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   یکل هدف

 و اتیولا ،یلسطح م در معارف یاتیعمل و کیژیاسترات یها پلان انکشاف یابیارز و پلان یعموم استیر یهدف عموم

ز حصول اطمینان ا به منظور هایو ولسوال اتیولا ،مرکز سطح به یاتیعمل یها پلان قیتطب از یابیو ارز نظارت ؛ها یولسوال

 ،یازس یسیپال نهیدر زم تیظرف یرفع آنها؛ ارتقا یبرا یاصلاح شنهاداتیپ هیعمده و ارا یچالش ها ییشناسا شرفت،یپ

انجام شده، به منظور فراهم نمودن سهولت ها و  یها یسنج ازینبراساس  یو گزارش ده یابیو ارز نظارت ،یپلانگذار

 ت،یمثمر ت،یمؤثر شیمعارف در سرتاسر کشور و افزا یبرنامه ها ۀموفقان یو شفاف از اجرا یمؤثر، اقتصاد یویخدمات حما

  بوده است. یالملل نیو ب یمل نیبرنامه ها در مطابقت با قوان تیو شفاف یحسابده

 هشت و یفرع استیسه ر یدارا 7931سال  در است افتهی تذکرفوق  چارتکه در  یلاتیاز نگاه ساختار تشک استیر نیا

، وزارت معارف یاتیمدت و عمل انیم ک،یژیاسترات یها لانپ بهتر چه هر قیتطب غرض مذکور ادارات کهبوده  ماتحت تیآمر

 حتت آنرا هایولسوال و اتیولا مرکز، سطح به و نموده بیبطور سالانه، ربعوار و ماهوار ترت را شیخو گانه جدا یکار یها پلان

 .دارندیم هیارا شگزار یمقاطع مختلف زمان درآن  قیتطب یو از چگونگ دادهقرار  قیتطب
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 ؛محاصلو نتایج 

 یسیپال و کیژیاسترات پلان استیر .1

و آماده تطبیق  هیتهطبق نیازمندیها  7033-7931 یسالها یبرا هایولسوال معارف یها تیآمر یجار ۀسال سه لانپ

 یسازد.منعکس مآینده را به سطح ولسوالی ها برای سه سال  معارف اهداف پلان ستراتیژیک سوم ها، این پلان میباشد.

برآورده  تطبیق و بمنظورمسئولیت های مسئولین اجرا در سطوح مختلف  ،7931 سالانه یاتیعمل پلان 021با تهیه 

 و تحت تطبیق قرار گرفته است.مشخص  برای یکسال شدن اهداف پلان ستراتیژیک سوم

ولایات ارسال پروژه های دارای اولویت مشخص و غرض تطبیق آن به  اتیولا 7931 سال یساختمان پلان 92 با تهیه

 گردیده است.

 وزارت به و بیترت شده نییتع یارهایمع به مطابق یمحل مواد از مکتب باب 1،333 اعمار جهت یساختمان پلان

 71، با تمویل و تطبیق این پروژه ها، مشکلات کمبود تعمیر مکاتب در است شده ارسال دهات انکشاف و ایاح محترم

 مرفوع میگردد. پوشش برنامهولایت تحت 

در مناطق آسیب پذیر اطمینان  اضطرار حالت در ماتیتعل یها پروژهوضعیت  از ،ینظارت پلانبا ترتیب و تطبیق 

   است. بهتر ارایه گردیده و عرضه خدماتحاصل گردیده و دریافت های نظارتی بمنظور بهبود 

که باساس آن مراکز آموزش محلی و تسریعی ایجاد و زمینه  دهیگرد دیتائ و یینها یعیتسر و یمحل صنوف یسیپال

 تعلیم و تربیه برای اطفال بازمانده از مکتب فراهم میگردد. 

بل از سن قبرای اطفال آموزش زمینه  مکتب از قبل ماتیتعلو رهنمود تطبیق  یسیپال سندبا ترتیب و نهایی سازی 

  .اطفال آماده مکتب رسمی میگردندفراهم و  مراکز مربوطهدر مکتب 

را روی ، موانع فمسوده پالیسی تعلیمات دختران تهیه گردیده که باساس آن دختران به مکاتب دسترسی پیدا کرده

 میشود.در مکاتب از بین برده  انو پسر انو تفاوت میزان شمولیت دختر دختران و زنان برطرف

ت تعلیم کیفی، با تطبیق این پالیسی باشدیم چاپ آماده و شده یینها زبان سه به یصنف اصول در خوانش یسیپال

 مینمایند.( کسب 9-7در صنوف ابتدائی ) رامهارت خواندن و نوشتن بهتر و شاگردان 

آب ) است که با تطبیق آن خدمات صحی دهیگرد هیته آن مسوده و دهیگرد مکاتب صحت یسیپال شامل واش یسیپال

بمنظور صحت و رفاه شاگردان  آشامیدنی صحی، مبرز های صحی، حفظ الصحۀ فردی، مداوای کمخونی، و غیره( 

 عرضه میگردد.

و شریک گردیده است، با تطبیق این ستراتیژی هماهنگی میان ادارات داخلی  یینها ارتباطات یژیسترات سند مسوده

 و سایر ادارات بیرونی در ایجاد و تقویت میگردد.
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  کیژیاسترات نظارت و یابیارز استیر .2

 تهیه و در مقاطع مختلف زمانی بمنظور  و ارزیابی پلان لان های کاری در نظرداشت اولویت های کاری ریاست عمومیپ

سبب شده تا فعالیت های ها موجودیت پلان  ورده شدن اهداف کلی وزارت معارف تحت تطبیق قرار گرفته است.آبر

 عملطرزالترتیب  جلوگیری بعمل آید.در بدست آوردن اهداف اداره ضیاع وقت اجرا و از  آن معین ی مطابق به زمانپلان

 قامار و در جمع آوری بموقع ، تنظیمتسهیلرا  مربوطهپروسه های  ،احصائیوی ارقام قیتصد و دیتائ و یآور جمع یها

 است.  داشتهنقش مؤثر احصائیوی  سازی معلومات و ثقهمورد ضرورت 

 و جمع آوری و بدسترس مسئولینبه سطح مکتب، ولسوالی و ولایت ضرورت معلوماتی  طبقمعلومات احصائیوی 

لانگذاری پمعلوماتی  ضرورت ،قرار داده شده است، این معلوماتبموقع غرض تصمیم گیری در مرکز  استفاده کننده گان

 شده برده بلندآموزشی  کوتاه مدت تدویر ورکشاپ هایاز طریق  کارمندان کاری تیظرفرفوع ساخته است. مآینده را 

 گردیده است.تر و کار های مربوطه منسجم تسهیل و روند جمع آوری و تائید ارقام 

برنامه ها ترتیب و در دسترس مسئولین اجرا قرار ولایات و  ربعوار به سطح ماهوار و بشکل  یگزارشده یها فارمت

و  اتیلاو تمام سطح به یاتیعمل پلان قیتطب ۀسالان گزارشاتاز اثر تهیه  گرفته است.داده شده و مورد استفاده قرار 

عملیاتی  پلانپیشرفت تطبیق و شناسایی مشکلات از حلیلی صورت مشرح و تتوحیدی به سطح ملی ب های گزارش

در قبال پلان اطمینان حاصل گردیده است. این گزارشات دستاورد های سالانه را  7931و  7931 هایبرای سال

 منعکس میسازد.مقایسه و  سومستراتیژیک 

 محترم وزارت به ترتیب و ربعوار بطور معارف وزارتو دستاورد های  یانکشاف یها پروژه یفیک و یکم شرفتیپ گزارش

 ،زنان یساز توانمند بخش های گزارشبا ترتیب  .و مورد استفاده قرار گرفته است ارسال هیمال محترم وزارتو  اقتصاد

ضرورت  یرونیب ادارات یتقاضا و درخواست باساسدستاورد ها و انواع از گزارشات خاص وزارت معارف  ،معارف تعهدات

 . مرفوع گردیده است در زمینه معلوماتی مسئولین

 پروژهال ه در قبیشرفت و کیفیت فعالیت ها و موانع موجوداز پ زون پنج در سفیونی پروژه ۀسال مهین مروربا تطبیق 

گزارشات اطمینان حاصل و ( MEC) کیم محترم اداره شنهاداتیپ قیتطب از .اطمینان حاصل گردیده است مذکور

 چارچوبسه روزه مسوده  یآموزش ورکشاپدر نتیجۀ برگزاری  منظم ربعوار در زمینه ترتیب و ارایه گردیده است.

 .مورد استفاده قرار گرفته استو  هیته ها برنامه یهمکار به هیترب و میتعل یمل یها شاخص

کاری در  ظرفیت یسنگر یسرور یب یب یعال سهیل مکتب برای یشیآزما بصورت مکتب بهبود پلان مسودهبا تهیه 

 زمینه انتقال یافته و مسئولین توانایی ترتیب پلان بهبود مکتب را کسب نمودند.

 از کیفیت، موثریت و یآموز سواد و ربنایز معلم، هیترب پروژه ،(اقتصاد وزارت) معارف یمل بزرگ پروژهاز اثر ارزیابی 

 خشونت منع طرح مسوده .شریک گردیده است اقتصاد محترم وزارت مثمریت پروژه اطمینان حاصل و گزارش آن با

علیه اطفال آن در مکاتب از خشونت ها  شدنکه بعد از نهایی سازی و عملی  دهیگرد هیته مکاتب در اطفال هیعل

زمینه  ،آنبا نهایی سازی و تطبیق که گردیده  هیته مکتب از خارج اطفال کاهش طرحمسوده و  بعمل میآیدجلوگیری 

 .میگردد این اطفالافزایش یافته و سبب کاهش  در مراکز تعلیمی  اطفال خارج از مکتب شمولیت
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 گان کننده لیتمو و ها برنامه یهماهنگ و انسجام استیر .3

تعدادی زیادی از ، ارتقا و تجزیه مکاتب به سطح تمام برنامه ها در ولایات صورت گرفته و برای سیتأس از تیماح

 سال یبرا دیجد یرسم بست 71،333 ماتیتقس از شاگردان زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه فراهم گردیده است.

مشکل کمبود بست به سطح برنامه ها حمایت صورت گرفته که بعد از منظوری مقام محترم ریاست جمهوری  7931

 تا حدالامکان مرفوع و باعث کیفیت تعلیم و تربیه میگردد. ها 

و  اتیادارات معارف در مرکز و ولا ریدر پلان با برنامه ها و سا یساختمان پروژه  90ساختن شامل و قیتطب مورد در

 تر اجرامنسجم بهتر و و کار های مرتبط گردیده  قرارداد ساختمانی برنامه ها با وزارت محترم اقتصاد هماهنگ 92

 گردیده است.

عدادی برای ت سیتابید در آن اسناد لیتکم و مطالعه از بعد یفرهنگ و یمیتعل موسسه باب 1 با ثبت و راجستر نمودن

 یهماهنگ مجلس 917 برگزاری از طریقکثیر از شاگردان زمینه آموزش و پرورش بصورت رسمی مهیا گردیده است. 

 اتمشکل به کارها بهبود یافته و ،از این مجالس منظمو ارایه گزارشات  اتیولا و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت با

 .است گرفته صورت یدگیرسحدالامکان موجوده 

ۀ سال زمینه آموزش دو ،یمیتعل یپلانگذار یمل توتیانستداخل خدمت در  نیاز محصل تن 299 شمولیتبا دعوت و 

فراهم گردیده است، این محصلین بعد از فراغت شان با کسب  ریاست های معارف ولایاتاخل خدمت برای کارمندان د

بهبود  مربوطهریاست های  شده و امور محوله در ر واقعتدر ساحه کاریشان مؤثرجدید مهارت ها و آموزشهای مرتبط 

. با تطبیق این باشدیم معارف وزارت محترم مقام یمنظور اخذ آماده و هیته ها نامه تفاهم العمل طرز مسوده .میآبد

 ککم یبرا یکار پلانبا ترتیب  طرزالعمل روند تفاهمنامه ها بین وزارت معارف و موسسات همکار تسهیل میگردد.

فاده مورد استایجاد و  سالانه و ربعوار ماهوار، بصورت شرفتیپ گزارشاتسیستم منظم برای  همکار مؤسسات یمال یها

 .قرار گرفته است

کمیت و با مؤسسات، نهاد های دولتی و انجمن ها ( افغانی 2،779،121،370به ارزش )تفاهمنامه  731 با امضای

 .است گردیدههمکار موسسات و سبب تشویق بهبود یافته  کیفیت معارف
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 اجراأت خلاصه

ی تحت اثر ها تیآمرو  ها استیر سطح به 7931 یمال سال انیدر جر یابیپلان و ارز یعموم استیر یاجراأت کار خلص

 :گرددیم شرح لیذ قرار بیبترتاین ریاست 

  کیژیاسترات نظارت و یابیارز استیر. 1

  معلومات و هیاحصائ لیتحل تیآمر 1.1

 باشد؛یم مقام محترم وزارت یمنظور آماده و بیترت ارقام قیتصد و دیتائ و هیاحصائ یآور جمع یها طرزالعمل 

 ؛گرفته است قرار قیتطب تحت و بیترت تیآمر 7931 سال سالانه یکار پلان 

 قرار بدسترس و یینها فرصت نیزودتر به که نموده شرفتیپ %33 و است کار تحت 7931 سال هیاحصائ یلیتحل کتاب 

 گرفت؛ خواهد

  یمرکز سیتابید ارقام است، نموده مواصلت مرکز به آن سیتابید و ثبت ،یآور جمع کشور ولایات مکاتب یمیتعل هیاحصائ 

 است؛ دهیگرد لیتکم  %733 بعد از پاکسازی

 اشد؛بیم سیتابید انکشاف و طرح آماده و بیترت آن مسوده و گرفته صورت یویاحصائ یها سوالنامه نظر دیتجد و مرور 

 نشر آماده زین یویاحصائ ۀسوالنام یها شاخص و دهیرس نشر به معارف وزارت تیسا بیو قیطر از 7931 سال تیتاسید 

 میباشد؛

 و است؛ دهیگرد ارسال و هیته شان یمعلومات ضرورت بر بنا مختلف ادارات به یویاحصائ شات گزار 

 از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی  ها ستمیس از استفاده و ارقام دیتائ ثبت، ،یآور جمع خصوص در کارمندان تیظرف

 .است شده برده بلندکوتاه مدت 

 یگزارشده و نظارت تیآمر 1.2

 دسترس در و بیترت ها تیفعال ریسا و یاتیعمل پلان یبرا 7931 سال یبرا ها برنامه سطح به ربعوار یگزارشده یها فارمت 

 است؛ گرفته قرار اجرا نیمسئول

 ؛است گرفته قرار استفاده مورد و یآور جمع اتیولا تمام سطح به 7931 یاتیعمل پلان قیتطب سالانه گزارشات 

 گرفته قرار استفاده مورد اتیولا و مرکز سطح به و دیتجد سیتابید در 7931 سال یاتیعمل پلان یها شاخص و ها تیفعال 

 است؛

 مشرح گزارشات هیته در و دیتجد یمرکز سیتابید در و یآور جمع ماه دوازده  یبرا 7931 یاتیعمل پلان ماهوار گزارشات 

 است؛ آمده بعمل استفاده آن از یلیتحل و

 است؛ گرفته قرار استفاده مورد و بیترت معارف وزارت ۀعمد یدستآوردها از 7931 سال ۀسالان یحیتشر گزارش 

 که بوده یساز کیشر حال در  ها برنامه نیمسئول با و بیترت 7931 یاتیعمل پلان قیتطب شرفتیپ ۀسالان  گزارش مسوده 

  ؛گرفت خواهد قرار استفاده مورد و یینها فرصت نیزودتر به
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 وزارت به و بیترت یمال سال ربع چهار  یبرا ربعوار بطور معارف وزارت یانکشاف یها پروژه یفیک و یکم شرفتیپ گزارش 

 یها پروژه یفیک و یکم شرفتیپ و معارف وزارت یدستاوردها ربعوار گزارش ضمنا است؛ دهیگرد هیارا اقتصاد محترم

 است؛ دهیگرد ارسال و بیترت هیمال محترم وزارت به ماهوار بطور وزارت نیا یانکشاف

 یجمهور استیر محترم مقام به و هیته 7931 جینتا بر یمبتن معارف وزارت ۀسالان پلان قیتطب ربع چهار ربعوار  گزارش 

 است؛ دهیگرد ارسال

 است؛ دهیگرد ارسال مربوطه مرجع به و هیته مورد هشت در معارف وزارت به مربوط زنان یساز توانمند بخش گزارش 

 است؛ دهیگرد ارسال مربوطه مرجع به و بیترت سال ربع چهار یبرا ربعوار بطور معارف وزارت تعهدات گزارش 

 یاشتراک ورتبص ها برنامه تمام سطح به کیژیاسترات و یاتیعمل پلان قیتطب تیوضع یچگونگ از ،ینظارت خاص یاجندا یط 

 است؛ دهیگرد کیشر عملاً اندرکاران دست با اصلاح جهت نواقص و  آمده بعمل  نظارت

 کارمندان ،یتیولا کارمندان یکار تیظرف ،یآموزش مدت کوتاه یها ورکشاپ در اشتراک و دوامدار کار و تماسها قیطر از 

 آمده بعمل بهبود مربوطه امور یاجرا در و رفته بلند یگزارشده و نظارت تیآمر مربوط کارمندان و ها برنامه یکیتخن

 تینها در و است؛

 است دهیگرد ارسال و بیترت یرونیب ادارات یتقاضا و درخواست باساس معارف وزارت خاص گزارشات از نوع 23 تعداد به.  

 یابیارز و چسریر تیآمر 1.3

 تهیکم با و هیته 7931 سال یبرا هیترب و میتعل سکتور مشترک مرور طرح مسوده EJSR، و سکویونی، سفیونی موسسه 

 ؛است دهیگرد کیشر ها برنامه نیمسئول

 اشتراک تمام با نسیسا مرکز در مرور جلسه در و هیته آن گزارش ق،یتطب زون پنج در سفیونی پروژه ۀسال مهین مرور 

 است؛ دهیگرد کیشر گان کننده

 کیم محترم اداره شنهاداتیپ قیتطب از لیتحل گزارش (MEC )اداره آن با و هیته ربعوار بصورت یجار سال ربع چهار بابت 

 است؛ دهیگرد کیشر محترم

 رفتهگ صورت( یامان یعال سهیل در یشیآزما بصورت) مکاتب موجود تیوضع با معارف وزارت اصلاحات سند ساختار یبررس 

 است؛

 است؛ افتهی انجام معارف وزارت اصلاحات سند در یشنهادیپ فیوظا حهیلا با مکتب فیوظا حهیلا سهیمقا 

 یها شاخص چارچوب مسوده و ریتدو هیترب و میتعل یمل یها شاخص چارچوب انکشاف بمنظور روزه سه یآموزش ورکشاپ 

 است؛ دهیگرد هیته ها برنامه یهمکار به یمیتعل

 است؛ دهیگرد هیته یسنگر یسرور یب یب یعال سهیل مکتب به یشیآزما بصورت مکتب بهبود پلان مسوده 

 به نآ گزارش و گرفته قرار یابیارز تحت یآموز سواد و ربنایز معلم، هیترب پروژه ،(اقتصاد وزارت) معارف یمل بزرگ پروژه 

 است؛ دهیگرد ارسال و هیته اقتصاد محترم وزارت

 یعموم ماتیتعل استیر نیمسئول و یعلم یشورا استیر با و دهیگرد هیته مکاتب در اطفال هیعل خشونت منع طرح مسوده 

 و است؛ دهیگرد کیشر

 است دهیگرد کیشر یعموم ماتیتعل استیر با و هیته مکتب از خارج اطفال کاهش طرح مسوده. 
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 گان کننده لیتمو و ها برنامه یهماهنگ و انسجام استیر. 2

 یمیتعل موسسات لیتشک و ساتیتأس از تیحما تیآمر 2.1

 گرفته صورت کشور تیولا 23 در 7931 سال یها بست از استفاده با دیجد هیابتدائ مکتب باب 703 سیتأس از تیحما 

 ؛است

 تیحما 7931 سال یها بست هیسهم از استفاده با تیولا 9 در یمسلک و یکیتخن ماتیتعل دیجد مکتب باب 9 جادیا از 

  است؛ گرفته صورت

 مکتب باب 19 یارتقا از موجود لیتشک حفظ با شان ۀمربوط مکاتب در شاگردان یبرا ها آموزش یآور فراهم بمنظور 

 تیحما کشور تیولا 21 در داشتند ارتقاء به ازین که سهیل به متوسطه مکتب باب 10 و تیولا 29 در متوسطه به هیابتدائ

 انجام تیحما کابل و یکندیدا تیولا در زین( ذکور و نسوان) بخش دو به مختلط ۀسیل باب 2 هیتجز از و گرفته صورت

 است؛ افتهی

 بغلان اتیولا در مدرسه باب 9 و گرفته صورت تیحماکشور  تیولا ده در دیجد یاسلام ماتیتعل مرکز باب 71 سیسأت از 

 است؛ نموده ارتقاء دارالعلوم به تخار و

 است؛ گرفته صورت لازم تیحما کشور سراسر در دیجد یآموز سواد کورس باب 77،037 جادیا از ضمن در 

 مورد  72 ینامگذار جمله از که افتهی انجام یمیتعل موسسات نام ریتغ بر یمبن شنهاداتیپ و ضیعرا از مورد 932 تعداد به 

 ت؛اس شده داده اطلاع ربطیذ مراجع به دوباره و نموده نام ریتغ وزارت محترم مقام یمنظور و  ونیسیکم صلهیف از بعد آن

 معلم هیترب و یاسلام ،یعموم ماتیتعل یها برنامه در 7931 سال یبرا دیجد یرسم بست 71،333 ماتیتقس از تیحما 

 .است دهینورز مواصلت تاکنون یجمهور استیر محترم مقام از ها بست نیا یمنظور اما گرفته صورت

 ها پروژه یهمآهنگ تیآمر 2.2

 اتیادارات معارف در مرکز و ولا ریدر پلان با برنامه ها و سا یپروژه ساختمان  90ساختن شامل و قیتطب مورد در یهمآهنگ 

 صورت گرفته است؛

 است؛ گرفته صورت اقتصاد محترم وزارت با یاسلام و یعموم ماتیتعل برنامه یساختمان قرارداد 92 خصوص در یهمآهنگ 

 ست؛ا گرفته صورت سیتابید در آن اسناد لیتکم و مطالعه از بعد یفرهنگ و یمیتعل موسسه باب 1 نمودن راجستر و ثبت 

 مجالس منظم گزارشات و هماهنگ اتیولا و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت با یهماهنگ مجلس 917 تعداد به ضمن در 

 و است؛ گرفته صورت یدگیرسحدالامکان  مشکلات به و دهیگرد میتنظ و افتیدر شده برگزار

 یمل توتیانست بهو  بعمل آمده دعوت اتیمعارف ولا یها استیر یمختلف آموزش یدوره ها نیاز محصل تن 299تعداد  به 

 .دندیگرد یمعرف تیشمول غرض یمیتعل یپلانگذار
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 گان کننده لیتمو و موسسات یهماهنگ تیآمر  2.3

 معارف وزارت محترم مقام یمنظور اخذ آماده و دهیگرد هیته ماده 70 و فصل 0 در ها نامه تفاهم العمل طرز مسوده 

 باشد؛یم

 هوار،ما بصورت ها شرفتیپ منظم گزارشات آن باساس و دهیگرد بیترت همکار مؤسسات یمال یها کمک یبرا یکار پلان 

 ؛گردیده است میتنظ و هیته سالانه و ربعوار

  نهایی و با مؤسسات، نهاد های دولتی و انجمن ها به ارزش  ،تفاهمنامه بعد از طی مراحل 731جمعاً به تعداد

 ؛تربیه به امضاء رسیده استود کیفیت و کمیت تعلیم و ب( افغانی به منظور به2،779،121،370)

 و ؛است دهیرس امضاء به 7931مالی  سال انیجر در بودند بودجه یدارا که نامه تفاهم 33 از شتریب 

 حتت ت،یظرف یارتقا پلان طبق و گرفته صورت سیتابید و یساز بودجه بخش در کارمندان یها تیقابل یسنج ازین 

 . گرفتند قرار آموزش

 یسیپال و کیژیاسترات پلان استیر. 3

 یاتیعمل و کیژیاسترات یپلانگذار تیآمر 3.1

 ؛است شده هیته 7033-7931 یسالها یبرا هایولسوال معارف یها تیآمر یجار ساله سه پلان 

 ترتیب گردیده است؛ 7931 سال یشنهادیپ یها پروژه یبرا ها نوت کانسپت 

  ؛است دهیگرد ارسال اقتصادمتحدالمال تکمیل و به وزارت مالیه و 

 است؛ دهیگرد یینها و هیته یولسوال و یتیولا ،یمل سطح به 7931 سال سالانه یاتیعمل پلان 021 تعداد به 

 است؛ دهیگردو به ولایات ارسال  یینها ،هیته اتیولا 7931 سال یساختمان پلان 92 تعداد به 

 محترم وزارت به و بیترت شده نییتع یارهایمع به مطابق یمحل مواد از مکتب باب 1،333 اعمار جهت یساختمان پلان 

  است؛ شده ارسال دهات انکشاف و ایاح

 و است؛ دهیگرد و به مرجع مربوطه ارسال بیترت زنان یبرا یاتیعمل پلان 

 و تحت تطبیق قرار گرفته است بیترت اضطرار حالت در ماتیتعل یها پروژه ینظارت پلان  . 

