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هدف کلی
هدف عمومی ریاست عمومی پالن و ارزیابی انکشاف پالن های استراتیژیک و عملیاتی معارف درسطح ملی ،والیات و ولسوالی ها؛
مراقبت و ارزیابی از تطبیق پالن های عملیاتی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها به منظور پیشرفت ،شناسایی چالش های عمده و ارایه
پیشنهادات اصالحی برای رفع آنها؛ ارتقای ظرفیت در زمینه پالیسی سازی ،پالنگذاری ،مراقبت و ارزیابی و گزارش دهی براساس نیاز
سنجی های انجام شده ،به منظور فراهم نمودن سهولت ها و خدمات حمایوی مؤثر ،اقتصادی و شفاف از اجرای موفقانه برنامه های
معارف در سرتاسر کشور و افزایش مؤثریت ،مثمریت ،حسابدهی و شفافیت برنامه ها در مطابقت با قوانین ملی و بین المللی بوده است.
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی که در فوق ذکر ا ست دارای سه ریاست فرعی ،هفت آمریت و دو مدیریت عمومی ماتحت بوده که
ادارات ماتحت غرض تطبیق هر چه بهتر پالن های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی وزارت معارف ،پالن های کاری جدا گانه را بطور
ساالنه ،ربعوار و ماهوار ترتیب نموده و به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها تحت تطبیق قرار میدهند.
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خالصه اجراأت
خلص اجراأت کاری ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال مالی  3131به سطح آمریت ها/مدیریت ها بترتیب قرار ذیل شرح
میگردد:
 .1ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک
 1.1آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی
در سال  3131آمر یت پالن استراتیژیک و عملیاتی ،پالن های عملیاتی ،پالن های میان مدت و پالن اعمار مکاتب را به سطح ملی،
والیتی و ولسوالیها تهیه و در دسترس ریاست های معارف والیات و ولسوالی ها جهت تطبیق آن قرار داده است.
همچنان در این سال آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی به اساس هدایت مقام محترم ریاست جمهوری و رهیری محترم وزارت
معارف  1پالن  355روزه را با همکاری مستقیم برنامه ها و ریاست های مرکزی تهیه و در دسترس اداره محترم امور کشور به منظور
ارائه به مقام ریاست جمهوری کشور قرار داده است.
ناگفته نباید گذاشت که به تعداد  41تن همکاران ریاست های مرکزی معارف بطور شبانه ،جذب  21تن شاگردان اناث از طریق
کانکور ،جذب  11تن شاگرد داخل خدمت و شروع دوره چهارم و تکمیل پروسه دفاعیه محصالن در چوکات دیپارتمنت پالنگذاری
صورت گرفته و  55تن از همکاران والیتی از این دیپارتمنت فارغ گردیدند.
 1.1آمریت تحقیق و ارزیابی
مرحله اول مرور تحت عنوان مرور پروسه های حمایوی توسط  0تن از اعضای این آمریت در 7والیت (کاپیسا ،هرات ،ننگرهار ،پروان،
کابل ،غزنی. ،بامیان) انجام و گزارش ملی پروسه های حمایوی تهیه گردید.
دیتابیس برای ادخال معلومات در نرم افزار  SPSSطراحی و نهایی گردیده است .معلومات سال های قبل در سیستم ادخال گردیده
است.
برای ارزیابی پروسه تهیه و توزیع شهادت نامه های فارغان صنف دوازدهم یک طرح در قالب  7صفحه تهیه گردیده که از طریق اجرای
ارزیابی الی نوشتن گزارش آن و ارایه به مقام وزارت طراحی و تشریح شده است.
برای ارزیابی کارکردها و اجراآت ریاست ها یک طرح در  40صفحه تهیه و تنظیم گردیده است .این طرح طریقه اجرای ارزیابی در
ریاست ها ،طریقه نوشتن گزارش و طریقه نمره دهی و قضاوت را تشریح می کند.
جهت موثر ساختن کارکرد های کارکنان ریاست ها و آمریت ها یک طرح پیشنهادی برای ارزیابی اجراآت کارکنان تهیه گردیده که این
طرح در  0صفحه ترتیب و به مقام ریاست ارسال گردیده است .طرح مذکور پیشنهاد کننده ارزیابی  125درجه کارکنان می باشد.
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 .1ریاست انسجام و هماهنگی
 1.1آمریت حمایت از تأسیس موسسات تعلیمی
در طول یازده ماه گذشته از تأسیس  141باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و  565باب مکتب
ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است.
عالوه بر آن از ارتقای  161باب مکتب ابتدائی به متوسطه و  11باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند بمنظور فراهم
آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موج ود حمایت صورت گرفته است .در ضمن حمایت از تجزیه
 5باب لیسه مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) انجام یافته است.
همچنان از  15باب مدرسه جدیدالتأسیس حمایت الزم صورت گرفته و  41باب مدرسه و  11باب دارالحفاظ مورد نیاز جمع آوری
گردیده است .بر عالوه آن از  4باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت نیز حمایت الزم صورت گرفته است.
در ضمن از تأسیس  1باب مکتب تخنیکی جدید به اساس تنقیص و تزئید بست حمایت انجام یافته و از ارتقای  6باب مکتب تخنیکی
با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است .بر عالوه آن ،از تاسیس  111361باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور
حمایت الزم نیز انجام یافته است.
برای  141باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  151ابتدائیه 11 ،باب متوسطه 1 ،باب لیسه 6 ،باب مدرسه 12 ،باب
دارالمعلمین و  11باب انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده است و  56باب موسسه تعلیمی دیگر بشمول  14باب مکاتب
تعلیمات عمومی 1 ،باب مدرسه 11 ،باب مرکز مسلکی و  1باب مرکز تربیه معلم به نسبت بعضی معاذیر از جمله ضعف اقتصادی
موءسس و یا عدم دستیابی به شاگردان جواز فعالیت توزیع اما از فعالیت بازماندند .قابل ذکر است که ارقام متذکره از سال  1111الی
 1114میباشد.
 2.2آمریت همآهنگی برنامه ها
به تعداد  111باب مکتب تعلیمات عمومی بشمول ابتدائیه ،متوسطه و لیسه غرض اعمار تعمیر و  15باب آن غرض اعمار دیوار احاطه
و به تعداد  11باب مدرسه دینی غرض اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی به ریاست های مربوطه ارسال و هماهنگ
گردیده است.
به تعداد  15باب مرکز حمایوی و کامپلکس تربیه معلم غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی هماهنگی صورت
گرفته است .بر عالوه آن ،به تعداد  1باب مکتب و انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی غرض اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن
ساختمانی نیز هماهنگ گردیده است.
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همچنان به تعداد  4باب مکتب سواد اموزی غرص اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن انکشافی و اعمار تعمیر ریاست معارف والیت
لغمان 1 ،باب آمریت معارف ولسوالی این والیت 1 ،باب مرکز ساینس ،و  1باب مدیریت سواد آموزی ولسوالی ریاست معارف والیت
کاپیسا غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی هماهنگ گردیده است.
قرار داد  41پروژه ساختمانی مکاتب تعلیمات عمومی و اسالمی به وزارت اقتصاد هماهنگی صورت گرفته و  11موسسه تعلیمی و
فرهنگی در دیتابیس این آمریت ثبت گردیده است.
به تعداد  12تن از کارمندان ریاست مرکزی وزارت غرض شمولیت به دور هفتم روزانه و دوره دوم شبانه به انستیتوت ملی پالن گذاری
تعلیمی معرفی گردیدند و  51تن از محصلین دوره سوم غرض دفاعیه و کار عملی به انستیوت ملی پالنگذاری و دوباره معرفی انها به
والیات مربوطه انجام یافته و  42تن از فارغان نیز ریاست های مربوطه اشان معرفی گردیدند.
معرفی  51تن محصلین دوره سوم غرض دفاعیه کار عملی به انستیتوت ملی پالنگذاری و دوباره معرفی آنها به والیت مربوطه شان .
معرفی  42تن از فارغان انستیتوت ملی پالن گذاری به ریاست های معارف مربوطه شان.

 .3ریاست سیستم معلوماتی برای اداره معارف
 3.1آمریت تحلیل احصائیه
مسوده اول طرزالعمل جمع آوری معلومات ترتیب گردید و بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،منظوری مقام محترم
وزارت اخذ خواهد گردید.
پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر وسردسیر ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته است که باساس آن معلومات
احصائیوی  61,602باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری ،چک ،مرور و در سیستم دیتابیس مرکزی ثبت گردیده است و
دیتاسیت بعد از پروسه پاکسازی ارقام (داتاکلینینگ) آماده نشر میباشد.
گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی و نشر آن از طریق ویب سایت وزارت معارف تحت کار بوده و به زودترین فرصت به نشر خواهد
رسید.
کواردینات موقعیت جغرافیایی (جی پی اس)  60,489باب مکتب بطور منظم جمع آوری و ثبت گردیده و کواردینات والیات هلمند،
بادغیس و نیمروز توسط مسئولین والیتی از مناطق آمن بدون در نظرداشت بودجه نیز جمعآوری و شامل ارقام فوق میباشد.
بازدید های نظارتی از  0,652باب مکتب گرمسیر و سردسیر کشور بمنظور بررسی و صحت ارقام جمع آوری شده انجام یافته و ارقام
احصائیوی تا حد امکان مورد تطبیق و تدقیق قرار گرفته است.
به تعداد  02از کارمندان این آمریت در خصوص موضوعات احصائیه تحت آموزش قرار گرفته و به تعداد  062تن از کارمندان والیتی
در مورد جمع آوری ،ثبت و خانه پری فورمه جات احصائیوی از طریق کارمندان این آمریت در جریان بازدید های نظارتی از والیات
تحت آموزش قرار گرفتند.
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 3.1آمریت مراقبت و گزارشدهی
فعالیت ها و شاخص های پالن عملیاتی  3131در دیتابیس توسط تیم تخنیکی این آمریت با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت
تجدید و اپدیت گردیده است.
پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال  3131و طرزالعمل گزارشدهی ترتیب و
عمالً مورد تطبیق قرار گرفته و گزارشات منظم بازدید های نظارتی ترتیب و ارایه گردیده است.
به تعداد  101گزارش ماهوار والیتی از والیات دریافت و ثبت سیستم دیتابیس گردیده است و  331گزارش تشریحی پیشرفت از پالن
عملیاتی بطور ربعوار به سطح والیتی ترتیب و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به والیات ارایه گردیده است.
گزارش شش ماهه پیشرفت از پالن عملیاتی سال  3131به سطح ملی ترتیب گردیده و گزارش ساالنه تحت کار میباشد که در اینده
نزدیک تکمیل و نهایی خواهد گردید .بر عالوه آن ،گزارش ساالنۀ  3131دستآورد های وزارت معارف به سطح ملی ترتیب ،نهایی و از
طریق ویب سایت وزارت معارف به نشر رسید و ترجمه انگلیسی آن نیز انجام یافته است.
همچنان گزارش پیشرفت فزیکی پروژه ها ی این وزارت بطور ربعوار ترتیب و به وزارت محترم اقتصاد ارسال گردیده است .بر عالوه آن،
گزارش نظارتی و پیشرفت برنامه های این وزارت به وزارت محترم مالیه نیز ترتیب و ارسال گردیده است.
گزارش تکمیلی برنامۀ اسپا اول ترتیب و به مسؤولین و سفارت کشور دنمارک ارسال گردیده است و مسوده گزارش تکمیلی پیشرفت
برنامه اسپا دوم نیز ترتیب و با ادارات ذیربط جهت نظرخواهی و نهایی سازی آن شریک گردیده است.
همچنان گزارش دستآورد های وزارت معارف به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان ترتیب و با وزارت امور زنان و مشرانو جرگه
شریک گردیده است.
گزارش از تطبیق پالن صد روز اول وزارت معارف در چهار دورۀ  05روزه ترتیب و با ادارۀ محترم امور و سایر ادارات ذیربط شریک
گردیده است.
پالن مراقبتی برای برنامه جی پی یی ( )GPEترتیب ،نهایی و مورد تطبیق قرار گرفته است.
کا رمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه دوم تحت آموزش قرار گرفتند و
نیز ورکشاپ آموزشی سه روزه تحت عنوان نظارت و گزارش تحلیلی برای کارمندان مرکزی ریاست عمومی نظارت تعلیمی تدویر یافت.
 3.3آمریت انکشاف سیستم ها
مطالعه سیستم های  MISکشور های دیگر و مطالعه ( )Best Practicesدر بخش انکشاف و بهبود سیستم ها صورت گرفته است.
سروی در معینیت تعلیمات عمومی ،ریاست عمومی تربیه معلم و معینیت برای ساختار سیستم های الکترونیکی و Business
 Process Mappingدر پالن وزارت مخابرات شامل گردیده است.
سیستم های  ISD-MIS, HRMIS, Web Bases GIS,جهت تأخیر در پروسه پالن تدارکاتی  EQUIP IIدر ربع اخیر سال مالی به
اعالن سپرده شد و سیستم  HRMISبه زودترین فرصت اعالن خواهد شد و سیستم  Asset Management Systemاز پالن
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تدارکاتی  EQUIP IIخارج گردیده است .همچنان سیستم پالنگذاری از پالن تدارکاتی  EQUIP IIخارج و در پالن تدارکاتی وزارت
مخابرات شامل گردیده است که بعد از طی مراحل با یک کمپنی خارجی قرارداد خواهد شد.
به تعداد  45الیحه وظایف و پروپوزل ها برای انکشاف سیستم ها ترتیب گردیده و  31سیستم انکشاف داده شده و مورد استفاده قرار
گرفته است .بر عالوه آن از  15سیستم حمایت تخنیکی صورت گرفته و فعال نگه داشته شده است .همچنان تمام قریه جات در
سیستم ثبت و برای هر قریه کود داده شده است.
پالیسی ,پروسیجر و ستندرد های سیستم های معلوماتی تجدید نظر گردیده و استراتیژی  ۵ساله برای انکشاف سیستم ها ساخته شده
است.
 .4مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
دیتابیس سوانح کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی و دیتابیس ثبت اجناس ثابت این ریاست تجدید نظر گردیده و کارمندان این
مدیریت در خصوص استفاده از این دیتابیس ها تحت آموزش قرار گرفتند .بر عالوه آن ،به تعداد  111قلم جنس ثابت در دیتابیس
درج گردیده است.
عالوه بر آن ،قرارداد  11تن از کارمندان بالمقطع ریاست عمومی پالن و ارزیابی تمدید و پروسه ارزیابی  45تن از کارمندان انکشافی
این ریاست تنظیم و تسهیل و پروسه استخدام  61تن از این کارمندان تنظیم گردیده ا ست.
نیازسنجی ضروریات امریت های مربوطه غرض صرفیه سال  1114انجام یافته و کتب حاضری برای کارمندان رسمی و انکشافی
ریاست عمومی پالن و ارزیابی ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است .همچنان راپور حاضری کارمندان رسمی و انکشافی ریاست
عمومی ب منظور اجرای معاشات اشان ترتیب و به شعبه معاشات ریاست مالی ارسال گردیده است.
ال مورد تطبیق قرار گرفته است و گزارشات ربعوار و ساالنه از اجراأت کاری ترتیب و ارایه گردیده است.
پالن کاری مدیریت ترتیب و عم ً
 .5مدیریت پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی
در طول سال از مجموع  51جلسه اداری پالن شده ،حدود  46جلسه اداری به سطح ریاست عمومی پالن و ارزیابی هماهنگ و تدویر
یافته است.
بمنظور ترتیب اجندای مجلس ،موارد و موضوعات از تمام ریاست ها ،آمریت ها /و مدیریت های ما تحت این ریاست دریافت و تنظیم
گردیده و سپس مکان و وقت مجالس مشخص و م سئولین ذیربط دعوت گردیدند .تصامیم اتخاذ شده در مجالس مورد پیگیری قرار
گرفته و مینوت منظم از چگونگی تطبیق و پیگیری تصامیم ترتیب و در مجالس بعدی ارایه گردیده است.
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 .1اجراأت در مقایسه با پالن
ریاست عمومی پالن و ارزیابی که متشکل از سه ریاست فرعی ،هفت آمریت و دو مدیریت عمومی ماتحت بوده است ،اجراأت ساالنه
ادارات فوق الذکر که در کل اجراأت ریاست عمومی پالن و ارزیابی را تشکیل میدهد با در نظرداشت پالن های ساالنه کاری و ساختار
ال شرح میگردد:
تشکیالتی قرار ذیل مفص ً

 1.1ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای دو آمریت (پالن استراتیژیک و عملیاتی و تحقیق و ارزیابی) ما تحت بوده که اجراأت کاری
انها در مقایسه با پالن کاری سال  1114بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی
هدف کلی :تهیه و ترتیب پالن های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی برای تعین و تنظیم و انسجام
بهتر اهداف و فعالیت های ادارات معارف برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه.

فعالیت ها
تجدید نظر و نهایی سازی پالن استراتیژیک پنجساله
معارف 1111-1114
نشر پالن های میان مدت سه ساله ( )1116-1114از
طریق ویب سایت معارف
تهیه و نهایی سازی پالن های عملیاتی به سطح ملی و
والیتی برای سال 1115
تهیه و نهایی سازی پالن های عملیاتی به سطح ولسوالیها
برای سال 1115
آموزش همکاران مرکزی و والیتی در خصوص پالنگذاری
تعلیمی و تربیتی
تهیه پالن صد روز اول فعالیت های معارف

شاخص

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد پالن نهایی شده

1

2.1

%12

تعداد پالن های نشر شده

15

16

%11

تعداد پالن های تهیه شده

15

15

%11

تعداد پالن های تهیه شده

411

112

%66

تعداد کارمندان آموزش دیده

422

111

%11

تعداد پالن های تهیه شده

1

1

%122
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مقدمه:
آمریت عمومی پالن استراتیژیک و عملیاتی نظر به نزدیک شدن ختم پالن ملی استراتیژیک دوم معارف در راستای تحقق
اهداف انکشافی " تعلیم و تربیه پایدار  "SDGو "تعلیم و تربیه برای همه ،" EFAپالن استراتژیک سوم ملی معارف را برای
سالهای  1394الی  4545 -2016( 3133عیسوی) تجدید نظر خواهند نمود.
پالن استراتژیک سوم ملی معارف ،وضعیت مطلوب معارف را در سال  3133توصیف نموده ،پالیسی ها و اهداف اساسی
معارف را برای سال های  3133-3131بیان کرده و استراتیژی ها و فعالیت ها و بودجه الزم برای رسیدن به آن اهداف را
مشخص خواهد ساخ ته .همچنان به منظور تطبیق پالن استراتیژیک این آمریت پالن های عملیاتی را برای  134ریاست
های مرکزی  ،والیات و ولسوالی ها تهیه و ترتیب نموده است.
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فعالیت  :1نهایی سازی و تصویب پالن ستراتیژیک پنج ساله معارف برای سالهای 1311-1314
به منظوور روشون شودن پالیسوی هوای دولوت وحودت
ملووی و مشووخص شوودن اولویووت هووای کوواری وزارت
معووارف ،بوورای تجدیوود نظوور پووالن اسووتراتیژبک سوووم
ملووووی معووووارف  Roadmapتهیووووه و در جلسووووه
 HRDBبووا تمووام تمویوول کننووده گووان وزارت معووارف
در یوووک جلسوووه رسووومی شوووریک گردیوووده اسوووت،
همچنان تقسویم اوقوات کواری بوا گوروپ هوای کواری
برنامه مشوخص و جلسوات متعودد بوا آن تودویر یافتوه
اسووت .بوور عووالوه آن بووه نسووبت اضووافه شوودن یووک
چپتر دیگر در پالن استراتیژیک بنوام ( تحلیول سوکوتر معوارف) پروسوه نهوایی سوازی پوالن و چواپ آن الوی نهوایی شودن پوالن بوه
تاخیر انداخته است.

