دافغانستان اسالمي جمهوریت
د پوهنې وزارت

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف
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سرلیک
د پوهنې د رېیم ملي ستراتیژیک پالن د پنځه کاله مودې لپاره(  ) ۶۰۱۱ - ۶۹۳۱د پوهنې ستراتیژیکو موخو السته راو ړلوو پوه منروور ترتیو
او عملي تطبیق یووې د  ۶۹۳۱کال را په دې خوا پیل شوی او د پام وړ پرمختګونه لري.
د پوهنې د درېیم ملي ستراتیژیک پالن د ښه پلي کولو لپاره کلنې عملیاتي پالنونه په ملي  ،والیتي  ،او ولسوالۍ په کچه جوړ او پراختیا
ورکړل شوي ده .
په کلني عملیاتي پالن کې کلنۍ موخې شامل شوي او نوموړي پالنونه په ملي ،والیتي او ولسوالیو په کچه پلي کېږي.
نو لدې امله د پوهنې د دریم ستراتیژیک پالن په رڼا کې د  ۶۹۳۱کال لپاره کلني عملیاتي پالنونه په ملي ،والیتي او ولسوالیو په کچه
جوړ او د اړوند مسؤولینو په واک کې ورکړل شوي ترڅو د یادو پالنونو په تطبیق سره کلنې موخې السته راوړي.
سره له دې چې رپوټ ورکول او اخیستل د مدیریت یو مهم اصل ګڼل کیږې ،له دې امله له یوې خوا د پروګرامونو په برخه کې روڼتیا او
حساب 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
پالنونو د تطبیق د څرنګوالي او فعالیتونو د کړنو څخه معلومات تر السه کوي او تر څنګ یووې د ستونزو په پیژندلو او حل کې چې د فعالیتونو
د پرمختګ پر وړاندې خنډ ګرځي اړینې کړنې ترسره کوي.
د پالن او ارزونې لوې ریاست اړوند د څارنې او راپور ورکولو څانګه هڅه کوي ترڅو د لنډ مهاله او اوږدمهاله پالنونو د تطبیق د څرنګوالي
څخه چې د پوهنې د ستراتیژیکو موخو د السته راوړلو په موخه چمتو او د تطبیق په حال کې دي څارنه تر سره او ترڅنګ یووې د کړنو د
پرمختګ میاشتني ،درې میاشتني او کلني رپوټونه چمتو او د اړوند مسؤولینو په واک کې ورکړي ترڅو د ادارې بیالبیلې سطحې د پالنونو د
السته راوړنو ،ستونزو او ننګونو او قوت او کمزورتیا په اړه معلومات ترالسه او د راتلونکو پالنونو په پراختیا او سمون کې ترې ګوټه واخلي.
د ۶۹۳۱کال عملیاتی پالن د تطبیق او پرمختګ کلنی رپوټ په درې برخو (کیفیت او تړاو ،انډولیز الس رسی او اغیزمن ،روڼ او ځواب
ویونکي مدیریت) کې تنریم او جوړ شوی دی .
د کړنو د پرمختګ دا رپوټ د ۶۹۳۱کال جدي څخه تر  ۶۹۳۱قوس پورې د عملیاتي پالن تطبیق وړاندې کوي ،چې د پو هنې وزارت
ټولو برنامو السته راړونې او پرمختګونه او همدارنګه هغه ستونزې چې د فعالیتونو په اجرا کولو کې د خنډ المل شوي شامل دياو په اوو مهمو
برخو کې راټول شوي:
لومړۍ برخه :د کړنو لنډیز
دویمه برخه :د درې ګونو عرصو پر بنسټ د مهمو فعالیتونو پرمختګ او د فعالیتونو او السته راوړلو د څرنګوالي تفصیلي رپوټ.
دریمه برخه :نور تر سره شوي فعالیتونه او السته راوړنې.
څلورمه برخه :څېړنه او پایلې
پنڅمه برخه :د پام وړ ستونزې ،حل الرې او وړاندیزونه.
شپږمه برخه :مالي رپوټ.
