابینه
ارسال شده است.

در ضمیمه () B-001

شماره

فعالیت های اساسی

شاخص های جزئی
پالن شده

فیصدی پیشرفت
شاخص در ربع

ایجاد
سیستم جواز

5

80%

اسناد حمایوی در ضمیمه ()A-002

۱.۲

ایجاد سیستم ریل تایم دیتا
منجمنت ( )RTDMSبرای جمع
آوری شفاف عواید

سیستم
تطبیق شده
و گزارش از
تطبیق آن

سیستم ریل تایم با  5شبکه
مخابراتی وصل گردیده است که
بطور زنده معلومات از شبکه های
مخابراتی اخذ و مطابق آن عواید
 10%محصول خدمات مخابراتی
محاسبه می گردد.

و

رانندگی
جواز سیر
نصب سیستم
جدید
ترافیک
آغاز روند
و
تطبیق
بهره
برداری از
و
سیستم
گزارش ربع
از
وار
تطبیق آن

 . طرزالعمل کاری برای ترافیک ترتیبگردیده است که ضمیمه اسناد
حمایوی می باشد.
 سیستم جواز رانندگی تکمیلگردیده است که ضمیمه اسناد
حمایوی می باشد و سیستم جواز
سیر در حال تکمیل شدن است.
قابل تذکر است که سیستم جواز
رانندگی در  ۹سنبله  ۱۳۹۸امتحان
گردید.
کارت های جواز سیر و جواز رانندگی
که به شکل سمارت کارت هست نهایی
شده است.
نصب سیستم جدید ترافیک منتظر
تصویب تعدیل مقرره جواز رانندگی و
جواز سیر میباشد.

50%

ایجاد سیستم جواز
رانندگی و جواز سیر

100%

100%

قبلی ()B-002

6

بخش لوجستیک و
منابع بشری تنها در
افغان تیلی کام

 -1سیستم تنها در افغان تیلی کام
بخش لوجیستیک و منابع بشری
تکمیل گردیده که عمال مورد استفاده
قرار می گیرد.

در ضمیمه گزارش ربع

2.2

نصب و تطبیق سیستم
Government Resource
 Planningدر پارلمان ،شرکت
افغان تیلی کام ،شورای طبی،
قطعه خاص محافظت رئیس
جمهور ،بیمه ملی و ستره

 -2در سایر ادارات بنابر هدایت شفوی
جاللتمتأب رئیس جمهور در کابینه،
تطبیق آن توقف یافته است.

محکمه از سوی اداره آسان خدمت

7

تجهیزات نرم افزاری
و سخت افزاری
مورد نیاز از قبیل
کمپیوتر ،ماشین
های اسکن ،پرنت و
نصب کامره های
امنیتی

60%

70%

اسناد حمایوی در ضمیمه ()B-003

2.3

عصری سازی خدمات پستی ریاست
افغان پست

ترمیم ،تجهیز و
عصری سازی پسته
خانه مرکزی و دفتر
مرکزی مطابق عصر
و تقاضای مارکیت

100%

 – 1پروسه ارزیابی خریداری
ماشین های بندلنگ ،کنسلینگ،
رپینگ ،پست بکسهای دیجیتالی
تکمیل گردیده و انتظار منظوری
مقام وزارت را دارد .قرارداد
اکمال تجهیزات  IFSبا شرکت
سمارت گروپ برای مدت 75
روز به مبلغ ( )6975000
افغانی عقد گردیده و در حال
تطبیق است سیستم های
معلوماتی پست برای خدمات

ایجاد
خدمات
پارسل الکر
جهت ایجاد
سهولت به
مشتریان

اصالح تشکیل شرکت افغان
تیلی کام بر مبنای
نیازمندی های بخش ها و
لوایح وظایف

شاخص های
جزئی پالن شده

فیصدی
پیشرفت
شاخص در ربع

تشویق و
تقدیر
کارمندان
شایسته این
شرکت به

20%

فیصدی پیشرفت
عمومی

5%

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد
حمایوی

 – 1تورم تشکیل مشهود گردیده
 ،در نظر است که تشکیل مطابق
معیار شرکت های مخابراتی بین
المللی بازنگری گردد و حدود

در ضمیمه
()C-001

شماره فعالیت های اساسی

8

70%

پنجمارک سوم :انکشاف منابع بشری و داشتن تشکیل مؤثر

3

۳.۱

سنتی و جدید شارت لست شده
و روند تدارکات تاخیر شده است.
 – 2خدمات  EMSبر عالوه
محالت قبلی در والیات ذیل
توسعه داده شده است:
بغالن  ،میدان وردگ  ،سمنگان
 ،پروان ،
 – 3پارسل الکر ها قبال تهیه
شده وتطبیق آن به  PPPوزارت
محترم مالیه مربوط میشود.