فعالیت :2نشر  35پالن سه ساله جاری  1316- 1314معارف در ویب سایت وزارت معارف
با درنظر داشت مشکالت موجود بخاطر ختم قرار داد همکاران تخنیکی در والیات تعداد زیاد از والیات پالن هایشان را به وقت و زمان
معین آن ارسال نکرده اند و یا اگر ارسال کرده اند مشکالت
ارقامی بسیار زیاد وجود دارد.
که تا هنوز بسیار از والیات نتوانسن ارقام های شان را
اصالح و ارسال نماید اما والیت ذیل ضمن ارسال پالن میان
مدت شان پالن های میان مدت ولسوالی های شان را نیز
ارسال کرده اند عبارت از بامیان ،خوست ،سرپل ،جوزجان،
فراه ،ارزگان ،هلمند ،نیمروز ،هرات ،بدخشان ،بادغیس،تخار،
پنجشیر ،شهر کابل ،پروان ،کاپیسا ،ننگرهار ،نورستان،
سمنگان ،بلخ ،پکتیا  ،پکتیکا ،لوگر ،میدان وردک و غزنی می باشد .اما اشتباه ارقامی بسیار می باشد.
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این پالن ها ذریعه مکتوب رسمی به منظور قرار دادن در ویب سایت وزارت معارف به ریاست تکنالوژی معلوماتی ارسال گردیده است.
والیات که تا هنوز پالن میان مدت سال  3131الی  3132خویش را ارسال نکرده عبارت از والیت کابل ،غور ،کندهار ،دایکندی
،زابل ،لغمان ،کندز ،کنر ،فاریاب و بغالن.

فعالیت :3تهیه پالن میان مدت ولسوالی سال های  1331الی 1331
معلومات مورد نیاز به اساس پالن میان مدت توسطه آمرین معارف ولسوالی ها جمع آوری گردید و تمام معلومات جمع آوری شده در
فارمت پالن میان مدت ثبت گردیده است و از
والیات پکتیا ،خوست ،پکتیکا ،لوگر تنها هارد
کاپی فاریاب ،غور ،سرپل ،دایکندی ،نورستان
ننگرهار کنرها  ،بدخشان ،بادغیس ،کندز ،ارزگان،
 ،زابل فراه ،نیمروز ،هلمند  ،شهر کابل  ،پروان،
کاپیسا ولسوالی نجراب ،پنجشیر پالن های میان
مدت سال  3130الی  3137خویش را ارسال
نموده اند .اما به خاطر ختم قرار داد همکاری
های تخنیکی پالن و گزارش دهی ،اجراات این
فعالیت به تاخیر افتاده است و این فعالیت از طریق آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی به شدت تعقیب میگردد .ناگفته نباید گذاشت
والیات فوق که پالن های سال  3130الی  3137خویش ارسال نموده اند  ،نسبت داشتن مشکالت و اشتباهات درخانه پری فورمه
جات ارقام ها دو باره جهت اصالحات به ریاست های معارف والیت ارسال گردیده است.

فعالیت :4دریافت متحد المال شماره  1و 2با زمانبندی آن از طریق وزار ت اقتصاد ومالیه
متاسفانه متحدالمال شماره اول به تاریخ  3131/3/ 33از طریق وزارت مالیه برای ریاست مالی رسید است و به تاریخ 3131/ 3/ 44
جلسه هماهنگی را با ریاست مالی و همکاران پروژه  PFMAبمنظور تدویر ورکشاپ آموزشی برای تمام برنامه جهت تهیه کانسپت
گرفته شداست .متحدالمال شماره دوم بعداز بررسی متحدالمال شماره اول توسط وزارت مالیه و اقتصاد به تاریخ  3131 / 0 / 1به
تمام وزارت خانه ها ارسال شده است .فورمه های ارسالی متحدالمال شماره دوم توسط امریت پالیسی و پالن استراتیژیک تهیه و
جهت تکمیل بخش مالی و بودجوی به ریاست مالی و وزارت اقتصاد ارسال گردیده است .و تمام برنامه ها برای هر پروژه خویش
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کانسپت نوت و یا طرح ابت دائیه را تهیه نموده که به اساس آن در وزارت های اقتصاد و مالیه پروژه های جدید خویش را موافقانه
دفاع نمودن.

فعالیت :5تهیه و نهایی سازی پالن عملیاتی ساالنه سال  1315به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی
پالن های عملیاتی سال  3130به سطح ملی و والیتی تر تیب گردیده است و به منظور شریک سازی آن در سطح ملی و والیتی به
تمام برنامه ها در مرکز و به منظور تهیه پالن های عملیاتی به سطح ولسوالی ها به به تمام والیات ارسال گردیده است و تا اکنون به
تعداد  40والیت و بیش از  415ولسوالی پالن های خویش را تهیه و ارسال نمودن اند.
ناگفته نباید گذاشت پالن های اعمار مکاتب سال  3131بخاطر نبود بودجه کافی (  )107صنف آن اعمار و باقیمانده (  )7014آن
دوباره در اولویت سال  3130قرار گرفت است.

فعالیت  :6تربیه همکاران مرکزی و والیتی در رشته پالنگذاری دوامدار در طول سال
جذب  21تن شاگردان اناث ازطریق کانکور ،جذب  40تن
از کارمندان وزارت معارف ریاست های مرکز از طریق
برنامه های شبانه و جذب ( )11محصلین قبل از خدمت و
شروع دوره دوم و دوره سوم محصلین بعد تکمیل پروسه
دفاعیه شان در چوکات دیپارتمنت پالنگذاری در سال
 3131از جمله فعالیت های این دیپارتمنت میباشد

فعالیت  :7تهیه پالن های  111روزه اول  ،دوم و سوم وزارت معارف
به اساس هدایت جاللتماب محترم ریس جمهوری اسالمی افغانستان اولین پالن صد  355معارف که شامل فعالیت های کلیدی این
وزارت برای  355روز نخست میباشد تهیه و به دسترس تمام برنامه ها و ریاست های این وزارت جهت تطبیق قرار گرفته است.
همچنان بعداز ختم پالن  355روزه اول وزارت معارف تمام فعالیت های آن دوباره مرور و پالن صد روزه دوم این وزارت تهیه و ترتیب
گردیده است ،چون پالن  355روزه دوم وزارت معارف الی  30ماه دلو سال  3131ادامه خواهد داشت بناً به اساس مشوره با اداره
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محترم امور پالن سوم وزارت معارف الی تا ختم سال  3131که حدود  10یوم را تشکیل میدهد و به طور برنامه وار و ریاست وار تهیه
و جهت اجراات بعدی به دسترس تمام برنامه ها و ریاست ها قرار گرفته است .

فعالیت  :8انکشاف سیستم کمپیوتری پالنگذاری تعلیم و تربیه
انکشاف سیستم پالنگذاری تعلیم و تربیه آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی که اجرای آن بدوش آمریت انکشاف سیستم ها بوده به
اساس هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی به وزارت محترم مخابرات انتقال یافته است و به جای این فعالیت انکشاف سیستم پالن
 355روزه در اولویت قرار گرفته است .بنا بر آن ،این فعالیت بطور مکمل انجام نیافت.

فعالیت  :1تجدید نظر پالیسی ،پروسیجر و رهنمود برای پالنگذاری
پالیسی ،پروسیجر و رهنمود برای پالنگذاری تجدید نظر گردیده و از این اسناد ها برای انکشاف پالن استراتیژیک و عملیاتی عمآل
استفاده صورت میگیرد.

فعالیت  :11پالنگذاری و مدیریت (رهبری)
آمریت پالن استراتیژیک عملیاتی پالن کاری سال  3131و  3130آمریت خویش و تمام آمریت ریاست های عمومی پالن و ارزیابی را
تهیه و توحید نموده است همچنان این امریت به اساس پالن کاری خویش تمام کارمندان این ارمریت تحت آموزش قرار داده و پالن را
برای شان تشریح نموده است و تمام کارمندان مکلف می باشند تا گذارش دهی خویش را به اساس این پالن انجام دهند ،ناگفته نباید
گذاشت که این آمریت پالن جاری سه سال را برای آمریت واحد جندر ،ریاست تحقیقات علمی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی و
دو آمریت آن ریاست تهیه و ترتیب نموده است.
سیستم گزارشدهی برای کارمندان ایجاد گردیده و بطور ماهوار این
کارمندان گزارشدهی مینمایند آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی
گزارش های خویش را مطابق پالن کار خویش بطور ماهانه  ،ربعوار
تهیه نموده و به ریاست مربوطه ارسال داشته است .همچنان منظور
ارائه کارکرد وزارت معارف برای رئیس جمهور کشور یک گزارش
مکمل از کارکرد های این وزارت دررابط به تمام پروژه های
انکشافی تهیه و ارسال گردیده است  ،به همین اساس تهیه گزارش
از تهیه پالن های سال  3135الی  3137برای اداره امور از جمله
فعالیت های آمریت در سال  3131میباشد.
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فعالیت  :11تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها وریاست های ذیربط
جلسات بطور دوامدار با تمام ریاست های ذیربط صورت گرفته و مشکالت که در جریان پروسه کاری پیش میامد با تفاهم همه جانبه
حل گردیده است.

فعالیت  :12نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امور
نظارت از پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های الزم را جهت بهبود وظایف محولی شان ارائیه گردیده
است.

فعالیت  :13رتقای ظرفیت کارمندان
آمریووت پووالن اسووتراتیژیک و عملیوواتی بووه  34توون از کارمنوودان خووویش را ب وه ورکشوواپ پالنگووذاری پووروژه هووای انکشوواف والیتووی
معرفووی نموووده اسووت همچنووان معرفووی دو توون از کووار منوودان بووه ورکشوواپ ادغووام بودجووه پاسووخگو بووه جنوودر در پروسووه ترتیووب
بودجووه و  4توون از کارمنوودان بووه ورکشوواپ متوووازن سووازی پالیسووی هووا بوورای عووودت کننووده گووان ،و  3توون را در برنامووه هووای
ماستری به کشور فرانسه معرفی نموده است.

اجراأت خارج از پالن


تهیه الیحه وظایف و پالن کاری برای کارآموزان ونظارت از انجام وظایف شان.



مرور و مطالعه اسناد میساق شهروندی ترجمه اسناد آن ،تهیه پرزنتیشن ،اشتراک در جلسات و تهیه استندرد های وزارت
معارف به منظور تحقق تعهدات وزارت معارف میساق شهروندی.



مرور و مطالعه اسناد اهداف انکشاف پایدار ( ، ) SDGترجمعه اسناد آن  ،تهیه پرزنتیشن و ارائه آن در ریاست عمومی پالن
وارزیابی و شریک سازی آن با آمرین تدریسی معارف والیات در ورکشاپ آموزشی.



تدویر و هماهنکی جلسات ارزیابی قابلیت های شاگردان( ) learning assessmentو تهیه مینوت آن.



تهیه الیحه و پالن کاری برای مدیر عمومی پالن و گذارش دهی  ،مدیرابتدائیه پالن و مدیر هماهنگی والیات



تهیه پالن کاری همکاران تخیکی برای سال 1115



بررسی تفاهم نامه پاملرنه برای ایجاد صنف محلی دروالیت پروان ولسوالی های سالنگ ،جبل السراج ،چارکار  ،سید خیل و
بکرام والیت کاپیسا ولسوال هی کوهبند ،حصه اول ،حصه دوم و محمد راقی تدویر ورکشاپ در سفارت کانادا.



اشتراک در جلسات وزارت امور خارجی به منظور تهیه بودجه و پالن تطبیقی برای قطعه نامه  1115پیرامون زنان ،صلح و
امنیت در جامعه.



تهیه و ترتیب پالن تطبیقی و هماهنگی برای پروژه توسعه رهبری زنان ( .)WLD /USAID
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جمع آوری ،انجام تحلیل ارقامی مالی برای سروی انستیتوت احصائیه و ارسال آن به یونسکو.



جمع آوری ،تحلیل و دسته بندی ارقام مالی برای تحلیل سکتور معارف و تنظیم و هماهنگی جلسات با مشارو بین الملی
برای انجام تحلیل سکتور معارف ارایه نظریات اصالحی پیرامون راپور تحلیل سکتور معارف.



تریب بودجه وارسال آن به اداره محترم یونسف به منظور تدویر ترتیب و پالن جاری سال های  1216و . 1211



تهیه و ترتیب راپور برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی سال  1111برای مرور مشترک سکتور معارفدر والیت لغمان.



تکمیل فورمه پیش بینی او لویت ها و مصارف پروژه های انکشافی وزارت معارف برای وزارت اقتصاد.



انجام تحلیل مصارف فی شاگرد برای سال  1111و تحلیل بودجه فی شاگرد در سال .1114



تهیه طرح مکاتب مسدود در والیت نا امن و ارسال آن به ادارامور.



ارایه گزارش پروژه های دانیدا در حلسه رهبری .ESPA



ایجاد هماهنگی تدویر جلسات تهیه پالن استراتیژیک ملی معارف و تهیه اجندای و مینوت جلسات.

مشکالت


عدم حس ملکیت برنامه ها در تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی.



عدم هما هنگی برنامه و والیات ها در رابط به تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب .



عدم هماهنگی برنامه در تهیه و ترتیب کانسپت نوت برای پروژه های جدید.



عدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیاتی ( به ایمیل ،مکتوب و تلفن ).



نرسیدن پالن های میان مدت سال  3131الی  3132والیات بغالن  ،فاریاب  ،والیت کابل ،زابل ،دایکندی،کندهار  ،لغمان
کندز و کنر.



عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت  3130الی .3137



اشتباهات ارقامی در پالن های میان مدت والیاتی و و لسوالی بطور گسترده.



موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پالنی.



ارسال پالن های تکراری سال های گذاشته به جای پالن های جدید از والیات.
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طرح های پیشنهادی


تطبیق و پیگیری طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی از سوی مسئولین برنامه ها بمنظور تقویت حس ملکیت



ایجاد و تقویت هماهنگی در خصوص تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب بین مسئولین برنامه ها و
ریاست های معارف والیات



هماهنگی مسئولین برنامه ها در مورد تهیه و ترتیب کانسپت نوت برای پروژه های جدید ایجاد و تقویت گردد.



هماهنگی بین مسئولین برنامه ها در جریان ساختن پالن های عملیاتی (به ایمیل ،مکتوب و تلفن) ایجاد و تقویت گردد.



پالن های میان مدت سال  3131الی  3132والیات بغالن  ،فاریاب  ،والیت کابل ،زابل ،دایکندی،کندهار  ،لغمان کندز و
کنر مورد پیگیری جدی قرار گیرد.



هماهنگی بین والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت  3130الی  3137تقویت گردد.



دقت بیشتر در خصوص تهیه نمودن پالن های میان مدت والیات و و لسوالی ها از طرف مسئولین ذیربط صورت گیرد.



توجه بیشتر برای فعالیتهای پالنی و دارای اولویت از سوی امریت صورت گیرد.



توجه بیشتر در ارسال پالن ها از سوی مسئولین والیات شود.
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آمریت تحقیق و ارزیابی
هدف کلی :انکشاف گزینههای پالیسی ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی وزارت معارف براساس معلومات حاصل از سروی
های عمومی ،تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه.

