
 

عالمیۀ خبریا  

 ستپذیر اآسیبفساد اداری  در برابرتعلیمات خصوصی افغانستان 

کمیتۀۀمستقۀۀتشتست ۀۀترتسو ۀۀزیاسیسمیارۀۀزباستسۀۀزیااسبۀۀزسمقۀۀززسمزمی س   مۀۀی س ۀۀ می س:ف۱۳۹۸فعقلل  ف5ف–کابلل افغاناتالل ا ف

هۀز سمقۀززسمزمی سزیسیامیاس ۀیرر  ۀ می سمیارۀزباسیفۀی » یرمتونستطسیۀ سفازیاۀزاس   زوۀشاساۀشاسزیسو زیتاسخورشس

هز ستسزیااسو رساشسیستمرک سینسبرستال س۲۰۱۷  می سمیارزباسمصلاسزیستزاسمکتوبرس. یمسبهسزفتسو رسفپرز« تعزیف

 .موشیکزیسزیسمر سعرصهسبوزز سزفتبزسمقززسمزمی سهمرماسبزس ی  هززسمصالحزتاسزیسیامیاستعزیفسیسزرگرسوهززه

ت زهشماستیمس یگیر سکمیتمسو زیاسیسمیارزباس ورز سیوقتسکهسیامیاستعۀزیفسیسزرگۀرساۀرر زنسهم ۀزیسبۀزسمرۀ سیامیاس

بۀهسسفۀازی ستطۀرشساۀشاسماۀزیاسکۀرزسکۀهس ۱۱۳فازی سماستیۀزنس ۳۷تاستومنسبهستوموقتهسموشسزیسجررزنسمر سزییاسو زیتا،س

فباشتد:فموغ دفزی فمی وومسکزتتستطسی ساشاسموش؛سمر سفازیازاسعمشتزسازتتس

 و زیاستویز سجزتعهستشواسماس ریفهسمفتخشممسزیسکمیقیونستقتشتسمصالحزاسمزمی سیسخشتزاستل ا،س 

 س« زلیقاسیتوا ستحلا»و رس  می سبریفاس، 

 مر ززسکزیایواسیفیش اسبهسا زرزا،س 

 تزفیسسکمیتهسعزلاستاتیش،س 

 شیر سیسو رس النسجزتعسمصالحزاسیس النستسزیااسبزسمقززسمزمی ،ست 

 زهاسزیبزیۀستعزیف،سبهسوزسزیساتی مسی زها 

 مم مرشسزاسزیصش ستات زنسیرزفتسزمخلاستاتیش،س 

 هز ساویمهز سمعزلسمزمی ست زت سزیسیامیاستعزیفبرزمی سیستقت شفزا سو قترزززمات . 

 

زیصۀشسماسه گۀزمس خۀشس ۀ می سمیارۀزباسس۵۰فازیاۀاسکۀهستۀزسس۲۸بهسجمۀعسشرشسجفازی سس۵و زیتا،سسازیسجررزنسمر سزیی

بۀزاوگر سواۀزآسیتوااۀا،ستۀشیر سباشلتد:فملوغ دفزیل فملیمر سفازیازاساۀزتتس. مم یزاساشاسمفتس، ی رمتسزمات شسمصلا

زه ۀ س،سبزاوگر سالرحمسیظزرفساویمهز سمزمی ست زتۀ ،سمر ۀززسرۀرس ۀریاسکۀزی سبۀرم سهم«فیقتمسمعتسزیزهاستعلمزن»

هۀز سهز سعملاسزیسترمک ستربیۀمستعلۀم،ستطسیۀ سبروزتۀهفزخت سوازآسیتواااست زت سبزسترمک ستربیمستعلم،س قتر سزیس

هۀز سصۀ فسزیمازهۀم،ستزفۀیسسوزتۀهفۀزا سییوۀشسصۀشییساۀهززافومزیتوا سبرم ساوۀزن،س ی ۀرمتسزیسمقۀمتسمل تریویۀر

ز سظرمیتسبرم ستعلمۀزنسیسکزیت ۀشمنسیامیاستعۀزیفسیسهز سمیتشکمیتمسعزلاسو زیاسماسف تویستعزیف،س قتر سبروزته