اساس بررسی
انجام شده

4
شماره

9

بنچمارک چهارم :تقویت شفافیت و حسابدهی
فعالیت های اساسی

شاخص های
جزئی پالن شده

فیصدی
پیشرفت
شاخص در ربع

تفتیش وبررسی دو ریاست در هر
ربع
بخش های مالی ،اداری ،منابع
بشری ،تخنیکی و تدارکاتی مطابق
پالن و یافته های اداره عالی بررسی
و شریک سازی یافته ها با مراجع
ذیربط

بررسی بخش های
خریداری ،گدام
روغنیات،
خریداری
برق،
اجناس و
استفاده مؤثر از
منابع
موجود

%100

فیصدی پیشرفت
عمومی

%80

نتایج بدست آمده
 – 1طبق پالن های تدابیری
ریاست تفتیش داخلی وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
تفتیش وبررسی والیت های
هلمند ،سرپل  ،میدان وردگ ،
انستیتیوت  ،جوزجان  ،سرپل

اسناد و شواهد
حمایوی

اسناد ضمیموی (MCIT-
AUDIT-001-

4.1

 50%بست ها مربتط تنقیس
میگردد.
 - 2به تعداد ( )38تن از
کارمندان شرکت افغان تیلی کام
که در امورات و وظایف کاری
خویش از خود شایستگی نشان
داده از سوی هیات رهبری مقام
وزارت مخابرات مورد تقدیر و
تشویق قرار گرفته است.

و تطبیق سفارشات اداره عالی
بررسی

10

از طرف هیات موظف صورت
گرفته است که در نتیجه
( )2223061افغانی باقیات
ادارات افراد و اشخاص تحصیل و
به حساب واردات دولت گردیده
است.
و در ضمن یافته های تفتیش
نشان میدهد که حدودا  15پایه
کمپیوتر لپتاپ از ریاست
انستیوت  ICTمفقود می باشد.
که گزارش آن تحت کار است.
 – 2سفارشات اداره عالی بررسی
در ربع چهارم یک سفارش می
باشد که در همین روز های
نزدیک گذشته مواصلت ورزیده
است که به ادارات مربوط شریک
شده است و تحت کار می باشد.

بخش های مالی و
وموضوعاتی
مربوط

4.2

11

و

سفر به زون هرات از جانب هیات

آن

بررسی تیلی شاپ

افغان تیلی کام صورت گرفته

ها (مراکز فروش

است لوگیری از تقرر بی مسوالنه

و

سید نظر محمد مسول والیتی

سفر به زون ها و والیات مربوطه سیمکارت
آن جهت تفتیش و بررسی کریدت کارت
موضوعات مالی و تدارکاتی و سمع های افغان تیلی
شکایات مشتریان افغان تیلی کام
کام و سالم)
و سالم
به
رسیدگی
شکایات از طریق
شریک سازی
گزارش ها به
رهبری شرکت
افغان تیلی کام و
بخش تخنیکی

80%

بادغیس ،جلوگیری از سکتگی
60%

در کار  ،و اجرای امورات شان ،
ایجاد نظم در ادارات شان،
مراعات نمودن قوانین و مقررات
از توسعه های هیات برای آن
زون بوده است.

اسناد حمایوی در ضمیمه ()AFTEL-AUDIT-002

تدارکاتی

مسایل سفارش

سروی نمودن تمام
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

 166 -۱سایت جدید در پالن و

برای

اسناد آن در مرحلۀ ارزیابی ادارۀ

استفاده از سولر،

تدارکات ملی قرار دارد .

تجدید باطری سولر
ها بمنظور کاهش

 -۲به تعداد  150سایت پروژۀ TDF

مصارف روغنیات در

به اداره اترا پروپوزل داده شده است.

مناطق روستایی

 -۳بمنظور ارائه خدمات بهتر و جلب

100%

4.3

اسناد
حمایوی در
ضمیمه
()D-003

60%

مشتری جهت افزایش عواید ملی 89
سایت فعلی از  2Gبه  3Gو 83
سایت به  4Gدر پالن می باشد.

