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ټکلنی رپومالي کال د کړنو د پرمختګ  ۷۹۳۱د عملیاتي پالن د   

 



 سرلیک 
 

( د پوهنې ستراتیژیکو موخو السته راو ړلوو پوه منروور ترتیو   ۶۰۱۱ - ۶۹۳۱پنځه کاله مودې  لپاره)  د پوهنې  د رېیم ملي  ستراتیژیک پالن د
 .  لري  پرمختګونه ړ د پام و  کال  را په دې خوا پیل شوی او ۶۹۳۱او عملي تطبیق یووې د 

 پراختیا او جوړ په کچه  ۍ، او ولسوال یتيالپالنونه په ملي ، و یاتيعمل ېپلي کولو لپاره کلن ښهد درېیم ملي ستراتیژیک پالن  د د پوهنې
 . ده شوي ورکړل

 په کلني عملیاتي پالن کې کلنۍ موخې شامل شوي او نوموړي پالنونه په ملي، والیتي او ولسوالیو په کچه پلي کېږي.
مله د پوهنې د دریم ستراتیژیک پالن په رڼا کې د 

 
ي، والیتي او ولسوالیو په کچه کال لپاره کلني عملیاتي پالنونه په مل ۶۹۳۱نو لدې ا

 جوړ او د اړوند مسؤولینو په واک  کې ورکړل شوي ترڅو د یادو پالنونو په تطبیق سره کلنې موخې السته راوړي. 
مله له یوې خوا د پروګرامونو په برخه کې روڼتیا او 

 
سره له دې چې رپوټ ورکول او اخیستل د مدیریت یو مهم اصل ګڼل کیږې، له دې ا

ورکول چې د مرستندویانو او پلي کوونکو لپاره اړین دي رامنځته کیږي او له بلې خوا په بیالبیلو برخو کې اړوند مسؤولین او مدیران د حساب 
 یتونود فعال ېچ ېاو حل ک یژندلود ستونزو په پ یووې څنګمعلومات تر السه کوي او تر  څخه ړنونو د کپالنونو د تطبیق د څرنګوالي او فعالیتو

 ترسره کوي. ړنېک ړینېا ګرځي ډخن ړاندېپر و  ګمختد پر 
 څرنګواليد  یقپالنونو د تطب ږدمهالهمهاله او او  ډد لن څوکوي تر  څهه څانګهاو راپور ورکولو  څارنېد  ړوندا یاستر ېلو ېد پالن او ارزون

د  ړنود ک یووې څنګتر سره او تر  څارنهدي  ېپه حال ک یقپه موخه چمتو او د تطب ړلوموخو د السته راو  یژیکود سترات ېد پوهن ېچ څخه
د پالنونو د  ېسطح یالبیلېب ې د ادار  څوتر  ړي ورک ېپه واک ک ینومسؤول ړوندچمتو او د ا ټونهاو کلني رپو یاشتنيم ې در  یاشتني،م ګپرمخت
 په پراختیا او سمون کې ترې ګوټه واخلي. قوت او کمزورتیا په اړه معلومات ترالسه او د راتلونکو پالنونو  او ستونزو او ننګونو ړنو،راو  السته 
او پرمختګ کلنی رپوټ په  درې برخو )کیفیت او تړاو، انډولیز الس رسی او اغیزمن، روڼ او ځواب د تطبیق کال عملیاتی پالن  ۶۹۳۱د

 . ی دی شو جوړ  اوتنریم کې ریت( یویونکي مد
، چې د پو هنې وزارت کويوړاندې   تطبیقرې د عملیاتي پالن  قوس  پو  ۶۹۳۱کال  جدي څخه تر  ۶۹۳۱پرمختګ دا رپوټ دد د کړنو 

په اوو  مهمو  اوپه اجرا کولو کې د خنډ المل شوي شامل دي  فعالیتونوستونزې چې د  هغه ټولو برنامو السته راړونې او پرمختګونه او همدارنګه
 برخو کې راټول شوي:

 د کړنو لنډیز لومړۍ برخه:

 د مهمو فعالیتونو پرمختګ او د فعالیتونو او السته راوړلو د څرنګوالي تفصیلي رپوټ.صو پر بنسټ درې ګونو عر د  برخه:دویمه 

 نور تر سره شوي فعالیتونه او السته راوړنې. برخه: دریمه

 څېړنه او پایلې څلورمه برخه:

 ستونزې، حل الرې او وړاندیزونه. د پام وړ  :پنڅمه برخه 

 مالي رپوټ. برخه: شپږمه

 احصاییوي ملپاڼې خه:اوومه بر 
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 برخه ړۍ لوم

 ړنو لنډیزد ک
او په دریو برخو کې چې عبارت دي له  جوړ  ( ۶۰۱۱ - ۶۹۳۱د پوهنې  د رېیم ملي  ستراتیژیک پالن چې د راتلونکې  پنځو کالو لپاره) 

 د او شامل   ړیتوبد موخو لم ېپه هغو ک ې،چ ریتیمد روڼ من، اغیز ،، ښوونې او روزنې ته انډولیزالسرسی او ځوابو ویونکياو تړاوکیفیت 
 په یووې یقعملي تطب چې ،شو تاییدخوا   لهکوونکو  یللرونکو او تمو صالحیت د او له وروستي  وروسته شریکولو لهسره   شریکانو  کاري 
 .شو پیل کېکال  ۶۹۳۱ -۶۹۳۱

لپاره  ، رهبري کمټه ،چې د پوهنې وزارت لومړۍ کوتګورۍ مسولین او ر السه کولو ډاډ ت  د څرنګوالي څخه د تطبیق دد نوموړي  پالن 
تو پرمخت ېشوي ، چ ړهلري جو  ړیتوبغ ېک ېهغ پهوونکيتمویل

 
 همدارنګه ، ترالسه کوي ډاډ څخه ګوخت په وخت د خپلو  اجرا

 .ورکوي الرښوونې اړینې  دي اړه په کولو پلي پالن د چې اړه، په حل دهغوستونزو 
( کاري ډلې  جوړې او توظیف شوي ،ترڅو هره  کاري ډله د  ۶۱پرته له دې  نه، د  بیالبیلو برخو څارنې لپاره په دري ګونو برخو کې ) 

ې خپلو اړ وندو شاملو برخو  فعالیتونو څارنه ترسره کړي  ، د ډلییزو غونډو دجوړیدو په اساس پرمختګونه دپالن سره سم پرتله کوي ، ستونز 
 پالن د کې صورت په همغږۍ  پوره دیوې کړي  پورته ګامونه اړین يووې اړه په او وپیژنېخنډ المل ګرځي ،  پر وړاندې دالیتونو د اجرا چې د  فع

 . شي وړاندې رپوټ يووې اړه په او  شي ترسره څارنه څخه کولو پلي
اتیژیک پالن د ښه پلي کولو لپاره ترتی  او پراختیا کال عملیاتی پالن   د پوهنې درېيم ستر  ( ۶۹۳۱لۍ په کچه د)، والیتو او ولسواد مرکز

 ګامونه کوټليد ټاکل شویو موخو السته راوړلو لپاره  او لري ورکړل شوي ، ترڅو د بیالبیلو کچو مسو لین د خپلو موخو او کړنو څخه پوهاوي و
 واخلي.       
 ځواباو  یزمناغ روڼ،رسی، الس ، انډولیزاو تړاویفیت کپرمختګ په دریو برخو )  کړنومالي کال مهمې السته راوړنې او د  ۶۹۳۱

     :کېږي  وړاندې ډول ېالند په يالمل شو  ځنډ پر وړاندې د خنډ او یتونود فعال ېچ ستونزې، مهمې همدارنګه(   ریتیمد یونکيو

 کیفیت او تړاو -الف
  پراختیا ښوونیز نصابد 

 )ټولګي څخه تر دولسم لومړي د چارې تالیف د مې ژبې لپاره درسي کوتابونو د درېي )پامیری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی
 . ی بشپړ شو ټولګي تر دولسمتالیف ټولګي پورې پیل شوي، چې له دې جملې څخه د ازبکي، پشه يووي او ګجري ژبو 

  و ښوونکي الرښود تر شپږم ټولګي ژبو درسي کوتابونه تر نهم  ټولګي تالیف او  د ټولو درېیمو ژب و پامیری اترکمنی، نورستانی، بلوچی
 اوسمهال،  شوي ترسره چارې  جوړولو ټنصاب چوکا ښوونیزد درېیمو رسمي ژبو ټولو علمي غړو  د ژبو وړتیا او د  پورې بشپړ شوي.

 شوي دي. ې ړ بشپ ېړتیاوو  ېژب ېيمېد در

 و  نويو درسي کوتابونو ید اصالح شو 
 
د  او یشو ترسره پورې  ټولګیونه تر نهم  ګيل ټو لومړي د   ېک ښوونځیوپه  یدلپلي ک یښتيزماا

 .دي شوي ډاګه په یمګړتیاوياو ن ې ستونز  تطبیقينصاب 

  د  ،شوي ورکړ کې واک په ښوونکو د  ښوونځیو ړنیولوم  ړو عمومي زده ک او د شوي ړکوتابونه بشپ ښودالر  ښوونکود  ټولګیو ۱-۶د
 دي. ېکار الند تر کوتابونه ښودالر  ښوونکود  ټولګیو ۳-۱ښوونځو ځنيمن ړو عمومي زده ک

  ټولګيد لسم  او ،له خوا روان دي یاستر یانصاب پراخت ښوونیزدرسي کوتابونو کار د  ینساو سا یاتواجتماع ټولګیو -۶۱-۶۶-۶۱د 
 کار ترکوتابونه  ښودالر  ښوونکيدرسي او  ټولګي یولسمد  شوي ده. ړهرشته بندي بشپ ښودالر  ښوونکومضمونونو درسي او  ټولو
 دي .     ېالند

 روانکار  ېشوي،په مفرداتو باند ې برابر  ړتیاويو  ټولېپه اساس  ټموندلي د همغه چوکا یاپراخت  ټنصاب چوکا  ښوونیز ېوادد ه 
او دافغانستان درسي شوي  کوتلمفردات  یوادونو. پاکستان ،کمبرج،او اکسفورد هیرانسعودي عربستان، مصر، عراق، اد  .دی

شوي  ړبشپ پوري  ټولګينه تر دولسم  ټولګي لومړي د  ړتیالپاره مضموني او ژوند و  یادرسي کوتابونو پراخت مفرداتو سره پرتله شوي.
 دي.    
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  ېبرنام ښوونیزې پالنونه، کوتابونه،  روزنیزدرسي ممد توکي او  ټولګیو ۶۱-۶د  ټنصاب چوکا  یزنو ښو  یپر اساس   نو ړتیاد و، 
 شوي. هړ درسي کوتابونو مفرداتو مسوده هم بشپ ټولګیو ۰-۶۱ړو د عمومي زده ک .شوي وروستياو  ړ، بشپ یادرسي مفرداتو پراخت

 ۶۱-۱-۰-۶ او  ې ستونز  یقيتطب نصاب  ید نوشوي تطبیقمفردات  یښتيازما  ېک یتونواصالح شوي  درسي کوتابونه او په وال ټولګیو
، د کابل، هرات، تطبیق یښتيسي توکو ازمادر شوي  یفتال نوياودري ژبو  ښتود  پ ګه، همدارنشوي ډاګه په یاويت یمګړن
 .          شوي ترسره ېسموون ېالزم ېترسره شوي او په کوتابونو ک ېک یاتونواو لغمان وال ګرهارنن

  د ګهاو همدارن ېموندل یاشامل دي، پراخت ېپک ړیتوبونهاو لوم ېنو ښو الر   ېمسوده چ ښودالر    و ړ زده ک ېمخک څخه ښوونځيله 
 ښوونځيله  ې) مخک ېموندل یاپراخت نصاب  مسوده ښوونیز د ړو زده ک ېد د یووې څنګ تر او. ېدهشو جوړههم  یسيلپا کړو  زده یادو
 د څخه ښوونځيله  ېشوي دي .په ورته وخت ک وېشلتوکي  ښوونیزله خوا (  ېموسس یونیسفته د )  ټولګیو ړو د زده ک څخه
 .یطرحه شو ټچوکا ګښتل د ړو زده ک ېمخک

 ړیدنېنصاب جو  ړو د اسالمي زده ک ې له الر  ې سره د مشور  یصینومتخص ټولونصاب  ښوونیزاو  ړو ک زدهد اسالمي په کچه  یوادد ه 
او  ېشو یلپ ېاو د هغه په اساس پروس ړي منرم پالن طرحه ک ینتونومع یانصاب پراخت ښوونیزاو  ړو د اسالمي زده ک ېپه موخ ړتیاو 

 .ید ړی ک ګسلنه پرمخت ٪۱۵

 زده کوونکو  ښوونکود  ګههمدارن ی،شو جوړ نصاب  ښوونیزرشتو  څلورولپاره  ښوونځیو یسېل ڼوک ړو ک او مسلکي زده یکيتخن
 ټولګیو ۶۹-۶۰ ېعت رشتااو زر  یوترکمپ د  اونصاب ېرشت ړونېپالن جو  ېاوروزن ښوونې . دیشو یننصاب تدو ېرشت ۍ فلزکار  ېبرنام
نصاب کوتنه هم  یزکلن ودان ې در  شوي او د ړنصاب بشپ ښوونیز ېشتاو د پرچون پلورلو ر  ېکوتنه تر کار الند یانصاب ب ښوونیز
 .      ېشو ترسره

 شوي ده . هړ نصاب پروسه بشپ یزنو ښو  ړوال ړتیاوو په و  یوويسو ړۍ لوم ړې لوست زده ک یکد ل 

  وېشاو درسي ک تابونو چاپ او  ښودالر  ښوونکود   -2

  او يدرس ړو د عمومي زده ک ټوکه یلیونهم ۰۳ پوره کولو لپاره د تیااړ  رښود او درسي کوتابونو د کمښتښوونکو الد د عمومي زده کړو 
 کې ېکراتلون یږدياو په ن ړي ک بشپړ ېيوو ړاونهد چاپ  تدارکاتي پ قرار لري، ېک ړیتوبونوپه کاري لوم چاپ وکوتابون الرښود ښوونکو د

 .شي ېشلو و به ته والیتونو ټولوبه چاپ او 

 دي  ېالند ېته انتقال شوي، پاتي نور درسي کوتابونه د چاپ پروس یپورسي کوتابونه چاپ او دد ټوکه ۱۱۰۱۱۱ ړو د اسالمي زده ک
 ته چمتو شي. یستنېاخ ګوټېبه چاپ او  ېکم وخت ک ډیرپه  ې،چ

  ېروزن ښوونکوپه مرسته طبع او د ېموسس یکاکوتابونه د جا ټوکه ۱۱۱۱٪ ړې زده ک ځانګړې  ېبرنام ېروزن ښوونکود 
 شوي دي. وېشلته  یمینونودارالمعل

 کې واک پهزده کوونکو او د شوي  وېشلکوتابونه  ټوکه 3622233تهمرکزونو   ۱۳۱ ړو او مسلکي زده ک یکيتخن  یتونووال ۹۰ یوادد ه 
سانه یربه ړې زده ک زده کوونکو د  ړو اومسلکي زده ک یکيتخن  د ،یشکوتابونو و یادو دي.  د شوي ورکړل

 
 .      ید ی ړ ک ا

 کوتابونو د  ېشوي، د یشلته و  مرکزونو ۱۳۱ او کوتابونه چاپ ښودالر  ښوونکو د ټوکه ۶۱۱۱۱ ړو ده کاو مسلکي ز  یکيتخن د
سانه  یربه یستدر د لخوااستادانو

 
کارت او  ګیمقطعه   ۹۳۱۱٪ممد درسي توکي،  ټوکه ۱۱۶۱۱ ګههمدارن .ید ړي ک یاري مع اوا

 شوي دي.     یشلو همقطعه پوستر  ۶٪۱۱۱۱

 د  ېستنیاخ ګوټېپه  خهڅ ېبودج ايوويید پراخت ېپرد رهېبرس ،دي شوي شلیو او چاپ کوتابونه وکهټ ۱۳۹۶۶ ېبرنام لوست کید ل
 وکهټ ۶۰۱۶۶۰لوست  زده کوونکو لپاره  کیشوي دي.د پاتي ل شلېو اوکوتابونه چاپ  ینوي درس وکهټ ۹۱۹۶۶لوست  کیل

 شوي دي.   شلېو کوتابونهپخواني 
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 لسمبالو وځیوونښمرکزونو او  زو یوونښ -3

 یتونووال 42 د یټونهک 4415 یاضيد ر ګډونپه  یټونوکلونو د ک یرو د ت څخه ټونوکی یادو له ېشوي، چ یدتول یټونهک یاضير 265 ټول 
 ړۍ ل یشلوو یټونود ک .شوي دي  یشلته و ښوونځیو ښارد کابل  یټونهک 34 ګهشوي، همدارن یشلته و ښوونځیو ړو عمومي زده کد 
 .روانه دهته  یتونووال نورو

 تکنالوژي وزارت  او معلوماتي د مخابراتو شوي. ړي جو  ېخون یوټرد کمپ 43 لپاره یتونومدر ینسد سا یتونووال د اومرکز  ینسسا د
رونو تیوکمپ 4555لپاره د  ښوونځیو 4555شوي دي، د  بشپړنه و ړاو پ جوړولوخونو  یوترکمپ 395 د لپاره ښوونځیو بابه 395د  لخوا

  دي.  ېاسناد د کار الند

 دي شوي یشلو یتونهک ٪۱ مدرسو لپاره  د ېک یتونووال ۶۹په راز همدا . 

  ل وړتیا لوړو روزنه او کارکوونکود  -4
  ینستنه د سا ۶۱۳۱تنه مستحضران او  ۱۱۰ ټولټال ،په موخه ړولولو  ړتیاو  دمستحضرانو د ساینس الربراتوارونو د د ښوونځیو 

 ېالند ېروزن تر کچه په یتونومرکز او وال دله خوا  ړو علمي غد  مرکز ینسد سا ېبرخه ک په یتودم یسمضمونونو تدر ینسيد سا ښوونکي
 .   دی لوبولیرول  یزمناغ ېبرخه ک په ړولولو  ړتیاو  د ښوونکومستحضرانو او د  ګرامونهپرو  یزروزن یاد شوي دي. یولن

 په څرنګوالي د میتود د مضمونونو ساینسي او تجربو د ینسسا د روزنې اړینې موخه، په لوړولو ظرفیت د ښوونکو ریاضیاتو او ساینس د 
مرکز د علمي  ینسد سا ته ښوونکوتنه  122,3 ټولټال ېپه برخو ک ینسسا ړنياولوم یوټرکمپ یک،بیولوژي،فز یاضي،ر کیمیا، د هکله
غ ېپه برخه ک ړولولو  یتد ظرف وونکوښد  روزنې یادې. شوېده ورکړل روزنه ڼهپه کچه په عملي او نرري ب یتونود مرکز او وال ړولخواغ

 
 ېزمنا

مرینو څارنې د کارپوهانو، مرکزي  تنه 42262 ټولټال د.ید یرول لوبول
 
 رپوټ جوړونې، پالن څارنې، مضموني د ته غړو  څارنې ښوونیزې  د والیتونو د او ا

 .ده شوي ورکړل روزنه او دایر ورکشاپ روزنیز کې برخو په فیډبک او ورکول

 ۶۶۱۱ړو له ښوونځيو څخه د تخنیکي څارنې د ترسره کولو او د څارنیزو غړو د مسلکي ظرفیت لوړولو په موخه ټولټال د عمومي زده ک 
د ښوونیزې څارنې د لوې ریاست د مسلکي تنه څارنیز غړي چې د عمومي زده کړو له ښوونځيو څخه په دوامداره توګه څارنه کوي 

 شوې دي. ورکړلنو لخوا مسلکي زده کړې ارو د سرمربیاکارپوهانو او د مرستندویه اد

 ( ۱۱۱د مرکز او  والیتونو په کچه د اسالمي زده کړو مرکزونو د ښوونیزو څارنو)  روزنې ړینېا ړهپه ا میتود یسد د منجمنت او تدرته  ړو غ 
غ د راز همداقع شوي دي.وا ېیزمنوالي لپاره اغ ښهچارو  یسيمرکزونو اداري او تدر ړو د اسالمي زده ک ښوونېدا  ،دي شوي ورکړل

 
 ېزمنا

 . شوي نیول الندې روزنې تر مدرسینتنه (  ۱٪٪) ېبرخه کپه  ېد استفاد څخه یستدر

 ورکړل روزنه کې برخو بېالبېلو په مرسته په موسسو مرستندویه د ته غړو  مسلکي او علمي تنه ۶۰۱۱ ریاست لوې روزنې د ښوونکو د 
 .دی شوی لوړ  یووې ظرفیت مسلکي او شوې

 د ېک برخوپه  ېژب ګلیسياو د ان یستلواخ ګوټېد  څخه ټکنالوژۍ  ارتباطي او معلوماتي کمپیوټر، د ،یاپراخت د د نصاب مخې له النپ د 
 یادېله ېچ شوي دي، ې برابر  ېمهاله عملي او نرري برنام ډمهاله او لن ږداو تنه کارکوونکو ته  ۳۱ یاستر ېلو پراختیانصاب د  ښوونیز
.په هرات او  ديشوي  نیول ېالند ېروزن دننه تر  یاستد ر ېک وګروپوندوه  په ېژب ګلیسيه علمي  کارکوونکي د انتن(  ۱۱) څخه ېرې شم

 لیدلي روزنې ړینېا ېک یهپه ترک ړهتنه د مفرداتو په ا ۶۰او  ړیدوالبراتوارونو جو   ېتنه دژب ۶۱، یتورانادتنه   ۶۹ ېژب ېيمېذ در ېکابل ک
 .   دي

 کس (  ۶) ګرامپرو  ټرۍ د ماس تهپو هنتون  ېاوروزن ښوونې د کابل پوهنتون او ړي علمي غ تنه ( ۶۱) یاستر ېدد  ېپه ورته وخت ک
 ړی علمي غ ټول ګه، همدارنشوي او شامل شوي دي.   یژندلورپ ته یرانالپاره  دورې کس د دکوتورا  ۶او  یوادلپاره  هندوستان ه ۍ ماستر 
        .ید ړي ک ګډونسره  ځانګړپوهانو یواو بهر ن یود  کورن ېک پروګرام اشتنيمی څلور  په ړولولو  یتظرف ېاوروزن ښوونېد 

 او  یکد ناGIZ زمو یسد تدر ورکشاپونه روزنیز(  ٪۶) ړموسسو په مالت
 
 د  یداګوژی پ یریت،مد ټولګي ۍ،او درجه بند ینېاصولو، ا

 ۹۱۱)  دتنه استادان  ۱۰۹۶ ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن ېک یواده ټولپه او  یردا ېبرخو ک په ټولګیو ۶۱، ۶۶، ۶۱د علومو تخنیکي
 .   شوي دي  یولن ېالند ېروزن ړینېا تر ګډون پهوو   ښځینهتنه ( 
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 دي ښځینه یووې تنه(  ۶۹۱۰)  ېته چ ولوست کارکوونک یکل د او ښوونکېي( تنه  ۳۱۰٪) ټولپه کچه  یواو ولسوال یتونود مرکز ، وال 
تنه  اداري کارکوونکي او  ۶٪۱،ښوونکي د حرفوي تنه  ۶۱۰۰، ښوونکيلوست  یکتنه دل ٪۹۳۰ ېچ،  دي شوي وړکړل روزنې اړینې
 . يشوي د  ې په کچه د همکارو موسسو له خوابرابر  یتونود مرکز او وال  ېروزن یادېوو،  ړي غ څارنې

 الس رسی زیولډان  ب:

   جذب شوي نوي  کې ښوونځیو په ړو عمومي زده ک د دي نجونې یووې سلنه ۰۱تنه زده کوونکي ،چې  ۶۱۱۱٪۳په ټول هېواد کې
تنو  ته  ۳۱۰۱۳۱۱ ېرشم ټولد زده کوونکو  ښوونځیوکېپه  دولتي او خصوصي  پروګرام ېدد زده کوونکو د جذب سره  یودنو دي.

 .ړويجو  ېنجون یووې ۹۰۵ ې،چ یموندل زیاتوالی

  هغه  ېک یتونووال ۱۱په  ېوادپوره کولو په موخه، د ه اوو ړتیاو ا یته د ماشومانو الس رس ېاوروزن ښوونېپه کچه   ېواده ټولد
سره سم  ړنالرو او ک یارونومع ړولوجو  ښوونځیود  ښوونځي ړنينوي لوم ۶۰۹  ،لري  ړتیاا ړولوتهجو  ښوونځیوو ید نو  ې، چ یمېس
 .        ږي یته رس بابو ۹۱٪۶۱ ېرشم ښوونځیو  ټولود  پروګرام ېسره دد ړیدوپه جو  ښونځیوو ید نو شوي دي. ړ جو 

  و یجذب شوي دي ، د نودي نوي  نجونې یووېسلنه  ۵٪۹ چېتنه طالبالعلمان  ۰۱۱۱۶ ټال ټول ېمرکزونو ک په ړو د اسالمي زده ک
و  یاتوالیز دي ېنجون یووېسلنه  ٪۱ ېتنه ، چ ٪۹۰۱۰۰ ېرالعلمانو شم طال  ټولود  ګرامپرو  ېد د جذب سره دالعلمانو  طال 
 .موند

 بابه دارالحفاظونه  ۱سره سم د سروي په اساس  ښتنوخلکو د غو  یمېاو مقرراتو او د س ړنالرو د شته ک ېک تونویوال ۱۰په  ېوادد ه
 .یږي ته رس بابو۶۶۱۳ ېرشم ټول مرکزونو د ړو د اسالمي زده ک یووې ېمخ له ېي دي ، چوش ړې نوي جو  ېمدرس ۹۰او 

  جذب دي نوي  ېنجون یووېسلنه  ۶٪  چې ړیاالنک زدهتنه  ۱٪۱۱۱ ټولټال ېمرکزونو ک په دولتي او خصوصي ېروزن د ښوونکو د
وو په  ښځینهسلنه  ٪٪ د ته تنو ۹۳۱۱۱ ېرشم ړیاالنوک زده ټولو د ېروزن د ښوونکوپه جذب سره د  ړیاالنوک زدهو یشوي دي. د نو

 .یږي رس ګډون

 زمو دي ېنجون یووېسلنه  ۱۰ ېچ ړیاالنک زدهتنه  ۱۰۱۱۰ ټولټال
 
نوي لخوا  ې د ادار  ړو او مسلکي زده ک کيیاو تخن ینېد کانکور د ا

 یووې سلنه۱۱ ېچ ،یږي تنو ته رس ۱۰۶۱۱ ېرزده کونکو شم ټولود  پروګرام دې دجذب سره  د کوونکو زده نویو دجذب شوي د ي. 
 دي.          نجونې

  نکي جذب شوي دي لوست زده کوو  یکل د تنه ۰٪۶۳۱۰ ټولټال ېکورسونو ک بابه ۶۶۰۳۶ په لوست یکپه کچه د ل ېواده ټولد
 دي.  ښځینهتنه  ۱۶٪۳۶او  ینهتنه نار ۱۳۹٪۶۱ څخه شمېرې  یادې له چې

  اغیزمن مدیریتاو  روڼ، واب ویونکیځ ج:
 معلوماتي تکنالوژي پراختیا   -1

 ټولې نویاستور ېاو د پوهن یاستونهر ېپوهن یتونود وال سره د  ېشبک ټورکد مرکز د ن او په موخه یاد معلوماتي تکنالوژي پراخت  
هم  یستمس Disaster  recoveryاو tv Hiil ګهاو همدارن یستمس ټرسن ډیټاپه کچه  یتونوشوي دي او دمرکز او وال ښلولن  څانګې

 له یاستونهر ۹۰  ېهن پو د شوي ،  همدا اوس ښلولن یاستونهر ټول ېپوهن یتونوسره د وال یستمفعال شوي دي.د وزارت مرکزي س
EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter net اخلي. ګوټه څخه واو نورو خدمتون 

 یاستد معلوماتي تکنالوژي ر Moe Data Cente ، CMIS ستمید شهادتنامو س ای ستمونهیس  ، Teacher Box وونکوښد  ای 
 د دنویسره د ل  یص رید وز  ستمیس EMIS  ،ستمیمعاشاتو سHP MIS  ،ستمیس نویسرچ بشري  د ای HR  ،(ډ) پن صندوق
، SMIS ،CMIS ،BEPETاو  ستمیس استیبدلولو لپاره خدماتو ر اتویامالکو او د روغن د ېد وزارت په مرکز ک ،ستمیس  میتنر

PAYROLL لري. یورته الس رس نیمسؤلفعال دي او  تل ېک تونویپه وال ستمونهیس 

 د  .دي شوي لیپ ې چار کولو  یاځ وی د ستمونویس لوېب الېمعلوماتو ب د ېک ټم په چو کاټسیس واحداو  يمعلومات زو یخړ د هر ا
  اس او رولیپ ، ستمونهیس التيیتشک نویبشري سرچ

 
 لوېالبېب د د.  مومي لونم بدټسیس معلوماتي واحد ویتم په سیس ام یا
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 ونوګ دوهد او المل شوي  دویسمون او   کره ک دد معلوماتو کول د  تهځرامن  مټسیواحد معلوماتي س وید ادغام او د  مونوټسیس
 .   ید ېتر کار الند ریکولو به یاځ وی د تمونویس ولوټنور  د. .کوي یویمو د مخنارقا

  څارنه ښوونیزه  -2

  ېکچ ېد زده کوونکو پوه کولو، ښه یسد تدر ېک ټولګیوسره سم په  ړنالرو و ک څارنیزشوي پالن  او  ټاکلد  ړو غ څارنې ښونیزد 
 ښونځیوبابه دولتي او خصوصي  ۹۳٪۶۱  ړو د عمومي زده ک ړهاو نورو په ا یتریمد ښوونځیود  یقې،طر یستدر ښوونکود  ،لوړولو
 دي.    ړي ترسره ک یدنېل څارنیزې  څخه

 دولتي   ړو او مسلکي زده ک یکيتخن ۱۰۱په کچه د  ېواده ټولکولو په موخه د  ښه یتوضع یساو مسلکي مرکزونو د تدر یکيد تخن
  و ړ ک زده مسلکي او کيیتخن  خصوصي ۹۰ د ،ېپرد  رهی. برسېشو ترسره دنهیل زهیارنڅ ونګډونو په ټیټاوانس سوېمرکزونو د ل

 ېته الزم وونکوښاو  نویمسؤول وندړ ا اساس په دنویل او موندنو زو یارنڅ.   ده ېدلېرس سرته دنهیل زهیارنڅهم  خهڅونو ټیټانس
 ډد هو ته چارواکو وړ پو  ړ او د مرکز په کچه لو  نویمسول وندړ ا ونوټیټانساو  وځیوونښ د ټرپو ډلند ستونزو  ترسره شوي او ېوونښالر 
 . ید یشو انديړ و  په موخه ېونېن

 دوامداره. ده ېشو ترسره دنهیاو ل ارنهڅله خوا  و ړ غ زو ارنيڅ وندهړ ا ۍاو ولسوال تيید وال خهڅ وکورسون ۶۶۰۳۶ له لوست کید ل 
 . یدلځېر ګالمل  ړې د زده ک ېک په کورسونو و ړ لوست زده ک کیاو د ل والي هښ د تیفیک د سیتدرد  ارنهڅ

  ګمارنه ښوونکو  -3

 کانکور  شموله ټولبستونه، د  ټول ښوونکوپوره کولو په موخه د  ړتیااو ا ښتکم ښوونکود  ېک ښوونځیوپه  ړو د عمومي زده ک
 
 
ته  ېبرخ ګمارنې ستیار ینود بشري سرچ دمه دې تروو،  استوليته  کمېسیونملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو  د لپاره  ینېزموا
، ښوونکي هغه .ید یشو ړلورک ټرپو موخه په بشپړولو پړاوونو وروستیو د ښوونکيتنه  ۹۱۹۶ ړوندا یتاو کابل وال ښارکابل  د
 چارې  ګمارنېد  یووې ېک څایپه هغه  او یږي ک یږلته ل یاستونوپوهني ر یتونود وال نېغه په نېغ یووې یلېپا ،لري  اړه ې پور  یتونووال ېچ

     .ي بشپړیږ 

 ښوونکي ښځینه( تنه  ۹۱۱۱) ټولټالپوره کولو په موخه،  ړتیاوو د ا ښتد کم ښوونکو ښځینه د ډوکلو او بان ،یموپه لري پرتو س 
شوي او د عمومي زده  ګمارلپه کچه  ېواده ټولد  ېښوونک ښځینهتنه  ۱۱۱۰ څخه ېرې شم یادېله  چېشامل شوي وو،  ېپالن ک
 دي.    ېبوخت یسپه تدر ېک ځیوون ښوپه  ړو ک

 زموینېکانکور  شموله ټولد  بستونه ۱۱۱ ښوونکود  ېبرنام ړو د اسالمي زده ک
 
ملکي خدمتونو او اداري په موخه د  یستواخ د ا

زاد یسیونکم یادد  ،وو  یته معرفي شو یسیوناصالخاتو کم
 
 ندل شوي او دیژ پ یاليتنه بر ۶۹۱ وروسته ینېازمو یالۍس ېلخوا د ا

 شوي دي. ګمارل ګهپه تو  ینود مدرس ېکزونو کمر  ړو اسالمي زده ک

  یووېتنه  39 ېاستادان چ نوماندتنه  253 خهڅ ې ر ېشم ېادیاو له  ،یشو ړبشپ ړاستادانو نومل نوماند 223 د ېروزن وونکوښد 
   . دي الندې دوران تر اسناد استادانو ېپات د شوي دي.  مارلګ ېکمرکزونو  ېروزن وونکوښد  او شوي اليیدي بر نهښځی

 والیتي ( ۱۰۱)د ښوونکو واک کمیسیون له الرې د تخنیکي او مسلکي زده کړو برنامې  لد  اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپ
زاد بستونه د مرکزي (  ۶۱۰بستونه او )

 
زمو بستونو وونکوښ د ېک تونویوال (٪۶. په )سپارلياعالن ته  ې الر  له ۍالیس ېا

 
لپاره  ېنېد ا

او  کيیتنه د تخن(  ۰۶مرکز او ) هپ تنه(  ۶۱۱) خهڅ ېتنه استادانو له جمل ( (۱۱۶)  له ګړۍ  دم.   یشو ړپبش ریبه ړنومل ډلند 
 شوي دي.                                                         مارلګ ېک ونوټیټانساو  وځیوونښ په و ړ مسلکي زده ک

