
پېژندنه

حميل زده کړې د افغانس تان په تر ټولو لریې س میو کې د دزه کړې کیفیت 

د حميل زده کړو پروګرامونو او ورته د ماشومانو الرسیس ښه کوي. خو، 

 د حميل زده کړو پيل کوونکو، پالیيس ،الس ته راوړنو پایښتڅخه مهدغه 

انو هل خوا حميل شوراګ دجوړونکو او ډونرانو لپاره ال مه یوه هممه اندېښ نه ده. 

تخاب وي. ان  ونکیبښکن د پایښت لپاره یو نتیجهمم ،د تعلمیي خدماتو مدیریت

ې د چمیثاق ميل لومړیتوب پروګرام موخه دا ده د افغان دولت د ښاروندي

هل پراخ په وس یحميل شوراګانو د ښکېلتوب  هیواد رسارس اسايس خدمات د

( د دومی پړاو حتقیق ALSEالسې ) میثاق څخه په الهام،کړي. د ښاروندي

 مشرتک مدیریت د پایښت موډل ازمايی. دد د حميل شوراګانو رسه د تعلمی 

(  په پار، السې د دریو حميل شوراګانوــ لکي baselineمقدمايت اطالعاتو )

ـــ د  3، او ښووځني اداري شورا2، حميل ټولګي تعلمیي شورا1انکشايف شورا

انکشايف  ۹۷۱ظرفیت ارزونه وکړه. په مجموع کې، مقدمايت رسوې هل 

ښووځني ادارې  ۹۹۱حميل ټولګي تعلمیي شوراګانو، او  ۲۲۲شوراګانو، 

 ۹۸۱شوراګانو رسه د هرات، غور، ابمیان، دایکندي، اکپیسا و پروان په 

دغه ارزایيب موږ رسه مرس ته کوي پوه شو چې د لکیو کې تررسه شوه. 

 کومو موضوعاتو کې کهدی او په  ظرفیت څومره يل شوراګانو موجودحم

، د دوئ د اداري و مدیریيت ظرفیت لوړولو کې به روزنه ورکړهل يش

 اغېزانک متام يش. 

ونو هممې حميل شوراګانو د لکیدي مدیریيت فعالیت مهدغهدغه حتقیقايت لنډیز د 

و ساحو په ګډون ا  موندنې وړاندې کوي. نور جزایت، د نورو موضوعاتو

 فعالیت، خمکینۍ ظرفیت جوړونې، او هل دوليت و غریدوليت)مثال د شوراګانو 

کې موندیل شئ.  4مشول راپورادارو رسه اړیکې( زموږ د دومی پړاو ټول

پیوستون د کلي انکشافي شورا د کلي په کچه شورا ده چې اصلا د ملي   1

ې چې د ښاروندي میثاق اډانه کې به کلیو ته دخدماتو پروګرام له خوا تاسیس شو

رسولو کې مخکښ رول ولري او له دولت سره به وصل وي. 
2

محي ټولګي تعلیمي شورا یا د ټولګي شورا د موسساتو له خوا د ټولګي 

مدیریت لپاره جوړه شوې چې د ښاروندي میثاق کې به د کلي انکشافي شورا 

لاندې د تعلیم و تربیې فرعي کمیټه وي. 
3

د ښوونځي اداري شورا د محراقي ښوونځي شورا ده چې پکې ښوونکي، والدین 

مندان وي. د محلي ټولګي په پایښت کې یې رول مهم او د ښوونځي اداري کار 

د مدیريت فعالیتونو نتاجی

و په الندې توګه د دغه ادارو د هممو مدیریيت فعالیتونو ظرفیيت کچه توضیح کو 

او مهدارنګه، په راتلونکې کې د دغه ادارو د ظرفیت لوړونې لپاره 

نړیوالې  د 5ارزول شوي مدیریيت فعالیتونهوړاندیزونه/س بارښتنې کوو. 