شاخص

فعالیت ها

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تهیه و نهایی سازی گزارش مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه

تعداد گزارش تهیه شده

1

1

%122

انکشاف دیتابیس ( )SPSSبرای ادخال معلومات

تعداد دیتابیس انکشاف یافته

1

1

%122

تعداد طرح ها

1

1

%122

تعداد طرح ها

1

1

%122

تعداد طرح ها

1

1

%122

تهیه طرح برای ارزیابی پروسه تهیه و توزیع شهادتنامه های
فارغان صنف  11در قالب  1صفحه
تهیه طرح برای ارزیابی کارکرد ها و اجراأت ریاست ها در قالب
 15صفحه
تهیه طرح پیشنهادی ارزیابی برای موثر ساختن کارکرد ها و
اجراأت کارکنان ریاست ها و امریت ها در قالب  5صفحه

فعالیت  :1اجرای مرورساالنه از تطبیق پالن به صورت ملی و والیاتی
مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه یکی ابزاری می باشد که به هدف سنجش دست آوردهای این وزارت به سطح ملی ،والیتی و
ولسوالی استفاده می گردد .آمریت تحقیق و ارزیابی این مرور را به صورت ساالنه و با همکاری تنگاتنگ برنامه ها و ریاست مرکزی و
ریاست های معارف والیت انجام می دهد .این مرور یک ابزار اساسی برای دانستن اجراآت ،شناسایی چالش های سکتور تعلیم و تربیه
طی سال گذشته و ارایه پیشنهادات برای آینده می باشد .براساس طراح مرور ساالنه تعلیم و تربیه در سال  1114قرار شد هم پروسه
های حمایوی بررسی گردد و هم برنامه های خدماتی معارف .از این رو در مرحله نخست قرار بر این شد که پروسه های حمایوی در
سطح والیات بررسی گردد و گزارش های آنها تهیه شود و سپس گزارش آن تهیه شود .سپس گزارش پیشرفت برنامه ها در سطح
والیات و ملی تهیه گردد .در مرور پروسه های حمایوی تأکید باالی برنامه های حمای وی از جمله پالن ،گزارش دهی ،احصاییه و
معلومات ،مالی و تدارکات ،نظارت تعلیمی ،مدیریت منابع بشری گردیده بود که گزارش آن تهیه شد است .این گزارش با نهایت
جزییات پروسه های را تشریح مشکالت و راه حل های آن را شناسایی و پیشنهاد نموده است .با این حال اجراآت ذیل در خصوص این
فعالیت در سال  1114صورت گرفته است:
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 )1قرار پالن تهیه شده برای سال 1114مرحله اول مرور تحت عنوان مرور پروسه های حمایوی توسط  5تن از اعضای این
آمریت در 1والیت (کاپیسا ،هرات ،ننگرهار ،پروان ،کابل ،غزنی. ،بامیان) انجام گردید که از تمام این هفت و الیت گزارش
مشروح تهیه گردیده است که در دسترس می باشد .در این بررسی پالن ،گزارش دهی ،احصاییه و معلومات ،مالی و تدارکات،
نظارت تعلیمی ،مدیریت منابع بشری بطور گستره ای تحلیل گردیده است.
 )1سپس گزارش ملی پروسه های حمایوی تهیه گردیده این گزارش نیز موضوعات پالنگذاری ،گزارش دهی ،احصاییه و
معلومات ،مالی و تدارکات ،نظارت تعلیمی ،مدیریت منابع بشری را در سطح ملی و با مثال های والیتی تشریح و بررسی
نموده است.
 )1پس از با نهایی شدن گزارش های پروسه های حمایوی ،مرحله دوم مرور آغاز گردیده .در این مرحله طرح پالن و ابزار جمع
آوری معلومات آماده گردیده است .در این مرحله از والیات لغمان ،پروان ،بلخ ،کندهار و فراه بازدید صورت گرفت .در این
بازدیدها تیم های متشکل از ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک ،ریاست سیستم معلوماتی ،ریاست تربیه معلم ،ریاست نصاب
تعلیمی ،ریاست نظارت تعلیمی ،ریاست تعلیمات عمومی ،برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،برنامه تعلیمات اسالمی و برنامه
سواد آموزی به والیات ارسال گردد .پس از بازدیدهای والیتی به ریاست های والیات و ولسوالی ها یافته های بازدید شریک
گردید و گزارش های با جزییات از این بازدیدها تهیه گردید .تمامی برنامه ها مورد بررسی قرار گرفته و میزان پیشرفت در
پالن عملیاتی و فعالیت های آن شناسایی گردید.
 )4گزارش والیت نهایی گردیده و با والیت مربوطه و برنامه ها در مرکز شریک سازی گردیده است .در حال حاضر گزارش های
ملی برنامه ها تحت کار می باشد که عنقریب تهیه و شریک سازی می گردد .قرار است این گزارش ها در یک ورکشاپ ملی و
همچنان در جلسات  HRDBارایه گردد.

فعالیت  :1گزارش تحلیل معلومات احصاییوی در دسترس که شامل پیشنهادات پالیسی می باشد.
تحلیل معلومات احصاییوی یکی از بخش های مهم جهت فراهم نمودن شواهد و مدارک برای پالیسی سازان و مسوولین برنامه های
وزارت معارف می باشد .به همین منظور قرار بود معلومات احصاییوی وزارت تحلیل توصیفی و استنباطی گردد .با این حال فعالیت های
ذیل در این زمینه صورت گرفته است.
 )3دیتابیس برای اداخل معلومات در  SPSSطراحی و نهایی گردیده است .معلومات سال های قبل در سیستم ادخال گردیده،
اما معلومات سال  3131و سال  3131در دسترس نبوده که در دیتابیس اداخل گردد .با این حال یک تحلیل مقدماتی از
معلومات موجود صورت گرفت که خال صه آن در گزارش مرور مشترک ساالنه تعلیم و تربیه استفاده شده است .در ضمن
معلومات که برای این تحلیل نیاز است باید اساس آن ولسوالی و مراکز تعلیمی باشد ،اما با تالش های فراوان معلومات در این
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سطوح در دسترس قرار نگرفته است .همچنان برای پیشبرد این فعالیت دو برنامه آموزشی طراحی گردیده بود اما به دالیل
تاخیر در پروسه ها یونسکو کابل قادر به فراهم نمودن آن آموزش ها در این سال نگردید .تعدد کارهای غیر پالن و همچنان
غیر حاضری غیر مترقبه کارکنان از دالیل دیگری می باشد که باعث شد این فعالیت نا تمام بماند.
فعالیت  :3انکشاف و نهایی سازی پالیسی جامع معارف
داشتن سند پالیسی های جامع از اهداف است که وزارت معارف از چند سال بدینسو دارد .اما برنامه ها و بخصوص پالیسی های آنها از
یک طرف چنان گسترده و از طرف دیگر غیر سند سازی می باشد که داشتن یک سند جامع پالیسی ها در حال حاضر غیر عملی به
نظر می رسد .با این حال این آمریت تالش نمود که در سال  3131برخی فعالیت های ابتدایی ساختن سند پالیسی های جامع را
انجام دهد .به همین منظور فعالیت ها و دستآوردهای ذیل صورت گرفته است:
یک تحقیق برای جمع آوری و تحلیل پالیسی ها و اسناد تقنینی وزارت معارف طراحی و اجرا گردید .در طی این تحقیق تالش شد
تمام اسناد تقنینی در دسترس از تمام ادارت و برنامه های مرکزی وزارت جمع آوری گردد .و سپس مسوده گزارش از این اسناد
تقنینی تهیه گردید .در این گزارش اسناد تقنینی به صورت برنامه و ریاست ها شناسایی و تشریح گردیده و همچنان نواقص و مشکالت
در این اسناد بطور کلی بیان گردیده است.
همچنان برای بهبود فصل پالیسی پالن استراتیژیک سوم این آمریت منابع و معلومات زیادی را فراهم نموده و در نوشتن آن سهم
گرفته است.
برخی اسناد مربط به پالیسی های جامع تعلیم و تربیه در کشورهای دیگر جمع آوری گردیده که با مطالعه آن و با در نظر داشت
وضعیت افغانستان می تواند ،فهرست و ساختار سند پالیسی های جامع را تهیه نمود.
فعالیت  :4درج گزارش های ارزیابی ها ،مرورها و تحقیقات انجام شده در دیتابس
دسترسی آسان به معلومات یکی از بخش های کاری مهم هر اداره می باشد .آمریت تحقیق و ارزیابی متعهد است که دسترسی آسان و
همگانی را به گزارش های تحقیقات و ارزیابی ها فراهم نماید که برنامه ها و استفاده کننده گان بطور سهل و موثر بتوانند از آنها
استفاده نمایند .بناء برای دستیابی به این فعالیت عمومی اقدامات ذیل صورت گرفته است:
 )3تمام اسناد م ربوط به گزارش های تحقیق ،ارزیابی ها ،مرورها و تحلیل های بطور دوام دار از بخش های مختلف وزارت
معارف ،همکاران انکشافی و همچنان انترنت و منابع دیگر جمع آوری گردیده است.
 )4تمام گزارش ها دسته بندی شده و در سیستم موجود این آمریت حفظ و نگهداری شده است .در این سیستم تمام گزارش
دارای موقعیت مشخص برای دریافت و جستجو می باشد.
 )1خالصه برخی گزارش ها تهیه گردیده و در سیستم برای استفاده موجود می باشد .برخی زیادی از گزارش ها بطور سافت
کاپی به بخش های مختلف وزارت جهت آگاهی دهی و استفاده شریک سازی شده است.
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 )1با ریاست  EMISتفاهم صو رت گرفته است و این ریاست در حال انکشاف یک سیستم معلوماتی برای این آمریت می باشد
که تمام تحقیقات ،جمع آوری ،حفظ و نگهداری و شریک سازی گردد.
 )0از گزارش های جمع آوری شده در پروسه تهیه گزارش مرور ساالنه استفاده شده است و هنوزهم استفاده می گردد.
فعالیت  :1آموزش و بهبود کارمندان مرکز و والیات در انجام مرور برنامه ها
برای اجرای مرور ساالنه قرار بود آموزش های مرتبط برای کارکنان فراهم گردد که بتوانند در پروسه مرور همکاری و همبخشی نمایند.
بنا برای این موضوع فعالیت های ذیل صورت گرفته است:
الف :آموزش های الزم در زمینه ت هیه طرح مرور ،اجرای آن در بازدیدهای والیتی ،برای کارکنان آمریت تحقیق و ارزیابی فراهم گردیده
که این آموزش ها از طرف آمر تحقیق و ارزیابی به روش پیریزنتیشن ،ورکشاپ و پروژه عملی کارکنان تطبیق گردیده است.
ب :همچنان برای کارکنان برنامه ها و ریاست های معارف والیت آموزش های کوتاه مدت در زمینه اجرای بازدیده در والیات ،اهداف و
روش اجرای مرور و طریقه نوشتن گزارش آموزش های یک روزه فراهم گردیده است.

اجراأت خارج از پالن
تهیه طرح ارزیابی ریاست شهادت نامه ها :برای ارزیابی پروسه تهیه و توزیع شهادات نامه های فارغان صنف دوازدهم یک طرح در
قالب  7صفحه تهیه گردیده که از طریق اجرای ارزیابی الی نوشتن گزارش آن و ارایه به مقام وزارت طراحی و تشریح شده است.
تهیه طرح ارزیابی کارکردهای تمام ریاست های معارف  :برای ارزیابی کارکردهای و اجراآت ریاست ها یک طرح تهیه گردیده که
در  40صفحه تنظیم گردیده است .این طرح طریقه اجرای ارزیابی در ریاست ها ،طریقه نوشتن گزارش و طریقه نمره دهی و قضاوت را
تشریح می کند.
تهیه طرح برای ارزیابی اجراآت کارمندان :جهت موثر ساختن کارکرد کارکنان ریاست ها و آمریت ها یک طرح پیشنهادی برای
ارزیابی اجراآت کارکنان تهیه گردیده که این طرح در  0صفحه ترتیب و به مقام ریاست ارسال گردیده است .طرح مذکور پیشنهاد
کننده ارزیابی  125درجه کارکنان می باشد.
تهیه طرح اصالحات معارف بخصوص اصالحات ساختار :برای بهبود ساختاری وزارت معارف یک طرح برای اصالح ساختار موجود
تهیه گردیده که این طرح در  31صفحه تنظیم گردیده است .این طرح به ریاست ها و معینیت های وزارت معارف جهت نظرخواهی و
بحث ارسال گردیده است.
تهیه طرح برای نوشتن پروپوزل ها در معارف :در پالن های  355روز وزارت معارف تهیه طرح های مختلف گنجانیده شده است.
جهت بهبود کیفیت طرح ها و هماهنگی آن با فعالیت های معارف نیاز بود که طرح ها از لحاظ ساختاری و محتوایی همسان باشد .به
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همین منظور یک طرح برای نوشتن پروپوزل های پیشنهادی در  32صفحه تهیه گردیده که به ریاست ها و برنامه ها جهت استفاده
ارسال شده است.
تهیه چارچوپ اهداف برای پروپوزل  :CBRپروپوزل  CBRقبال تهیه گردیده بود اما چارچوب نتایج آن تهیه نشده است .به همین
منظور آمر تحقیق و ارزیابی برای انکشاف چارچوب سهم گیری نموده و چارچوب اولیه را تهیه و با برنامه ها شریک سازی نموده است.
مدیریت و ارایه نظریات در تحلیل سکتور تعلیم و تربیه :براساس تقاضای دونرها و شرایط سکرتریت جی پی ئی ،باید وزارت
معارف یک تحلیل سکتور تعلیم و تربیه را فراهم می نمود .به همین منظور این آمریت پروسه را مدیریت نموده یک مشاور را استخدام
نموده و گزارش تحلیل سکتور مسوده گردیده است و جهت نظر خواهی به همکاران انکشافی و ریاست های وزارت ارسال گردیده است.
برگزاری گفتگوهای پالیسی در زمینه وظایف و برنامه های معارف :آمریت تحقیق و ارزیابی به کمک رییس پالیسی و پالن
استراتیژیک گفتگوهای پالیسی را میان مسوولین معارف به راه انداخته که جلسات متعددی برگزار شده در این زمینه .با این حال ،دو
جلسه نهایی سازی برگزار گردیده است که یک گزارش  15صفحه یی از نتایج این جلسات تهیه و به مقام وزارت تقدیم گردیده است.
تهیه طرح و پالن برای ارزیابی کیفیت ارقام  :EMISبرای ارزیابی کیفیت و تصدیق معلومات  EMISیک طرح  15سالیده به
اضافه پرسشنامه آن تهیه گردیده که به ریاست مربوطه حهت تطبیق ارسال گردیده است.
تهیه گزارش پیشرفت پروژه های ساختمانی نیمه کاره :یک گزارش  3صفحه یی از پیشرفت و وضعیت پروژه های نیمه کاره تهیه
گردیده و به وزارت اقتصاد ارسال گردیده است.
نگارش دایرکتیف برای ارزیابی ریاست های وزارت معارف :این دایرکتیف ازطرف مقام وزارت به همه ریاست های وزارت معارف
ابالغ می شود تا درپروسه ارزیابی ریاست ها همکاری کند.
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مشکالت


در زمینه مرور سکتور تعلیمی و تربیه یکی از مشکالت با تاخیر در دسترس قرار گرفتن ارقام و معلومات احصاییوی و
همچنان گزارش های مراقبتی ملی و والیتی می باشد .این باعث شده وقت کافی برای نوشتن یک گزارش با کیفیت و
معیاری وجود نداشته باشد .همچنان در پروسه بازدید والیتی همکاران برنامه دارای تجربیات کامل برای گزارش نویسی و
بررسی را نداشتن که بیشترین حجم کار به کارکنان آمریت تحقیق و ارزیابی محول گردید.



نبود فضای مناسب مطالعه و تحقیق /طراحی و اجرای تحقیقات و ارزیابی ها نیاز به تفکر و انجام تحلیل ها دارد که یک
محقق در فضای آرام و مناسب کاری می تواند وظیفه سپرده شده را در زمان معین و در کیفیت توقعه شده انجام دهد .اما در
حال حاضر نبود جا و فضای مناسب کاری و آلودگی صوتی در داخل و خارج دفتر (نزدیک بودن دفتر به سرک عمومی) باعث
می شود کارها با تاخیر و کیفیت پایین تر انجام شود .در برخی مواقع مانع انجام فعالیت ها می شود.

طرح های پیشنهادی


در طرزالعمل گزارش دهی باید تجدید نظر صورت گیرد ،تا گزارش های مراقبتی قبل از ختم سال در دسترس قرار گیرد که
مرور هر سال در همان سال صورت گیرد .در ضمن معلومات احصاییوی والیات سرد سیر باید در وسط سال در دسترس باشد
و برای والیات گرم سیر گزارش شان قبل در دسترس باشد ،تا استفاده صورت گیرد.



برای ارتقای ظرفیت کارکنان که پالن آن در حال انکشاف است نیاز به بودجه است که هنوز معلوم نیست این بودجه از کدام
طریق اکمال می گردد.
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 1.2ریاست هماهنگی برنامه ها
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای دو آمریت (آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی و آمریت همآهنگی برنامه ها) ما
تحت بوده که دستآورد های آن در طی سال  1114قرار ذیل بترتیب شرح میگردد.

آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی
هدف کلی :حصول اطمینان از تاسیس و ارتقای موسسات تعلیمی دولتی وخصوصی مطابق نورم های تعلیمی وتربیتی ومقرره
موسسات تعلیمی خصوصی از سراسر کشور.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

حمایت از تاسیس مکاتب ابتدائی جدید

تعداد مکاتب ابتدائیه حمایت شده

514

141

%11

حمایت از تاسیس مکاتب تخنیکی و مسلکی

تعداد مکاتب تخنیکی حمایت شده

61

1

%1

حمابت از تاسیس موسسات تعلیمی اسالمی

تعداد موسسات حمایت شده اسالمی

111

5

%1

ارتقای مکاتب ابتدائیه به متوسطه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

541

161

%11

ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

111

11

%15

حمایت از تاسیس مکاتب برای اطفال کوچی

تعداد مکاتب حمایت شده کوچی

41

2

%2

حمایت از تاسیس مراکز تربیه معلم

تعداد مراکز حمایت شده تربیه معلم

41

2

%2

حمایت از ایجاد کورسهای سواد آموزی

تعداد کورسهای حمایت شده

111,12

111,61

%11

تجزیه مکاتب مختلط به ذکور و اناث

تعداد مکاتب مختلط تجزیه شده

12

5

%15

نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی

تعداد موسسات نامگذاری/تغیر نام شده

622

111

%51

صدور جواز فعالیت به مراکز تعلیمی خصوصی

تعداد مکاتب که جواز فعالیت دریافتند

112

141

%122+

شاخص

فعالیت ها

فعالیت اول :حمایت از تأسیسات با استفاده از بست های جدید منظور شده سال  1334و مطابق به پالن استراتیژیک
در طی سال  1114کدام بست جدید از طریق وزارت محترم مالیه در تشکیل این وزارت منظور نگردید و تصمیم اتخاذ شد تا از بست
های مکاتب غیر فعال که بنابر عوامل گونا گون از فعالیت باز مانده و همچنان تعداد از بست های که از داخل تشکیل ،بنابر عدم تقرر
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اشخاص واجد شرایط بدون استفاده مانده ،بست های مذکور از مکاتب یاد شده تنقیص و غرض تاسیس و یا ارتقای مکاتب استفاده به
عمل آید و تعداد از مکاتب دیگر با حفظ تشکیل موجود ارتقاء داده شود.
در طول یازده ما ه گذشته از تأسیس جمعاً  141باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و  565باب
مکتب ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است.
عالوه بر آن از ارتقای  161باب مکتب ابتدائی به متوسطه و  11باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند بمنظور فراهم
آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است .در ضمن حمایت از تجزیه
 5باب لیسه مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) انجام یافته است.
همچنان در جریان یازده ماه گذشته از  15باب مدرسه جدید حمایت الزم صورت گرفته و  41باب مدرسه و  11باب دارالحفاظ مورد
نیاز جمع آوری گردیده است .بر عالوه آن از  4باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت حمایت الزم صورت گرفته است .قابل ذکر
است که فورم های نیازمندی مدارس و دارالحفاظ های فوق بعد از بررسی به معینیت محترم تعلیمات غرض اجراأت بعدی ارسال
گردیده است.
در ضمن از تأسیس  1باب مکتب تخنیکی جدید به اساس تنقیص و تزئید بست حمایت انجام یافته و از ارتقای  6باب مکتب تخنیکی
با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است .بر عالوه آن ،از تاسیس  111,61باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور
حمایت الزم نیز انجام یافته است.
در بخش موسسات تعلیمی خصوصی ،برای  141باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  151ابتدائیه 11 ،باب متوسطه 1 ،باب
لیسه 6 ،باب مدرسه 12 ،باب دارالمعلمین و  11باب انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده است و  56باب موسسه تعلیمی
دیگر بشمول  14باب مکاتب تعلیمات عمومی 1 ،باب مدرسه 11 ،باب مراکز مسلکی و  1باب مرکز تربیه معلم به نسبت بعضی معاذیر
از جمله ضعف اقتصادی موءسس و یا عدم دستیابی به شاگردان جواز فعالیت توزیع اما از فعالیت بازماندند .قابل ذکر است که ارقام
متذکره از سال  1111الی  1114میباشد.
فعالیت دوم :نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی
بررسی و طی مراحل تعداد  111مورد عرایض و پیشنهادات مبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی انجام یافته که از جمله نامگذاری11
مورد آن بعد از فیصله کمیسیون و منظوری مقام محترم وزارت دوباره به مراجع ذیربط در ربع سوم اطالع داده شده است.