 ( دCBR له ) کال او  ۶۹۳۱په  تنه ۱۱ ېوه، چ یشو ړلورک ډهونتنه   ۱۱ ېکلنو ک ۶۹۳۱او  ۶۹۳۱وزارت ته په  ېد پوهن ېچ ې الر
 ېپوهن د یتد وال بستونه ۱۳ ېچ هبستون کلیدي ۹۰ګهتو  ټولیزهکمارل شوي دي. په  ې الر  ېله د ېکال ک ۶۹۳۱په  تنه ۶۱
 مرکزي بستونه د  ۱او  یاستونور لوېمرکزي  بستونه د ۹ ، یاستونور

 
   دي. اړوند یتونومرا
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  شلینمرو و نوګلپاره د استو  وونکوښاود  ېمکځچمتو شوي  -4

 ( وال ۹۰په )د کابل  هګهمدارن .ېتر السه شو خهڅله خلکو  ولډپه  ېد مرست کمهځ بهی(  جر۹۱۱٪۶۰۳) ېک ارښ کابل او تونوی
ده. په ورته  ېشو تیتثب مکهځ بهیجر(  ۹۳۱۹۹۹) ولهټلپاره  تونویبابه انست ۱او  وځیوونښبابه  ۹۱د  ېک ویولسوال  ۶۹په  تیوال

او  بلخ، ،رهارګد نن یږی ک ې نمر  ېنګاستو  ۶۳۶۱ ېچ ،لپاره يټوګار ښ زینګاستو  وونکوښد  مکهځ بهی( جر۳۱۱) ېوخت ک
 وونکوښد  ېک مویس لوروڅ  په تیخوست والد  مکهځ بهیجر ۱۱۱۱ هګهمدارن .دي ېوښ شلیو وونکوښپه  تونویوال کنديیدا
 .   يد ېروان یووې ې چار  تیتثب د او  ېشو رلېه پپه موخ ولوړ جو  يټوګار ښ

 د  ي ېږ ک ټۍبابه ه ۹۱او  ۍلیدوه دربنده حو ،ۍودان وځیوونښد  ېچ مکهځ بهیجر ۱۳۱۱ خهڅ دادونویجا وید غص  شو ېپوهن د
اکو او زورو  له ېک تونویپه وال ابیو فارابغالن، بدخشان  کا،یپکوت ا،یپکوت س،ی، بادغارښ، کابل تیتخار، پروان، کابل وال

 . دي شوي خالص خهڅغاصبانو 

  ړاو مالت ېلپاره  د خلکو مرست یاړتیاپ ېد پو هن  -5

  مر ېپوهن ویولسوال است،یر ېپو هن د لخوا انوګاداري شورا  وځیوونښد
 
)  الټولټ ږۍ په همغ سرهکارکوونکو  یتیاو وال نویا

مر ۱۰۱۰۱۱۱ د ېچ ،ۍافغان ۶۳۰۳۱۰۰۱٪
 
 ېولټرا هګپه تو  ېلپاره د اعان ایتړ او یپ او ړد مالت ېپوهنالرو سره برابر دي د ډ کايوويیا

د  دي.  ېشامل ېسیرغونه او نغدي پ وځیوونښ ، د کارونو حشر،دلړیجو  وګیولټ، د ۍالډ مکوځد   ېمرستو ک  ېپه د .يد ېشو
 ولډ شفاف په لخوااداري شورا  د يځوونښ هماغه د مرستي يځوونښد هر  ږۍ په همغ سره تیریمد يځوونښد  ېچ ،ده ړ و  ېادونی
 .    ي یږ ک ولګل

  کول ترسره ریبه ېنټپل داخلي او دلېرس ته تونویشکا -6

  مرجعې د مرکز په کچه تر خپل پالنې پلټنې  62مرجعې د والیتونو او  33کال کې  ,429د داخلي پلټنې ریاست د پالن سره سم په
 ؛یووې تر دوران الندې دي 66او ټوکه دوسیووې پلټول شوي  ,33الندې نیولي چې له یادو مرجعو څخه 

 43263,2132 او شوي ترالسه ۍافغان  322222,91، وې وړ  ستنېدو د ته حساب دولت د چې څخه ویافغان ,412934234 له ټولو  
 .دي الندې دوران تر افغانۍ

 د پالنونو پلي کولو څخه د رپوټونو وړاندې کول     -7

 ې تر  هګوټپه کچه  تونویچمتو او د مرکز  او وال ونهټربعوار رپو شتني او ایم  ګپرمخت دو پلي کول د تي پالند والیتونو په کچه د عملیا 
ملي  په ونهټرپو اشتنيیم نهه او یاشتنیم ږشپ نوړ د السته راو  ېاندړ و  پر قید تطب پالن اتيیوزارت د عمل ېد پوهن .ده ېشو ستلېاخ
   دي.  دليځیر ګ ړ و  ېستنیاخ ګوټېچمتو شوي او د کارونکو د کچه 

 ویکورن او ویبهرن د او ټرپو قیتطب دد عمل پالن  ې مبارز  ېاندړ و  پراداري فساد  ، دړټرپو  قیتطب دکلني پالن  ټپر بنس لوید پا 
 .دي شوي لړ ورک ېک واک پهادارو  وندړ اچمتو او د  هونټرپو ي ګړ انځ اتیز خهڅ(  ٪۱له )  تنهښپه غو و ادار 

 وي ییاو احصا شوي  ولټرا معلومات  ويییاحصا خهڅ مرکزونو زو یوونښ او وځیوونښ له وتونیوال ولوټ له وادېد ه لپارهکال  ۶۹۳۱ د
 ړبشپ یټتاسیډ ېک څ په تر  ېچ ېشو ترسره هیارقامو د پاکولو عملد  سونویابډیټ د تونویوال وړ . د نومو دليېرس را ته مرکز سونهیتابډی
 .      ده ړ و  ېستنیاخ ګوټېه د لپار  ستونکویاخ هګوټ ې له الر  یټسا  یوزارت د و ېاو د پوهن یشو

 سره ې مشور  او سال ږۍ همغ په موسسو  هیمرستندو لوېکښ ویاو بهرن ویوزارت د کورن ېکوتنه د پوهن هګډ ور ټد سکو ېنز رو  او ېوونښ د  
 تيیوال یووې هړ په ا او ېتر سره شو (کندهار سمنگان، هرات، لغمان، بلخ، اب،یننگرهار، بدخشان، فار) تونویوال(  ۰)    په
 . ید ېکار الند تر ټاو مرکزي رپو ،شوي ړبشپ ونهټرپو
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 :ي ېږ ک ادونهی خهڅور  ولډ ېالند پهچې   هم ځینې مهمې  ننګونې لري ، الپوهنې وزارت  سره د سره ونوګپرمخت او نوړ السته را د

ته  ېاو روزن ېوونښ  اوبهر  خهڅ يځوونښ لهلپاره برابر دي  ګته  دت يځوونښ یووېعمر  ېچ ،( میلیونو  څخه  زیات ماشومان ۹۹٪) ¬
 نه لري. یالسرس

 او. شوي ړ جو  ، نه ديلهلر  ایتړ ا یووې ته ولوړ جو مرکزونو  زو یوونښ او وځیوونښ وینو ېله امله چ تښکم د لیتشک د ېک ومیس ی ر ېد په ¬
او د سواد  ګته له ت يځوونښ ېنجون هګتو  ي ګړ اځپه  عمر برابر ماشومان  يځوونښله کبله د  شتون ټوا اتیز د ځمن تر وځیوونښ د

 دي.  ېشو ېبرخ ېب خهڅله نعمت 

 .ده ېولین یووې مخه  ګت دته د ماشومانو  وځیوونښ او ،شوي لړ ت يځوونښ رېشم وی امله له ستونزو  تيیدامن ېموکیس نوڅیپه  ¬

غ هړ ناو  ېباند تیفیک پر ېاو روزن ېوونښد  ېچ ده، خهڅ و ستونز له مهمو  وی تښکم کوتابونو درسي  د ېک وځیوونښپه  ¬
 
 .ده ړې ک زهېا

د  ېله امله يوو ېچ ،خهڅله هغو الملونو  وی ،ېک ویپه کل  هګتو  ي ګړ انځپه  تښکم وونکوښمسلکي  نهښڅید  ېک وځیوونښپه  ¬
 .     ېنه ده حل شودمه  ېده او تر د ېشو هانمنیز وونهښ او تیفیک ریبه سيیتدر

دا  ،یشو ړ جو  یند الیریچاپ خوندي ېکپ او دي مخ  سره تښکم توکو ړ و  ایتړ ا  او ویودان د مرکزونه زیوونښ او يځوونښسلنه  ٪۱ ¬
 . دهړېک کمه ایوالتید زده کوونکو ل لپارهدوام  د ي ړ د زده ک تیوضع

 .  یشو تهځرامن ډنځله امله  د نه شتون ېبودج ېد الزم ېککولو  ترسرهپه  تونویمهمو فعال رېشم وی دپالن  اتيیعمل د ¬
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 رخهب دویمه

 ګاو پرمخت ړنېک ړ د پام و  ټعرصو پر بنس ګونو ې د در 
 

 ړاواو ت یفیتک

 موخه ټولیزه 
( یدونکیمنونکي او تول یت،  مسول ښود، الر چې یو سالم تر السه کول، ښتونواو د ارز  څارنهمهارتونه،  ې،کچو) پوه ټولوزده کوونکي په 

  ینېهوسا ټولنیزې او هغه د  ید ګړي و 
 
کې ددوامداره او  نډې اخیستنې لپاره چمتو او په کورنیو او نړیوالو بازارونوغیزمن خوندیتوب او وا

 خوندي استخدام لپاره سمبالوي.  

  ګپرمخت ړنود   ک
 الرښود ښوونکو اودرسي  او کارکوونکو روزنه، ښوونکو، د ښوونیزو مرکزونو سمبالښت ،یاد نصاب پراخت  ېپه  برخه ک ړاواو ت یفیتد  ک
چې د  ،د ټولو برنامو په کچه کړنې ترسره شوي او په دې  برخه کې  ټولو شاملو فعالیتونو پرمختګ کړي  شامل دي،ویشل  چاپ او کوتابونو

 :   برنامو په توپیر سره يووې په الندې ډول  یادونه کیږي 

   ړې . عمومي زده ک1،1

 یتونوک ینسسا محیطیچارتونه،  یاضیاتواو ر  ینسساد  ۍ،کڅو البراتوار  یزونه،البراتوار م مدل، یولوژي ب یتونو،ک یاضیاتو. در 1،1،1

  ېشلو ته مرکزونو کړو اسالمي زده  او عمومياو د  یدتول
په غاړه لري. دا ریاست ښونیزو توکو او ښونیزو مسؤولیت  ېشاو و تولید دونو  ټریاست د ښونیزو کی لوېمرکز  ینستکنالوژي او سا ښوونیزې 
ونو د تولید پالن چمتو کړي دي. په ورته ټالس راغلو پا یلو پر بنسټ د بېال بېلو مضمونونو د ښوونیز و کیاروزنې څخه په  د د کیفیت میتودونو

 یووې موخه پهکولو  د اړتیا وړ تجهیزاتو پیرلو او چمتواو  جوړ ونه او البراتوارونو سمبالولو تدارکاتي پالن ټوخت کې د بېال بېلو مضمونونو ښوونیز چار 
  .پربنسټ ترسره کېږي پالن د  ېشو تجهیزات. د دی یلاړونده ادارو ته لیږ 
تخار،  د ونهټیک ۶۶۰۱  د ریاضي ګډون پهکلونو دتولید شویو کیتونو  ونه تولید شوي دي، د تېرو ټیک  ۱۱٪ یاضيد ر کال کې ۶۹۳۱په روان  

یتونو ښوونځیو ته ویشل شوي دي، پنجشیر، خوست، سرپل، دایکندی، زابل، غور، نورستان، بغالن، کندز، پروان، غزنی او هرات وال
 .     روانه ده ړۍ ل ېشد و  یتونود ککیتونه د کابل ښار ښوونځیو ته ویشل شوي دي  او نورو والیتونه ته  ۶۱همدارنګه 
تخار، پنجشیر، خوست، سرپل، دایکندی، زابل، غور، نورستان، بغالن، کندز، پروان، غزنی او کې )والیتونو  ۶۹ په ېپرد برسېره

 دي.    یشو یشلو یتونهک ٪۱مدرسو ته   ( دینياتهر 
بېال بېل    1355والیتونو لپاره   د بیولوژي    42او  وښوونځی بابه 34مرکز  په و رته وخت کې د

 دد والیتونو  چارټه 43656چې له هغه جملې څخه  ونه چمتو ،ټښوونیز چار   44155لونه ډم
 ټې اخیستنې وړ کرځیدلي دي.  ته ویشل شوي او د ګو عمومي زده کړو ښوونځیو

د البراتوار څوکۍ چمتو  ېپایوو 4225مسلکي غړو له خوا  د یاستمرکز ر ینسد سا ګههمدارن
د والیتونو او مرکز ښوونځیو ته ویشل شوي دي. د نورو والیتونو  ېپایوو ۱٪۹او د هغه څخه  

توکو نه شتون له امله  د مناسبې بودجې او خامو .ته د البراتوار میزونو ویشل دوام لري  ښوونځیو
  څوکۍ چمتو شوي  نه دي. ونود البراتوار 
 

 ساینس او ریاضي ښوونکو، کمپیوټر او ساینس البراتوارونو مستحضرانو روزنهد . د عمومي زده کړو ښوونځیو 1،1،2
تنه د  ۶۱۳۱تنه مستحضران او  ۱۱۰ له خوا  ړو علمي غ دمرکز  ینسپه موخه د سا ړولولو  ړتیاو  ستحضرانو دالبراتوارونو م ینسسا ښوونځیود 
زده کولو لپاره   میتود دمضمونونو  ینسيتجربو او د سا ینسد سا ېک یتونووال یرسمنگان، سرپل او پنجش یس،بادغ یاب،په بلخ، فار ښوونکي ینسسا

 اغیزمن رول لري.       دایرولد روزنیزو برنامو  ولو کېوړتیا په  لوړ  د ښوونکوستحضرانو او په مرکز او والیتونو کې د روزنې الندې نیول شوي دي، د م
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 ړولجو  یمنارونوس ښونیزو لپاره  ړو غ څارنې ښونیزې د  ېپه برخه ک یاضیاتور  ینس. د البراتوارونو او سا1،1،3
 هتن ۶۱رنېڅا ې د ښوونیز کې  مهم رول لري، په مر کز او والیتونو کې  ښه کولو په یفیتک یسد تدر ېچ یمول،تنر یزسیمنارونود روزن

د د البراتوارونو  ېپه استفاد څخه یمینارس یزروزنن دکوونکو  ګډون، برخمن شوي ډيڅخه له روزنو  میتودتدریس  د البراتوارونو او ي غړ 
 .  ید ړی تر السه ک یپوره پوهاومعیارونو په اړه  او میتودونو تدریس داو ساینسي مضمونونو  وتجرب

 ته   ښوونځیو ړو عمومي زده ک یشلاو د هغو و یکلتجربو ل یوشو یرتصو ېک ګانو ډي ی. په س1،1،4
 ېک ګانوشکل په سي دي د ساینسي مضمونونو عملي تجربي د تصویر په سم  سرهد منرم پالن  ړو علمي غ یاستمر کز ر ینسد سا

سانۍپه  ېک ښوونځیوپه  څو، تر  ويیدتول
 
 تخنیکي او د ریاست ېه مشوره او د دپ ړو د علمي غ یر،  دا بهد تل لپاره د استفادې وړ وي سره  ا

ساینسي مضمونونو عملي  او ،ثبت بهیر جریان لري د تجربو د په سي دي ګانو کې  .کېږي تولیدي برخې په مرسته ترسره  دښوونیزو توکو  
 نې لپاره ویشل شوي دي .نثبت او والیتونو ته دګوټې اخیس کې وڅخه زیاتو تصویري سی دي ګان ۱۱۱۱ ې لهتجرب

 سمبالول  ښوونځيو ړو عمومي زده ک دالبراتوترونو  په یوتراو کمپ ینس. د سا1،1،5
د پوهنې وزارت د ساینس مر کز ریاست هر کال د عمومي زده کړو ښوونځیو د کمپیوتر او ساینس البراتوارونو تجهیزاتو  اړتیاوي راټولوي 

لپاره  يووې د پوهنې وزارت په عادي او پراختیايووې پالنونو کې شاملوي. د  پلی کولو  او د تامین ، دهغو پر بنسټ د مالي سرچینو او  توحید وي
بابه البراتوارونه  ویشل  255 ښوونځیو ته ریاست او مرستندویه موسسو له خوا په مرکز او والیتونو کې د عمومي زده کړو   ېلو دساینس مرکز 

ټوکه د ساینس تجربو الرښود  ۹۱۱۱۱لونه ډبیولوژي م ۳۱۰۱ ممد،وند درسي  ړا ې پور  یساو تدر ېروزن ینس، د ساشوي دي، برسیره پردي
د  ۹۱۳عدده د ساینس او ریاضي کیتونه او  ۳۱۳۳ښوونیز چارتونه ، ۶۱۹۳۳کوتابونه ،

 البراتوار میز او څوکۍ  شاملي  او  د هېواد مرکز او والیاتو ښوونځیو ته ویشل شوي دي       
 ېک یتونووال ۶۱په  ېخون یوترکمپ ۶۱ هڅخخونو  یوترکمپ ۶۱د   ګهتو  ټولیزهپه 
ښوونځیو  بابه ۱۳۱د په ساینس مرکز کې جوړ شوي دي.  ۱ریتونو او یمد ۶۱مرکز   ینسدسا
 او مخابراتو د مخه د پروژه یاده ،شوي دي بشپړپړاونه تدارکاتي کمپوتر خونو  ۱۳۱لپاره 

 د او الړه ته مخ پورې  سلیکال تر قرارداد د شرکت ګوټونکي د لخوا وزارت د ټکنالوژۍ  معلوماتي
مله له الملونو بېالبېلو

 
بابه  ۶۱۱۱برسېره پردې، له ټولو والیتونو څخه  ،شوېده ودرول ا

  ښوونځيو د کمپیوټر خونو جوړولو په موخه غوره شوي او جدولونه یووې جوړ شوي دي. 
 

 او...(   یکما یه،پا ې در  یټونه،ال ې،)کمر  یزولتجه ټوډیوثبت س دد البراتواري تجربو  ېباند یلووسا ېښناي  يبر  په. 1،1،6
 یخپه تار ېلپاره د پوهن ځل ړي امکاناتو په لرلو د لوم یکيتخن ږو د ل یووې ټودیود البراتوراي تجربو د ثبت س یاستر ېمرکز لو ینسسا د
 بت شوي دي. ث ګهتو  څوریزهپه ان ېک ټوډیوس یادهپه  ېتجرب ې البراتوار  یاتېز څخه ۰۱۱دمه له  ېد تر ړه،ک ځتهرامن

ترا ادار  ړ پروپوزل جو  ېبرخه ک ېپه د ېلري، چ اړتیایاده سټوډیو عصري تجهیزاتو ته 
 
استول  الندې سرلیک تروزارت  ېته د پوهن ې او د ا

 . ید یشو
 

 روزنه  ښوونکومضمونونو  یاضیاتواو ر  ینسمستخضرانو )البرانت( سا ۱۷۷۷د  ېک یتونووال ۹۳په  ېواد. د ه1،1،7
 د روزنې اړینې موخه، په لوړولو ظرفیت د ښوونکو ریاضیاتو وا ساینس د
 کیمیا، د هکله په څرنګوالي د میتود د مضمونونو ساینسي او تجربو د ساینس
 122,3 ټولټال کې برخو په ساینس اولومړني کمپیوټر فزیک،بیولوژي، ریاضي،
کچه په  په یتونود مرکز او وال ړولخوامرکز د علمي غ ینسته د سا ښوونکوتنه 

 ړولولو  یتد ظرف ښوونکود  ېروزن یادې. ېدهشو ړلروزنه ورک ڼهعملي او نرري ب
غ ېپه برخه ک
 
 .ید یرول لوبول ېزمنا
 
  

رد ساینس د ښوونکو او مستحضرانو د روزنې بهی  
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  یشلک تابونو چاپ او و ښودالر  ښوونکودرسي او د  ړو سره سم د عمومي زده ک یرشم ښوونکوکو او . د زده کوون1،1،1
 ترمیلیونه ټوکه کوتابونو چاپ  ۰۳  ښودالر  ښوونکواو درسي د د عمومي زده کړو   ،په موخه کولو اړتیا پوره کوتابونود د عمومي زده کړو 

 :او په دوو الندې  برخو کې شامل ديدی کار الندې 
په شرط  ګښتل بیاورکړې  د  پروژه ېږداو ل چاپکوتابونو  ټوکه یلیونهم ۹۱ ښتپه ارز  ډالرو  یلیونهم ۱۱  د، ې له الر  USAID.د ۶ 
اسنادو د  د، کېده ترسرهله خوا  ې ملي ادار  ود تدارکات ې ( له الر ICB) ۍداوطلب ېخالص ړیوالن یرتدارکاتي به ې پروژ  یادېد ېچ یږي تمویل
کوونکو په  یلتمو او ې د تدارکاتو د ملي ادار  یربه یاد وروسته ېچ ورسېده د جعل موضوع تر نرره ېد داوطلبانو په افر ک ېک څ په تر  ېارزون
  به اعالن ته وسپارل شي.  ځلي یااو ب هفسخ ږۍ همغ
۱ .NCB چې ،شرکت( سره قرارداد شوي بندۍ بستهمیلیونه ټوکه درسي کوتابونو چاپ )بهیر چاپ او  ۶۱۹۱، چې پروژه 
 مهاله همچې په  ،دي شاملښوونکو الرښود  د ټولګیو ۶۱-۶۱ عمومي زده کړو  د ټوکه( ۹۱۱۶۱٪درسي کوتابونه او ) ټوکه( ۰۳۱۱۱۱۱۱)

پالن شوي درسي  شاملي دي، کې( ICBخالصه داوطلبي ) ړیواله( او نNCBخالصه داو طلبي ) )مليسره ژو و و داوطلبو پر اړ د دو کې وخت
 شي.     شلېو و ته  ښونځیو ټولو ېوادهد  وروسته څخهچاپ  لهبه کوتابونه 
 

 روزنه  ینوتخصصاو م ینوامر  ړو،غ څارنېکچو  ېالبېلود ب ې( کۍولسوال یت،. په)مرکز، وال1،1،1
مر یاستر ېلو څارنې ښوونیزې  د

 
د  کچه پهاو والیتونو  مرکزد  هېوادد  ټبنس رپ پایلو ېد ارزون ړو غ څارنیزو او  ینوهر کال د کارپوهانو، ا

ورکشاپونه  یزروزن په کچه یتونود مرکز او په وال  موخه په لوړولو ظرفیت د کارکوونکو څارنې د یووې مخې له چې جوړ  پالن روزنې او لوړولو وړتیا
مرینود  والیت ښوونیزې څارنې  ړي،غ څارنې یاستر ې، پوهنتنه متخصیصین ۶۹۱۹. د . یریږي دا

 
روان کال کې  علمي  ۶۹۳۱لپاره  په   ا

د  شوي دي. ړې لو برخه کې په رپوټ ورکولو او د ښوونکو فیدبک  ،ېپالن جوړون ،ېڅارن يد مضمونیووې  وېړتیاو او  شويورکشاپونه جوړ 
 ، افغان ماشومان لولي ،سف اداری ید یون دونې وړ ده، چې دا روزنهيا

 
، هد ېترسره شو ړپه مالي مالتاسیا بنسټ  او غا خان بنسټا

 شوي دي.           ړلله خوا ورک یصینود متخصپر مهال د څارنیزو لیدنو  ېپرته روزن څخه ګښتله لهم مهاله همدارنګه د یو شمیر کارکوونکو لپاره 

 او طرحه یاپراخت ټچوکا یارونومع ېارزون یلوپا ښوونیزې د زده کوونکو  ټنصاب پر بنس ښوونیزد نوي . 1،1،11
کوتابونو او درسي د نویو درسي  وروسته، پراختیا د ټنصاب چوکاردونو او  ډنټد ملي س یاستر ینصاب  لو ښوونیزوزارت  ېد پوهن

 وروستي. د ملي چوکاټ ده ړي او اصالح ک  یکوتل ټچوکا ېارزون ښونیزې زده کوونکو سره په مشوره  د  ینود متخصص یولون ېمفرداتو په نرر ک
، علمي شو را او د کابل ښار ښوونکو سره څلور ، ښوونیزې ارزونې او څارنېښوونیز نصاب ،غړو کولو لپاره د ښوونکو روزنې ریاست مسلکي 

کې نیول  م لپاره په نررتچې د پوهنې سیس ،د ارزونو ډولونه ه اونررون یووې او  د دې سند  منځپانګې په اړه شوي ې جوړ  غونډېمشورتې  
د یو پراختیا لپاره د پوهنې وزارت په همږۍ  د پالیسیو او بانک سوالونو ،الرښود د ، راټول او په سند کې ځای په ځای شوي دي.شوي دي

چې  د پوهنې وزارت سره په دې برخه کې  ،صه کمپنۍ، تر څو په اړه يووې یوه متخصېچمتو او اعالن ته سپارلدندو الیحه  د سف اداري ین
نتوګه په څو ښوونخیو کې او  ازمایښتي پهمرسته وکړي، د دې  اسنادو برابرولو  وروسته  

 
د ملي ارزونې   په ټول هېواد کې به پلي شي. ا

 کې برخه په جوړولوپالن  یقيتطب دچوکاټ چمتو او دپوهنې وزارت مقام  له خوا منرور شوی دی.  
او د  برابرولو مواد روزنیزو  د لپاره کارکوونکو الرښود، د ، جوړولوپالن  تطبیقيګمارلی تر څو د  مرکز څېړنیز ACER  ،سف اداري ید یون
کال تر   زېږدیز ۱۱۶۳د او  شویفعالیت پیل دې اداري  د. ړي عمال کار وک ېک یاپه پراخت ابزار د ارزولو او روزلو د کارکوونکوادارو د  اړوند

  .   يپورې  به بشپړ ش ېنوامبر میاشت

 . د عمومي زده کړو ښوونځیو ښوونیزو غړو لپاره د مسلکي پراختیا او روزنیزو برنامو پلي کول او طرحه 1،1،11
، چې د تنه نارینه او ښځینه  څارګرو لپاره  ۶۶۱۱اجرا په موخه د  څارنې ې ښوونیزد  ګهتو  یکيپه  تخن څخه ښوونځیو ړو د عمومي زده ک

له خوا مسلکي  ځانګړپوهانوریاست  لوېاو د څارنې  ټراینرانو د، د همکارو ادارو عمومي زده کړو ښوونځیو څخه په دوامداره توګه څارنه کوي
 دي.   ېروزنې ورکړل شو

 

ک د لی د دريس کتابونو د چاپ د تړوند پوهنې وزیر 

حال السلکیک  
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ي ارزونې په الر . یونیسف پروګرام  پوښښ الندې د هېواد په لسو والیتونو کې د عمومي زده کړو زده کوونکو څخه د تکوین1،1،12

 اچول 
او ښوونیزې څارنې  ې سف ادار ید یون .پلي کیږي  مرسته مالي په ې ادار  ېاو دد یپه  کلني پالن کې شامل د ې سف ادار ییوند  یتدا فعال

ښوونځیو  و کړ  زدهد عمومي  موخه، په د پالن سره سم د عمومي زده کړو زده کوونکو تکویني ارزونې بهیر پلي کولو ګهتو  ریاست په  ګډه لوې
زده  ، ترڅو په دوامداره توګه دده ې او ښوونیزو څارنې غړو ته روزنه ورکړ  ښوونکي سیمه اییزو ټولګيو ، ماشوم دوستانه ښوونځي، ښوونکي

و ښوونکو او ښوونیزې څارنې غړ  ۶۱کلونو کې  ۱۱۶۱او  ۱۱۶۱په لخوا  ې د ادار  یونیسف د .  کړي ارزونه و  ېد کچ زده کړې  اوکوونکو د پوهي 
 روزنه ورکړي ده او په روان کال کې د ښوونکو او څارنې غړو روزنه روانه ده.      ېبرخه ک پهپلي کولو  دته د  تکوینې ارزونې بهیر 

 یود روزل شو ېک یتونووال ۶۰په  ېوادتر السه کولو په موخه، د ه ډاډد  څخه ګرامپرو  ینيد تکو ېد ارزون یاستر ېلو ېارزون او څارنې د
د  یربه ېد د ګهتو  یوویپه نمونه  ېک یتونووال څوپه  ېلري چ ېسره په پام ک وکچې څخه د پایلو ترالسه کول د زده کوونکو د  زده کړي او  ښوونکو
د  هسف اداري په  تخنیکي او مالي مرستید یون موخه همدې په. ړي تر سره ک ړمالت مالي په یونیسف دد مرکزي کارپوهانو لخوا  یليپا یقتطب

 . ید یشو جوړ الرښود  ابزار او ارزونې د ،روزنه ورکړل شوي تهښوونکو  والیتونو کې  ۶۰له خوا د هېواد په  یاستد ر وزنېښوونکو ر 
سف  ید يون  موخهالس ته  راوړلو  دمالي امکاناتو  د او تنه د ارزونې پلي کولو په موخه ټاکل شوي ۱٪د مرکزي متخصیصینو څخه 
 په واک کې نه ده ورکړل شوي. یاستر ېد دبودجه  دمه  ېخو تر د دی ییږل شومحترمې اداري ته کانسپت نوټ ل

 یود روزل شو چې ،تو پر بنسټ په څلورو والیتونو کې وکوالی شولناارزونې ریاست د بودجوي امکا د ړوندا ریاست لوېښوونیز ې څارنې  
موخه د  هبنسټیز  کولو ترسره دد دې ارزونې  .په الر واچوي ارزونه هدنند تکوینې ارزونې پلي کولو او اغیز منتوب څخه د ټولګي  لخوا ښوونکو

زمو یووې تنو څو چېدي  یستلاخ نمونې د څخه پایلو شویو ترالسه د روزلو د ښوونکو د
 
 یلېاو پا ړي پلي ک ېک نځيو و ښوروسته عمال په  ینېله ا

 ړې مواد او د زده ک یزروزن ښوونکود  ې،په استفاد څخهموندنو  یود ترالسه شو څو تر ید څنګه ېک ېدوک ښهپه  ړې د زده کوونکو د زده ک یووې
 شي.  ړهوکوتل شي او طرحه جو  ځلي یاوخت ب
 

  یاپراخت ټچوکا یاري لپاره مع ېپلي کول او طرح ېبرنام ښوونیزې  ېود ې دور  ړنې. د ماشومتوب د لوم1،1،13
د طرحه  یاده. لري  جریانکې  غونډو یزو کار په اون ېد طرح  ټچوکا ي یار د مع ځوزارتونو تر من ېچارو او د پوهن ټولنیزو ، کار او یاد روغت
  .جوړیږي  سرهته په کوتو   هېواد شرایطو داو  ینوسرچ یژیو،او شته سترات یسیوپال یولو دپوهنې وزارت 

همدارنګه د  لي.، چې الرښودونه او لومړیتوبونه پکې  شامل دي پراختیا موندمسودهطرزالعمل  دزده کړو مخکې  دله ښوونځي څخه 
په ورته وخت کې، دښوونځي  ښوونځي څخه مخکي زده کړو د پالیسيو مسوده هم پراختیا موندلي او د  موجوده پالیسيو ځای يووې نیولی دي.

سف موسسي له خوا  ویشلي یته ښوونیز توکي د  یون څخه مخکې زده کړو نصاب هم  پراختیا موندلي؛)ښوونځي څخه مخکي زده کړو ټولګیو
 .دی شوید ښوونځي څخه مخکي زده کړو لپاره د لګښت چوکاټ طرحه  یووې څنګ تر(. شوي
، ایمرجنسي ویژن ورلډ، ورلډویژن،اغاخان ناروي کميټه موسسو ) یهد مرستندو ټولګي ۰۱۶ ړو زده ک ېمخک څخه ښوونځي لههمدارنګه  
مله  چې په بېال بېلو والیتونو کې فعالیت لري  لخوا سف(یاو یون

 
ښوونځي  له  ديتنه ښځینه  ٪۶۱۱۹ چې تهتنه زده کوونکو  ٪۱۱۱۰ یووېله ا

 خوا مخ ته وړل کیږي.   له ښوونکوتنه  ۶۱۱۱ د پروګرام، چې د ا د یادونې وړ ده . یشوي د برابرې څخه مخکي زدکړې 

 . اسالمي زده کړې 1،2

 روزنه ړو غ څارنو ښوونیزو مرکزونو  ړو د اسالمي زده ک ېک یتونو. په وال1،2،1
او منجمنت په  میتودد تدریس  د مرکز او والیتونو په کچه  ړي غ څارنې ښوونیزې د  تنه ۱۱۱ کړو  زده اسالمي د ېک ږدوي کال په او د مال
 شوي دي . تمام د اسالمي زده کړو مرکزونو په اداري او تدریسي چارو کې ګوټور  ورکشاپونه روزنیز یاد .الزمې روزنې تر السه کړي دي کې برخو
 

  ړوللو  ړتیاوو  ینومدرس ړو مي زده ک. اسال1،2،2
 د ینومدرس یادوبرخمن شوي دي،  څخهم  ګراپرو  یزمهاله روزن ډد  لن ینتنه مدرس ۱۱۱  ېک یتونووال ۰په  ېک ږدوکال په او  ۶۹۳۱د 
 کې مهم رول لوبولی دی .    د تدریس په کیفیت او روزنه  اوزیاته ګوټه اخیستي ده کې  د تدریس په بهیر استفادې په څخه مهارتونو شویو ترالسه
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  یرلپ یزاتوتجه یلیهمرکزونو لپاره اداري او ل ړو . اسالمي زده ک1،2،3
 مرکزونو د لیلیو تجهیزات او  ۶۹۱د  او شوې ترسرهارزونه  څخهله مرکزونو  ړو اسالمي زده ک د ېکال ک ۶۹۳۱په  

 
 په ېسانتیاوو اړتیاوا

 شوي دي .  ګوته
نسټ تدارکاتي پالن ترتی  او   په مرکز او والیتونو کې اړونده اداروسره شریک شوي دي، تر اوسه د اسالمي زده د والیتونو د اړتیاوو پر ب

دفترونو لپاره میز او څوکۍ، شیشه لرونکي المارۍ ، سپینې تختې او داستادانو  میز او څوکۍ  لکه د جنسونه اړتیا وړ  د قلمه ۶۱ شعبوکړو 
 شوي دي .   پېرل
 

 المي زده کړو مدرسینو ښوونې او روزنې لپاره )وړتیا پر بنسټ( ښوونیز نصاب سمون او ک تنه  . د اس1،2،4
یو  منرم پالن  موخهپراختیا په  د نیز نصابو ښو  داسالمي زده کړو  د ټپر بنس ړتیاوو و  نیتونو دیښوونیز نصاب او اسالمی زده کړو مع د

سلنه  ۱۵٪او  یشو بهیر  پیل یاد یووې مټپر او  کړی مشوره د هېواد په کچه  طرحه متخصیصینو په  د د اسالمي زده کړو  او ښوونیز نصاب
وضعیت څخه عمومي ارزونه ترسره شوي ده .  له پلي کولو دپه دې برخه کې د اسالمي زده کړو په مرکزونو کې د نصاب  .کړی دی یووې پرمختګ

اسالمي او  ملي د ل شوي او د اسالمي زده کړو په اوسني نصاب کې د اسالمي زده کړو نصاب پلي کولو کې ستونزې او نیمګړتیاوي پیژاند
چې د هغه پر بنسټ د اسالمي زده کړو مدرسینو  وړتیاوي ترسره شوي، ټاکل شوي   او رامنځتهالزم سمون  ارزښتونو په نرر کې نیولو سره

، د اسالمي زده کړو اب د متخصیصینو د کوتنې الندې ديد اسالمي زده کړو ښوونیز نص .ده  یپروګرام طرحه او پلي شو روزنیز مناس لپاره 
 بهیر کې مثبتې اغیزې راغلي دي.  په تدریس د ووړتیاوو پر بنسټ نصاب سمون او کوتنې سره د مدرسین

  

 . اسالمي زده کړو مدرسینو لپاره )مسلکي پراختیا فرصتونو( روزنې برابرول  1،2،5
 یتودم یسد تدر ګرامونهپرو  یزروزن ۱ موخهپه  ړولودوامداره لو  دمسلکي وړتیاوو  د مدرسینو دو د روان کال په اوږدو کې د اسالمي زده کړ  
 . دي شوي برابرې  کې برخوپه  ټاومنجمن

 ۱٪٪او  ورکړې په اړه د  اسالمي زده کړو معنیت د  نویو وړتیاوو په پام کې نیولو  سره وده  میتودونود اسالمي زده کړو مضمونو تدریس 
 الزمې روزنې لیدلي دي.    ،څخه په ګوټې اخیستنې  میتودونواغیزمنو  د ین د تدریستنه مدرس
 

 مدرسو سمبالول  ینېتوارونو د  د. درسي ک تابونو  چاپ او ویش، او په ښوونیزو توکو او کمپیوټر البرا1،2،6
 پهنتقال شوي، پاتي نور کوتابونه د چاپ ټوکه درسي  کوتابونه چاپ او ډیپو ته ا ۱۱۰۱۱۱ ړو د اسالمي زده ک ېک ږدوکال په او  ۶۹۳۱

البراتوارونو باندې  په بابه مدرسي د کمپیوټر ۶۱،همدارنګه شيچمتو  تهچاپ او ګوټې اخیستنې  به ، چې په نیږدي وخت کېدي کې حال
 سمبال شوي دي .   