 یسیپال تیآمر 3.2

 است؛ شده سپرده نشر به معارف وزارت تیسا در و دهیگرد دیتائ و یینها یعیتسر و یمحل صنوف یسیپال 

 است؛ دهیگرد هیته زین آن قیتطب رهنمود و دهیگرد یینها و هیته مکتب از قبل ماتیتعل یسیپال سند 

 است؛ دهیگرد کیشربا بخش مربوطه  و یینها ارتباطات یژیسترات سند مسوده 

 دارد؛ قرار یعلم یشورا نظر تحت فعلا و افتهی انجام اناث معلمان ییجابجا یسیپال سند یکیتخن کار 

 است؛ دهیگرد یینها 7931 یمال سال اول ربع در بود دهیگرد آغاز قبل سال که یاجتماع تحرک یژیسترات انکشاف 

 باشد؛یم چاپ آماده و شده یینها زبان سه به یصنف اصول در خوانش یسیپال 

 ارد؛د قرار ینظرخواه پروسه تحت فعلاً که دهیگرد هیته آن مسوده و دهیگرد مکاتب صحت یسیپال شامل واش یسیپال 

 دارد؛ انیجر آن یساز یینها یرو کار و دهیگرد هیته دختران ماتیتعل یسیپال اول مسوده 

 است؛ دهیگرد بیترت یمیتعل نصاب یسیپال مسوده 
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 است؛ دهیگرد هیارا زنان هیعل خشونت منع یسیپال یساز یینها و دیتسو مورد در یکیتخن و یاصلاح اتینظر 

 ؛گرددیم کیشر معلم هیترب یکار گروپ با یداخل ینظرخواه از بعد و شده دیتسو معلم هیترب/معلم یسیپال سند 

 است؛ دهیگرد ترجمه یسیانگل زبان به مکاتب اعمار یسیپال  

 باشد؛یم نهیکاب بیتصو آماده فعلا و دهیگرد یینها و هیارا افغانستان نفوس یمل یسیپال دیتسو مورد در یاصلاح اتینظر  

 است دهیگرد مند بهره مختلف یها یآموزش از تیآمر نیا کارمندان از تن 3 تعداد به  . 

 یویاجرائ و یادار تیریمد. 4

 کارمندان سوانح درج غرض و یپر خانه تیریمد نیا یهماهنگ و یهمکار به استینریا کارمند تن 27 یابیارز یها فورم 

 است؛ دهیگرد ارسال یبشر منابع استیر به قیطر نیا از

 فتهگر صورت سفیونی/ییا یپ یج و یج یپ یپ/یجهان بانک یها پروژه یانکشاف کارمندان از تن 97 یها کارکرد یابیارز 

 است؛

 است؛ شده سیتابید درج و اسکن سورت، شده عیتوز مرکز در استیر نیا کارمندان به که ثابت جنس قلم 2 تعداد به 

 یعموم استیر تضرور مورد یفاتیتنظ اجناس و باب هیقرطاس لیقب از (ربع هر در) النوع مختلف جنس قلم 22 تعداد به 

 قیطر از بود دهیگر هیته خدمات و تدارکات و هیته یها استیر یهماهنگ با که آن اثر تحت یها استیر و یابیارز و پلان

 ؛.است شده داده یمیتسل و دوران مراحل، یط آن اسناد تیریمد نیا

 بیترت تیریمد نیا پلان از خارج یابیارز و پلان یعموم استیر 7931 سال یخدمات اجناس( یتدارکات پلان) هیصرف چارت 

 است؛ شده ساخته کیشر ربطیذ مراجع به یبعد اجراأت غرض و

 هب یبعد اجراأت غرض یحاضر منظم یها راپور آن تیفیک از و دهیگرد بیترت یانکشاف و یعاد کارمندان یحاضر کتاب 

 و است؛ دهیگرد هیارا و بیترت ربطیذ مراجع

 ارسال مربوطه مرجع به یبعد اجراأت غرض و بیترتاداری و اجرائیوی  تیریمد ۀسالانشش ماهه و  یکار اجراأت گزارش 

 .است دهیگرد
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 پلان با سهیمقا در اجراأت

تحت  یویو اجرائ یادار یعموم تیریمدو  تیآمر هشت و یفرع استیر سه از متشکل که یابیارز وپلان  یعموم استیر

سالانه  یدر نظرداشت پلان ها با دهدیم لیتشک را استیر نیا اجراأت لکٌ در که متذکره ادارات ۀسالان اجراأتبوده  اثر

 :گرددیم شرح مفصلاً لیقرار ذ این ریاست یلاتیو ساختار تشک یکار

 کیژیاسترات نظارت و یابیزار استیر .1

 و نظارت تیآمر ،معلوماتجمع آوری و  هیاحصائ لیتحل تی)آمر تیآمر سه یدارا یلاتیتشک ساختار نگاه از استیر نیا

 و هسیمقا یکار مرتبه یها پلان نظرداشت در با آنها یکار اجراأت که بوده ماتحت( یابیارز و قیتحق تیآمر و یگزارشده

 :گرددیم شرح لیذ قرار بیبترت

 و معلومات هیاحصائ لیتحل تیآمر 1.1

 که نیقت و زمان معبه و یولسوال و تیشده برنامه وار به سطح مرکز، ولا لیمعلومات تحل یفراهم ساز و هیته :یکل هدف

 .باشد معارف اداره انکشاف نهیدر زم ،یریگ میو تصم یساز یسیپال ،یگذارپلان یها یازمندیتمام ن یپاسخگو

 شاخص ها تیفعال
 هدف

 سالانه

 دستآورد

 سالانه

 یصدیف

 شرفتیپ

 %733 7 7 تهافی انکشاف طرزالعمل تعداد معلومات یورآ جمع طرزالعمل هیته

 %733 7 7 تهافی انکشاف طرزالعمل تعداد شده یجمعآور ارقام از نظارت طرزالعمل هیته

 7931معلومات سال  یجمع آور یپلان برا بیترت

 قبلسال  یها آموخته با در نظر داشت
 %733 7 7 شده هیته یها پلان تعداد

سال  یارقام مکاتب برا یو پاکساز یآور جمع

 در سراسر کشور  7931

معلومات آن  کهیاتیولا تعداد

 دهیمواصلت ورز
92 35 733% 

 یلیگزارش تحل وکتاب سالنامه و نشر  بیترت

ه سه ب یولسوال و یتیولا ،یمل سطح به یویاحصائ

 لسان

 %33 7 7 شده تهیه اتگزارش تعداد

 ،یآور جمع مورد رد کارمندان تیظرف یارتقا

 یها شاخص محاسبه ارقام، دیتائ و نظارت

 اتیاضیر و یمیتعل

 %+733 071 737 دهید آموزش کارمندان تعداد

 وماه  1بصورت  تیآمر یکار گزارش بیترت

 سالانه
 %100 2 2 شده هیته گزارشات تعداد
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 معلومات یآور جمع طرزالعمل و ها یسیپال بیترت و هیته :اول فعالیت

 دهیگرد کیشر یمیتعل نظارت یعموم استیر و شهر معارف معارف، یها استیر تمام با معلومات یآور جمع طرزالعمل مسوده

 مقام یمنظور ،یابیارز و پلان یعموم استیر یمنظور و دیتائ از بعد. است شده دهیگنجان طرزالعمل نیا در آنها لازم اتینظر و

 . دیگرد خواهد اخذ وزارت محترم

 کیشر یده وگزارش نظارت و یابیارز و سرچیر یها تیآمر با و بیترت معلومات یآور جمع و ارقام از نظارت طرزالعمل مسوده

 یمنظور ،یابیارز و پلان یعموم استیر یمنظور و دیتائ از بعد. است شده دهیگنجان طرزالعمل نیا در آنها لازم اتینظر و دهیگرد

 و سرچیر تیآمر و یگزارشده و نظارت تیمرآ یهمکار با طرزالعمل و طرح نیا البته. دیگرد خواهد اخذ وزارت محترم مقام

  .است گرفته صورت یابیارز

 معلومات یآور جمع و هیاحصائ لیتحل تیآمر کیژیسترات پنجساله پلان هیته :دوم فعالیت

 لیحلت تیآمر کیژیسترات پنجساله پلان هیته بمنظور معارف مشترک مرور گزارشات و معارف وزارت سوم کیژیاسترات پلان

 ریتدو ندهیآ سال پنج یبرا تیآمر ینما دور و اهداف نییتع یبرا یمقدمات مجالس. گرفت قرار مطالعه تحت و مرور هیاحصائ

 اساسب نیعناو ضمن در. است دهیگرد هیته کیژیسترات پلان یبرا یسازمان ساختار و مرور قبل یها سال پلان است، افتهی

 .است دهیگرد کیشر  CBE میت با ینظرخواه غرض و بیترت پنجساله پلان مسوده و نییتع دورنما و اهداف

  مکاتب از احصائیوی معلومات آوری جمع پلان ترتیب: سوم فعالیت

 که رفتهگ قرار قیتطب تحت و بیترت اتیلا و مرکز سطح به کشور ریگرمس و ریسردس مکاتب یبرا معلومات یآور جمع پلان

 یویاحصائ معلومات یها سیتابید در و یآور جمع کشور اتیولا ریسردس و ریس گرم مکاتب یویاحصائ معلومات آن باساس

 .گردیده است ثبت

 ولایات و مرکز سطح به کارمندان ظرفیت ارتقای و آموزش: چهارم فعالیت

 نظارت یاعضا از تن 903 تعداد به مکاتب، یویاحصائ معلومات دیتائ و یآور جمع روند لیتسه بمنظور ،7931 یمال  سال یط

 ،یویاحصائ جات فورمه یپر خانه موارد در تیولا 2 معارف یها استیر هیاحصائ و پلان تیریمد کارمندان و هایولسوال یمیتعل

 . گرفتند قرار آموزش تحت یویاحصائ ارقام تائید و تصدیق و معلومات یآور جمع

 کارمندان و ها برنامه نیمسئول بشمول معلومات یآور جمع و هیاحصائ لیتحل تیآمر کارمندان از تن 13 تعداد به ضمن در

 ارقام قیتصد و هیترب و میتعل یدیکل یها شاخص یمعرف موارد در یآموزش دوره دو یط شهر معارف استیر یویاحصائ

 یآموزش برنامه ومی 03 مدت به کارمندان از تن 71 یبرا همچنان. دندیگرد دیمستف لازم یها آموزش از مرکز در یویاحصائ

 .است دهیگرد فراهم محاسبه و اتیاضیر بخش در

 مکتب پروفایل و ها تابلیت آموزش: پنجم فعالیت

 .است نگرفته صورت بودجه نبود نسبت به مکتب لیپروفا و ها تیتابل ۀحص در کارمندان آموزش

 

 

 



- 13 - 

 

 

 ورقه هشت فورم عوض به درتبلیت ارقام ثبت و آوری جمع پروسه هماهنگی: ششم فعالیت

 لیموبا موضوع ها، ستمیس انکشاف نیح است، دهینگرد یعمل ها تیتبل قیطر از ارقام ثبت پروسه 7931 سال انیجر در

 .گرددیم و تطبیق شامل زین شنیکیاپل

 آن پاکسازی و ارقام سالانه آوری معج: هفتم فعالیت

. است دهیورز مواصلت مرکز به آن یها سیتابید و ثبت ،یآور جمع تیولا 92 مکاتب یمیتعل هیاحصائ یجار سال انیجر در

 اساس به. است دهیگرد لیتکم  %733 و گرفته قرار یپاکساز هیعمل/پروسه تحت مرکز سطح به متذکره یها سیتابید ارقام

 در را ارقام یآور جمع پروسه کیژیاسترات یابیارز و نظارت استیر معلومات، و هیاحصائ لیتحل تیآمر یها تیمسئول و فیوظا

 از که باشد یم موجود مکتب باب 71،319 جمعاً کشور سراسر در تاکنون که است ذکر قابل .است نموده قیتطب کشور سراسر

 یویاحصائ ارقام باشد، یم فعال ریغ و مسدود گوناگون عوامل نسبت به مکتب باب 102 و فعال باب 71،221 تعداد به جمله

 یویاحصائ معلومات یجمعآور  پروسه که است ذکر قابل .ه استدینگرد یآور جمع 7931 یمال سال انیجر در فعال ریغ مکاتب

 احاصل و یپاکساز جهت معلومات یآور جمع و هیاحصائ لیتحل تیآمر نهیزم در که افتی اختتام عقرب ماه یال و آغاز ثور ماه در

 :است هنمود اتخاد را لیذ اقدامات واصله ارقام

 با راستا نیا در .گرفت صورت یارقام نواقصات رفع بمنظور  کابل شهر معارف استیر و اتیولا 90 در کارمندان فیتوظ. 7

 از جهینت در که دیگرد سهیمقا مکاتب معلومات آن باساس و انتخاب شاخص 111 جمعاً شده هیته یوریک پنج از استفاده

 دیگرد استخراج یمعلومات ستمیس از و مشخص اشتباهات یدارا مکاتب شاخص 22 تعداد به شده انتخاب یها شاخص مجموع

 .دیگرد مرفوع موظف میت توسط و برملا مکتب باب 72،122 جمعاً اشتباهات پروسه نیا لیتکم با تینها در و

 مورد شاخص 11 تعداد به که گرفت صورت مرکز سطح به معلومات و هیاحصائ لیتحل تیآمر در ارقام یپاکساز دوم قدم در. 2

 جهینت در که دیرس بملاحظه مکتب باب 1،129 در اشتباهات از مورد 02 یپاکساز پروسه انیجر در. گرفت قرار یبررس و غور

 .دیگرد مرفوع تبامک نیمسئول با میمستق ریغ بصورت یلفونیت یها تماس عهیذر

 عهیذر ماه کی طول در مکتب باب 799 ارقام بود، شده پلان اقرا برنامه در که آزمایشی یفونیتل یسرو قیتطب سوم قدم در. 9

 .است دهیگرد کیشر یجهان بانک محترم اداره با آن یلیتحل گزارش و  یآور جمع فونیلیت

 ارقام سهیقام و دیبازد بمنظور کیژیاسترات یابیارز و نظارت استیر و شنیراجستر لات،یتشک محترم استیر از مشترک میت. 0

 که مکاتب و سهیمقا گریکدی با استیر سه هر یمعلومات ارقام جهینت در که افتی  لیتشک نمونه بطور پروان تیولا یویاحصائ

 مکتب باب 027ًا جمع هروز چهارده دیبازد نیا در. گردید اصلاح آن اشتباهات یفونیلیت یها تماس از بعد داشت اشتباهات

 استیر طحس به معارف کارمندان معلومات نبود نسبت به را کار شنیراجستر تیآمر که است ذکر قابل .گرفت قرار یبررس تحت

 که گردد اضافه EMIS سیتابید در دیبا معلومات نیا که کرد وانمود را آن لیدل و نمود توقف EMIS ستمیس در یولسوال و

 .دارد ستمیس انکشاف و مرور به ارین

 به جهینت در که دهیگرد نظارت دهات انکشاف وزارت توسط آن ارقام  و  کیشر یجهان بانک با مکتب باب 7،301 معلومات. 2

  نیولمسئ با و اتخاذ میتصم هیزمن در که میباشد ریتعم بدون هیاحصائ بخش نزد اما بوده ریتعم یدارا مکتب باب 92 تعداد
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 ماتمعلو همچنان ،صورت گرفت ییبازجو نیمسئول از عمده یها شاخصدر مورد  شد، گرفته یفونیتل تماس مکتب باب 410

 .است هدیگرد کیشر زین مربوطه اتیولا یروسا به لیمیا و مخابره قیطر ازی رسم مکتوب عهیذر متذکره

 

  سالانه تحلیلی گزارش و احصائیوی های سوالنامه ترتیب: هشتم فعالیت

 جهت مذکور سوالنامه. است دهیگرد یینها و بیترت آن مسوده و گرفته صورت یویاحصائ یها سوالنامه نظر دیتجد و مرور

 و است کار تحت پشتو و یدر یها زبان به یلیتحل یویاحصائ گزارش مسوده ضمن در. باشدیم آماده سیتابید انکشاف و طرح

 از نسخه 7،133 جمعاً که است ذکر قابل. شد خواهد سپرده چاپ به یساز یینها از بعد و است نموده شرفتیپ صدیف 33%

 نسخه 233 و پشتو لسان به نسخه 233 ،یدر زبان به نسخه 233 شامل که دیرس خواهد چاپ به یویاحصائ یلیتحل گزارش

 .باشدیم یسیانگل زبان به

 یرهبر و یپلانگذار : نهم فعالیت

 پلان نآ بر علاوه .است گرفته قرار قیتطب مورد و حیتشر ب،یترت تیمرآ نیا کارمندان وار هفته و ماهوار سالانه یکار یها پلان

به  و بیترت 7931 یمال سال سالانه و ماهه شش یکار اجراأت گزارش و گرفته قرار قیتطب مورد و بیترت تیمرآ سالانه یکار

 . است دهیگرد هیارا مرجع مربوطه

 مجالس در زین و است افتهی انجام محوله امور شبردیپ و ییرهنما غرض ربطیذ کارمندان با یداخل وار هفته مجالس ضمن در

 تیآمر( صادره-هوارد) بیمکات قطعه 911 در مورد همچنان .است بعمل آمده اشتراک و ارزیابی پلان یعموم استیر وار هفته

 .اجراأت صورت گرفته است مربوطه

 :پلان از خارج اجراأت

 و کلاتیتش ،یمال یها استیر یها سیتابید در مکاتب سهیمقا EMIS است گرفته صورت. 

  و چک معلومات صورت گرفته و معلومات  یآور جمع بمنظور یدوم یواحدها به یمرکز هیاحصائ یها فورمهارسال

 .است ارسال گردیده یمرکز هیاحصائ محترم اداره به مورد ضرورت

 استخانه پری گردیده  هندوستان کشور میمق سکویونی یویاحصائ یها فورمه. 

 است دهیگرد هیارا اقتصاد محترم وزارت به یویاحصائ معلومات. 

 است دهیگرد ارسال یعموم ماتیتعل محترم تینیمع به یویاحصائ معلومات. 

 سیتابید لیتشک ارقام سهیمقا EMIS است گرفته صورت لاتیتشک استیر سیتابید با. 

 است دهیگرد هیارا افغانستان یاسلام یجمهور استیر محترم مقام به یویاحصائ معلومات. 

 وزارت مربوط قرأا پروژه پلان در که یلفونیت یسرو هیاول یها ساخت ریز یبرا ضرورت مورد زاتیتجه یداریخر 

 .است دهیگرد مراحل یط است شامل معارف

 است دهیگرد هیته افغانستان یاسلام یجمهور معارف صاحب ریوز محترم یخبر نشست یبرا گزارش. 

 حاصله نتایج

 باشد؛یم یمنظور آماده و بیترت ارقام قیتصد العمل طرز و طرح و هیاحصائ یآور جمع طرزالعمل 
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 نیزودتر به که است نموده شرفتیپ %33 و باشدیم کار تحت یولسوال و یتیولا ،یمل سطح به 7931 یویاحصائ کتاب 

 گرفت؛ خواهد قرار استفاده مورد و یینها فرصت

 استیر و کشور تیولا 34 مکاتب هیاحصائ آن باساس که گرفته قرار قیتطب تحت و بیترت معلومات یآور جمع پلان 

 است؛ افتهی انجام آن یپاکساز پروسه  و ثبت ،یآور جمع کابل شهر معارف

 باشد؛یم آماده سیتابید انکشاف و طرح جهت و است دهیگرد یینها و بیترت ها سوالنامه مسوده 

 صورت یمعلومات یتکنالوژ استیر قیطر از تانترن قرارداد عدم نسبت به ارقام یآور جمع لیتسه و تیتابل از استفاده 

 ت؛اس افتهی انجام گردیده بود عیتوز تیآمر نیا همکاران به که تیتابل تیس 3 از استفاده با نظارت پروسه یول نگرفت

 رفته دبلن ها ستمیس از استفاده و ارقام دیتائ و ثبت ،یآور جمع خصوص در اتیولا و مرکز سطح به کارمندان تیظرف 

 .بهبود یافته است مرتبط یها کار و

 عمده مشکلات

 از ارتنظ و یبررس پروسه اتیولا از یبعض در تا شد باعث مناطق یبعض بودن دور و العبور صعب ،یتیامن مشکلات 

 .ردینگ صورت اهمی و رود شیپ به یکند به یویاحصائ ارقام

 اتیولا معارف یها استیر کارمندان توسط یویاحصائ ارقام ثبت در دقت عدم. 

 است هشد کار یمان عقب باعث اتیولا از یبرخ در برق نبود. 

 اتیولا اکثر در هیاحصائ بخش کارمندانو هیاحصائ ریمد نبود 

 احصائیوی ارقام قیتصدتائید و  یسرو انجام غرض ودجهب نبود 

 شکلم که شوندیم میتقس کارمندان ریسا به شان یها کار و ندارند یکاف تیظرف تیآمر نیا کارمند تن 0 تعداد به 

 .باشدیم عمده و یجد

  یشنهادیپ  یها طرح

 یویاحصائ ارقام از ینظارت یها دیبازد یاجرا بمنظور دست دور و العبور صعب آمن، نا ساحات در نهیزم یآور فراهم 

 و درک مسئولیت نمایند ردیگ کار ادیز دقت از ارقام ثبت نیح اتیولا در هیاحصائ و یانتر تاید نیمسئول. 