مشکالت


عدم منظوری بست های تشکیالتی جدیدبرای وزارت معارف از جانب مقامات محترم صالحه دولت اسالمی
افغانستان.

طرح های پیشنهادی


منظوری بست های تشکیالتی جدید جهت تاسیس ،ارتقا ورفع نیازمندی موسسات تعلیمی.
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آمریت همآهنگی برنامه ها
هدف کلی :ایجاد و تقویت هماهنگی برنامه ها در سطح مرکز و والیات برای بهبود پالنگذاری و تطبیق آن.

شاخص

فعالیت ها
همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه

تعداد پروژه هایکه بمنظور اعمار شامل

ها و سایر ادارات معارف در مرکز و والیات

پالن و هماهنگ گردیده

همآهنگی قرار داد های ساختمانی برنامه تعلیمات

تعداد قرارداد های ساختمانی همآهنگ

عمومی و اسالمی با وزارت محترم اقتصاد

شده

ثبت و راجستر نمودن موسسات تعلیمی و فرهنگی

تعداد موسسات تعلیمی و فرهنگی ثبت و

بعد از مطالعه و تکمیل اسناد در دیتابیس

معرفی شده

همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی
پالنگذاری و ریاست های معارف مرکز و والیات،
بمنظور شمولیت و معرفی کارمندان

های روزانه ،شبانه و دفاعیه به انستیتوت
پالنگذاری و معرفی فارغان به ریاست های

112

111

%126

12

41

%161

62

51

%11

162

161

%121

معارف والیات و مرکز

همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و
تمام والیات

گزارشات ا رایه شده

نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امور تعداد کارمندان ارزیابی شده

گزارشات نه ماهه و ساالنه

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد کارمندان معرفی شده به به دوره

تعداد مجالس ،فعال و برگراز شده و

ایجاد سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار و ترتیب

هدف

دستاورد فیصدی

تعداد گزارشات ترتیب و توحید شده

14

14

%َ122

11

11

%122

11

11

%122

 -:1همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه ها و سایر ادارات ذیربط معارف در مرکز و والیات
جمعاً  111باب مکاتب تعلیمات شامل لیسه متوسط و ابتدائیه میباشد غرض اعمار تعمیر و  15باب آن غرض اعمار دیواراحاطه و به
تعداد  11باب مدارس دینی تعلیمات اسالمی غرض اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی به ریاست های مربوطه ارسال و
هماهنگ نموده است.
به تعداد  15باب مراکز حمایوی و کامپلکس تربیه معلم غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی هماهنگی صورت
گرفته است.
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به تعداد  1باب مکتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی غرض اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختامی هماهنگی
صورت گرفته است.
به تعداد  4باب مکتب سواد اموزی غرص اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن انکشافی هماهنگی صورت گرفته است.
به تعداد  1باب اعمار تعمیر ریاست معارف والیت لغمان 1 ،باب آمریت ولسوالی ریاست معارف والیت لغمان 1 ،باب مرکز ساینس1 ،
باب مدیریت های سواد آموزی ولسوالی ریاست معارف والیت کاپیسا غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی همآهنگی
صورت گفته است.
 -:1همآهنگی قرار داد های ساختمانی به وزارت محترم اقتصاد
به تعداد  41قرار داد پروژه های ساختمانی مکاتب تعلیمات عمومی و اسالمی به وزارت اقتصاد هماهنگی صورت گرفته است.
 -:3ثبت و راجستر موسسات تعلیمی و فرهنگی پس از مطالعه وتکمیل اسناد در دیتابیس
به تعداد  11موسسسه تعلیمی و فرهنگی در دیتابیس آمریت همآهنگی ثبت گردیده است.
مطالبه معلومات از  12موسسسه در رابطه به آغاز فعالیت و ارایه گزارش مطابق توافقنامه به تمام والیات هماهنگی صورت گرفته است
 -:4همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی پالنگذاری و ریاست های معارف مرکز و والیات
معرفی  12تن از کارمندان ریاست مرکزی وزارت غرض شمولیت به دور هفتم روزانه و دوره دوم شبانه به انستیتوت ملی پالن گذاری
تعلیمی
معرفی  51تن محصلین دوره سوم غرض دفاعیه کار عملی به انستیتوت ملی پالنگذاری و دوباره معرفی آنها به والیت مربوطه شان .
معرفی  42تن از فارغان انستیتوت ملی پالن گذاری به ریاست های معارف مربوطه شان.

 -:1همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و تمام والیات
اشتراک در جلسات همآهنگی میان پنج برنامه در مرکز مطابق پالن های صد روزه
تماس های دوامدار میان برنامه ها غرض فعال نگهداشتن جلسات هماهنگی در مرکز و والیات
ارایه گزارشات از برگذاری جلسات همآهنگی میان پنج برنامه در مرکز مطابق پالن های صد روزه به ریاست پالن و مراجع مربوطه
 - :6نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امور
 1تن از کارمندان آمریت همآهنگی مطابق قانون خدمات ملکی مورد ارزیابی ساالنه قرار گرفته است.
نظارت و ارزیابی از اجراات کارمندان به منظور بهبود امور به صورت ماهوار  ،ربعوار و ساالنه انجام شده است.
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 -:1گزارش دهی
سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار ایجاد گردیده و توحید گزارشات نه ماهه و ساالنه صورت گرفته است.

مشکالت


نبود ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش همآهنگی



نبود متخصص در بخش هماهنگی

طرح های پیشنهادی


برگذاری ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش همآهنگی



استخدام یک نفر بحیث متخصص در بخش هماهنگی
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 1.3ریاست سیستم معلوماتی برای اداره معارف
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای سه آمریت (آمریت تحلیل ارقام و احصائیه ،آمریت مراقبت و گزارشدهی و آمریت انکشاف
سیستم) ماتحت بوده که اجراأت کاری آنها با در نظرداشت پالن های مرتبه کاری مقایسه گردیده و بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

آمریت تحلیل ارقام و احصائیه
هدف کلی :تهیه و فراهم سازی معلومات تحلیل شده برنامه وار به سطح مرکز ،والیت و ولسوالی به و قت و زمان معین که پاسخگویی
تمام نیازمندی ها پالن گذاری ،پالیسی سازی و تصمیم گیری ،در زمینه انکشاف اداره معارف باشد.

فعالیت ها
تهیه طرزالعمل جمع اوری معلومات
جمع آوری معلومات از مکاتب سردسیر و گرمسیر و
چیک ،ثبت و پاکسازی آن
تولید گزارشات احصائیوی مکاتب گرمسیر و سردسیر
شریک سازی و نشر گزارش تحلیلی از طریق ویب سایت
معارف
ثبت و درج کواردینات مکاتب از  11والیت کشور
جمعآوری کواردینات از والیات ارزگان ،زابل ،هلمند،
پکتیکا ،بادغیس و نیمروز در صورت موجودیت بودجه
انکشافی و امنیت بودن ساحه
بازدید از مکاتب برای تائید ارقام
نظارت از  12باب مکتب در هر ماه به سطح مرکز،
والیت و ولسوالی توسط افسران والیتی

شاخص
تعداد طرزالعمل انکشاف یافته

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

1

1

%122

تعداد مکاتب که از آن معلومات
جمع آوری ،چیک ،ثبت و

16,112

%122 16,112

پاکسازی شده
تعداد گزارشات تولید شده

1

1

%122

تعداد گزارش نشر شده

1

2.5

%52

تعداد مکاتب ثبت شده

11,114

%122 11,114

تعداد والیات که کواردینات ان
جمعآوری میگردد

6

6

%122

تعداد مکاتب بازدید شده

1,222

1,522

%15

تعداد مکاتب بازدید شده

6,122

652

%12

آموزش کارمندان امریت تحلیل و جمعآوری معلومات
بطور نظری و عملی (موضوعات ابتدائیه ،متوسطه و

تعداد آموزش تدویر یافته

استفاده از سیستم اس کیو ال برای ترتیب گزارشات
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1

1

%122

آموزش کارمندان در جمعآوری و ثبت ارقام احصائیوی

تعداد کارمندان آموزش دیده

15

112

%122+

ترتیب پالن کاری آمریت بطور ساالنه

تعداد پالن ترتیب شده

1

1

%122

ترتیب گزارشات ربعوار و ساالنه اجراأت کاری امریت

تعداد گزارشات ترتیب شده

5

5

%122

مکاتب و استفاده از سیستم

 .1تهیه و ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل جمع آوری معلومات

مسوده طرزالعمل جمع آوری معلومات با تمام ریاست های معارف ،معارف شهر و ریاست عمومی نظارت تعلیمی شریک گردیده و
نظریات الزم انها در این طرزالعمل گنجانیده شده است .بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،منظوری مقام محترم
وزارت اخذ خواهد گردید.
 .2ترتیب گزارش احصائیوی سال  4931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی
پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر وسردسیر ترتیب گردیده و به تمام ریاست های معارف ارسال گردیده است.
معلومات احصائیوی  61602باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری گردیده ،چک مرور و ثبت آن در سیستم دیتابیس مرکزی
انجام یافته و پروسه پاک سازی ارقام (داتا کلیننگ) تکمیل گردیده و دیتاسیت آماده نشر میباشد.
 .9گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی سال 4939
معلومات احصائیوی برای سال  6141به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی تکمیل و تنظیم گردیده است و آماده استفاده میباشد.
مسوده گزارش تحلیلی ترتیب و آماده شریک سازی میباشد.
فارمت گراف ها شرح و تحلیل ارقام انجام یافته و نهایی سازی گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی و نشر آن از طریق ویب سایت
وزارت معارف تحت کار میباشد و به زودترین فرصت به نشر خواهد رسید.
 .1ثبت کواردینات (موقعیت جغرافیایی جی پی اس) از  22والیت کشور
جمع آوری و درج کوردینات موقعیت جغرافیایی (جی پی اس)  60489باب مکاتب بطور منظم ثبت گردیده است .قابل ذکر است که
کواردینات والیات هلمند ،بادغیس و نیمروز توسط مسئولین والیتی از مناطق آمن جمع آوری و شامل ارقام فوق میباشد .ا ین فعالیت
بدون در نظرداشت بودجه مشخص انجام یافت.
 .5ترتیب گزارش ،تائید و تصدیق میزان صحت ارقام جمع آوری شده والیات در  1ربع سال
طی سال  6149از  0652باب مکاتب گرمسیر و سردسیر کشور بازدید های نظارتی بمنظور بررسی و صحت ارقام جمع آوری شده
انجام یافته است که کارمندان مرکزی با سپری نمودن  65الی  02یوم در والیات و افسران والیتی برنامه جی پی ایی با سپری نمودن
 62روز در هر ماه در والیات مربوطه اشان امورات را تنظیم نمودند.

30

 .6ارتقای ظرفیت
برنامه آموزشی در رابطه به موضوعات احصائیه ابتدائی و متوسطه برای  02تن از کارمندان این امریت در جریان اجرای وظایف تدویر
یافته و عوض آموزش احصائیه عالی برنامه آموزشی ترتیب گزارشات احصائیوی با استفاده از نرم افزار اس کیو ال سرور نیز برای  02تن
کارمند این امریت از طریق امریت انکشاف سیستم ها فراهم گردیده است.
بر عالوه آن به تعداد  062تن از کارمندان والیتی در خصوص جمع آوری ،ثبت و خان ه پری فورمه جات احصائیوی از طریق کارمندان
این امریت در جریان بازدید های نظارتی از والیات تحت آموزش قرار گرفتند.
 .2پالنگذاری و مدیریت (رهبری)
پالن های کاری ساالنه ماهوار و هفته وار  01تن از کارمندان این امریت ترتیب ،تشریح و مورد تطبیق قرار گرفته است.
عالوه بر آن پالن کاری ساالنه امریت تر تیب و مورد تطبیق قرار گرفته و گزارشات منظم اجراأت کاری بطور ربعوار و ساالنه ترتیب و
ارایه گردیده است.
همچنان پالن کاری ساالنه سال مالی  6145این امریت نیز ترتیب و غرض اجراأت بعدی به مرجع مربوطه ارسال گردیده است.
مجالس هفته وار داخلی با کارمندان ذیربط غرض رهنمایی و پیشبرد امور محوله انجام یافته است .و نیز در مجالس هفته وار ریاست
عمومی اشتراک صورت گرفته است.

اجراأت خارج از پالن


تهیه و ارایه ارقام احصائیوی برای بخش تفتیش ریاست جمهوری و هیئت حقیقت یاب که از طرف مقام ریاست جمهوری
توظیف شده بودند.



ترتیب ومقایسه ارقام احصائیوی با ریاست مالی و تشکیالت بمنظور تطبیق مصوبه شماره  60شورای وزیران



ترتیب فارمت های احصائیوی غرض نشر ارقام احصائیوی



ارسال فورمه های احصائیه مرکزی به واحدهای دومی جمع آوری ،چک و ارسال معلومات به اداره محترم احصائیه مرکزی



خانه پری فورمه های احصائیوی یونیسکو مقیم کشور هندوستان



ارسال ( )272مکاتیب به مراجع مختلف و به تعداد ( ) 300قید وارده



ترتیب بودجه برای بررسی و نظارت ارقام احصائیوی و طی مراحل آن تا حد امکان



ارایه معلومات احصائیوی به وزارت محترم اقتصاد



ارایه معلومات احصائیوی به ریاست عمومی نظارت و کنترول ریاست جمهوری



ارایه معلومات احصائیوی به معینیت تدریسی



مقایسه تشکیل منظور شده ریاست تشکیالت با ارقام جمع آوری شده سال 6141
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مشکالت
 .3مشکالت امنیتی باعث شده تا در یک تعداد والیات پروسه بررسی و نظارت از ارقام به کندی به پیش برود.
 .4عدم هماهنگی و ارتباطات دوامدار مدیران احصائیه و افسران والیتی برنامه جی پی ایی ریاست های معارف والیات در ارایه
گزارشات نظارتی
 .1عدم ارسال بکآپ های دیتابیس سال  3131در وقت و زمان معین
 .1عدم دقت در ثبت ارقام احصائیوی توسط کارمندان ریاست های معارف والیات
 .5نبود افسران والیتی به نسبت ختم میعاد قرارداد اشان در  01والیت بازدید های نظارتی بمنظور تطبیق ارقام احصائیوی
جمع آوری شده انجام نیافت که باعث عقب مانی در تطیق پالن گردید.
 .2نبود برق در برخی از والیات باعث عقب مانی کار گردیده است.
 .7نبود مدیر احصائیه وکارمندان احصائیه در اکثر والیات

طرح های پیشنهادی
 .3فراهم آوری زمینه در ساحات نا آمن بمنظور اجرای بازدید های نظارتی از ارقام احصائیوی
 .4هماهنگی بین کارمندان مرکزی و والیتی در خصوص پیشبرد کار ها محوله ایجاد و تقویت گردد.
 .1بکاپ های دیتابیس با در نظرداشت زمان مشخص آن به مرکز ارسال گردد.
 .1مسئولین دیتا ا نتری و احصائیه در والیات حین ثبت ارقام از دقت زیاد کار گیرد.
 .0در صورت امکان قرارداد های مسئولین والیتی که در راستای تطبیق پالن احصائیوی در والیات موثر واقع گردیده تمدید
گردد.
 .2والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو هستند ،در صورت امکان برق افتابی و برق دوامدار ابی برایشان مهیا گردد تا در
امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.
 .7بست های خالی مدیریت احصائیه بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق رقابت ازاد اعالن و استخدام صورت گیرد.
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آمریت مراقبت و گزارش دهی
هدف کلی :مراقبت از تطبیق پالن های عملیاتی و پروژه های انکشافی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها و تهیه گزارشات ماهوار،
گزارشات تحلیلی ربعوار ،شش ماهه ،و گزارشات تحلیلی بویژه از پیشرفت تطبیق پالن و برنامه های وزارت به منظور شناسایی چالش
ها در پروسه تطبیق و ارایه سفارشات جهت اقدامات اصالحی.

