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 خالصه گزارش

( مجموعًا در 1398اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در سال مالی )    

( 10( شاخص را تعین و بخاطر دسترسی به آن )10ساحه موضعی تعداد ) 3

فعالیت اساسی را پالن نموده است، که الی ختم ربع اول کدام فعالیت 

گردیده ( فعالیت آغاز ن4فعالیت در حال اجرا، )  (6تکمیل شده ندارد، )

فعالیت معطل  کدام و است که دالیل آن  در بخش مشکالت ارایه گردیده

 .شده وجود ندارد

 

مجموع فعالیت 

 های پالن شده

 اغاز ناشده معطل شده اجرادرحال  تکمیل شده

 4 ندارد 6   ندارد 10
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

 : بنچمارک اول 1

شمار

 ه

فعالیت های 

 اساسی

شاخص های جزئی 

 پالن شده

پیشرفت فیصدی 

 در ربعشاخص 

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
اسناد و شواهد 

 حمایوی

های  اعالن بست 1.1

رئیسان والیتی 

که هفت سال 

خدمت  متواتر

 و نموده اند

 عدسوق به تقا

کارمندان واجد 

 شرایط

تقرر رئیسان 

والیت از  21

 کمیسیونطریق 

مستقل اصالحات 

اداری و خدمات 

و رقابت  ملکی

 آزاد

 

ده تن 

کارمندان واجد 

شرایط شناسایی 

و سوق آنان به 

 تقاعد

( تن 17)استخدام 81% 81%

بحیث واجد شرایط 

روئسای 

در  التقررجدید

و  والیت هفده

فراهم آوری ظرفیت 

 درکاری بهتر های 

 قسمت آگاهی دهی،

رسیدگی  ،همآهنگی

 بهو پاسخگویی 

فعالیت های 

مدیریت حوادث در 

موثر بوده  والیات

 است.

 2پ

نه ارزیابی ساال 1.2

کارکنان خدمات 

ملکی و تطبیق 

آن در بست های 

و  5، 4 ،3، 2

مطابق  6

رهنمود و چک 

لست ارایه شده 

توسط کمیسیون 

مستقل اصالحات 

اداری و خدمات 

 ملکی

(کار167)تعداد

خدمات ملکی  نک

در مرکز 

ووالیات مکافات  

 مجازات شدهویا

از آنجائیکه  27.5% 48%

ارزیابی ساالنه 

کارکنان خدمات 

به منظور  ملکی

چگونگی از اجراات 

یک اصل  کارمندان

و اساسی مهم 

های  تثبیت فعالیت

روزمره کارکنان 

که  ،محسوب میگردد

موفقیت و عدم 

موفقیت کارمندان 

مکتوب 

( 52-89شماره)

مورخ 

25/1/1398 

ریاست منابع 

 بشری
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را در اداره  

و شناسایی تشخیص 

مجموع می دهد  که 

( تن 46تعداد )به 

اداره از کارکنان 

در سطح مرکز و 

 از طریقکه والیات 

منابع بشری  ریاست

موفقانه اداره 

و به قدم ارزیابی 

باال های 

 .اند ارتقاءنموده

 بنچمارک دوم:  2

شمار

 ه

 های فعالیت

 اساسی

 جزئی های شاخص

 پالن شده

 پیشرفتفیصدی 

 در ربعشاخص 

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 نتایج بدست آمده
اسناد و شواهد 

 حمایوی

طرح پالیسی  2.1

مالی و 

انکشاف و 

تجدید نظر 

طرزالعمل 

 کاربرد و

مجرائی 

 بودجه

 اضطراری

 پالیسی یک نسخه

مالی طرح شده 

 شود نهایی

 

طرزالعمل 

کاربرد مجرائی 

بودجه اضطراری 

تجدید نظر شده 

 گردیدهو نهایی 

رهنمود استفاده  25% 50%

از بودجه اضطراری 

تجدید نظر و 

است  نهایی گردیده

ونتایج بدست آمده 

استفاده موثر آن )

 اضطراریاز منابع 

و سهمیه بندی 

 وجوه اضطراری

برای متضررین 

با  ناشی از حوادث

درنظرداشت شدت 

آسیب پذیری و 

نیازمندی ها 

تشخیص و اجراء 

 گردیده است.