 تا گردد ایمه شانیبرا یبآ دوامدار برق و یتابآف برق امکان صورت در هستند، روبرو برق کمبود ای و نبود با که اتیولا 

 .دیاین بوجود یسکتگ مربوطه امور در

 استخدام و اعلان آزاد رقابت قیطر از فرصت نیزودتر به آن یاعضا بشمول هیاحصائ های تیریمد یخال یها بست 

 .ردیگ صورت

 شود گرفته نظر در باشدیم یضرور و مهم اصل کی که ارقام قیتصد یسرو یاجرا بمنظور لازم بودجه. 
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 یو گزارش ده نظارت تیآمر

 سال انیجر در خاص گزارشات و یی دوره منظم گزارشات یساز یینها و هیته ل،یتحل ،یآور جمع :یکل هدف :یکل هدف

 .یولسوال و تیولا مرکز، در یاتیعمل پلان قیتطب شرفتیپ از نظارت و معارف، وزارت مختلف سطوح در یمال

 یصدیف

شرفتیپ  

 دستآورد

  سالانه

 هدف

 سالانه
  تهایفعال شاخص 

733%  7 7 
 و نظارت دیتابیس نمودن( update) دیتجد تعداد سیستم های تجدید شده

 7931 یده گزارش

733%  7 7 
 به معلومات یجمعآور ابزار ینگر باز و مرور تعداد ابزار مرور شده

 7931 یاتیعمل پلان اساس

733%  یگزارشده و نظارت یفارمتها یبازنگر و مرور مرور شدهتعداد فارمت های  2 2 

3%  3 1 
 و نظارت کارمندان تیظرف یارتقا پلان بیترت تعداد پلان های تهیه شده

 اتیولا و مرکز سطح به یده گزارش

23%  اتیولا و مرکز سطح به یمراقبت پلان بیترت پلان های تهیه شدهتعداد  2 7 

3%  3 7 
 و نظارت کارمندان تیظرف یارتقا پلان بیترت تعداد پلانهای تهیه شده

 اتیولا و مرکز سطح به یده گزارش

27%  271 420 
ه ب تعداد گزارشات ماهوار تولید شده

 سطح ولایتی

 یاتیعمل پلان قیتطب از  ماهوار گزارش بیترت

  یتیولا سطح به

3%  3 72 
تعداد گزارشات تولید شده به سطح 

 ملی

 یاتیعمل پلان قیتطب از  ماهوار گزارشات بیترت

  ستمیس در آن نظر دیتجد و یمل سطح به

733%  703 703 

تعداد گزارشات ربعوار تهیه شده به 

 سطح ولایتی 

 قیتطب سالانه یها گزارش یآور جمع و بیترت

 سال ربعوار و 7931 سال یبرا یاتیعمل پلان

7931 

733%  9 9 
تعداد گزارشات ربعوار تهیه شده به 

 سطح ملی

 لانپ قیتطب ربعوار یحیتشر گزارش بیترت

 (7931) یمل سطح به یاتیعمل

733%  7 7 
 پلان 7931 سالانه یحیتشر گزارش بیترت تعداد گزارشات سالانه تهیه شده

 یمل سطح به یاتیعمل

733%  7 7 
 از یمل 7931 سالانه یحیتشر گزارش ترجمه گزارشات ترجمه شده تعداد

 یسیانگل لسان به یاتیعمل پلان قیتطب

733%  72 72 
 ترتیب شدهماهوار تعداد گزارشات 

  برای وزارت اقتصاد

 ماهوار  بطور یانکشاف یها پروژه گزارش هیته

 اقتصاد وزارت یبرا
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733%  0 0 
تعداد گزارشات ربعوار تهیه شده 

 برای وزارت اقتصاد

 ربعوار بطور یانکشاف یها پروژه گزارش هیته

 اقتصاد وزارت یبرا

733%  71 71 
تعداد گزارشات تهیه شده برای 

 وزارت مالیه

 و رماهوا بطور ها تیفعال شرفتیپ گزارش هیته

  هیمال وزرات یبرا ربعوار

733%  معارف وزارت تعهدات ربعوار گزارش بیترت تعداد گزارشات تهیه شده تعهدات 0 0 

733%  7 1 
 به زنان امور وزارت به ربعوار گزارش بیترت تعداد گزارش های ترتیب شده 

 زنان امور وزارت یمل یکار پلان اساس

3%  3 9 
 به یمل سطح به ینظارت دیبازد گزارش بیترت تعداد گزارشات نظارتی ترتیب شده

 اتیولا اساس

3%  3 9 
 یمراقبت یها دید باز یدیتوح گزارش بیترت شده تعداد گزارشات نظارتی تهیه

 یمل سطح به

733%  72 72 
 به یساختمان یها پروژه ماهوار گزارش بیترت تعداد گزارشات ماهوار ترتیب شده

 یمل سطح

733%  UPR گزارش بیترت تعداد گزارشات تهیه شده 7 7 

733%  0 0 

 7931 ربعوار و 7931 سالانه گزارش هیته تعداد گزارشات ترتیب شده 

 استیر مقام به جینتا باساس معارف وزارت

 (پشتو و یدر) یجمهور

3%  3 3 
 یراب هیترب و میتعل گزارش بیترت در یهمکار تعداد گزارشات تهیه شده

 (SDG) همه

3%  EFA- GMR گزارش بیترت در یهمکار تهیه شدهتعداد گزارشات  3 3 

733%  دمتح ملل یها ونیکنواسن یها گزارش بیترت تعداد گزارشات تهیه شده 7 7 

733%+  23 7 
 درخواست به نظر خاص گزارشات ریسا یۀته تعداد گزارشات خاص ترتیب شده

 وزارت خارج و وزارت داخل ادارات

77%  0 92 
 سطح به ساحه از ینظارت یها دیبازد یاجرا تعداد بازدید های انجام شده

 اتیولا

733%  72 72 

 هپروژ شرفتیپ از معلومات لیتحل و یآور جمع تعداد گزارشات ترتیب شده ماهوار 

 ا،ربنیز استیر) ربطیذ ادارات از یساختمان یها

 پروژه یریگیپ واحد و تدارکات ،یمال استیر

 (یانکشاف یها

733%  و نظارت کارمندان یها تیقابل یبازنگر و مرور تعداد مرور های انجام شده 2 2 

 آنان تیظرف یارتقا یبرا یگزارشده
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733% تعداد بسته های آموزشی انکشاف  7 7 

 یافته

 در یآموزش یها بسته انکشاف در یهمکار

 موجود ستمیس و ،یگزارشده و نظارت مورد

 معارف وزارت

 بنیادی انکشاف و تحلیل: 1 اصلی فعالیت

 و یگزارشده و نظارت چارچوب دیتجد و یبازنگر  ،1331 سال یگزارشده و مراقبت ستمیس نمودن دیتجد 1.1

  یگزارشده و مراقبت یها فارمت یبازنگر و مرور

 و نظارت نیمتخصص میت توسط 7931 یمال سال یمل یاتیعمل پلان یبرا یگزارشده و نظارت چارچوب ها، فارمت ها، شاخص

 ستمیس و نظر دیتجد 7931 سال در ضرورت مورد معلومات یآور جمع یبرا وزارت نیا یهایازمندین نظرداشت در با یگزارشده

 مورد و بیترت خاص گزارشات یبرا ها فارمت زین و یاتیعمل پلان به مطابق یگزارشده یها فارمت لیقب از یگزارشده و نظارت

 دیتجد 7931 سال یاتیعمل پلان یها شاخص و ها تیفعال اساس به یاتیعمل پلان یگزارشده ستمیس. است گرفته قرار استفاده

 .است گرفته قرار آنان استفاده مورد و نصب یتیولا یکیتخن کارمندان یوترهایکمپ در آن سیتابید و

 :گرددیم انجام لیذ یها تیفعال هدف، نیا به دنیرس یبرا

 ها نامهبر یها تیفعال و یاتیعمل پلان یها شاخص در لازم راتییتغ و نظر دیتجد جهت ها ستمیس انکشاف بخش با یهماهنگ .7

 و گرفته صورت یده گزارش و نظارت تیآمر و ها ستمیس انکشاف تیآمر کارمندان انیم یکار مجالس یبرگزار قیطر از

 نموده میتنظ و دیتجد سیتابید در عرصه سه باساسی پلان عملیاتی را ها شاخص و ها تیفعال تمام تیآمر نیا مسئول شخص

 . است

 سیتابید بنص و انترنت از استفاده با یتیولا نیمسئول با افزار نرم شکل به شده دیتجد یده گزارش یها فورمه ساختن کیشر .2

 زارشاتگ ثبت بمنظور ها سیتابید یساز فعال از نانیاطم حصول و میمستق ریغ بصورت یتیولا نیمسول یها وتریکمپ در

  .است گرفته صورت یاتیملع پلان شرفتیپ ماهوار

 اتیولا  و مرکز سطح به یگزارشده و نظارت تیآمر کارمندان تیظرف یارتقا پلان بیترت 1.2

 یمال سال در اما. گرددیم یینها و بیترتکارمندان  تیظرف یارتقا پلان ،استیر داشته دست بودجه اساس به سال هر شروع در

 فیظاو یاجرا انیجر در کارمندان اما .است دهینگرد بیترت پلان ظرفیت سازی کارمندان بمنظور بودجه نبود نسبت هب 7931

 .است گردیده هیارا نهیزم در لازم یها ییرهنما و گرفتند قرار آموزش تحت

  اتیولا و مرکز سطح به ینظارت پلان بیترت 1.3

 لانپ ،یپلان یریغ یها گزارش بیترت یبرا ازین مورد معلومات افتیدر و یاتیعمل های پلان قیتطب از نانیاطم حصول جهت

 7931 یمال سال یمل یاتیعمل پلان یبرا نظارت چارچوب ها، فارمت ها، شاخص. است دهیگرد بیترت مرکز سطح به ینظارت

 ردمو معلومات دیتائ و یآور جمع بمنظور وزارت نیا یهایازمندین نظرداشت در با یگزارشده و نظارت یکیتخن میت توسط

 . است دهیگرد یعمل و بیترت ضرورت
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  یگزارشده: 2 یاصل تیفعال

 یاتیملع پلان قیتطب از ماهوار گزارش بیترت و یتیولا سطح به یاتیعمل پلان قیتطب از ماهوار گزارش بیترت 2.1

 ستمیس در آن نظر دیتجد و یمل سطح به

 ها اخصش آن اساس به و گرددیم کیشر یگزارشده و نظارت پلان، یتیولا نیمسوول با انهسال یاتیعمل پلان سال هر شروع در

 هیهت ماهوار گزارشات و بعمل آمده نظارت قیدق بشکل ها تیفعال شرفتیپ از تا شودیم دیتجد ها وتریکمپ در سافت بطور

 ماه ازده.دو  یبرا یاتیعمل پلان شرفتیپ ماهوار گزارشات ،دندار وجود آن در یکیتخن همکاران که اتیولا نهیزم در. گردند

 شرحم گزارشات هیته در و دیتول مرکز سطح به ربعوار یدیتوح گزارش و اند نموده ارسال مرکز به و ثبت ستمیس در گذشته

 .است آمده بعمل استفاده آن از سالانه و ربعوار یلیتحل

  یتیولا سطح به یاتیعمل پلان قیتطب از ربعوار یحیتشر گزارش بیترت 2.2

 مرکز به یخواه نظر جهت آن یکاپ سافت و بیترت اتیولا سطح به یاتیعمل پلان شرفتیپ سالانه و ربعوار یحیتشر گزارشات

 لاحاص جهت را یاصلاح بازجواب و ییشناسا را مشکلات ، مرور را واصله گزارشات مرکز، در یکیتخن میت. است دهیگرد ارسال

 زارشاتگ تاکنون. گردیدند ارسال مرکز به شده اصلاح گزارشات یکاپ هارد جهینت در که داشتند ارائه اتیولا به گزارشات مجدد

 اتگزارش اما است، دهیگرد میتنظجابجا و  مربوطه یها لیفا در مطبوع ریغ و مطبوع بصورت و افتیدر کشور تیولا 97 ۀسالان

 جدول به مربوط اتیولا نیمسئول توجه عدم نسبت به مکرر یها تماس وجود با جوزجان و بدخشان پروان، سا،یکاپ اتیولا

 .است دهینگرد یینها و لیتکم الحال تاگزارشدهی  طرزالعمل یزمان

 یاتیعمل پلان قیتطب از یمل سطح به ربعوار یحیتشر گزارش بیترت 2.3

 باساس آن و یآور جمع یمل سطح به 7931 سال یاتیعمل پلان قیتطب از ۀسالان ربعوار و یحیتشر گزارش تهیه یبرا معلومات

 گزارش مسوده ضمن در. است گرفته قرار استفاده مورد و هیتهبصورت شش ماهه و نه ماهه  یاتیعمل پلان شرفتیپ گزارش

 افتیرد از بعد که شریک گردیده است یمرکز یها استیر و ها برنامهبا مسئولین  و بیترت یمل سطح به یحیتشر سالانۀ

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد و یینها فرصت نیزودتر به ،نیمسئول یاصلاح اتینظر

 (1331) یاتیعمل پلان قیتطب از یمل سطح به سالانه یحیتشر گزارش بیترت 2.4

 ۀالانس یحیتشر گزارش ،یگزارشده طرزالعمل بادرنظرداشت و مرکز سطح به ها برنامه معلومات و یتیولا گزارشات اساس به

های  تفاوت یبعض یتیولا یها گزارش در. است دهیگرد یینها و بیترت 7931 یمال سال اول ربع لیاوا در یمل سطح به 7931

. رفتگ قرار استفاده مورد و یپاکساز معلومات و ارقام ها برنامه و اتیولا با تماس از بعد که دیرس بملاحظه یمعلومات و یارقام

 جهینت ردگردید که  ترجمه زین یسیانگل و پشتو یها لسان به یدر لسان بر علاوه و بیترت زین مذکور گزارش خلاصه البته

 دسترس در ربطیذ ادارات و ها برنامه یاصلاح اتینظر از بعد و بیترت وار برنامه بشکل 7931 سال سالانه گزارش یینها ۀمسود

 . شد داده قرار وزارت محترم مقام یرهبر

  1331 سال جیبرنتا یمبتن سالانه پلان قیتطب ربعوار گزارش هیته 2.2

 یها دستآورد و جینتا بر یمبتن سالانه پلان قیتطب از 7931 سال ۀسالان و سوم دوم، اول، ربع  وارربع گزارش ،مرتبه پلان طبق

 استیر به و یینها ب،یترتمرجع مربوطه  یارسال فارمت و درخواست اساس به یجمهور استیر محترم مقام یبرا معارف وزارت

 . است گرفته قرار استفاده مورد و ارسال یجمهور استیر مقام دفتر محترم
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 اقتصاد وزارت یبرا ربعوار بطور یانکشاف یها پروژه گزارش هیته 2.1

 فارمت به مطابق معارف وزارت ۀعمد یها پروژه یکیفز شرفتیپ از( چهارم و سوم ،دوم ،اول ربع) وار ربع گزارشات پلان، طبق

 انکشاف استیر مانند دخلیذ یها واحد کینزد یهماهنگ در گزارش نیا. است دهیگرد ارسال و بیترت اقتصاد محترم وزارت

 را آن مصارف و دستاوردها متوقعه، جینتا ها، پروژه یارقام معلومات معمولاً گزارش نیا. گردد یم بیترت یمال استیر و ربنایز

 .کندیم احتوا

 1331 یمال سال در هیمال وزارت به ها برنامه شرفتیپ گزارش هیته 2.1

 دهیگرد ارسال و بیترت هیمال محترم وزارت یبرا ،7931 یمال سال ربع چهار یبرا ربعوار بصورت ها برنامه شرفتیپ گزارش

 یاه برنامه اساس به یمال مصارف و تیظرف یارتقا ،یدرس کتب کارمندان، معلم، شاگرد، یمجموع معلومات هاگزارش نیا .است

 .کندیم احتوا را معارف

 ورث حمل،) ماهوار بشکل ها پروژه یفیک و یکم شرفتیپ گزارش نه،یکاب ۀمصوب تیهدا و یرسم درخواست اساس به همچنان

 . است دهیگرد کیشر و بیترت زین( جوزا و

 زنان امور وزارت یمل یکار پلان اساس به زنان امور وزارت به سالانه گزارش بیترت 2.2

 معارف وزارت جندر بخش گزارش .گرددیم بیترت جندر به مربوط ۀعمد یها شاخص از مشخص فارمت اساس به گزارش نیا

 . است گرفته قرار استفاده مورد و کیشر ربطیذ ادارات ریسا و زنان امور محترم وزارت با و بیترت ربعوار بصورت

 یمرکز یها برنامه از یمل سطح به ینظارت دیبازد گزارش بیترت 2.3

بمنظور  معارف وزارت یمرکز یها استیر و ها برنامه از بخصوص مرکز در ینظارت تیمامور ،یمال سال انیجر  در پلان طبق

 چهار ربع سال  گزارشصورت گرفته و باساس آن  ،7931 پلان قیتطب ربعوار یها  گزارشجمع آوری و تائید معلومات برای 

 چهارم و سوم ،دوم اول، ربع گزارش تهیه و ارسال گردیده است در ضمن یجمهور استیر مقام به جینتا اساس به معارف 7931

 .است گرفته قرار استفاده مورد و بیترت مرکز در اقتصاد و هیمال وزارت به ماهوار گزارش و

 خاص یها گزارش بیترت: 3 یاصل تیفعال

 اقتصاد و هیمال یها وزارت به معارف وزارت یانکشاف یها پروژه شرفتیپ از یفیک و یکم گزارش بیترت. 1

 فتشریپ از ماهوار گزارشات ها وزارتخانه تا شد گرفته میتصم افغانستان یاسلام یجمهور دولت یرهبر مقام تیهدا اساس به

 .ندینما کیشر اقتصاد و هیمال محترم وزارت با و بیترت شرایخو یانکشاف  یها پروژه یفیک و یکم

 میتقد و بیترت را ماهوار گزارشات ربطیذ ادارات با یهماهنگ در امر نیا لیتعم جهت افغانستان یاسلام یجمهور معارف وزارت

 .است دهیگرد مشخص آن در وزارت  یها پروژه یفیک و یکم شرفتیپ که دینما یم

 بصورت اجرا نیمسئول و ادارات از مشخص یبند زمان طبق یانکشاف یها پروژه قیتطب یچگونگ از نانیاطم حصول جهت

 یها وزارت فارمت طبق شده ینهائ واحد گزارش د،یتائ و دیتوح مرور، از بعد و نموده یآور جمع معلومات و گزارشاتمنظم 

 .است دهیگرد میتقد مربوطه یها وزارت به هارد و سافت بشکل و دهیگرد میتنظ اقتصاد و هیمال

 .است دهیگرد کیشر و بیترت ربطیذ ادارات درخواست به مطابق پلان شامل خاص گزارشات ریسا که است یادآوری قابل
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  ساحه از دید باز: 4 یاصل تیفعال

 یها پروژه از دیبازد و ربعوار بصورت  Monitoring field visit /ساحه از ینظارت یها دیبازد یاجرا 4.1

  یساختمان

 میت توسط( معارف وزارت یمرکز یها استیر و ها برنامه از) مرکز در ینظارت یها تیمامور ،ربعوار بصورت مرتبه پلان طبق

 ،یاتیعمل پلان اجراأت سهیمقا و قیتطب از نظارت شامل ها دید باز نیا که است دهیگرد یانداز راه یدولت کارمندان و یکیتخن

 معارف وزارت یساختمان/ یانکشاف یها پروژه و افغانستان یاسلام یجمهور استیر مقام به جینتا اساس به وزارت پلان قیتطب

 سطح در ها برنامه از نظارت منظور به. آبدیم انجام ها استیر و مربوطه برنامه یهمآهنگ در ینظارت یها دیبازد. است بوده

 کلبش یگزارشده و نظارت نیمتخصص آن برعلاوه و باشند یم شامل یده گزارش و نظارت پلان، یتیولا نیمسوول ات،یولا

 سطح هب اما است نگرفته صورت مرکز در یکار شتریب حجم نسبت به کار نیا .ندینما یم نظارت شان مربوطه اتیولا از ربعوار

 . است آمده بعمل نظارت ها پلان/ها برنامه قیتطب از یده گزارش و نظارت پلان، یتیولا نیمسوول توسط اتیولا

 قیتطب از نانیاطم حصول جهت یمرکز یها استیر و ها برنامه سطح به مرتبه چهار دحدو یمال سال کی  انیجر در علاوتاً 

 تیفعال قیبتط از دیبازد نیا در.  است آمده بعمل دیبازد سوم کیژیاسترات پلان قیتطب و جینتا اساس به پلان ،یاتیعمل پلان

 .است گرفته قرار قیتطب مورد ها تیفعال یاجرا به مرتبط یدیتائ اسناد و دهیگرد حاصل نانیاطم شده پلان یها

 تیظرف یارتقا: 2 یاصل تیفعال

 اتیولا  و مرکز سطح به یگزارشده و نظارت تیآمر کارمندان تیظرف  یارتقا پلان بیترت. 1

 یمال سال در اما. گرددیم یینها و بیترت کارمندان تیظرف یارتقا پلان است،یر داشته دست بودجه اساس به سال هر شروع در

 .است دهینگرد بیترت پلان کارکنان تیظرف یارتقا یبرا بودجه مواصلت عدم نسبت به 7931

 با همراه کارمند هر ،یگزارشده و نظارت تیآمر لیتشک داخل کارمندان یکار تیظرف بردن بلند و لازم یمهارتها انتقال یبرا

 دنکنیم کار دوامدار بصورت همکار شکل به اند دهیگرد استخدام یانکشاف بودجه قیطر از که یگزارشده و نظارت نیمتخصص

 بجا را خوب جینتا که گردد انتقال اوشان به یعمل بصورت لازم یهامهارت ینظارت یها سفر و روزمره رامو یاجرا انیجر در تا

 .است گذاشته

 الس طول  در یمرکز یگزارشده و نظارت یکیتخن میت توسط که مرکز سطح به ینظارت یدهاید باز ،یمال سال انیجر در

 تیریدم بخصوص ها برنامه لیتشک داخل کارمندان به یگزارشده و نظارت ،یپلانگذار به رابطه در لازم یمهارتها ده،یگرد یعمل

 .است افتهی انتقال یمرکز یها استیر و ها برنامه نیمسوول پلان، یعموم

 از که دندیگرد یمعرف تیظرف یارتقا  مختلف یها  ورکشاپ به  تیآمر نیا کارمندان تیاکثر 7931 یمال سال انیجر در

 یارتقا ورکشاپ در تن سه اداره، اخلاق اصول و یادار فساد هیعل مبارزه روزه چهار ورکشاپ در در تن کی تعداد به جمله

 و یسیپال ت،یریمد و اداره ورکشاپ در تن کی متوسط، سطح به یویاحصائ ارقام لیتحل آن یمحتوا که  CBAبرنامه تیظرف

 تمام و   CBA تیظرف یارتقا برنامه در اداره در یویاجرائ یها پروسه صیتشخ به رابطه در تن چهار هفته، دو یبرا یپلانگذار

 .دندیورز اشتراک هیترب و میتعل قیتحق روزه 73 ورکشاپ در آمریت نیا کارمندان

 یهگزارشد و نظارت بخش در سفیونی محترم موسسه یآموزش ورکشاپ یبرا یآموزش یها بسته هیته در یهمکار آن، برعلاوه