فعالیت ها
تجدید سیستم گزارشدهی امریت مراقبت و گزارشدهی(پالن

شاخص

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد سیستم های بروز شده

1

1

%122

ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات

تعداد پالن های ترتیب شده

1

1

%122

ترتیب گزارشات ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

تعداد گزارشات تولید شده

412

154

%14

ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

تعداد گزارشات تولید شده

142

111

%14

ترتیب گزارشات ربعوار و ساالنه به سطح ملی

تعداد گزارشات تولید شده

4

1

%52

تعداد گزارشات تولید شده

1

1

%122

تعداد گزارشات ترجمه شده

1

1

%122

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%122

عملیاتی )1114

ترتیب و نهایی سازی گزارش ساالنه از تطببیق پالن عملیاتی
 1111به سطح ملی به لسان ملی
ترجمه گزارش ساالنه ملی از تطبیق پالن عملیاتی  1111به
لسان انگلیسی
تهیه گزارش ساالنه اداره داراالنشای شورای وزیران (اداره امور)
به لسان های دری و پشتو
تهیه گزارش پروژه های انکشافی برای وزارت محترم اقتصاد

تعداد گزارشات تهیه شده

4

4

%122

بطور ربعوار
تهیه گزارش پیشرفت فعالیت ها برای وزارت مالیه بطور ربعوار

تعداد گزارشات تهیه شده

4

4

%122

ترتیب گزارش پیشرفت برنامه اسپا بطور شش ماهه و ساالنه

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%122

ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان باساس پالن کاری

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%122

وزارت امور زنان
ترتیب گزارش مراقبتی به سطح ملی باساس بازدید والیات

تعداد گزارشات نظارتی
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1

1

%122

اجرای بازدید های نظارتی از ساحه بطور ربعوار

تعداد والیات بازدید شده

15

15

%122

فعالیت اصلی  :4تحلیل و انکشاف بنیادی
 .9.2.4تجدید نمودن سیستم مراقبت وگزارشدهی سال ،4931بازنگری و تجدید چارچوب نظارت ،ارزیابی و
گزارشدهی و مرور و بازنگری فارمت های مراقبت و گزارشدهی
شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت و گزارشدهی برای پالن عملیاتی ملی سال مالی  3131توسط تیم متخصصین نظارت و
گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت در جریان ربع اول (جدی الی حوت) تجدید
نظر گردیده است.
برای بدست آمدن این هدف ،فعالیت های ذیل انجام شده است:
 .3تدویر جلسه با امریت پالن ستراتیژیک و عملیاتی جهت تجدید نظر و نهایی ساختن پالن عملیاتی سال مالی  3131به اساس هر
برنامه و فعالیت ها و شاخص ها
 .4هماهنگی با امریت انکشاف سیستم ها جهت تجدید نظر و تغی یرات الزم شاخص های پالن عملیاتی و هر برنامه به اساس فعالیت
ها .این فعالیت از طریق مجالس کاری میان کارمندان امریت انکشاف سیستم ها و امریت مراقبت و گزارش دهی عملی گردیده
است.
 .1شریک ساختن فورمه های گزارش دهی تجدید شده به شکل نرم افزار و سخت افزار با مسئولین والیتی با استفاده از انترنت و
نصب دیتابیس در کمپیوتر های مسولین والیتی و یا سخت افزار با همکاری متخصصین نظارت و گزارش دهی که به والیات سفر
مینمایند تا مسئولین والیتی ارقام شان را به اساس شاخص های مشخص شده در سیستم بطور ماهوار داخل نمایند.
 .4ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات
در ربع دوم و سوم سال مالی پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال  3131ترتیب
و مورد تطبیق قرار گرفته است ..شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت برای پالن عملیاتی ملی سال مالی  3131توسط تیم
متخصص ین نظارت و گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت ترتیب و تنظیم
گردیده است.
 .1انکشاف پالیسی مراقبت و گزارشدهی
یک تن مشاور خارجی (ظفر ملک) که به حیث مشاور  EMISایفای وظیفه مینمود ،در ربع اول سال در هماهنگی نزدیک با ریاست
 EMISو آمریت انکشاف سیستم ها کار تهیه ستراتیژی برای  EMISرا به عهده داشت که بخش مراقبت و گزارشدهی را نیز تحت
پوشش قرار داده است .اما در رابطه به کار انکشاف پالیسی برای مراقبت و گزارشدهی که در مطابقت به پالن یکی از مسوولیت های
این مشاور بود با وجود یادآوری مکرر و بنسبت مصروفیت وی در بخش انکشاف سیستم ها کدام پیشرفت صورت نگرفته است.
 .6انکشاف  extranet /interfaceجمع استفاده گزارش ها از طریق ویب سایت
گزارشات والیتی و گزارشات ملی وزارت معارف در قبال تطبیق پالن عملیاتی بصورت منظم بعد از نهایی سازی در ویب سایت وزارت
معارف جا بجاه گردیده است تا از این طریق مورد استفاده همه استفاده کننده گان قرار گیرد .گزارشات والیتی و ملی الی ختم سال
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 3131در ویب سایت وزارت معارف موجود میباشد .به تازه گی ویب سایت سیستم معلوماتی برای ادارۀ تعلیم و تربیه انکشاف داده
شده و تمام گزارشات تشریحی وزارت معارف الی ختم سال  3131در آن نیز جابجاه گردیده و قابل استفاده میباشد.
 . 8 .1انکشاف میکانیزم شریک سازی گزارش ها با برنامه ها و ایجاد میکانیزم پیگیری که تغییرات به سطح والیت و برنامه
اندازه گیری گردد (ترویج و تطبیق طرزالعمل مراقبت و گزارش دهی)
مسوده دری و پشتو طرزالعمل گزارشدهی در سال  3135انکشاف یافت و غرض تطبیق آن به تمام والیات ،برنامه های مرکزی ،والیتی
و ولسوالیها تکثیر گردید .این طرزالعمل در برخی از والیات به طور منظم تطبیق گردیده اما بر خالف آن در بعضی از والیات از نظر
افتاده بود که در نتیجه سعی و تالش کارمندان این امریت در مرکز و والیات بشکل منظم ترویج و مورد تطبیق قرار گرفت .جهت
ترویج و تطبیق این طرزالعمل فعالیت های ذیل انجام شده است:
 .3آموزش طرزالعمل مراقبت و گزارش دهی برای مسولین برنامه ها در تمام والیات و مرکز :به همین منظور تیم متخصصین نظارت
و گزارش دهی مسولین برنامه ها و امرین معارف ولسوالی ها را در والیات به صورت عملی در محل وظیفه شان در رابطه به تطبیق
طرزالعمل نظارت و گزارش دهی تحت آموزش قرار داده اند.
 .4تهیه پالن نظارتی متخصصین مراقبت و گزارش دهی جهت نظارت از تطبیق طرزالعمل گزار ش دهی :هر متخصص مراقبت و
گزارش دهی در هنگام هر دورۀ نظارت ساحوی از والیت ،ترویج و تطبیق طرزالعمل گزارشدهی را تحت پوشش قرار میدهد و
دریافت هایش را گزارش میدهد.
 .1گزارشات واصله از والیات مطابق به طرزالعمل دریافت میگردد و در صورت خالف ورزی برای والیات از سوی متخصصین نظارت و
گزارشدهی بازجواب داده میشود تا اجراأت کاری عندالموقع هماهنگ گردد .تاکنون در حدود  30فیصد والیات مطابق فارمت
های تهیه شده و میعاد تعیین شده فعالیت های شان را با امریت مراقبت و گزارشدهی تنظم و هماهنگ ساخته اند.
 .1گزارش پالن عملیاتی ساالنه معارف به سطح ملی جهت نهایی سازی ان در هر ربع با برنامه ها شریک گردیده است و گزارش
سالتمام  3131نیز با برنامه ها شریک میگردد.

فعالیت اصلی  :2گزارشدهی
فعالیت فرعی  :1گزارشات دوره یی
 .1ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به سطح والیتی
طی سال  3131جمعآ به تعداد  101گزارش ماهوار والیتی از والیات دریافت و ثبت سیستم گردیده است اما از اینکه در دو ربع اخیر
سال ،قرار داد کارمندان تخنیکی که از برنامۀ اسپا تمویل میگردیدند ختم گردید ،بنا بر آن ترتیب گزارش ماهوار والیتی در  44والیت
کشور به مشکل مواجه گردید ،در زمینه کار جریان دارد تا در آیندۀ نزدیک گزارشات ماهوار والیتی والیات باقی مانده ترتیب و در
دسترس این امریت قرار گیرد.
 .1ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به سطح ملی و تجدید نظر در سیستم
در ربع اول و دوم به تعداد  435گزارش پیشرفت در قبال پالن عملیاتی سال مالی  3131در سیستم داخل و اپدید گردیده است ،از
سیس تم گزارش ماهوار و شش ماهۀ والیتی و ملی قابل تولید بوده و ترتیب گردیده است .در ربع سوم و چهارم گزارش ماهوار از بعضی
والیات کشور تا هنوز مواصلت ننموده ،متخصصین مراقبت و گزارشدهی در زمینه با والیات در تماس بوده تا گزارش ماهوار از والیات
تکمیل و در سیستم آپدید گردد.
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 .3ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی از تطبیق پالن عملیاتی
در چهار ربع سال بتعداد  331گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی ترتیب گردیده و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به
والیات ارایه گردیده است .اما متاسفانه در بعضی والیات کشور بنسبت عدم موجودیت کارمندان تخنیکی گزارش نه ماهه و ساالنه
تطبیق پالن عملیاتی سال  3131مطابق به طرزالعمل گزارشدهی ترتیب نگردید .این فعالیت به شکل رسمی (کتبی) و تماسهای مکرر
تحت تعقیب بوده تا ترتیب و جمع اوری گزارشات تشریحی والیتی از تمام والیات تکمیل گردد.
 .4ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی
گزارش تشریحی ربع اول و دوم سال مالی  3131به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ترتیب گردیده است اما گزارش نه ماهه و
ساالنه تحت کار بوده و در آئیندۀ نزدیک تکمیل و نهایی خواهد گردید.
 .1تهیه گزارش تشریحی ساالنه  1333به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی به لسان ملی
طبق پالن ،گزارش تشریحی ساالنۀ  3131دستآورد های وزارت معارف به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ترتیب ،نهایی و در ویب
سایت وزارت معارف جهت دسترسی و شریک سازی جاه بجا گردیده است .قابل ذکر است که ترجمه انگلیسی این گزارش نیز صورت
گرفته است.
 .6تهیه گزارش ساالنه  1334اداره داراالنشای شورای وزیران دری و پشتو
طبق پالن ،گزارش ساالنه  3131دستآورد های وزارت معارف برای ادارۀ داراالنشای شورای وزیران به دو زبان ملی دری و پشتو
ترتیب ،نهایی و به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.
 .1تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار برای وزارت اقتصاد
طبق پالن در هر ربع گزارش ربع وار از پیشرفت فزیکی پروژه ها به وزارت محترم اقتصاد ترتیب و ارسال میگردد و در سال  3131نیز
گزارش ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم وزارت معارف از پروژه های انکشافی با وزارت محترم اقتصاد شریک گردیده است .این گزارش
معموالً معلومات ارقامی از پروژه ها و مصارف آن را احتوا میکند و به اساس درخواست وزارت اقتصاد بخش تحلیل از گزارش مطابق به
فارمت آن وزارت محترم نیز ترتیب و ارسال گردیده است.
 .8تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها به وزارت مالیه بطور ربعوار در سال مالی 1334
گزارش ربع وار نظارتی و پیشرفت برنامه ها در ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم سال مالی  3131برای وزارت محترم مالیه طبق درخواست
آن وزارت در زمان معین ترتیب و ارسال شده است که این گزارش معلومات مجموعی شاگرد ،معلم ،کارمندان ،کتب درسی ،ارتقای
ظرفیت و مصارف مالی به اساس برنامه را احتوا میکند.
 .3ترتیب گزارش پیشرفت های اسپا دوم( شش ماهه و ساالنه)
طبق پالن و فارمت برنامه از تمام ادارات شامل در این برنامه معل ومات جمع آوری و تحلیل گردیده است .گزارش تکمیلی برنامۀ اسپا
اول ترتیب و با مسؤولین و سفارمت دنمارک شریک گردیده است و نیز گزارش پیشرفت اسپا دوم ترتیب و نهایی گردیده و مسودۀ
گزارش تکمیلی برنامۀ اسپا دوم را از تطبیق برنامه ترتیب و با ادارات ذیربط جهت نظرخواهی و نهایی سازی شریک گردیده است.
 .11ترتیب گزارش ماهوار از پیشرفت های برنامۀ ( ESPAاسپا دوم)
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طبق پالن و نیاز جلسات سکرتریت اسپا در معینیت محترم مالی و اداری به شکل منظم به تعداد  34گزارش خلص (پریزنتیشن) از
تطبیق برنامه ها و پیشرفت فعالیت های پروژه دانیدا ترتیب گردیده است .هدف اصلی این گزارش در جریان گذاشتن سطح رهبری
وزارت و برنامه های مرتبط از پیشرفت فعالیت های پروژه دانیدا می باشد و این گزارش در هر ماه یکبار جمع آوری و در مجلس
رهبری این برنامه شریک ساخته شده است .در این فعالیت امریت مراقبت و گزارشدهی سکرتریت اسپا را بشکل دوامدار حمایت
تخنیکی نموده است.
 .11ترتیب گزارش برنامه های ملی دارای اولویت  NPPبرای وزارت اقتصاد
گزارش برنامه های ملی دارای اولویت به اساس درخواست و فارمت مشخص وزارت محترم اقتصاد ترتیب و بشکل شش ماهه و ساالنه
به وزارت محترم اقتصاد ارسال میگردد که این گزارش را بنام  National Priority Programنیز یاد می گردد .در این سال این
گزارش تا هنوز مطالبه نگردیده است.
 .11ترتیب گزارش ساالنه به وزرات امور زنان به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان
گزارش مشخص از دستآوردهای وزارت معارف به اساس پالن کاری م لی وزارت امور زنان ترتیب گردیده و با وزارت امور زنان و مشرانو
جرگه شریک گردیده است .این گزارش به اساس درخواست وزارت امور زنان و مشرانو جرگه ترتیب و ارسال گردیده است.
 .13ترتیب گزارش پالن باز دید نظارتی به سطح ملی به اساس باز دید
طبق پالن در ربع دوم و سوم سال مالی ،ماموریت نظارتی در  10والیت کشور عملی گردیده و گزارش نظارتی از هر والیت و نیز
گزارش توحیدی از یافته ها ترتیب گردیده است.
 .14ترتیب گزارش پروژه های ساختمانی به سطح ملی
به اساس پالن و در هماهنگی با ریاست زیربنا ها در هر ماه گزارش از پروژه های ساختمانی به اساس برنامه ها ترتیب گردیده است.
فعالیت فرعی  :1گزارش های خاص
 .1ترتیب گزارش  13ساله وزارت معارف  /ترتیب گزارش پالن صد روز اول و دوم وزارت معارف
به اساس هدایت ریاست عمومی پالن و آرزیابی و ریاست سیستم معلوماتی برای ادارۀ معارف ،گزارش از تطبیق پالن صد روز اول
وزارت معارف در چهار دورۀ  05روزه ترتیب و با ادارۀ محترم امور و سایر ادارات ذیربط شریک گردیده است و نیز گزارش  52روزۀ
پالن صد روز دوم وزارت معارف ترتیب و با ادارۀ محترم امور بشکل سافت و هارد شریک گردیده است.
یادداشت :گزارشات خاص به اساس درخواست و فارمت های مشخص ادارات ذیربط ترتیب میگردد.

37

فعالیت اصلی  :9باز دید از ساحه
 .1اجرررای بازدیررد هررای مراقبترری از سرراحه  Monitoring field visitربعرروار و  .1بازدیررد از پررروژه هررای
ساختمانی
طبووق پووالن مرتبووه در ربووع دوم و سوووم ،سووفر هووای نظووارتی توسووط توویم
تخنیکوووی ( متخصصوووین مراقبوووت و گزارشدهی(انکشوووافی) و کارمنووودان
دولتووی) در  10والیووت کشووور راه انوودازی گردیووده و گزارشووات نظووارتی نیووز
ترتیوب گردیوده اسووت کوه ایوون بواز دیوود نظوارتی شووامل نظوارت از تطبیووق
پووالن عملیوواتی و پووروژه هووای انکشووافی /سوواختمانی وزارت معووارف بوووده
اسووت .سووفر هووای نظووارتی در همووآهنگی برنامووه مربوطووه ،ریاسووت نظووارت
تعلیمی و مرجوع تمویول کننوده انجوام میآبود .بوه منظوور نظوارت از برناموه
ها در سطح والیات ،مسووولین والیتوی پوالن ،مراقبوت و گوزارش دهوی نیوز
شووامل مووی باشووند و بوورعالوه آن مسوووولین والیتووی پووالن ،مراقبووت و
گووزارش دهووی مکلووف انوود تووا حوود اقوول  35روز ایووام کوواری خووویش را در بازدیوود مراقبتووی از ولسوووالی هووا و پووروژه هووای انکشووافی
سپری نمایند.
در جریان سال مالی سه مرتبه بازدید نظارتی از تطبیق پالن صد روز اول
و دوم به سطح مرکز راه اندازی گردیده است .در این باز دید ها از
تطبیق فعالیت های پالن شده در پالن صد روز اول صد روز دوم اطمینان
حاصل گردیده و اسناد تائیدی مرتبط به اجراء فعالیت ها مورد تطبیق و
فایل گردیده است.

فعالیت اصلی  :1ارتقای ظرفیت
 .1ترتیب پالن ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و والیات
در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست سیستم معلوماتی
برای اداره تعلیم و تربیه پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی میگردد .اما در
سال مالی  3131به نسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای ظرفیت پالن
ترتیب نگردیده است.
برای انتقال مهارتهای الزم و بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان داخل تشکیل
آمریت مراقبت و گزارشدهی ،هر کارمند همراه با متخصصین مراقبت و
گزارشدهی که از طریق بودجه انکشافی استخدام گردیده اند به شکل همکار
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بصورت دوامدار کار میکند تا در جریان اجرای امور روزمره و سفر های نظارتی ،مهارت های الزم بصورت عملی به اوشان انتقال گردد
که نتایج خوب را بجا گذاشته است.
تیم تخنیکی مراقبت و گزارشدهی در ربع دوم در دو ورکشاپ آموزشی
در مرکز (نظارت تعلیمی و برنامه جی پی یی) سهیم بوده و مهارت های
الزم در رابطه به مراقبت و گزارشدهی را به اشتراک کننده گان
ورکشاپ از طریق پریزینتیشن ها ،بحث گروپی و کار عملی ارایه
نمودند.
در جریان باز دیدهای نظارتی در والیات کشور که توسط تیم تخنیکی
مراقبت و گزارشدهی در دو ربع سال عملی گردید ،مهارتهای الزم در
رابطه به پالنگذاری ،مراقبت و گزارشدهی به کارمندان داخل تشکیل
والیات بخصوص مدیریت عمومی پالن ،مسوولین برنامه ها به سطح
والیت و آمرین معارف ولسوالی ها انتقال گردیده است.
جهت بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان و کسب دانش و مهارتها به شکل اکادمیک به تعداد  1از کارمندان امریت مراقبت و
گزارشدهی به انستیتیوت پالنگذاری تعلیمی و تربیتی معرفی گردیده و در انستیتیوت مذکور تحت آموزش قراردارند.