نصب پایه های
جدید و خاموش
نمودن پایه های کم
عاید و نصب مجدد
آن در جای مناسب

 – 4نسبت مشکالت امنیتی و نصب
پایه های جدید و خاموش نمودن
پایه های کم عاید و نصب مجدد آن
در جای مناسب صورت نگرفته است.

بیسیم ثورت گرفته است.

12

85%

82%

عقد قرارداد باشرکت افغان

4.4

تأدیه معاشات از طریق موبایل
( ،)MSPتفتیش پروسه تادیه
معاشات توسط یک مفتش
خارجی و پرداخت معاشات
کارمندان وزارت معارف از طریق
موبایل

ثبت و
راجستر ٪۵۰
کارمندان
وزارت
معارف در
والیات بلخ،
هرات،
بدخشان،
پکتیا،
لغمان،

 راجستریشن  32والیت به استثناء(اروزگان و نورستان) تکمیل شده
است .البته نسبت تهدیدات امنیتی
  ۶هزار کارمند وزارت کار و اموراجتماعی از طریق موبایل معاشات
خویش را دریافت می کند.

خوست تخار
و اخذ
معاشات از
طریق MM

عقد قرارداد با
کمپنی تفتیش
خارج از نهاد

 افرهای شرکت های مفتش خارجیبرای نظارت وارزیابی بازگردیده
وتحت پروسه ارزیابی قراردارد تا
شرکت برنده وعقدقرارداد گردد.
 از  32هزار کارکن وزارت معارفدرسه والیت  28500کارکن
راجسترگردیده است وباقی مانده
درمناطق ناامن قراردارد.
 ۱۷۳۰۰معلمین در سه والیت (
کندهار ،ننگرها و پروان) معاشات
خویش را از طریق موبایل را دریافت
می کند.
 در مجموع تمام کارکنان معارفوالیت خوست ُ پکتیا ،و لغما راجستر
شده و پروسه راجستر یشن در والیات
تخار و بدخشان در حال اجراء است.

80%

پروسیجر های جمع

4.5

کال سنتر (مرکز خدمات
مشتریان و مرکز جمع آوری
شکایات) از سوی اداره آسان
خدمت

اوری شکایات و
رسیدگی به آن
ترتیب
مرکز

80%

طرزالعمل
خدمات

مشتریان و شکایات
13

50%

50%

اسناد حمایوی (D-
)005

ایجاد میکانیزم ها و

 میکانیزم های و پروسیجر هایجمع آوری شکایات و رسیدگی به
آن تحت کار است که  ٪۵۰کار آن
تکمیل شده است.
مسوده ابتدایی طرزالعمل مرکز
خدمات مشتریان ترتیب شده است
که بعد از نهایی شدن تصویب خواهد
شد
سیستم کال سنتر تکمیل شده است.

دسترسی

100%

به

اطالعات توسط
4.6

70%

وزارت
نشر اسناد الزمی
بخش

های

تدارکاتی،
قراردادها ،بودجه
انکشافی و اسناد
مالی
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70%

https://mcit.gov.af/dr/mcit-revenues

نشر اطالعات در مورد اداره و نشر عواید وزارت
فعالیت های آن به شمول پالن ها بطور ماهوار
و گزارش های کاری و گزارش از
فعالیت های نظارتی از قبیل نشر  17مورد
نظارت از اجراات ادارات در اسناد و اطالعات
مطابقت با ماده پانزدهم قانون در مطابقت با
دسترسی به اطالعات
ماده  15قانون

-1همه عواید وزارت بشمول
 10%محصول خدمات مخابراتی
بطور ماهوار در سایت نشر می
گردد.
 -2نشر اخبار و دستاورد های
وزارت.
 -3همه اعالنات کاریابی بشمول
بست های رسمی و قراردادی
 -4همه اعالنات تدارکاتی
بشمول افغان پست و افغان تیلی
کام
 -5نشر ویدیو های آگاهی عامه
از قبیل پیام ها و دیدگاه وزارت
در مورد نقشه راه وزارت ،مبارزه
با فساد اداری و ظرفیت سازی
 -6نشر اعالمیه های مطبوعاتی
وزارت در وب سایت و صفحات
اجتماعی
 -7نشر اسناد حقوقی مانند
قوانین مخابراتی ،طرز العمل ها