رهنمود 

استفاده از 

بودجه اضطراری 

 دولت
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اجرای سیستم  2.2

بانکی پرداخت 

معاشات  در 

برای والیات 

تمامی 

 کارکنان

فعال سازی حساب 

های بانکی برای    

کارمند در  204

یت و وال 33

پرداخت معاشات 

 از آن طریق 

   %0 آغاز نشده

می انجام تما 2.3

امور پروسه 

های تدارکات 

مریت توسط آ

 تدارکات

 
طی مراحل تمامی 

کارهای 

تدارکاتی توسط 

آمریت تدارکات 

 اداره

تمامًا پروسه های  50% 50%

امور تدارکاتی 

اداره در مطابقت 

با قانون، 

طرزالعمل تدارکات 

و تمام اسناد 

معیاری تدارکات 

با درنظرداشت 

ماده پنجم قانون 

تدارکات توسط 

امریت تدارکات به 

پیش برده شده 

است. همچنان از 

منابع مالی 

 ،استفاده موثر

 شفاف و قانونی

 است. بعمل آمده

مکتوب 

( 214شماره)

مورخ 

26/1/1398 

 آمریت تدارکات

ایجاد مرجع  2.4

اطالع گیری 

داخلی مطابق 

قانون حمایت 

از اطالع 

دهندگان فساد 

اداری و 

ایجاد 

طرزالعمل 

مرجع اطالع  -

 گیری ایجاد شد

طرزالعمل  -

 ایجاد شده

تعداد موارد  -

 اطالع

0% 0%   
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مرجع اطالع 

گیری داخلی 

برای تنظیم 

 اجرآت آن

 

 

نشر اطالعات   2.5

در مورد 

اداره و 

فعالیت های 

آن به شمول 

پالن ها و 

گزارش های 

کاری و گزارش 

از فعالیت 

های نظارتی 

از قبیل 

نظارت از 

اجراات 

ادارات در 

مطابقت با 

ماده پانزدهم 

قانون دسترسی 

  به اطالعات

تعداد اسناد و 

اطالعات نشر شده 

توسط اداره در 

  هر ربع

نشر اطالعات اداره  25% 25%

آگاهی به منظور 

شهروندان از 

چگونگی فعالیت 

و های تحقق یافته 

برنامه های آینده 

، همچنان از اداره

 طریق چاپ فصلنامه

ها و سالنامه 

توسط اداره به 

شهروندان  سمع

 رسانیده شده است

خالصه گزارش 

فعالیت های 

کلیدی و نتایج 

بدست آمده طی 

و ربع  1397سال 

 1398اول 

 : بنچمارک سوم 3

شمار

 ه

 های فعالیت

 اساسی

پالن  جزئی های شاخص

 شده

فیصدی 

 پیشرفت

شاخص در 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

نتایج بدست 

 آمده

اسناد و شواهد 

 حمایوی

بازنگری  3.1

طرزالعمل توزیع 

کمک های بشر 

طرزالعمل بازنگری 

 شده

 

طرزالعمل  25% 50%

توزیع کمک 

های 

مسوده ترتیب 

 گردیده است
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دوستانه و اضافه 

کردن اطمینان از 

و دخیل  حضور

نماینده سازی 

 دیدهسیب مردم آ

 و شوراهای

 تثبیت در ولسوالی

 و حوادث متضررین

 ها مساعدت توزیع

( تن 2) حضور

 درمردم  نماینده

سروی و توزیع کمک 

برای متضررین  ها

 والیت 34حوادث در 

بشردوستانه 

بازنگری 

گردیده است و 

نمایندگان 

مردم در 

 های پروسه

تثبیت 

متضررین، 

نیازمندان و 

توزیع کمک 

های 

بشردوستانه 

در والیات 

ذخیل ساخته 

 شده است

یومتریک اب 3.2

بیجاشده های 

داخلی ناشی از 

حوادث  جنگ و

در سرتاسر  طبیعی

ارزیابی  و کشور

 دقیق آن

تعداد افراد 

بایومتریک شده با 

تفکیک والیت در هر 

 ربع

 

ارزیابی های تعداد 

در هر  انجام شده

 ربع

0% 0%  

 

0 

 

 

 

0 

اقالم کمک های  3.3

تا حدود  بشری

امکان نشانی و 

تا مارک زده شود 

ن در از فروش آ

مارکیت ها 

جلوگیری شده 

 بتواند

حد اقل  1398طی سال 

( فیصد اقالم کمک 30)

مارک و ، بشریهای 

 نشانی گردد

0% 0%  

 

0 

 

 

0 
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 پیشرفت اجراآت

 

 شده تکمیل های فعالیتالف: 

  تکمیل  1398سال مالی الی اخیر ربع اول فعالیت اول

میگردید که پروسه اداری فعالیت مذکور از جانب این اداره 

عدم مواصلت منظوری چهار تن از  بنابراما تکمیل گردیده، 

از مقام عالی ریاست جمهوری ناتکمیل  شده کاندیدان موفق

 و در ربع دوم تکمیل میگردد.