اجراأت خارج از پالن
 .3پالن مراقبتی برای برنامه جی پی یی ( )GPEترتیب و نهایی گردیده است.
 .4در جلسات هماهنگی و گزارشدهی وزارت های محترم اقتصاد ،مالیه و امور زنان اشتراک صورت گرفته است.
 .1اشتراک در جلسات هماهنگی و گزارشدهی ادارۀ محترم امور در رابطه به گزارش پالن صد روزه و گزارش دستاوردهای معارف در
سال 3131
 .1فارمت گزارشدهی به اساس پالن صد روزۀ اول و دوم وزارت معارف ترتیب و نهایی گردیده است.
 .0چهار گزارش  40روزۀ وزارت معارف در قبال پالن صد روزه اول و گزارش  05روزه در قبال پالن صد روز دوم ترتیب و با ادارات
ذیدخل بخصوص ادارۀ محترم امور ریاست جمهوری شریک گردیده است.
 . 2به کارمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه دوم آموزش داده شده
است.
 . 7ورکشاپ آموزشی سه روزه تحت عنوان نظارت و گزارش تحلیلی برای کارمندان مرکزی ریاست عمومی نظارت تعلیمی تدویر
گردیده است.
 . 1سهم گیری در تدویر ورکشاپ آموزشی کارمندان والیتی برنامه جی پی یی و ارایه موارد مراقبت ،آرزیابی و گزارشدهی و معرفی
پالن مراقبتی برنامه جی پی یی به اشتراک کننده گان
 .3گزارش وزارت معارف به اساس تعهدات کنفرانس لندن ترتیب و با ادارات ذیربط شریک گردیده است.
 . 35نظارت های عملی برای حصول اطمینان از تطبیق پالن صد روزه اول در مرکز (معینیت ها و ریاست های مرکزی) راه اندازی
گردیده است.
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 . 33کارمندان تخنیکی آمریت مراقبت و گزارشدهی در سفرهای نظارتی والیتی با معین صاحبان همراهی کرده و نیز گزارشات نظارتی
را ترتیب و با ادارات ذیربط شریک شده است.
 .34همکاری در ترتیب و نهایی کردن گزارشات مختصر به رهبری وزارت و ریاست جمهوری
 .31اشتراک در جلسات هماهنگی معینیت های وزارت معارف در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه
 .31جمع آوری ،توحید و ترتیب گزارشات ریاست های مرکزی و ارسال ان به ریاست دفتر .
 . 30گزارش یک ساله از دستآوردهای وزارت معارف در دورۀ حکومت وحدت ملی ترتیب و با مقام محترم وزارت شریک گردیده است.
 .32ترتیب گزارش وزارت معارف (دستآوردهای سال  )3131برای کنفرانس کابل ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردیده است.
 .37ترتیب فارمت گزارش تکمیلی برای برنامۀ اسپا دوم

مشکالت


با آن که ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی از طریق متخصصین به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان دولتی
پالن ،مراقبت و گزارش دهی تدویر یافته است ،هنوز هم ظرفیت مسوولین دولتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی در سطح
والیات قناعت بخش نبوده است .این در حال است که به این مشکل تا یک حدی رسیده گی صورت گرفته اما هنوز هم
ظرفیت کارمندان به اندازه ای ارتقاء نیافته است تا به شکل مستقالنه امور را به پیش ببرند.



با وجودی اینکه موضوع فراهم آوری فضای مصئون کاری برای کارمندان این آمریت با مقام ذیصالح ریاست عمومی پالن
چندین بار در جریان گذاشته شده است اما هنوز هم آمریت مراقبت و گزارش دهی از فضای مصئون کاری برخور دار نبوده
که همه ای کارمندان این آمریت از نبود جای مناسب کاری سخت رنج میبرند.

طرح های پیشنهادی


ظرفیت مس وولین دولتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی در سطح والیات می تواند از طریق انستیتوت پالنگذاری تعلیمی و
تربیتی بلند برده شود و از جانبی هم مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی که در بست انکشافی می باشد مؤظف
گردند تا آموزش های الزم را برای کارمندان دولتی فراهم نمایند.



نبود فضای مصئون کاری یکی از چالش های بزرگ در مرکز وزارت معارف می باشد اما ریاست محترم عمومی پالن و آرزیابی
طی یک نیازسنجی به کمک معینیت مالی و اداری می تواند مکان مناسب برای تمام شعبات تحت پوشش جستجو نمایند به
گونه مثال دفتر راجستریشن که در آن به حدود  2تن کارمند می باشد می تواند به معارف شهر کابل نقل مکان نماید و یا
اینکه ریاست های که بیشتر کار هایشان با مرکز وزارت ربط ندارد می تواند به سایر تعمیر های وزارت معارف نقل مکان
نمایند .مثال ریاست امالک و شعبات بعضی از مشاورین که کار هایشان آنقدر مرتبط به تعمیر اصلی وزارت معارف نمی شود.
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آمریت انکشاف سیستم ها
هدف کلی :انکشاف و نظارت تخنیکی از فعال بودن سیستم های معلوماتی الکترونیکی در ادارات معارف به منظور بهبود شفافیت و
مؤثریت درمدیریت تعلیم و تربیه.

فعالیت ها
مرور و تجدید نظر در پالیسی و پروسیجر انکشاف سیستم

شاخص

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد پالیسی مرور شده

1

1

%122

آموزش کارمندان در داخل و خارج از کشور

تعداد آموزش های برگزار شده

1

1

%52

انکشاف سیستم موبایل اپلیکشن به ریاست زیربناء

تعداد سیستم انکشاف یافته

1

1

%122

انکشاف سیستم معلوماتی برای ریاست امالک

تعداد سیستم انکشاف یافته

1

1

%122

تعداد سیستم انکشاف یافته

1

1

%122

انکشاف سیستم گزارشدهی چیک و تصفیه ارقام احصائیوی

تعداد سیستم انکشاف یافته

1

1

%122

ترتیب بروشور احصائیه به زبان های پشتو ،دری و انگلیسی

تعداد بروشور ترتیب شده

1

1

%122

دیزاین بنر و انترفیس سیستم های جدید

تعداد دیزاین های انجام شده

12

12

%122

دیزاین صفحه پشتی/کور پیچ به سیستم های جدید

تعداد کورپیچ دیزاین شده

12

12

%122

معلوماتی

انکشاف سیستم گزارشدهی معلوماتی به معینیت تخنیکی و
مسلکی

فعالیت اول :مرور و تجدید نظر در پالیسی  ،پروسیجر و استندرد ها برای انکشاف سیستم های معلوماتی
پالیسی ،پروسیجر و استندردهای انکشاف سیستم های معلوماتی توسط مسئولین داخلی و خارجی این امریت که قبال غرض اجرای آن
مشخص شده بودند در ربع اول سال مالی آغاز و الی ختم سال مالی تکمیل گردید و در بعضی از بخش های این پالیسی ،پروسیجر ها
وستندردها حین تطبیق آن تغیرات پیشنهاد گردیده است.

فعالیت دوم :ارتقایی ظرفیت در داخل وخارج کشور
ارتقای ظرفیت کارمندان در داخل کشور توسط یک تن مشاور بنام ظفر ملک در بخش

 System Designصورت گرفته اما

بودجه برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان در خارج از کشور مربوط به بودجه بانک جهانی بوده که به نسبت توسعه پروژه  EQUIPالی
حل شدن مشکالت پالن تدارکاتی ایکویپ معطل میباشد.
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فعالیت سوم :سروی در دو برنامه معارف برای ساختار سیستم های الکترونیکی
سروی مقدماتی در مورد ساختار سیستم های الکترونیکی صورت گرفته اما به اساس فیصله رهبری ریاست عمومی پالن و ارزیابی این
فعالیت در پالن پروژه های وزارت مخابرات شامل گردیده است و به اساس فیصله رهبری وزارت معارف این فعالیت از طریق وزارت
مخابرات با یک کمپنی خارجی عقد قرارداد خواهد گردید و در تمام بخش های وزارت معارف مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.

فعالیت چهارم :مطالعه سیستم های کشور های دیگر در بخش انکشاف و بهبود سیستم
مطالعه روی سیستم های کشور های هندوستان ،مالیزیا و پاکستان صورت گرفته است .نتایج این مطالعه با سیستم فعلی EMIS
مقایسه خواهد شد و همچنان بنا بر مشوره های ارایه شده در نتیجه این مطالعه برای بهبود سیستم  EMISتصامیم اتخاذ خواهد شد.

فعالیت پنجم :انکشاف سیستم گزارشدهی برای ردیابی بودجه انکشافی
سیستم گزارشدهی برای ردیابی بودجه انکشافی طبق پالن ،انکشاف داده شده است؛ و پالن ،الیحه وظایف  BPM ،و Data
 Dictionaryدر زمینه نهائی گردیده است.

فعالیت ششم :انکشاف سیستم برای منابع بشری()HR-MIS
قرار است این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود بنا بر آن بمنظور انکشاف این سیستم در پالن تدارکاتی EQUIP
بودجه در نظر گرفته شده بود اما به نسبت تعطیل در نهایی سازی پالن تدارکاتی ،تا هنوز به اعالن نرفته است.
ال ایجاد گردیده بود ،بنا بر هدایات معین صاحب مالی و اداری
برای اجرای این فعالیت دو کمیته ( کمیته رهبری و کمیته تخنیکی) قب ً
برای هر دو کمیته لوایح وظایف ترتیب گردیده است .به اساس فیصله کمیته رهبری الیحه وظایف و پروپوزل برای انکشاف سیستم
توسط تیم تخنیکی امریت انکشاف سیستم ها ترتیب و بعد از اتخاذ مشوره ها از بخش های مختلف ،این الیحه وظایف و پروپوزل نهایی
گردید .در مجالس اخیری بانک جهانی تصمیم اتخاذ شد تا رهبری این پروژه را رئیس عمومی منابع بشری بدوش بگیرد و بدینوسیله
پروژه مذکور به اعالن سپرده شود و ریاست  EMISمسئولیت اداره تخنیکی انکشاف این سیستم را بدوش دارد.

فعالیت هفتم :انکشاف سیستم برای زیربنا ها ()ISD-MIS
این سیستم توسط یکی از کمپنی های خارجی انکشاف داده خواهد شود و برای انکشاف آن در پالن تدارکاتی برنامه  EQUIPبودجه
نیز در نظر گرفته شده است اما به نسبت تعطیل در نهایی سازی پالن تدارکاتی ،این سیستم در ماه میزان به مدت  11یوم به اعالن
سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلبی نمایند .به تعداد  11کمپنی داوطلبی نموده و راپور  Short Listبه همرای بانک
جهانی شریک شد ه است و قرار است مطابق پروسه تدارکاتی در دو الی سه ماه اینده این پروژه با یکی از کمپنی های برنده عقد قرارداد
گردد.

فعالیت هشتم :انکشاف سیستم برای ثبت دارائی های وزارت معارف ()Asset Management System
قرار بود این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود و برای انکشاف آن در پالن تدارکاتی برنامه  EQUIPبودجه نیز در
نظر گرفته شده است .برای اجرای این پروژه ،الیحه وظایف Expression of Interest ،و جزیات مکمل بودجوی ترتیب گردیده
است .برعالوه آن پروسه ابتدایی تدارکاتی این پروژه تکمیل و بعد جهت اخذ تائیدی به بانک جهانی ارسال گردید .اما بنا بر فیصله بانک
جهانی این فعالیت از پالن  EQUIP IIخارج و در پالن تدارکاتی  EQUIP IIIکه در سال  1211آغاز می گردد گنجانیده شود.
بناء پروژه مذکور از پالن تدارکاتی فعلی خارج و برای فعالً متوقف میباشد.

فعالیت نهم :انکشاف سیستم ویب بیسد جی ای اس ()Web Based GIS
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قرار است این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود بدین ملحوظ برای انکشاف سیستم مذکور در پالن تدارکاتی
 EQUIPبودجه در نظر گرفته شده است اما به نسبت تاخیر در نهایی سازی پالن تدارکاتی مذکور این سیستم در ماه عقرب به
مدت  11یوم اع الن سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلبی نمایند .راپور  Short Listاین پروژه در دو هفته اینده با بانک
جهانی جهت اخذ نظریات و تائیدی شریک خواهد شد و قرار است مطابق پروسه تدارکاتی در سه الی چهار ماه اینده با یکی از این
کمپنی های برنده عقد قرارداد گردد.

فعالیت دهم :انکشاف سیستم برای پالنگذاری
قرار است این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود بنا بر آن برای انکشاف آن در پالن تدارکاتی  EQUIPبودجه در
نظر گرفته شده است .برای اجرای این پروژه ،الیحه وظایف Expression of Interest ،و جزیات مکمل بودجوی ترتیب شده
است .همچنان پروسه ابتدایی تدارکاتی این پروژه تکمیل و بعد جهت اخذ تائیدی به بانک جهانی ارسال گردید .اما بنا بر فیصله بانک
جهانی این فعالیت از پالن تدارکاتی  EQUIP IIخارج گردید؛ سپس به اساس هدایت رئیس عمومی پالن و ارزیابی ،تیم تخنیکی
امریت انکشاف سیت م ها برای انکشاف این سیستم اقدام نمودند .همچنان به اساس هدایت رئیس عمومی پالن و ارزیابی کمیته رهبری
و کمیته تخنیکی برگزار گردید و در نتیجه الیحه وظایف ،پالن و پروپوزل را برای این سیستم با مشوره با بخش های مربوطه ترتیب
شد .بعد جمع اوری معلومات ابتدایی ،تحلیل معلومات جمع اوری شده ،ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست پالن استراتیژیک و راه اندازی
برنامه  BPMصورت گرفت .بعد از طی مراحل طبق احکام مقام محترم وزارت باالی انکشاف سیستم پالن صد روزه عجالت ًا اقدام
صورت گرفت و این فعالیت بدلیل انکشاف سیستم پالن صد روزه متوقف گردید .چون انکشاف این سیستم زمان گیر بود بر اساس
مشوره ها ،رهبری ریاست عمومی پالن و ارزیابی فیصله نمود تا این سیستم شامل پالن وزارت مخابرات گردد و توسط یک کمپنی
خارجی انکشاف داده شود .بنا بر آن این سیست م شامل پالن وزارت مخابرات گردیده و بعد از طی مراحل با یک کمپنی خارجی قرارداد
خواهد شد.

فعالیت یازدهم :انکشاف سیستم برای نظارت و ارزیابی
این سیستم در مدت معین مطابق پالن شروع شده است و تا حال برای این سیستم الیحه وظایف ،جمع اوری معلومات ،تحلیل
معلومات جمع اوری شده ،و سند  SRSنهایی شده است .این سیستم هم اکنون در حال دیزاین میباشد و بخش های کودنگ ،چک،
انستالیشن ،استفاده ازمایشی ،تریننگ و تطبیق این سیستم تکمیل نگردیده است که علت تأخیر این فعالیت ،مصروف بودن کارمندان
امریت تحقیق و ارزیابی در فعالیت مهم دیگری بودند و بدین ملحوظ رسیده گی صورت نگرفت.

فعالیت دوازدهم :انکشاف سیستم موبایل اپلیکیشن برای ریاست زیربنا
این سیستم مطابق به پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و نیازمندی از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه
معلومات ،تائید و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست سیستم ،نهایی سازی
سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در
حال حاضر مورد استفاده ریاست زیربنا قرار گرفته و برای بهبود آن در بخش های راپور دهی با سیستم اداره پروژه ها یکجا/
 Integrateشده است.

فعالیت سیزدهم :انکشاف سیستم معلوماتی شهادتنامه ها وغیر مرکزی ساختن آن
سیستم شهادتنامه ها در اواخر سال مالی  ۳۱۳۱انکشاف یافت و ضرورت دیده میشد که این سیستم عملی گردد و بنا بر ضرورت اداره،
تغیرات الزم در این سیستم بمیان اورده شد .برای غیر مرکزی سازی این سیستم پروپوزل ساخته شده و در پالن تدارکاتی برنامه جی
43

پی ای برای این فعالیت بودجه نیز در نظر گرفته شده است .این پروژه در حال حاضر در پروسه تدارکاتی میباشد و قرار است در سه
الی چهار ماه اینده با یک کمپنی قرارداد شود .که بعد از قرارداد لوازم مورد ضرورت به  12والیت کشور انتقال و نصب خواهد شد تا در
این والیات سیستم شهادتنامه ها فعال گردد.

فعالیت چهاردهم :انکشاف سیستم معلوماتی برای ریاست امالک
این سیستم طبق پالن انکشاف یافته است که در جریان انکشاف آن ،جمع اوری معلومات و نیازمندی ها از بخش های مختلف سیستم،
تجزیه معلومات ،تائید و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن
سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافت.
این سیستم در حال حاضر مورد استفاده ریاست امالک قرار گرفته و با سیستم  Teacher Own MISهم یکجاIntegrate /
شده است.

فعالیت پانزدهم :انکشاف سیستم گزارشدهی برای سیستم معلوماتی تعلیمات تخنیکی ومسلکی
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و نیازمندی ها از بخش های مختلف سیستم ،تجزیه
نمودن معلومات ،تائید و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن
سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافت
این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته و با سیستم  School-MISهم یکجا Integrate /شده است.

فعالیت شانزدهم :انکشاف سیستم گزارشدهی برای تصفیه وچیک نمودن ارقام احصائیوی
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه
نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن
سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته
است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت هفدهم :بروشور برای احصائیه به زبان های دری وپشتو
بروشور های احصائیوی به زبان های پشتو و دری دیزاین و نهایی گردیده است.

فعالیت هشدهم :دیزاین  cover pageبرای سیستم های جدید
سیستم های جدید انکشاف یافته نیاز به صفحه پشتی داشتند که در زمینه برای تمام این سیستم ها صفحه پشتیCover Page /
دیزاین شده است.

فعالیت نزدهم :تدویر آموزش به سطح مرکز در انکشاف سیستم ها مدیریت پروژه ها business process
mapping
در بخش  BPMبرای  6نفر کارمند امریت انکشاف سیستم ها و  12نفر کارمند امریت های پالن استراتیژیک و تحقیق و ارزیابی
آموزش های الزم داده شده است.