 

 . اسالمي زده کړو درسي مفرداتو او ښوونیز نصاب چوکاټ ښه والی 1،2،7
نیت له خوا مخ ته وړل کیږي یمع ړو د اسالمي زده ک ږۍ په همغ یانصاب پراخت ښوونیزد  یروالي  به ښهنصاب  ونیزښو درسي مفرداتو او

 ،د السته راوړنو او  پایلو څخه يووې د پوهنې وزارت مشرتابه کمیټې ته په منرمه توګه رپوټ ورکول کیږي.   
 

 . ښوونکوروزنې1،3

 یشلک تابونو چاپول او و ښودالر  ېوزنر  ښوونکود  درسي او  ېروزن ښوونکو. 1،3،1
په  ځندعنوانه درسي کوتابونو چاپ  ۱۱ یاري مع ېروزن ښوونکيله امله د  ږدوالياو  یرنشتون او تدارکاتي به ېد بودج ږدوکال په او  ۶۹۳۱
 ته دارالمعلمینونو روزنې د ښوونکو د اوټوکه کوتابونه چاپ  ۱۱۱۱٪د جایکا موسسی په مالي مرسته اختصاصي زدکړو  خو. قرار لري  ېحالت ک
 .دي شوي وېشل
 

 . د دارالمعلمین فارغانواوبرحال ښوونکوارزونې لپاره د ښوونکو وړتیاوو معیاري ازموینې پلي کول او پراختیا1،3،2
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 روانهتوګه شوي ده، د ښوونکو وړتیاوو ارزونه په دوامداره  ترسرهارزونه  ړتیاوو و  یاري مع ښوونکوتنو  ۹۰۰د   ېک ږدوکال په او  ۶۹۳۱ 
 ترالسه شي.     دهتنه ښوونکووړتیاوو ارزونه په عملیاتي پالن کې ښودل شوي ۱۱۱٪۱د  ېچ ، ترڅو ټاکل شوې اصلي موخه، ده

 . د ښوونکي روزنې ریاست او ښوونکو روزنې مرکزونو استادانو مسلکي وړتیاوو لوړول 1،3،3 
 خو، ولو لپاره پالن شوي وو حاصل و د روزن والزم د استادان ۹۱۱۱، ړولو په موخهمسلکي وړتیا لو  د  استادانو د د ښوونکو روزنې مرکزونو

د مرسته کوونکو موسسو له خوا په بېال بېیلو  تهمسلکي غړو  تنه علمي او ۶۰۱۱ ریاست لوېروزنې  و دد ښوونک کمښت له امله د  د بودجې
 شوي دي.    ې يووې لوړ  ېدي او مسلکي وړتیاو ورکړل شويبرخو کې الزمې روزنې 

 

سلنه مخکي له خدمت  ۳۷٪. په شرایطو برابر مخکي له خدمت  دوري څخه ټولو ښځینه محصلینو او په مرکز او والیتونو  کې 1،3،4

 لپاره داعاشې او اباتې اسانتیاوو برابرول     څخه نارینه محصلینو  
، کېږي زیاتوالي المل  لیوالتیا د هغوئ د سره د کړې  زده یوازې ه برابرول ن یاوو اسانت ېاو ابات ېلپاره د اعاش ینومحصل ېروزن ښوونکود 

تنه ښځینه په ګډون  ٪۱۹۳والیتونو کې د  ۹۰کال کې د هېواد په  ۶۹۳۱.په  لري  هفیت په ښه والي  کې هم اغیز یبلکې د روزنې او زده کړې ک
 د اعاشي او اباتې اسانتیاوي برابر ې شوي دي.  کېدورې  مخکي په د خدمت څخه وو په شرایطو برابر  ې د لیلیوو  ته چېتنه محصلینو  ۱۱۱۳
 

 ټولګیو موجودو ښوونکو وړتیاوو ارزونه او دهغوي ښوونیزو اړتیاوو سروي    ۷۱-۷۷-۷۷. 1،3،5
غړو دسفر پالن  . دشوې ورکړپراختیا  ته ابزارو  ارزونې داړتیاپه موخه،  د ارزونېروزنیزو  اړتیاوو د هغوي  د وړتیاوو ارزونې  او د د ښوونکو

 کې دي.   حال په بشپړېدو د یووې مراحل ې او سفریوو ېشوي او د کرایوو جوړ 
 

 یانصاب پراخت ښوونیز. 1،4

  یاپالن پراخت یزخ ړهر ا ړولولو  ړتیاوو کارکوونکو و  یاستونور  یا. د نصاب پراخت1،4،1
 یووې ټپر م ېچ پر بنسټ  جوړ شوي پالن د روزنیزو  اړتیاو وړتیا لوړولو بنسټیزد کارکوونکو  د یاستونور ړوندا  یانصاب پراخت ښوونیزد 

او  ېاستفاد څخه کمپیوټر ،معلوماتي تکنالوژي  او ، ارتباطيېانګلیسي ژب د تهتنه کارکوونکو  ۳۱د ښونیز نصاب پراختیا اړوند ریاستونو 
تنه انګلیسي ژبې په  ۱۱. د هغې له جملې څخه دي شوي ربراب پروګرامونه روزنیز نرري  او عملي اوږمهاله اوپهبرخو کې لنډمهاله  یانصاب پراخت

 ۶۱،تنه د ایدیتورانو څخه درېیمي رسمي  ژبې ۶۹. په هرات او کابل والیتونو کې الندې ديدوو ګروپونو کې  د ریاست په داخل کې د روزنې 
 کړي ده.  سهترالترکیه کې د مفرداتو په اړه الزمه روزنه  په تنو ۶۰او  ړولوالبراتوار جو  ېتنه د ژب

کس د  ۶، وونې او روزنې او کابل پوهنتونتنه د ماسترۍ پروګرام لپاره د ښ ۶۱په ورته وخت کې د دي ریاست علمي غړو څخه 
د کورنیو او بهرنیو  و کس د دکوتورا لپاره په ایران هېواد کې د روزنې الندې دي، همدارنګه ټول علمي غړ  ۶هندوستان هېواد کې د ماسترۍ او 

 کې ګډون کړي.    پروګرام يمیاشتنڅلور  په برخه کې د وړتیا لوړولو په  ینو  په مرسته  د ښوونې او روزنېمتخصیص
 

 . د درېیمې  ژبې  درسي ک تابونو پراختیا1،4،2
ون په هر ټولګي کې  به  یو د درېيمې ژبې مضم ،ژبو څخه وي ې د درېیم یو یووې دپو هنې قانون پربنسټ زده کونکي ،چې مورنۍ ژبه

)پامیری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی( درسي کوتابونو لپاره د اول  وزارت ښوونیز نصاب پراختیا ریاست د درېیمې ژبې پوهنېد  .لري و
پشه يووې او  ،، دهغې جملې څخه ازبکيدی کړی کار پیل  پورې  ټولګي څخه تر دولسم ټولګي

ترکمنی، نورستانی، بلوچی او  .ی د  یګجري ژبو کوتابونو تالیف تر دولسم ټولګیو بشپړ شو
ژبو درسي کوتابونه تر نهم ټولګي تالیف او د ټولو درېيمو ژبو الرښود کوتابونه تر شپږم  پامیری 
د درېيمو رسمي  ژبو ټولو علمي غړو د ژبو وړتیاوو او ښوونیز نصاب  بشپړ شوي دي. پورې  ټولګي

شوي  ې بشپړ  ېدرېيمې ژبې وړتیاو د مهالکې کار کړی او اوسپه برخو پراختیا چوکاټ جوړولو 
 دي.        
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. عمومي زده کړو اساسي دورې ټولو مضمونونو لپاره د ښوونکو الرښود اود اول نه تر نهم ټولګي پورې درسي ک تابونو نوي 1،4،3

 ک تنه او پراختیا 
ترسره شوي، د نوی نصاب په پلي کولو  تطبیقتي درسي کوتابونو ازمایښ اصالح شویو نویو د نه تر نهم ټولګیو پورې  لومړي په ښوونځیو کې د 

اساسي  تر السه  شو یو تجربو پربنسټ دد څخه   تطبیق داو د نصاب  پېژندلو پهشوي دي د موجوده ستونزو  په ګوتهکې ستونزې او نیمګړ تیاوي 
او د  شويښوونکي الرښود کوتابونه بشپړ د ټولکي پورې نه تر شپږم  لومړي د اوشوي  ل پورې درسي کوتابونه بیا کوت ونه تر نهم ټولګي لومړي زده کړو د 
د  کوتابونه ښوونکو الرښود د ټولګي پورې د عمومي زده کړو منځنۍ دورې  نهمنه تر  اووم، د واک کې ورکړل شويځیو ښوونکو ته په نلومړنیو ښوو 
 .  يکار الندې د
 

 بونو تالیف او پراختیا ټولګیو د ساینس او اجتماعیاتو رشته بندۍ درسي ک تا ۷۱-۷۷-۷۷. 1،4،4
ټولګیو اجتماعیاتو او ساینس درسي کوتابونو سمون کار روان دی. د لسم ټولګي  ۶۱-۶۶-۶۱د ښوونیز نصاب پراختیا ریاست له خوا  

الندې  کار تر. د یولسم ټولګي درسي او ښوونکو الر ښود کوتابونه ېدهشو ړهمضمونو رشته بندي  بشپ ټولوونو درسي او ښوونکو الرښود کوتاب
 دي.    
 

 . د اول نه تر دولسم ټولګيو لپاره ملي سټندردونو سمون او ک تنه  1،4،5
 د .ی چوکاټ جوړ شوی او په مفرداتو کار روان د وو وړتیا و د هېواد ښوونیز نصاب چوکاټ پراختیا موندلې او دهغه پر بنسټ د ټولیز 

رد هېوادونو مفردات کوتلي او د افغانستان درسي مفرداتو سره پرتله شوي ، مصر، عراق، ایران، پاکستان، کمبرچ او اکسفو عربستان يسعود
       .شوي دي ې ټولګی نه تر دولسم ټولګي  پورې   بشپړ  د لومړي  وېاو ژوند وړتیا يدي.  د درسي کوتابونو  پراختیا لپاره مضمون

 

 والی ټولګیو درسي مفرداتو او ښوونیز نصاب چوکاټ ښه ۷-۷۱. د عمومي زده کړو 1،4،6
 پروګرامونو، روزنیزو  پراختیا،والي او  ښهلپاره د درسي مفرداتو د  ټولګيو  ۶-۶۱د  ېچ ټچوکا ټپر م ړتیاود و  ینصاب نو ښوونیز د 

مسوده  دمفرداتوټولګیو درسي کوتابونو  ۰-۶۱ د کړو  زده عمومي د. ید یشو بشپړو زمینه برابروي درسي ممد توک او پالنونو ښوونیزو  کوتابونو،
 بشپړه شوي ده.     هم

 

 . د ښوونیز نصاب د پراختیا ملی انسټیتوت جوړول1،4،7
یتوت ټښوونیز نصاب پراختیا ملي انس ، دد پرمخ تللي ښوونیز نصاب کیفیت ښه والي په موخهلپاره  ګرامونوپرو  ټولووزارت د  ېپوهن د

عملي  خویتوت جوړیدو طرحه باندې کار روان دی، ټي خپلواک انسپه اوسمهال کې د ښوونیز نصاب پراختیا  مل جوړیدو ته اړتیا لیدل کیږي.
 اړخ نه لري.    
د  پروګرامونو، ښوونکي روزنې او لیک لوست زده کړو  تخنیکي او مسلکي ،یتوت په جوړیدو سره دعمومي زده کړو ،اسالمي زده کړو ټد دې انس

 . کېږي  ههمغږ سره  پروګرامونود نوموړو بهیر او ښوونیز نصاب د پراختیا اوسنې طرحه ۍ ښوونیز نصاب لوي  پالسیوو

 

 ټولګیو درسي توکو ازمایښت او اصالحاتو پلي کول  1-4-7-11. د 1،4،1
ترسره شوي او دنوي نصاب پلي  ي تطبیق د مفرداتو ازمایښت او ونوي اصالح شوي درسي کوتابون دټولګیو  ۶-۰-۱-۶۱په والیتونو کې 

 تطبیق د او اصالحاو د تر السه شویو تجربو پر بنسټ  په پېژندلوپه نوی نصاب کې د ستونزو  شوي دي. کولو ستونزې او نیمګړتیاوي په ګوته
وړتیا  د چارې  تالیف د. د مفرداتو ته په واک کې ورکول کېږي او د ښوونځیو ټولو ښوونکو ته  ښوونکو روزنې الرښود کوتابونه چمتو په موخه د

   .پیل شوې ديسم  سرهنوي ښونیز نصاب چوکاټ  د بنسټپر 

 ټولګیو درسي توکو ازمایښت اوسمون پلي کول  11-1-5-2. 1،4،1
ترسره شوي او دنوي نصاب پلي کولو ستونزې او تطبیق يټولګیو نوي اصالح شوي درسي کوتابونه اود مفرداتو ازمایښت 3-2-3-44په والیتونو کې 

د کابل ، هرات ، لغمان او ننګرهار والیتونو  شوي تالیف، چې نوي تطبیقکو  نیمګړتیاوي په ګوته شوي دي. د پښتو او درې ژبو درسي تو
 .  دي ښوونځیوکې تر سره شوي او په کوتابونو کې الزم اصالحات راوړل شوي
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 تعلیمات تخنیکی و مسلکی تخنیکي او مسلکي زده کړي  1.5

  د ښوونیزو مسلکي مرکزونو سمبالول په روزنیزواو اړتیا وړ وسایلو  1.5.1
 خوست ، لیسه مسلکی جمهوریت،  کادمیا ېروزن ښوونکوکابل  یتیوت،ټانس میخانیکی)کابل  مرکزونه حرفوي روزنیزبابه  ۶۱ ټولټال
 بلخ د وا یتوتانست یکیهرات تخن انستیتوت، تخنیکی ننگرهار ، انستیتیوت تخنیکی قندهار ، انستیتوت تخنیکی پروان یوت،ټیټانس میخانیکی
 یزاتوپه تجه مرکزونه یتونووال لرونکي اقلیم تود د به کېسمبال شوي دي او په راتلونکي  باندېتوکو  روزنیزو او  یلووسا ړ و  ړتیاا په(تانستیتو تخنیکی
 .    دي شوي برابرې  یاوياسانت ېالزم ته کوونکو زده کې برخه په زنې رو  مسلکي د سره سمبالولو په مرکزونو دې.د شي  سمبال

 قو  په اړه د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو ټولو ښوونکو لپاره داخل خدمت لنډمهاله روزنه   د تدریس طری 1.5.2
 د تدریس د موخه په لوړولو ظرفیت د ښوونکو د یاستر ېمسلکي  روزن د ښوونکوخدمت  داخلد  ینیتمع ړو او مسلکي زده ک یکيتخن د
زموېنې اصولو، رشتې،

 
مله دې له دایروي، ورکشاپونه روزنیز الهلنډمه کې برخو به بندۍ درجه او ا

 
  ېدج کې اوږدو په کال روان د ا

 
 یکزي او نا یا

 ېواده ټولدي د  ښځینه یووېتنه  236 ېچ ښوونکيتنه  ۱۰۹۶ ټولټالشوي او  یردا ېبرخو ک یادو پهورکشاپونه  یزروزن ٪۶ ټولټال ړموسسو په مالت
المل  ېدوک ښهد  یرد به یسمهم رول لري او د تدر ېک ړولوپه لو  ړتیاود مسلکي و  ښوونکود  یرولورکشاپونو دا یزو په کچه روزل شوي دي. د روزن

 .ګرځي

 معیارونه وړتیاووارزونې د لپاره استادانو کړو  زده اومسلکي تخنیکي د 1.5.3
 ښونیزو  ټولود  وروسته څخه یانصاب پراخت ښوونیزد   . ېږي ک ټینګار ډیر باندې ېروزن پر ړتیاد کار بازار ا رهزیات کې برنامو مسلکي او تخنیکي په

 .  کېږي پروسه ترسره  ټاکلو د معیارونو ارزونې او مسلکي استادانو لپاره د یکيد تخن ،ټاکل یووړتیاوو برنامو لپاره د نو
د  ېدهغه له مخ څوتر  ټاکي  رتهو او نوي معیارونه  ګوري د نویو وړتیاوو پر بنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د استادانو ارزونې معیارونه 

تر  .ورکړي  والي ښه ته کیفیت  تدریس د کې مرکزونو کړو  زده مسلکي او تخنیکي د او شي ترسره ارزونه فعالیت د استادانو د ېک یرپه به یستدر
 .  شوي ترسره بڼه یکليل په او شوي ټاکل معیارونه ېارزون ړتیاوو و  دسلنه   ٪۱د تخنیکي او مسلکي زده کړو استادانو لپاره  اوسه

 

 ړتیافرصتونو( ا اختیار د اړتیاوو ارزونې څخه السته راغلو پایلو پربنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونکو لپاره )مسلکي پ 1.5.4

  جوړول پروګرامونو یزو روزن ړ و 
  

 د ړتیاوو و  ښوونکو د پروګرام دې د ،نیتیمع کړو  زده مسلکي او تخنیکي د
او  ګرامونهپرو  روزنیز وروسته پېژندلو ټکو کمزور او قوت د او تطبیق د ارزونې

 په وړتیاوو  او ارتقا مسلکي د هغوئ دد حل او  ستونزو  ښوونکوکورسونه د 
  برابروي.  موخه
او د  یتودم یستدر دنگ،ډری ستنگټ) دلپاره  ښوونکوتنه  ۱٪۳اوسه  تر
زمو  یریتد مد ټولګي

 
برابر  ګرامونهپرو  یزروزن ې( برخو کړولسوالونو جو  ینېا

  شويدي. 
 

 ټولګیو درسي مفردات او ښوونیز نصاب چوکاټ ښه والي. ۷۷-۷۳د تخنیکي او مسلکي زده کړو 1.5.5
رشتو  یري او انجن لداري ټهو اقتصاد، سوداګریز بانکداري، تکنالوژي، کمپیوتر د یانصاب پراخت نیزو ښو  ینو کوتو، په ته څیړنو یوشو ترسره
 قرار لري.  ېک ړیتوبلوم په پروګرام ړې و مسلکي زده کا یکيلپاره د تخن
التو ترم یشنما ړولوجو  ړکد س یریت،مد ټلویزیون ډیورا د ېورته وخت ک په

 
نصاب  ښوونیزد رشتو  یرۍ انجن یزې او ودان ېاو د محاسب یما

 . یږي کوتل ک یااصالح او ب
 ېد رشت ۍ د فلزکار  ګرامپرو  ۍشاگرد-استاد د همدارنگه .ید یشو وړ جنصاب  ښوونیزرشتو  لپاره  څلورو د لېسې د ڼود ک ېک کال ۶۹۳۱ په

 دده.  ېتر کار الند یاکوتنهنصاب ب ښوونیز ټولګیو ۶۹-۶۰ درشتې عتازر  او کمپیوټر دنصاب،  ېرشت ړنېد پالن جو  ېاو روزن ښوونېنصاب، د 
  . یدهتر سره شوکوتن  یانصاب ب کلن درې  ودانیو د او شوی بشپړ نصاب ښوونیز رشتې پلورلو پرچون
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 د تخنیکي او مسلکي زده کړو ټولو رشتو لپاره ښونیز نصاب ملي ستندردونو سمون او ک تنه1.5.6
 ښوونیزلپاره  ړتیاوو و  ړ د پام و  ېرشت ې هر  داو  ړتیاوا د بازارکار ییزا یمهاو د س ټپر بنس ټنډرډونود نوي س ړتیاوا محصالنو د داو  ېارزون د
مله دې له  مون مومي. او س ېږي کوتل ک یانصاب ب

 
 ېسېد ل ېد عمومي زراعت رشت نصاب ښوونیز ټولکیو ۶۱-۶۶-۶۱ د کې اوږدو په کال روان د ا

  .دی یشو وړ جلباره  ې دور 

زمایښتي تطبیق درسي توکي)ممد درسي او درسي ک تابونه( 1.5.7
 
 او د هغو ا

 تصحیحاو ادبي  یکيد درسي کوتابونو علمي، تخن رشتو ترمیم د یلووسا جوړولو سړک د او زراعت د جیوډیزې، د ړو او مسلکي زده ک یکيتخن د
 . هد ېشو ړهبشپ
 

 ویشل چاپ او ښوونکو الرښود او درسي ک تابونو  1.5.1
د  کوتابونو یادو شوي، وېشل ته کوونکو زده ښوونځیو بابه ۱۳۱ کچه په هېواد د کوتابونه درسي ټوکه ۱۱٪۱۱۹ ټولټال کې اوږدو په کال روان د
سانت ېک یرپه به کړې  زده د کوونکو زدهد  ړو او مسلکي زده ک یکيتخن

 
 ده. ړې ک ځتهرامن یاا

 یادوشوي دي،  یشلمرکزونو ته و ښوونیزو  ۱۳۱او  چاپ کوتابونه ټوکه ۶۱۱۱۱ دالرښو ښوونکو د ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن پردې برسېره
  او معیاري  تدریس داستادانو کوتابونو

 
 ېقطع ۱۱۱۱٪۶ او کارډونه ګیم ېقطع ۹۳۱۱٪ ،يتوک ممد درسي ټوکه ۱۱۶۱۱ همدارنګه. دی کړی  غیزمنا

 شوي دي.     یشلو رونهټپوس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          کول او عملي الرښوونو چمتو د روزنو د کار په جریان کې 1.5.1
 ته استادانو ترڅو. یږي برابر ورته هم کړې  زدهعملي  ېک یانجر پهکار  د  سربېره، ړولولو  وړتیانرري  د استادانود  ړو ک زدهاو مسلکي  یکيتخن د
 برابري شي.   ېښوونالر  ېاو الزم ېمرست ېک یستدر يعمل په مضمونونو د

التو ماشین ، موټر د لکه لپاره ورکشاپونو رشتې ې هر  د ېتوک ړیناو ا تجهیزات
 
د  ېږي،ک چمتو لبارهنور  او یمترم د خراطیاو  تلویزون او راډیو ،ا

  برخمن شوي دي.  څخهروزنو  عمليله  ښوونکيتنه  ۱۶ ېک یاند کار په جر کې ږدوروان کال په او 
  

  کول ترسره ئسرو  څېړنېپه موخه د کار بازار  ېارزون وړتیاوو  وړ تخنیکي او مسلکي زده کړو اړتیا د  1.5.11
 د ده.  ېشو هبشپړ  او تنریم سره ډول  مقدماتيپه  ۍسرو  څېړنیزهکار بازار  د ،په موخه ېارزون وو ړتیاو  وړ  ړتیاا ړو زده ک ياو مسلک يتخنیک د
والي او  ښهدکاربازار  او بللی ګاممثبت  یو لخوا ادارو  وټول د پروګرام شاګردي-استاد  ړو او مسلکي زده ک تخنیکيد  ټد موندنو پر بنس ړتیاوا روزنیزو 
 .  دی یګڼل مهم یووېلپاره  یاپراخت
 

 ې سواد زده کړ  1.6

کارکوونکو  اداري  دروزنه،  ښوونکو ټولو د  کړو  زده لوست لیکد  ېک میتود په یستدر  او ېد مضموني پوهن ډول کلني په 1.6.1

 روزنه ښوونکو ښځینهاو د  ړوللو  یتظرف
، والیت او ولسولۍ په د مرکز ېک ټولهپه  چېپه الره اچول شوي دي،  ېبرنام یزي په موخه روزن ړولولو  ړتیالپاره د و  ښوونکولوست  یکد ل 
 شمېرې  یادې له چې.کلنۍ روزنې الندي نیول شوي دي تر يتنه ښوونکي او کار کوونک ۳۱۰٪تنه ښځینه په ګډون د لیک لوست   ۳۱۱کچه د 
 یادې .و ښوونکي و  کړو  زده لوست لیک دتنه  ٪۹۳۰او  يزده کړو ښوونک حرفوي دتنه  ۶۱۰۰ ،غړي  زتنه اداري کارکوونکي او څارنې ۶٪۱ څخه

 د  مرکز او الیتونو په کچه د سواد زده کړې  او ړپه مالت روزنې د همکارو موسسو
 
 .     دي شوې چمتوله خوا مریتونو ا

 
 

 په کلني ډول د سواد زده کړو پروګرام ټولو کارکوونکو وړتیاوو لوړول او روزنه  1.6.2
د  دي ښځينه یووې تنه 19 چې کارکوونکيتنه  3,,دفترونو  ییزا یمهد مرکزي او س ړو لوست زده ک یکد ل کې ټوله په ېکال ک ۶۹۳۱په 

 ي.    روزنې الندې نیول شوي دتر  ېپه برخو ک ټکنالوژۍ اداري او معلوماتي 
 

 (ې دور  ۱او  ۷د ) او کورسونو لپاره ملي ستندردونو سمول او ک تنه ښوونځیو ړې سواد زده ک د 1.6.3
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شورا  يزده کړې کورسونو او ښوونځيو  الیحه بیا کوتل شوي او په نیږدي وخت کې به علم، د سواد یم بشپړ شوټیسس ېاو ارزون څارنېد
 .شوېده ترسرهکوتنه بیاتشکیل  اوسواد زده کړې کوتابونه د  همدارنګه، ته ولیږل شي

 

 نصاب اصالح او ک تنه ښوونیز د ټپر م وړتیاو  دلپاره  ېد روزن ښوونکو کړو  زده لوست لیک د. 1.6.4
 او د ښوونکو ښونیز نصاب پراختیا، ښوونکي الرښود دپوهنې وزارت  دلپاره،  یمولووالي او تنر ښه ېروزن ښوونکواو  ړې سواد زده ک

 .وړي مخ ته په همغږۍ سم او  سره ښوونیز نصاب پراختیا بهیر دبیا کوتنې بهیر د سواد زده کړې زده کوونکو  د وروزنې درسي ممد توک
 ستندردونو او شاخصونو سره سم د یووې، کوتابونه یبشپړ شولپاره  ېلومړۍ سویوود  بهیر پراختیا دنصاب  ښوونیز د ټبنس پرد وړتیا  
   .دی روان کار باندې ېسویوو دویمې پرسواد زده کړې  د، شوتدریس  یووې میتود او یفتال

 

 (ګډونتوکو په  یزو روزن ړ و  ړتیا)ا د ظرفیت لوړولو پروګرامونو طرحه  . د وړتیاوو پر بنسټ سواد زده کړې ښوونکو لپاره1.6.5
دي د  ښځینه یووې تنه ۳۱۱ ېچ يښوونکتنه  ۶۱۱۰ ټال ټول ړو لوست زده ک یکل د ېپه برخه ک ېد استفاد څخهنصاب  ښوونیزنوي  له

  برخمن شوي دي.  څخله روزنو ړولولو  ړتیاو 
 

   یشتوکو او درسي ک تابونو چاپ او و یزو روزن ړې سواد زده ک لویانود  1.6.6
 ۱۳۹۶۶  ټول کال کې ۶۹۳۱په   دی. یبهیر بشپړ شو پالناړتیاوو  دچاپ  ددرسي کوتابونو  نصاب د اصالح او ښوونیزد  ړې سواد زده ک

نوي درسي ټوکه  ۹۱۹۶۶ کړو  زده لوست لیک د واخیست هبودجې څخه په ګوټ يد پراختیايوو ګه. همدارنيد يټوکه کوتابونه چاپ او ویشل شو
 .  کوتابونه چاپ شوي دي

ټوکه  ۱۱٪۱۹ اړوند ېروزن حرفې ۍچرګانو او خیاط ،یو، مچیاتود لبن هپه تخنیکي او مالي مرست موسسېد یونیسکو  ېد پر برسېره
نیت په مطبعه کې چاپ او یټوکه کوتابونه د سواد زده کړې مع ۶۱۱۱۱ ښوونېد  یمد قرانکر همدارنګه .دي شويکوتابونه چاپ او ویشل 
 ویشل شوي دي.    
د نورو  ،ېږي ک کوتابونه چاپ او ویشل مرجعو لخوا  یادود  لپاره کوونکو زده د کورسونو دموسسو  یهاو مرستندولیسو ، ملي پود ملي اردو

 شوي کوتابونه ویشل شوي دي.    کارولټوکه پخوانې  ۶۰۱۶۶۰  سواد زده کړو لپاره

دورې( سواد زده کړو  د درسي مفردات او ښوونیز نصاب  ۱او  ۷د )  1.6.7

 ی چوکاټ ښه وال
او ښوونیز نصاب چوکاټ  وسواد زده کړو درسي مفردات دلپاره  ې دور  ړۍ د لوم
درسي مفرداتو او  دورې په دویمې،  د چمتو دی لپاره پلي کولو داو  یشو بشپړ
    .کار روان دی  نصاب ښوونیز
 

 یااداري پراخت ېپوهن د 1.7

 کزي کارکوونکو روزنه او مر  یتيد وال ړهپه ا کولو ترسره د ېاو ک تن ې. د ارزون1،7،1
پیژاندل  کسانپه موخه د مرکز او والیتونو په کچه  روزنېد  والیتي او مرکزي کارکوونکو د په اړه اجرا د ېاو کوتن ېپالنونو ارزون یاتيد عمل
 توکي چمتو شوي دي.   روزنیز  اړینله مخې   ارزونې و اړتیا د شوي او
 او ېشوي او د ارزون یولن ېالند ېروزن ترتنه کارکوونکي  ٪۱ په کچه یتونود مرکز او وال په اړه لوکو ترسرهکال کې د ارزونې او کوتنې  ۶۹۳۱په 

   برخمن شوي دي.  څخهمهارتونو  اړوندکوتنو د اجرا 

  ېپوهن یو. د ولسوال1،7،2
 
  ړوللو  ړتیاوو کار کوونکو د و  یاستونور  ېپوهن یتونواو وال ینومر ا
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ریاستونو څخه د عملي  ېد پوهن د مرکز او والیتونو کړیاالن زدهتنه  ۱۹۹ ټولګیو نهم او اتم څلورم، د ېسېلی شپوې د یولسم، لسم، د ټولټال
پالن  د روزنې د ښوونې اووه  ې بلنه ورکړ  شمولیت د کېڅلورم سمستر  په پارهکار اجراکولو له 
 شوي دي.     پېژندل رایتوت ته ټجوړونې ملي انس

 وروستۍ ددڅلورم سمستر  ړیاالنزده ک تنه ٪۶۱ ې دور  ېاو دولسم ېنهم ې،اتم د
 شوي دي. ورپېژندلته  وروسته خپلو اړوندو والیتونو څخه بریالیتوب  اوارزونې

تنه کارکوونکي د هېواد څخه بهر بورسونو ته معرفي شوي دي  12په ورته وخت کې 
 کې شامل شوي دي. پروګرامرۍ په ټتنه د ماس 62او نور 

 

 یالسرس ډولیز. ان2

 موخه ولیزهټ
انډولیز  دماشومانو او په ځانګړي توګه د هېواد ښځو او نجونو لپاره کیفیت لرونکی او خوندې ښونیزو فرصتونو ته  ،ځوانانو یانو،د لو
 زیاتوالی.    يالسرس

 د  کړنو پرمختګ 
انډولیز  چې د د ښوونځیو لوړول او ولبرابر  ړو زده ک ،جوړولټولګیو  ړو ک زدهاو چټکو  و ییز ا هسیم ،ښوونځیوبرنامو په کچه د  ټولود 

یادونه  ورڅخهد برنامو په توپیر په الندې توګه  او ټولو شاملو فعالیتونو پرمختګ کړی دی کې هبرخ ېد پهالسرسي په برخې کې شامل دي، 
 : کېږي 
  

 . عمومي زده کړې 2،1
س جاللتماب یاسالمي جمهوریت جمهور ری د انستاند افغنومول شو، وحشر او مالتړ په نامه  دکال، چې د پوهنې  ښوونیز ۶۹۳۱ د

دکوتور محمد ابراهیم شینواري او نورو  یرسرپرست وز  ېپوهن د ېمراسمو ک یادوپه  ېسره چ زنګ وهلو په محمد اشرف غنی  له خوا د ښوونځي
 پيل شو.        درلود ګډونچارواکو هم  پوړودولتي لوړ 

پیاوړتیا او مالتړ لپاره فعاله  د ټولو وزراتونو او همکارو ادارو ته الرښوونه وکړه،چې د پوهنې په دې غونډه کې جاللتماب محمد اشرف غنی
 .   شي یولون ېوي تر اجرا الند لیت روښانهؤ کې د وزارتونو ژمنتیا او مسو پ چې کړي  جوړ پالن  اړخیز هرچې  ،يووي وکړ ټینګاربرخه واخلي او 

.   سپارلو پراختیا او ښار جوړولو وزارتونو ته لیت د کلو اوؤمس ودانیزو چارو د جوړولویو ښوونځ د له هغه چملې څخه د پوهنې وزارت

    

ب  کې حال په وهلو نګ دز ښوونځيَ  د  کال ښوونیز ,429د رئیس جمهور  ج.ا.ا. د غنی اشرف محمد جاللتما 
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 . د عمومي زده کړو په لومړی ټولګيو کې د نویو زده کوونکو جذب2،1،1
د خلکو او ټولنې  په اړه د اهمیتین د ښوونې او روزنې اال په پېل کې د والیتونو، کلیو او بانډو په کچه د عامه پوهاوي کمپد ښونیز ک

روزنې  تر څو خلک  د ښوونې او ترسره شو،پوهاوي په موخه د ښوونځیو اداري شورا غړو ، مال امامانو ، ښوونکو او ښوونځیو مدیرانو له خوا 
 .    ته د شمولیت په موخه واستويالسه کړي او خپل ماشومان ښوونځیو څخه پوهاوی تر 

ښوونځیو  کې نوي جذب په عمومي زده کړو کچه د دټول هېواد  په  دي نجونېیووې سلنه ۰۱ چې يتنه زده کوونک ۶۱۱۱٪۳ ېک ټولهپه 
 .  دي شوي
جذب سره کوونکو په  ٪۶۱٪۶۱د د کابل ښار کولو سره په پرتله  وضعیت جذب زده کوونکو دنویو  شته ارقامو او کال کې د ۶۹۳۱په  
سره په درېيم ردیف  ولوجذب په زده کوونکو ۰۰۶۱۶ د م او بلخ والیتیدو په زده کوونکو په جذب سره ۱٪٪۳۱ دهرات والیت  لومړی،په 
زده کوونکو  ۱۱۱۱د  نجشیر والیتزیات جذب او پ دسره  شمولیتنکو و زده کو  ٪۶۱٪۶۱  د چې د کابل ښار ،. د یادونې وړ دهقرار لري کې 

 سره  تر ټولو لږ جذب ترسره کړی دی.       ولوپه جذب
چې  د کابل ښار ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو د جذب کچه زیاته ده  ئ،ښي ارقام شته، سره توپیر لري د زده کوونکو جذب هم 

 یشو ترسرهږي د ارزګان والیت ښوونځیو کې یتنو ته رس ٪۱۱چې  جذب،لږ  ښځینه زده کوونکو د تنو ته رسیږي او  ۳۱۰۱٪،چې  شمېر يووې 
 .   ید

 یتيامن ېک یتونووال ځینوپه لکه په ځانګړي توګه د نجونو جذب بېال بېل الملونه کې د ماشومانو  چې په ښوونځیو ،د یادونې وړ ده
نیتي مچې ا ېک .   په هغو والیتونولې دهلر  هناوړه اغیز  ېباند په جذب چېلري ییز دودیز رواجونه ه ااو سیم وضعیتاقتصادي  ناوړه ،ې ستونز 

ولري د زده کوونکو جذب په شتون ستونزې  یادېاو اقتصادي حاالت يووې ښه وي د زده کوونکو جذب زیات او په هغو والیتونو کې، چې 
 ځانګړي توګه د نجونو لږ وي.   