اوومه برخه :احصاییوي ملپاڼې

بسم هللا الرحمن الرحیم

لومړۍ برخه
د کړنو لنډیز
د پوهنې د رېیم ملي ستراتیژیک پالن چې د راتلونکې پنځو کالو لپاره(  ) ۶۰۱۱ - ۶۹۳۱جوړ او په دریو برخو کې چې عبارت دي له
کیفیت او تړاو ،ښوونې او روزنې ته انډولیزالسرسی او ځوابو ویونکي ،اغیز من ،روڼ مدیریت ،چې په هغو کې د موخو لمړیتوب شامل او د
کاري شریکانو سره له شریکولو وروسته او له وروستي د صالحیت لرونکو او تمویل کوونکو له خوا تایید شو ،چې عملي تطبیق یووې په
 ۶۹۳۱ -۶۹۳۱کال کې پیل شو.
د نوموړي پالن د تطبیق د څرنګوالي څخه د ډاډ تر السه کولو لپاره  ،رهبري کمټه ،چې د پوهنې وزارت لومړۍ کوتګورۍ مسولین او
تمویلوونکيپه هغې کې غړیتوب لري جوړه شوي  ،چې وخت په وخت د خپلو اجراتو پرمختګ څخه ډاډ ترالسه کوي  ،همدارنګه
دهغوستونزو حل په اړه ،چې د پالن پلي کولو په اړه دي اړینې الرښوونې ورکوي.
پرته له دې نه ،د بیالبیلو برخو څارنې لپاره په دري ګونو برخو کې ( ) ۶۱کاري ډلې جوړې او توظیف شوي ،ترڅو هره کاري ډله د
خپلو اړ وندو شاملو برخو فعالیتونو څارنه ترسره کړي  ،د ډلییزو غونډو دجوړیدو په اساس پرمختګونه دپالن سره سم پرتله کوي  ،ستونزې
چې د فعالیتونو د اجرا پر وړاندې د خنډ المل ګرځي  ،وپیژنې او په اړه يووې اړین ګامونه پورته کړي دیوې پوره همغږۍ په صورت کې د پالن
پلي کولو څخه څارنه ترسره شي او په اړه يووې رپوټ وړاندې شي .
د مرکز ،والیتو او ولسوالۍ په کچه د( ) ۶۹۳۱کال عملیاتی پالن د پوهنې درېيم ستراتیژیک پالن د ښه پلي کولو لپاره ترتی او پراختیا
ورکړل شوي  ،ترڅو د بیالبیلو کچو مسو لین د خپلو موخو او کړنو څخه پوهاوي ولري او د ټاکل شویو موخو السته راوړلو لپاره کوټلي ګامونه
واخلي.
 ۶۹۳۱مالي کال مهمې السته راوړنې او د کړنو پرمختګ په دریو برخو ( کیفیت او تړاو ،انډولیز الس رسی،روڼ ،اغیزمن او ځواب
ویونکي مدیریت ) همدارنګه مهمې ستونزې ،چې د فعالیتونو پر وړاندې د خنډ او ځنډ المل شوي په الندې ډول وړاندې کېږي:
الف -کیفیت او تړاو
د ښوونیز نصاب پراختیا
( پامیری ،ازبکی ،ترکمنی ،بلوچی ،نورستانی) د درېيمې ژبې لپاره درسي کوتابونو د تالیف چارې د لومړي ټولګي څخه تر دولسم
ټولګي پورې پیل شوي ،چې له دې جملې څخه د ازبکي ،پشه يووي او ګجري ژبو تالیف تر دولسم ټولګي بشپړ شوی .
 ترکمنی ،نورستانی ،بلوچی او پامیری ژبو درسي کوتابونه تر نهم ټولګي تالیف او د ټولو درېیمو ژبو ښوونکي الرښود تر شپږم ټولګي
پورې بشپړ شوي .د درېیمو رسمي ژبو ټولو علمي غړو د ژبو وړتیا او د ښوونیز نصاب چوکاټ جوړولو چارې ترسره شوي  ،اوسمهال
د درېيمې ژبې وړتیاوې بشپړې شوي دي.
 د اصالح شویو نويو درسي کوتابونو ازمایښتي پلي کیدل په ښوونځیو کې د لومړي ټو لګي نه تر نهم ټولګیو پورې ترسره شوی او د
نصاب تطبیقي ستونزې او نیمګړتیاوي په ډاګه شوي دي.
 د  ۱-۶ټولګیو د ښوونکو الرښود کوتابونه بشپړ شوي او د عمومي زده کړو لومړنیو ښوونځیو د ښوونکو په واک کې ورکړ شوي ،د
عمومي زده کړو منځني ښوونځو ۳-۱ټولګیو د ښوونکو الرښود کوتابونه تر کار الندې دي.