فعالیت بیستم :نهایی نمودن سیستم معلوماتی برای ریاست تحرک اجتماعی
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم ،تجزیه
نمودن معلومات  ،تصدیق و تص حیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن
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سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته
است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت بیست و یکم :انکشاف سیستم  Deviation Trackerبرای ریاست زیربنا ها
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه
نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن
سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته
است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت بیست و دوم :انکشاف سیستم اداره مجالس
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم تجزیه
نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن
سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته
است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

آجراأت خارج از پالن
 .1انکشاف سیستم صندوق معلم
این سیستم شامل پالن نبوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و
ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و
دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود
استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار
گرفته است.

 .2انکشاف سیستم پالن صدروزه وزارت معارف :این سیستم مکمال انکشاف داده شده است همچنان
مراقبت دوامدار ازاین سیستم جریان دارد
این سیستم جز فعالیت های پالن نبوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات
و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و
دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود
استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار
گرفته است.
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 .3انکشاف سیستم ALP-GPE
این فعالیت مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن مع لومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

 .4انکشاف سیستم شکایات
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تس ت نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

 .5انکشاف سیستم نقشه برداری مکاتب ()School Mapping System
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

 .6ورود  45,111قریه جات به سیستم نقشه برداری مکاتب
این فعالیت بنا بر ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی حدود  45000قریه جات از وزارت انکشاف
دهات اخذ گردیده و در سیستم نقشه برداری مکاتب داخل شده اند.

 .7پروژه ارزیابی ارقام EMIS
این فعالیت بنا بر لزوم دید اداره ،کنترول و اداره این پروژه که توسط کمپنی خارجی انجام داده میشد به امریت انکشاف
سیستم ها سپرده شد.

 .8مطالعه ،بازدید و ارایه مشوره ها در راپور های احصایوی مختلف (راپور های Integration,
)ARTS, Altai, Academic Supervision, EQUIP, USAID, EFA
این فعالیت بنا بر ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی به راپور های مذکور پاسخ ارایه شده است.

 .1تهیه راپور های شش ماهه برای اداره های ایکویپ و جی پی ای
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تهیه راپور های شش ماهه برای اداره ایکویپ و جی پی ای بنا بر ضرورت اداره معارف در وقت معین ارایه گردیده است.

 .11تهیه نقشه های جی ای ایس برای سیزده والیات تحت پوشش جی پی ای
این فعالیت باساس ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی حدود  52نقشه در  11والیت تهیه گردیده
است.

 .11نصب نمودن سیستم سولر در سیزده والیات کشور
این فعالیت بنا بر ضرورت بخش های  EMISدر  11والیت کشور که سهولت برق را نه دارند سیستم سولر طرح گردیده
است .برای این فعالیت بودجه در پالن تدارکاتی ایکویپ در نظر گرفته شده است .الیحه وظایف ،پروپوزل و Tender
 Documentبه این فعالیت تهیه گردیده است .این پروژه اکنون در پروسه تدارکاتی میباشد و سند Tender
 Documentبرای اخذ موافقه با بانک جهانی شریک شده است.

 .12تهیه راپور های احصایوی برای دفتر ریاست جمهوری ،دفتر مقام وزارت ،EFA ،نظارت تعلیمی،
بانک جهانی و USAID
تهیه راپور های احصائیوی برای دفتر ریاست جمهوری ،مقام وزارت ،EFA ،نظارت تعلیمی ،بانک جهانی و  USAIDجزء
پالن نبود اما بر اساس ضرورت اداره معارف در وقت معین ارایه گردیده است.

 .13انکشاف سیستم دارایی های استادان
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

 .14تدویر برنامه های اموزشی برادی دو تن از کار اموزان در بخش انکشاف سیستم ها
تدویر برنامه های اموزشی برای  1تن از کار اموزان بنا بر لزوم دید اداره معارف در وقت معین به کار اموزان ارایه گردیده
است.

 .15انکشاف سیستم راپوردهی مکاتب
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.
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 .16انکشاف سیستم Visualized Reports
این سیستم جزء پالن نه بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و
ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و
دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود
استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده
میباشد.

 .17انکشاف سیستم اداره ساختمان های ریاست ISD
این سیستم طبق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

 .18انکشاف سیستم راپوردهی برای شهادتنامه ها
این سیستم جزء پالن نه بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و
ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و
دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود
استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده
میباشد.

 .11ورود کود ها برای  1779مکاتب تحت پوشش ایکویپ
این فعالیت براساس ضرورت و لزوم دید وزارت برای  ۳۷۷۳مکاتب از سیستم  EMISکود داده شده است .این مکاتب تحت
پوشش اداره ایکویپ میباشد.

 .21انکشاف سیستم ایکویپ
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های
مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و
انکشاف سیستم ،تست نمودن سیستم ،نهایی سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای
استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

 .21ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی امریت احصایه و معلومات در بخش راپور گیری و SQL Server
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این فعالیت بنا بر ضرورت اداره و لزوم دید ریاست  EMISبرای  12تن از کارمندان امریت احصایه برای مدت سه ماه
اموزش تخنیکی در بخش  SQLو تولید راپور های گوناگون از سیستم ارایه گردیده است .در نتیجه کارمندان مذکور می
توانند که از سیستم ارقام خام را بدست بیاورند همچنان میتوانند توسط  Queryهای مختلف از بخش های مختلف ارقام و
معلومات را از سیستم دریافت نمایند.

 .22انکشاف ویب سایت EMIS
ویب سایت  EMISانکشاف گردیده که در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه
نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین ویب سایت ، ،شریک سازی ویب سایت به
ادارات مربوط ،نهایی سازی ویب سایت ،و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .ویب سایت جدید
 EMISدر حال حاضر انالین و اماده استفاده می باشد.

مشکالت


پائین بودن ظرفیت کارمندان دولتی در مرکز ووالیات بخاطر تطبیق سیستم های معلوماتی یکی از چالش های عمده
می باشد.



عدم اگاهی استفاده کننده گان از تکنالوژی عصری و سیستم های معلوماتی در مدیریت تعلیم و تربیه.



عدم دلچسپی کارمندان بخاطر استفاده از دیتابیس و سیستم های معلوماتی



نداشتن معلومات کافی کارمندان در مورد سیستم های عادی و روزمره شان



تغیرات مکرر در ضروریات ادارت مربوطه در جریان ترتیب سیستم معلوماتی.

طرح های پیشنهادی


بودجه برای تدویر ورکشاپ های آموزشی در نظر گرفته شود.



پالیسی ،پروسیجر و ستندرد های انکشاف سیستم ها عملی گردد.



پشتبانی قوی رهبری وزارت معارف در بخش تطبیق ستراتیژی EMIS
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مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
هدف کلی :این مدیریت رفع نیازمند ی های اداری ،تدارکاتی ،مراقبتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،تامین ارتباطات آن با سایر
ادارات داخلی این وزارت و ایجاد یک مکانیزم فعال اداری غرض بهبود فعالیت های اداری و اجرائیوی این ریاست میباشد.
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های کلیدی ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراأت اداری و اجرائیوی
داخلی و خارجی این ریاست از طریق این مدیریت تعقیب و طی مراحل میگردد.
این مدیریت با درک مسئولیت ،تمام فعالیت های مندرج پالن کاری ساالنه خویش را با کمال میل اجرا نموده و مینماید ،که در طی
سال مالی  1114اجراات الزمی که در مقایسه با پالن کاری ساالنه صورت گرفته است جزئیات آن ذیالً توضیح میگردد:

شاخص

فعالیت ها

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد قرارداد تمدید شده

15

11

%12

تعداد کارمندان ارزیابی شده

14

45

%61

طی مراحل فورم ارزیابی کارمندان

تعداد فورم های ارزیابی

16

45

%51

تنظیم پروسه استخدام کارمندان انکشافی

تعداد کارمندان استخدام شده 1

61

%122+

تجدید نظر دیتابس سوانح کارمندان و دیتابیس ثبت اجناس

تعداد دیتابس تجدید نظر

ثابت

شده

1

1

%122

نیازسنجی بمنظور ضروریات امریت ها غرض صرفیه سال 1114

تعداد نیازسنجی انجام شده

1

1

%122

ترتیب کتاب حاضری کارمندان رسمی و انکشافی بطور ساالنه

تعداد کتاب های حاضری

1

1

%122

تعداد گزارشات ترتیب شده

14

14

%122

ترتیب گزارش ربعوار کاری مدیریت

تعداد گزارشات ترتیب شده

4

4

%122

تهیه گزارش ساالنه اجراأت مدیریت

تعداد گزارش تهیه شده

1

1

%122

تمدید قرارداد های کارمندان بالمقطع
تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی وسط سال و ساالنه کارمندان
انکشافی

ترتیب گزارش حاضری بمنظور اجرای معاشات کارمندان بطور
ماهوار
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 )1استخدام کارمندان
 )1.1طی مراحل و تسهیل پروسه تمدید قراردادهای کارمندان باالمقطع
ریاست عمومی پالن و ارزیابی بخاطر بیشبرد امور کاری به شکل بهتر آن به یک تعداد کارمندان تخصصی و مسلکی ضرورت دارد که با
ایشان به شکل باالمقطع قرارداد نموده که تعداد ایشان به  15تن میرسید .اما بنا بر نبود بودجه کافی قرارداد  11تن ایشان برای بار
ثانی ت مدید گردید .قرارداد این کارمندان هر شش ماه بعد تمدید شده و تمام این پروسه از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
همراه با مراجع زیربط تسهیل و تکمیل گردیده و میگردد.

 )1.2تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی ساالنه کارمندان انکشافی
مطابق به اصول و مقررات اداره منابع بشری پروژه های انکشافی تمام کارمندان انکشافی باید در وسط و اخیر هر سال نظر به اهداف
و فعالیت های از قبل تعین شده ارزیابی گردند تا معلوم گردد که کارمند تا چه حد توانسته کارهای سپرده شده خویش را به انجام
رسانیده است .و آیا ریاست مربوطه به تمدید قرارداد ایشان موافق است یا خیر .که نقش این مدیریت در پیشبرد این پروسه بسا
مهم میباشد .پروسه ارزیابی  45تن کارمند انکشافی پروژه ایکوپپ همراه با اداره منابع بشری پروژه های انکشافی تنظیم و تسهیل
و تمام اصل فورم ها به اداره منابع بشری سپرده شده و کاپی آنها در فایل های کارمندان درین مدیریت نیز موجود میباشد تا در
مواقع ضرورت از آن استفاده کرد.

 )1.3طی مراحل فورم های ارزیابی کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی
به اساس قانون خدمات ملکی و لزوم دید کمسیون اصالحات اداری ارزیابی تمام کارمندان در اخیر هرسال ضروری میباشد .که
فورم های ارزیابی حدود  14تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پوری و غرض درج سوانح کارمندان
ازین طریق به ریاست منابع بشری ارسال گردیده است .قابل ذکر است که اکثریت باقیمانده کارمندان اینریاست قدم پنجم را
تکمیل نموده اند و ضرورت به خانه پری فورم ارزی ابی ندارند و تعداد اندک غرض تکمیل فورم ارزیابی به این مدیریت مراجعه نکرده
اند.

 )1.4تنظیم و تسهیل پروسه استخدام کارمندان انکشافی
در جریان سال مالی  1114قرارداد ( ) 61تن کارمندان انکشافی مرکزی و والیتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی که معیاد قرارداد
ایشان ختم گردیده بود با هماهنگی کامل اداره منابع بشری پروژه های انکشافی از طریق این مدیریت تسهیل و تمدید گردیده
است.
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)2
)2.1

انکشاف سیستم فایلنگ اسناد
تجدید نظر دیتابیس سوانح کارمندان

مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی حیثیت بانک معلوماتی کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی را داشته و این مدیریت غرض
تسریع روند دریافت سوانح کارمندان برحال و بخصوص کارمندانیکه از این ریاست منفک شده اند و خواهان علم خبر یا سوانح
خویش غرض تقرر در سایر ادارات میشوند ضرورت به انکشاف دیتابیس سوانح کارمندان داشت که درجریان سال قبل انکشاف داده
شد که در برگیرنده تمام معلومات که در ذیل تحریر گردیده است میباشد
اسم ،ولد/بنت ،ولدیت ،تاریخ تولد ،سکونت اصلی ،سکونت فعلی ،جنسیت ،درجه تحصیل ،تاریخ تقرر ،بست ،قدم ،تاریخ
انفکاک ،ریاست ،آمریت ،شماره تماس ،ایمیل آدرس ،فوتو و ضمایم.
اما این دیتابیس ضرورت به تجدید نظر داشت تا تمام کمی ها و کاستی هایکه در جریان کار عملی در آن به نظر رسیده بود حل
گردد .به طور مثال یکی از مشکالتیکه در جریان کارعملی این مدیریت به آن روبرو شد این بود که تاریخ های تقرر و انفکاک
کارمندان به هجری شمسی درج دیتابیس شده اما در زمان ترتیب راپور این دیتابیس قادر به ترتیب راپور به سالهای هجری
شمسی نمی باشد که این مشکل حل گردیده است .و دیگر اینکه تمام کارمندان برحال و منفک شده در عین دیتابیس درج شده
اما بنابر مشکل فوق الذکر این دیتابیس قادر به ترتیب راپور کارمندان برحال و منفک شده به شکل جداگانه نمی باشد که این
مشکالت اکنون (بعداز تجدید نظر) رفع گردیده است.

 )2.2تجدید نظر دیتابیس ثبت اجناس ثابت
درحال حاضر مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مجهز به دیتابیس ثبت اجناس ثابت ریاست عمومی پالن و ارزیابی میباشد که
یک سال قبل چنین دیتابیس درین مدیریت موجود نبود و کارها ی این مدیریت را به چالش کشانیده بود .اما خوشبختانه فعال این
مدیریت دارای یک دیتابیس میباشد که تمام اجناس ثابت توزیع شده به ریاست ها ،آمریت ها و یا کارمندان اینریاست ثبت آن
میباشد .این دیتابیس این مدیریت را قادر ساخته تا اجناس را با تمام جزئیات و با تفکیک ریاست ها ،آمریت ها ،مدیریت ها و
اشخاصی که به آنها اجناس توزیع گردیده است با استفاده از یک کلیک بدون ضیاع وقت دریافت نموده و یا راپور آنها را ترتیب
نماید.این دیتابیس در برگیرنده معلومات ذیل میباشد:
نمبرمسلسل ،تاریخ توزیع جنس ،اسم شخص تسلیم گیرنده ،ولد شخص تسلیم گیرنده ،محل وظیفه شخص تسلیم گیرنده ،نوعیت،
مقدار و قیمت جنس ،تمویل کننده ،شماره تماس ،ایمیل ادرس و فوتو.
اما این دیتابیس باز هم تکمیل نبوده و ضرورت به انکشاف بیشتر داشت .قابل یادآوریست که از زمان انکشاف این دیتابیس تا اکنون
تمام اجناس با مشخصات آن که د ر فوق ذکر گردید درج شده اما کمبودیکه درین دیتابیس محسوس می شد این بود که اسناد
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حمایوی که به شکل هارد موجود بود به شکل سافت درج دیتابیس شده نمی توانست .که خوشبختانه این معضله بعداز تجدید نظر
رفع واکنون کار در آن به شکل نورمال جریان دارد.

)2.3

سورت ،اسکن و درج سوانح کارمندان در دیتابیس

در جریان سال مالی  1114اسناد تمام کارمندان برحال اینریاست که ( )12تن میرسید و بنا بر معاذیر مختلف شامل دیتابیس
نشده بودند و یا به شکل نامکمل صورت گرفته بود .سورت ،اسکن و درج سوانح مربوطه ایشان گردید .و همچنان اسناد تمدید
قرارداد ( )11تن کارمندان باالمقطع درج دیتابیس گردیده است.

)2.4

انکشاف دیتابیس بودجه و مصرف ریاست عمومی پالن و ارزیابی

این دیتابیس بنا بر عدم همکاری ریاست عمومی مالی و حسابداری و بدسترس قرار ندادن معلومات مالی و بودجوی اینریاست به
این مدیریت انکشاف داده نشد .ریاست مالی و حسابداری این عمل را خالف پالیسی خویش دانسته و از همکاری درین زمینه
خوداری نمود.

)2.5

درج اجناس ثابت در دیتابیس

تا اکنون به تعداد ( ) 111قلم اجناس ثابت که به کارمندان این ریاست در مرکز و والیات توزیع شده ثبت دیتابیس شده است که
در آن تمام مشخصات اجناس توزیع شده و مشخصات شخص تسلیم گیرنده درج میباشد .که جزئیات آن در فوق تحریر گردیده
است.

)2.6

درج رخصتی های کارمندان در دیتابیس

بخاطر اینکه تعداد ایام رخصتی کارمندان عادی و انکشافی بصورت بهتر سنجش شده باشد و از اضافه رخصتی کارمندان جلوگیری
بعمل آید مجموع رخصتی های کارمندان ریاست عمومی پالن در اخیر هر ماه درج دیتابیس شده و میشود .این کار نتنها باعث
سهولت در ترتیب راپور حاضری و معاش کارمندان شده بلکه تمام کارمندان این ریاست از مجموع رخصتی های خویش آگاهی
حاصل نموده تا در مواقع ضروری از آن استفاده نمایند و از سوُتفاهم بین اداره و کارمندان جلوگیری بعمل آمده و میاید.

)3

تدارکات و محاسبه جنسی

 )3.1دوران و تسلیمی اجناس شامل چارت صرفیه سال 1314
در جریان سال مالی 1114به تعداد ( ) 121قلم اجناس مختلف النوع مورد ضرور ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های
تحت اثر آن که با هماهنگی ریاست های تهیه و تدارکات و خدمات تهیه گریده بود از طریق این مدیریت اسناد آن طی مراحل،
دوران و تسلیمی داده شده است.
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 )3.2توزیع اجناس شامل چارت صرفیه سال  1314به آمریت ها
اقالمیکه در فوق تحریر گردیده یعنی ( )121قلم اجناس مختلف النوع مورد ضرورت اینریاست و ریاست های تحت اثر آن از طریق
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی در جریان این ربع توزیع گردیده که باعث سرعت و سهولت در انجام فعالیتهای بخش ها نامبرده
شده است.

 )3.3طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به داغمه جات
در جریان ربع چهارم سال مالی  1114به تعداد ( )11قلم اجناس که از اثر استفاده زیاد داغمه شده بودند بعداز طی مراحل اداری
آن به تحویلخانه داغمه جات واقع سرای غزنی انتقال و از جمع معتمد اینریاست وضع گردید.