 .است گرفته صورت
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 (خاص گزارشات) پلان از خارج اجراأت

 ها وزارتخانه تا شد گرفته میتصم ها، وزارت و یمل یشورا مشترک مجلس در یجمهور استیر محترم مقام تیهدا اساس به 

 ساسا نیهم به. ندینما هیارا گزارش اجراآت شرفتیپ از ربعوار بصورت و نموده ارائه را شیخو تعهدات اتیولا مشکلات حل یبرا

 ،هیتجز و لیتحل از بعد و یآور جمع معلومات کشور اتیولا از یمال سال ربع هر در اتیولا در معارف وزارت تعهدات قیتطب از

 گزارش ن،یبرا بنا گردد،یم کیشر یپارلمان امور در دولت وزارت و رانیوز یشورا با و بیترت دستاوردها از ۀفشرد گزارش

 .است دهیگرد ارسال آن مربوطه مرجع به و بیترت یمال سال ربع چهار یبرا ربعوار بصورت معارف تعهدات شرفتیپ

 ماهه شش بصورت یده گزارش و نظارت تیآمر یکار اجراأت گزارش ،یابیآرز و پلان یعموم استیر یرهبر تیهدا اساس هب 

 .  است گرفته قرار استفاده مورد و بیترت 7931 یمال سال یبرا سالانه و

 مورد و بیترت 7931 سال یبرا معارف وزارت یوردهاآ دست از گزارش خلص وزارت، یرهبر محترم مقام تیهدا اساس به 

 .است گرفته قرار استفاده

 مورد و بیترت 7931 سال معارف وزارت ۀماه شش یها ردآودست از گزارش خلص مختلف، ادارات یها یازمندین اساس به 

 . است گرفته قرار استفاده

 گزارشات معارف، وزارت یگزارشده واحد فارمت طبق همکار موسسات تمام و ده،یگرد فعال همکار موسسات یگزارشده ستمیس 

 یم رائها را یاصلاح اتینظر و مرور را گزارشات یگزارشده و نظارت یکیتخن کارمندان. ندینما یم کیشر و بیترت را شرفتیپ

 .گرددیم کیشر یبعد اجراآت جهت ها پروژه و دونرها یهماهنگ تیآمر و مربوطه یها برنامه با شده یینها گزارشات که ندینما

 شرفتیپ گزارش اقتصاد، و هیمال محترم یها وزارت درخواست و افغانستان یاسلام یجمهور ۀنیکاب ۀمصوب تیهدا اساس به 

 .است دهیگرد کیشر و بیترت( 7931 جوزا و ثور حمل، برج از) ماهوار بشکل معارف وزارت یها پروژه یفیک و یکم

 شتوپ و یدر به یسیانگل از معارف صاحب ریوز جلالتمآب یسخنران ترجمه در یگزارشده و نظارت تیآمر یکیتخن کارمندان 

 . است نموده یهمکار

 جانبه همه یهمکار "ارگ و شهروند" ریوز مناظره نوت کانسپت ترجمه در یگزارشده و نظارت آمریت یکیتخن کارمندان 

 .  است نموده

 یها پروژه امور، ۀادار گزارش یگزارشده ستمیس به رابطه در یمرکز یها استیر و ها برنامه( گان ندهینما) کارمندان به 

 .است شده داده آموزش هیمال وزارت یگزارشده فارمت و ماهوار بطور یانکشاف

 نیا .گرددیم ارسال و بیترت مشخص فارمت در افغانستان یاسلام یجمهور دفتر استیر تیهدا اساس به تختیپا زون گزارش 

 .است دهیگرد ارسال و بیترت 7931 سال یمال سال دوم ربع در گزارش

 گزارش یساز یینها و بیترت در MEC از بعد و نموده جانبه همه یهمکار یگزارشده و نظارت تیآمر یکیتخن کارمندان 

 . است دهیگرد کیشر کیم اداره با مذکور گزارش ،لیتکم

 مورد و بیترت ن،یزاید مناسب فارمت معارف، وزارت یادار فساد هیعل مبارزه عمل پلان مطابق معلومات آوری جمع جهت 

 قیطر از یبعد اجراآت جهت و بیترت آن چهار ربع گزارش و یآور جمع مورد نیاز معلومات جهینت در و گرفته قرار استفاده

 . است دهیگرد کیشر یادار فساد هیعل مبارزه ژهیو تهیکم با معارف وزارت مقام دفتر استیر

 قرارد استفاده مورد و بیترت طفل حقوق و بشر حقوق یها ونیکنوانس گزارش ،معارف وزارت دفتر استیر تیهدا اساس بر 

 . است گرفته

 وژهپر شرفتیپ از ربعوار گزارش یگزارشده ستمیس به رابطه در یمرکز یها استیر و ها برنامه( گان ندهینما) کارمندان به 

 .است شده داده آموزش( اقتصاد وزارت گزارش) یانکشاف یها
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 صورت گرفته است. زنان امور و هیمال اقتصاد، محترم یها وزارت در یگزارشده و یهماهنگ جلسات در اشتراک 

 م انجا خاص گزارشات ریسا و یپلان یگزارشده ستمیس به رابطه در معارف وزارت یها تینیمع یهماهنگ جلسات در اشتراک

 یافته است.

 گرفته صورت جانبه همه یهمکار وزارت از خارج ادارات ریسا و وزارت یرهبر به مختصر گزارشات سازی یینها و بیترت در 

 .است

 است دهیگرد ارسال محترم وزارت آن به و هیته خارجه امور وزارت مشخص یها شاخص گزارش . 

 دهیگرد ارسال محترم وزارت آن به و بیترت خارجه امور وزارت یتقاضا اساس به معارف وزارت یها دستاورد مختصر گزارش 

 .است

 است دهیگرد ارسال فرهنگ و اطلاعات محترم وزارت به و بیترت 7931 سال یبرا وزارت یها وردآدست سالانه مختصر گزارش. 

 مرجع به و بیترت مشرح بصورت 7931 سال چهارم و سوم دوم، ،اول ربع یبرا 7922 قطعنامه یها سوالنامه لیتکم گزارش 

 .است دهیگرد ارسال آن مربوطه

 حاصله جینتا

 ۀحیال درنظرداشت با یکیتخن انکارمنداز  کی هر یبرا یانفراد بشکل و تیآمر یبرا سالانه یکار پلان 7931 یمال سال آغاز در

 دارها متوقعه جینتا و گرفته قرار اجراء و قیتطب تحت آن نیمع زمان در پلان شامل یها تیفعال تمام و بیترتشان  فیوظا

 . است دهیگرد حاصل

 ،یادیبن انکشاف)  یکار مختلف یها عرصه در و بوده مقایسه با پلان مناسبدر  آوردها دست و اجراآت شرفتیپ ،یمال سال یط

 و قتبو پلان شامل یتهایفعال تمام به و است گرفته صورت لازم اجراآت( یهماهنگ جادیا و تیظرف یارتقا نظارت، ،یگزارشده

 .است بوده بخش قناعت نهیزم در حاصله جینتا و ها آورده دست، گرفته صورت یگ دهیرس زمان

 مشرح و یفیک ،یکم گزارشات نمودن فراهم و هیته قیطر از وزارت از خارج و داخل در گان کننده استفاده یمعلومات ضرورت

 .است دهیگرد مرفوع یزمان مختلف مقاطع در ضرورت بر بنا معارفوزارت  یها وردآدست

( یانپل ریغ و خاص گزارشات بیترت بخصوص) پلان از خارج یها تیفعال یاجرا به رابطه در تیآمر نیا که است یادآوری قابل

 نهیمز در بخش قناعت جینتا و داشته ملاحظه قابل یدستآوردها زین دهد،یم لیتشک را تیآمر نیا اجراآت از یمیعظ بخش که

 . است دهیگرد حاصل

 شکل به هرمترقبیغ/یپلان ریغ یتهایفعال نسبت به یکار شتریب حجم و مشکلات از یبعض حاصله جینتا و آوردها دست باوجود

 . است دهیگرد ها تیفعال یاجرا در یسکتگ باعث اشکال از

  عمده مشکلات

 یتدول کارمندان یمسلک دانش سطح بردن بلند منظور به نیمتخصص قیطر از یآموزش مدت کوتاه یها ورکشاپ که آن با 

 اتیولا سطح در یده گزارش و نظارت پلان، یدولت نیمسوول تیظرف هم هنوز است، افتهی ریتدو یدهگزارش و نظارت پلان،

 ستقلم صورت به تا است افتهین ارتقا یا اندازه به آنها تیظرف اما است دهیگرد حل یحد تا مشکل نیا. باشدینم بخش قناعت

 ببرند؛ شیپ به را امور

 یضاف نبود از تیآمر نیا کارمندان تمام و است، آمده انیبم یسکتگ امور یاجرا در یکار مناسب یفضا تیموجود عدم نسبت 

 برند؛یم رنج سخت یکار مصئون

 گرفت؛ صورت ریتاخ سیتابید ستمیس دیتجد در آن نیمع بوقت 7931 سال یاتیعمل پلان یساز ینهائ عدم نسبت 
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 تیظرف یتقاار جامع پلان بنآ دهینگرد تیتثب تاکنون تیظرف یارتقا رالمدتیقص یها برنامه ریتدو یبرا نیمع بودجه نکهیا از 

 است؛ دهینگرد بیترت

 دگردیم یپلان یکارها یاجرا در یسکتگ آمدن انیبم باعث اوقات اکثر یپلان ریغ فیوظا در ادیز تیمصروف و یکار حجم. 

 رددنگ افتیدر آن مناسب وقت در اتیولا گزارشات تا است شده سبب یده گزارش طرزالعمل قیتطب در نیمسئول توجه عدم 

 . است ساخته دار خدشه یمل سطح به را گزارشات یساز یینها و دیتوح پروسه کار نیا که

 

  یشنهادیپ  یها طرح

 یتیترب و یمیتعل یپلانگذار توتیانست قیطر از تواند یم اتیولا سطح در یده گزارش و نظارت پلان، یدولت نیمسوول تیظرف 

 تا دندیدگر مؤظف دنباش یم یانکشاف بست در که یده گزارش و نظارت پلان، یتیولا نیمسوول هم یجانب از و شود برده بلند

 ند؛ینما اجرا یدولت کارمندان یبرا را لازم یها آموزش

 یکارکردها یرو میرمستقیغ و میمستق راتیتاث و بوده اداره مهم اصل کی کارمندان یبرا مناسب ماحول یساز فراهم نکهیاز 

 توجه یکار مناسب ماحول و محل یساز فراهم در تا گرددیم شنهادیپ بنآ. دارد یگزارشده بخش کارمندان خاصتاً کارمندان

 یعموم محترم استیر اما باشد یم معارف وزارت مرکز در بزرگ یها چالش از یکی یکار مصئون یفضا نبود. ردیگ صورت لازم

 شپوش تحت شعبات تمام یبرا مناسب مکان تواند یم یادار و یمال تینیمع کمک به یازسنجین کی یط یابیارز و پلان

 نقل کابل شهر معارف به تواند یم باشد یم کارمند تن 1 حدود به آن در که شنیراجستر دفتر مثال گونه به ندینما جستجو

 عارفم وزارت یها ریتعم ریسا به تواند یم ندارد ربط وزارت مرکز با شانیکارها شتریب که یها استیر نکهیا ای و دینما مکان

 معارف وزارت یاصل ریتعم به مرتبط شانیکارها که نیمشاور از یبعض شعبات املاک، استیر مثال گونه به. ندینما مکان نقل

  شود؛ ینم

 ؛ردینگ صورت ریتاخ آن قیتطب در تا دگرد ینهائ و بیترت نهیمع وقت به دیبا یتیولا یاتیعمل یها پلان  

 ودجهب مراجع ریسا و گان کننده لیتمو با تماسها قیطر از کارمندان تیظرف یارتقا جهت رالمدتیقص یورکشاپها ریتدو یبرا 

 ؛گردد یعمل و بیترت کارمندان آموزش جهت تیظرف یارتقا جامع پلان آن درنظرداشت با تا گردد تدارک لازم

 طبق شان مربوطه اتیولا گزارشات هیارا و هیته زین و یشده گزار طرزالعمل قیتطب نهیزم در اتیولا معارف محترم یروسا 

 . ندینما جانبه همه یهمکار طرزالعمل یزمان جدول

 

 

 

  



- 25 - 

 

 یابیارز و سرچیر تیآمر 1.3 .1

 از لحاص معلومات براساس معارف وزارت یتیترب و یمیتعل خدمات و ها برنامه بهبود ،یسیپال یهانهیانکشاف گز :یکل هدف

 .هیترب و میتعل مختلف یها نهیزم در یاریمع یهایابیارز و قاتیتحق ،یعموم یها یسرو

 یصدیف

شرفتیپ  
 

 دست

 آورد

  سالانه

 هدف

  سالانه 
تهایفعال شاخص   

733% سالانه مشترک مرور طرح هیته تعداد طرح مرور تهیه شده 7 7   

733% مشترک مرور یها سوالنامه هیته تعداد سوالنامه های تهیه شده  2  2   

733%   یساحو یها دیبازد تعداد بازدید های انجام شده 1 1 

733% هیترب و میتعل سکتور مشترک  مرور یاجرا تعداد مرور اجرا شده 7  7   

733% ها پروژه یابیارز طرح هیته تعداد طرح ارزیابی تهیه شده 2 2   

733% سفیونی پروژه یابیارز تعداد ارزیابی انجام شده  7  7   

 GIZ  پروژه یابیارز  تعداد ارزیابی اجرا شده  7 7 733%

733% قاتیتحق یهماهنگ و اجرا تعداد تحقیقات هماهنگ شده 2 2   

13%  9 2  
تعداد مادیول های تحقیقی 

 هماهنگ شده

 ولیماد انکشاف بمنظور ACR پروژه با یهماهنگ

 یقیتحق

733% 7 7 
 یآور جمع بمنظور مک اداره با یهماهنگ  تعداد گزارشات هماهنگ شده

 گزارش بیترت و هیته یبرا معلومات

733%  7 7 
تعداد سند هایکه در آن 

 همکاری صورت گرفته

معارف اصلاحات سند قیتطب و انکشاف در یهمکار  

733%  7 7 
 سند  یبرا یاساس و یویحما یها سوالنامه هیته تعداد سوالنامه های تهیه شده

 معارف اصلاحات

733% 9 9 
تعداد بازدید های انجام شده به 

 سطح مکتب

 اصلاحات سند انکشاف جهت مکاتب از دیبازد 

 معارف

733%  5 5 
 یبرا تیظرف یارتقا یها برنامه نمودن فراهم تعداد آموزش های فراهم شده

 کارمندان

 

 هیترب و میتعل سکتور مشترک مرور

 وعمرف جهت مناسب یها حل راه ارائه و ها چالش ییشناسا ها، شرفتیپ یبررس هیترب و میتعل سکتور مشترک مرور از هدف

 ارقام لیتحل برعلاوه هیترب و میتعل سکتور مشترک مرور در. باشد یم معارف وزارت اهداف به دنیرس و موانع و مشکلات نمودن

 الس مرور تمرکز نکات اساس بر یگروه یها بحث و ها مصاحبه گردد،یم یآور جمع معارف هیاحصائ ستمیس توسط که یکم

 از پس شده، یآور جمع لازم معلومات سپس و ردیگ یم صورت معارف نیمسؤل با یمیتعل مراکز و اتیولا سطح در 7931

 تیولا 1 تعداد به بود قرار شده طرح پلان اساس بر 7931 سال در. گردد یم هیته یمل سطح به مرور گزارش  جامع لیتحل

 .ردیگ صورت دیبازد
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 جاربت به توجه با که آنجا از. باشد یم تیآمر نیا مهم یها تیفعال از یکی ها یابیارز یاجرا ،یجار سال شده هیته پلان مطابق

 سکتور مشترک مرور یاجرا و طرح زین 7931 سال یبرا گذشته یسالها در معارف سالانه مرور یاجرا از آمده بدست جینتا و

 ماتیلتع معلم، هیترب استیر ،یعموم ماتیتعل یها برنامه یهمکار به یابیارز و پلان یعموم استیر توسط هیترب و میتعل

 .است شده انجام اتیولا و مرکز سطح در ،یآموز سواد ،یاسلام ماتیتعل ،یمسلک و یکیتخن

 استیر ،یاسلام ماتیتعل تینیمع ،یعموم ماتیتعل یعموم استیر ،یابیارز و پلان یعموم استیر از متشکل نفره 72 میت دو

 ننگرهار، ،ابیفار بدخشان، بلخ، اتیولا از یمسلک و یکیتخن ماتیتعل مستقل اداره و یآموز سواد تینیمع معلم، هیترب یعموم

 هب دیبازد یمیتعل مراکز و ها یولسوال و تیولا در معارف یبخشها از و شده اعزام دیبازد جهت قندهار، سمنگان، لغمان، هرات،

 و معلمان با را یگروه یها بحث همچنان و یانفراد یها مصاحبه معارف نیمسؤل با ها دیبازد نیا در تا است قرار. آورد عمل

 . باشند داشته شاگردان

 طرح اابتد مرور قیتطب از شیپ معارف وزارت یها برنامه یهمکار به یابیارز و قیتحق تیآمر کارمندان مرور، قیتطب منظور به

 و دهش پلان اتیولا به سفر با. پرداختند آن یها سوالنامه انکشاف به ،یهماهنگ جلسات نمودن دائر با و ساخته ینهائ را مرور

 ینهائ گزارش تا نموده میتنظ و بیترت را شیخو یها افتهی نکیا فوق، یکار یها میت 7931 سال مرور موفقانه قیتطب و اجرا

 .ندینما کیشر صلاحیذ مقامات به را آن

 : فیسیونی پروژه سالانه و سال مهین  رمرو

 پروژه یها تیفعال از یابیارز سالانه پلان مشترک بطور سفیونی موسسه کارمندان یهمکار با یابیوارز پلان یعموم استیر

 .است ساخته را ونسفی

 سفیونی پروژه یا ساله انیم یها تیفعال سفیونی موسسه کارمندان با یابیوارز قیتحق تیآمر ،یابیارز پلان هیته و بیترت از بعد

 شکلب ونسفی پروژه ساله انیم یها تیفعال یابیوارز مرور یها افتهی جهینت در. اند نموده یابیارز و مرور مشترک بصورت را

 . است شده ساخته کیشر بلخ و هرات اتیولا معارف نیمسول با گزارش

 استیر اب. متذکره اتیولا معارف نیمسول اتینظر اخذ از بعد ونسفی پروژه یها تیفعال یابیارز و مرور یینها گزارش جهینت در

 . است دهیکرد هیارا و یساز کیشر ونسفی محترم اداره و یعموم ماتیتعل تینیمع ،یابیوارز پلان یعموم

 کشور نیا دیرس امضا به 2370 سال در آلمان فدرال کشور و معارف وزارت نیب که ۀتفاهمنام به توجه با:  GIZ پروژه یابیارز

 ونیلیم 72 ارزش به نمونه مکاتب عنوان به( تیجمهور یمسلک و یدران شهیعا ،یامان: یها سهیل) مکاتب بهبود و انکشاف در

 پروژه که. گردد یم اجرا و قیتطب GIZ پروژه توسط مکاتب نیا در یانکشاف یها تیفعال. بود داده یهمکار  وعده را  وروی

 دیجد شاگردان جذب ستمیس و معلمان آموزش ،یمیتعل نصاب انکشاف مکاتب، ریتعم یبازساز اعمارو یها بخش در مذکور

 یابیارز مورد آن شده پلان یها تیفعال نظرداشت در با یابیارز و قیتحق کارمندان از تن 9 توسط پروژه نیا و کرد یم تیفعال

 .دیگرد هیارا پلان استیر به گزارش بصورت مذکور پروژه یها شرفتیپ و ها چالش گرفت، قرار

اجراات  پالیسی واجرا و هماهنگی تحقیقات در سطوح مختلف جهت سازمان دهی شواهد و مدارک به منظور بهبود 

 تعلیمی

وظایف و فعالیت های که آمریت تحقیق و ارزیابی انجام میدهد شامل هماهنگی بین ارگانهای تحقیقی داخلی و خارجی، 

و نهاد    ACRبرقراری و ارتباط بین سازمانها و نهاد های همکار، با وزارت معارف می باشد و این آمریت با پروژه 

 داشته است. یها همکار یو هماهنگ قاتیتحق یدر اجرا MECتحقیقاتی
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پروژه اطفال افغان می خوانند یکی از پروژه های بزرگ وزارت معارف می باشد  :خوانند یم افغان اطفال پروژه با یهمکار

سال بوده که هدف آن  2تمویل و از طریق نهاد کریتیف تطبیق می گردد. این پروژه برای مدت   USAIDکه از طرف اداره 

بهبود خوانش در دوره اصول صنفی می باشد. یکی از بخش های این پروژه اجرای تحقیقات و ارتقای ظرفیت تحقیقی وزارت 

در عرصه انکشاف  7931د، همکاری داشته و در سال معارف می باشد. آمریت تحقیق و ارزیابی با پروژه اطفال افغان می خوانن

 چهارچوب

تحقیقی این پروژه و تهیه مواد آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت تحقیقی ادارات معارف همکاری لازم داشته است. این آمریت 

 متذکره را انکشاف داده  است.  یها ولمادیول کورس تحقیق با این پروژه همکاری نموده و مادی 2در انکشاف و ارائه 

 شده است قیتن از کارمندان وزارت معارف در سه دوره تطب 92از  شتریب یکورس متذکره برا ولیماد 9به حال به تعداد  تا

ورکشاپ سه روزه  ولینموده است ودر بخش هر ماد یبا پروژه متذکره همکار یدر ارائه جلسات آموزش تیآمر نیا یکه اعضا

 نموده است.  ریرا دا یا

  یها تیاست که از تمام فعال یقاتیتحق یاز نهادها یکیمک  اداره :در فراهم آوری معلومات MECبا اداره  یهمکار

 باشد. یاداره قرار دارد وزارت معارف م نیکه مورد توجه و تمرکز ا ی. و از جمله نهاد دولتکندیم ینظارت و بررس یادارات دولت

مشخص را در قالب  نشهاداتیهمه جانبه از ادارات معارف انجام داده و پ یابیارز کیاداره مک بنا به درخواست وزارت معارف 

 شرفتیو پ شنهاداتیپ بیارائه شده و به منظور تعق شنهاداتیوزارت ارسال داشته است. اداره مذکور بر اساس پ نیگزارش به ا

ارسال نموده و مطابق به فارمت  یابیو ارز قیتحق تیرا به آمر یش ماه و سالانه فارمت گزارشدهصورت گرفته ربع وار، ش یها

معلومات مورد ضرورت برای  جهینت در که استفارمت را به ادارت مرتبط وزارت ارسال نموده  یابیو ارز قیتحق تیمتذکره آمر

بعد از تحلیل و تجزیه، گزارش تحلیل از تطبیق پیشنهادات تهیه گزارش میک از ریاست های مرکزی وزارت معارف جمع آوری و 

 سال جاری تهیه و با آن اداره محترم شریک گردیده است. چهار ربع( بابت MECاداره محترم میک )

  مذکور  سند سوالات هیته و معارف اصلاحات سند قیتطب و انکشاف در یهمکار

انجام شده  یکیو تخن یاساس ،یویمسوده سند اصلاحات وزارت معارف در سه سطح حما هیدر ته تیآمر نیمهم ا یها تیفعال