 د  -۶۱-۶۶-۶۱ټولګیو اجتماعیاتو او ساینس درسي کوتابونو کار د ښوونیز نصاب پراختیا ریاست له خوا روان دي ،او د لسم ټولګي
ټولو مضمونونو درسي او ښوونکو الرښود رشته بندي بشپړه شوي ده .د یولسم ټولګي درسي او ښوونکي الرښود کوتابونه تر کار
الندې دي .
 د هېواد ښوونیز نصاب چوکاټ پراختیا موندلي د همغه چوکاټ په اساس ټولې وړتیاوي برابرې شوي،په مفرداتو باندې کار روان
دی .د سعودي عربستان ،مصر ،عراق ،ایران .پاکستان ،کمبرج،او اکسفورد هیوادونو مفردات کوتل شوي او دافغانستان درسي
مفرداتو سره پرتله شوي .درسي کوتابونو پراختیا لپاره مضموني او ژوند وړتیا د لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پوري بشپړ شوي
دي.
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د وړتیا پر اساس نوی ښوونیز نصاب چوکاټ د  ۶۱-۶ټولګیو درسي ممد توکي او روزنیز پالنونه ،کوتابونه ،ښوونیزې برنامې،
درسي مفرداتو پراختیا  ،بشپړ اووروستي شوي .د عمومي زده کړو ۰-۶۱ټولګیو درسي کوتابونو مفرداتو مسوده هم بشپړه شوي.
 ۶-۰-۱-۶۱ټولګیو اصالح شوي درسي کوتابونه او په والیتونو کې ازمایښتي مفردات تطبیق شويد نوی نصاب تطبیقي ستونزې او
نیمګړ تیاوي په ډاګه شوي ،همدارنګه د پښتو اودري ژبو نوي تالیف شوي درسي توکو ازمایښتي تطبیق ،د کابل ،هرات،
ننګرهار او لغمان والیاتونو کې ترسره شوي او په کوتابونو کې الزمې سموونې ترسره شوي.
له ښوونځي څخه مخکې زده کړو الرښود مسوده چې الرښوونې او لومړیتوبونه پکې شامل دي ،پراختیا موندلې او همدارنګه د
یادو زده کړو پالیسي هم جوړه شوېده .او تر څنګ یووې د دې زده کړو د ښوونیز نصاب مسوده پراختیا موندلې ( مخکې له ښوونځي
څخه د زده کړو ټولګیو ته د ( یونیسف موسسې له خوا ) ښوونیز توکي وېشل شوي دي .په ورته وخت کې له ښوونځي څخه د
مخکې زده کړو د لګښت چوکاټ طرحه شوی.
د هیواد په کچه د اسالمي زده کړو او ښوونیز نصاب ټولو متخصیصینو سره د مشورې له الرې د اسالمي زده کړو نصاب جوړیدنې
وړتیا په موخې د اسالمي زده کړو او ښوونیز نصاب پراختیا معینتونو منرم پالن طرحه کړي او د هغه په اساس پروسې پیل شوې او
 ٪۱۵سلنه پرمختګ کړی دی.
تخنیکي او مسلکي زده کړو کڼو لیسې ښوونځیو لپاره څلورو رشتو ښوونیز نصاب جوړ شوی ،همدارنګه دښوونکو زده کوونکو
برنامې فلزکارۍ رشتې نصاب تدوین شوی .د ښوونې اوروزنې پالن جوړونې رشتې نصاباو د کمپیوتر او زراعت رشتې  ۶۹-۶۰ټولګیو
ښوونیز نصاب بیا کوتنه تر کار الندې او د پرچون پلورلو رشتې ښوونیز نصاب بشپړ شوي او د درې کلن ودانیز نصاب کوتنه هم
ترسره شوې .
د لیک لوست زده کړې لومړۍ سویووي په وړتیاوو والړ ښوونیز نصاب پروسه بشپړه شوي ده .
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د عمومي زده کړو د ښوونکو الرښود او درسي کوتابونو د کمښت اړتیا د پوره کولو لپاره  ۰۳میلیونه ټوکه د عمومي زده کړو درسي او
د ښوونکو الرښود کوتابونو چاپ په کاري لومړیتوبونو کې قرار لري ،د چاپ تدارکاتي پړاونه ي وې بشپړ کړي او په نیږدي راتلونکې کې
به چاپ او ټولو والیتونو ته به و وېشل شي.