و الیحه های مربوط به سکتور و
سایر لوایح ذی ربط
 -8نشر پالیسی ها و استراتیژی
سکتور مخابرات
 -9ایجاد دریچه مشخص برای
ثبت و رسیدگی به شکایات
 -10نشر اطالعات در مورد
پروژه های زیربنایی وزارت
مانند ،پروژۀ  ،RTDMSدیجیتل
کاسا ،نیکسا و سایر پروژه ها
 -11نشر اطالعات در مورد
شرکت های مخابراتی
 -12نشر اطالعات در مورد
شرکت های تهیه کننده خدمات
انترنتی
 -13نشر اطالعات در مورد
شرکت های پستی
 -14نشر اطالعات در مورد
تمویل کنندگان
 -15نشر اطالعات در مورد
فروشنده تجهیزات به وزارت
15

مخابرات و شرکت افغان تیلی
کام

4.7

مخابراتی ،قانون
محصول خدمات
مخابراتی و قانون
امنیت معلومات و
سایر قوانین و
مقررات مرتبط

16

100%

50%

https://mcit.gov.af/dr/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB
%8C%D9%86

نشر معلومات در مورد قوانین نشر معلومات در
قوانین
مرتبط به وزارت شامل قانون مورد
حکومتداری الکترونیک ،قانون مرتبط به وزارت
تنظیم خدمات مخابراتی ،قانون
قانون
شامل
محصول خدمات مخابراتی و قانون
حکومتداری
امنیت معلومات و سایر قوانین و
الکترونیک ،قانون
مقررات مرتبط
تنظیم خدمات

قوانین ذیل در سایت نشر
گردیده است:
 -1قانون تنظیم خدمات
مخابراتی افغانستان
 -2قانون معامالت و امضای
الکترونیکی
 -3قانون جرایم انترنتی
 -4قانون عواید مخابراتی
 -5مقرره طرز استفاده از
فریکونسی رادیویی ودستگاه
بیسیم
های مخابرات
درافغانستان
بر عالوه ،بخش نشرات در نظر
دارد که در مورد قوانین مرتبط و
کود جزا بخش جرایم سایبری
ویدیو کلیپ های مختصر و
انفوگرافیک تهیه نموده و در
صفحات اجتماعی نشر نمایند.

مرجع اطالع

طرزالعمل ایجاد
شده

100%
100%

 1مجموع سفارشات اداره محترم

تطبیق سفارشات نهادهای ذیربط
از جمله اداره عالی بررسی و تطبیق
حد اقل هشت سفارش کمیته
مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه علیه فساد اداری ( )MECبررسی دقیق ۸
های
سفارش
سوی

ریاست

تفتیش داخلی

عالی بررسی  1سفارش برای وزارت
مخابرات می باشد تحت کار می
باشد
 – 2مجموع سفارشات ( میک) به
وزارت مخابرات  14سفارش می

100%

80%

باشد که هشت سفارش آن در ربع
سوم قبلی اجراء گردیده است و
گزارش آن اریاه گردیده است.
از جمله سفارش شماره  9که مربوط
به ریاست منابع بشری این
وزارتمیگردد تطبیق گردیده است .
تمام بست های کمبود وزارت
مخابارت در هماهنگی با کمیسیون
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اسناد حمایوی در ضمیمه
()D-007

4.9

کمیته  MECاز

اسناد حمایوی
ضمیمه )(D-006

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

گیری ایجاد شد

100%

طرز العمل تدوین و نهایی
گردیده است ،بابک بحیث
مسئول این مرجع تعین گردیده
و تا اکنون (  ) 22جلسه نیز با
شکایات کنندگان تدویر یافته که
به شکایات موجه رسیدگی نیز
صورت گرفته است.

محترم مستقل اصالحات اداری و
خدما ملکی از طریق رقابت آزاد و
امتحان الکترونیکی استخدام میگردد.
که خود بیانگر جلوگیری از فساد  ،و
تقرر روابط می باشد.
سفارش  10سواالت بصورت کتنگ
در حضور نماینده کمیسیون
اصالحات اداری در روز امتحان تهیه
میگردد.
در رابطه سفارش  4 3و  5باید گفت
که سیستم خریداری گردیده است
تمام پروسه داوطلبی تکمیل گردیده
است و در دیتا سنتر نصب می باشد.