سند اصلاحات وزارت  رامونیپ یآن به منظور نظر خواه یساز یو نهائ یابتدائ یسوالنامه ها هیپروسه با طرح و ته نیاست. ا

دست گرفته شد.  یمکاتب رو یشواهد و مدارک، طرح پلان انکشاف یو فراهم آور ی. به منظور مستند سازدیمعارف آغاز گرد

ه در شهر کابل و مکتب گلبت یدالناصریس ،یجهت بهبود سند اصلاحات معارف از مکاتب امان یابیو ارز قیتحق تیهمکاران آمر

 و یویحما یبخشها در را معارف اصلاحات سند مندرج موضوعات و نموده دیبازدکابل  تیولا یوکیش هیقر یبگرام یدر ولسوال

 مودهن هیارا وزارت مقام به و گرفته سند نیا یغنامند و بهبود جهت را مکاتب نیا نیمسؤل اتینظر و ساخته کیشر یاساس

 .است

 سران تعلیم و تربیه به منظور بررسی تصامیم و پالیسی های وزارت معارف سالانه نشست یاجرا

مریت آ ، بنابراین اینتحقیق وارزیابی تهیه طرح نشست سران تعلیم و تربیه بودههر چند یکی از فعالیت های اصلی آمریت 

فعالیت های اولیه طرح نشست سران تعلیم و تربیه را انکشاف داده است. ولی با در نظر داشت هدایت مقامات ذیصلاح فعالیت 

 .میباشدهای بعدی این طرح در حال حاضر متوقف 

  هیو ترب میتعل یمل یچارچوب شاخص ها هیته



- 28 - 

 

به  مذکورو مسوده چارچوب  ریتدو هیو ترب میتعل یمل یسه روزه بمنظور انکشاف چارچوب شاخص ها یآموزش ورکشاپ

اشتراک کننده گان ورکشاپ  ستیصورت گرفته و ل همه جانبه  یراستا، همکار نیاست. در ا دهیگرد هیبرنامه ها ته یهمکار

است.  فتهای انجام کیژیمواد مورد بحث کتاب پلان سترات عیدعوت اشتراک کنندگان و توز ،یحاضر نا،یسه روزه هوتل کابل سر

 مورد مطالعه قرار گرفته است. زین یو مبارزه با فساد ادار شیتفت ،یتدارکات، مال تیریدر ضمن اسناد بخش مد

 مکاتب شاگردان هیعل خشونت منع مسوده هیته

 یمومع ماتیتعل استیر نیمسئول و یعلم یشورا استیر با و دهیگرد هیته مکاتب در اطفال هیعل خشونت منع طرح مسوده

 .است دهیگرد کیشر

 مسوده آن، برعلاوه. است دهیگرد کیشر یعموم ماتیتعل استیر با و هیته مکتب از خارج اطفال کاهش طرح مسوده ضمنا

 .است دهیگرد هیته یسنگر یسرور یب یب یعال سهیل مکتب به یشیآزما بصورت مکتب بهبود پلان

 phone call survey یپلان کار هیته

 هماه شش گزارش آن، برعلاوهمربوطه صورت گرفته است.  ی( با بخش هاphone call survey) یکار پلان هیته در یهمکار

 دهیگرد هیاار( کنندگان لیتمو ها، برنامه نیمسئول ت،ی)آمر مربوطه یها بخش به و بیترتو ربعوار  سالانه یپلان کار وسالانه  و

 .است

 تیظرف یارتقا یها برنامه نمودن فراهم

 یارک مختلف یها بخش در تیآمر نیا کارمندان یبرا را تیظرف یارتقا یها برنامه که است متعهد یابیو ارز قیتحق تیآمر

 :است فراهم گردیدهکارمندان  تیظرف یارتقا جهت لیذ یبرنامه ها . در جریان سال مالیدینما فراهم

 یدر مورد نظام ها یمعلومات کاف افتیو در تیظرف یجهت ارتقا این آمریت کارمندانکشور جهان:  42نظام  مطالعه

 نمودند و موضوعات که هیکشور جهان را مطالعه و خلاصه آن را به همکاران ارا 01 یمختلف، نظام آموزش یکشور ها یآموزش

 .گردید شنهادیو پ ییشناسا بودهو اجرا  قیتطب  قابل به نظام تعلیمی کشور مرتبط و 

 یمیتعل قیجهت اشتراک در کورس تحق 7931در سال  تیآمر نیکارمند ا 73تعداد  به: ACRیآموزش کورس در اشتراک

 انیو ب اتیمرور ادب ق،یطرح تحق هیشده بود اشتراک نموده و در ارتباط به ته ریخوانند دا یکه از طرف پروژه اطفال افغان م

 یو ارتقا سیروند تاس یتحت عنوان بررس یکیرا که  قیدو  تحق تیآمر نیا آن،لازم را فرا گرفتند. بر علاوه  یمسئله آموزش ها

که  ندینما قیارقام طرح و تطب تیفیک یآن بالا ریوتآث یویاحصائ فورم یپرکابل و خانه  تیولا یدر دو ولسوال هیمکاتب ابتدائ

 برنامه ها ضمن آموزش ادامه دارد.  نیا

 از هک کینمیدا ستمیس ورکشاپ به روز سه مدت به یابیارز و قیتحق همکاران: کینمیدا ستمیدر ورکشاپ س اشتراک

 کرده شتراکا شدیم برده شیپ به یتران داکتر توسط و ریدا واشنگتن پوهنتون یهمکار با افغانستان یبرا ینارو تهیکم طرف

 یاه راه مختلف مشکلات یبرا چگونه نکهیا همچنان و دیرس مشکلات عمق به و لیتحل را مشکلات چگونه که را یمهارتها و

 .گرفتند فرا ندینما افتیدر مختلف حل

 به یابیارز و قیتحق تیآمر کارمندان از  تن 9 تعداد به: یسیو مکتوب نو یدر ورکشاپ مبارزه با فساد ادار یریگ سهم

 مکتوب و یادار فساد با مبارزه چون یها مهارت و نموده اشتراک بود شده ریدا یادار اصلاحات توتیانست در که ورکشاپ

 .آموختند را یسینو
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 برنامه در یابیارز و قیتحق تیآمر کارمندان از تن 72 تعداد به: STATAاستفاده از  یدر برنامه آموزش اشتراک

مهارت  و کرده اشتراک مختلف یها دوره در بود شده برگزار (Asia Foundation) ایآس ادیبن توسط که STATAیآموزش

رمندان کا ،گزارشات هیو ته یویارقام احصائ یها لیتواند در تحل یبرنامه م نیرا فرا گرفتند. ا یبرنامه آموزش نیاستفاده از ا

 کند.  تیرا حما تیآمر نیا

 تجدید گزارش تعلیمات دختران 

انجام یافته و تغیرات لازم در آن  7932-7917سروی در مورد سند وضعیت تعلیم و تربیه دختران در افغانستان در سال های 

آورده میشود که برای تجدید گزارش مؤثر است. بنا براین، گزارش تعلیمات دختران برای سال  7931-7932برای سال های 

 تجدید و بروز گردیده است.   7931-7932های 

 یتیریمد و یتیحما یها بخش

ترتیب و  تنظیم سیستم فایلنگ بشکل هارد و سافت مربوط به آمریت تحقیق و ارزیابی ترتیب و  تنظیم سیستم فایلنگ: 

به گونه درست در سال جاری انجام گردیده و جهت حل مشکلات و پراگندگی کارهای  این آمریت سیستم فایلنگ را در بخش 

 کرد و در این بخش تمام گزارشات ماهوار کارمندان آمریت تحقیق بگونه منظم درج سیستم گردیده است.حمایتی خود ایجاد 

 یابیارز و قیتحق تیآمر کارمندان یها تیفعال از ها گزارشگزارش ماهوار و ارسال آن به مراجع مربوطه:   بیو ترت هیته

 .است دهیگرد دیتوح و بیترت ماهوار بشکل

 نیمع یجا در را ها کتاب و  نموده یگذار کود را تیآمر نیا ها کتاب ،یابیارز و سرچیر تیآمرکتابخانه:  میو تنظ بیترت

جهت مطالعه   یابیوارز قیتحق تیکارمندان آمر یجلد کتب برا 901به تعداد  7931سال  دربرعلاوه آن، .است نموده جابجا  آن

 از کتب جلد 770 حدود) متذکره  یاست که بعد از مطالعه کتاب ها دهیگرد عیشان توز یکار یها تیو بلند بردن ظرف

 است.  دهیدو باره اخذ گرد (تیآمر کارمندان

 در. است دهیورز مواصلت تیآمر نیا به مکتوب قطعه  229 و  دهیگرد صادر و ریتحرقطعه مکتوب  207به تعداد  همچنان

 .است  دهیگرد سیتابیو صادره ثبت د وارده بیمکات و  هشد اجراات استعلام قطعه 19 تعدادبه  ضمن

  عمده مشکلات

 یابیو ارز قیدر بخش تحق تیآمر نیکارمندان ا یبرا تیظرف یارتقا یبرنامه ها کمبود . 

 یم مرور گزارش هیته در ریتاخ باعث که آن نیمع زمان و وقت در ارقام و معلومات دان قرار دسترس در ادارات یهمکار عدم 

 .گردد

 نداشته باشند و  یمناسب کار یفضا یابیو ارز قیتحق تیباعث شده که کارمندان آمر یصوت یصدا ها و مزاحمت ها سرو 

 نگردد اجرا درست کارها. 

 گرددیم کار اجرا در وقت اعیض باعث تیآمر نیا کارمندان یبرا زنانه و مردانه ییدستشو و تشتاب نبود. 

 است روبرو یصح مشکلات با خاک و گرد اثر از یابیارز و قیتحق تیآمر. 

  یشنهادیپ  یها طرح

 گردد اخذ ازمل ریتداب تا گرددیم شنهادیپ بنا ستین دار خور بر مناسب یکار طیمح از یابیوارز قیتحق تیآمر نکهیا بر توجه با. 

 گردد فراهم کار به مرتبط شتریب تیظرف یارتقا یها برنامه. 



- 30 - 

 

  آن. نیدر وقت و زمان مع ازیادارات جهت در دسترس قرار دادن  ارقام و معلومات مورد ن یبهبود همکار 

 گردد بلند سقف تا شنیپارت دیبا خاک و گرد از یریجلوگ بخاطر. 

 شود برداشته یعمل یگامها شده ذکر موضوعات یبرا. 

 کننده گان لیبرنامه ها و تمو یو هماهنگ انسجام استیر .2

پروژه  یهماهنگ تیآمر ،یمیمؤسسات تعل اتسیاز تأس تیحما تی)آمر تیآمر سه یدارا یلاتیاز نگاه ساختار تشک استیر نیا

 بیبترت لیقرار ذ 7931سال  یآن در ط ی( ما تحت بوده که دستآورد هاگان کننده لیتمو و موسسات یهمآهنگ تیآمر وها 

 :گرددیشرح م

 ادارات معارف یمیمؤسسات تعل لیتشک و اتسیتأس از تیحما تیآمر  2.1

 و  تربیتی ارتقای موسسات تعلیمی دولتی وخصوصی مطابق نورم های تعلیمی و حصول اطمینان از تاسیس و هدف کلی:

 سراسر کشور. ازمقرره موسسات تعلیمی خصوصی 

 یصدیف

 شرفتیپ

 دستآورد

 سالانه

هدف 

 سالانه
ها تیفعال شاخص  

23%  703 933 
  دیجد مکاتب سیتاس از تیحما  شده سیتاس مکاتب تعداد

هیابتدائ  

91%  19 233 
 به هیابتدائ از مکاتب یارتقا تیحما  افتهی ارتقاء مکاتب تعداد

  متوسطه

21%  10 723 
 به متوسطه مکاتب یارتقا تیحما  افتهی ارتقاء مکاتب تعداد

  سهیل

3%  3 23 
 شده تیحما مکاتب تعداد

  یکوچ

 یبرا دیجد مکاتب سیتاس از تیحما

  یکوچ اطفال

73%  2 23 
 مختلط سهیل مکاتب هیتجز از تیحما  شده هیتجز مکاتب تعداد

( اناث و ذکور) بخش دو به  

93%  3 93 
  شده تیحما مدارس تعداد

 

  دیجد مدارس سیازتاس تیحما

3%   دیجد دارالعلوم سیتاس از تیحما  شده تیحما دارالعلوم تعداد 73 3 

13%    دیجد دارالحفاظ سیتاس از تیحما  شده تیحما دارالحفاظ تعداد 73 1 

22%  9 72 
 ارتقاء یها مدرسه تعداد

  افتهی

  دارالعلوم به ارتقأمدرسه از تیحما

72%  9 23 

 یکیتخن موسسات تعداد

 در شده تیحما  یمسلک

 ها یولسوال

 یمیتعل موسسات سیتاس از تیحما

  هایولسوال در دیجد یومسلک یکیتخن
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3%  3 73 
  د،یجد یویحما مراکز تعداد

  شده تیحما

 یویحما مراکز سیتاس از تیحما

  ها یولسوالـــــ در معلم هیترب دیجد

21%  
037،77  

 
333،23  

 دیجد یها کورس تعداد

  شده تیحما

 سواد یها کورس جادیازا تیحما

(  کشور سراسر در دیجد  یآموز ) 

31%   نام رییتغ اسناد مراحل یط  شده مراحل یط اسناد تعداد 033 932 

20%  20 733 
 داده نام رییتغ موسسات تعداد

  شده

 منظور یمیتعل موسسات نام ریتغ

   شده

733%  333،71  71،333 
 تیحما یها بست تعداد

  شده

 بست( 333،71) عیتوز از تیحما

7931 سال یبرا یلاتیتشک دیجد  

 

 پلان به مطابق 1331سال شده منظور جدید های بست از استفاده با تأسیسات از حمایت: اول فعالیت

 تشکیل داخل های بست از یا و یژیکاسترات

 7931بست جدید برنامه های تعلیمات عمومی، اسلامی و تربیه معلم برای سال  71،333 تقسیمات 7931سال جریاندر 

 است.  دهینورز مواصلتتاکنون  یجمهور استیر محترم مقام از ها بستاین  منظوریصورت گرفته اما 

صورت  ولایت کشور 23در  7931سال  یاستفاده از بست ها با دیجد هیباب مکتب ابتدائ 703 سیاز تأس تیحما همچنان

باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به  10و  ولایت 29در  باب مکتب ابتدائیه به متوسطه 19 علاوه بر آن، از  است.گرفته 

ولایت کشور  21در ارتقاء داشتند بمنظور فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه شان با حفظ تشکیل موجود 

انجام از داخل تشکیل بخش )نسوان و ذکور(  باب لیسه مختلط به دو 2حمایت صورت گرفته است. در ضمن حمایت از تجزیه 

 یبه ارتقا ازیباب مدرسه که ن 9و  دیباب دارالحفاظ جد 1 د،یباب مدرسه جد 3 سیتأس از یمال سالهمچنان طی  است. یافته

  لازم صورت گرفته است.  تیحمادارالعلوم داشت 

سال  یبست ها هیبا استفاده از سهم تیولا 9در  یو مسلک یکیتخن ماتیتعل دیباب مکتب جد 9 جادیاز ا تیحما آن،بر علاوه  

 است.  افتهیانجام  7931

 تعلیمی موسسات نام تغیر و نامگذاری :دوم فعالیت 

 یذارنامگکه از جمله  افتهیانجام  یمینام موسسات تعل ریتغ بر یمبن شنهاداتیوپ ضیمورد عرا 932مراحل تعداد  یط و یبررس

ر و شه ابیفار ،یپروان، غزن اتیولا دوباره به نام و ریتغ وزارت محترممقام  یمنظور و  ونیسیکم صلهیف از بعد آن مورد 20

 نام آن معذرت خواسته شده است.  ریاز تغ ودهین حهیکه در مطابقت به لا یو موسسات متباق است شده کابل اطلاع داده

 

 عمده مشکلات

 افغانستان یاسلام دولت صالحه محترم مقامات جانب از معارف وزارت یبرا دیجد یلاتیتشک یها بست یمنظور عدم. 

  یشنهادیپ  یها طرح

 یمیتعل موسسات یازمندین ورفع ،ارتقا سیتاس جهت دیجد یلاتیتشک یها بست یمنظور. 
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 ها پروژه یهنگهمآ تیآمر 2.2

 آن. یقو تطب یبهبود پلانگذار یبرا یاتبرنامه ها در سطح مرکز و ولا یهماهنگ یتو تقو یجادا :کلی هدف

 شاخص ها تیفعال
 هدف

 سالانه

وآدست

 رد

  سالانه

 یصدیف

 شرفتیپ

 اه برنامه با یساختمان یپروژه ها قیدر تطب یهمآهنگ

 اتیولا و مرکز در معارف ادارات ریسا و

بمنظور اعمار شامل  کهیپروژه ها تعداد

  دهیپلان و هماهنگ گرد
323 33 93% 

 ماتیعلت ) ها برنامه یساختمان یها قرارداد یهمآهنگ

و سواد   یمسلک و یکیتخن معلم، هیترب اسلام، ،یعموم

 اقتصاد محترم وزارت با یآموز

همآهنگ  یساختمان یهاقرارداد تعداد

 شدهارسال  و
11 92 12% 

 بعد یفرهنگ و یمیتعل موسسات نمودن راجستر و ثبت

 سیتابید در اسناد لیتکم و مطالعه از

بت ث یو فرهنگ یمیموسسات تعل تعداد

 شده  یو معرف
72 1 03% 

 یمل توتیانست انیم ارتباط جادیا و یهمآهنگ

 ربمنظو ات،یولا و مرکز معارف یها استیر و یپلانگذار

 کارمندان یمعرف و تیشمول

شده به دوره  یکارمندان معرف تعداد

 یآموزش یها
993 019 723% 

 و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت جلسات یهمآهنگ

  اتیولا
 ٪733 7،323 7،323 شده  زاربرگ و فعال مجالس تعداد

 بیترت و ربعوار و ماهوار یگزارشده ستمیس جادیا

 سالانه و ماهه نه گزارشات
 %733 71 71  شده دیو توح بیگزارشات ترت تعداد

 %733 90 90 شده  یابیکارمندان ارز تعداد به منظور بهبود امور  تیکامندان آمر یابیو ارز نظارت

 زدرمرک معارف ذیربط ادارات سایر و ها برنامه با ساختمانی های پروژه تطبیق در همآهنگی: اول فعالیت

 ولایات و

 استیر ری( و تعمسهیمتوسطه و ل ه،یشامل مکاتب )ابتدائ یعموم ماتیباب مکاتب مربوط به برنامه تعل 20 یو همآهنگ یمعرف

 یپروژه ساختمان باب 1،  یاسلام ماتیمربوط به برنامه تعل یباب پروژه ساختمان 70(، اتیمعارف مرکز و ولا یها تیآمر معارف و

 یباب پروژه ساختمان 2 ،یمسلک و یکیتخن ماتیتعل برنامه به مربوط یساختمان پروژه اب 70معلم ،  هیمربوط به برنامه ترب

به  یآنها در پلان ساختمان تیمانده و شمول یاحاطه، کار باق واریاعمار د ر،یغرض اعمار تعم  یمربوط به برنامه سواد آموز

 .فرستاده شده است در مرکز  یویحما یها استیمربوطه و ر یها استیر

 اقتصاد محترم وزارت به ساختمانی های قرارداد همآهنگی: دوم فعالیت

 وزارت هب یآموز سواد و یمسلک و یکیتخن ماتیتعل معلم، هیترب ،یاسلام ،یعموم ماتیتعل مکاتب یساختمان پروژه 92 قرارداد

پروان و شهر کابل غرض حل مشکلات  اتیپروژه مربوط ولا 2ضمن در مورد توقف کار  دراست.  دهیگرد ارسال اقتصاد محترم

ورق لست مکاتب  0و  دهیپروژه آغاز نشده به بخش مربوطه اطلاع گرد 73اطلاع داده شده است. برعلاوه آن،  ربطیبه مراجع ذ

 است.  دهیبه مراجع مربوطه ارسال گرد یغرض اجراأت بعد سایکاپ تیمعارف ولا استیر ریبدون تعم



- 33 - 

 

 یراه حلها افتیکابل غرض در یشهر یجوزجان و مشکلات حوزه ها تیده گانه ولا یهایجداول مشکلات ولسوال همچنان

 یمل تیامن یشورا 7922 قطعنامه افغانستان یمل عمل پلاناز  یکاپ کیاست. ضمناً  دهیارسال گرد ربطیمناسب به مراجع ذ

 .است شده ارسال مربوطه بخش به 7931 یمیتعل سال مکتب زنگ طرح ورق 22 و بشر حقوق و

 دردیتابیس اسناد تکمیل و مطالعه از پس فرهنگی و تعلیمی راجسترموسسات و ثبت: سوم فعالیت

لی و الملبعد از مطالعه و بررسی اسناد و ثبت آن در دیتابیس، بریاست محترم روابط بین ی میتعل هموسس باب 1تعداد  به

 .فرهنگی غرض اجراآت بعدی معرفی و ارسال شده است

فعالیت چهارم: همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی پلانگذاری و ریاست های معارف مرکز و 

 ولایات

ولایات مرکز و های معارف ریاست تن از محصلین دوره های آموزشی دهم، یازدهم، چهارم شبانه، هشتم و نهم از  299 دعوت

صورت گرفته است. برعلاوه آن، به پلان گذاری تعلیمی انستیتوت ملی ارایه کار عملی سمستر چهارم و معرفی آنها به غرض 

تن محصل دوره های هشتم، یازدهم و دوازدهم بعد از سپری نمودن موفقانۀ ارزیابی نهایی سمستر چهارم دوباره  722تعداد 

 .دندیگرد یمعرف شان مربوطه اتیلابه و

 طهمربرو یها استیر به چهارمسمستر  یکار عمل لیغرض تکم یمرکز یها استیدوره سوم شبانه از ر نیتن محصل 21 یمعرف

 به آنها یمعرف سمستر چهارم و یکارعمل هیغرض ارا یمرکز یها استیدوره سوم شبانه از ر ر نیتن از محصل 01 یمعرف شان،

 یعمل کاراز ارائه  دبع شان اتیولا به ازدهمی دوره نیمحصل از تن 02 یمعرف ،یتیترب و یمیتعل یپلانگذار یمل توتیانست

 س،یتخار، بادغ کا،یکابل، پکت اتیمعارف ولا یها استیکارمندان ر تیظرف یارسال فورم پلان ارتقا همچنانسمستر چهارم. 