ف. بزاش  می سماستطسی س النستسزیااسبزسمقززسیس النسمصالحزاستوفطسیامیاستعزیفستا

تثۀۀزلسبرجقۀۀتمسمرۀۀ سبخۀۀشسماسفازیاۀۀزا،س. موۀۀشزیصۀۀشس ی ۀۀرمتسزماۀۀتهس۲۵فۀۀازی ستۀۀزسس۱۸همچ ۀۀی سزیسزییس ۀۀ  مسو ۀۀزیتا،س

زیصۀشسس۵۳زیسه گزمسمو ۀزمسمیارۀزباسمصۀلاس،س. بزاشبرم س رزمختستعزازاستاهز سمل تریوی اس قتر سمفتاززاسماسیی 

زیصۀۀشسس۶۷تۀۀزسسییوۀۀشمک ۀۀونسمرۀۀ س. اۀۀشهۀۀز سمل تریوی ۀۀاس رزمخۀۀتستۀۀاتعزاۀۀزاسکزیت ۀۀشمنستعۀۀزیفسماساررۀۀ سبزوۀۀرسیسیی 

خۀتستعزاۀزاس یقۀه،س رزم-تزوشا،سمم ینسبرس رزمختستعزازاستعلمزنسماساررۀ سممزیصشسبزماس۳۳برم س. مم مرشسرزمتهسمفت

 . هز سفیزیسبزو اسوی سیغزاساشاسمفتماسارر ستیمسیوزن

فۀازی سماۀزیاسکۀرزسکۀهسزیسحۀزلسس۸تومنسبۀهستاس،همچ ی . فازی سیغزاس رزرشاسمفتس۱۸و زیتا،سکزیسبزال سسازیسمر سزیی

مرۀ سزیسحۀزلاسمفۀتسکۀهسیامیاس. السۀشکهسممشمتزاسیامیاستعزیفسیسوهززهز سهم زیسمرۀ سیامیاسیمستۀاساتاسبزا شتعلی س

 . تعزیفسهیچسفازیااسزیسمقمتسفازیازتاسکهسممشمتاسبزال سینسصویاسوگرمتهسبزاش،سوشمیز

 



 

 وزارت معارف و تعلیمات خصوصی در افغانستان

برمفۀزسس. م سزماۀتهسمفۀتت زت سخاوصاسزیسجررزنسررسیویمسزههسمخیرسزیسممغزوقتزن،سبهسلحزظسکماسیاشسمزبتستالح ه

زیس. بۀزآست تۀ سخاوصۀاسزیسفرمفۀرسک ۀویسمعزلیۀتسزمیوۀشس۲۲۱۸خویاۀیش ،سس1۱۳۹۸میاستعۀزیفسستۀزسفۀزلسیتزیسیا

 .  خاوصاسمعزلیتسزمیزچوکزاسیامیاستعزیفسبرم ست  یمسمتویست زت سخاوصا،سیرزفتستوفقزاستعلیمزا

مرۀ س. زهۀشا،سچزیچوآسحشوماست زت سخاوصاسزیسممغزوقتزنسیمست ۀ یتستۀ(۱۳۹۸) تشریاستوفقزاستعلیمزاسخاوصا

 . ت تجسبهسمقززس رزرشاسمفتزیستومیز سمزبتستطسی سوسوزاسیسخوزسس،بزستوجهسبهسارمرطسیستعیزیهز سفختگیرموهس،تشریا

زهۀشسکۀهسمکثررۀتست زتۀ سخاوصۀاساۀرمرطستعررۀفساۀشاسزیسمرۀ ستشۀریاسیمسو ۀزیاسیسمیارۀزباسو ۀزنستۀاسمرزمتهسهز سکمیت

زهشستزسبزست زتۀ سخاوصۀاس سبشفتسهیئتسبریفاسیسمعضز سو زیاستازیسیممع،سارمرطسفختسمر ستشریاسبهزوه. وشمیوش

عۀۀالیاسبۀۀرمر ،سمعطۀۀز سجۀۀوماستوفۀۀطسیرزفۀۀتستعلیمۀۀزاسخاوصۀۀاسزیسیامیاستعۀۀزیفسبۀۀهست زتۀۀ س. فۀۀزا سیستسۀۀزواسک  ۀۀش

 .  یررسمفتخاوصاسوی سزیستشزبتسمقززسیفی 
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