ترتیب کې  ۲۲۲۷هل خوا په  6مدیریيت رسوې څخه چې د بلوم او وان ریننی

ادارې  يښووځنشوې وه، انتخاب شوي وو. د حميل ټولګي تعلمیي شورا او 

چه د تعلمیي چې د لکي په ک ه اووه لکیدي فعالیتونه تشخیص شولشورا لپار 

خدماتو مدیریت رسه یېې تړاو درلود. د لکي انکشايف شورا لپاره، دوه نور 

روګرام په خالینې پهمم فعالیتونه مه شامل شول، مجموعا هنه، تر څو د ميل پ

 اډانه کې د لکي انکشايف شورا رول او مس ئولیتونه پیدا اکندي.

د هر مدیریيت فعالیت لپاره د شورا ارزولو په پار یو لړ خالصې پوښتنې 

پورې د منرو د واردخمه جوړ شوي  ۵تر  ۹مطرح کېدې. ځوابونه یېې هل 

زه ټیټه انداد ظرفیت تر ټولو  ۹کچ په اساس درجه بندي کېدل داسې چې 

 بیا په هغه برخه کې د ظرفیت تر ټولو لوړه اندازه.  ۵وه او 

، د دغه ارزونو د پایلو لنډیز څرګندوي. موږ د هرې ۹ پورته، جدول

ځانګړې شورا لپاره د هر مدیریيت فعالیت د ظرفیت اوسط حماس به کړ. 

پورې  ۹۹۱۱تر  ۹دغه اوسط مو بیا په وېش نو داسې بېل کړ چې هل 

پورې  ۳۹۱۱تر  ۳، هل «ټیټ منځین»پورې  ۲۹۱۱تر  ۲هل  ،«ټیټ»

 ظرفیت څرګندوي. « لوړ»پورې  ۵تر  ۱او هل « لوړمنځین»

ې د ګروپ په توګه، د لکي انکشايف شوراګانو د مدیریيت فعالیتونو په برخه ک

څخه یواځې  ههنظرفیت یېې هل « لوړمنځین»تر ټولو ټیټ منرب ترالسه کړ، 

و د ښووځني اپه یوه ساحه کې وګاټه؛ بل خوا د حميل ټولګي تعلمیي شورا 

و څخه په پینځه ساحو کې څرګند ظرفیت هل او « لوړمنځین»اداري شورا 

دی، په ځانګړې توګه له موسساتو څخه د مسئولیتونو د انتقال په وخت کې د 

ولسوالي پوهنې امریت او ولایت ریاست پورې د اړیکو پل دی. 
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څخه لیدنه وکړئ. t.comwww.alseprojecهیله ده د مکمل راپور لپاره 

5
ړئ. دا څخه ترلاسه ک ۱له اپنډیکس  تعریفهیله ده د مدیریتي فعالیتونو 

کې ترتیب  ۷۰۰۲تعریفات د نړیوالې مدیریتي سروې څخه چې بلوم او وان رینین په 

کړې وه، اخیستل شوي دي. 
6

. د شرکتونو او هیوادونو په کچه د د مدیریتي فعالیتونو ۷۰۰۲بلوم او وان رینین 
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حميل  دد س تونزو حل د درې واړه شوراګانو ځانګړتیا او ځوامکين ده. کړ. 

رزونه، لیت په اټولګي تعلمیي شورا او ښووځني اداري شورا د پروژو فعا

شورا لپاره د اهدافو په تعنی، او د اهدافو د ترالسه کولو فعالیت بیاکتنه 

لګي د لکي انکشايف شورا او د حميل ټو برخو کې اوسط ظرفیت څرګند کړ. 