 استیکارمندان ر تیظرف یفورم ارتقا 9و ارسال  یتیو ترب یمیتعل یپلان گزار یمل توتیبه انست ایکابل، کندهار، بلخ و پکت

 .  صورت گرفته است یارذپلانگ یمحتمر مل توتیبغلان به انست تیمعارف ولا یها

 ولایات تمام و مرکز در همآهنگی مدیریت تیم جلسات همآهنگی: پنجم فعالیت

 ،یقرارداد دیجد معلم 2،333و  دیجد معلم بست 71،333استخدام  رامونیپ یهماهنگ متعدد از جمله جلسات ۀجلس 72 جمعا

 درناث ا نیجلسه طرزالعمل استخدام معلم معارف، و یعال لاتیتحص وزارت نیب سانسیل و یماستر تفاهمنامه قیتطب جلسه

کمبود  تب،مکا یاریمع ریتعم ل،یتشک و بست کمبود مشکلات رامونیپ یدادخواه یمل تهیکم مشترک ۀجلس ،ییروستا مناطق

 خانه و لیتکم رامونیپ یهماهنگ جلسه ،یآموز سیتدر رهنمود رامونیپ ۀسجل ها، شهادتنامه افتیدر و یدرس کتب تیفیو ک

گزارش ربع سوم  یساز یینها رامونیپ یجلسه هماهنگ اقتصاد، محترم وزارت با معارف یاقتصاد یها شاخص جدول یپر

جلسه  ،یتوسعه مکاتب خصوص یژیانکشاف استرات یساز یینها یجلسه هماهنگ ،یمبارزه با فساد ادار تهیکم کیسفارشات م

جلسه  ،یتدارکات رجیپروس بیترت ،یپلان مصارفات هیمکاتب، ته زیپروپوزل تجه هیته یجلسه هماهنگ ه،یو ترب میبا پوهنتون تعل

 یریپذ بیآس سفارشات قیتطب قبال در یجمهور استیر یعال مقام اتیهدا اجراآت گزارش یساز یینها و بیترت یهماهنگ

 مربوطه یها تیفعال و یمل وحدت حکومت ساله چهار یها آورد دست و اجراآت گزارش هیته یهماهنگ جلسه فساد، یها
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 یها تفاهمنامه یامضا رامونیپ یهماهنگ ۀجلس ،معارف وزارت

 یینایچ زبان توتیانست و معارف وزارت انیم یهمکار

  است. افتهی ریمرکز همآهنگ و تدو سطح به وسیسیکنف

 72یات بطور هفته وار و همچنان جلسات همآهنگی به سطح ولا

و مینوت فیصله های مجالس برگزار بوده ولایت فعال  92روزه در 

قابل یاد آوری است  مرکز ارسال میگردد.  بصورت منظم بهشده 

جلسۀ مختلف هماهنگی به سطح مرکز و  917که تاکنون حدود 

تیجه آن به مشکلات رسیدگی ده است که در نولایات برگزار ش

 صورت گرفته است.

ورق گزارش جلسات هماهنگی هفته وار ولایات ، جوزجان ، هلمند ، غزنی در رابطه به کمبود بست معلم ، نبود انترنت  3ارسال 

 .صورت گرفته است در تمام برنامه های ریاست محترم معارف ولایات به مراجع مربوطه

 لاتیتحص محترم وزارت نیب مکاتب موجود معلمان یلیتحص هیسو یارتقا نامه تفاهم یهماهنگ: ششم تیفعال

 معارف وزارت  و یعال

 دهیگرد ارسال ربطیذ گرمراجعیو د تیولا 90و به  دهیو وزارت معارف به امضاء رس یعال لاتیوزارت تحص انیکه م تفاهمنامه. 7

 .است

 رمکاتبد یوکارعمل یآموز سیتدر یبرا هیوترب میتعل یها یپوهنح نیمحصل رشیوپذ پاس چهارده معلمان یمعرف زمیکانیم. 2

 . است دهیگرد یینها اتیولا و مرکز

 و پالیسی و استراتیژیک پلان ، محترم های  ریاست به ساختمانی های داد قرار هماهنگی: هفتم فعالیت

 .ارزیابی و استراتیژیک نظارت

o به رلوگ ، ایپکت ، سایکاپ ، نورستان ، تخار ، ننگرهار ، کابل اتیولا معارف محترم یها استیر پروژه 72 یداد کارساختمان قرار 

 . است دهیارسال گرد ربطیذ مراجع

o است دهیارسال گرد ربطی، به مراجع ذاتیمحترم معارف ولا یها استیپروژه آغاز نشده ر 77 لست . 

o بغلان ، پروان و شهر کابل غرض حل مشکل پروژه ها به مراجع  اتیمحترم معارف ولا یها استیپروژه متوقف شده ر 1 لست ،

 .است دهیگرد ارسال ربطیذ

o یسیپال و کیژیاسترات پلان محترم استیر به شهدا، خانواده به یدگیرس درمورد جمهور سیرئ تیهدا ارسال. 

o مکاتب احاطه یها وارید اعمار  به دررابطه کایامر متحده الاتیا کشور میمق یها افغان کوچک و محدود یها کمک اطلاع ، 

 یریگیپ اعاطل. یسیپال و کیژیاسترات پلان محترم استیر به ، شهیش نصب و نیکلک دروازه لیازقب ماتیترم ، قیعم چاه حفر

 به انیبام تیولا مکاتب باب 10 و معارف استیر ساختمان اعمار درمورد افغانستان یاسلام جمهور سیرئ جلالتماب یها وعده

 .یسیپال و کیژیاسترات پلان محترم استیر

 

 

 

 

 



- 35 - 

 

 : نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امورهشتم فعالیت 

 .است افتهی بهبود ها کارآن  باساسو  گرفته قرار  یابینظارت و ارز مورد کارمندان یکار اجراأتگذشته  طی یک سال

 

 گزارشدهی: نهم  فعالیت

 ربطیذ مراجع به و دیتوح ،بیترت یاجراأت کار یها گزارش آن باساس و دهیگرد جادیماهوار و ربعوار ا یگزارشده ستمیس

 .است دهیگرد ارسال

  عمده مشکلات

 کارمندان یبرا مناسب یجا نبود 

 کارمندان یبرا وتریکمپ نبود 

 یهماهنگ بخش در متخصص کارمندان نبود 

 یشنهادیپ یها طرح 

 یهماهنگ تیآمر کارمندان یبرا مناسب یجا جادیا  

 ازین مورد یها پوتریکم هیته 

 استخدام TA ها پروژه یهماهنگ بخش در متخصص کارمند ثیبح 
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 گان کننده لیتمو و موسسات یهماهنگ تیآمر 2.3

تهیه و ترتیب تفاهم نامه همکاری میان وزارت معارف و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی برای انسجام و  هدف کلی:

 هماهنگی سازی فعالیت های شان مطابق پلان استراتژیک معارف، برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه متوازن و با کیفیت.

 ها شاخص ها تیفعال
هدف 

 سالانه

 رددستآو

 سالانه

 یصدیف

 شرفتیپ

 لیتمو با یهماهنگ یژیسترات و یسیپال هیته

 کنندگان
 %733 7 7 شده هیته یها یسیپال تعداد

 %31 731 773 شده امضاء یها تفاهمنامه تعداد موسسات با ها تفاهمنامه یامضا

 ،یعیتسر ،یمحل صنوف یبرا ها پروپوزل بیترت

 یمسلک و یکیتخن ماتیتعل و یآموز سواد
 %733+ 33 2 شده بیترت یها پروبوزل تعداد

 %23 7 2 شده هیته یآموزش یها طرح تعداد تیآمر کارمندان تیظرف یارتقا پلان هیته

 

 موسسات و کنندگان لیتمو با یهماهنگ یژیسترات و یسیپال بیترت

 یشرکا و معارف وزارت انیم یهماهنگ جادیا و هیترب و میتعل بخش در همکار موسسات یها کمک جذب و جلب بمنظور

 متخصص مبودک و یکار شتریب حجم بر بنا گردد، بیترت ها کمک یهماهنگ بخش در یژیسترات و یسیپال تا است ازین یانکشاف

 عارفم وزارت یانکشاف یها پروژه قیتطب روند بهبود یبرا اما. است دهینگرد هیته یهماهنگ یسیپال تاکنون تیآمر نیا در

 را هیترب و میتعل مشترک مرور و یگزارشده تفاهمنامه، یامضا یها پروسه رهنمود نیا. دارد قرار قیتطب تحت و هیته رهنمود

 . است نموده لیتسه و روشن

 موسسات و کنندگان لیتمو با یهمآهنگ طرزالعمل بیترت

به منظور انسـجام فعالیت های موسـسـات همکار و تمویل کننده گان به اسـاس پالیسی و استراتیژی های وزارت معارف طرز 

 ستا دهیگرد کیشر مربوطه یها بخش باالعمل هماهنگی با موسـسـات و تمویل کننده گان ترتیب گردیده و جهت ابراز نظر 

 است.  دهیآن اخذ نگرد یمنظور اکنون تا یول

ساس ا ت،ی)اهداف، ماموریکل معلومات رندهیگکه در  دهیدگر بیترت گان کننده لیتمو و همکار موسـسـات یبرا لیپروفا فورم

 ( یالم شیتفت گزارشو  یقبل یگزارش پروژه ها ،یبعد یبودجه سالانه، بودجه مصرف شده، بودجه سال ها ت،ینامه، جواز فعال

 ت ثبت در  دیتابیس استفاده از آن استفاده نمود. بدست آمده و جه های موسسات فعالیت و و اسناد لازم در باره سوابق
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 برای درج معلومات مؤسسات و تمویل کننده گان انکشاف دیتابیس 

ــرورت، دیتابیس درج معلومات  ــریع به معلومات مورد ض ــی س ــترس بمنظور دس

ه در است ک ف یافتهمؤسـسـات که قبلاً ایجاد گردیده بود با تغییرات لازم انکشـا

 و کیشر تیآمر نیا یاعضا با و صیتشخ یقبل سیتابید کلاتقدم نخسـت مشـ

 .دیگرد طرح دیجد سیتابید آن باساس و قیتطب آنان سازنده اتینظر

 کنندگان لیدر مورد موسـسات همکار و تمو یمعلومات کاف یدارا سیتابید نیا

بموقع معلومات مورد ضرورت در  یفراهم آور رد را ملاحظه قابل سـهولتبوده و 

 کرده است.  ایکنندگان مه لیخصوص موسسات و تمو

 

 یگزارشده و کنندگان لیتمو یمال یهاکمک  یبرا یپلان کار هیته

 عواررب ماهوار، بصورت ها شرفتیپ منظم گزارش آن باساس و دهیگرد بیترت همکار مؤسسات یمال یها کمک یبرا یکار پلان

 در. ندینمایم تیفعال آن طبق و دهیگرد لیتشک کیژیسترات پلان یها عرصه اساس به یکار یها گروپ. گرددیم هیته سالانه و

 تیمرآ. است دهیگرد هیته یکار پلان یانکشاف یشرکا یبرا و دهیگرد برگزار ماهوار بطور یکار یها گروپ جلسات راستا نیا

 .دینمایم یهمکار مؤسسات گزارشات یساز کیشر و یهماهنگ مجدد، اصلاح مرور، افت،یدر بخش در زین یوگزارشده نظارت

 ارائه سالانه و ربعوار ماهوار، بطور گزارش 71 و یانکشاف یشرکا از گزارش 703  ،یانکشاف شرکان یبرا یکار پلان 2 حالال تا

  .است دهیگرد

 ها با تمویل کنندگان تفاهمنامه یامضا

ــال مالی   تفاهم نامه  731بتعداد  7931در طول س

  با یدولت یها نهاد و ها نهاد ها،با موسسات، انجمن 

 معادل یافغان (2،779،121،370) یمجموع نهیهز

 تیفیبهبود ک جهت ییکای( دالر آمر11،712،332)

مار و اع زیو تجه هیو ترب میبه تعل یمعارف، دسـترس

معارف  صـــلاحیو به امضـــاء مقامات ذ ینهائمکاتب 

 یها تیفعالهمکار موسسات.  استشـده  فرسـتاده

ـــت تفاهمنامه ها  بارا  شیخو  اتیولا دردر نظرداش

 هنامتفاهم  ادداشتیمختلف کشـور عملاً آغاز و نقل 

 قیمفاد تفاهم نامه ها و تطب قیجهت تطب رســماًها 

 .است دهیگرد ارسال آن مربوطه معارف محترم یها استیدر مرکز و ر دخلیذ یها استیبه ر زیدرست، شفاف و بموقع آن ن
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 است.  دهیگرد بیمصرف بودجه پروژه ها به اساس برنامه مربوطه آن ترت لیدر جدول و چارت ذ

 یافغانبه  افتهی صیبودجه تخص مقدار بخش شماره

 3,914,037,934 (رهیو غ زیتجه م،یترم ر،ی)اعمارتعم ربنایز 7

 1,044,190,811 ...یعیتسر ،یمحل ماتی)تعل یعموم ماتیتعل 2

 112,382,749 گرید و معلم هیترب 9

 43,045,420 و حرفه یسواد آموز 0

 یافغان 2،779،121،370 مجموعه

 

 ی مسلک و یکیتخن ماتیتعل و یآموز سواد ،یعیتسر ،یمحل صنوف یبرا ها پروپوزل هیته

 اسناد قتیحق در یمسلک و یکیتخن ماتیتعل و یآموز سواد ،یعیتسـر صـنوف ،یمحل صـنوف یبرا ها پروپوزل بیترت و هیته

 یافانکش یشرکا و ساخته مشخص مذکور یها برنامه قیتطب یبرا استندرد یها تیفعال و ارهایمع دهنده نشان که باشـد یم

ابع من و هکرفت مدنظر را شده مشخص یها تیفعال و ها اریمع یمیتعل یها برنامه انکشاف در تا دینما یم کمک را موسسات و

 گردد.  سمیتق هانیمساو یمال

 ای و بودجه بدون آن یمتباق و داشته بودجه است دهیرس امضاء به 7931 سال انیجر در که یهمکار نامه تفاهم 33 از شـتریب

 متذکره یها پروژه از کیهر یبرا و اســت داشــته بودجه که یها نامه تفاهم از آنعده اســت، دهیرســ امضــاء به یدولت ریدوا با

 مهیضم سازمان سیرئ یمنظور اخذ از بعد و بیترت معارف وزارت یها نورم و اسـتندرها ارات،یمع به مطابق یکیتخن پروپوزل

 .است دهیگرد عقد ها سازمان و معارف وزارت انیم یهمکار نامه تفاهم بعداً دهیگرد تفاهم ادداشتی

 تقویت هماهنگی

یکی از فعالیت های اسـاسی که  این اداره در طول سال بشکل 

زمینه ســازی و ایجاد ارتباط  و انجام نمودهتطبیق  آنراموفقانه 

میان وزارت محترم معارف جمهوری اســلامی افغانستان و نهاد 

هــای دولتی و غیر دولتی در زمینــه هــای مختلف منجملــه 

ــجام برنامه های عقد تفاهم نامه های دو جانبه  هماهنگی و انس

و چنــد جــانبــه هکــذا  جلســـات کمیتــه رهبری پلــان ملی 

و جلســات کمیته مدیریت (  NESP III ) ژیک ســوماســترات

 .باشدیممعارف  یانکشاف یشرکا باپلان استراتژیک سوم 
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  یخارج بودجه معلومات یآور جمع یبرا 2113 یاتیعمل پلان

 بعداً  که شد ارائه کیاستراتژ پلان یرهبر جلسه در و بیتصو ب،یترت یخارج بودجه معلومات یآور جمع یبرا یاتیعمل پلان

 یاتیعمل پلان در و دهیگرد یبند طبقه یآور جمع معارف همکار مؤسسات از یخارج بودجه معلومات شده بیترت پلان طبق

 .شد دهیگنجان معارف وزارت 7931 لسا

 تهیه پلان ارتقای ظرفیت کارمندان آمریت

 تیظرف یاارتق پلان آن باساس و گرفته صورت( سیتابید و یساز بودجه بخش) کارمندان یها تیقابل یسنج ازین راستا، نیا در

 قرار آموزش تحت مربوطه بخش آمر توسط پروژه یساز بودجه روش مورد در کارمندان. است افتهی انکشاف یآموزش مواد و

  .  گرفتند

  امور بهبود یبرا کارمندان ییرهنما و مربوطه کارمندان کارکرد از نظارت

ــه کار نظارت ــورت گرفته و رهنما یاز پروس  ارائه کارمندانمحوله  فیبهبود وظا جهتلازم  یها یکارمندان بطور دوامدار ص

 است.   دهیگرد

 عمده مشکلات

 مناسب؛ یجا نداشتن 

 (؛ و یدولت یها نهاد و دونرها و مؤسسات با ارتباط یبرقرار یبرا تلفن)  یادار امکانات نداشتن...... 

 ت؛یآمر یها بست بودن یخال و کارمندان کمبود 

 یرسم کارمندان از یبرخ یبرا الزحمه/حق یکار اضافه ازیامت نبود. 

 تیآمر نیکار مندان ا یبرا یکارمناسب  یجا نداشتن 

 ها  تیفعال یو هماهنگ ارتباطاتنمودن  برقرارو انترنت بخاطر  رونیب یشماره ها ی) تلفن برا یامکانات ادار نداشتن

 ..(و  یدولت یموسسات و نهاد ها ،با دونر ها

 کارمندان متخصص  کمبود 

 یشنهادیپ یها طرح

 بخش؛ نیا کارمندان تیظرف یارتقا کوتامدت و مدت دراز یها برنامه یساز فراهم 

 شود؛ گرفته نظر در اند محروم ازیامت نیا از که یرسم کارمندان یبرا الزحمه/حق یکار اضافه ازیامت 

 تیآمر یها تیفعال بهتر برد شیپ یبرا یمسلک کارمندان جذب و تیآمر نیا یخال یها بست سپردن اعلان به. 

 هیو دوس میگردد تا اسناد مربوطه بشکل درست تنظ ایاست مه یبه دفتر ضـرور کهیهمانطور یکار مناسـب یفضـا 

 گردد. یبند

 مربوطه فراهم گردد. یبا بخش ها یبمنظور برقرار نمودن ارتباطات و هماهنگ (تلفن و انترنت) یارتباط امکانات   

 تیآمر یها تیفعال بهتر برد شیپ یبرا یمسلک کارمندان جذب و تیآمر نیا یخال یها بست سپردن اعلان به. 
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  یسیو پال کیژیاسترات پلان استیر .3

ه اجراأت ما تحت بوده ک( یسیپالو  یاتیو عمل کیژیاسترات یگذار)پلان تیآمر دو یدارا یلاتینگاه ساختار تشک از استیر نیا

 : گرددیمشرح  لیقرار ذ بیبترت 7931سال  یبا پلان کار سهیمقا در آنها یکار

 یاتیو عمل کیژیاسترات یگذارپلان تیآمر 3.1

 میتنظ و نیتع یبرا یولسوال و یتیولا ،یمل سطح به یاتیعمل و مدت انیم ک،یژیاسترات یها پلان بیترت و هیته  :یهدف کل

 .هیترب و میتعل خدمات ارائه یبرا معارف ادارات یها تیفعال و اهداف بهتر انسجام و

 شاخص ها تیفعال
 اهداف

 سالانه

 دستاورد

 سالانه 

 یصدیف

 شرفتیپ

 معارف یتیولا یپلان سه ساله جار دیفارمت جد هیته

  7033-7931 یسالها یبرا
 %733 92 92 شده  بیترت یپلان ها تعداد

 یمعارف برا یولسوال یسه ساله جار پلانو ارسال  هیته

   7033-7931 یسالها
 %733 021 021 شده  بیترت یپلان ها تعداد

 %100 1 1 متحدالمال  تعداد  اقتصاد و هیمال وزارت به و لیتکم  متحدالمال ارسال

 یشنهادیپ یها پروژه یبرا ها نوت کانسپت بیترت

 7931 سال
 %100 15 15 شده بیترت نوت کانسپت تعداد

ل سالانه سا یاتیعمل پلانو ارسال  یساز یینها ه،یته

  یو ولسوال یتیولا ،یبه سطح مل 7931
 %733 021 021 شده  بیترت یپلان ها تعداد

 %733 92 92 شده  بیترت یپلان ها تعداد  اتیولا 7931سال  یساختمان پلانو ارسال  هیته

ــدو ــات ریت ــاهنگ جلس ــا یهم ــد ب ــا واح ــتیور ه  اس

 ربطیذ یها
 %733 %733 %733   شرفتیپ یصدیف

ــارت ــارکرد از نظ ــدان ک ــه کارمن ــا و مربوط  ییرهنم

 امور بهبود یبرا کارمندان
 %733 %733 %733  شرفتیپ یصدیف

 %733 1 1  کارمندان تعداد تیآمر کارمندان تیظرف یارتقا
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  یتیولا 1411- 1332 یجار ساله سه یمرکز پلان فارمت هیته: 1تیفعال

فارمت  لذا .گرددیم بیترت یمدت سه ساله جار انیپلان م اتیمعارف در سطح ولا یسوم مل کیژیپلان استرات قیتطب منظور به

 دهیرسال گردا یتیولا  نیبه مسئول یو جهت خانه پر دیگرد بیترت کیژیمدت سه ساله مطابق به پلان استرات انیپلان م دیجد

 .است نموده شرفتیپ صدیف)   (  ودارد  انیآن جر یاست که کار بر رو

  1411 یال 1331 یها سال یولسوال  یجار ساله سه مدت انیم پلان هیته: 2تیفعال.

پلان استراتیژیک سوم ملی معارف در سه بخش عمده )کیفیت و مرتبط بودن، دسترسی متوازن و مدیریت موثر شفاف و 

دستیابی به اهداف پلان استراتیژیک ترتیب میگردد. لذا فارمت جدید پاسخگو( ترتیب گردیده است و پلان میان مدت جهت 

ردیده ارسال گ ها ولایات و از طریق ولایات به ولسوالی مسئولین پلان میان مدت سه ساله ترتیب گردیده و جهت خانه پری به

  تکمیل گردیده است. %03این پروسه  است.