د اسالمي زده کړو  ۱۱۰۱۱۱ټوکه درسي کوتابونه چاپ او دیپو ته انتقال شوي ،پاتي نور درسي کوتابونه د چاپ پروسې الندې دي
،چې په ډیر کم وخت کې به چاپ او ګوټې اخیستنې ته چمتو شي.
د ښوونکو روزنې برنامې ځانګړې زده کړې  ٪۱۱۱۱ټوکه کوتابونه د جایکا موسسې په مرسته طبع او دښوونکو روزنې
دارالمعلیمینونو ته وېشل شوي دي.
د هیواد  ۹۰والیتونو تخنیکي او مسلکي زده کړو  ۱۳۱مرکزونو ته 3622233ټوکه کوتابونه وېشل شوي او د زده کوونکو په واک کې
ورکړل شوي دي .د یادو کوتابونو ویش ،د تخنیکي اومسلکي زده کړو زده کوونکو د زده کړې بهیر اسانه کړی دی.
د تخنیکي او مسلکي زده کړو  ۶۱۱۱۱ټوکه د ښوونکو الرښود کوتابونه چاپ او  ۱۳۱مرکزونو ته ویشل شوي ،دې کوتابونو د
استادانولخوا د تدریس بهیر اسانه او معیاري کړي دی .همدارنګه  ۱۱۶۱۱ټوکه ممد درسي توکي ٪۹۳۱۱ ،قطعه ګیم کارت او
 ۶٪۱۱۱۱قطعه پوستر هم ویشل شوي دي.
د لیک لوست برنامې  ۱۳۹۶۶ټوکه کوتابونه چاپ او ویشل شوي دي ،برسېره پردې د پراختیايووي بودجې څخه په ګوټې اخیستنې د
لیک لوست  ۹۱۹۶۶ټوکه نوي درسی کوتابونه چاپ او وېشل شوي دي.د پاتي لیک لوست زده کوونکو لپاره  ۶۰۱۶۶۰ټوکه
پخواني کوتابونه وېشل شوي دي.
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 -3ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو سمبالول
 ټول  265ریاضي کیټونه تولید شوي ،چې له یادو کیټونو څخه د تیرو کلونو د کیټونو په ګډون د ریاضي  4415کیټونه د  42والیتونو
د عمومي زده کړو ښوونځیو ته ویشل شوي ،همدارنګه  34کیټونه د کابل ښار ښوونځیو ته ویشل شوي دي  .د کیټونو ویشلو لړۍ
نورو والیتونو ته روانه ده.
 د ساینس مرکز او د والیتونو د ساینس مدریتونو لپاره  43د کمپیوټر خونې جوړي شوي .د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژي وزارت
لخوا د  395بابه ښوونځیو لپاره د  395کمپیوتر خونو جوړولو پړاوونه بشپړ شوي دي ،د  4555ښوونځیو لپاره د  4555کمپیوترونو
اسناد د کار الندې دي.
 همدا راز په ۶۹والیتونو کې د مدرسو لپاره  ۱٪کیتونه ویشل شوي دي.
 -4د کارکوونکو روزنه او وړتیا لوړول
 د ښوونځیو د ساینس الربراتوارونو د مستحضرانو د وړتیا لوړولو په موخه ،ټولټال  ۱۱۰تنه مستحضران او  ۶۱۳۱تنه د ساینس
ښوونکي د ساینسي مضمونونو تدریس میتود په برخه کې د ساینس مرکز د علمي غړو له خوا د مرکز او والیتونو په کچه تر روزنې الندې
نیول شوي دي .یاد روزنیز پروګرامونه د مستحضرانو او ښوونکو د وړتیا لوړولو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی دی.
 د ساینس او ریاضیاتو ښوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه ،اړینې روزنې د ساینس د تجربو او ساینسي مضمونونو د میتود د څرنګوالي په
هکله د کیمیا ،ریاضي ،فزیک،بیولوژي ،کمپیوټر اولومړني ساینس په برخو کې ټولټال  122,3تنه ښوونکو ته د ساینس مرکز د علمي
غړولخوا د مرکز او والیتونو په کچه په عملي او نرري بڼه روزنه ورکړل شوېده .یادې روزنې د ښوونکو د ظرفیت لوړولو په برخه کې اغېزمن
رول لوبولی دی.د ټولټال  42262تنه مرکزي کارپوهانو ،د څارنې امرینو او د والیتونو د ښوونیزې څارنې غړو ته د مضموني څارنې ،پالن جوړونې ،رپوټ
ورکول او فیډبک په برخو کې روزنیز ورکشاپ دایر او روزنه ورکړل شوي ده.