د لنډهماهل او اوږدهمال پالنونو جوړولو، او د داسې اهدافو  تعلمیي شورا

 . یټ منرې واخیس تېټاکنه کې چې خست خو حقیقي وي،  تر ټولو ټ 

لوړ »که څه مه د دغه مدیریيت فعالیتونو  په هیڅ یوه کې هیڅ یوې شورا 

ساحو  نوو اوسط« لوړمنځي»، او «ټیت منځين»نه کړ څرګند، د « ظرفیت

ځنۍ ن بښونکی دی. دغه نتاجی څرګندوي چې، په م کې د منرو مترکز هیهل

کې ې د راتلونداسې مقدمايت ظرفیت لري چ توګه، درې واړه شوراګانې

نویل تکیه کویل او ال یېې پراخویل او ځوامک  تریننګونه پرېظرفیت جوړونې 

 يش. 

هممه ده چې د دغه درې شوراګانو ترمینځ توپریونو ته پام ويش. د لکي 

انکشايف شوراګانو نس يب ټیټ فعالیت المل ممکن دا وي چې ميل پیوس تون 

پروګرام خمت شوی ځکه نو په نژدې وخت کې یېې د هدافو ټالکو، فعالیتونو 

لګي تعلمیي و تعقیبولو، فعالیتونو ارزولو برخو کې روزنه نه ده لیدلې. د حميل ټ

شورا د س تونزو حل او د فعالیت کچې مالومولو په برخو کې د نس يب لوړ 

ر پظرفیت المل ښايی د موسساتو هل خوا یېې د مس ئولیتونو ټالک او وخت 

ښووځني اداري شوراګانې چې د پوهنې وخت د تریننګونو اخیس تل وي. د 

وزارت د رمسي سیس مت برخه دي، په ورځنیو چارو ــ س تونزو حل، فعالیتنو 

ارزونې، او د نه ترالسه شوي اهدافو مدیریت کې منځین ظرفیت څرګند 

 کړ. 

پایلې

خمکینۍ جتربېې او ارزونې د دغه شوراګانو د هر یوې په اړه څرګندوي چې 

ه میثاق یېې وړاندوینه کړې، پڅنګه چې د ښارونديه یوځای توګه، دوئ پ

خپلو لکیو کې د تعلمیي خدماتو د مشرتک مدیریت ظرفیت لري. د لکي 

انکشايف شوراګانې د س تونزو حل کویل يش او د ميل پوس تون پروګرام اډانه 

کې یېې پراختیايی پروژې پلې کړې دي؛ د حميل ټولګیو تعلمیي شوراګانو د 

ګیو، ظرفیت څرګند کړ او د حميل ټول « لوړمنځین»ې فعالیتونو تعقیب ک

ي ادارې ښووځنه د اکر په برخه کې جتربه لري؛ د ښوونکو، او وادلینو رس 

ادارو رسه  هل دوليت او شوراګانې د فعالیتونو څارنه کې ښه منرې واخیس تې

 ري . خو، د دې ظرفیت د فعالولو او د لکي بهد اکر په برخه کې جتربه ل

غه شوارګانې د مکن مدیریت برابرولو لپاره ابیدي خدماتو لپاره د ځواکچه د تعلمی

نورې مه ځوامکنې او ظرفیتونه یېې لوړ يش. د ظرفیت جوړولو تریننګونه 

ابید د هرې ادارې خپل رول و مس ئولیتونه او مهدارنګه د دوئ د مدیريت 

 ځوامکنیو او مکزوریو  په پام کې نیولو جوړ او پيل يش. 

مدیریتي فعالیتونه

شورا د کلي انکشافي شورا محلي ټولګي تعلیمي شورا ښوونځي اداري د
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د کلي انکشافي شورا  د ښوونځي اداري شورا 
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هوړاندیزون

مشول راپور د دغه ادارو د راتلونيک تریننګونو په اړه د مقدمايت رسوې ټول

او مهدارنګه هغه چې دلته ذکر شوې، الندې وړاندیزونه  په اساس موندنو

کوو:

  د ید ابد ظرفیت جوړونې راتلونکې پروګرامونو ښوونزی مواد

شوراګانو لکیدي مدیریيت فعالیتونو ابندې ممترکز وي؛ مثال، د 

قیب، جوړونه، د فعالیتونو تع پروژې مدیریت، سرتاتژییک پالن

او د فعالیتونو مدیریت. دا ابید د هرې شورا ځانګړي اکري 

مس ئولیتونو او حميل رشایط په پام کې ونیيس. 