 ېنجون یووېسلنه  ۹۰تنه، چې  ۳۱۰۱۳۱۱ټولو زده کوونکو شمېر  خصوصي ښوونځیو کې د نویو زده کوونکو جذب سره د په دولتي او
په خصوصي ښوونځیو کې او نور  یووې نجونې ديسلنه  ۱۳ چېتنه زده کوونکو  ۶۰۰۶۰٪د  زیاتوالی موندلی چې له یادې شمېرې څخه دي
  .دي په زده کړه بوختپه دولتي ښوونځیو کې  زده کوونکي پاتې

 

 
 

 ړولجو  ځیوښوون ړنیولوم یو. د نو2،1،2
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6,901 

4,223 

5,408 

د دورې په توپیر د عمومي زده کړو ښوونځي

لومړني

منځني

لیسه

، په هغه بابه لومړني ښوونځي ۶۰۹ټول کولو په موخه پورهاو اړتیاوو  برابرولوپه ټول هېواد کې ښوونې او روزنې ته د ماشومانو السرسی 
کې  تونووالی ۱۱کې نیولو سره د هېواد په  پامکړنالرې او معیارونو په  دد ښوونځو   کېده لیدلیسیمو کې  چې نویو ښونځیو جوړولو ته اړتیا 

ته  ړو سره اساسي زده ک تاسیس. د نویو ښونځیو په شوي تاسیسنوي 
 یادو د ېپر د برسېره زمینه برابره شوي ده.السرسی  د کوونکو زده د

ټولو ښوونځیو شمېر  د پروګرامسره د دې  یستس پهښوونځیو 
 وبابه منځني ۰۱۱۹، ښوونځیو وباب لومړني ۱۳۱۶ دباب ته ۶۱٪۹۱
. په و موند یاتوالیز ګډونپه  ښوونځیو ابه لېسېب ۰۱۰٪او  ښوونځیو

 ۱۰٪۱، نارینه بابه ۱۰۶٪ټولو شتو ښوونځیو څخه لهورته وخت کې 
 ۶۹۳۱، په ښوونځي مختلط دي. برسیره پردې ۰۹۶۱ښځینه او  بابه

 نويکې  سیموبابه خصوصي ښوونځي په ګرمو او یخو  ۱۱٪کال کې 
 .ديشوي  تاسیس

 

 و لېسو ته د ښوونځیو لوړول. منځنيو ښوونځیو ا2،1،3  
 کړنالرې  دته د ښوونځیو لوړیدو  ښوونځیو ېسېمنځني ښوونځي ل ۱۳ته او  ښوونځیو وځنيمن ښوونځي ړنيبابه لوم ۰٪ ېکال ک ۶۹۳۱په 
 ړوندا سره لوړولو په ښوونځیو یادو د شوي دي. ړ والیتونو کې لو  ۱۱په  ېوادحفرولو سره د ه بهتشکیل  شته، د  سم سره ړتیاوو ا یمېاو س

ښوونځیو ته   څخه وهلو واټن اوږد او ضیاع له وخت د او شوې، برابره ېک ښوونځیو ړونومو  په ینهد دوام زم ړې زده کوونکو ته د زده ک
  .دی شوی مخنیوی موخه پهدرسیدو 

 ښوونځیوپه خپلو  ته ونکوزده کو  یووېله امله  ېچ دي شوي لوړ لېسو ته بابه ښوونځي  ۱۶۱برخه کې  په ړو د خصوصي زده ک ګه. همدارن
 . ېدهبرابره شو ینهزم ړې د زده ک ېک

 

 ړولجو  ټولګیو یهالحاق یود نو ږۍ دولتي موسسو سره په همغ یرخلکو او غ یمې. د س2،1،4
 ېک یموسره سم په هغو س ړتیاوو خلکو ا یمود س ږۍ دولتي موسسو په همغ یروزارت او غ ېد پوهن ټپر بنس یارونواو مع ړنالرو د شته ک

یا د او  رو زیات واټن ولري ټدریو کیلو م څخه د وښوونځي یږديد ن یادشتون و نه لري او  ښوونځيدولتي  ې،چ ړیږي جو  ټولګي یهالحاق
 پهمالي کال   ۶۹۳۱د .ښوونځي جوړیدو لپاره د ټاکل شوي نورم څخه په سیمه کې ښوونځي ته دتګ برابر عمر  زده کوونکي شمېر کم وي

ولسوالیو کې د مرستندویه  ۶۰۰والیتونو په  ۹۱ د د هېواد سم سره ونوپالیسیو او هوکړه لیک د ړو ک زدهو او چټکو ییز ا هدسیم کې اوږدو
ییز و ا هپه جوړیدو سره د ټولو سیمد رسمي الحاقیه ټولګیو په ګډون نوي جوړ شوي، چې ییز ټولګي  ا هسیم ۶۱۱۱موسسو له خوا ټول 

 ۶۳۱۰۹۰تنه ښځینه په ګډون    ۶۱۳۱۱۶د  سره جوړویدو پهییزو ښوونیزو ټولګیو ا هدسیم موندلی دی.بابو ته زیاتوالی  ۱۳۳۱ټولګیو شمیر 
 ۰۹۶۰ده ، چې ددې ټولګیو ښوونیزې او تدریسي چارې د  ېیادون د تنو زده کوونکو لپاره ښوونې اوروزنې ته دالسرسي زمینه برابره شوي ده.

 .کېږي  لوړ تنه ښځینه مخ ته  ٪۱۳۱ چېنکو له خوا و تنو ښو 
 

 . د ښوونځیو څخه د پاتي ماشومانو لپاره د چټکو زده کړو مرکزونو جوړول2،1،5
 یموسره سم په هغو س ړتیاوو خلکو ا یمود س ږۍ دولتي موسسو په همغ یروزارت او غ ېد پوهن ټپر بنس یارونواو مع ړنالرو د موجودو ک

، چې عمر يووې د ښوونځي له ه لري او یا د هغه شمېر ماشومانو لپارهچې دولتي ښوونځي شتون و ن ،ړیږي جو  ټولګي  ړو زده ک ټکوچ ېک
ټولګي د مرستندویه موسسو په مالي  بابه ۰۱شمولیت او یا د اړونده ټولګي څخه  لوړ وي. د هېواد په څلورو والیتونو کې د چټکو زده کړو 

مله لهچې  شوي دي، مرسته نوي جوړ 
 
 و، چټکوو  شوي برخې بې ې زده کړ  لهکبله  لهبېلو الملونو ، چې د بېال تهتنو زده کوونکو  ۱٪۶۱ یووې ا

 ټولګيدوه  ېکال ک یوپه  ېچ زده کوونکي کوالی شي ،اخیستنې هپه ګوټ څخهزده کړو   یادو له. شوېده برابره زمینه السرسي د ته و زده کړ 
ټولګیو  په جوړیدو سره  نویو ړو زده ک ټکود چ ې، چدهې زده کړې جبران کاندي.   د یادون ې، ترڅو دالسه تللوکړي  ارتقاته  ټولګي ړ ولولي او لو 

وو په  ښځینه ۱۶۱٪۶د  تنه زده کوونکي ۱۳۱۱۱ټولټال ګړۍ دم  او ته زیاتوالی موندلی دی وباب ۶۰۱۱شمېر  ټولګیو ټولو دد دي زده کړو 
 په کیږي  وړل ته مختنه ښځینه دي   ۱۱۶تنو ښوونکو  خوا، چې  ۶۱۱۰د  چارې  تدریسي ټولګیو یادو د. په زده کړو بوخت دې پکې ګډون
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په دولتي ښوونځیو کې شامل  موخه پهدوام  د ې څخه فارغ شوي او د زده کړ تنه زده کونکي  ۹۹۶۳ څخه ټولګیو له کړو  زده دې د مهال ورته
 شوي دي. 
 

 ړولجو  ښوونځیولپاره د  یانو. د کوچ2،1،6
تر څو  ېوزارت په ستراتیژیکو پالنونو کې شامل دي او په دي اړه هڅې هم شو د پوهنې ،یماشومانو السرس یانوته د کوچ ېاوروزن ښوونې

 ، پکوتیکا، ننګرهار،غزني په. کولو په موخه د  مناسبو کارونو څخه مالتړ وشي ېپه ټول هېواد کې کوچیانو ته د ښوونیزو خدمتونو وړاند
 هغه د چېجوړ شوي دي، يګرځنده ټولګ ۶۰۱شومانو السرسی په موخه کې ښوونې او روزنې ته د کوچیانو ما والیتونو او میدان وردګو کندوز 
عمومي او   د ېکلونو په اوږدو ک  ېرو ت زمینه برابره شوي ده. برسیره پردي په ټول هېواد کې  د کړې  زده دته د  ماشومانوتنو  ۱۱٪۹الرې   له

مرکزونو کې  یادوپه  دي تنه ښځینه ۶۹۱۱۶ چېزده کوونکي تنه  ۰۰٪۰۱ اوسمهال چې وو  شوي ځانګړي  مرکزونهبابه  435اسالني زده کړو 
 په زده کړو بوخت دي.         

 

 ړولجو   ښوونځیو. نمونوي 2،1،7
معیاري زده کړې چمتو کیږي. زده کوونکو ته  یووې ټم پر او ړیږي سره سم جو  یطواو شرا یارونومع ځانګړو د  ښوونځينمونوي  ېک ېوادپه ه

زده  ود معیاري او کیفیت لرونک تهزده کوونکو  یووې امله لهبابه نوي نمونوي ښوونځي جوړ شوي دي، چې  ۰ه کړې زد عموميپه والیتونو کې د 
 .ده ېکړو زمینه برابره شو

 

 او شاملول یژندلد  معلولو ماشومانو پ ېک ښوونځیو. په 2،1،1
 شموله ټول دښځینه دي پیژاندل شوي او  یووې نهت ۰۳٪۶تنه معلول  ماشومان ، چې  ۰۹۱۱کې  والیتونو ۶۱په  اوږدو په کال روان د
او فزیکي   کمزورتیا ذهني، کوڼوالي ،، چې د ړوندواليپه ښوونځیو کې شامل شوي دي، له دې الرې د معلولو ماشومانو لپاره ړو زده ک

 ټول، چې د ښوونکو له خوا یوروزل شو د تهزده کوونکو  یادو، ښوونې اوروزنې ته دالسرسی زمینه برابره شوي ده، دي ونکيمعلولیت لر 
 .   کېږي  ورکول روزنهاړینې روزنې تر السه کړي دي،  یووې کې برخه پهزده کړو  شموله
 

 . د ښوونځي څخه بهر ماشومانو پيژندل او د ښوونځیو سروي په اړه د ښوونځیو مدیرانو روزنه2،1،1
څخه بهر ماشومانو پیژاندلو په اړه معلومات او د ارقامو راټولولو ریاستونو په همغږۍ د ښو ونځیو  دعمومي زده کړو څارنې او  ې ښوونیز  د

 د کلیو په کچه د اړتیا وړ معلومات راټول شي. د ولسوالیو  پوهنې  یووې سره کارولو پهسروي فورم ته پراختیا ورکړل شوي، ترڅو 
 
مرینو، ا

 تر اوسه روزنه نه ده لیدلي.  نه درلودلو  له امله  بودجېد مالي  د ښوونځیو شورا غړو  ښوونځیو مدیرانو او

 

 ړولمرکزونو جو  ینسد سا ېک یتونو. په وال2،1،11
کال دساینس مرکزونو جوړیدلو په پالن کې لسو والیتونو ته ځای  ۶۹۳۱
 کې  جوړیږي. د پوړونو، چې د ښار جوړولو وزارت له خوا په دریو ورکړل شوی

په دې توګه شرحه شوي   لنېس پرمختګ دوالیتونو په توپیر سره د نوموړو پروژو 
غزني والیت  ،پرمختګ کړي  ۵٪۰ده: د ننګرهار والیت ساینس مرکز جوړیدو کار 

 ۱۵٪فاریاب او غور والیتونو هریو  د او همدا رنګه  سلنه ۱۱۵ ساینس مرکز د 
پرمختګ کړي دی. په ورته وخت کې د بد خشان والیت ساینس مرکز یوازې د 

د تخنیکي  ستونزو له امله د هغه  ،ه شوی ديبنسټ ډبرې ایښودلو کار ترسر 
د  پردې برسیره پیل شي.سره  لهنیږدي وخت کې په چارې به یووې کار دریدلی او 

د هرات  سلنه  ۵ ۰۱کار  ۍمرکزونو د ودان ینسسا دبلخ  او کندهار والیتونو 
 دی.    ړی ک پرمختګ ۱۵٪کار  ې والیت پروژ  د تخار .بشپړ شوي دی ۰۱۵کار د ودانۍ ساینس مرکز  دوالیت 

  ړولجو   ټولګیودرسي  ښوونځیو ړو . د عمومي زده ک2،1،11

روژهد بلخ والیت د ساینس مرکز پ  



 
 

22 

 د کلیو او شوي بشپړې  چارې  پراختیا دملي پالن  د  جوړولوښوونځیو د 
 وزارتونو سره شریکه شوي دي. د ېړونجو  ښار کور او -بیا رغونې او  پراختیا

ښوونځیو جوړولو  مقام د حکم په اساس د عالیافغانستان اسالمی جمهوریت 
وزارتونو بیا رغونې او  پراختیاودانیزې چارې د کور ونو او ښار جوړولو  او د کلیو 

جوړولو  ښار او کور  د چارې ودانیزو پروژو  دته سپارلي دي . د پوهنې وزارت 
پراختیا د ساتنې  او ملي زیربنا  د، د عملیاتو دي کې حال په وسپارل د وزارت ته
 مستقمې ترلوړ پوړي مدیر او دټولګوټو وزارت  د ست دفتراجرايووي ریا د بهیر

ودانیزې  پروژې د دولت له خوا تمو  ۶۹۱ټولي  . دی شویڅارنې الندې پیل 
پروژې د ښار او  ۱۱له دې جملې څخه  ،، چې د جوړولو په درشل کې ديیلیږي 
کار الندې  ترپروژې د پوهنې وزارت له خوا  ٪۶۱جوړولو وزارت له خوا او  کور 
د پوهنې پروژې  ۳۳او وزارت  جوړولو  پروژې د ښار او کور  ۹٪۱ څخه شمېرې  یادې له چې پروژې د تدارکاتي پروسې الندې دي ۱٪۹. دي

پالن  له. یږي پروژې د افغانستان دولت له خوا تمویل ۰۱پروژې د هندوستان هېواد له خوا او  ۹٪چې له هغې جملې څخه  دي، اړوندوزارت 
خوندي او مناس  د زده کړي  ته زده کوونکو ېرشم ګڼبه  په جوړیدو سره  ټولګیو درسي ددي،  ړشويجو  ټولګي ۱۰۰څخه ټولګیو  یوشو
 برابر شي.      یریالجاپ

 

 ړولجو  ښوونځیو یلیهلپاره د ل یانوکوچ ېک ښارونو یولو  ږو . په شپ2،1،12
 ړ پال ن شوي او ال تر اوسه نه دي جو  ښوونځيبابه  ږلپاره شپ ویاند کوچ یتونوخوست او بدخشان وال ګرهار،، هرات، نن، کندزکندهار د
نه دی هم جوړولو لپاره الزمه بودجه نه وه منرور شوي او ددې پروژې لپاره اف جي کود  د یلیول ړود نومو   ېکال ک ۶۹۳۱په  ېچ ځکهشوي. 

په اړه سند کې د نوموړو لیلیو جوړول شامل او کال بودجې په  ۶۹۳۰کار يووې نه دی پیل شوي، د  وځانګړی شوی، په دې اساس د جوړول
 .      شيترسره  ړنېک یووې به

 

 یندلک څاګانواوبو د  څښاک. د 2،1،13
 وې ېرو کلونو کې پیل شوېپه ت یووې چارې  ې، چد څښاک اوبو څاګاني حلقې ۳۱روزنې لپاره د نړیوال ګډون برنامې له الرې  او ښوونېد 
 ي دي. ته سپارل شو یستنېاخ ګوټېاو  ړبشپ

 

 برابرول  څوکیواو  یزونو. د زده کوونکو لپاره د م2،1،14
د قرارداد شوي  شمېرې  ،شوي یکقرارداد السل څوکیواو  یزم یوپا ۱۱۳۱۱شرکت سره  ګروپ ید احمد ېک یلمالي کال په پ ۶۹۳۱ 
وهنې وزارت سره د نړیوال ګډون برنامې پای ویشل شوي دي. د شرکت کمزورتیا او د پ ته ښوونځیو یتونواو د وال ړبشپ یټونهس ۱۱۱۹۱ څخه
 .  ید داد لغوه شویار له امله د پاتي میزونو او څوکیو قر  رسېدوته 

 

 ښوونځیواو د  ټولولتمرکز سره د ارقامو منظم، کره  معلوماتو را ځانګړي  ځوانانود بهر ماشومانو او  څخه ښوونځیو. د 2،1،15

 لپاره د سروي پلي کول  ټاکلو یتموقع
 پاتې ښوونځیو له نجونې د ېنې څخه زیاتلس ۵٪۰ له ېچ کېوالیتونو  هغو ، پهخه د پاتي شویو ماشومانو درپوټ پر بنسټڅ ښوونځیود 
او پالن  ټاړخیزه طرحه، کانسپ نو په موخه هر کولو ترسره ئسرو  دماشومانو  بهرڅخه  یود ښوونځ کېولسوالیو  ۶۱۳ په ېواده. د وي
 دماشومانو  بهرښوونځي څخه  له ېده. په ورته وخت کو ځنډی کال ته ۱۱۶۳سروي  یادهې نشتون له امله د بودج خو، متو شوي ديچ

 .ید رسېدلیژباړل شوي او چاپ ته   (پښتو او درې )ژبو   مليدوو  پهاو  جوړ  رپوټ ووضعیت څیړل
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  یژندلموسسو پ یهمرستندوپلي کوونکو  ټولګیو ړو زده ک ییزو ا یمهاو س ټکوپه کچه چ یو. د ولسوال2،1،16
، دي شوي جوړې دوامداره اړیکې لري او په دې اړه منرمې غونډې  هزده کړو ریاست د مرستندویه موسسو سر  يپو هنې وزارت د عموم  د

  یک،کوار،کانسرن،او یټه،کم یډنسف، سوییونلکه ) ېموسس یهمرستندو یوشمېر
 
رسي پاملرنه ، ماشومان مالت یا

 
موسسه، د ناروي  ړا

 یزو زده کړو پلي کولو په موخه پیژاندل شوي دي.ای هاو اغا خان خیریه بنسټ( د ولسوالیو په کچه د چټکو او سیم کمیټه یدونکياستنر 
 

 ورکول   ټاو رپو څارنه څخه څرنګواليپلي کولو  ټولګیو ړو زده ک ییزو ا یمه. د پلي کوونکو موسسو له خوا س2،1،17
د  ییزو او چټکو زده کړو څخها هیمد س ړو غ څارنې ې ښوونیزڅخه ډاډ حاصلولو او څارنې په موخه، د پلي کولو  دییزو ټولکیو ا هیمد س

 همدارنګهاو وړاندې کړي.  چمتورپوټونه  څارنیز یووې څخه څرنګوالي له تطبیق دڅارنه کړي ده،   په کچه دوامداره یواو ولسوال یتوال
 .     شوېدهټولګیو لیدنه ترسره  له ګهتو  ګډهپه موسسو سره  ینوریاست ته لیږي او د خمرستندویه موسسې خپل کلني او ربعوار رپوتونه دې 

 

  جوړولپالن  یږدزده کوونکو د ل ټولګیو ړو زده ک ټکواو چ ییزو ا یمهته د س ښوونځیوپه کچه رسمي  یو. د ولسوال2،1،11
 ۍ، ولسوال یتد مرکز ، وال څارونکي ښوونځیود مرکزي او  یتامر ېپوهن ۍولسوال یاست،در ېپوهن یت، دوالیاستر ړو د عمومي زده ک

ییزو او چټکو زده کړو زده کوونکو لیږد ا هیمسره سم د س یارونواو مع یحود موجودو ال ږۍ په کچه د پلي کوونکوموسسو په همغ ښوونځياو 
ییزو زده کړو ټولګیو زده ا هسم د چټکو او سیممعیارونو سره  ورسمي ښوونځیوته د اسانتیاوو او پلي کولو مسو لیت لري. د موجودو لوایحو ا

ییزو او چټکو زده کړو ا هدسیم ته ښوونځیورسمي  ، دی یاړونده ادارو ته رپوټ ورکړل شو یووې ړها پهبهیر ترسره شوي دي او  یږدد ل کوونکو
ییزو ټولګیو  هیمبربره شوي ده. هر کال د س زمینه ته د دوام ورکولو زده کړې  ېک ښوونځیورسمي  پهکې  زده کوونکو ته  ترڅ  په لېږد دټولګیو 

 .        یږي پلي ک  ګهپه دوامداره تو  له خوا یاستونور ېپوهن یتونود وال او جوړ زده کوونکو لیږد پالن 
 

 یژندلپ ړتیاوو ا ښوونکو ښځینهد  ېک یموپرتو س ې او لر  یوالو. په کل2،1،11
پرتو  یری او ل یوفورمو په کارولو سره په کل ځانګړو په کچه د  یتد وال ږۍ په همغسره  یاستور ړوندود نورو ا یاستر ړو د عمومي زده ک

څخه وروسته د انساني سرچینو، پالن  کولو ځای یواو  ټولود معلوماتو را ېچ ړي،ک ډاګهپه  ړتیاا ښوونکو ښځینهلپاره د  ښوونځیود  ېک یموس
په پام   ټکلا ګښتونواو ل ینوسرچ یمال ړ و  ړتیالپاره د بستونو او د ا ښوونکوه لکه د په موخ ړنوک یاتود الز یاستونو، مالي او اداري راو ارزونې

 د شامل شي. ېپالنونو ک یاتيپه عمل ړو د عمومي زده ک ېکال ک ېاو مرکز په کچه په راتلونک یتد وال څوتر  ړي،ورک ېسره په واک ک یولون ېک
ونو نشتون او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو لپاره منطقوي معاش نشتون د معلیمینلامنیت نشتوالی، په کلیو او بانډو کې د دارا
 نه دي حل شوي .   دمه دې ترمهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي ، چې 

 

  ړولمرکزونو جو  ړو زده ک ځانګړو سره د ماشومانو لپاره  ړتیاوو ا ځانګړو . 2،1،21
اړتیا  د ترڅولري،  یتمرکزونه فعال ړو د زده ک ٪۶سره سم  ړتیاوو ا ځانګړو اره د د ماشومانو لپ ېک یتونووال ٪۶په  ېواداو سمهال د ه

 .  ړي بر ابره ک ینهزملرونکو ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو 
 

 ګاو پرمخت یاپراخت یژیوکولو  لپاره سترات ړاندېخدمتونو و  ښوونیزو ماشومانو  یدونکوحاالتو او راستن یړنیو. ب2،1،21
په  او تطبیق پروګرام کړې  زدهد  ېحاالتو ک یړنیوماشومانو لپاره په ب یدونکوشوو او راستن ځای ېته دالسرسي په موخه د ب ېاوروزن ښوونې
شوي دي د  ځایه ېب څخه  ګنځایونوله خپلو استو  کبله له وبېالبېلو عوامل دې چ، د هغو ماشومانو لپاره پروګرامدا  .کېږي الره اچول 
ښوونیزو خدمتونو سترایژي باندې  دحاالتو ماشومانو لپاره  بیړنواوس مهال د راستنیدونکو او  .یږي ک ړلا  پر مخ و موسسو له خو یهمرستندو

کال لپاره په بیړني حاالت کې او  ۱۱۶۱ د ګههمدارن .يش هکړیدی او په نیږدي وخت کې به بشپړ  یووېپرمختګ  ۱۵٪ اوکار روان دي 
 د لپاره د پراختیا په حال کې دي. ونوکال ۱۱۶۰-۱۱۶۳هر اړخیز پالن پراختیا موندلي او  لپاره وراسنیدونکي ماشومانو زده کړې ته د رسید

 ده .  ېشو فعاله ړپه مالت ېسف موسسییون او ې ماشومانو ساتنې ادار  د ۍ وزارت په مشر  ېد پوهن ډلهکاري  ړو زده ک ېړنوب
 شويڅخه تر السه  ېمیلیونه یورو د اروپا اتحادیوو ۱ .٪وړولو په موخه بيځایه شویو او راستنیدونکو په سیمو کې د ښوونځیو ج کورنیود 
 ده. موندلي یالپاره بروشورو پراخت ډلګۍ یدونکوموسسو په مرسته د راستن AWECاو  UNHCR ،SCI د ګههمدارن دي. 
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 یاپراخت یژي لپاره  نوي سترات ېاوروزن ښوونېبهر ماشومانو د  څخه ښوونځیو. له 2،1،22
 د او ده شوي جوړهستراتیژۍ طرحه  ړو زده ک یادو د برابرولو په موخه ینېزم یالسرس ېاوروزن ښوونېته دبهر ماشومانو  څخه ځیوښوونله 
 .چې  په نیږدي وخت کې بشپړه او د پلي کولو وړ به وګرځي دي روانې یووې چارې  کولو وروستي
 

کولو اورسمي  ړاندې)خدمتونو و  ښتیزو او دنو ړولولو  ېکچ یهاود عامه پو ېک څ د پلي کولو په تر  ګرامپرو  ړون. د ولسي ت2،1،23

 پلي کول  ګرامونوکول( پرو 
په الره اچول پالن  ېد عامه پوهاوي برنام ې کنفرانسونو له الر  ۹۰د  ېک یتونووال ۹۰په  ېوادریاست د ه ګانواو شورا ځښتخو ټولنیز

ارزښت  په اړه د   د د زده کړې  خو. نشو ترسرهکې کوم کنفرانس  ږدواو  په کال ماليچې د بودجې د نه ترالسه کولو  له امله د  ،وو  ړي ک
 جریان لري. یردا به ښوونځیو اداري شوراګانو له خوا د عامه پوهاوي برنامې  په دوامداره توګه ترسره شوي او په ښوونځیو کې

 
ارزښت په اړه د ټولنې عامه  د ړې په موخه د زده کلو ورکو یتته د رسم ېهغ او یقتطب دنوښتیزو برنامو کولو د  ړاندېو  دد خدمتونو  
کرنې او  ،څلورو مهمو وزارتونو ) پوهنېد  چې ېسندونو له مخ یقيد تطب ګرامد پرو  ږۍ په همغ ړوند ولسي ت ېک یتونووال ۹۰په  کچه يپوهاو

 .  ده شوې هلوړ  کېږي  پليږۍ وزارت سره په همغ ېیووروغتیا او د کلیو پراختیا او بیا رغونې (  له الرې د مال مالدارۍ،
 

 ړمالت څخه یاوړتیاپ ګانوشورا یریتمد ښوونځیووالي په موخه د  ښهاو مقرراتو  ړولولو  ړتیاو  یریتياو مد ښونیزو . د 2،1،24
 دپه مالي مرسته  ې ادار  یونیسفد  ېک یتونووال ۱۱د افغنستان په  ریاست  له خوا ګانو او شورا وځښتخز ید ټولنوزارت  ېپوهن د

افغان ماشومان لولي برنامي له الرې د  د ېک یتونووال څلوروپه له خوا،  ې ادار  USAIDد  او ته غړو  هتن ۱۱۱٪ښوونځیو اداري شوراګانو 
او له  یقتطب ښهد  ګرامونود پرو  یتظرف تنو ۳٪۱۱ کې ټولهپه  ته  روزنه ورکړل شوي ده، چې غړو تنو  ۱٪۱۱ښوونځیو اداري شوراګانو  

 .دی شوی لوړ  الرې  له ورکشاپونو روزنیز کې وپه برخ ېدوپوه ښهد  خهڅ ګرامونوپرو 
 

 لپاره روزنو برابرول  یرانومد ښوونځیواو  ګانود شورا ړهپه ا یتوباو خوند ټینګښت یتامن ښوونځیو. د 2،1،25
د  یرهي دي، دنورو روزنو برسپه الره اچول شو ېبرنام یزې اداري له خوا روزن یونیسفلپاره د  ړو غ ګانوشورا ښوونځیوتنو د ۱۱۱٪د 
امنیت د ټینګښت په  او یتوبخوند د ښوونځود  ړو غ ګانواداري شورا ښوونځیوشوي ده . د  ړلهم الزمه روزنه ورک ړهپه ا یتوبخوند ښوونځیو
 تر السه کړي دی. یواړه پو ها
 

 ګرامپرو  ړو . اسالمي زده ک2،2

 ړولمدرسو جو  یو. دنو2،2،1
بابه نویو اسالمي زده کړو مدرسو جوړولو اړتیا موجوده وه، د خلکو  د غوښتنو او سروي پراساس د پوهنې  ۹۰چې د   ېک یمېپه هغو س

 ړې جو  ېنوي مدرس ېک یتونووال ۱۰په  ېوادته دماشومانو السرسي په موخه د هوزارت لوایحو او کړنالرو په نرر کې نیولو سره اسالمې زده کړو 
د  ده. ېبرابره شو ینهزم ړو زده ک ینېدي،  د د ښځینهتنه  ۱۰۱ ېتنه طال  العلمان چ ۱۰۱۱ د دې مدرسو په جوړیدو سره شوي دي،
 ته رسیږي.   بابو ۰۱۶ټولو مدرسو شمېر  د  پروګرامسره د دې  په جوړیدو نوموړو مدرسو
  

 ړولدارالحفاظونو جو  یو. د نو2،2،2
بابه  ۱کال کې د هېواد په کچه ټول  ۶۹۳۱سروي په اساس په  غو ښتنې او دخلکو   یمېاو مقررو سره سم د س ړنالرو د موجودو ک

، د قرانکریم حفظ زمینه برابره شوي ده تهالعلمانو  تنو طال  ۰۳۱ سرهجوړولو په د نویو دارالحفاظونو  شوي دي. دارالحفاظونه نوي جوړ 
 ته رسیږي.  بابو  ۱۶۰ېر دارالحفاظونو شم د ړو اسالمي زده ک سره د تاسیس پهدارالحفاظونو  یادود  رنګههمدا 
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ي زده کړو د مرکزونو شمېراسالمد دورې په توپیر د 

دارالحفاظ 

مدرسه 

دارالعلوم

 

 ړولدارالعلومونو جو  یطالب العلمانو لپاره نو ښځینهد  ېک یتونوپه وال ېواد. د ه2،2،3
په دارا لعلومونو کې د نجونو جذب د اسالمي زده کړو 

همدارنګه د ښځینه  .ید څخه ړیتوبونونیت له کاري لومیمع
طال  العلمانو  زیاتوالی سره په ښځینه مدرسینو کې هم زیاتوالي 

، دې سره په دارالعلومونو او مدرسو کې د نجونو زیات يراځ
کال په اوږدو کې د  ۶۹۳۱د  .یږی برابر ینهامکاناتو  زم جذب ته د