 هیمال و اقتصاد وزارت قیطر از آن یزمانبند با 1 شماره المال متحد افتیدر: 3تیفعال

المال متحد بیجهت اشتراک در ورکشاپ ترت این بخشدو تن از کارمندان  فیبعد از توظ یاتیو عمل کیپلان استراتژ تیمرآ

و  لیخواسته شده تکم یارهایمتحدالمال را مطابق به مع یمربوطه، بخش پلان نیمسئول یها ییدر وزارت اقتصاد و اخذ رهنما

 یمتحدالمال تمام برنامه ها برا یدر روشنائ تیآمر نینمودند. ا کیشر یجهت اجراات بعد یو ادار یمال استیبا کارمندان ر

  خواهد نمود.    هیکانسپت نوت ها را ته دیهر پروژه جد

 1332: ترتیب کانسپت نوت ها برای پروژه های پیشنهادی سال 4فعالیت

 یرااست تا ب دهیگرد ریکانسپت نوت دا بیتمام همکاران برنامه ها جهت ترت یبرا یمتحدالمال ورکشاپ آموزش افتیاز در بعد

که خوش  ندینما بیترت هیوزارت محترم اقتصاد و وزارت محترم مال دیمطابق فارمت جد شیخو دیجد یشنهادیپ یپروژه ها

 است.  دهیو به وزارت محترم اقتصاد ارسال گرد هیپروژه ته 15بختانه به تعداد 

  به سطح ملی، ولایتی و ولسوالی 1331 : تهیه و نهایی سازی پلان عملیاتی سالانه سال 5فعالیت 

 کیژیاسترات پلان به مطابق معارف وزارت یها برنامه توسط یولسوال و یتیولا یمل سطح به 1397 سال یاتیعمل یها پلان

 و هیهت( پاسخگو و شفاف موثر، تیریمد و متوازن یدسترس بودن، مرتبط و تیفیک) یعنی یکتگور سه در معارف یمل سوم

 معارف وزارت تیسا بیو و تیولا معارف یها استیر ،یمرکز یها استیر ها، برنامه به قیتطب جهت و است دهیگرد بیترت

 . است دهیگرد ارسال و انتقال

  اتیولا 1331 سال یساختمان یها پلان یساز یینها و هیته :6تیفعال

 اساس به 7931 سال یبرا یساختمان پلان آن، برعلاوه. است دهیگرد هیته 7931 سال یبرا اتیولا یساختمان پلان 92 تعداد به

 اعمار جهت یساختمان پلان همچنان. است دهیگرد بیترت مربوطه برنامه با مشوره در شده نییتع هیسهم و اتیولا نیب توازن

 .است دهیگرد ارسال دهات انکشاف و ایاح وزارت به و بیترت شده نییتع یارهایمع به مطابق یمحل مواد از مکتب 1،333

 ماً رس مربوطه وزارت به استیر مقام تیهدا از بعد که دهیگرد هیته( مسکن و یشهرساز وزارت)  اعمار یساختمان پلان ضمن در

 رممحت وزارت به و بیترت بود، دهیگرد شنهادیپ وکلا طرف از که مکاتب اعمار جهت یساختمان پلان علاوتا،. شد خواهد ارسال

 . است دهیگرد ارسال مسکن و یشهرساز

 .   است دهیگرد ارسال مسکن و یشهرساز وزارت به و هیته ها یکوچ یبرا مکاتب اعمار جهت یساختمان پلان همچنان
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 .  باشد یم کار تحت فعلاً  و کیشر ربطیذ ادارات با که دهیگرد بیترت اقرأ برنامه تحت مکاتب اعمار جهت یساختمان پلان ضمناً

  

 ربطیذ یها استیور ها واحد با یهماهنگ جلسات ریتدو: 1 تیفعال

 انجام بطریذ یها استیر تمام با ازین اساس بر و دوامدار بطور ینپلا یها تیفعال انجام و ها پلان بیترت منظور به یکار جلسات

.  است دهیگرد اخذ شان اتینظر و ها مشوره و کیشر آنها با داشته وجود یکار پروسه انیجر در که یکیتخن مشکلات و دهیگرد

 یهماهنگ وار هفته  جلسات در ها برنامه با یهماهنگ تیآمر درخواست بر بنا تیآمر نیا کارمندان تعداد کی ن،یبرا علاوه

 . اند نموده جانبه همه یهمکار شیخو یکار ساحه به مطابق شیخو سهم به  و اشتراک

 امور بهبود یبرا کارمندان ییرهنما و مربوطه کارمندان کارکرد از نظارت: 2 تیفعال

 هدیگرد هیارا شان محوله فیوظا بهبود جهت را لازم یها یرهنما و گرفته صورت دوامدار بطور کارمندان یکار پروسه از نظارت

 . است

  کارمندان تیظرف یارتقا: 3 تیفعال

 از تن 2  است، نموده یمعرف یمیتعل یپلانگذار توتیانست به را شیخو کارمندان از تن 0 یاتیعمل و کیژیاسترات پلان  تیآمر

 علاوه. است دهیگرد یمعرف هندوستان کشور به تن 7 و بودجه بیترت پروسه در جندر به پاسخگو بودجه ورکشاپ به کارمندان

 . دهند انجام بهتر را شان محوله فیوظا تا شده هیارا کارمندان به کار نیح یعمل یها ییرهنما ،نیبرا

 انجام سایر وظایف جهت کسب اهداف اداره: 

 به نظر آن مشکلات حل و دهیگرد منظور معارف وزارت یبرا 7931 سال یمل بودجه در که یساختمان پلان بیترت 

 .پارلمان محترم یوکلا یدرخواست

  ولایت به وزارت محترم شهرسازی و مسکن  72ترتیب پلان ساختمانی  

  ترتیب پروفایل ولایات 

 اولویت بندی پروژه های معارف که به شهر سازی و مسکن ارسال گردیده 

 ها یکوچ یبرا یساختمان پلان بیترت  

 مسکن و یشهرساز محترم وزارت به آن ارسال و که یساختمان یها پروژه مشکلات نمودن حل  

 یاتیعمل و کیژیاسترات یپلانگذار تیآمر یکار یها جریپروس بیترت  

 تیولا 71 در افتهی انکشاف کمتر و امن نا اتیولا یبرا یساختمان پروژه 13 بیترت  

 زنان یبرا یاتیعمل پلان بیترت  

 یخصوص و عامه مشارکت باالقوه یها پروژه یبند تیاولو و یساز آماده دستورالعمل ساختار بیترت 

 معارف وزارت دیجد یساختار بیترت 

 پشتو لسان به یتیولا و یمل 7931 سال یاتیعمل یها پلان هیته  

 پشتو لسان به یتیولا لیپروفا هیته 

 اتیولا به آن ارسال و پشتو و یدر یها لسان به 2371 سال یبرا سفیونی یها پلان نمودن خلاصه و بیترت. هیته 

 اقتصاد محترم وزارت به معارف وزارت یانکشاف یها پروژه یها گزارش و ها پلان لیتکم 

 نیمهاجر جلسه در اشتراک همچنان و نیمهاجر وزارت به معارف وزارت از نیمهاجر پلان هیته  

 هندوستان کشور یها کمک یبرا یساختمان یها پروژه نوت کانسپت بینرت  



- 43 - 

 

 هندوستان کشور کمک یها پروژه گزارش هیته 

 فرهنگ و اطلاعات و نیمهاجر وزارت جلسات در اشتراک  

 یدر به شده ترجمه شنیفاوند ایاش اداره استطاعت قابل یخصوص مکاتب نوت کانسپت هیته  

 آن گزارش هیته و جلسات در اشتراک کیم یها نتیپا فوکل ستیل هیته  

 اضطرار حالت در ماتیتعل یها پروژه ینظارت پلان هیته 

 نیچ کشور به اعمار جهت معارف وزارت ریتعم و مکاتب یساختمان پلان هیته  

 سوم کیژیاسترات پلان شنیپرزنت هیته  

 سفیونی یمل و یتیولا یها ورکشاپ یبرا ها پلان بیترت و ها یآمادگ  

 بودجه و نوت کانسپت بیترت  (Afghanistan education task force)AETF  

 شنیفاوند ایاش استطاعت قابل یخصوص مکاتب یبرا یکار گروپ فیوظا حهیلا هیته  

 شیفاوند ایاش یالملل نیب و یمل نیمشاور فیوظا حهیلا هیته  

 اس یا ام یا یها سریاف یبرا محصول اساس به یکار پلان و فیوظا حهیلا هیته  

 شده بسته مکاتب به رابطه در کایامر سفارت کارمندان با جلسه میتنظ  

 هیته نانهمچ و طاعتتسا قابل و یخصوص مکاتب پروپوزل هیته منظور به شنیفاوند ایاش با مسلسل جلسات میتنظ 

 .جلسات نوتیم و اجندا

 هیمال وزارت محاصل ربعوار یانکشاف یها پروژه از ها گزارش ارسال و هیته  

 اضطرار حالت در ماتیتعل گزارش ترجمه  

 یاسلام ماتیتعل و یمسلک و یکیتخن ماتیتعل یانکشاف یها پروژه پلان هیته 

 یساز شهر وزارت یها تیمسول و فیوظا حهیلا بیترت و هیته  

 هیاجرا محترم استیر یبرا یج ید اس یها شاخص دیتوح  

 ایکور کشور توسط مکاتب اعمار یبرا نوت کانسپت و پروپوزل هیته 

 جاپان کشور به یآموز سواد یها کورس یبرا نوت کانسپت و پروپوزل هیته 

 معارف وزارت زون پنج در سفیونی اداره ساله مهین مرور یها ورکشاپ گزارش هیته 
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 عمدهمشکلات  

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

 مکاتب اعمار پلان ارسال و یاتیعمل یها پلان یارقام راتیتغ به رابط در ها اتیولا و برنامه یهنگ هما عدم . 

  دیجد یها پروژه یبرا نوت کانسپت بیترت و هیته در برنامه یهماهنگ عدم. 

 و توبمک ل،یمیا به)  یاتیعمل یها پلان ساختن انیجر در ها برنامه نیمسئول یریپذ تیمسئول و ییگو پاسخ عدم 

 (. تلفن

 7033 یال 7931 مدت انیم یها پلان ساختن انیجر در اتیولا ییپاسخگو عدم. 

 گسترده بطور یلسوال و و یتیولا مدت انیم یها پلان در یارقام اشتباهات. 

 یشنهادیپ یها طرح 

 حس تیتقو بمنظور ها برنامه نیمسئول یسو از یاتیعمل یها پلان هیته خصوص در ها طرزالعمل یریگیپ و قیتطب 

 تیملک

 نیمسئول نیب مکاتب اعمار پلان ارسال و یاتیعمل یها پلان یارقام راتیتغ خصوص در یهماهنگ تیتقو و جادیا 

 اتیولا معارف یها استیر و ها برنامه

  گردد تیتقو و جادیا دیجد یها پروژه یبرا نوت کانسپت بیترت و هیته مورد در ها برنامه نیمسئول یهماهنگ. 

 تیقوت و جادیا( تلفن و مکتوب ل،یمیا به) یاتیعمل یها پلان ساختن انیجر در ها برنامه نیمسئول نیب یهماهنگ 

 .گردد

 گردد تیتقو 7033 یال 7931 مدت انیم یها پلان ساختن انیجر در اتیولا نیب یهماهنگ. 

 صورت ربطیذ نیمسئول طرف از ها یلسوال و و اتیولا مدت انیم یها پلان نمودن هیته خصوص در شتریب دقت 

 .ردیگ

 ردیگ صورت اتیولا نیمسئول یسو از ها پلان ارسال در شتریب توجه. 
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 یسیپال تیآمر 3.2

 خلدا یسیپال جلسات یهماهنگ و یانداز راه قیطر از یساز یسیپال یها پروسه شتریب هرچه انسجام و میتنظ :یکل هدف

 و ها یسیپال انکشاف رهنمود بیترت و هیته ،یرونیب یها نهاد در معارف با مرتبط یها یسیپال جلسات در اشتراک و وزارت

 (.معارف یمل یسیپال) منسجم و واحد سند کی در معارف وزارت یها یسیپال دیتوح همچنان

 شاخص ها تیفعال
 اهداف

 سالانه

 وردآدست

  سالانه

 یصدیف

 شرفتیپ

 یها یسیپال انکشاف در یهمکار و یهماهنگ

 معارف وزارت

 یها یسیپال تعداد

  شده یهمکار وهماهنگ 
72 72 733% 

 یها یژیاسترات انکشاف در یهمکار و یهماهنگ

 معارف

 یها یژیاسترات تعداد

  شده یهمکار و هماهنگ
2 2 733% 

 تیآمر کارمندان تیظرف یارتقا
 آموزش کارمندان تعداد

 دهید
3 3 733% 

 تیآمر یکار ۀسالان و ماهه ششگزارش  هیته

 یسیپال
 %23 7 2 شده هیته گزارشات تعداد

 (NEP) معارف یمل یسیپال انکشاف: اول تیفعال

 نیا نکشافا تیمسئول تیآمر نیا. باشدیم معارف یمل کیژیاسترات لانپ مهم تعهدات از یکی معارف یمل یسیپال سند انکشاف

 :است گرفته صورت نهیزم در لیذ اجراآت و دارد عهده به را یسیپال

 کشافان تهیکم و اصلاحات تهیکم طرف از وزارت نیا موجود یها یسیپال تمام یبررس و معارف یفعل تیوضع لیتحل 

 .ردیگیم و گرفته صورت معارف یمل یسیپال

 یسیپال یها نهیگز هیته و یسیپال یها سوال جادیا قسمت در دارد را ها تهیکم نیا تیسکرتر که یسیپال تیآمر 

 رقرا ها دونر با یساز کیشر مرحله در و است شده یینها آن اول مسوده اصلاحات سند فعلا. است داشته فعال نقش

 ندهیآ یها ماه در و دارد قرار معارف وزارت دییتا مورد اصلاحات سند در شده شنهادیپ یسیپال یها نهیگز. دارد

 .شد خواهد درج نآ در یانکشاف همکاران اتینظر

 نیا یها یسیپال مخصوص سند درج بعدآ که را معارف وزارت یاساس و مهم یها یسیپال تمام بایتقر اصلاحات سند 

 انسبت ریتصو اصلاحات سند مسوده نیا براساس. است دهیگنجان خود در شد، خواهند( معارف یمل یسیپال) وزارت

 .است شده میترس زین ندهیآ سال پانزده در کشور معارف از یواضح

 هیته موضوع یرو و  ریدا معارف یمل یسیپال سند انکشاف یچگونگ با ارتباط در جلسهء outline یاساس اتیمحتو و 

 .گرفت صورت بحث سند نیا

 آنها رهنمود با همراه وزارت یها یسیپال یساز یینها و انکشاف: سوم و دوم تیفعال

 نکشافا و یساز یسیپال مختلف پروسه دوازده تعداد به که است توانسته حال تا شیخو یها تیفعال شروع از یسیپال تیآمر

 در که یها یسیپال. دهد انجام ربطیذ ادارات با را لازم یها یهمکار و داشته خود نظر تحت را معارف وزارت یها یژیاسترات

 :گرددیم هیارا لیذ قرار آن یها شرفتیپ و اجراآت بودند کار تحت 7931 سال پلان
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 یعیتسر و یمحل صنوف یسیپال 1

 در سند نیا افعل. است دهیگرد زین دییتا یعموم ماتیتعل توسط که است دهیگرد یینها یعیتسر و یمحل صنوف یسیپال سند

 .دارد قرار عموم رستدس به معارف وزارت تیسا

 بیترت رکب موسسه و وزارت طرف از زین شیبنگلاد کشور در یا هفته کی سفر کی یسیپال سند نیا یساز یینها  هب ارتباط در

 و وزارت مقام با سفر نیا ارتباط در زین گزارش و داشته اشتراک تیآمر نیا یاعضا از تن کی سفر نیا در که بود دهیگرد

 .است دهیگرد کیشر بودند سفر نیا یمال انیحام که ایآسترال ت سفار زین و برک محترم موسسه

 مکتب از قبل ماتیتعل یسیپال

 در یسیالپ  تیآمر. است شده هیته زین قیتطب رهنمود کی آن ادامه به و شده یینها زین مکتب از قبل ماتیتعل یسیپال سند

 در تیآمر نیا کارمندان از تن کی شهیهم و داشته فعال سهم یکیتخن بصورت هم و یویحما بطور هم سند نیا یساز یینها

 .است کرده فایا نقش سند نیا یساز مسوده و جلسات

 سند استراتیژی ارتباطات

 این سند بطور یک مسوده نهایی ترتیب گردیده است و در یکی از جلسات داخلی ریاست عمومی پلان نیز ارایه شده است.

 پالیسی جابجایی معلمین اناث

 .دارد قرار یعلم یشورا نظر تحت سند نیا فعلا و شده انجام یسیپال تیآمر توسط سند نیا یکیتخن یکارها

 یاجتماع تحرک یژیاسترات

 از یکی ثیمنح یسیپال تیآمر. دیگرد یینها 7931 سال حوت ماه ریاخ در بود دهیگرد آغاز قبل سال که سند نیا انکشاف

 موجود یها یژیاسترات و ها یسیپال با مرتبط اتینظر و داشته حضور سند نیا انکشاف جلسات تمام در کننده اشتراک ادارات

 .است داشته هیارا را معارف وزارت در

 یصنف اصول در خوانش یسیپال

 مختلف ادارات نیب یمشورت جلسه 1 سند نیا انکشاف پروسه در. است شده یینها زبان سه به یصنف اصول در خوانش یسیپال

 و ازمل یهماهنگ یسیپال تیآمر. است دهیگرد ریدا مرکز سطح در سند نیا یمعرف ورکشاپ جمله از ورکشاپ نیچند و یداخل

 میت با یینها سند بلاخره و یها مسوده یساز یینها در زین و ها ورکشاپ و جلسات ریتدو در هم را یکیتخن یها یهمکار

 شده زین نیزاید یسیپال تیآمر توسط( یسیانگل و پشتو ،یدر) زبان هرسه به سند نیا رایاخ. است کرده CREATIVE موسسه

 .باشدیم چاپ آماده فعلا که است

 روپگ جلسه دو است قرار که است شده انجام زین شود ساخته سند نیا قیتطب رهنمود چگونه نکهیا یرو یابتدائ یها بحث

 .است دهیگرد ریدا زین موضوع نیهم رامونیپ یکار

  WASH یسیپال یساز یینها
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 یرهبر یعموم ماتیتعل تینیمع توسط آن انکشاف پروسه فعلا که است دهیگرد مکاتب صحت یسیپال شامل WASH یسیپال

 یسیپال گرید با مطابقت در سند نکهیا از و داشته نقش سند نیا انکشاف جلسات در عضو کی ثیمنح یسیپال تیآمر. گرددیم

 شده هیته سند نیا اول مسوده که ستیادآوی قابل. دینما یم حاصل نانیاطم گرددیم بیترت معارف وزارت یها یژیاسترات و ها

 .دارد قرار ینظرخواه مرحله در فعلا و است

 دختران ماتیتعل یسیپال

 ثیمنح تیآمر نیا کارمندان از تن کی. دارد انیجر کار آن یساز یینها یرو فعلا و دهیگرد هیته آن اول مسوده زین سند نیا

 .است داشته فعال اشتراک شان یها ورکشاپ و سند نیا انکشاف جلسات تمام در عضو

 یمیتعل نصاب سیپال

 بیتعق ابنص انکشاف یکار گروپ توسط سند نیا انکشاف یها تیفعال. است دهیگرد بیترت یمیتعل نصاب یسیپال مسوده

 .است بوده یکار گروپ نیا عضو زین یسیپال تیآمر که گرددیم

 زنان هیعل خشونت منع یسیپال

 ورحض آن جلسات تمام در یسیپال تیآمر که گرددیم یریگیپ و بیتعق معارف وزارت جندر واحد طرف از سند نیا انکشاف

 .کند یم هیارا سند نیا انکشاف یکار گروپ به تیآمر نیا یکیتخن و یاصلاح اتینظر و داشته

 (معلم هیترب یسیپال) معلم یسیپال

 ینظرخواه از بعد که سند نیا. است شده مسوده یسیپال تیآمر توسط باشدیم EQRA یها تیفعال از یکی که معلم یسیپال

 . دیگرد خواهد کیشر معلم هیترب یکار گروپ با پلان یعموم استیر یداخل

 مکاتب اعمار یسیپال

 راتیتعم شافانک استیر با زین یاصلاح اتینظر و دهیگرد ترجمه یسیانگل زبان به یسیپال تیآمر توسط مکاتب اعمار یسیپال

 .است دهیگرد کیشر

 معارف وزارت از خارج یها یسیپال انکشاف در اشتراک: چهارم تیفعال

 افغانستان نفوس یمل یسیپال. 1

 اتیرنظ معارف وزارت آدرس از و نموده اشتراک اقتصاد محترم وزارت در نفوس یمل یسیپال انکشاف جلسات در یسیپال تیآمر

 هب یزود به است قرار که است شده یینها مسوده ینظرخواه دوره دو از بعد فعلا سند نیا. است نموده هیارا را شیخو یاصلاح

 .گردد راجع نهیکاب بیوتص

 یسیپال تیآمر کارمندان تیظرف یارتقا: پنجم تیفعال

. نندیبیم آموزش یسیآمرپال نظر تحت یسیپال تیآمر در که شودیم ماه شش حدود در پلان یعموم استیر کارآموزان از تن دو

. است دهیگرد زین یعمل آن %13 حدود در که بود شده بیترت اول ماه در کارآموز دو نیا یبرا تیظرف یارتقا یها پروگرام

 :در جریان سال مالی فرا گرفتند را لیذ یها آموزش وزارت نیا کارمندان از تعداد برعلاوه،
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 کننده برگزار برنامه اسم شماره
 زمان مدت

 برنامه

 اشتراک تعداد

 تیآمر از کننده

 یسیپال

 تن 2 روز APPRO 9 موسسه ها یسیپال لیتحل 7

 از سالانه گزارش بیترت و هیته 2

 مسو کیژیاسترات پلان قیتطب

 گزارش تیآمر

 یده

 تن 7 روز 7

 سیتابید از ارقام و آمار یوریک 9

 وزارت

 لیتحل تیآمر

 هیاحصائ

 تن 2 هفته سه

 یعموم تیریمد هیاول یها کمک آموزش 0

 یویاجرائ و یادار

 آموز کار تن 2 روز 7

  تن 7 روز ACR 9 قیتحق ورکشاپ 5

 تن 7 روز ACR 9 خوانش اراتیمع نییتع ورکشاپ 1

 

 عمده مشکلات

 تمام در شودینم کارمندان تعداد نیا با. است بوده تیآمر نیا یاساس یها چالش از یکی کارمندان تعداد کمبود 

 نکشافا یها پروسه با تیآمر نیا کارمندان ضمن، در. بود لیدخ آنها انکشاف پروسه در و افتهی حضور یسیپال جلسات

 .اند دهیند آموزش و بوده ناآشنا ها یسیپال لیتحل و

 که است شده سبب یسیپال تیآمر جادیا/ تیموجود از یآگاه عدم: 

 تیموجود از ها برنامه تیاکثر چون ها خانه وزارت و ادارت گرید یسیلپا انکشاف جلسات و ها برنامه در اشتراک -

 .گردد ینم کیشر تیآمر نیا با یسیپال موضوعات از یاریبس بناً  ندارند، یآگاه هنوز تیآمر نیا

 ،ها یسیپال ،(حیلوا مفررات معارف، قانون) شامل معارف وزارت یها یسیپال با مرتبط و موجود اسناد یآور جمع -

 انهپنجگ یها برنامه با لازم یهماهنگ بدون که است ریزمانگ پروسه کی باشدیم( ها طرزالعمل و ها یژیاسترات

 تیاکثر زین اند شده یآور جمع یرسم ریغ بطور که موجود اسناد از تعداد. باشدیم ممکن ریغ ربطیذ ادارات و

 .است شده آورده راتیتغ اسناد نیا اتیمحتو در ایو گرددینم استفاده فعلا شان

 یشنهادیپ یها طرح

 شود گرفته نظر مد شان تیظرف یارتقا یبرا لازم  یها آموزش و دهیگرد استخدام یملک خدمات دیجد کارمندان. 