قراردادها

4.10

اصالحات در روند تدارکاتی افغان
استرداد
تیلی کام مطابق سفارشات هیئت عدم
های بررسی آن اداره
تضمینات قبل از
موقع

18

100%
100%

100%

اسناد حمایوی در
ضمیمه
()D-008

تعدیل

در

 -۱همه پروژه های انکشافی و
تدارکاتی افغان تیلی کام و وزارت
مخابرات از سوی کمیتۀ اختصاصی
تحت رهبری مقام وزارت مورد بررسی
قرار داده است و در ضمن چک لست
طی مراحل تدارکات ها ترتیب شده
است که مطابق قانون تدارکات عمل
می گردد

 -۲تضمینات مطابق مادۀ  ۹۸طرز
العمل تدارکات در جای امن نگهداری
گردیده و استرداد نمی گردد.

4.11
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ایجاد یک پورتال انترنیتی و نشر
مالکین ذینفع شرکت ها و آپریترها
)عرضه کنندگان خدمات
مخابراتی( توسط اداره تنظیم
کننده خدمات مخابراتی افغانستان

نشر مالکین ذینفع
تمام
های
شرکت
مخابراتی و
انترنتی به شمول
آپریتر ها
)عرضه کننده گان
خدمات
مخابراتی(

80%

55%

پورتال بانک جهانی متعهد گردیده تا
پورتال ملی افغانستان غنی سازی و
حمایت نماید  ،بناء این پورتال نیز بخش
از آن می باشد.
-1نشر اطالعات در مورد شرکت های
مخابراتی
-2نشر اطالعات در مورد شرکت های
تهیه کننده خدمات انترنتی
 -3نشر اطالعات در مورد شرکت های
پستی
 -4نشر اطالعات در مورد تمویل کنندگان
 -5نشر اطالعات در مورد فروشنده
تجهیزات به وزارت مخابرات و شرکت
افغان تیلی کام
باید تذکر داد که بنابر سؤ تفاهم این
فعالیت مربوط به اترا در پالن مبارزه با
فساد اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی عالوه گردیده است ،جهت رفع
مسئولیت مکتوب به ادارۀ اترا ارسال
گردیده و تا جایی که ممکن باشد وزارت
مخابرات در سایت خویش به نشر می
رساند.

در مینوی اصلی وب
سایت بخش احصائیه ها
را باز نموده و در مورد
هر بخش معلومات را
دریافت نمایید.

5
شماره

بنچمارک پنجم :تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ))CoST
فعالیت های اساسی

شاخص های جزئی پالن
شده

فیصدی پیشرفت شاخص
در ربع

فیصدی پیشرفت عمومیکه

همکاری ادارات با تیم

5.3

تحقیقاتی کاست در
زمینه بررسی پروژه های
زیربنایی
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ایجاد یک تیم یا کمیته
همکاری با اداره کاست

5%

2%

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد حمایوی

ارسال مکتوب به وزارت
اقتصاد ( )COSTجهت
تدویر جلسات مشترک
و تدوین پالن تطبیقی،
ریاست نظارت و
ارزیابی وزارت مخابرات
استخدام
جدیدا
گردیده و متعهد شده
است که تا ختم ربع
چهار همه فعالیت های
این پنجمارک را انجام
دهد.
و یک جلسه با آن
کمیته دایر نمودیم
متاسفانه تا حال در
تماس نشدند.

اسناد  COSTبه گونه
مکتوبی خدمت تان
ارسال می گردد.

پیشرفت اجراآت

الف :فعالیت های تکمیل شده
 -1میکانیزم نظارتی  % 10با تغییر شیوه و طرز العمل کاری ،توانست که نظارت نسبتا مطمئن را انجام داده و در پی آن مبلغ
)  ( 680.161.837افغانی حصول وبه واردات دولت جمع گردیده است.
 -2مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری ایجاد گردیده و طرزالعمل مرجع اطالع
گیری داخلی برای تنظیم اجرآت آن نیز تدوین گردیده که این مرجع به گونۀ رسمی به کار خویش آغاز نموده است.
 -3اصالحات در روند تدارکاتی شرکت افغان تیلی و وزارت بمیان آمده و جهت شفافیت بیشتر جک لست پروژه ها تدارکات
ترتیب گردیده است.
 -4تطبیق  5سفارش نها د محترم (میک) صورت گرفته است .
 – 5تشویق و تقدیر (  ) 48کارمندان شرکت افغان تیلی کام که در وظایف خویش از خود شاستگی نشان داده اند.
 – 6طی امضاء تفاهمنامه بین شرکت افغان تیلی کام و ریاست افغان پست فروش سیمکار های سالم و افغان تیلی کام از
طریق پسته خانه ریاست افغان پست طبق طرزالعمل فروشات سیمکارت ها بفروش میرسد.