 ل اهدافو ټالکو درې واړه شوراګانې د داسې لنډهمال او اوږدهما

حقیقي و معيل وي. د مکی لري چې خست خو کې د همارتونو 

 جوړونې په برخه کې د راتلونکې تریننګونه ابید د لکياداري پالن

په کچه د اړتیا په نظر کې نیولو، پر دغه همارتونو ممترکز وي. 

  درې واړه شوراګانې داسې مرس تې ته اړتیا لري چې په وس یهل

وليت و غری دوليت ادارو رسه د دوئ اړیکې او یېې هل لکي هبر د

ارتباطات ښه کړي. د دولت هل رمسي سیس مت رسه د دغه 

شوراګانو نښلول به دوئ رسه مرس ته وکړي خپلې اړتیاوې او 

پخپل ه بخوښونې دولت ته په اغېزانکه توګه وړاندې کړي. دا 

 موثر رول ولري. دوار د تعلمیي او نورو خدماتو په رسولو کې 

خوايه په اړه تریننګ به د دوئ ارتباطات پراخ اکندي. ادد

 ي میثاق الندې، د لکانکشايف شوراګانې به، د ښاروندي د لکي

په کچه د تعلمیي خدماتو همیا کول او د فنډ )بودجې( لګښت 

وڅاري. د لکي انکشايف شوراګانو ته د راتلونکې تریننګونه ابید 

ژې جوړونې، مايل و د پروپر سرتاتژییک انکشاف او اداري پالن

ابندې ممترکز وي. د ميل مدیریت، او د حماس بېې همارتونو 

پروګرام الندې، د لکي انکشايف شوراګانې تر ډېره د پیوس تون 

بېخبینايی پروژې پلې کولې. د ښاروندي میثاق په چواکټ کې 

به د لکي انکشايف شوراګانې ګڼ اکرونه تررسه کوي او تر الندې 

ون، تربیېې فرعي مکیټې )د حميل ټولګي شورا( په ګډبه د تعلمی و 

نورې فرعي مکیټې ولري. ځکه نو، د دې بدلون د حتقق لپاره د 

لکي انکشايف شوراګانې تریننګونو ته اړتیا لري څو د دغه فرعي 

مکیټو تر مینځ د منابعو په ختصیص او مهغږۍ په اړه رضوري 

 ظرفیت ولري. 

  ې ابید په ه راتلونکې تریننګونو کد حميل ټولګي تعلمیي شورا لپار

پام کې ونیوهل يش چې دا شورا به د لکي انکشايف شورا الندې 

وي، نه دا چې ک د تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې په توګه فعالیت

 شورا به وي. څنګه چې د تعلمی و تربیېې فرعي مکیټه به مس تقهل

د لکي په کچه یواځینۍ فرعي مکیټه وي چې د اکر ساحه به یېې 

یواځې او یواځې تعلمی و تربیه وي، ځکه نو د تعلمی و تربیېې 

جوړونې په برخه کې یېې روزنه هممه ده. سرتاتژییک پالن

مهدارنګه، د ټولګي مدیریت، د ښوونيک او زده کوونکو څارنه، 

 او د پوهنې پالیيس په اړه یېې دوامدار مالتړ همم دی. 

  د ښووځني اداري شورا لپاره راتولنيک تریننګونو ابید د دغې شورا

او تعلمی و تربیېې فرعي مکیټې ترمنیځ په اړیکو جوړولو او ګډ اکر 

راوړنې ضایع ممترکز وي تر څو په لکیو کې د حميل ټولګیو الس ته

نه يش، حميل ټولګي پرانیس تل يش/پایښت ومويم او/ ای، د اړتیا 

حمرايق ښووځني ته د زده کوونکو په مسه په صورت کې، نژدې 

و د ټولګي د مدیریت الېږدونه کې یېې اکر اغېزانک متام يش. 