 دسن نیا و نموده کار معارف یمل یسیپال انکشاف پروسه در فقط و فقط تا شود استخدام یداخل ای یخارج مشاور 

 .دینما یینها را مهم

 صورت معارف وزارت یتیولا و یمرکز ادارات گرید و مستقل یها استیر و پنجگانه یها برنامه  با لازم یهماهنگ 

 شده دییتا و بروز اسناد یآور جمع پروسه در و نموده یهمکار تیآمر نیا با یسیپال موضوعات قسمت در تا ردیگ

 .ندینما یهمکار
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 یویاجرائ و یادار یعموم تیریمد. 4

 اراتاد ریسا با آن ارتباطات نیتام و یابیارز و پلان یعموم استیر یقبتمرا ،یتدارکات ،یادار یها یازمندیفع نر :یکلهدف 

 .استیر نیا یویو اجرائ یادار یها تیغرض بهبود فعال یفعال ادار زمیمکان کی جادیو ا ،وزارت نیا یداخل

 .دینمایماجرا  لیرا با کمال م شیسالانه خو یمندرج پلان کار یها تیتمام فعال ت،یبا درک مسئول تیریمد نیا

 

 شاخص ها تیفعال
 هدف

 سالانه

 ورددستآ

  سالانه

 یصدیف

 شرفتیپ

سال  هیها غرض صرف تیمرآ اتیبمنظور ضرور یازسنجین

7931 
 %733 7 7 هشد انجام یازسنجین تعداد

 بطور یانکشاف و یرسم کارمندان یحاضر کتاب بیترت

 سالانه
 %733 2 2 یحاضر یها کتاب تعداد

 کارمندان معاشات یاجرا بمنظور یحاضر گزارش بیترت

 ماهوار بطور
 %733 20 20 هشد بیترت گزارشات تعداد

 %733 2 2 هشد بیترت گزارشات تعداد )شش ماه و سالانه( تیریمد یکار ربعوار گزارش بیترت

 استخدام کارمنداناول:  فعالیت

 ندان ریاست عمومی پلان و ارزیابیکارم یابیارز یمراحل فورم ها یط :1.1

ه ک دان در اخیر هرسال ضروری میباشداصلاحات اداری ارزیابی تمام کارمنسیون یکمبه اساس قانون خدمات ملکی و لزوم دید 

تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پری و غرض درج سوانح کارمندان  27فورم های ارزیابی 

 ده است.ازین طریق به ریاست منابع بشری ارسال گردی

 یانکشاف کارمندان یابیارز پروسه لیتسه و میتنظ1.2

 پی جی پروژه کارمند تن 27 و جی پی پی/ جهانی بانک های پروژه انکشافی کارمندان از تن 73 کاری اجراأت ارزیابی

  صورت گرفته است. یفوظا یحو لوا یکار یبا پلان ها یسهدر مقا یونیسف/ای

 اسناد یلنگفا یستمانکشاف سدوم:  فعالیت

 یتابیسدرج اجناس ثابت در د

شده سورت، اسکن و درج  یعدر مرکز توز یاستر ینثابت که به کارمندان ا جنسقلم  2 به تعداد 7931 مالی سال یاندر جر

 من که است قرار و گردیده درج دیتابیس دربا تمام مشخصات آن  جنسقلم  99به تعداد  جمعاً تاکنونشده است.  یتابیسد

 .گردد درج افراد تفکیک به بعد

 یتدارکات و محاسبه جنسسوم:  تیفعال

 1331ی اجناس شامل چارت صرفیه سال میتسل و دوران 3.1

از قبیل قرطاسیه باب و اجناس تنظیفاتی  ؛مختلف النوع جنسقلم )هر ربع سال(  22به تعداد  7931طی ربع اول سال مالی 

ریاست عمومی پلان و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن که با هماهنگی ریاست های تهیه و تدارکات و خدمات  تمورد ضرور

 .است دهیگرد میتسل وتهیه گریده بود از طریق این مدیریت اسناد آن طی مراحل، دوران 
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 به آمریت ها 1331صرفیه سال  چارت شامل اجناس عیتوز 3.2

اجناس و قرطاسیه باب مورد ضرورت ادارات مربوطۀ ریاست عمومی پلان و ارزیابی از طرف ریاست در جریان شش ماه گذشته 

 املاک به نسبت مشکلات تدارکات ملی فراهم نگردیده است.

 داغمه جات بخش طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به 3.3

 یفاتیتنظ اجناس و باب هیقرطاس لیقب از النوع مختلف اجناس سال ربع هر در قلم( 22) یعنی دهیگرد ریتحر فوق در کهیاقلام

 عیتوز سال نیا انیجر در یویاجرائ و یادار یعموم تیریمد قیطر از آن اثر تحت یها استیر و استینریا ضرورت مورد

 .است شده نامبرده ها بخش یتهایفعال انجام در سهولت و سرعت باعث که دهیگرد

 یمل تدارکات مشکلات بر بنا دمیننمو افتیدر هیقرطاس املاک استیر طرف از اکنون یال یمال سال شروع از: نوت

 تسلیمی و جمع دهی اجناس 3.4

تمام اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی پلان و ارزیابی از طریق این مدیریت تسلیمی و به جمع معتمد این ریاست قید و 

مدیریت توزیع میشود. و تمام اسناد آن در این مدیریت سپس به اساس ضرورت به تمام آمریت های مورد نظر از طریق این 

نزد معتمد و مدیر محاسبه نقدی و جنسی حفظ گردیده و در مواقع ضرورت از آن استفاده میشود. جمع دهی اجناس از جمع 

اری همکمعتمد این ریاست بعداز مصرف هر جنس صورت گرفته و به اساس اسناد در دست داشته از جمع معتمد این ریاست به 

ریاست تهیه و تدارکات مجرایی داده میشود. در صورت نبود اسناد، ریاست تهیه و تدارکات پیشنهاد جمع دهی اجناس از جمع 

 به و وضع استینریاز جمع معتمد ا یمصرف جنسقلم  73به تعداد  ،یسال مال یط نیبنابرا. دینمایرا رد م استیر نیا معتمد

 .است شده داده یمجرائ موصوف مصرف

 یابیپلان و ارز یعموم استیر 1332سال  ی( اجناس خدماتی)پلان تدارکات هیچارت صرف بیترت 3.2

و  بیترت تیریمد نیخارج از پلان ا یابیپلان و ارز یعموم استیر 7931سال  ی( اجناس خدماتی)پلان تدارکات هیچارت صرف

 تاسیر یادار یازهایتمام ن رندهیکه چارت دربرگ ادآورشدی دیساخته شده است. با کیشر ربطیبه مراجع ز یغرض اجراات بعد

درج  تمام اقلام استینریا شنهادیشده و پ هیو نظر به ضرورت، پلان ته باشدیم یمالسال  کیدر ظرف  یابیپلان و ارز یعموم

 .شودیقرارداده م استیر نیلست بدسترس ا نیا

 

 خدماتچهارم:  فعالیت

  یکیو لوجست یخدمات یشنهاداتمراحل پ طی 4.1

تمام خدمات  هیو ته یابیپلان و ارز یعموم استیر یکیو لوجست یخدمات یو استعلام ها شنهاداتیقطعه پ 23مراحل  یط

 . مرتبط صورت گرفته است یها استیبا ر تیریمد نیکامل ا یو هماهنگ یبه همکار استیر نیاجناس و ترانسپورت کارمندان ا

 مربوطه یها استیر به یخدمات اجناس عیتوز 4.2

ظر به ن رهیپودر و غ یظرف شوئ عیصابون، ما ت،یچاکل ،یاز قبل ) چا یفاتیو تنظ ی( قلم اجناس خدماتهی)طبق سهم عیتوز

ورت ص تیریمد نیا قیها از طر استیقرارداده شده است به تمام ر نیاخدمات به دسترس  استیکه از طرف ر استینریا هیسهم

 گرفته است.
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  جهت حفظ و مراقبت شعبات یوارس 4.3

و حفظ و مراقبت شعبات  ی، وارسیگ دهیبعد به شکل متداوم غرض رس روز پانزده هر تیریمد نیا کیهمکار خدمات و لوجست

خدمات  استیر یو هماهنگ یرا تا حد امکان با همکار استیر نیشعبات مربوط ا یبه شعبات مراجعه نموده و مشکلات خدمات

 . دیبعمل آ یریجلوگ هیومیامور  شبردیدر پ ی. تا از سکتگدینمایفرصت مرفوع نموده و م نیو تدارکات به زودتر

 یو راپورده یحاضرپنجم:  فعالیت

  یو انکشاف یکارمندان عاد یحاضر یبو تعق یبترت 2.1

ورت ص تیریمد نیا قیاز طر یابیپلان و ارز یعموم استیر یو انکشاف یتمام کارمندان عاد هیومی یحاضر بیو تعق بیترت

صورت  یآن وارس تیفیو از ک دهیگرد بیترت یو انکشاف یکارمندان اعم از عاد یحاضر یمیدر آغاز سال تعل نی. بنابراردیگیم

 استیه ربو  بیبصورت منظم ترت یابیپلان و ارز یعموم استیر مربوطکارمندان  تمام یو اضافه کار یراپور حاضرگرفته است. 

 .است دهیگرد ارسال ازیالامت حق و معاشات یاجرا غرض یو حسابدار یمحترم مال

 کارمندان  یو اضافه کار یمراحل راپور حاضر یو ط یب: ترت2.2

ر آن تحت اث یها استیو ر یابیپلان و ارز یعموم استیر یو انکشاف یتمام کارمندان رسم یو اضافه کار یراپور حاضر بیترت

 هیدر وزارت مال یمال استیر یو به همکار تیریمد نیا قیصورت گرفته و از طر یویو اجرائ یادار یعموم تیریمد قیاز طر

 . شودیم ومراحل شده  یو ط بیتعق

 توزیع اضافه کاری کارمندان  2.2

 راپور طمدیریت از آن تاریخ به بعد فق بدینسو از طریق بانک اجرا میشود که این 7930توزیع اضافه کاری کارمندان از سال 

 فرستاده است. یو حسابدار یمال استیو غرض حواله آن به ر بیکارمندان را ترت یاضافه کار یحاضر

 یگزارش دهششم:  تیفعال

 یاز نزد شان جمع آور شانیا یدر ظرف هرسه ماه با در نظر داشت پلان کار تیریمد نیکارمندان ا یو کارکردها تهایتمام فعال

شده است. که در  دیتوح یویو اجرائ یادار یعموم تیریمد 1397 یربع سال مال یبنام گزارش کار یگزارش کار کیو تحت 

 تیریمد نیکارمندان ا یتهایکه جوابگو تمام فعال دهیگرد ریبه شکل فشرده آن تحر تیریمد نیکارمندان ا یها تیآن تمام فعال

 .باشدیمدت م نیدر ظرف ا

 تیظرف یارتقاهفتم:  تیفعال

. ردیگیم صورتدر قسمت رفع آن کمک  شوندیکه به مشکل مواجه م یبه صورت روزانه در بخش ها تیریکارمندان مدبه تمام 

 .رودیم بلند کارمندان دانش سطح گریو از جانب د شده مشکل حل سببطرف  کیاز  کار نیا که

 ها تیفعال ریسا

 یویاجرائ و یادار یعموم تیریمد نکارمندا یامورکار از یوارس و نظارت

مختلف  فیبوده که وظا یابیپلان و ارز یعموم استیر یویو اجرائ یمسئول تمام امور ادار یویو اجرائ یادار یعموم تیریمد

وق در ف لیرا که از آنها به تفص استیر نیا یامور ادار ریخدمات و سا هیو تدارک اجناس مورد ضرورت شعبات، ارا هیته لیاز قب

 کارمندان یکارکردها از یوارس و نظارت جابیا آن نیمع زمان و وقت به فوق فیوظا یاجرا. لذا باشدیدارا م دیگرد یآور ادی
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 دهیگرد میکار ها تنظ باساس آن و آمده بعمل یوارس و نظارت کارمندان یکار امور از نیبنابرا. دینمایصورت روزمره م به را

 است.

 

 آنها بیتعق و بیصادره و وارده مکات

 و یداخل یببوده که تمام اجراات مکات یابیپلان و ارز یعموم یاستر یها یریتاز مد یکی یویو اجرائ یادار یعموم یریتمد

صادره  یب( قطعه مکات7191مدت به تعداد ) ینا یاندرجر یریتمد ینا یگیردصورت م یریتمد ینا یقاز طر ینریاستا یخارج

( 173به تعداد ) 21/1/7931 یختار یال یعنیبوده  یریتمد یلشکل داخ به( آن 7031و وارده داشته که از آنجمله به تعداد )

 آن مربوطه شعبات به آن زمان و وقت به نمودهمواصلت 21/1/7931 تاریخ الی آرشیف مدیریت طریق ازکه  یبقطعه مکات

 .است گردیده تخمین قطعه 133 تعداد به 93/3/7931 تاریخ الی ارشیف مکاتیب مجموع و. است شده ارسال

 عمده مشکلات 

  کمبود جای مناسب 

 از طریق ریاست های تهیه وتدارکات و  )کمپیوتر، تلویزیون و کوچ(عدم اجرای پیشنهادات خریداری اجناس

 خدمات

 هیمطابق چارت صرف اتیمکمل ضرور و  بموقع افتیعدم در  

 یابیوارز پلان یعموم استیر شعبات یتمام به یسرتاسر یگرم مرکز دیعدم تمد 

 یاجرائ محدود اریبس یزمانبند با( ها واستعلام شنهادیپ)مکتوب  افتیدر 

 صفاکار ملازم تن 2 یبرا بست کمبود 

 یشنهادیپ یها طرح

 گردد.  ایامورات محوله مه شبردیمناسب بمنظور پ یجا 

 وتدارکات و خدمات توجه صورت  هیته یها استیر قیاجناس از طر یداریخر شنهاداتیپ یاجرا خصوص در

 .ردیگ

 آن ارسال گردد. نیبه وقت و زمان مع  هیمکمل مطابق چارت صرف اتیضرور 

 گردد. دیتجد یابیوارز پلان یعموم استیشعبات ر یبه تمام یسرتاسر یمرکز گرم 

 ردیگ صورت وقت به آن اجراأت تا ردیگ قرار بدسترس آن نیمع وقت به استعلام و شنهاداتیپ ب،یمکات. 

 دگرد فیمربوطه استخدام و توظ یها کار شبردیپ غرض کار صفا ملازم کمبود ضرورت. 
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 عمده یها چالش و مشکلات

 یاتیلعم یها پلان بیترت و هیته در ها برنامه تیملک حس عدم. 

 (تلفن و مکتوب ل،یمیا) یاتیعمل یها پلان ساختن انیجر در برنامه یده پاسخ عدم. 

 یتیولا مدت انیم یها پلان ساختن انیجر در اتیولا یده پاسخ عدم 

 یپلان ریغ یها تیفعال حد از شیب تیموجود. 

 است نگرفته صورت یگ دهیرس آن به که بوده عمده یها چالش از استینریا کارمندان همه یبرا مناسب یکار یفضا نبود. 

 یتیولا و یمرکز کارمندان به یآموزش یها ورکشاپ یبرگزار بمنظور یکاف صیتخص تیموجود عدم. 

 است هدیگرد ها پلان قیتطب عدم ای و ها تیفعال یمان عقب باعث که اتیولا از یبعض  در یقرارداد یکیتخن نیمسئول نبود. 

 مورا یبالا که اتیلاو در هیاحصائ تیریمد بخصوص یگزارشده و بودجه قیتطب پلان، یعموم تیریمد یها بست بودن یخال 

 .است گذاشته ناگوار ریتأث مربوطه

 است دهیگرد استینریا یها تیآمر یها کار یمان عقب باعث که اتیولا از یبرخ در برق نبود. 

 جمع و نظارت ،یبررس) یضرور امورات در که است شده باعث اتیولا از یبعض یها راه یدور و بودن العبور صعب ت،یامن نبود 

 .دیآ انیبم یسکتگ ضرورت مورد معلومات یاور

 اتیولا یبعض از 1400-1398 سال مدت انیم یها پلان دنینرس. 

 خدمات و تدارکات و هیته قیطر از اجناس یداریخر شنهاداتیپ یاجرا عدم. 

 یابیارز و پلان یعموم استیر مربوط شعبات تمام به یگرم مرکز دیتمد عدم. 

 است دهیگرد یپلان یها کار یاجرا در یسکتگ آمدن انیبم باعث اکثراً یپلان ریغ فیوظا در شتریب تیمصروف و یرکا حجم. 
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  پیشنهادات

 ردمو و قیتطب یریپذ تیمسئول و ها برنامه تیملک حس تیتقو بمنظور یاتیعمل یها پلان هیته خصوص در ها طرزالعمل 

 .ردیگ قرار یریگیپ

 مرسل فنتل و مکتوب ل،یمیا به تا دینمایم جابیا رایذ دارند بدوش را یاتیعمل یها پلان ساختن تیمسئول ها برنامه نیمسئول 

 .گردد جادیا یقو یهماهنگ و داده موقع به جواب

 دیآ بعمل یریجلوگ وقت اعیض از تا گردد تیتقو و جادیا اتیولا مدت انیم یها پلان ساختن نیح یهماهنگ. 

 ودش گرفته یضرور ریغ و مترقبه ریغ یها تیفعال جلو و ردیگ ورتص تیاولو یدارا و یپلان یتهایفعال یبرا شتریب توجه. 

 ببرند شیپ به را شانیها کار مصئون و آرام یفضا کی در بتوانند کارمندان تا گردد ایمه مناسب یکار یفضا شعبات تمام یبرا. 

 گردد دیتمد دهیگرد واقع موثر اتیولا در ها پلان قیتطب یراستا در که یتیولا نیمسئول یها قرارداد امکان صورت در. 

 علانا به زادآ رقابت پروسه قیطر از فرصت نیزودتر به آن یاعضا بشمول اتیولا هیاحصائ و پلان یها تیریمد یخال یها بست 

 .ردیگ صورت استخدام یستگیشا اصل اساس بر و رفته

 امورات در ات گردد ایمه شانیبرا یآب دوامدار برق ای و یافتاب برق امکان صورت در هستند، روبرو برق کمبود ای و نبود با که اتیولا 

 .دیاین بوجود یسکتگ مربوطه

 شود هگرفت نظر در یکاف وقت یضرور امورات یبرا و گردد فراهم قوم نیمتنفذ و بزرگان با کینزد یهماهنگ در یتیامن طیشرا. 

 ندینما یجد توجه 7933-7931 سال مدت انیم یها پلان ارسال خصوص در اتیولا. 

 گردد اجرا آن نیمع زمان به خدمات و تدارکات و هیته استیر قیطر از استیر نیا اجناس یداریخر شنهاداتیپ. 

 دینما یجد توجه محترم استیر آن یساز فعال در بوده یزمستان مبرم ضرورت که یگرم مرکز ستمیس. 

 یها تیفعال یبالا ندهیا در تا شود گرفته نظر در مترقبه ریغ و یاحتمال یها تیفعال یبرا یرکا یها پلان بیترت نیح زمان 

 .نباشد گذار ریتاث یپلان
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 نهایی گیری نتیجه

 مورد ثرمؤ بطور 7931سال  یدر ط یابیپلان و ارز یعموم یاستماتحت ر یها یریتها و مد مریتآ ها، ریاست کاری های پلان 

 .است گردیده یهارا و تنظیمبه سطح هر اداره  بطور خلص و مشرح سند این در آنها کاری اجراأت و گرفته قرار تطبیق

 تیو تقو جادیتا حد امکان ا آن قیو تطب یپلانگذار یهاپروسه منظور بهبود ب اتیمرکز و ولا سطح بهبرنامه ها  با یهماهنگ 

 است. دهیگرد

 و  یرکا یجلسات گروپ ها ه،یو ترب میمرتبط به تعل یها یژیاسترات و ها یسیپال انکشاف خصوص در لازم تیحما و یهماهنگ

 صورت گرفته است. آن شرفتیو پ سوم کیژیاسترات پلان اهداف خصوص در یرهبر یها تهیکم

 افته و انکشاف یاز طریق یک پروسه مشارکتی  هاملی، ولایتی و ولسوالی به سطح و عملیاتی ، میان مدتکیژیاسترات یپلان ها

طبیق از ت نظارتهمچنان  است.و مورد تطبیق قرار گرفته شریک  به سطح مرکز و ولایات غرض تطبیق آن با مسئولین ذیربط

راه  هیو ارا ،قیتطب پروسه در مشکلات ییشناسا، ها پیشرفتحصول اطمینان از این پلان ها به سطح مرکز و ولایات به منظور 

 صورت گرفته است. یمناسب جهت اقدامات اصلاح یحلها

 توازنم یدسترس لیجهت تسه یخصوص و یدولت موجود یمیتعل موسسات یارتقا و دیجد یمیتعل مؤسسات سیتاس از تیحما 

 راساسب یتیترب و یمیتعل خدمات و ها برنامه بهبود ،یسیپال یهانهیصورت گرفته و گز کشور سراسر در هیترب و میتعل به

 هافتیانجام  هیو ترب میمختلف تعل یها نهیدر زم یاریمع یهایابیو ارز قاتیو انجام تحق یعموم یها یاز سرو حاصله معلومات

 است. 

 رتیب و تو نیز به لسان انگلیسی  یمل یلسان ها بهماهوار، ربعوار و سالانه  طورب یاتیعمل یها پلان از شرفتیپ منظم گزارشات

یم تنظ وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب، برعلاوه آن، گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها،مورد استفاده قرار گرفته است. 

 .مرفوع گردیده استدر زمینه و ضرور ت معلوماتی استفاده کننده گان گردیده و آماده 

 رصهعسوم بادر نظرداشت سه  کیژیو گزارش پلان استرات قیتطب یبرارهنمود آن  بشمولو سوالنامه ها  یگزارشده یها فارمت 

 و مورد استفاده قرار گرفته است. بیترت

 چهار سطح وارد  در و یآور جمع کشور ریگرم س و ریسردس اتیاز ولا یمیموسسات تعل یتمام یها تیو معلومات فعال هیاحصائ

 . استمورد استفاده قرار گرفته   یبعد از پاکساز که دهیگرد سیتابید ستمیس

 و استفاده جهت یویاحصائ معلومات نوع هرو آماده  دهیگرد تیتقوبر معلومات  یمبتن یریگ میو تصم یمعلومات ستمیس 

 .باشدیم ندهیآ یمیتعل یپلانگذار یبرا یریگ میتصم

 تنظیم گردیده در فایل ها و  افتیدرو باساس آن گزارشات موسسات همکار  دهیموسسات همکار فعال گرد یگزارشده ستمیس

 است.

 گرفت خواهد قرار استفادهفرصت مورد  نیو به زودتر دهیگرد دیتسو 7931-7931 یسالها یبرا یویاحصائ یلیتحل گزارشات.  

 و  هدیگرد تیتقو و جادیا مربوطه یها تیها و آمر استیر یویاجرائ و یادار یها تیفعالچه بهتر  هر میتنظ یبرا یادار ستمیس

  .است دهیگردهماهنگ  و نیتأم ربطیذ اداراتارتباطات مؤثر با 

 از فعالیت های پلان شده بعضی از آمریت ها/مدیریت های اینریاست به نسبت کار های غیر مترقبه/غیر پلانی و دارای  یتعداد

قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه به زمان  در حال اجراو  هاولویت در زمان معین آن تکمیل نگردید

 ه اجرا و تکمیل میگردد.آیند در ربع آول سال مالی اجرای آن 
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 رالمدتیقص یآموزش یها برنامه یبرگزار قیطر از هایولسوال و اتیولا مرکز، سطح به معارف وزارت کارمندان دانش سطح، 

و در  تهافیارتقا  هیو ترب میتعل یپلانگذار یمل توتیدو ساله انست یمیتعل یهاو برنامه  فیوظا یاجرا نیح لازم یها ییرهنما

 آمده است. انیبهبود بم مربوطهامور 

 یها تفاهمنامه تمام و جادیا معارف وزارت یها تفاهمنامه یتمام یبرا نگیکود باساس سیتابید و گیلنیفا منظم ستمیس 

بصورت مطبوع و  یاتیعمل پلان قیتطب ۀشد ارسال و واصلهبرعلاوه آن تمام گزارشات  .است دهیگرد درج آن در شده منعقد

 است. دهیگرد یلبندیمنظم فا بطور رمطبوعیغ

 در  یقرار گرفته است، در ضمن هماهنگ قیمورد تطب و عملاً هیانسجام مساعدت ها ته یبرا ها تفاهمنامه دیجد طرزالعمل

 است. دهیگرد تیو تقو جادیا یدولت ریو غ یدو جانبه و چند جانبه با موسسات همکار دولت یخصوص عقد تفاهمنامه ها
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