ب :فعالیت های در حال اجرا
 -2مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان تقریبا تکمیل گردیده و به گونۀ آزمایشی وزرای مخابرات و ترانسپورت اخذ نمودند،
طرزالعمل کاری  ،مقرره آن ساخته شده است بنا بر تریننگ افراد شامل سیستم توزیع آن معطل قرار گرفته است.
 -3سروی 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 در حال جریان است.
 -5نشر اطالعات در مورد اداره و فعالیت های آن تحت کار است ،بخش مطبوعات و ارتباطات عامه به گونۀ جدی باالی ایجاد
ویدیو کلیپ های کوتاه ،قوانین سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،انفو گرافیک ها و معلومات در مورد پروژه های زیربنایی
جریان دارد ،تا شهروندان در مورد فعالیت ها ،دستاورد ها و برنامه های آیندۀ وزارت معلومات کامل حاصل نمایند.
 -6مرجع اطالع گیری داخلی در حالیکه به گونۀ کامل فعالیت های خویش را آغاز نموده و انتظار می رود که در پی رسیدگی
به شکایات میزان فساد اداری را در وزارت کاهش بدهد.
 -7مکتوب غرض عملی سازی تفاهمنامه  CoSTبه وزارت اقتصاد ارسال گردیده و انتظار می رود که آنها با معرفی اشخاص
ارتباطی ،باالی تدوین پالن تطبیقی و انتخاب پروژه های نمونه از  13پروژه وزارت کار صورت گیرد .
 -8پروسۀ تادیۀ معاشات از طریق موبایل در حال جریان می باشد.
 - 9اصالحات در تشکیل افغان تیلی کام یکبار در جریان ربع آخر سال مالی  1397و ربع اول سال مالی  1398صورت
گرفته ،اما قابل قبول رهبری جدید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نبوده است ،مقام وزارت با ایجاد کمیتۀ با صالحیت
تحت رهبری معین مالی و اداری وزارت هدایت داده است که تشکیل افغان تیلی کام به گونۀ کامل بازنگری گردد و بست
های مورد نیاز مطابق نیازمندی و تخصص تشخیص و افراد نخبه طی رقابت آزاد مقرر گردد.

ج :فعالیت های آغاز نا شده
 -1ایجاد پورتل انترنتی بمنظور نشر مالکین ذی نفع شرکت ها و آپریتران بنابر استقاللیت اداره اترا آغاز نگردیده اما در وب
سایت وزارت نشر گردیده است.
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د :فعالیت های معطل شده
 -1به استثنای شرکت افغان تیلی کام ،تطبیق سیستم  GRPدر سایر نهاد های دولتی طبق هدایت محترم سرپرست وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معطل قرار گرفته است.

مشکالت

شماره

مشکالت

راه حل های پیشنهادی

1

مخالفین مصلح دولت شرکت مخابراتی افغان
تیلی کام بشمول سالم و منسوبین آن را مورد
تهدید قرار داده ،بناء کارمندان شرکت افغان تیلی
کام مؤفق به پالن های انکشافی و تفتیش امورات
آن شرکت در والیات و ساحات نا امن با مشکالت
مواجه شده است.

2

الزم است که تدارکات ملی در خصوص پروسه های
پروسه های تدارکاتی وزارت مخابرات به خصوص
تدارکاتی شرکت افغان تیلی کام تسهیالت الزم را
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام بطی پیش می
بمیان آورد تا این شرکت در مارکت با سایر شرکت
رود.
های مخابراتی رقابت بتوانند.

در شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان
موضوع امنیت این شرکت مورد بحث قرار گرفته و
نهاد های امنیتی کماکان با این شرکت همکاری
نموده و تدابیر امنیتی الزمه را اتخاذ نمایند.

(فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی تا حال پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال 1399
ترتیب نگردیده است حین ترتیب پالن فوق کتبا بشما فعالیت های بعدی اطالع داده خواهد
شد).
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