 )3.4تسلیمی و جمع دهی اجناس
تمام اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت تسلیمی و به جمع معتمد این ریاست قید و سپس
به اساس ضرورت به تمام آمریت های مورد نظر از طریق این مدیریت توزیع میشود .و تمام اسناد آن در این مدیریت نزد معتمد و
مدیر محاسبه نقدی و جنسی حفظ گردیده و در مواقع ضرورت از آن استفاده میشود .جمع دهی اجناس از جمع معتمد این
ریاست بعداز مصرف هر جنس صورت گرفته و به اساس اسناد در دست داشته از جمع معتمد این ریاست به همکاری ریاست تهیه
و تدارکات مجرایی داده میشود .در صورت نبود اسناد ،ریاست تهیه و تدارکات پیشنهاد جمع دهی اجناس از جمع معتمد این
ریاست را رد مینماید .که در جریان ربع دوم به تعداد ( )11قلم اجناس مصرف شده از جمع معتمد اینریاست وضع و به مصرف
موصوف مجرائی داده شده است.

 )3.5ترتیب طرزالعمل داخلی توزیع اجناس به آمریت ها
توزیع اجناس با درنظرداشت تشکیل و حجم کاری هر ریاست و آمریت و با درنظرداشت کمک های بیرونی به ریاست ها و آمریت
های زیربط آنها توزیع میگردد .بنآ طرزالعمل متذکره ترتیب نگریده و در صورت ضرورت ترتیب خواهد شد.

 )3.6ترتیب چارت صرفیه (پالن تدارکاتی) سال  1315ریاست عمومی پالن و ارزیابی
چارت صرفیه (پالن تدارکاتی) سال  1115ریاست عمومی پالن و ارزیابی ترتیب و غرض اجراات بعدی به مراجع زیربط شریک
ساخته شده است .باید یادآورشد که چارت دربرگیرنده تمام نیازهای اداری ریاست عمومی پالن و ارزیابی در ظرف یک سال
( ) 1115میباشد .و نظر به ضرورت ،پالن تهیه شده و پیشنهاد اینریاست تمام اقالم درج این لست بدسترس این ریاست قرارداده
میشود .قابل ذکر است که این چارت قب ل از تکمیل و نهائی سازی آن با آمریت های اینریاست شریک ساخته شد اما متاسفانه
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ایشان بعداز وقت معینه و اجراات این مدیریت درخواستی های خویش را با ما شریک نمودند که مرعی االجرا نبود و قبال اجراات به
اساس سال قبل از طریق این مدیریت با ریاست های مربوطه شریک ساخته شده بود.

)4

خدمات

 )4.1طی مراحل پیشنهادات خدماتی و لوجستیکی
طی مراحل ( ) 62قطعه پیشنهادات و استعالم های خدماتی و لوجستیکی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و تهیه تمام خدمات
اجناس و ترانسپورت کارمندان این ریاست به همکاری و هماهنگی کامل این مدیریت با ریاست های مرتبط صورت گرفته است .و
همچنان تهیه خدمات لوجستیکی و ترتیب لست مسیرهای کارمندان این ریاست به ریاست محترم خدمات از طریق این مدیریت
انجام شده است.

 )4.2توزیع اجناس خدماتی به ریاست های مربوطه
توزیع ( ) 11قلم اجناس خدماتی و تنظیفاتی از قبل ( چای ،چاکلیت ،صابون ،مایع ظرف شوئی پودر و غیره نظر به سهمیه
اینریاست که از طرف ریاست خدمات به دسترس ما قرارداده شده است به تمام ریاست ها از طریق این مدیریت صورت گرفته است.

 )4.3وارسی جهت حفظ و مراقبت شعبات
همکار خدمات و لوجستیک این مدیریت هر پانزده روز بعد به شکل متداوم غرض رسیده گی  ،وارسی و حفظ و مراقبت شعبات به
شعبات مراجعه نموده و مشکالت خدماتی شعبات مربوط این ریاست را تا حد امکان با همکاری و هماهنگی ریاست خدمات و
تدارکات به زودترین فرصت مرفوع نموده و مینماید .تا از سکتگی در پیشبرد امور یومیه جلوگیری بعمل آید.

)5

حاضری و راپوردهی

 )5.1ترتیب و تعقیب حاضری کارمندان عادی و انکشافی
ترتیب و تعقیب حاضری یومیه تمام کارمندان عادی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت صورت گرفته و
میگیرد .و از صورت حاضری و غیرحاضری تمام کارمندان این ریاست وارسی نموده و در صورت ضرورت و ترتیب راپور جاضری و
اضافه کاری کارمندان به ریاست محترم مالی و حسابداری آنرا اساس قرار داده و میدهد .و تمام کیفیت حاضری کارمندان درج آن
میباشد.
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 )5.2ترتیب و طی مراحل راپور حاضری و اضافه کاری کارمندان
ترتیب راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن از
طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی صورت گرفته و از طریق این مدیریت و به همکاری ریاست مالی در وزارت مالیه تعقیب و
طی مراحل شده و میشود.

 )5.3توزیع اضافه کاری کارمندان
توزیع اضافه کاری کارمندان از برج حمل سال  1114ب دینسو از طریق بانک اجرا میشود که این مدیریت از آن تاریخ به بعد فقد
راپور حاضری اضافه کاری کارمندان را ترتیب و غرض حواله آن به ریاست مالی و حسابداری فرستاده است.

)6

گزارش دهی

 )6.1ترتیب گزارشهای ربعوار و ساالنه مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
تمام فعالیتها و کارکرده ای کارمندان این مدیریت در ظرف سه ماه با در نظر داشت پالن کاری ایشان از نزد شان جمع آوری و
تحت یک گزارش کاری بنام گزارش کاری ربعوار سال مالی  1114مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی توحید و به مرجع مربوطه
ارسال شده است که در جریان سال مالی  1114چهار گزارش ربعوار و یک گزارش ساالنه که اکنون در دست شماست ترتیب و به
دسترس مرجع زیربط غرض اجراات بیشتر گذاشته شده است .که در آن تمام فعالیت های این مدیریت مطابق به پالن از قبل تعین
شده شرح داده شده است.

)7

ارتقای ظرفیت

 )7.1آموزش استفاده دیتابیس سوانح کارمندان به سطح عالی
مدیر یت عمومی اداری و اجرائیوی فعآل مجهز به دیتابیس سوانح کارمندان این ریاست میباشد که در مواقع ضرورت از آن استفاده
مینماید .قابل ذکر است که دوتن از کارمندان این مدیریت آموزش های ابتدائی را غرض استفاده ازین دیتابیس دیده بودند و در
زمان پالن شده آموزش این دیتابیس را به سطح عالی نیز فرا گرفته اند.

 )7.2آموزش استفاده دیتابیس ثبت اجناس ثابت به سطح عالی
همچنان این مدیریت مجهز به دیتابیس ثبت اجناس ثابت میباشد که در آن تمام اجناس ثابت ریاست عمومی پالن و ارزیابی با
مشخصات آن درج این دیتابیس بوده که در مواقع ضرورت از آن استفاده میگردد .باید متذکر شد که دوتن از کارمندان این
مدیریت آموزش های ابتدائی را غرض استفاده ازین دیتابیس نیز دیده بودند و برای یک تن از ایشان این دیتابیس به سطح عالی در
زمان پالن شده آموزش داده شده است.
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 )7.3آموزش کارآموزان انستیتوت ملی پالنگذاری
به تعدا د سه تن از محصلین انستیتوت ملی پالنگذاری و دو تن کاآموزان داوطلب نظر به لزوم دید مقام وزارت و ریاست عمومی
پالن و ارزیابی غرض تکمیل نمودن دور پرکتیک و آموزش کارهای اداری به این مدیریت معرفی شده بودند .که این مدیریت مطابق
به پالن ترتیب شده برای ایشان از طرف این مدیریت ،آموزش های الزم را فراهم نمود و بعداز تکمیل دور پرکتیک دوباره به
انستیتوت مربوطه ایشان معرفی شدند.

 )7.4معرفی کارمندان در ورکشاپ ها
در جریان سال مالی  1114به تعداد  1تن از کارمندان اینریاست غرض اشتراک در ورکشاپ های مالی ،تدارکاتی و جندر معرفی
گردیدند.

 )7.5آموزش دیتابیس بودجه و مصرف
بنا بر عدم انکشاف دیتابیس متذکره این آموزش صورت نگرفته است.
قابل ذکر است که تمام کارمندان این مدیریت به صورت روزانه و در جریان کار آموزش میبینند طوریکه با ایشان در قسمت رفع
مشکالتیکه مواجع میشوند کمک و راه حل آن برای ایشان توضیح داده میشود که از یک طرف رفع مشکل شده و از جانب دیگر
باعث ارتقای ظرفیت ایشان نیز میگردد.

)8

سایر فعالیت ها

 )8.1نظارت و وارسی از امورکاری کارمندان مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مسئول تمام امور اداری و اجرائیو ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که وظایف مختلف از قبیل
تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت شعبات ،ارایه خدمات و سایر امور اداری این ریاست را که از آنها به تفصیل در فوق یاد آوری
گردید دارا میباشد .لذا گفته میتوانیم که اجراای وظایف فوق به وقت و زمان معین آن ایجاب نظارت و و ارسی از کارکردهای
کارمندان را به صورت روزمره مینماید تا در مقابل اجرای وظایف خویش احساس مسئولیت نموده و کارهای سپرده شده خویش را
در وقت و زمان معینه به اتمام رساند .که این عمل صورت گرفته و خواهد گرفت.

 )8.2صادره و وارده مکاتیب و تعقیب آنها
مدیریت عمومی اد اری و اجرائیوی یکی از مدیریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراات مکاتیب داخلی و
خارجی اینریاست از طریق این مدیریت صورت میگیرد این مدیریت درجریان این مدت به تعداد ( )1838قطعه مکاتیب صادره و
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وارده داشته که از آنجمله به تعداد ( )851آن صادره و ( )987متباقی آن وارده میباشد .و به تعداد ( )1010قطعه مکاتیب که از
طریق مدیریت آرشیف مواصلت نموده به وقت و زمان آن به شعبات مربوطه آن ارسال شده است.

مشکالت


نبود فضای مناسب کاری



عدم مراعات پروسه های اداری از طرف بعضی از آمریت ها و ریاست های اینریاست



دریافت م کاتیب و ورقه رخصتی تعدادی از کارمندان بعداز برگشت ایشان به وظیفه که از نظر اداری اشتباه بوده و باید قبل از
اخذ رخصتی و یا خدمتی به این مدیریت تسلیم داده شود .که نسبت به گذشته توجه صورت گرفته است



نداشتن گدام غرض نگهداری اجناس مورد ضرورت اینریاست

طرح های پیشنهادی


انتقال مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی در یکی از شعبات کالن این ریاست



توصیه نمودن آمرین در صورت عدم مراعات پروسه های اداری



اخذ ورقه رخصتی از مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی و بیطرفی روسا و آمرین شعبات در قسمت غیرحاضر نمودن ایشان از
طرف این مدیریت.



به دسترس گذاشتن یک اطاق در تحویلخانه وزارت غرض نگهداری اجناس اینریاست
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مدیریت پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی
هدف کلی :ساختن پالن عمومی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،اخذ و تهیه گزارشات ربعوار و ساالنه ،پیگیری مجالس و گزارشات
جلسات داخلی ریاست عمومی ،ادخال معلومات و همکاری درتکمیل ویب سایت فرعی وزارت معارف مرتبط به ریاست عمومی پالن
وارزیابی ،پیگیری از مصوبات شورای وزیران وکابینه و انکشاف ارتقای ظرفیت کاری کارمندان مدیریت

فعالیت ها

شاخص

تدویر جلسات هفته وار داخلی  51بار در سال

تعداد مجالس برگزار شده

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

51

46

%11

در طول سال مالی  1114جمعا به تعداد  51جلسه اداری داخلی شامل پالن گردیده بود که از جمله در جریان سال ،حدود 46
جلسه اداری به سطح ریاست عمومی پالن و ارزیابی هماهنگ و تدویر یافته است.
بمنظور ترتیب اجندای مجلس ،موارد و موضوعات از تمام ریاست ها ،آمریت ها /و مدیریت های ما تحت این ریاست دریافت و تنظیم
گردیده و سپس مکان و وقت مجالس مشخص و مسئولین ذیربط دعوت گردیدند .تصامیم اتخاذ شده در مجالس مورد پیگیری قرار
گرفته و مینوت منظم از چگونگی تطبیق و پیگیری تصامیم ترتیب و در مجالس بعدی ارایه گردیده است .در ضمن سیستم منظم
فایلبندی برای اجندای و مینوت های مجالس برگزار شده انکشاف یافته است.

مشکالت و طرح های پیشنهادی


براساس تشکیل ،مدیریت پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی یک مدیریت دارای بست پنچم و پرسونل آن دارای بست ششم
بوده که امتیاز نا چیز را دریافت مینمایند ،برای تشویق آنان اضافه کاری بشمول ایام تعطیل در نظر گرفته شود.



براساس الیحه وظایف همه کارمندان این مدیریت باید با مهارت های پالنگذاری ،گزارشدهی و بودجه سازی آشنایی کامل
داشته باشند در حالیکه بشمول مدیر شعبه همه کارمندان این مدیریت از آموزش های الزم در موارد فوق در جریان مدت
خدمت مستفید نگردیدند .الزم است که برای ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این مدیریت برنامه های آموزشی کوتاه مدت در
نظر گرفته شود.



نبود جای مناسب کاری نیز چالش است که کارمندان این مدیریت از آن رنج میبرند ،بدین ملحوظ برای کارمندان فضای
کاری مناسب فراهم گردد.

59

مشکالت و چالش های عمده


عدم حس ملکیت برنامه ها در تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی



عدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیاتی (ایمیل ،مکتوب و تلفن)



عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت والیتی



موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پالنی



نبود فضای کاری مناسب برای همه کارمندان از چالش های عمده بوده که به آن رسیده گی صورت نگرفته است.



عدم موجودیت تخصیص کافی بمنظور برگزاری ورکشاپ های آموزشی به کارمندان مرکزی و والیتی.



نبود مسئولین تخنیکی قراردادی در بعضی از والیات که باعث عقب مانی فعالیت ها و یا عدم تطبیق پالن ها گردیده است.



خالی بودن بست های مدیریت عمومی پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی بخصوص مدیریت احصائیه در والیات که باالی
امورات مربوطه تأثیر ناگوار گذاشته است.



نبود برق در برخی از والیات که باعث عقب مانی کار های آمریت های اینریاست گردیده است.



نبود گدام غرض نگهداری اجناس مورد ضرورت اینریاست



نبود امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای برخی از کارمندان رسمی
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پیشنهادات


طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی بمنظور تقویت حس ملکیت برنامه ها و مسئولیت پذیری تطبیق و مورد
پیگیری قرار گیرد.



مسئولین برنامه ها مسئولیت ساختن پالن های عملیاتی را بدوش دارند ذیرا ایجاب مینماید تا به ایمیل ،مکتوب و تلفن این
امریت جواب به موقع داده و هماهنگی قوی ایجاد گردد.



هماهنگی حین ساختن پالن های میان مدت والیات ایجاد و تقویت گردد.



توجه بیشتر برای فعالیتهای پالنی و دارای اولویت صورت گیرد و جلو فعالیت های غیر مترقبه و غیر ضروری گرفته شود.



برای تمام شعبات فضای کاری مناسب مهیا گردد تا کارمندان بتوانند در یک فضای آرام و مصئون کار هایشان را به پیش
ببرند.



در صورت امکان قرارداد های مسئولین والیتی که در راستای تطبیق پالن ها در والیات موثر واقع گردیده تمدید گردد.



بست های خالی مدیریت های پالن و احصائیه والیات بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق پروسه رقابت آزاد به
اعالن رفته و بر اساس اصل شایستگی استخدام صورت گیرد.



والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو ه ستند ،در صورت امکان برق افتابی و یا برق دوامدار آبی برایشان مهیا گردد تا در
امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.
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امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای کارمندان رسمی که از این امتیاز محروم اند در نظر گرفته شود.
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نتیجه گیری نهایی
پالن های کاری ریاست ها ،آ مریت ها و مدیریت های ماتحت ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال  1114بطور موثر مورد
تطبیق قرار گرفته و اجراأت کاری آنها در این سند بطور خلص و مشرح به سطح هر اداره تنظیم گردیده است.
هماهنگی با برنامه ها در مرکز و والیات بمنظور بهبود پالنگذاری و پروسه تطبیق آن تا حد امکان ایجاد و تقویت گردیده است.
پالن های استراتیژیک و عملیاتی ملی ،والیتی و ولسوالیها از طریق یک پروسه مشارکتی انکشاف یافته و غرض تطبیق آن با مسئولین
ذیربط شریک گردیده است .همچنان مراقبت ا ز تطبیق این پالن ها به سطح مرکز و والیات به منظور شناسایی پیشرفت ها ،مشکالت
در پروسه تطبیق و ارایه راه حلهای مناسب جهت اقدامات اصالحی صورت گرفته است.
گزارشات منظم پیشرفت از پالن های عملیاتی ب طور ماهوار ،ربعوار و ساالنه ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است .برعالوه آن،
گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها ،وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب و تنظیم گردیده است.
حمایت از تاسیس مؤسسات تعلیمی جدید و ارتقای موسسات تعلیمی موجود دولتی و خصوصی جهت تسهیل دسترسی متوازن به
تعلیم و تربیه در سراسر کشور صورت گرفته و گزینههای پالیسی ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی براساس معلومات حاصله
از سروی های عمومی و انجام تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه انجام یافته است.
احصائیه و معلومات از فعالیت های تمامی موسسات تعلیمی از والیات گرمسیر و سردسیر کشور عندالموقع جمع آوری گردیده و مورد
استفاده قرار گرفته است.
سیستم معلوماتی و تصمیم گیری مبتنی بر معلومات تقویت گردیده و آماده هر نوع معلومات احصائیوی جهت استفاده و تصمیم گیری
برای پالنگذاری تعلیمی میباشد.
سیستم اداری برای تنظیم هر چه بهتر فعالیت های اداری و اجرایی ریاست ها و آمریت های مربوطه ایجاد و تقویت گردیده و ارتباطات
مؤثر با آنان تأمین گردیده است.
یک تعداد از فعالیت های پالن شده بعضی از آمریت ها/مدیریت های اینریاست به نسبت کار های غیر مترقبه/غیر پالنی و دارای اولویت
در زمان معین آن تکمیل نگردید و ت حت االجرا قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه به زمان اجرای آن در
آغاز ربع اول سال مالی آینده اجرا و تکمیل میگردد.
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