مناس  تشکیل نشتون له امله نوی دارالعلوم نه دی جوړشوی، 
بغالن او تخار والیتونو کې دارالعلوم ته  پهدرسې بابه م ۹ خو
اوس مهال د دارالعلومونو  ېچ شوي دي. د یادونې وړ ده،ې لوړ 
 ۶۶۱۳مرکزونو شمیر ټولو  د ړو د اسالمي زده ک او بابو ۶۶۱ ېرشم
 .     موندلی زیاتوالیته بابو 

 

 یاتوالیز  یتد شمول ې. په اسالمي مرکزونو ک2،2،4
جذب  یوجذب شوي، د نونوي  دي ښځینه ۵٪۹ ېتنه طال  العلمان ، چ ۰۱۱۱۶ ېمرکزونو  ک ړو اسالمي زده کد  ېکال ک ۶۹۳۱په 
له  ېچ موندلی زیاتوالی ګډون پهښځینه وو  ۵٪۱ د تنو ته  ٪۹۰۱۰۰ټولو طال  العلمانو شمیر   د پروګرام ېطال  العلمانو سره د د یوشو
په وو په ګډوړن ښځینه  ۱۰۵ دتنه   ۱۰۰٪۱ په مدرسو کې، طال  العلمانو په شمولوو  ښځینه ۱۱۵ دتنه  ۱۱۰۰۳۱ څخه ېرې شم یادې

 په دینې زده کړو بوخت دي.   کېپه دارالعلومونو یووې ښځینه دي  ۱۹۵چې تنه  ۱۹۱۱۱او  دارالحفاظونو کې

 ړولجو  یومدرسو د ودان. د 2،2،5
کړي، په مرکز او  جوړ پالن د والیتي ادارو سره په مشوره او همغږۍ  مرکزونو جوړولو ۳د اسالمي زده کړو  نیت،یمع ړو اسالمي زده ک

جوړولو په پالن کې نوموړی پالن د مراحلو طی کولواو د اړینو اسنادو ترتیبولو وروسته د  والیتونو کې يووې د نورو ادارو سره شریک کړي دي.
 ۶۹۳۱د  د پروژي پرمختګ  پروسي کې شامل او جوړ شوي دي. شامل کړی او د اړتیا وړ بودجې تخصیص او منروري اخیستلو سره ډیزاین او

و کې پیل او کار په دوو والیتون کال په اوږدو کې د اسال مي زده کړو دوه مرکزونو )د کابل عربي دارالعلوم او د کندز المومنات دارالعلوم( کار
 یووې ۱٪۰ چې تهتنو طال  العمانو  ۱٪۶۶پړیدو سره .د دې پروژې په بشدی شوی سپارل ته اخیستنې ګوټې او شوی بشپړسلنه  ۶۱۱۵يووې  

پکوتیا والیت خواجه علی دیني مدرسه،کابل مرکزي ) نوی پروژې  ۰ ګههمدارن مناس  ښوونیز چاپیریال چمتوشوي. اوخوندې  ښځینه  دي،
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 ۵ ۰۰او   يد الندېکار  ترله خوا  کورونو او ښار جوړولو وزارت د (دارالحفاظ ،مولوي عباس دیني مدرسه او د غور والیت مرکزي دارالحفاظ 
 دی. ی سلنه پرمختګ يووې کړ 

 

 ړولجو  یلیومرکزونو لپاره ل ړو . د اسالمي زده ک2،2،6
بابه  لیلیو جوړولو پالن د والیتي ادارو سره په مشوره او همغږۍ ترتی   ۰نیت د اسالمي زده کړو مرکزونو لپاره  یاسالمي زده کړو مع د

 ودانیود اړینو اسنادو ترتیبولو وروسته د  او بشپړولونو کې اړونده ادارو سره شریک کړي دي. نوموړی پالن د مراحلو کړي او په مرکز او والیتو
 پروژي پرمختګ پروسي کې شامل جوړولو په پالن کې شامل شوی او د اړتیا وړ بودجې تخصیص او منروري اخیستلو وروسته  ډیزاین،

دانیز کارونه پای ته رسیدلي . فاریاب ، هرات ی ویوویلدارالعلوم  د ل یهق زون دارالعلوم، غوربند محمد، شر . سناتور جنت ګل دارالعلومشویدی
 سلنه يووې پرمختګ کړی دی. ۳۱۵او نورستان دارالعلومونو ودانیز کار روان دی ، چې 

  

 برابرول یاوو اسانت ېاو ابات ې. د طالب العلمانو لپاره د اعاش2،2،7
نیت هر کال د والیتونو او ولسوالیو د غوښتنې پر اساس، د اسالمي زده کړو مرکزونو طال  العلمانو لپاره د اعاشې یمع ړو د اسال مي زده ک

کال کې د  ۶۹۳۱او اباطې اړتیاوي  ترتی  اود موجوده ونډې  سره سم د الزمو سرچینو پیداکولو په موخه اړوندو ادارو سره شریکوی .په 
تنو ته   ۰۳۱۱ره اعاشه اواباته برابره شوي ده .د یادونې وړده ، چې د یاد شویو طال  العلمانو له جملې څخه تنو طال  العلمانو   لپا ۶۱۱۱۰

تنه د بدل اعاشه او اباته څخه ګوټه اخلي.دا طال  العلمان د هغو سیمو څخه دي ، چې هلته داسالمي زده کړو  ۹۱۹۱ګرمه اعاشه اواباته او 
زده  ېمرکزونو ک ړو زده ک یلرونکو اسالم یلیهتر السه کولو په موخه په ل یالتوتحص ینيد د څوتر  ی،ا امن دمرکزونو شتون نه لري او یا هم ن

 کوي.        ړې ک
 

 ګرامپرو   روزنې ښوونکو. 2،3

 جذب  ښوونکو( د ې )د خدمت دننه  دور   ېپه مرکزونو ک ېروزن ښوونکو. د 2،3،1
د کانکور  ړي،ک یرتغ یکانیزمجل  او جذب پراساس م ینود محصل   یاستر  ینېر ازمووزارت د کانکو  ړو زده ک ړود لو  ېکال ک ۶۹۳۱په 
، له یلیږي پ ېک یاشتپه م ېپراساس د سنبل یکانیزممرکزونو درسونه د هغه م ړو زده ک ړواو لو   یمهوروسته د ن څخه  یاخبرت یلوپا ینېازمو

 ۶٪ ېمرکزونو ک ېروزن ښوونکوپه دولتي او خصوصي  څخه ېجمل ېغله ه ې،چ ینتنه محصل ۱٪۱۱۱ ېک ږدوکال په او  ۶۹۳۱همدامله د 
 څخه ېله جمل ېتنه د هغ ۹۳۱۱۱ ېرشم ینومحصل ټولود  ېروزن ښوونکوپه جذب سره د  ینومحصل یونوي جذب شوي دي د نو ښځینهسلنه 
 دي.        ښځینهسلنه  ٪٪

 

 کول  ړاندېخدمتونو  و  ړیزو ثبت او دهغوي لپاره د مالت یمینونوخصوصي دارالمعل یوشو ړوجو  یود نو ې. په وزارت ک2،3،2
 ېاو د ړي ثبت ک یمینونهخصوصي دارالمعل ړشوينوي جو  ټول  یاستعمومي ر ېروزن ښوونکواو مقررو سره سم د  ړنالرې د موجودو ک
 یمینونهدارالمعل ۰په کچه   یتونوو والد مرکز ا  ېک ږدوکال په او  ۶۹۳۱دي.د  ړي توکي برابر ک ښوونیزنصاب او  ښوونکوروزنېمرکزونو لپاره د 
 .ید ړي ترالسه ک ېجواز يوو یتثبت او دفعال

 

 تخنیکي اومسلکي زده کړو برنامه  2.4

 د لوړو زده کړو کانکور اخیستلو له الرې د نویوشامالنو جذب2.4.1
 معنیت کړو  زده مسلکي او دتخنیکي  اساس پر لیست شوي لیږل فارغانو پایلو بې د کې  ازموینه کانکور  په وزارت کړو  رده لوړو د هېواد د
 انستیتونو په مرکز او والیتونو د سره نیولو کې نرر په نمرو  کانکور  سراسرۍ  د  پراساس ټاکلو رشتې د محصلینو د او مقررو موجودو د کال هر
 مسلکي او تخنیکي د او موینېاز  کانکور  د  دي ښځینه سلنه ۱۰ څخه جملې هغې له چې ، محصل ۱۰۱۱۰ کې کال ۶۹۳۱ په. جذبیږي  کې
 .دي شوي جذب نوي ته کړو  زده

  یتزده کوونکو شمول یوجذب شو یود نو ېک ټولګیود لسم  ښووځنیو ړو او مسلکي زده ک یکيپه تخن یتونومرکزاو وال د 2.4.2
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سويه او موجودو مقررو  ړې زده ک د ښوونځیوکې ړو اومسلکي زده ک یکيپه   تخن یتونود مرکز او وال یتمعن ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن 
 یکيتخن ېپه خپله رشته ک ډولوروسته په اتو مات  ړیدواو بشپ یالیتوببر ټولګي. د ا زده کوونکي د دولسم یږي سره جذب یولون ېپه نرر ک

په  ښځینه ۰۱۰کي د  تنه زده کوون ۳۱۱٪ ړو او مسلکي زده ک یکيتخن ېک یتونو.په مرکز او والیږي او شامل  ک ړ ته لو  یتونواومسلکي انست
 جذب شوي دي.  ېک ښوونځیوپه  ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن ګډون
 

 دلسم څخه په ټیټو ټولګیو کې نوي شامل شوي زده کوونکي 2.4.3
 په يووې ټولګي نهم کړو  زده عمومي د او لري  لیوالتیا سره برنامو  مسلکي او تخنیکي   د چې ، کوونکي زده معنیت، اومسلکي تخنیکي

 کوونکي زده دا. جذبیږي  کې ښوونځیو مسلکي او تخنیکي په   اساس پر رشتې انتخابې او مقررو موجودو وي،د رسولی سرته سره الیتوببری
 لسم په ښوونځیو مسلکي او تخنیکي د کوونکي زده تنه ٪۱۰ اوسمهال. ورکړي  ادامه ته تحصیل پورې  ټولګي څوارلسم تر چې شي، کوالی
 ۱۱ څخه ېجمل ېله هغ ېچ تنه، ۱۰۶۱۱ کې مرکزونو کړو  زده مسلکي او تخنیکي د سره جذب کوونکو زده نویو .ددي شوي جذب کې ټولکي
 دي.    ښځینهسلنه 

 شامل شویو جذب شاگردی په کورسونو کې نویو-استاد2.4.4
پاتي دي  ېبرخ ېب څخه ړو سواد زده کد  ېد هغو خلک لپاره  چ یاستر  یاپراخت ړو د حرفوي او فني زده ک یت،معن ړو اومسلکي زده ک تخنیکي

د سواد  او  ېوخت ک یوبوخت دي، په  ړهحرفي په زده ک یود  ې له الر  ګرديد شا ېورکشاپونو ک یکيپه خصوصي تخن ېاو په ورته وخت ک
 یکيخوا مسلکي او تخن ېبلاو له  ړې سواد زده ک ړوندا ې پور  ېخوا د حرف یوله  څوبرابر وي، تر  ینهزم   ګهلپاره  دمسلکي په تو  ړي زده ک ېحرف
 یشګري،موټر،بریښنايارا یاطی،د خ ېک یتونواو انست ښوونځیوپه   ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن ېک یتونو. مرکز او والړي تر السه ک ېروزن
دا زده کوونکي د کار بازارته جذب شوي دي.  ګهتو  ېښتنېتنه زده کوونکي  په ر ۱۰۱ ګډونپه  ښځینهتنه  ۱۱ ېرشته ک یښناييپهبر یک،تخن
 یرې غ یاد دولتي او  ګهاو مسلکي خلکو په تو  یکيد تخن ې د کار بازار له الر  ګښتونهوروسته خپل اقتصادي ل څخهد فراغت  ېشوي ، چ یکوال

  .             ړي پوره ک څخهدولتي ادارو 

 جوړول مر کز او والیتونو کې په تخنیکي او مسلکي ښوونځیو کې استاد شاګردي کورسونو 2.4.5
والیتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو  ځینو  ۶۶موسسې په مرسته د هېواد په  GIZ د ېکال ک ۶۹۳۱په  یتاو مسلکي معن یکيتخن 

او مسلکي  یکيتخن ېوادد ه ېچ ،تنو لپاره ٪۱٪۶کورسونه پلي کړي،ترڅو  ۰۰انستیتونو او ښوونځیو کې استاد شاګردي یو کلن او دوه کلن  
 څلورو  په والیتونو پنځو او مرکز هېوادپه د .شوي برابره زمینهورته   لپاره ېروزن ېد سواد او حرف ېلري، په ورته وخت ک یوالتیاه لت ړو زده ک
تنو زده  ۱۰۱سره  ړیدوپه جو  ټولګیود دي  ېشوي دي، چ ړ جو  ټولګي  ګرديد استاد شا ۹۳  کې اوږدو په میاشتو نهو د کې نو انستیتو

 .ده شوي برابره زمینه  روزنې د حرفې او سواد د  کې وخت ورته په ګډون په وو  ښځینه تنه ۱۱ دکوونکو لپاره 
  

 د تخنیکي اومسلکي زده کړو زده کوونکو لپاره اباتې او اعاشې اسانتیاوو برابرول 2.4.6
،   ړي ک ې برابر  یاوياسانت ېاو ابات ېشوو لپار د اعا ښځینهد  ګهتو  ځانګړي د زده کوونکوه په  ېژمن دي  چ نیتیمع اومسلکي تخنیکي د  
او  یکيتخن وڅ تر ځي( له امله رانشتون مرکزونو عالی کمښت، ښوونکو مسلکي ،ملحوظاتو لکه  )نامني ځینود  څخه یموله لرو پرتوس ېچ

 څخه یاوو اسانت ېاو ابات ېشاو زده کوونکي د اعا ینتنه محصل ۳۱۱۱شي.  ټینګ یالسرس ډولیززده کوونکو لپاره ان ټولوته د  ړو مسلکي زده ک
 د او  دی شوی المل زیاتوالي جذب د ځوانانو د کې  مرکزونو کړو  زده مسلکي او تخنیکي په اسانتیاوو  ییوولیل د چې ، ده وړ  یادولو اخلي، ګوټه
           .شو سب  لیوالتیا  او تشویق د کوونکو زده د موخه په ددوام ته حاصلولو کړو  زده لرونکو کیفیت او رشتو  وړ  خوښې خپلې
  

 ګرامپرو   ړې . سواد زده ک2.5

 زده کوونکو جذب ړې د سواد زده ک ېکورسونو ک ړې . په سواد زده ک2.5.1
 یزد مسجدونو مال امامانو او اغ څخهالرو  ېلوب ېالد ب ېبرنام ړې دي . د سواد زده ک ړینلپاره خورا ا ۍد سوکال ېوادد سواد زده کول د ه

تر السه   ړې خلک د سواد زده ک څوتر  ی،ترسره شو یند عامه پوهاوي کمپا ې شوي د هغو له الر  یژاندلپ ېک ټولنهاني په افغ ېمنو علما، چ
د ښوونځیو ښوونکي او په  یزون،، تلو) راډیود ټولنیزو رسانیو له الرې  روان شي. ې ژوند په لور  یکمرغهاو ن ښهد  ېشي، چ څولکولولپاره  وه
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بابه کورسونو  ۶۶۰۳۶په  ېزده کوونکي، چ ړې سواد زده ک ۰٪۶۳۱۰ ټول ې علمانو( د عامه پوهاوي  برنامو له الر تکایاو کې دینې  مسجدونو،
       .دي ښځینهتنه  ۱۶٪۳۶تنه ذکور او  ۱۳۹٪۶۱ څخه ېجمل  ېله هغ ېجذب شوي، چ ېک

 

 ړولکورسونو جو  ړې د سواد زده ک ېک ېواده ټول. په 2.5.2
چې عمر يووې ښوونځي ته دتګ له عمر څخه لوړ وي د سواد  بابه کورسونه  د هغو خلکو لپاره، ۶۶۰۳۶ ړې سواد زده ک ېک ېواده ټولپه 

 شوي ده.تنو ته د د سواد زده کړو زمینه برابره  ۰٪۶۳۱۰زده کړې تر السه کولو په موخه جوړشوي، چې له دې الرې 
 

  ړولبابو مرکزونو جو  ۱د  CLC  یاد ېروزن ییزې ا یمه. د س2.5.3
 ېک یتوو په شمول ښځینهد  ګهتو  ځانګړي په   ېکچه ک یاتوالیدز یتزده کوونکو شمول ړو ییز او چټکو زده کړو روزنې د سواد زده ک همیس 
ه بابه سیم ۱د  ېک یتونووال ۳او هرات(   یکندیتخار، دا یر،امله )فراه، کندز، کابل، پروان، لوگر، پنجش ې. له همدید یرول لرل یزمناغ
 ۳سندونو  ځمکېشوي او د  ړلخلکو له خوا ورته  ورک یمېد س ځمکه ېړو مرکزونو جوړولو  لپاره کانسپت نوټونه برابر شوي، چییز و زده کا

ییزو مرکزونو جوړولو  کار ال تر ا هیمنشتون له امله د س ېبودج ړ و  ړتیا. د اته سپارل شوي دي یتمعن ړې وزارت سواد زده ک ېکاپوي د بوهن
 .  اوسه نه دی پیل شوي

 زده کوونکو لپاره د حرفوي روزنو برابرول  ړو . د سواد زده ک2.5.4
تنو  ۶۱۰۶۳زده کوونکي د  یتنه حرفو۱٪۶۳۰  ېک یتونووال ۹۱په  ېوادد ه
 یاتولبن ی،مرغدار  یاطی،حرفوي کورسونو لکه : خ ۶۱۰۰په  ګډونپه  ښځینه

و په جوړیدو سره د دې کورسون ده. یدليروزنه ل ېپه حرفو ک یوپروسس او شاتو مچ
له یوي خوا د حرفې او سواد زده کړې  لیوالتیا لرونکو لپاره د روزنې برابرول او له 

چې په  پایله کې  د سواد زده  بلې خوا د خلکو لیوالتیا د کورسونو سره زیاته شوی،
و  لپاره د خلکو ځواکمنتیا او په بازار کار کې د کار پیداکولو المل شوی کړې حاصلول

 دی.
 

 پوهنې ادارې پراختیا  پروګرام 2.6 

 ښلولاو د مرکز سره ن ړولجو  یربناد معلوماتي تکنالوژي ز  ېک یاستونور  ېپه پوهن یتونو. د وال2.6.1
 یټورکد ن ېشعب ټولې یاستونور ېپوهن یتونوپه موخه د وال یاد معلوماتي تکنالوژي پراخت ښلولن یاستونور ېپوهن یتونومرکز سره د وال

د  .ید یهم فعال شو یستمس Disaster  recoveryو tv Hiilاو    ټرسن یتاپه کچه د یتونوشوي دي، د مرکز او وال ېبرخمن خهڅ ړیدوجو 
والیتونو کې د   ۹۰ټول ریاستونه د وزارت مرکزي سیستم سره نښلول  شوي،  چې همدا اوس  والیتونو پوهنې

EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter net یمروز،ن یکندی،)دا ېک یتونووال څلورواخلي او په  ګوټه څخهنو دي او نورو  خدمتو 
  یستمهمدا س ېک ګامشوي دي.په وروستي  ښلولن ې له الر  ېشبک یټورکد روشن ن یتونهاو نور پاتي وال ې له الر  ټالیټنورستان، ارزگان( د س

 ګوټېد کارکوونکو  ېک یاستونور ېپوهن یتونومرکزي او وال . پهیاو عملي شوي د ړي ک یاهم پراخت ېک ښوونځیواو  یتونوامر  ېپوهن یود ولسوال
 ړیکوبنايووي تکنالوژي او ا یرپه کچه د ز یتونود وال ېده ، چ ړ و  یادونېاو فعال شوي دي.، د  یمتنر یفونونهتل یسکولپاره د س یستنېاخ
برنامه د معلوماتي   ICTin Edicationد  ګههمدارنشوي.  ټکچ یربه یږلوارقامو او سندونو د ل ټونو،سره د پالنونو ،معلوماتو، رپو ړیدوجو 

 ښوونځيد  ېشوي دي، چ ښلولوسره ن ټرنیټد ان ښوونځي ۹۹ ېوادد ه  ټپرم ېبرنام ېد د ېشوي، چ ډیزاینله خوا  یاستتکنا لوژي ر
 یاپراخت یستممعلوماتو س یوټري لپاره کمپ یجواو نتا ټنه، د شهادتنامو پرن ېوشوه، پرته له د یستهپرن ګهپه رسمي تو  ېيوو ېک ېبرنام ګزا

په  یستمسره ثبت شوي . دا س یستنېاخ ګوټېپه  یستمس ېد د ېشهادتنام ټولېکال  ۶۹۳۱ ښارد هغه په پلي کولو سره د کابل  ېموندلي، چ
 callعملي شوي )  موندلي او یا( لپاره پراختmonthly phon surey)  یستممعلوماتي س ینانال ېپه ورته وخت ک ید یشو یپل ېک یتونووال ۳

centerسروي ترسره شوي  ښوونځیوبابه  ۶۹۹سره د  یستنېاخ ګوټېد هغه په  ې، چ ړشويجو  یستمعملي کولو لپاره دا س یستمس یفون(  تل
 . یږي ترسره ک څارنهساتنه او  ګهپه دوامداره تو  څخه یربنامعلوماتي تکنالوژي ز ېک یتونوپه مرکز او وال ېچ ده، ړ و  یادونېده . د 
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  د منځمهاله درې کلنو پالنونو پراختیا 2.6.2

 څ په تر  یراو اشتراکي به ګډ یو د برنامو د مسؤولینو سره د منځمهاله والیتي پالنونه د والیتونو د اړتیاوو په پام کې نیولو سره د ۰۶ټولټال 
و کلیونو لپاره د موخې د درېت لپاره فعالیتونه، پروژې او پر بنسټ د هر والی غهچې د ه د مرکز او والیتونو په کچه جوړ شوي دي.   ېک

 موخو په پام کې نیولو سره پکې په ډاګه شوي دي.  ستراتیژیک پالن

  جوړولپالنونو  یاتيعمل . د2.6.3
پالنونه برابر او  تيیااوپه ملي  کچه عمل یتونووال یو،او دهغه پر اساس د ولسوال ی ترت  ېک څ په تر  ېپروس ګډې یويپالن د  یاتيعمل یکلن

دي او  ېي چارواکو د پلي کولو الند یویپالنونه د اجرا ړي نومو  ېده، چ ړ و  ېون یادشوي. د  ړاندېچارواکو ته و  یويید پلي کولو په موخه اجرا
 شوي.    ړاندېبرابر او و  ټونهمنرم رپو څخه ګد هغه د پرمخت

 موندل یااو  پراخت یبولپالن ترت ړولوجو  ښوونخیولپاره د  یاو ولسوال یتونووال ټولو. د 2.6.4
 ۱۱۱۱لپاره د  یوولسوال ٪۹۹پر اساس  یارونومع یوشو ټاکلاو موجودو اداري پروسو سره سم د  ړتیاا یتد هر وال ډولپه کلني  

 یتونون په مرکز او والپال ړولوجو  ښوونځیووروسته د  یستلواخ ۍ د  منرور  څخهد وزارت مقام  پالن برابرشوي دي. ېاو رغون  ړولوجو  ښوونځیو
د  یاستر یربناوروسته دز څخهبراورد  یکي. د کاري حجم او تخنید یشو یږلل ګهته په رسمي تو  یاستر یاپراخت یربناادارو او د ز ړوندها ېک
 او والیتونو ټولو د. ید یوزارت ته استول ړولواو کورونو جو  یاپراخت ښاري  یووېپالن  ړولوجو  ښوونځیو،د  ډیزاین ېاو نقش ړولوجو  ې پروژ 

 .دي الندې کار د ښوونخي(  ۱۰۰) کې کال  روان په  او شوي ترتی  پالن جوړولو ښوونځیو د لپاره ولسوالیو

 او ک تنه یبولترت یکونول ړه. موسسو سره د هوک2.6.5
 یري د غ یکونهل ړههوک ېلب ېالپه موخه ب یکولوموسسو شر یهد خصوصي سکوتور او مرستندو ېخدمتونو ک ښوونیزو وزارت په  ېپوهن 

او د  یارونومع یوشو ټاکلدي. د  ړي ک یکسره کوتلي او الس یولون ېاو مقررو په نرر ک یحووروسته د لو څخهدولتو موسسو سره د نهايووي کولو 
 ډاډاو د کوتنه وشوه  یاپالن ب یشو ړاندیزپروسو پراساس د موسسو پروپوزل او د و  ې سره سم د موجودو ادار  ی ترت ړنالرې ک یکل ړههوک

شامل او د وزارت مقام  ېمسوده په پروپوزل ک یکل ړههوک ېوزارت سره د مرست ېاو موخو پراساس د پوهن یتونووروسته د فعال څخهحاصلولو
 ړهد هوک شوي دي. یکالسل یکونهل ړههوک ېنسخ ٪۶۱د  ېخونو په شتون ک ړشوي ده. د همکارو موسسو سره د ا یستلمنطوري اخ څخه
شوي ده. د  یاپراخت  ېکول ک ړاندېخدمتونو و   ښونیزو برابره شوي او  ینهورکولو  زم ېخصوصي سکوتور ته د ود ښونیز ې له الر  ویکولالسل یکل
د هغه  ېچ ی،د یشو یکالسل یکل ړهوزارت  سره هوک ړو زده ک ړوته د لو  یهسو یسانسپه موخه د ل ړوالیلو  ېدرج یلتحص ښوونکوپاسو  ۶۰

 برابره شوي ده .   ینهزم ړو زده ک ړولپاره د لو  ښوونکوشوي او  ړهلو  یهسو هښوونیز  ښوونکوپر اساس د 

 برابرول ځمکېلپاره د  ړولومرکزونو جو  ښوونیزو او  ګوټي ښار ښوونکود  2.6.6
ي تر السه شو ېک ښاراو کابل  یتونووال ۹۰په  ېوادد ه ځمکهمرسته شوي ده دا  ځمکه یبهجر ۱۱،٪۶۰۳موازي  ېروان کال ک ۶۹۳۱په
شوي ده.  یتتثب ځمکه یبهجر ۹۳۱،۹۹موازي  ېک یوولسوال ۶۹په  یتلپاره د کابل وال ړولوجو  ښوونځیوبابه  ۹۱او  یتونوبابه انست۱ده. 
 ېنه لري. پوهن ځمکهلپاره  ړولوجو  ښارګوټو ښوونکوتر اسه د  ېدي چ یتونهبدخشان او غور وال یس،بادغ یا،نورستان، پکوت ړ،کن یر،پنجش
. په ړي نه ده ک ړههوک یتونووال ړونده، اما ا ښتيغو ې له الر   ړاندیزونود و  څخه یاتونووال یږديلپاره د ن ځمکېد  ښوونکود  ځلې ځلونوپه وزارت 

 ېد پوهن ېک یتونووال ۹۹نه لري. په  ځمکهلپاره  ړولوجو  یود ودان ښوونځي  ېک یربابه په شم ۱۳٪۶ د  ېک یتونووال ۱۶په ېورته وخت ک
       .ثبت شوي دي یساتسجل او تاس ښوونځیوبابه  ۱۰۳قباله او د  ښوونځیوقطعه د  ۰۹٪ او یساتتاس

 ښوونکولپار سروي ترسره شوي ده. د  ښارګوټي ګنياستو  ښوونکود ځمکه یبهجر ۱٪۳موازي  ېک یتونوخوست، ننگرهار او لوگر وال
خط اچول شوي.  ېک یتونواو بلخ وال یکندیدبدخشان، دا ږي یک ې نمر  ګنيد استو  ۶۱۹۱ ېچ ځمکه یبهجر ۶۱۰۱موازي  ښارګوټي  ګنياستو 

نمرو سره  ګنياستو  ۶۳۶۱د  ې، چ ښارګوټي ګنياستو   ښوونکو د ځمکه یبهجر ۳۱۱ ېک یتونووال یکندیننگرهار، بلخ او دا ېپه ورته وخت ک
تدارک او  ځمکې یبهجر ۱۱۱۱اره موازي لپ ګوټي ښار ښوونکود  ېک یموس ځلوروپه  یتشوي دي. د خوست وال یشلته و ښوونکوبرابري دي 
 ړونپروتوکول ت ځمکې یبهجر ۱،٪لپاره  ښونځيازاد خان  یتد غزني وال ځترمن ې وزارت او اراضي ادار  ېیوود مال .یروان د ېيوو یتد کار تثب



 
 

30 

په  ېوشي، چ دونهیا یدشوي. د دي با ړلورک ېوزارت په واک ک ېد پوهن ځمکهدولتي  یبهجر ۰۹۱او  ځمکهشخصي  یبهجر ۱٪۱ شوي دي.
 ړلپه الس راو  یرتهب څخه ینود غاصب یتوزارت ملک ېبابه دوکانونه د پوهن ۹۱او  یلۍبابه حو ۱، ۍبابه ودان ۰، ځمکه یبهجر ۱۳۱۱ ېک ټوله

 .يشوي د
 

   یژندلپ یسیوپال یديکل ځ. د وزارتونو ترمن2.6.7
چارو وزارت، د مخابرات او  ښځوچارو وزارت،  ټولنیزو ، د کار او وزارت ړو زده ک ړووزارت، لو  ې)پوهن ئیسپال یدیکل ۶۰ ېک ټولهپه 

د معلوماتي  ېوزارت ک ېشوي. بوهن یژاندلپ ځچارو وزارت( وزارتونو ترمن یدونکواو راستن ینومهاجر یااومعلوماتي تکنالوژي وزارت، روغت
د  ېپرد یرهده. برس یشو یږللرونکو چارواکو ته ل یتشوي او صالح ړهمسوده بشپ ړنۍدمعلوماتي تکنالوژي لوم ېتکنالوژي په برخه ک

 ېاو دبودج ړاو البراتور بشپ یوټروزارت سره په مشوره کمپ ې، د پوهن ټکانسپت نو  یزدتجه ښوونځیوبابه  ۱۱٪معلوماتي تکنالوژي سره د
 ړتیاوید معلوماتي تکنالوژي ا ېور کدولتي او خصوصي سکوت یري په دولتي ،غ ې،پرد یرهشوي دي. برس یږلوزارت ته ل یهسره مل مال ښتنيغو
 ړودي . په لو  یلیو ځوابمثبت  ګانونوار  ٪۰ څخه یرله شم ګانونوار  ۶۱۱د ې کاله پور  ۱۱۱۹لپاره تر  ېارزون ړنۍفرصتونو لوم یابوخت ICTد 

 ښځوقرضو ته د  یو، کوچن ېپرد یرهشوي ده.برس یږلشوي او مسولو چارواکو ته ل ښپړمسوده ب یسيپال ړنۍلوم ړې د کار زده ک ېک ړو زده ک
 شوي دي.        یږلبرابر او مسولو چارواکو ته ل ټرپو ړبشپ څخه یهاو تجز یلتحل ړخیزهر ا ړهپه ا یالسرس

  

 ټولولمعلوماتو را یوياحصا ښوونځیود  ېک ېواده ټول. په 2.6.1
 د دیتابیس او.ارقام دي شوي ثبت کې سیستم/ یسیتابد یوياو احصا ټولمعلومات را یوياحصا ښوونځیوپه کچه د  یتونود مرکز او وال

او مرکز په  یتونووال یو،د اوس لباره  د ولسوال .دي شوي حل نیمګړتیاوي ټولې او څرګندې تېروتنې ارقامي ، دي الندې پروسې عملیاتو چاڼیزو 
 دي.         ړ و  یشوي او د السرس ړمعلومات بشپ یويکچه احصا
 

 ولړ جو  ټولګیو یوټر. د کمپ2.6.1
پلي کولو  په موخه، د زده کوونکو روزنه او دهغو لپاره د  یوال ښهنصاب ال  ښوونیزسره د  ځواکمنیدواو د زده کوونکو  ړتیاوو ا یود نن
 ټولګیو یټرد کمپ ې، په روان کال ک ېپرد یره. برسید ګام ړینا یو ېاو مسلکي برنامه ک یکيد تخن ګهتو  ځانګړی ، په ړولجو  ټولګیو یوټرکمپ
 یستنياخ ګوټېاو د  ړبه بشپ ېوخت ک یږدين ډیرپه  ېکار پيل شوي، چ ېباند ښلولون ښونځیوبابه  ۱٪۱سره د  یتپه موخه د انتر ن یدوړ جو 
 څخه ېله هغه جمل چې یوټرونهمرکزونو ته کمپ یزو روزن یوټري کمپ یرشم یو ېک یتونوپه مرکز او وال یاست. د معلوماتي تکنالوژي رګرځيبه و  ړ و 
 یتاو وال ښونځیو ټولو یتد غزني وال یوټرونهکمپ یهپا ۰مرکز،  ټرونهکمپو یهپا ۱۱، ښوونځي ځنيدهمزاد من یتد غزني وال یوټرونهپکم یهپا ۱
 .    شوي دي ېشلو ته

 

 ییای  او د جغراف یوال ښه یستمکولو په موخه د موجوده معلوماتي س ځانګړو خدمتونو  ښونیزو  ړنیولوم یموس ړمنو. د ا2.6.11

 یوال ښهکنالوژي  یستمس ړوندمعلومول ا تیموقع
ستونزو له امله  یتينشتون او امن ېد بودج یتونهپروسه  تر سره شوي او پاتي وال ټولولورا یناتوکوارد څخه ښوونځیود  ېک یتونووال ۱۱په  
شوي.د  ټولهم نه دي را تینانه درلوده د هغوي کوارد ېيوو ځمکه ېچ ښوونځي یرنه دي راغلي. هغه شم ېالند ښښتر پو ېبرنام ېد د

 .    یپه موخه کار روان د ڼمعلوماتو چا  یوشو ټولرا یناتوکوارد ښوونځیو
 
 
 
 
 

غ ،ڼ. رو 3
 
 یریتمد یوونکیو ځواباو  ېزمنا

 موخه ټولیزه
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 یزمنهاغاو  ګښت، ارزانه لڼرو  ډولیز،ریت لپاره د کیفیت لرونکي، انیمن مد یزاو داغ یونکيو ځواب ڼ،په کچه رو  یتونود مرکز او وال
 ل او برابرول. وک ړانديخدمتونو و  ښوونیزو د  ګهتو 

 پرمختک ړنود  ک
ترسره  ګهم پرمخت ېشامله برخه ک ړنواجرات شوي او د ک ېپه برخه ک یریتمد یزمناو اغ ڼرو  یونکي،و ځواببرنامو په کچه د  ټولود 
 :ي کېږ یادونه  څخهور  ګهتو  ېپه الند یووېسره  یرد برنامو په تو پ ې، چید یشو
  