ښوونيک د اروزونې په برخه کې د پیداکوژیيک او ارواپوهنزیو 

تریننګونه ورکړه مه د ښووځني اداري شورا او د تعلمی و تربیېې 

 فرعي مکیټې ) د حميل ټولګي شورا( لپاره رضوري دي. 



۱ اپنډیکس  

د کلي انکشافي شورا، تعلیم و تربیې فعير کمیټې، او ښوونځي اداري شورا د هممدیریتيم و فعالیتونو د سروبر ېخې

ایا د پروژې د پلي کېدو پرمختګ په منظمه توګه ثبتېږي که په وفقه یي اوا نامنظمه؟ د پروژې د پلي کېدو د 

 کتنه یې کېږي؟پرمختګ شاخصونه په څومره وخت کې تشخیصېږي او 

د فعالیتونو 

تعقیب او مدیریت

ایا د پروژې د فعالیتونو کتنه ژر که په ځنډ کېږي؟ د پروژې فعالیتونو په کتنه کې څوک دخلیل وي؟ ایا د 

فعالیتونو د کتنې موخه دا وي چې کارونه لا ښه او پراختیا ورکړله شي او که دا چې د کومې ستونزې د پېښېدا 

 کېږي؟ په صورت کې کتنه 

 د ستونزو حل، د فعالیتونو کتنه، د فعالیتونو تعیب او مدیریت

د فعالیتونو کتنه

و چارې کولایا د ستونزو تشخیص د نظارت د رسمي سیستم په وسیله کېږي که په غیررسمي لارو؟ ایا د ښه

 دوامدارې وي که یواځې د ستونزې د پیدا کېدا په وخت کې عملي کېږي؟

د ستونزو حل

کله چې تعقیبي پلانونه مشخص شي، تر کومه کچه عملي کېږي؟ ایا د اهدافو نه ترلاسه کول کومې پایلې هم 

 لري، په شمول د دې چې مسئولیتونه دې بل چا ته ورکول شي؟ 

د پایلو مدیریت

ون ه سمایا شورا خپل اهداف پخپله ټاکی که یې بله اداره ورته ټاکي؟ تر کومه کچه اهداف له هغو پروژو سر 

 خوري چې عملي کېږي؟ ایا د اهدافو تر لاسه کولو / نه ترلاسه کولو لپاره غړي مسئول بلل کېږي؟ 

د اهدافو موازنه

ایا شورا هم لنډمهال او هم اوږددمهال اهداف ټاکي، او ایا داسې میتود شته چې د اهدافو لومړیتونه وټاکي؟ 

 ایا مهالویش په ټاکي وخت کې د ترلاسه کېدو وړ وي که غیرعملي وي؟ 

د اهدافو 

مهالویش

نه ترلاسه کېږي؟ تر  ایا د شورا هداف یا خو ډېر اسان دي چې هر وخت ترلاسه کېږي یا ډېر سخت دي چې هیڅ

کومه کچه غړي د اهدافو د ټاکلو له امله کار ته لیوال وي؟ ایا د هدف ترلاسه کولو لپاره غړي په مساوي توګه 

 مسئول بلل کېږي؟ 

د اهدافو 

سختوالی

ایا د اشخاصو د فعالیت شاخصونه تعریف شوي؟ ایا د فعالیت شاخصونو کتنه په ورځنۍ توګه کتل کېږي او د 

 نورو غړو له خوا یې د عملي کېدو ټینګار کېږي؟ 

د فعالیتونو 

وضاحت )یواځې 

 انکشافي شورا(

اتوي که الي پروتوکولونه مراعایا بودجه په منظمه توګه بیاکتله کېږي او ایا مالي ترانزاکشن )معاملې( ستندرد م

 هیڅ مالي پروتوکول نشته؟ تر کومه کچه غړي د پروتوکولونه په اړه مالومات او بوهاوی لري؟ 

ALSE  له خوا زیات

شوی: مالي 

مدیریت )یواځې 

 انکشافي شورا(