 ب:  فعالیت های در حال اجرا
 و ادامه دارد که شامل: ءفعالیت پالن شده در حال اجرا شش

 ( که هفت سال متواتر خدمت نموده اند و تقاعد 2اعالن بست ها )

 فیصد پیش رفته و پروسه ادامه دارد. 67واجد شرایط  کامندان

   معیاری سازی سیستم ارزیابی ساالنه کارکنان خدمات ملکی و

 ادامه دارد. 6، 5، 4، 3، 2تطبیق آن در بست های 

  طرح پالیسی مالی و انکشاف و تجدید نظر طرزالعمل کاربرد و

بشمول مجرائی بودجه اضطراری تحت کار گرفته شده و طرزالعمل 

 مجرایی شفاف بودجه اضطراری ادامه دارد.

  انجام تمامی امور پروسه های تدارکات توسط آمریت تدارکات

 آغاز شده.

  در تثبیت متضررین حوادث و توزیع مساعدت ها حضور نماینده

مردم آسیب دیده و شوراهای ولسوالی دخیل گردند که از طریق 

 والیات این پروسه آغاز شده است.

 عات در مورد اداره و فعالیت های آن به شمول پالن ها نشر اطال

و گزارش های کاری از فعالیت های نظارتی از اجراات اداره در 

فصل نامه ها، ویب سایت و صفحه اجتماعی فیسبوک اداره به نشر 

 رسیده است و ادامه دارد.
 

 ج: فعالیت های آغاز نا شده 

 ( فعالیت که شامل:4متباقی )

 بانکی پرداخت معاشات در والیات، آغاز نشده است.اجرای سیستم  .1

حوادث طبیعی  بیومتریک بیجاشده های داخلی ناشی از جنگ و .2

 وارزیابی دقیق آن، آغاز نگردیده است.
اقالم کمک های بشری تاحدود امکان نشانی و مارک زده شود تا از  .3

فروش آن در مارکیت ها جلوگیری شده بتواند، آغاز نگردیده 

 است.
ایجاد مرجع اطالع گیری داخلی مطابق قانون حمایت از اطالع  .4

دهندگان فساد اداری و ایجاد طرزالعمل مرجع اطالع گیری داخلی 

 برای تنظیم اجرآت آن آغاز شده ادامه دارد.

 د: فعالیت های معطل شده

 عواملی معطل شده باشد وجود ندارد.که بنابر فعالیتی 
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  مشکالت

 های پیشنهادیراه حل  مشکالت شماره

1 

در بعضی والیات سیستم بانکی 

پرداخت معاشات کارمندان 

والیتی اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث فعال نمی 

 باشد

مالیه از طریق محترم وزارت 

سیستم  مستوفیت های والیات

پرداخت معاشات از طریق بانک را 

در والیات باقیمانده تطبیق 

 نماید.

2 

فعال  عدم سیستم بایومتریک

در اداره ملی آمادگی مبارزه 

ارزیابی،  با حوادث جهت

شناسایی و سروی دقیق 

بیجاشدگان داخلی ناشی از 

 حوادث طبیعی و جنگی

سیستم بایومتریک برای تثبیت 

دقیق بیجاشدگان و متضررین 

نهایت طبیعی و غیر طبیعی حوادث 

مفید می باشد، الزم است تا در 

ر فعال سازی سیستم فوق بودجه د

 نظر گرفته شود.

3 

عدم مرجع اطالع گیری داخلی 

اطالع مطابق قانون حمایت از 

دهندگان فساد اداری و عدم 

طرزالعمل مرجع اطالع گیری 

 داخلی

موضوع برای ربع سوم و چهارم 

سعی می گردد تا در  ،پالن شده

ایجاد و تطبیق آن اقدامات الزم 

 صورت گیرد

4 

عدم نشانی شد و مارک دراقالم 

 کمک های بشری 

د بسته هر اداره کمک رسان بای

کمکی ها، بوری ها و تمام اشیای 

خویش را نشانی شد و مارک زنی 

بازار  در کنند تا از فروش آن

 جلوگیری گردد.

   (دومفعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع 

 4  استخدام میگردد.بست باقیمانده طی ربع دوم طی مراحل و 

 ( کارکن که مجموع 120به تعداد )ی ربع دوم می گردد از جمله ط %72

 تطبیق میگردد.

 .پالیسی مالی طی ربع دوم نهایی میگردد 

  کارکن خدمات ملکی طی ربع  204اجرای سیستم بانکی در والیات برای

 دوم آغاز می گردد.

 25 طی ربع دوم  فیصد فعالیت مربوط تنظیم پروسه تدارکات در اداره

 انجام می گردد.

 .نشر اطالعات مطابق فعالیت طی ربع دوم ادامه دارد 

 .طرزالعمل توزیع کمک طی ربع دوم نهایی میگردد 

های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم فعالیت

گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارند

   

مستلزم تصمیم گیری شورای عالی حاکمیت  همچو فعالیت که

 قانون و مبارزه با فساد اداری باشد وجود ندارد.