 ګرامپرو  ړو . عمومي زده ک3،1

نظارت )په  ښوونیز څخه ښوونځیو ړو ثانوي او اساسي زده ک  ټولوله خوا د  ټیمونو څارنیزو حوزو  ښوونیزو او  یو. د ولسوال3،1،1

 دننه او بهر(  ېک ېواده
 ړو او نصاب سم پلي کول، د عمومي زده ک یود پالس څارنه، ښوونیزه څخهمرکزونو  ښوونیزو والي لپاره د  ښه یفیتاو روزني ک ړي د زده ک

 ښوونکو یریت،د مد ښوونځیوبابه  ۹۳٪۶۱دولتي او خصوصي  ړو . په دي موخه د عمومي زده کید ګام ړینا یواو مقررات  یحلوا  ېبرنام
 ښوونیزو ن سره سم د پال یشو ټاکلاو د  ړنالرې ک څارنیزې د  څخه یفیتک یسيتدر ټولګیوکچه او د  ړې د زده کوونکو زده ک ،میتود  یستدر
شوي ده ، د  یدنههم ل څخه ټولګیو ړو زده ک ټکواو چ یمییزو س ړو د عمومي زده ک یره،دي.د دي برس ړي ترسره ک یدنېل څارنیزي  ړو غ ځارنو
 یو، د اضافه شوشوي دي. پرته له دي نه ښوونېالر  ېلپاره الزم ړولوو  ځهله من یمګړتیاوو ته د ستونزو او ن ینومسول ړوندها ېک یانپه جر څارنې
عمومي  څارنېاو  ېارزون ښونیزو د  څخه ښوونځیو ټولودولتي ښارپه موخه د کابل   یژاندلوپ ړتیا)حقالزحمه( او درسي کوتابونو ته دا ښوونکو

 .         ید یراغل یوال ښه ېک یرپه به یساو تدر ړې له امله   دزده ک څارني ښونیزو د  ېک ښوونځیوده. په  ړي ک یدنهله خوا ل یژاندونکوکارپ یاستر
 

د  سره سم ېد رشت ېبستونو ک ړ و  ړتیاپه ا ښوونځيود  ګرامپرو  ړو د عمومي زده ک  ېک یاستونور  ۹۳ په پوهنې د یتونو. د وال3،1،2

  ګمارنه ښوونکو
لپاره ملکي   یستوخا ینيکانکور ازمو ټولیزبستونه د  ټول ښوونکوپه موخه د  ړتیااو ا ښتکم ښوونکود  ښوونځیوپه  ړو د عمومي زده ک

اسناد د بشري  ښوونکوتنو  ۹۱۹۶ ړوندا ې پور  ښاراو کابل  یتشوي ،تر اوسه د کابل وال یږلته ل یسیونخدمتونو او اداري اصالحاتو کم
همغو   یغهپه ن یغن یلېپا ښوونکو ړوندا ې پور  یتونوشوي.د وال ټلپاره رپو ړولوته د راتلونکو مراحلو بشپ ېبرخ ګمارنېد  یاستر ینوسرچ
 چې په هغه ځای کې د ګمارنې بهیر سرته رسیږي.     لیږل کیږي، ته یتونووال

 

  ګهپه تو  ښوونکو یمياو وروسته د دا ګمارنه ښوونکو ښځینهقراردادي  ۹۷۷۷د  ېک ښارونواو  یو.  په کل3،1،3
 ېپه پالن ک ګمارنه ښوونکو ښځینهتنو  ۹۱۱۱د  ېک ډواو بان یوکولو په موخه په کل ړتیاپورهاو ا ښتکم ښوونکود  ېکال ک ۶۹۳۱په 

د  ېک ښوونځیوبوخت دي.  په  یسپه تدر ېک ښوونځیوشوي او په  ګمارلتنه  ۱۱۱۰ ېوادکېه ټولپه   څخه ېجمل ېله هغ ېشامل شوي، چ
 ول لري.   ر  یزمنپه دوام اغ ړې وو دزده ک ښځینهد ګمارنه ښوونکو ښځینهد ېک ښوونځیود نجونو په  یاب یرهپه ت ښوونکومسلکي 

 او طرحه جوړولوالي پالن  ښه ښوونځیو، د  ړولجو  یتاداري شورا او دهغه ظرف ښونځیو. د 3،1،4
برسیره پردې، د  شوي. ی پالنونه ترت ۹۱والي  ښه ښوونځیوشوي دي او د ړي اداري  شورا نوي جو  ۱۰ ټولې ښوونځیوتر اوسه  د 

 قرار لري. ېبو دوامداره پروسه ده او د اجرا الند ړولاداري شورا جو  ښوونځیود او  ی والي پالن ترت ښه ښوونځیوپه کچه د  ۍولسوال
 

 په الره اچول ېد عامه پوهاوي برنام ړهپه ا ېاوروزن ښوونې. د 3،1،5
 ښونځیود ګهپه کچه په دوامداره تو  ډواو بان یود کل ېک څ په تر  ډوپالن شويو غون ېد عامه پوهاوي برنام ړهپه ا ښتد ارز  ېاوروزن ښوونېد   

 . یالمل شوي د یوالتیادمرستو جل  او ل ټولنېسره  د  ېبرخ ېاوروزن ښوونېدا کار د  ې، چ ړیږي اداري شورا جو 
 

 یصولمرستو ورکول او تخص ړیاته و  ښونځیو. 3،1،6



 
 

32 

ده او داقرا برنامه التر اوسه نه  دلېیته رس یاوسمهال دا برنامه پا یده،له ترسره ک ېبرنام یکوویپورکول د د ا ېمالي مرست ړیاته د و  ښوونځیو 
 شي. یلبه هم پ یشلمرستو و ړیاته دو  ښوونځیوشوه  یلد اقرا برنامه پ ېشوي ، کله ، چ یلده پ

 یریت،مرستو مد یوشو ړلته ورک ښوونځیوطرحه ) یحولپاره مقررات او لوا یشلواو و یریتمد ینوپه کچه د سرچ ښوونځیو. د 3،1،7

 ( ګډونري، د خلکو اداره او رهب ښوونځي
چې د سیمې د خلکو څخه د  او مالتړ څخه رضاکارانه مرستي او په هغه کې  د خلکو ونډه  یو مهم اصل شمیرل کیږي، یاوړتیاپ ېد پوهن

ه الرې د ښوونځیو وضعیت ښه والي په موخه راټولیږي او دښوونځي په بنسټیزو کارونوکې لګول کیږي.په روانو نهښوونځي اداري شورا له 
او  یتونوامر ېپوهن یو،ولسوال یاستونور ېپوهن یتونود وال یږي سره برابر ډالرو  ۱۰۱۰۱۱۱د  ې، چافغانۍ ٪۶۳۰۳۱۰۰۱میاشتو کې ټولې 

،  ړولجو  ټولګیو، دډالۍ ځمکود   ېمرستو ک ېشوي دي.په د ټولېپه شکل را ېلپاره د مرست یاوړتیاپ ېد پوهن ږۍ کار کوونکو په همغ یتيوال
اداري شورا له  ښوونځيد هماغه  ېمرست ښوونځيد هر  ېده ، چ ړ و  یادونېدي. د  ېپه شامل ۍرغونه او نقدي روپو ښوونځیونه، د رضاکار کارو 
 .یږي ک ګولسره ل ږۍ په همغ یریتمد ښوونځيخوا د 

 ګرامپرو  ړو . ا سالمي زده ک3،2

 ګمارنه ینود مدرس ېبستونو ک ړ و  اړتیمرکزونو د ا ړو داسالمي زده ک ېک یتونووال ۹۳په  ېله مخ ې. د رشت3،2،1
برابر  یستل ښوونګو یونو ړ و  یات ړد ا ږۍ مرکزونو په همغ ړو او اسالمي زده ک یاستونور ېد پوهن ېک یتونوپه وال یتمعن ړو د اسالمي زده ک

د والیتونو او مرکز په  ،یطشرا نړیلپاره نور ا ګمارنېد  ږۍ سره په همغ ینواو د قوان یارونه، مع یحهال یفود وظ ګهدي، همدارن ړي ک یداو توح
کچه د غوښتل شویو بستونو ګمارنې پیل پروسې په موخه د بشري سرچینو سره د موجودو کړنالرو او مقرراتو ترتی  شریک شوي دی.دټولیز 

پایلو وښوده .چې بستونه  معرفي شوي، دسیالۍ ازمویني اخیستو وروسته  ۱۱۱ور لپاره ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو کمسیون تهکانک
 ندل شوي دي.تنه بریالي نوماندان اسالمي زده کړو مرکزونوته د مدرسینو په توګه ورپیژ  ۶۹۱

 . ښوونکوروزنې پروګرام3،3 

 ګمارنه ښوونکود  ېبستونو ک ړ و  ړتیامرکزونو د ا  ېبرنام ېروزن ښوونکود  ېک یتونووال ۹۳په  ېله مخ ې. درشت3،3،1
د  ېبرخه ک ې. په دګمارلی ې له الر  یالۍس ېتنه استادان د ازاد ۱٪۹ ېوه، چ ړي پالن ک یاستر ېروزن ښوونکوکال لپاره د  ۶۹۳۱
د  څخه ېدي، دهغه له کمل ېاسناد د دوران الند یانوتنو کاند ۱۱۱او دهغه پراساس د  ړپروسه بشپ ګمارنېاستادانو  یميدا  ېروزن ښوونکو
مرکزونو ته معرفي شوي دي.د  ېروزن ښوونکونوماندان د  یاليتنه بر ۹۱۱ ګډونپه  ښځینهتنه  ۱۳تنو نوماندانو اسناد نهاي شوي او د  ۹۹۰

 ښځوتنه د  ۱شوي،  ټاکل ګهسرپرستانو په تو  یاستونور ېروزن ښوونکود  ښځيتنه  ۰ ګهدي. همدارن ېنورو پاتي استادانو اسناد د دوران الند
ملي  یالۍس ېازاد ېک یتونووال ټولوپه توګه مقرر شوي دي. برسیره پردې، په  یرانومد تنه د برنامو د ۹او  یثپه ح ینودد برنامو امر څخه
 شوي ده. یستلاخ څخه ښوونکو ښوونځیوتنه د  ۹۹۹د  ګډونپه  ښځینه ۰۱د  یهازمون

 څارنهاروزنه او  ینونومرکزونو او اساسي دارالمعلم ړیزو مالت ېروزن ښوونکو. د 3،3،2
بابه دارالمعلیمینونو څخه ارزونه او څارنه شوي ده او د پاتي نورو والیتونو لپاره د  ٪ کورد  یداناو م ایکخوست، غور، پکوت یس،بادغ

څارنې غړو نرارتی سفری پالن  ترتی  شوي دي.د یادونې وړ ده ، چې زیات والیتونه په غیري ډول د تلیفون له الرې بررسي الندي نیول شوي 
    .دې شوي دياو مسولینو ته اړینې الرښوونې وړان

 ګرامپرو  یانصاب پراخت ښوونیز. 3،4

 د نصاب پلي کولو منظمه ارزونه ېک ښوونځیو. په 3،4،1
د دې موخې لپاره،د  .ړي وک څارنهمنرمه  څخهنصاب پلي کولو  ښوونیزد  ېک ښوونځیوپه  ې، چ یژمن د یاستر څارنې ښوونیزې د 

نورمونو او معیارونو پر اساس د نوي نصاب څخه د منرم کاري پالن سره د نویو ښونیزو والیتونو او ولسوالیو څارنې غړي د ښونځیو په کچه 
و سم څارنه وکړي او ښوونکو او استادانو ته د اړتیا په صورت کې  الرښوونې ،علمې او تدریسي مشورې ورکوي.اما د څیړنې دیپارتمنت د ښوونک

 کار روان دي . ېشوي او په هغو باند یږلبونو د صحت معلومات لساینس درسي کوتاد نرریاتو راټولولو په اړه د کابل ښار ښوونځیو ته  د 
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 ( ې دور  یاو ثانو یک تنه ) اساس یاپه  نصاب او  مفرداتو ب ړو . د عمومي زده ک3،4،2
 ې او ستونز  یاويیمګړتپلي  کول ترسره شوي او د نوي نصاب پلي کولو ن یښتيکوتابونو سمون ازما یونو ړو د عمومي زده ک ېک یتونوپه وال
په  ې دور  ځۍمن ټولګي ۳-۱  ړو د السته راغلو  تجربو پر اساس ، د عمومي زده ک څخهاو د نوي نصاب  یژاندلوشوي دي. دستونزو پ ځانګړي 
درسي  ېاساسي و ټولګيو ۶۱-۶۱شوي د  ړهکوتنه سل سلنه  بشپ یااو درسي کوتابونو ب ښودالر  ښوونکيد  ې دور  یمېاو دو ړنۍد لوم ګډون
 ښوونکيوروسته د هر مضمون لپاره د   یدونصاب پلي ک ښوونیزمخ ته تللي دي، د  ۱۵٪دي او دهغو کار  ېپه حال ک ېکوتن یابونه د بکوتا
 ډېعلماوو سره دوه غون ینياو د ړو ، پارلمان غ ښوونکو ښوونځیودي. د  یدلیته رس ښوونکو ټولو ړو چمتو شوي او د عمومي زده ک ښودالر 
 ځایپه  ځای ېک ټنصاب په جوکا ښوونیزته په کوتو د  ړتیاشوي او ا ځانګړي عمومي محتوا  یسينصاب پال نیزښوو شوي دي، د  ړې جو 

درسي  ټولګیو ۶-۹،  ېپرد یرهشوي برس ړهکوتنه بشپ ړنۍد نصاب لوم ګهشي.، همدارن یولمخه ون ګونګۍد دو  ېپه اسنادو  ک څوشوي، تر 
 شوي ده.  ړهاو بشپ ی کوتابونو او مفرداتو اوله مسوده ترت

 یفمفرداتو او نصاب تال ړو . د اسالمي زده ک3،4،3
نصاب سره  ړو او عمومي زده ک ړو د اسالمي زده ک ې، چ یژمن د یاستر یانصاب پراخت ښوونیزپر اساس د  یسیووزارت پال ېد پوهن

. یوالي موندلي د ښهاو  یاپراخت ېک ټنصاب په جوکا ښونیزدملي  ېواددرسي مفردات او نصاب د ه ړو د اسالمي زده ک څو، تر  ړي ک یږدين
 ټولنیزلکه  ساينس،  ړي ک یاتور ز ېک ړو نصاب مضمونونه په اسالمي زده ک ړو د عمومي زده ک  ېژمن دي ، چ یاست، داردې پر برسیره

، د اسالمي زده  ېپرد یره. برسیش ټینګې ړیکېا یږدين ځترمن ړو او عمومي زده ک ړو د اسالمي زده ک ځواو انگليسي ژبه، تر  ښتوعلوم، دري/پ
 ړو عالي زده ک یمهن ړو او چپا ته سپارل شوي دي. د اسالمي زده ک یفاو درسي کوتابونه تال ښودالر  ښوونکود ټولګیو ۱-۶۱مدرسو  د  ینيد  ړو ک
 او چاپ ته چمتو دي.     یفدرسي کوتابونه تال ې دور 

 سره سم( ړتیاا یاو سرو  ړتیاوو ) اک تنه  یانصاب ب ښوونیزته کولو په موخه د  ځ. د دندو رامن3،4،4
 ړتیاويو  ښيفارغانو دخو ښوونځیود  ګه، همدارنړتیاويمسلکي ا ړوندا ې په موخه او دهفه پور  یوال ښهد مهارتونو  ړهپه ا ړتیاکار بازار اد 

 ېسره سم ړتیاوو ندانو او صنعتي ادندو خاو یوشو ړلد ورک ېک ېواد، په هیونکيو ځوابته  ښتنولپاره د کار بازار  غو ړولولو  ېاو مهارتونو کچ
دورو  ښوونیزو لپاره د  یدوته درس ېموخ ېکوي. د یاوړې برخه پ ېاو روزن ښوونېد  ېارزون ړیکوموجوده ا ځخدمتونو تر من ښوونیزو او  ړو زده ک
ترسره شوي ، د رسمي او  ارزونه څخه ړنورسمي ک ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن ګهتو  ځانګړي په  یدلسرته رس ېاو چلند سمون اوکوتن ړښتجو 
سلنه  ۶۱۱مسوده  ټنصاب چوکا ښوونیزمحور  یتده. د قابل ړینها یاپراخت ړیزهاو کره مالت ځانګړی  څخهرسمي خصوصي سکوتور  یری غ
 .اخستلو لپاره د پوهنې وزارت په سایټ کې خپور شوي دي، په مفرداتو باندې کار دوام لري  شوي او د نرر ړهبشپ
درسي مفردات مطالعه و د افغانستان د درسي  یوادونوپاکستان، کمبرج او اکسفورد ه یران،مصر، عراق، اسعودي عربستان ،  د

شوي دي.  ړې بشپ ې چار  یادرسي کوتابونو د پراخت ټولګیو 43-4د  وړتیاوو  مضموني او ژوندانه دکوتابونو د مفرداتو سره پرتله شوي دي.  
زماېښتي او چاپ د چې شوي ورکړل ېک واک په ریاست دې د ټساف حرفو 13د ګههمدارن

 
 د لپاره کوونکو زده د وروسته څخه تطبیق ا

غېزمن کې برخه په کارموندنې
 
 .شي واقع ا

 برنامهد مسلکي او تخنیکي زده کړو 3.5
 والیتونو د تخنیکي او مسلکي زده کړو برنامې د اړتیا وړ بستونو کې د ښوونکو ګمارنه ۹۳د رشتې له مخې په  3.5.1 

 او مرکز  د تیمعن و ړ ک زده مسلکي او کيیتخن. ي یږ ک مرکزي  ی ر یغ کراره په پروسه ېمارنګ وونکوښ د ېمخ له ۍپالس د وزارت ېنپوه د
 ي ړ ورک ېک واک په استونویر ېپوهن تونویوال د بستونه مارنيګ د لپاره وونکوښ وینو د سم سره هغه د او ليڅیړ  اويیتړ ا ېکچ زهیونښ تونویوال
 ۶۱۰  اوسمهال. ي یږ ک ترسره ې الر  له ونیسیکم مستقل اصالحاتو اداري  د مارلګ استادانو د ېمخ له فرمان د ستایر جمهوري  د.دي
 له ونیسیکم مستقل اصالحاتو اداري  د وندړ ا ې پور  و ړ ک زده مسلکي او کيیتخن د ېک تونویوال په بستونه ۱۰۱ او   مرکز په بستونه وونکوښ
 استادان، تنه ۱۱۶ ېک اوسمهال په.  شوي ترسره پروسه ټشار  د لپاره بستونو وونکوښ د ېک تونویوال ٪۶ په. دي شوي سپارل ته اعالن الري 
 .  يد يشو مارلګ ېک وځیوونښ او تونویانست مسلکي او کيیتخن پع تنه ۰۶ او مرکز په تنه ۶۱۱ خهڅ ېجمل ېهغ له ېچ

 څخه لږ ترلږه په کال کې درې ځلي  ښونیزه څارنه والیتونو تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو  ۹۳د  3.5.2
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 ېلځ ې در سره   یپه ترت ېله خوا په کال ک و ړ غ ېارنڅوالي په موخه د  هښ سیپوره کولو او تدر اوو یتګړ مین و ړ او مسلکي زده ک کيیدتخن  
 شوي ترسره ارنهڅ خهڅ مرکزونو و ړ ک هزد مسلکي او کيیتخن  دولتي ۱۰۱ ونګډ په تونویانست او سوېل د ېک وادېه ولټ په. ده ېشو دنهیل
 نویمسول پراساس موندنو او دنویل نرارتي د. ده ېشو ارنهڅ هم خهڅ تونویوانستړ ک زده مسلکي او کيیتخن  خصوصي ۹۰ د ،ېپرد رهی.برسده
 الزمو  د ته نویمسول رتبه ړ لو  کچه په دمرکز او نویمسول وندهړ ا تونویانست او وځیوونښ د زډیلن ستونزو  د شوي، ېونښالر  ېنړیا ته وونکوښ او
 او کيیتخن د ېچ ، ده روانه هګ تو دوامداره په پروسه نرارتي خهڅ مرکزونو و ړ ک زده مسلکي او کيیتخن د. ید یشو ېاندړ و  لپاره کولو و ړ کیپر

              .ي لر  رول مهم ېک والي هښ حالت سيیتدر و ړ ک زده مسلکي

 ګرامپرو  ړې سواد زده ک 3.6

 څارنه ښونیزه څخهکورسونو  ړو سواد زده ک. د 3.6.1
 ېد پالن سره سمپه افغانستان ک ېک ړاونوپ ځلوروپه  یتامر څارنېاو  ېارزون یتمعن ړي وزارت سواد زده ک ېد پوهن ېکال ک ۶۹۳۱په 

په   څخهابه  کورسونو ب ۱۰۱۶او مرکز  یوولسوال یتونووال ۱۰د  څخه ېبودج ېاو عاد یارې اخت یرې د غ ېبرنام یونسکو ړولوسواد کچه لو 
او  یتونواو کنترول د اونده وال یدنهکورسونو ل  ړې بابه سواد زده ک ۶۶۰۳۶ ې، چده ړ و  یادونېده. د  ړي ترسره ک یدنهاو ل څارنه ډول یممسق
        .دهله خوا ترسره شوي  ړو د غ څارنېد  څارنه څارنیزه یوولسوال

  ګرامپرو   یاپراخت ې ادار  ېدپوهن 3.7

 حل  ړو د شخ ړوندپه ا یولون یدادونووزارت جا ېله خوا د پوهن ګانونود خلکو او نورو ار  .3.7.1
بابه دوکانونه تخار،  ۹۱، یلۍحو ګنېدوه د استو  ۍ،بابه ودان څلور ، ځمکه  یبهموازي جر ۱۳۱۱ څخه یدادوجا یوغص  شو  ېد بوهن

 څخه ګولود خلک او زورواکانو له من ېک یتونووال  یاببدخشان او فاربغالن،  یکا،پکوت یا،پکوت یس،، بادغښارکابل  یت،پروان، کابل وال
 ۱له خوا موازي  یدرغالم ح یداددجا یبهجر ٪موازي  ښوونځي یکانيس ۍولسوال یرکوټخ یتوال یکا، د پکوتېپرد یرهخالص شوي دي. برس

 ۱ ټوله ېله خوا، چ ګلجان من یاد م ې، چښوونځيد کو چي مومن  ېد سقاوي دشت ک ۍولسوال یابچهاراس یتد کابل وال ځمکه یبهجر
ارګانونو ته د پرلپسې مکوتوبونو له مخې خبر ورکړل شوي. سیمې خلکو له خوا  ياو عدل يقضايوو یتي،لپاره امن یدود خالض یږي ک ځمکه یبهجر
 یدادجا ېسېل یصاري نادم ق مرکز یتوال ناحیووي  د اول نمبر سید یوسف علمي ښوونځي جایداد ، د فاریاب ۶۱بسوي موازي د کابل ښار  ۶۱

لپاره  یدود خالص یږي ک ځمکهموازي متره مربع  ۶،۱۱۱ ټوله ېخان ورثه له خوا ، چ یدمتره مربع د مرحوم حاجي محمد سع ۱۱موازي 
 .یشوي د ړلته خبر ورک ګانونو،عدلي او فضايووي ار  یتيامن

 یاوي،داو اسانت ړولجو  یټوکم ږۍ همغ یکيتخن ځوزارتونو ترمن، د  ړولجو  ډوغون یټېبورد رهبري کم یاپراخت ینوبشري سرچ 3.7.2

  یاوياو اسانت ړولجو  یټوکم یکيسازمانونو تخن ټولنو ېسک تور او مدن یخصوص
 ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن یاستر یته هغه مدیره شوي او د ړې جو  ډېربعوار غون څلور  یټېرهبري کم یاپراخت ینوبشري سرچ د
(TVETر )ټولنیزو او کار او  ړو زده ک ړووزارتونو  دلو  ړو زده ک ړواو لو  یال شوي، همدارنګه د پوهنې او  مخابراتو وزارتونو، روغتتقانته ا یس 

د همغږۍ کمیټې پوهنې ،  ،ېپرد یره. برسړیږي جو  یټېکم ږې همغ ځوزارتونو ترمن ټولو ړوندا HRDBچارو وزارت اود  ښځوچارو وزارتونو،د 
 شوي دي. ړې چارو وزارت  جو  ښځوچارو، مخابرات او معلوماتي تکنالوژي او  ټولنیزو ار او ک یا،، روغتده کړو لوړو ز 

 ک تنو پلي کول یود کلن څخهپالن  یاتيبرنامو عمل ې. پوهن3.7.3
 یکيموسسو په کچه د تخن یهطرحه چمتو شوي، د وزارت او مرستندو ېمسود ېپلي کولو په موخه د کوتن ېپالنونو کلني کوتن یاتيد عمل
 ګهپروسه په عملي تو  ېد کوتن ېک یتونووال ۰په   ېوادوروسته ده  څخه ړیدوبشپ یاریوشوي، د الزمو ت یلتشک یټهکم ېکوتن څخهکارکوونکو 

ه ملي کچه د کار ریت( ترسره شوي والیتي رپوټونه بشپړ او پیمد یزمناغ یاوالسرس یفیت،برخو ) ک یوپالن کوتنه په در یاتيشويده. د عمل ېلپ
 دي.    الندې 

 

 یمولترسره کول او تنظ ېک تن ګډې یکلن څخه یتوضع ړې او د همکارو موسسو په مرسته د زده ک یکانشر  یاي  ي. پرمخت3.7.4
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 ېپه مشوره د هغه له جمل ډلې یکيموسسو او تخن یهترسره کولو په موخه د مرستندو ېکوتن ګډېکلني  څخهحاالتو  ېاوروزن ښوونېد 
بیا کوتنې لپاره د سیمو ټاکنه او د کوتنې پلي کولو طرحه  ترتی  او دخیلو اړخونو سره شریکه شوي دي. دسف هر اړخیزه طرحه ییون څخه

)ننگرهار، بدخشان، فاریاب،  والیتو ۰د معلوماتو را ټولولو توکو ته پراختیا ورکړل شوي او دهغو پراساس په  .شوي ډاګه پهترتی  او والیتونه 
والیتونو کې  ۰والیتونو کې د تمرکز ټکي پراساس او نورو  ۰په  د کوتنې پروسه ترسره شوي ده. ر(بلخ، لغمان، هرات، سمنگان، کندها

د  صورت نیولی.ملي ازموینه، کوتابونه او د تدریس قوه د هر اړخیزې کوتنې الندې  موضوعګانې لکه  د بیځایه شویو لپاره ښوونیز خدمتونه،
ه بېال بېلو کچو ښکیلو خواوو سره شریک شويدي. دګډې کوتنې تفصیلي رپوټ د کار الندې ګډو کوتنو موندنې په لنډ  رپوټ کې ځانګړي او  پ
 وګرځي.                  دی او ډیر ژر به د  کاروونکي ګوټې اخیستنې وړ 

   یدنېپه کچه ل یتاو وال ګراملباره د پرو  ټولولومعلوماتو را ګپرمخت یفيکمي او ک ېلپاره  د پوهن ېک تن ۍد کلن 3.7.5
 یدنهل یاله خوا ب ډلې ګډېد  څخه یتونووال څلورود  ډول یکپه شر ږۍ همکارانو او برنامو سره په همغ یايوويد دپراخت ېکال ک ۶۹۳۱په 
په کوتنې  پروسه کې شاملې برخې کمي او کیفی معلومات راټول او تحلیل شوي دي. سکوتور شریکې کوتنې پلي کولو لپاره د  .ړي ترسره ک

   که)پوښتنلیک، د کوتنې او احصایوي فورمې( ترتی  او دهغوي څخه په عملي تو ګه ګوټه اخستل کیږي.     معلوماتو راټولول ل

 برابرول ړنالرو د کاري ک ېپه برخو  ک څیړنواو  ې، ارزون ېک تن 3.7.6
ته  ېاو ارزون ېبرنامو کوتن ېناو د موجوده تجربو پراساس د پوه یارونومع ړیوالون ړنالرو ترسره کولو ک څیړنېد یتامر ېاو ارزون څیړنېد 
 شوي دي.    یکادارو سره شر ړوندهاو ا ړي ورک یاپراخت

 ټنهاو پل څیړنهادارو  ټولو ېد پوهن ېپه برخو  ک ېاو عادي بودج ېبودج یاي  ي،پراخت یوقض ځانګړو د  3.7.7
د  څخه یصشوي تخص ړلورک ېبودج یايوويپرخت دعادي او یاستونوتهر ېپوهن یتونود وال ېچ ی،ژمن د یاستر ټنېوزارت داخلي پل ېد پوهن 
 ړینته قانوني او ا ینواو مسول ځانګړي اندازه  ېشوي بودج ګولنه ل یاشوي او  ګولل ړي،وک څیړنهاو  ټنهپل ګهکاري پالن سره سم په منرمه تو  یو
کال کې  ۶۹۳۱څخه اغیزمنه څارنه وکړي. په تر څو په روښانه توګه د مرکزي،والیتي او ولسوالیو په کچه د بودجې پلي کولو  ړي،ورک یحاتتوض

 ۱۱څیړلي او  ېټوکه دوسیوو ۱۱۱د څیړنې الندې نیولي، چې له هغه جملې څخه  ٪۱مرجع او په مرکز کې  ۱۱داخلي پلټنې ریاست په والیتونو کې 
 ،اسمايووي زون۶۱۶ټوک  ۶ي امنیت، ټوک مل ۶ارنوالۍ ته، ې څټوکه دوسیوو ۱٪په دوران کې دي، چې کوایف یووې په الندې توګه دي:  ېټوکه دوسیوو

ټوکه  ٪۶ورکړل شوي دي.  ، دپلي کولو لپاره  اړونده مرجعو ته خبردي هدایتي ېټوکه دوسیوو ۶۱۱وزارت ته سپارل شوي دي.  ېټوک عدلیوو ۶او 
مادې سره سم مجازارت  ۹۱خدمتونو قانون   يتنو ته د ملک ۶۱۱سزا وړ  يپه دوران کې دي. د اصالح ېټوکه ځانګړې دوسیوو ۶٪پالني او  ېدوسیوو

  یو ته پوهاوی ورکړل شوتن ۱۱بدلون او  يتنه اصالح ٪تنه کسر معاش،  ٪ تنو ته خبرداری، ۱۱ ،تنه توصیه ۱۰شوي، چې له هغې جملې څخه 
دي،  افغانیو څخه، چې د دولت حساب کې تحصیل وړ  ۶۰۳۰۶۱۶۱شوي دي. دټولو   تنه تقدیر ۰، همدارنګه د کارکوونکو له ډلې څخه  ید

 یودر، نړیوال بانک  مالي برخه ، د افغانۍ په دوران کې دي. همدارنګه دولتي اختیاري بودجه ۶۱۱۱۱۰۱۹شوي او  ترالسهافغانۍ  ۱۹٪۹۱۳۰
په  ېبودج ېد عاد ې ادار  ۱۰ ېده، چ ړ و  یادونېترسره شوي. د  څیړنه څخهد پروژو  ېپه برخه ک ګډون ړیوالن  ېتدارکاتي برخه او د پوهن یتونووال
 دي.                     نیول شوي الندې  او پلتنو څیړنود  ړهپه ا یاوو قضا ځانګړو د  ې ادار  ۶۱۱او  ړهپه ا ېبودج یايوويد پراخت ې ادار  ۱۱ ړه،ا

 څارنهک تنه او  څخهنصاب  نیزو ښو  ېپر اساس د پوهن ډولان یتيد جنس 3.7.1
سره  ېسره ورته دي. د د ړتیاويته د تللو لپاره د هغوي ا ړو زده ک ړور بازار او لو د کا ړتیاویا ښونیزد انجونو او هلکانو  ېپه افغانستان ک

 یادوره او  ځوانۍ ۍ، تنکړي زده ک یايوويلکه روغت ړتیاوو د هغوي په شخصي ا ړتیاويپام ورته وشي. دا ا یدوي لري ، با ړتیاا ځانګړې  ېانجون
 څخهد موجوده اقتصادي  فرصتونو   ېک ښارونواو  یوهغوي په کل  ېمل شي،چهم شا ېشي، بلکه پوهي او مهارتونو ک ړلونه ت ې پور  ځواني
او  ښوونې. د ید هغوي المل شو ېک ټولنهوالي په  ښه ړوالياو لو  ډولان یتموقع ټولنیزمهم د  ټولوپورته کولو لپاره چمتو شي، تر  ګوټېد 
 ۶۱۰  یتوزات جندر امر ېد پوهن ېکال ک ۶۹۳۱کز وي. په په کلکه متمر  ټنصاب سمون پربنس ښوونیزخونو موجود  ړا یتيپرجنس ېروزن
 ېيوو ړهاو په ا ړي ترسره ک ی لور  یدل یکيتخن ډولان یتيدرسي  کوتابونه د جنس  ښوونځیود  ې پور  ټولګيتر دولسم  څخه ټولګي ړي د لوم ټوکه

 .               ړي ک ړاندېته و  یانصاب پراخت ښوونیز ړاندیزونهخپل  اصالحي نررونه او و 
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  څارنه یریالکار کوونکو کاري چاپ ښځینهد  ېوزارت مرکز ک ېپوهن 3.7.1
 یریالکارکوونکو مناس  کاري چاپ ښځینهد  ېد وزارت په مرکز ک ېلري، چ یتمسول یاستاو خدماتو ر یتوزارت جندر امر ېد پوهن

او مناس  کاري  یریالکارکوونکو لپاره کاري چاپ هښځیند ګهتو  ځانګړي د کارکوونکو په  ې له الر  څارنېدوامداره  ړي،دحاصل ک ډاډ څخه
 ارزونې اړتیاوو  د ته هغوي لپاره رسیدو د ته ستونزو  کارکوونکو طبقې ښځینه د امریت جندر د سم سره ارزونې اړتیاوو  د. ړې برابر ک یطشرا
 نې شوي دي.    تنه ښځینه کارکوونکې د مناس  کاري چاپیریال څخه برخم ۳۳چې  زیاتي کړي، ور  ته هغوي فورمي

 ک تنه  یاب ښتنلیکونوپو یوياحصا  3.7.11 
لپاره  ېاو طرح یاپراخت یتابیساو نهايووي شوي ده. دد ی کوتنه او مرور ترسره شوي او دهغه مسوده ترت یاب ښتنلیکونوپو یويداحصا

 تنلیکونه چمتو شوي.      کال د معلوماتو راټولولو لپاره پوښ ۶۹۳۰وړ ده،چې  د  ېیادون چمتو شوي. ښتنلیکونهپو ړي نومو 

 عملي کول  ېد ارقامو د ثبت پروس ېک ټبلټپه  ېفورم بدل ک ڼود اتو پا 3.7.11
فعال شوي،په تبلت  ړاوبشپ یتابیسد ړی نومو  ې. کله ، چید ېکار په دوران ک یاپراخت یتابیسد یوياحصا ې له الر  ېبرنام یا یب یس د
 . یلیږي هم پ ټولولمعلوماتو را ېبدل ک ڼود اتو پا ړهد ارقامو ثبت په ا ېک

 یبولترت  ټرپو یلياو تفص یليتحل 3.7.12
کیدو څخه چاپ ته سپارل کیږي. د یادونې  يکې تحلیلي  احصایوي رپوټو مسوده ترتی  شوي ده، وروسته له نهايوو او دري ژبو ښتوپه پ

 ۱۱۱نسخې په دری او  ۱۱٪نسخې په پښتو ،  ۱۱٪ چې وي رپوټونه به چاپ  ته ورسیږي،یاحصای څیړنیزنسخې  ۶۱۱۱وړده ، چې ټول 
 مالي کال په اوله ربعه کې خپریږي.    ۶۹۳۱نسخې په انګلیسي ژبو دي. البته نوموړی رپوټ د 

 برابرول  یاوو او عمومي السرسي اسانت ړخونوا ښکیلووزارت د  ېته د پوهن یستممعلوماتي س ې ادار  ې. د پوهن3.7.13
 یا HRصندوق، ښوونکي Teacher Box یستم،دشهادتنامو س یا یستمونهس Moe Data Center،CMIS یاستمعلماتي تکنالوژي ر

دخدماتو   ې،د وزارت  په مرکز ک یستممالقاتونو س ی ص یرد وز  یستم،س EMIS یستم،د معاشاتو سHP MIS یستم،س ینود بشري سرچ
فعال دي او  ېک یتونوپه وال SMIS ،CMIS ،BEPET ،PAYROLL یستمونه،بدلولو او امالک س یاتولپاره دروغن یلووس یهنقل یاستر

دي  ړ و  یکارونکو لباره د السرس ټولود تل لپاره فعال دي، د  ېک یتونوپه مرکز او وال یتسا ی وزارت و ېلري. د پوهن یهغوته السرس ینمسول
موجود دي  ېک یتسا ی په و یاستر ې(  د پوهنیتاسیتمعلومات )د یوياحصا ېکال ک ۶۹۳۱ستونزه نه لري.  یکياو تر اوسه ال کومه تخن

 دي.  ړ و  یاو د کارونکو لپاره د السرس
 

 او پلي کول یاپراخت یستمس ېاو ارزون څارنې یزې خ ړد هر ا ېک ښوونځیواو  یوولسوال یتونو،، وال ګزپه مر  ېواد. ه3.7.14
حاصلولو په موخه  ډاډ څخهاو پالنونو پلي کولو  ګد اجراتو پرمخت لپاره یاپراخت یستمس څارنېاو  ېپه کچه د ارزون یواو ولسوال یتونود وال

په  ېشوي، چ ګمارل ینمسول ټاو رپو څارنېد پالن،  یتونوکېوال ۶۰شوي او په  ړ پلي کولو پالن جو  څارنې یتمس یتابیسکار شوي دي. د د
او  تو حیدیږي. د ښونیز څارنو ډلو له خوا په په دي سیستم کې میاشتني او ربعوار ارقام ثبت  ورسپارل شوي دي، ېهمدي موخه دند

یا لپاره ) د افغانستان د ښوونې او دوامداره توګه د ښوونځیو څخه کیږي. د اقرا په برنامه کې د څارنې  او ارزونې سیستمد ښه مالتړ او پیاوړت
 کارکونکو لپاره په نررکې نیول شوي.       کال کې په عملي تو ګه پېل کیږي د ټولو والیتونو تخنیکي ۶۹۳۰روزنې کیفیت ریفورم( ،چې 

 

 ځانګړي ،  ټرپو ړهپه ا ړنوک یوتر سره شو  ې مبارز  ړاندېوزارت اداري فساد پر و  ېلپاره دپوهن ګانونودولتي ار  یري . دولتي او غ3.7.15

 ټونوچمتوکولپالنونو رپو یاتياو د عمل ې پروژ  یاي  ي، پراخت ټونهرپو
 ګوټېپه کچه د  یتاو ربعوار چمتو شوي او د وال یاشتنيپه کچه م یتد وال ټرپو ګپلي کولو پرمخت پالن یاتيد عمل ېکال ک ۶۹۳۱په 
چمتو او د  ټونهرپو یاشتنياو نهه م یاشتنیم ږشپ ړنووزارت السته راو  ېپه ملي کچه د پوهن څخهپالن  یاتيله عمل  ېدي. مخک ړ و  یستنېاخ

 ږدوپه او  یاشتوم ۶۱د  ټرپو یاشتنیم ګاو کمي پرمخت یفيپروژو ک یايوويوزارت پراخت ېپوهند  ې،پرد یرهشوي. برس ړلورک ېکارونکو په واک ک
د  ېک یستمپه س ټرپو ېربع ېشوي دي.د مالي کال د اول یږلاو اقتصاد محترمو وزارتونو ته ل یهاو مال ی ترت ګهتو  یديپه انفرادي او توح ېک
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 یوشو یرو ت یواو پلي کولو لپاره در څرنګوالي ګپروژو پرمخت یايوويوزارت پراخت ېوهند پ ګهسره مخ شوي دي .همدارن ځنډستونزو له امله د 
 ېربع ېيمېاو در ې،دوهمې،د اول ې.په ورته وخت کید یشو یږلچمتو او اقتصاد محترم وزارت ته ل ټرپو یليجدولي او تفص یاشتوم
شوي.  یږلاو هغه محترم وزارت ته ل ی ترت ېفارمت ک ځانګړي ه وزارت پ ېپلي کول د ماليوو ېاو بودچ ړنووزارت السته راو  ېپوهن ټونهدرپو

ادارو ته د  ړوندهچمتو شوي او ا ټعمل پالن پلي کولو رپو ې وزارت د اداري فساد سره مبارز  ېربعو پوهن څلورومالي کال  ۶۹۳۱ ګههمدارن
 دي.  یشو یږلراتلونکو اجراتو لپاره ل

او د افغانستنان  ی او دري ژبو ترت ښتوپه پ  ګهپه تو  یاشتنيم ږپراساس کلني او شپ یلواوزارت پ ېد پو هن ټکلني پالن پلي کولو رپو 
 دي. یشو ړاندېعالي مقام ته و  یتاسالمي جمهور 

 ٪۱تر  ېيوو یرشم ې، چټونهرپو ځانګړي حقوق،ماشومانو حقوق، او نور  ټ،ښځورپو یونونود ژمنو پلي کول، د بشرحقوقو کنوانس
سالمي جمهوریت ریاست عالي مقام او دنورو وزارتونو غوښتنو سره په ټاکلي وخت ترتی  او اړوندو ادارو ته وړاندې د افغانستان ا .یاتیږي ز

 شوي دي.      
 

 په الره اچول یستمورکولو س ټ. د کارکوونکولپاره د کاري پالن  سره سم د ربعوار رپو3.7.16
د کارکوونکو د  ټونهمنرم رپو ړنودهغه پراساس د کاري ک ېه اچول شوي، چپه الر  ډولربعوار  یستمورکولو س ټد کارکوونکو کاري رپو

 شوي دي . ړاندېاو و  ی ترت ېکاري پالنونو له مخ
 

 څارنه څخهپلي کولو  ړنوپالن ک یاتيملي پالن او عمل یژیکسترات ېيمدر   ېاو مرکز په کچه د پوهن  یتونووال ۍ،. ولسوال3.7.17
 ړ و  ړتیااسناد او ا یدیتا ړنوک یواو برنامو په کچه د ترسره شو یاستونود مرکزي ر څارنه،ولو په موخه حاصل ډاډ څخهپلي کولو  ړنود ک

شوي  ړاندېو  ی ترت ټونهدوره يووي رپو یکانوشر یواو د داخلي او بهرن ینومسول ړوندهدهغه پراساس د ا یولي،اوصورت ن ټولولمعلوماتو را
په کچه د  یتاو وال یوشوي د ولسوال ګمارل ې له الر  ېبودج یايوويد پرخت ې، چینورکولو مسول ټپواو ر څارنېد پالن،  ېک یتونووال ۶۰دي.په 

 ترسره شوي دي.   ځارنېاو  یدنېپه موخه ل ډاډحاصلولو څخهپالن پلي کولو   یاتياو دعمل یديهغوي له خوا د معلوماتو تا
  

 ینوارزونه د بشري سرچ ړنومعاش رتب او د کارکوونکو ک ،ړوللو  یاړتنوي مقرري، و  ، ګمارنه یل،برخو لکه تشک یالبیلوپه ب 3.7.11

 ړولاو جو  یاپراخت یستممعلوماتي س ړخیزهر ا یریتمد
د  ځادارو ترمن یلوب یالوزارت ب ېد پوهن ګهپه تو  ګام ړي لوم څودلري، تر  یتمسول یاستعمومي ر یاپراخت ینووزارت بشري سرچ ېد پوهن

 ېسمون راولي. د ېپروسه ک یریتمد ېاو د اوسن ړونېپالن جو  ینو، د بشري سرچیاتولز ړنواغیزو ک ۍ بر والي لپاره او د ره ښهد ږۍ همغ
 ېد پوهن ېالند ېپروس ۍد اوسن ړښتجو  یالتيوزارت تشک ېد پوهن ۍ او نورو ادارو سره په همکار  یاستعمومي ر ېد پال او ارزون یاستر

د بشري  ېپه برخوک ګمارنېاو  یلد تشک یت،امر یستمس یریتاطالعاتي مد ینوري سرچدي.د بش ېاو ارزول ېکوتل ېدند  ټولېاو  ړنېادارو ک
معاش رت ، او دکارکوونکو کړنو ارزونو کار جریان لري او د  ړول،لو  ړتیا، و یومقرر  یودنو ړکړي جو  ېمخک یتابیسونهد یاستعمومي ر ینوسرچ

پلي کولو  یزخ ړد هر ا یستمد دي س ې، چیجوړشوي د (HRMIS)پر مختګ په حال کې دي. په دې ریاست کې معلوماتي سیستم امریت 
اسان خدمت شرکت او ملکي خدمتونو او اصالحاتو مستقل  ،ږۍ سره په همغ ږزارتګمارل شوي، د مخابراتو  کارکوونکيتنه  ۱لپاره 

او وړاندیزونه هغوي ته  هل نررونکمیسیون د بشري سرچینو مدیریت سیستم په هر اړخیز ې پرتختیا کړي او د دې ریاست  تخنیکي ډلې خپ
شي. د ملکي خدمتونو او اصالحاتو اداره په نرر کې  وړاندي کړي دي، چې ډیرژر د دې ریاست نوموړي سیستم پلي کول په عملي توګه پیل

ري سرچینو برسیره پردې د بش .وکړي چې د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست معلوماتي سیستم پراختیا په برخه کې همکاري  ،لري 
 همدارنګه. ید یشامل شو ېک یلاو په رسمي تشک ځتهلري رامن ړتیاتنو د منلو و  یاتود ز څخه 155وخت له  یوپه  او وشعب 44 د چې خدمتونو وړاندي کولو مرکز

 .شي فعالسره  یستمپراختیا د توکن س سیستم ینود بشري سرچ ړپه مالت USAIDد  ېده چ ېپه پالن ک
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 کار  ېباند ړښتجو  یالتيارت تشکوز  ېپوهن 3.7.11
او  یاستعمومي ر ینوطرحه شوي دي،د بشري سرچ ېک یوپه وروس ېچ ،پالن یفورمد ر ګهاساس او همدارن پر ۍ وزارت د رهبر  ېوهنپ

لري. تر  ړهاو د هغه پلي کول په غا ی ترت ېسمون طرح ړښتاداري  د وزارت موجوده جو   ړوندهاو نوري ا یاستونهعمومي ر  ېپالن او ارزون
مسوده  یژیوسترات ړولولو  ړتیاوو دو  یاستعمومي ر یاپرخت ینوچمتوالي او او اقدامات ترسره شوي دي . د بشري سرچ ړنيلوم یرشم یواوسه 
د افغانستان اسالمي  یلکال تشک ۶۹۳۱وزارت  ې. د پوهن ید یپه سمون کار ترسره شو ړښتوزارت د جو  ېده، د پوهن یبشويترت

 خدمتونو ملکي ریاست عمومي اداري  خدمتونو ملکي.د ید ی( حکم پراساس منرور شو ۱۰۰) یټېن ۶۹۳۱/۰/۱۱ام مق یعال یتجمهور 
 ټولو طرحه شوي وړاندیز تشکیالتي کال ۶۹۳۱ وروسته الرښونې شمیرې  مکوتوب ۰۳۶۶ نیټې ۶۹۳۱/۱/۰ ریاست محترم سمون او تشکیالتو
 یتونونورو وال ګډونپه  یاستر ېپوهن ښاردي د کابل  یدليشوي طرحي  رس ړندیزو  استونویر یرشم یوتر اوسه د  ې، چ شوي لیږل ته وزارتونو
د پلي کولو لپاره ملکي  ږدين ېپه راتلونک ېچ ی،شو ځایپه  ځای ېک یلکال تشک ۶۹۳۰شوي بد لونونه په  ړاندیزو  یاستونور ېپوهن

 .      یږي ک یږلته ل یسیونخدمتونو او  اداري اصالحاتو مستقل کم
 

 ګمارنهبستونو  یديد کل ې ار له الر  ی. د سي ب3.7.21
یا د )پایلو لپاره وړتیاوو لوړول( برنامه د دې موخې لپاره طرحه شوي، ترڅو د دولتي ادارو د ستونزو تړاو د تمویل کوونکو لڼد  CBR د

پر پایلو د ټولیزي هوکړي نشتون او برابرې کړنې یو ځای مهاله او بې ثباته تخنیکي مالتړ د برنامو او پروژو لپاره، د والیتونو او مرکز په کچه 
 CBRاو د  یاوو کمزورت یتياو د مدر یقېانتقالول طر یتونود صالح ې پلي کولو له الر  یژیوسترات ینوورته وشي. د بشري سرچ یدنهدي،رس شوي
 ې له الر  CBRد  ېکال ک ۶۹۳۱وزارت لپاره په  ېپوهنشوي .  یدنهپاملرنه  اوکلکه رس ړهپه ا یاوړتیاپ ېپه موخه د پروس ږۍ سره د همغ ېبرنام
 ۶۱ ېکال ک ۶۹۳۱بستونه او  ۱۱ ېکال ک ۶۹۳۱په  ېشوي وه، چ یولن ېبستونو برخه په نرر ک ۹۱هم  ېکال ک ۶۹۳۱بستونه او  ۹۱

بستونه په  ۹ریاستونه  بستونه د والیتونو پوهنې ۱۳چې له هغې جملې څخه  بستونه، یديکل ۹۰ ټولشوي دي.  ګمارل ې الر  ېبستونه د د
 نه مرکزي امریتونه دي.              بستو ۱ مرکز کې عمومي ریاستونه او

 (نسخې بریښناي  ي شوياو)چاپ یباو ترت یدلخپر  ټونورپو یويکلني احصا ېک ټپه چوکا یزو کل یوياحصا  3.7.21
وي معلوماتو راټولول او دیتابیسونه له مرکز یید احصا څخهو مرکزون ښوونیزاو  ښوونځي  یتونووال ټولو ېوادد ه  ېک ږدود روان کال په او 

سره نښلول شوي. د نوموړو والیتونو دیتابیسونو ارقامو چاڼ عملیه  پروسې الندې دی ترسره شوي ده. دیتابیس بشپړ د کارونکو لپاره د 
 پوهنې وزارت وی  سایټ له الرې د السرسي وړ دی .      

 

 یدلترسره ک ټنواخلي پلد  ېسطحو ک ټولوپه  3.7.22
 یتونوفعال ټنود داخلي پل ګډهسره په  یکانومرسته کوونکو شر یايوويوزارت پراخت ېد پوهن ېلري، چ یتمسول یاستداخلي ر ټنېپل
 ې،الند ېبرنام یتونوفعال ړولولو  ړتیاوو ( و CBAد) یت، دا فعالاوسمهال. ړي ک یاوړي سره  پ یتونوفعال ټنېپل ید بهرن ړیکېاو د هغه ا یکانیزمم
سره  ۍ همکار  یکيپه تخن ېبرنام ړې له خوا پلي شوي دي. د نومو  ې ادار  یمونکسد ک ړمالي مالت ې ادار  یايوويپراخت یاالتونومتحدو ا یکاد امر ېچ

ترسره  ېپلتنو الند یزمنود اغ یتونهفعال ټولکچو  ټولووزارت  د  ېاو دهغه پراساس د پوهن ړي سم ک ښودالر  ټنې، داخلي پلیاستر ټنېداخلي پل
 ۶۹۳۱دي. د  ړي حاصلي ک ېروزن ېالزم ې له الر  یستنياخ ګوټې څخه  ښودد الر  ټونکيکارکوونکي او پل یاستدي ر ې،دپرد یرهشوي دي. برس
 ړبشپ یهدوس  یالبیلېب ټوکه ۱۱۱ ېترسره شوي دي ، چ څارنېاو پالني  ځانګړې  ېمرجعو ک ۰۱په کچه په یتونود مرکز او وال ېک ږدوکال په او 

 په دوران کې دي.   ټوکه  ۱۱ او
   

 او سمون ږي همغ ړولوجو  یستمس څارلو ګولو،ل ېپالنونو سره د بودج یاتيد عمل 3.7.23
 یاتيعمل ید کلن ګښتل ېاو دبودج  ځاري و یستمس یاوسن ېد بودج ېلري، چ یتمسول یاستونهر ېد مالي او اداري او د پالن او ارزون

 ، پراساس دهغه او شوي شریک او همغږی  سره پالنونه عملیاتي دکلني سیستم څارنیز لګښت بودجې د. ړي ک یکاو شر ږي پالنونو سره همغ
 شوي ورکړل لباره کړنې هرې  د یا او معلومول اندازې  بودجې د  سره پالن بودجې پرمختیايووي او او عادي د فارمت پالنونو عملیاتي د پراساس د

 له( یس)افمسیستم څارنې لګولو بودجې د او شریک سره بودجې والیتونو د شوي يووينها فارمت نوی پالنونو.د  شویدي همغږي  تخصیص
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ترسره کول ،  یالتوتعد ېک یستمپه س Budget Preparation & Ependiture Traking System) د او همدارنګه. ( دی شوی همغږي  الرې 
ته کولو او  ځرامن یاوو ساتني اسانت یستمکنترول ، س یزمند اغ ېپه مالي او حسابداري چارو ک ګهتو  ځانګړي په  یتد مالي او حسابداري مدر

 والي المل شوي.   ښهد  ېپه برخو ک ټکوتیاوو چ
 

 یاو چمتوال یبترت ټرپو یکلن څخهپلي کولو  یتونواو د فعال ګښتل ېپالن سره سم د بودج یاتي. دعمل3.7.24
 ېشوي، چ ړاندېاو و  ی حاصلولو په موخه ترت ډاډ څخهپالن  یاتيلد عم ټونهکلني او ربعوار رپو ګاو د پالن پرمخت ګښتد ل ېد بودج

او  ګښتل ېکچه د بودج یتونومعلومات برابر شوي دي. په  ملي اوال ړهپالن پلي کولو په ا یاتيلپاره د عمل ینوکچو مسول یلوب یالالري ب ېله د
 دي.    ګرځیدالي ړ و  یسنېاخ ګوټېشوي اود  کارونکو د  ی ترت ټرپو یپالن پلي کولو کلن یاتيعمل

 

 یوپه  یستمواحد معلوماتي س یواو  ړخیزهر ا ې، چ یلپاره د هغه السرس ټولوخواوي او د ښکیلې ټولې ېپه برخه ک ېدپوهن 3.7.25

 یبرابر او ممکن د یبترک یستمونومعلوماتي س ېاو پرلپس یلب یالد هغه ادغام ، ب ېک  ټچوکا
د  ړی شوي دي. لوم یلکولو کار پ ځای یو یستمونومعلوماتي س یالبیلواو ب ېپرلپس ټپه چوکا تمیسمعلوماتي س  ړخیزواحد او هرا یود  

 ې. البته پرلپسید یبدل شو یستمواحد معلوماتي س یواو په  یوځایاس سره  یاو ام ا یرولپ یستمونوس یالتيتشک ینوبشري سرچ
 ځای یو یستمونوس ټولو.د   ید ړی ک  ېيوو یويارقامو مخن ګونوو د دوه المل شوي ا یدود معلوماتو سمون او کره ک یدلک یوځای یستومونوس
 دي.    ېکار د کار الند یدوک یدوک

  

 څارنهدوامداره او منظمه  څخهپالن  یاتيد عمل ېاو مرکز ک یتونووال یو،په ولسوال 3.7.26
ترسره شوي او د  څارنه ګهپه منرمه او دوامداره تو  حاصلولو په موخهرنګوالي څخه ډاډ څپالن  یاتيپه کچه د عمل یتونود برنامو او وال

یدي یتا یتونهفعال یود اجرا شو ېدي. په ورته وخت ک ګرځیدلي ړ و  یستنېاخ ګوټېاو د  ټولمعلومات را ړ و  ړتیالپاره د ا ګپالن پرمخت یاتيعمل
و نشتون له امله والیتي څارنې نه دي ترسره وونکو قراردادونسندونه کوتل شوي او څیړنه یووې ترسره شوي ده. همدارنګه د پراختیايووې کارک

 یتونووال ۶۹د  ې،پر د یره. برسید یموندل ګپرمخت ټونوحاصلول او رپو ډاډ څخهپالن پلي کولو  یاتيد عمل  ډول یممستق یر، اما په غشوي
 څارنه ګهپه دوامداره تو  یووې څخه یولسوالاو و یتونووال ړوندهشوي، د ا ګمارل ې له الر  ېبرنام ګډون ړیوالن ېاو روزن ښوونېد  ینمسول یتيوال
 . ید ړي ورک ېيوو ټونهموندنو رپو څارنیزو اود  ړي ک یدنهاو ل
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 برخه درېیمه

 ړنېاو السته راو  یتونهفعال يترسره شو نور  

 یفورمسمون او ر  ړښت،وزارت جو  ېپو هن
پلي کولو په  ېپروس یفورماو د ریفورم پروسه پیل شوي ده. ر جوړ پوهنې وزارت په کچه د ټولیز سمون او ریفورم لپاره، هر اړ خیز پالن  د
دي،  څخه په کچه( ۍ او رهبر  یاستونور)د پوهنې وزارت اړوند  کارپوهانواو  چې د بیال بیلو برخو تخنیکي کارکوونکو ،ګروپونهکاري  موخه

ډانهراساس  دوزارت تشکیالتی چوکاټهېوادونو په کچه د ریفورم موډلونه کوتل شوي او دهغه پ ګاونډجوړشوي دي؛ د سیمې او 
 
په یوه ګډه  /ا

، چې د هغه شوه واخیستل ترې  ګوټهاو  جوړ ځانګړی فارمت کاري پروسو د کوتلو لپاره  دشوي ده.  کوتلاو بیا  تر کې بیالبیلو کچو  په پروسه 
د پروسو د د ریفورم  .دي شوي ډاګهلري په پر مټ به د شته کاري پروسو او هغو پروسې چې ساده کولو او یا هم د مدیریت بدلون ته اړتیا 

 کیږي.     څارل ګهتو  یزهپه اوون یووې کار روان دی او پرمختګ په چټکۍ سره بشپړولو لپاره 

 یوال ښه یتوضع ښوونځیو
ده.  په موخه ژمنه شوي ړولوجو  یالخوندي چاپر ېک ښوونځیوپه  ړولجو  ښوونځیو ۱۱۱۱وزارت له خوا د  ړولوجو  یاب یاپراخت یود کل

د کلیو پراختیااوبیا جوړولو وزارت ته سپارل شوی دی. البته د اقرا برنامې له  نوملړ ښوونځیوشوي او د  د دي   یژاندلپ ښوونځي  ړي نومو  ېچ
 میلیونه ډالره د ښوونځیو جوړولو لپاره تخصیص ورکړل شوي دی.   ٪۶۱الرې 
 

 ګډون ېک ګرامپه پرو  ۍحکومتول ېد خالص
 ښوونیزې سره د  ټولنو ېپه الره اچول شوي، د مدن ېک یوپه دي وروست ېپه موخه، چ ګډوند  ېپه برنامه ک ۍحکومتول ېد خالص

شوي  ړې جو  ځای یوسره  ټولنو ېد مدن یټېاو ملي کم یتېوال ګهنهاي شوي او همدارن یکانیزمپلي کولو م یاوو ژمنت څارنیزو او د  ڼتیاجوړولرو 
 دي.    

  یچمتوال لپاره الزم یلپ ېد اقرا برنام
بانک په  ړیوالد ن ی،بانک په مرسته په الره اچول شو ړیوالد ن ې( ،چیفورمر یفیتک ښوونیزپه موخه ) د افغانستان  یلپ ېد اقرا برنام

 لړ یو د پراساس( ړې )ورک د. دي شوي نهايووي پالن کیدونکی پلي او پایلې شاخصونو شویو ژمنو د. ید یسره الزم اقدامات ترسره شو ږۍ همغ
کال لپاره په پالن کې شامل شوي وو اړینې کړنې ترسره شوي او د بیالبیلو برخو  پایلې د تخنیکي ټیم له  ۱۱۶۰/۶۹۳۱چې  په اړه، واخصونش

 .خوا نړیوال بانک ته وړاندي شوي دي
 

 مبارزه  ړاندېد اداري فساد پر و 
او د پلي کولو په حال  ی د عمل پالن ترت ې مبارز  ړادنديپر و ، د اداري فساد ڼاکېپه ر  یژۍ دملي سترات ې مبارز  ړاندېد اداري فساد پرو 

پیژاندلي او د هغوي سره  ، دي ګریوان او الس سره فساد اداري  زیات ،چې سیمو دهغو پالن عمل د مبارزې  پروړاندې فساد اداري .د ید ېک
چې ددي  وزارت   ،ندې مبارزې  کمیټه تشکیل شويد مبارزې لپاره عملیاتي برنامه ځانګړې شوي ده. د وزارت په کچه د اداري فساد پروړا

ې مالي اواداري مرستیال يووې  مشرۍ کوي. د اداري فساد پروړاندې مبارزې  کمیټه  فعاله او د منرمو غونډو په ترڅ کې د اداري فساد پروړاند
 ځانګړې  ې د اداري فساد سره مبارز  ټرپوعمل پالن پلي کولو ربعوار  ې مبارزې اړونده موضوعاتو ته رسیدنې شوي، اداري فساد سره مبارز 

تریت ته وړاندي شوي ر سک ځانګړي  ې مقام اداري فساد سره مبارز  یاستکوونکو  سندونو سره د جمهوري ر ړاو دمالت ی ترت ږۍ په همغ یټېکم
رښتنو پلي کولو لپاره دي. میک ادارې د سپارښتنو عملي پلي کولو په موخه منرم پالن ترتی  او د پلي کولو په حال کې دي.د میک سپا

دي، تر څو د میک سپارښتونو پلي کولو پروسې پرمختګ څخه څارنه وکړي. همدارنګه د لومړۍ، دوهمې او اجرايووي مسولین ځانګړي شوي 
 مالتړکوونکو  سندونو سره اړونده مرجعو ته وړاندې شوي دي. درېيمې ربعو د میک سپارښتونو عمل پالن پلي کولو رپوټونه ترتی  او د
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 پوهنې وزارت رهبري مقام د غونډو جوړول
په  یږي،شاملو بحث  ک ېک ډاپه اجن ېک ډوغون ړوپه نومو  ې، چ یریږي دا ګهتو  یزهپه اون ډېغون یټېکم ۍ سره سم د رهبر  یشد مهال و

. یشويد ړلورک هدایت ینړشوي دي او ا ښودنېلپاره الر  ینود مسول ړهپلي کولو په ا یمونواود تصم یږي ک یولن یمونهتصم ړینا  ېک یلهپا
 مسلو شامل کې اجنډا په او دایریږي  ډول منرم په غونډې کمیټې رهري .د ده شوي جوړه کمیټه رهبري  لپاره سمون اړخیز هر نرام پوهنې
 ینوپهمسول کوونکي اجرا او کوونکو تمویل.د دي شوي ورکړل الزمېالرښوونې ته مرجعو اړونده لپاره کولو پلي تصمیم د. کیږي  بحث باندې
 پلي د پالن سترتیژیک درېيم کې لړ په غونډو دې.د  دي کړي  دایري  غونډې کمټې رهبرۍ  کولو پلي پالن سترتیژیک درېيم پوهنې د ګډون
 ته ادارو  اړونده لپاره حل دستونزو  او کړي  وړاندې نررونه اړه په الرو  حل.د  شوي پیژاندل ستونزې  بهر کولو پلي پالن اود کوتلی پرمختګ کولو
او  څرنګوالی یتوضع ګښتد ل ې، د بودجغونډې داخلي سزه مسولینو برنامو د لپاره پرمختګ  کوتنې پالنونو.د  دي شوي الرښودنې زمېال
د برنامو  یږي؛ک یولن یمونهوالي په موخه الزم تصم ښهد اجراتو  یریږي اجندا پراساس دا ېد منرم یژاندل،حل الرو او ستونزو پ ړاندیزشویودو 
شوي دي. د  یولن یمونهالزم تصم ړهوالي او اجراتو په ا ښهشوي دي،د چارو  ړې جو  ډېغون ګهتو  یوازې سره په  یاالنود وزارت مرست او ینومسول
وزارت  ېد پوهن ګهتو  یوازې او  ډلیزه( سره  په یسان)ر  ینمسول ېدرج ېحاصلولو په موخه د اول ډاډ څخه څرنګوالياجراتو  یاستونور ړوندها

 ېته الزم ینولپاره مسول ړلوو  ځهاو ستونزو له من یمګړتیاوو کوتل شوي د ن ړنېک یاستونور ړوندهشوي دي . د ا ړې جو  ډېخوا غون رهبري مقام له
 یلتمو ېپه موخه ،د پوهن ړمالت ېاو پوهن یلتمو ېبرنام ګهحاصلول او همدارن ډاډ څخه څرنګوالياو برنامو  ړنوشوي دي. د ک ښوونېالر 

 ېشوي دي. په د یردا ډېکوونکو سره غون یلتمو ړیوالون ټولوبانک او  یونسکو،یونیسف،نړیوالسره لکه: یکانوشر یايوويکوونکو او پراخت
ته کول او  ځرامن ږۍ د همغ یژاندل،د ستونزو پ ګهمعلومات حاصلول او همدارن څخهد پالنونو  ړهاو معلوماتو په ا څرنګوالي ړنود ک ېک ډوغون

صورت  ږي الزمه همغ ړهپه ا ړتیاوو ا یلبرنامو تمو یايد جلبولو لپاره او پراخت ړمالت ډیرو شوي دي. د ې و خبر بحث ا ړهدپالنونو پلي کولوپه ا
 یرانوسف ېوادونودوستو ه ېاو مرستو جلبولو په موخه په کابل ک ړمالت ېوادونووزارت رهبري مقام له خوا مرسته کوونکو ه ېده. د پو هن یولين

مقام،  یاستپه موخه لکه: جمهوري ر ړته کول او مالت ځرامن ږۍ همغ یاتېادارو سره د ز ړو کارو او مالتشوي دي . د هم ړې جو  ډېسره غون
د نررونو  ړهاو اجرااتو په ا ږۍ همغ ښېاو د  یشوي د ړې جو  ډېسره د رهبري مقام له خوا غون ګانونواداره او نورو ار  یکسکوتوري وزارتونه، م

ده . د  ړي مرسته ک ړینها ېته کولو  ک ځرامن ږۍ همغ  ېاو الزم ټینګښت ړیکو، کاري ا ړولوپه جو   ډوکار  د غون ېد ېبدلول ترسره شوي ، چ
ترسره شوي، د  یدنهله خوا وخت په وخت عملي ل ینودرجه مسول ړۍ لوم ېد وزارت رهبري مقام او د پوهن څخهادارو  ړوندهوزارت ا ېپوهن

 شوي دي.     ښوونېالر  ېته الزم ینوفترونو او شعبو کاري نرم په هکله مسول
 

  دنهېرس ته یتونواو شکا ڼوعرض پا ینود مراجع
د رهبري  ې الر  ېله د ېشوي، چ ړهجو  یټهکم یدواور  یتونوپه موخه د شکا یدنېرس ښېته د یتونواو شکا ڼواو خلکو عرض پا ینود مراجع 

 یرد وز  ې او ستونز  ڼېعرض پا ېپرته خپل یریدووخت ت یاتد ز ېشي ، چ یکوال ینبرابره وي . مراجع ینهلپاره زم  ېکوتن ینومقام سره د مراجع
وزارت  ېشوي ده. د پوهن یدنهد هغوي ستونزو ته رس ېک ټجوکا ینوپهنافذه قوان ېواداو د ه ړي ک یکرتبه مقاماتو سره شر ړ او نورو لو  ی ص

 : ید یولین ېتر الس الند زمونهیکانیاو پرلپسي م یستمس یونکيو یوروڼ،ځوابپه موخه   یدنيته د رس یتونورهبري  شکا
 . ڼهکي پا یسبود وزارت ف ڼهرسمي پا ټرنیټيوزارت ان ېلکه : د پوهن ړي ک ړ جو  یستمس یدنېته د رس یتونوشکا ې شبکو له الر  یزو لن ټود  -۶
 . یاوړتیاپ یریتمد یدوعمومياور  یتونولپاره د شکا یدنېرس ښېچارو ته د  -۱
 .یږي کوتل ک یوځل ېک ۍپه اون  ېشوي پالوي په مخک ټاکلاره د لپ یدنيچارو ته د رس یتونوشکا -۹
 ته کول.  ځرامن یستمس یدواور  یتونود شته شکا ېپه شتون ک یسانور ړوندهد ا ځپه ور  ېدوشنب ې حل کولو لپار د هر  یتونوشکا -۰
 . یږي له خوا اجراک استید وزارت مقام د دفتر ر ې، چ یکانیزمقبلولو م ڼواو د عرض پا ړیکوا یمومستق ینود مراجع -٪
 

  یدنهل څخه یتونوته د وزارت رهبري  مقام سفرونه او له وال یتونووال
په  یدنول ېترسره شوي، دد یدنيد رهبري مقام ل څخه یتونوحاصلولو په موخه و وال ډاډ څخه څرنګوالي یتوضع ېد پوهن یتونوکېپه وال

د  یرهرتبه چارواکو برس ړ او لو  یانووال ړود نومو  ېک یانپه جر یدنوشوي دي، د ل نيیدل څخه یتونووال یکنډيد بلخ ، نورستن او دا ېک څ تر 
 ړینېورته ا ېيوو ړهوالي په ا ښهدي او دچارو  یدليل ګهازه تو  ډلهاو په  یوازې  ېسره يوو ینو. د برنامو مسولید یاو کوتل څارلي یتوضع ټولیز ېپوهن
 یرشم یود  یرهبرس یتموجوده وصع ېشوي د پوهن یولن یمالزم تصم ړهاو د حل يه اشوي   یژاندلپ ې ستونز  ګهشوي دي ، همدارن ښوونېالر 
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ته جمتو وي په رسمي  یستنېاخ ګوټې ې،چ څخهپروزو  یوشو ړو د بشپ ګهترسره شوي دي او همدارن ینېهم ل څخهپروژو  یايووياو پراخت ښوونځیو
 وشوه.     یستهد وزارت رهبري مقام له خوا پران ېيوو ګهتو 

 یاتوالیاو دهغوي د شتون ز  یاوړتیاپ ښځود  ېارت کوز  ېپوهن
 ېمصوب ېرې ( شم ۱) یتسره او د افغانستان اسالمي جمهور  یولون ېپه پام ک یسۍد پال یاتواليد شتون ز ښځود  ېد ملکي خدمتونو په ادارو ک
 څخه یتونومعاون  یاستونور ېپوهن یتونود وال څخهرتبه لرونکو بستونو  یمد در ېوه ، چ ېسره سم په پام ک ښودنېپراساس، د وزارت مقام الر 

 ړینود ا ېک ڼاپه ر  ینوپه مرسته د نافذه قوان یسیونپه موخه د ملکي خدمتونو او اصالحاتو اداري مستقل کم ګمارنېاو  ۍ مقرر   ښځود 
لپاره  د  ښځوکم پراساس د دي ح یاستترسره شوي دي، د جمهوري ر ۍ او مقرر  ګمارنې ښځواو مستحقو  ړ و  ړتیاسره سم  دو  یارونومع
والیتونو کې د پوهنې ریاستونو د  ۱۱ډېرې  ښځې د هېواد په  ۱۱همدارنگه تر  بستونو اختصاص ورکړل شوي دي،  35 د یتونومعاون یتونووال

ې یو د نیټې ګڼه لیک پراساس  الرښودنه شوي ده ،چ ۶۹۳۱/۰/۱۰( صادره  ٪٪۶۶. پاتي والیتونه د )مرستیاالنو په توګه  ټاکل شوي
د خالي بستونو  ړي خپل اقدام وک ېپه مرکزي هسته ک یصاو تشخ ګمارنه ښځوبرابرو  یطوبست( په شرا ېیم)در څخهبستونو موجودو  خالي 

 ېسره سم عمل کولو لپاره د مرکزي هست یري شم ېپورته مصوب ینياو کاب یسیودولت پال ی د افغانستان اسالمي جمهور  ېنشتون په صورت ک
تجربه لرونکي  او یو د ښځینه طبقې وړو کارکوونکو  څخه دتبدیلي وړاندیز ، چې مخکې د ازادې سیالۍ له الرې  ،یاوړي پ  ېک خالي بستونو

درېیم بست کې ګمارل شوي وو، دښو صفتونو لرلو سره یو د خپلو  مرکزي هستې امریتونو څخه د محترم وزارت مقام څخه الرښوونو ترالسه 
ونکوروزنې ریاستونو دویم رتبه بستونو اختصاص طرحه د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست پردي د والیتونو ښو کول لیږل کیږی. برسیره 

ه د له الرې ترتی  د منرورۍ اخیستو لپاره د افغانستان اسالمي جمهوریت عالي مقام ته لیږلی. د هېواد په والیتونو کې د عمومی برنامې لپار 
 ړو ( بستونه د عومي زده ک۶۱۱۰۹)  ښوونکودي. د  یدليارقام رارس څخه یتونووال ۱۱ي، تر اوسه د بستونه ویشل شو ۶۱۱۱۱ښوونکو 
 ېروزن ښوونکو یتونوشوي دي. دوال ړلته اختصاص ورک ښوونکو ښځینهبستونه  ۹۰۰۰ څخه ېشوي له دي جمل ړلورک ډهته ون ښوونځیو

مقام ته  یلپاره د افغانستان اسالمي جمهوري دولت عال یستواخ ۍ د منرور  ړاندیزاو و  ی رتبه بستونو اختصاص طرحه ترت یمدو یاستونور
د  ېشوي، چ ړلبستونو اختصاص ورک ۱۱رتبو  یم( اول او دویساناو ر یسانر  یلپاره ) لو ښځود  ېاو مرکز ک یتونو. په والیاستول شوي د

 ګهشوي دي. همدارن ګمارل ې له الر  یالۍس ېنوماندان د ازاد برابر یطودي، په شر یتيبستونه وال ۶۶بستونه په مرکز او  ۳ څخه ېجمل ېهغ
په  یسانود ر ېدروزن ښوونکود  ښځې 42 یتونوکېوال 42 یث،پهپه ح یاندېوزارت و ېد پوهن ښځهيو  یث،په ح یسېدر یالتودتشک ښځه یوه
وو  ښځینهد  ېک یزنرامپه پوهن  ېوادوي ده. د هش ګمارل ګهپه تو  ېمرستال ېروزن ښوونکواو د یاوزارت  نصاب پراخت ېد پوهن ښځهاو يو ګهتو 

 ښوونکوکمښت ښځینههلته د  ې، چ ېک یموپرتو س ې لر  ېوادپراساس د ه ېد هغ ېشوي، چ ی طرحه ترت ړخیزهلپاره هرا یاتواليز ښوونکو
او په  ګمارل ګهپه تو  ښوونکو کولو پروژه( د قرادادي  یاوړي اقتصاد پ ښځوهمکارانو ) د  یايوويد پراخت ښوونکي ښځینه ۹۱۱۱۱سره مخ دي، 
 ښه یتاقتصادي وضع ښځوخوا د  ېاو بل ډکهتشه  ښوونکو ښځینهخوا د  یوله امله  ېطرح ړې د نومو  ې. ، چړي وک یسبه تدر ېک ښوونځیو

وس په شوي، ا ګمارل ې له الر  یالۍس ېاو ازد ینېد ازمو ښوونکي ښځینهتنه  ۱۱۰۱ېک ښوونځیوپه  ېوادد ه  ېکال ک ۶۹۳۱. په   یږي ک
بستونو  ټولووزارت ته د  ېپوهن ېپرد یره. برسړي هم دوام وک ېکوي، داپروسه به په راتلونکي کال ک یستدر ېک ښوونځیوپه  ګهعملي تو 
 یتيجنس ېک ګمارنهکارکوونکو په   ېد پوهن ېک یتونوپه وال ېوادد ه څودي، تر  ړوندا ې پور  یدانوکاند ښځینهد  ۱۱۵بستونو  یوشو یصتخص
درسي کوتابونو، نویو روزنیزو توکو کې د  ،ښوونیزنصابپه   ې، چومومي. همدارنګه د پوهنې وزارت هڅه کويکې له مخکې ارتقا خم ډولان

 جنستيښځو حقوقو ته درناوي ،د تاوتریخوالي څخه مخنیوي ، شخړو حل کول او نورو موضوعاتو ته مخکې له مخکي ځای ورکړي او د 
د  تریخوالي مخنیوي  روزنیزې او ښوونیزې پرنامې پلي کوي. بیالبیل موضوعات لکه انساني کرامت،تاو برابرۍ برخه کې د ښځو پروړاندې 

 ، د بیان ښځو او نارینه برابروالی
 
تګ راتګ  ټاکنو حق، اتباعو حقوق، دیموکراسی او سوله، ،شکنجې مخنیوي، عادالنه محاکمه زادي،ا

د مخدره توکو اغیز او نورې بیلګې په پښتو،  یریال،معلولیت لرونکو خلکو حقوق،د ماشومانو حقوق، ژوند کولو چاپ د واده حق، حق،
ټولګیو د پیغام له الری بیال بیلو مضمونونو  43مدنې زده کړې، ټولنیز او اسالمیات د لومړي نه تر  ،رسمي ژبو ې، درېیمدري، انګلیسي عربي

 دري او پښتو ژبو تدریس کیږي. ې په درسونه اوفصلونه تالیف شوي دي، چې په ټولو ښوونځیو ک
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 برخه لورمهڅ

  ېلیاو پا نهڅېړ 
د  ډول یلپاره په کلن ېدهري برخ ېک ېاو  په هغ ی سره ترت یولون ېپالن په نررک یژیکملي سترات ېیمدر ېپالن د پوهن یاتيکال عمل ۶۹۳۱

 یوشو یولن ېپه نرر ک  ېک ږدود کال په او  ینمسول (ۍل، ولسوا یتدرجو )مرکز، وال ېلوب ېالدب څوشوي دي،تر  ځانګړي  ړلموخو السته راو 
 د اجراتو او راوړنو السته موخو د همدارنګه. ړي السته راو  ېموخ ېشامل ېپالن ک یاتيسره  په عمل یستنېاخ ګوټېپه   څخهاو امکاناتو  ینوسرچ

 ملي ددرېیم  وزارت پوهني د او لري  خنډونه څو تر شوی، وړاندېز الري  مناسپ   دحل او شوي  پیژاندل خنډونه او عوامل مهم وروستوالي
 یاتيپه عمل ې، چ ړنېک یېرشم یووزارت  ې، د پوهن ېپرد یرهشي. برس یولمخه و نه ن ړلود موخو السته راو  (NESPIII)) پالن ستراتیژیک
شاملو  ېپالن ک یاتيشوي دي. عمل ېو کبرخ ړوندهد هغو ذکر په ا ېهم لري ،چ ړنېمني السته راو  یزاو اغ ړي ،ترسره ک ېنه و ېشامل ېپالن ک
 ډولیزان یفیت،او ک ړاو) ت څخه ګېپان ځمن ټد  السته راغلو معلوماتو او رپو ړهپه ا ګاو اجراتو پرمخت ړنېبرخو په کچه السته راو  یودر

 د کې سیمو ځینو په شوي، ترسره اجرات کولو پلي پالن عملیاتي د چې ، څرګندیږي  داسې( یتمدر یزمناو اغ ڼ،رو  یونکيو ځواب ی،السرس
 د سره توپیر په برخو شاملو کې پالن ستراتیژیک درېیم. شوي ترسره دې نه امله له  الملونو پېلو بېال د کړنې لړ یو اما ، دي ښه پرمختګ کړنو
 :کیږي  وړاندې معلومات الندې  اړه په پرمختګ کړنو

 ( تړاو او کیفیت ۷
برنامو دمسولینو له خوا ترسره شوي، د  د فعالیتونه ٪٪، يد په عملیاتي پالن کې شامل فعالیتونه ۱۱ ړوندها ېبرخ ېد د ګه،تو  ټولیزهپه 

په  خوترسره شوي،  کړنېپه برخه کې یو لړ  فعالیتونو ۰۱خې السته راغلي، د وپړ شوي  او ټاکل شوي مشفعالیتونه ب ۳هغه له جملې څخه 
 پیل دي نهله امله   او نورو د بودجې کمښت لکهد بیالبیلو الملونو   هفعالیتون ٪۶اغلي. عملیاتي پالن کې ټاکل شوي موخې په الس  نه دې ر 

 شوي: ښودل ېجدول ک ېحالت په الند ګپرمختبرخې شاملو کړنو د دې  .شوي

                      حالت ګپرمخت ړنوک ېبرخ یفیتاو ک ړاوبرناموپه په  کچه د ت : جدول :د 4

 
  ېرهشم

 یوپالن شو  برنامه ړوندها
 ېر   مش فعالیتونو

 شوي پیل نا  یتونهفعال ېکار الند تر   فعالیتونه يشو ړبشپ
  فعالیتونه

 ۹  ۶۹ ۱ ۶۰  ړې عمومي زده ک 4

 ۱ ۱ ۶ ۱  ړې زده ک یاسالم 3

 ۰ ٪ ۱  ۶۹  هروزن ښوونکو ۹

 ۱ ٪ ۰ ۳    یانصاب پراخت ښوونیز ۰

 ۱ ۳ ۶   ۶۱  ړې او مسلکي زده ک یکيتخن ٪

 ۶ ۱ ۶ ۰  ړې سواد زده ک ۱

   ۶ ۱ ۱ ۹ اداره  ېپوهن ۱

 ۷۳   ۳۴ ۳    ۱۷  فعالیتونه ټول
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  یالسرس ډولیزان(2
د برنامو دمسولینو له خوا ترسره شوي، د  فعالیتونه ۱٪، يد په عملیاتي پالن کې شامل فعالیتونه ۱۱ ړوندها ېبرخ ېد د ګه،تو  ټولیزهپه 

 خوترسره شوي،  کړنيپه برخه کې یو لړ  فعالیتونو ۱٪پړ شوي  او ټاکل شوي موخې السته راغلي، د فعالیتونه بشپ ۰هغه له جملې څخه 
 دي نهاو نور الملونو  له امله  یلد بودجې کمښت، تشک لکهله امله   د بیالبیلو الملونو یتونهفعال ٪ټاکل شوي موخې په الس  نه دې راغلي. 

 ودل شوي:ښختګ حالت په الندې جدول کې پرم د فعالیتونو. د دې برخې شاملو شوي پیل
                  یئ   ښحالت  ګد پرمخت ړنود ک یالسرس ډولیزجدول: دبرنامو په  کچه د ان۱ 

 فعالیتونو یوپالن شو اړونده برنامه  شماره
 ر   مېش

 شوي بشپړ
 فعالیتونه

 الندې کار تر
 فعالیتونه

 شوي ناپیل
 فعالیتونه

 ۰ ۱۰ ۶  ۱۳  عمومي زده کړې  ۶

 ۱ ۱ ۶ ۱ اسالمی زده کړې  ۱

 ۹   ۱ ۱ ٪ ښوونکو روزنه  ۹

 ۱ ۱ ۱ ۰ تخنیکي او مسلکي زده کړې  ٪

 ۱ ۰ ۱ ۱ سواد زده کړې  ۱

 ٪ ۶۱ ۱ ۶۱ پوهنې اداره  ۱

 ۷۴ ۳۱ ۳  ۱۱ یتونهفعال ټول

 یریتمد یزمناو اغ ڼ، رو  یونکيو ځواب (۹
 کړنېمسولینو له خوا د  برناموپه اړه د  فعالیتونو ۰۹ن کې شامل دي، چې له هغې جملې څخه په عملیاتي پال فعالیتونه ۰۰ ټول ېبرخ ېدد

 کړنېیو لړ  یووې اړه په او دي کارالندې تر فعالیتونه ۹۱پړ شوي او ټاکل شوي موخې السته راغلي دې ، شب فعالیتونه ۶۶شوي دي.  ترسره
او نور  تشکیل کمښت اود بیالبیلو عواملو له امله لکه: بودجې  فعالیتونه  ٪راغلي.  ېپه الس نه د ېپه ټاکل شوي موخ خوترسره شوي 

 .شوي پیلدي  نهله کبله  وعوامل
                   دی:   یپرمختګ وضعیف ښودل شو د  ړنوک دپه الندې جدول کې د فعالیتونو 

 حالت ګپرمخت ړنوشاملو  ک ېپه پالن ک ېکبرخه   یریتمد ڼاو رو  یزمناغ یونکي،و ځوابجدول:  دبرنامو په  کچه د ۹

 یوپالن شو برنامه  ړوندها   ېرشم
 ېر   مش فعالیتونو

 شوي بشپړ
 فعالیتونه

 الندې کار تر
  فعالیتونه

 شوي ناپیل
 فعالیتونه

 ۱ ٪ ۱ ۱  عمومي زده کړې  ۶

 ۱ ۶ ۱ ۶ اسالمی زده کړې  ۱

 ۶ ۱ ۱ ۹ ښوونکو روزنه  ۹

 ۱ ۹ ۶ ۰   ښوونیز نصاب پراختیا    ۰

 ۱ ۶ ۶ ۱ تخنیکي او مسلکي زده کړې  ٪

 ۶ ۶ ۱ ۱ سواد زده کړې   ۱

 ۹ ۶۳ ۱   ۱۳ پوهنې اداره  ۱

 ۳   ۹۱ ۷۷ ۳۴  فعالیتونه ټول
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    :امې اړوند په توحید ډول ښودل شويپه الندې جدول کې د دریو برخو د کړنو پرمختګ  دهرې برن  
 

 یوپالن شو برنامه  ړوندها  شمېره  
 شېر    فعالیتونو

 شوي بشپړ
 فعالیتونه

 الندې کار تر
 فعالیتونه

 شوي پیل نا
 فعالیتونه

 ۱   ۰۱ ٪ ۰٪  ړې عمومي زده ک  ۶

 ۱ ۶۹   ۱ ٪۶ زده کړې  ياسالم  ۱

 ۶۱ ۳  ۱ ۱۶ روزنه  ښوونکو  ۹

  ۱ ۰ ٪ ۶۹  یانصاب پراخت ښوونیز ۰

 ۰ ۶۱   ۱ ۱۱ او مسیکي زده کړې  يیکتخن ٪

 ۰ ۶۶ ۶ ۶۱   ړې ه کسواد زد ۱

 ۳  ۹۶ ۳   ۰۳ اداره  ېپوهن ۱

 ۹۴   ۷۹۷   ۱۳ ۷۳۷ هنفعالیتو ټول

 
 فعالیتونه ينا پیل شو 
سلنه  ۶۹ ې، چپه اړه فعالیتونو ۹۱له جملې څخه د  فعالیتونو یوپالن شو  ټولومعلوماتو پر اساس، د مسولینو څخه د راټولو شویو  ړوندد ا
، په فعالیتونهپه تفصیلي رپوټ کې د هغو ي څخه کومه یادونه هم نه ده شوي.  او  ،نه دي ترسره شوي مختګپر  او کړنې ړويجو  یتونهفعال

 په الندې جدول کې ښودل شوي دي:     اونا پیل شویو کوته ګورۍ کې شامل دي 

   فعالیتونه یلنا پ برنامه  ېرهشم

 تړاو او کیفیت  ۷
 . ړولجو  یسيواو پال یستمس یاري لپاره مع ېارزون یلوپا ښوونیزو زده کوونکو  یوښوونځ ړو د عمومي زده ک   ړې عمومي زده ک ۶

 .  یاتوکو، پلي کول او پراخت ښودالر  ېارزون  یلوپا ښوونیزو زده کوونکو  ړو د عمومي زده ک ۱
پالن طرحه )د ماشومانو سروي څخه په  ړخیزهر ا ړیدلواو جو  ېرغون ښوونځیومرکزونو او  ښوونیزو د  ۹

 (  په جوړیدو برخه کې موجودې تجربېس راغلو پایلو پراساس د ښوونځیو بهر ماشومان او د ښوونځیو ال
 د ښوونځیو مدیریت او ادارې په اړه د ښوونځیو اداري کارکوونکو روزنه.    روزنه ښوونکو ۰
 ادانو روزنه. است یمینونواو دارالمعل  یهالحاق یود ولسوال ېک ډمېپه ملي اکا  ېروزن ښوونکود  ٪
 . یاتوکو  پراخت یزو روزن یوسره سم د نو یژاندلوپ ړتیاوو وروسته د ا ېارزون ړتیاوو و  ښوونکود  ۱
 . یاکوتنه او پراخت یاتوکو ب یزو لپاره د روزن ې،مهاله روزن ډاداري کارکوونکو د لن ښوونځیود  ۱
 (   دننهشوي )خدمت  ټاکل یارونهمع پر اساس ړتیاوو لپاره د و  ېروزن ښوونکود  ړو د عمومي زده ک ۰
 .   یاکوتنهتوکو ب ښوونیزو  یوسره سم د نو ړتیاوو ا یوشو یژاندلوروسته د پ ړتیاووارزونېو  ښوونکود  ۳
 ېنقش ې پراخولو په موخه په ملي کچه د عمل پالن / الر  یستمس یقد اعتبار او تصد ښوونکود  ۶۱

 برابرول. 
لپاره ) مسلکي  ښوونکو ړو پر اساس د عمومي زده ک یلوپه الس راغلو پا  څخه ېپروس ېوو ارزون ړتیاد و  ۶۶

 برابرول.  ې(  روزنیافرصتونه پراخت
 تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونخیو او انستیتونو سمبالول.  مسلکي او تخنیکي ۶۱
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اتوارونو او کوتابتونونو بر رال  یوتري په کمپ ښوونځیواو  یتوتونهانست ړو او مسلکي زده ک یکيد تخن کړې  زده ۶۹
 سمبالول.

 زده لوست لیک ۶۰
 کړې 

 د سواد زده کړې ښوونځي او سیمییز روزنیز مرکزونه په کمپیوټر البراتوار سمبالول. 

 بلیت کارولو زده کړې  څخه  ګوټه اخیستنه.   ټوي فورمو په  ډکولو  کې دیدپرو فایل او احصای اداره پوهنې ۶٪

  ( انډولیز السرسی ۱)
  ړیدلجو  ښوونځیو یلیهد ل ېپه مرکزونو ک یتونووال ۶۱د  عمومي زده کړې  ۶۱
 . یلیهفکرو لپاره ل یزاو د ت ړیدلجو  ښوونځیونمو نوي  ېک ښارونو یود افغانستان په اووه لو  ۶۱
 . ړیدلجو  ښوونځیونمونوي  ۶۰
 تجهیزول او جوړول مرکزونو د خوځښت ټولنیز د ۶۳
 .  ولړ جو  ۍودان کسیکمپل ېروزن وونکوښد  نه ښوونکو روز   ۱۱

 . ولړ جو  ۍودان یووېلیل  نهښځی ېروزن وونکوښ رهاردګنن  ۱۶

  ولړ د مرکزونو جو  ېد روزن وونکوښ د ۱۱
 مسلکي او تخنیکي ۱۹

 کړې  زده
 تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو جوړیدل.  

 رغونه.  ای، ساتنه او ب ارنهڅ ویګولټ/  درسي تنویانست و ړ او مسلکي زده ک کيیدتخن ۱۰
 زده لوست لیک ۱٪

 کړې 
 بابه کمپلیکسونو جوړول.   ٪سواد زده کړي 

 ییزو روزنیزو مرکزونو جوړیدل.  مهیدس ۱۱
 مستند کیدو پیژاندل.   د وزارتونو ترمنځ د مالتړیزو فرصتونو اداره پوهنې ۱۱
 . دلړیجو  Multiparty Mediaستمیس وکنفرانسیدیو ۱۰
 (Lot3)برخه مهیپروژي در لولوښن تونوید مرکز سره د وال  ۱۳
محافرتي د (Security System)سره  ېستنیاخ ګوټېپه  خهڅوزارت لپاره د معلوماتي تکنالوژي  ېپوهن ۹۱

 .  دلړیجو  ستمیس
 سیستم جوړیدل.  ۍ حاضر   کيیالکوترون(Electronic Attendance)وزارت ېپوهن ۹۶

 ریت  یکي،اغیزمن او روڼ مد( ځواب ویون ۹) 

 ،کېییز معاش برابرول، په هغو سیمو ا همیدس لپاره استادانو نونویمیدارالمعل تونویوال او وید ولسوال ښوونکو روزنه  ۹۱
 چې د مسلکي استادانو  شمیر لږ وي.

 زده لوست لیک ۹۹
 کړې 

 د نویو قراردادي ښوونکو ګمارنه.  

ښوونې او روزنې  ۹۰
 اداره 

مر یووېاحصا او ېارزون او ېارنڅورکولو،  ټرپو
 
 لپاره د پالیسیو پراختیا.     تیا

 پایلو او نورمونو پر اساس د ټولو برنامو د سرچینو تخصیص لپاره د معیارونو ټاکل.  د ۹٪
 ویشو لړ ورک د ته وځیوونښ)  طرحه حویلوا د لپاره شلویو او تیمدر نویسرچ د کچه په وځیوونښد  ۹۱

 (ونګډ، د خلک رهبري  او اداره يځوونښ، تیریمد مرستو
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برخه ځمهپن  

  ړاندیزونهاو و  ې ستونز 
 

   ې ستونز  ېمهم
 د 
 
 ېالند په ې، چلري  شتون ګونېنن او ې ستونز  ېمهم شمېر یو ړاندېو  پروزارت  ېهم  د پوهن ال ،ونو سره سرهګاو پرمخت ړنوو السته را یزمنوغا
 :  کېږي  یادونه ورڅخه توګه

  ې شوي حل الر  ړاندیزو    ې ستونز  ېمهم  یرهشم

 برخه  د کیفیت او تړاو

1 
 ښوونکود درسي او  ېمرکزونو ک ښونیزو او  ښوونځوپه 
 .  ښتکوتابونو کم ښودالر 

 ړد همکارو موسسو مالي مالت ړهپه ا یشلوو د چاپ او کوتابونو يد درس 
 .  لجوړو ېحطر  ړخیزې هر ا یوېکوتابونو چمتو کولو لپاره د  جلبول او د

2 

 رسېدود نه  ته  وشوي موخ ټاکل ېپالن ک یاتيپه عمل 
 لپاره د وسمبالول ښوونځیواو د   نشتون ېالمل د بودج
 .           یالبراتوارونو نشتوالي  د تکنالوژي او

سمبالولو لپاره پوره  ښونځیوپه البراتوارونو او معلوماتي تکنالوژي د 
په واک  ینود مسول ېک ېلپه پ او د کال شي  یولنو ېبودجه په نرر ک

 شي.  ورکړل ېک

3 

  ښتکم ښوونکود مسلکي  څخهدمهمو ستونزو  یو 
د  ې، چېتر اوسه دا ستونزه نه ده حل شو ېدي، چ
 ړي ک یزهاغ ړهناو  ېيوو ېباند یفیتپه ک یروزن او یستدر
 ده .   

 د او سره ېطرحاو  یقپه تطب  پروګرام دننه خدمت دله خدمت او  ېمخک د
 د سم سره لیکونو هوکړه شویو السلیک دلپاره   ترالسه د ړو زده ک وړ لو 

       .شي کوالی حل ستونزه دامعرفي کول  ښوونکو

4 
برابرولو  ېبرنام ړولولو  ړتیااو کارکوونکو د و  ښوونکود  

 . ښتکم ېلپاره د بودج
 یولنو ېک پاملپاره الزمه بودجه په  ړولوبرنامو جو  ړولولو  ړتیاد مسلکي و 

 .  شي ړلورک ېپه واک ک ینواو د مسول يش

 انډولیز السرسی 

1 
  برابر عمر په يځنو ښو د  یاتز یلیونوم ٪،۹تر  هم ال 

 نه لري.    یته السرس ې ړ ماشومان زده ک

پالن  ړخیزوروسته هر ا ړولود بهر ماشومانو سروي بشپ څخه ښوونځي
 ښوونځیود  ې له الر  ړولجو  ښوونځیواو  ټولګیو ییزو ا هیماو د س ی ترت
 . شیبرابره  ینهالسرسي زم ته د ړې پاتي ماشومانو لپاره زده ک څخه

2 

 یرشم یوله امله  ګواښونو یتيد امن ېک یموس ځینوپه 
د سواد له نعمت  ېنجون ګهتو  ځانګړي ماشومان په 

 شوي دي.   ېبرخ ېب څخه

د  ېالسرسي لپاره، چ  ړې د زده ک ېک ډواو بان یوپرتو کل ې په لر  ېوادد ه
د هغو  ې والي پور  ښه یتوضع یتيدي، تر امن ېالند  ګواښونو یتيامن

 .   شي ړ و ج ټولګي ییز هیملپاره س

3 

نشتون له امله  یلد مناس  تشک ېک یموس ځینوپه 
موخه نه ده  ۍشوي او کلن ړ نه دي جو  ځينو ښو نوي 

 ترالسه شوي.

 ښکیلود  ړهپه ا یاتواليز یللپاره  د مناس  تشک ړولوجو  ښونځیو یود نو
 .     شي واخیستل ګامونه ړینله خوا ا ړخونوا
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4 

مرکزونه  ښوونیزاو  يښوونځ یاتز څخه ۵۰۱له 
هوا  خالصهزده کوونکي په  اونه لري  ۍودان یاري مع
 بوخت دي.     ړهپه زده ک ېک یوودان يپه کرايوو هم یااو 

د  ېيوو یتمسول ې، چېبرخه ک ړولمرکزونو جو  یزو ون ښواو  ښوونځیود 
 یوزارتونه ته سپارل شو ړولواو کور جو  ښاراو   ېرغون یااو ب یاپراخت یولک
د پالن سره  څو، تر شي و ږۍ او همغ ړې هوک ېالزم ېيوو ړها هپ ېچ ی،د

 .       شي سره تر کړنې ېوخت ک ږسم په ل

 ځواب ویونکی، روڼ او  
 
  یریتمدغیزمن ا

1 

ه  په ښوونځیو کې د اړتیا وړ بستونو کمښت له امله  پ
، دا یږي کموالي احساس ښوونکود   ېک ښوونځيو
 . ېاوسه نه ده حل شو ترستونزه 

ښوونکو بستونو  د ږي همغپه  سره چارواکو پوړو ړوادارو او لو  ړوندهد ا  
 . شيستونزه حل  کموالي د

2 

د  ږدیدلاو  ېد تدارکاتي پروس ېد تدارکاتو په برخه ک
وخت  ټاکليپه  ړنېک ځینې ېالمل شوي، چ ېد

 .   يترسره نه ش

 ړینا ېک ټکوتیاپه چ ېد تدارکاتي پروس ږۍ ادارو  سره په همغ ښکیلود  
 . شي واخیستل ګامونه

3 
د اړتیا وړ بودجې نه شتون او نه ورکول د دې المل  

 مخ شي.  سره ځڼډ او  ډد خن یتونهفعال شوي، چې
ه په ترسره کولو لپاره د اړتیا وړ بودچ د فعالیتونود پالن سره سم د  

 . شيلینو په واک کې ورکړل ؤټاکلي وخت باید تدارک او د مس

4 
ورو وو،  ډیر یربه ګمارنېاو کارکوونکو  د  ښوونکود 
 وخت ترسره نه شو.  ټاکليپه  ېچ

 یدبا ېکولو ک ټکپروسي په چ ګمارنېد  ږۍ ادارو سره په همغ ښکیلود 
 .  يش هړ شپپروسه ژر تر ژر ب ګمارنېو د څپورته شي تر  ګامونه ړینا
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 برخه ږمهشپ

  ټمالي رپو 
 
درې سوه پنخه نوي زره نهه سوه نهه  اونهه دیرش میلیارده پنځه سوه ولس میلیونه  ۳۱۳٪۶۱۹۳٪۹۳بودجه  ېمنرور شو ټولهکال  ۶۹۳۱د 

زره اته سوه  یانهه ات ورسوهڅل یلیونهم یادوه او  څلورسوه یلیاردهم یرشد ځه( پن۰۱۱۰۰۳۰۰۳٪۹شپیته افغانۍ ده، چې له هغې جملې څخه ) 
ده.  بودجه یاتیا افغانۍ پراختیايوو او لیارده څلورڅلویښت میلیونه نهه سوه شپږ زرهیم څلور  ۰۱۰۰۳۱۱۱۰۱عادي بودجه  ده. او  ۍافغان یانهه ات

دیرش  وهاو او  یته زره شپ وهه سوه نهه نوي میلیونه اته سوه او هڅلور دیرش میلیارده ن ۹۰۳۳۳۰۱۱۱۹۱ دټولې عادي بودجې څخه تر اوسه
سوه دوه  څلور  او همیلیارد دې ۹۰٪۹۰۹۱۰۱۱بودجې لګښت د  ی. همدارنګه پراختیايوودهلګول شوي جوړويسلنه عادي بودجه  ۳۳۵افغانۍ 

لګول  يړوجو  سلنه ۵٪۰ ېبودج یوويپراختیا ېټولد  ېدیرش افغانیو څخه زیاته لګول شوي ده، چ څلور  اوسوه زره پنځه سوه  دیرش میلیونه څلور 
مالي او  دلګښت  زیاتوالي د عملیاتي پالنونو او د پوهنې وزارت  د ېبودج یايوويوزارت پراخت ېد پوهن ېکال ک ۶۹۳۱په  ېده، چ ړ و  یادونېد  .دهشوي

د  اده کول،س یجرونواصالحات، د پروس ېک یستمپه س ګهتو  ځانګړي تدارکاتي اصالحاتو له امله د بودجوي اصالحاتو په نرر کې نیولو سره، په 
 .    دی شوی ترسره پرتله په او  د برنامو او مالتړو ادارو ترمنځ همغږي  د تیر کال بشپړولاداري مراحلو 

 

 بودجې د لګښت پالن يیايوود عادي او پراخت جدول:

 بودجه په افغانیو   ېمنظور شو  ټولهمالي کال  ۷۹۳۱د 

 ټوله 
 عا دي بودجه

 ( شمېر)په 
 عادي بودجه په  

 ( وتور )
 بودجه په یايپراخت

 ( شمېر)
 بودجه  یايپراخت

 (تورو)په 

۹۳٪۶۱۹۳٪۳۱۳  ۹٪۰۱۱۰۰۳۰۰۳ 
 څلورسوه یلیاردهم یرشد ځهپن

ه هن څلورسوه یلیونهم یادوه او
 اتیازره اته سوه نه اتیا افغانۍ        

 ۰۰۱۰۳۱۱۱۰۱ 
 یلیونهم څلویښت څلور  څلورمیلیارده
    ۍافغان یازره ات ږنهه سوه شپ

 کال د بودجې لګښت په سلنه او رقم   يمالد 

 بودجې لګښت 
   بودجې لګښت         يیاي  پراخت ودجې لګښت     ب ېعاد

   په مبلغ     په مبلغ     په سلنه    په مبلغ 

    ٪۰سلنه ۵  ۹۰٪۹۰۹۱۰۱۱  سلنه   ۳۳ ۵ ۹۰۳۳۳۰۱۱۱۹۱  په رقم )شمېر(   

  توروپه  

 یلیاردهم څلوردیرش 
 یسوه نهه نو او نهه
 هاته سوه اوو  یلیونهم

وه شپیته زره او 
  ۍافغان یرشد

نهه نوي   
 سلنه 

 یرشدوه د څلورسوه یلیاردهم ې در   
ونه څلورسوه زره پنځه سوه څلور ییلم

 دیرش افغانۍ 
 سلنه  یاات   ځهپن 
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 برخه  اوومه

  ڼېمل پا ییوياحصا
 ېرد زده کوونکو شم یرپه توپ ګراماو پرو  یتد جنس
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 ېرشم ښوونکود کورسونو، زده کوونکو او ړو د لیک لوست زده ک
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 ۷۹۳۱کال  –د والیت او ًپروګرام په توپیر د ښوونځیو شمېر 
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 ۷۹۳۱کال  – ېرشم ښوونکود  یرپه توپ ګراماو پرو  یتد جنس
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