د عمومي زده کړو له ښوونځيو څخه د تخنیکي څارنې د ترسره کولو او د څارنیزو غړو د مسلکي ظرفیت لوړولو په موخه ټولټال ۶۶۱۱
تنه څارنیز غړي چې د عمومي زده کړو له ښوونځيو څخه په دوامداره توګه څارنه کوي د ښوونیزې څارنې د لوې ریاست د مسلکي
کارپوهانو او د مرستندویه ادارو د سرمربیانو لخوا مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي.
د مرکز او والیتونو په کچه د اسالمي زده کړو مرکزونو د ښوونیزو څارنو ( )۱۱۱غړو ته د د منجمنت او تدریس میتود په اړه اړینې روزنې
ورکړل شوي دي ،دا ښوونې د اسالمي زده کړو مرکزونو اداري او تدریسي چارو ښه والي لپاره اغیزمنې واقع شوي دي.همدا راز د اغېزمن
تدریس څخه د استفادې په برخه کې ( ) ٪٪۱تنه مدرسین تر روزنې الندې نیول شوي.
د ښوونکو د روزنې لوې ریاست  ۶۰۱۱تنه علمي او مسلکي غړو ته د مرستندویه موسسو په مرسته په بېالبېلو برخو کې روزنه ورکړل
شوې او مسلکي ظرفیت یووې لوړ شوی دی.
د پالن له مخې د نصاب د پراختیا ،د کمپیوټر ،معلوماتي او ارتباطي ټکنالوژۍ څخه د ګوټې اخیستلو او د انګلیسي ژبې پهبرخو کې د
ښوونیز نصاب د پراختیا لوې ریاست  ۳۱تنه کارکوونکو ته اوږد مهاله او لنډ مهاله عملي او نرري برنامې برابرې شوي دي ،چې لهیادې
شمېرې څخه ( ) ۱۱تنه علمي کارکوونکي د انګلیسي ژبې په دوه ګروپونو کې د ریاست دننه تر روزنې الندې نیول شوي دي .په هرات او
کابل کې ذ درېيمې ژبې  ۶۹تنه ادیتوران ۶۱ ،تنه دژبې البراتوارونو جوړیدو او  ۶۰تنه د مفرداتو په اړه په ترکیه کې اړینې روزنې لیدلي
دي.
په ورته وخت کې د دې ریاست ( ) ۶۱تنه علمي غړي کابل پوهنتون او د ښوونې اوروزنې پو هنتون ته د ماسټرۍ پروګرام ( ) ۶کس
ماسترۍ لپاره هندوستان هیواد او  ۶کس د دکوتورا دورې لپاره ایران ته ورپیژندل شوي او شامل شوي دي ، .همدارنګه ټول علمي غړی
د ښوونې اوروزنې ظرفیت لوړولو په څلور میاشتني پروګرام کې د کورنیو او بهر نیو ځانګړپوهانو سره ګډون کړي دی.
د نایک او  GIZموسسو په مالتړ ( ) ۶٪روزنیز ورکشاپونه د تدریس اصولو ،ازموینې او درجه بندۍ ،ټولګي مدیریت ،پیداګوژی د
تخنیکي علومو د ۶۱، ۶۶، ۶۱ټولګیو په برخو کې دایر او په ټول هیواد کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو  ۱۰۹۶تنه استادان د ( ۹۱۱
) تنه ښځینه وو په ګډون تر اړینې روزنې الندې نیول شوي دي .
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 د مرکز  ،والیتونو او ولسوالیو په کچه ټول ( ) ٪۳۱۰تنه ښوونکېي او د لیک لوست کارکوونکو ته چې (  ) ۶۹۱۰تنه یووې ښځینه دي
اړینې روزنې وړکړل شوي دي  ،چې  ۹۳۰٪تنه دلیک لوست ښوونکي ۶۱۰۰ ،تنه د حرفوي ښوونکي ۱٪۶،تنه اداري کارکوونکي او
څارنې غړي وو ،یادې روزنې د مرکز او والیتونو په کچه د همکارو موسسو له خوابرابرې شوي دي .
ب :انډولیز الس رسی
 په ټول هېواد کې  ۳٪۶۱۱۱تنه زده کوونکي ،چې  ۰۱سلنه یووې نجونې دي د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې نوي جذب شوي
دي .دنویو زده کوونکو د جذب سره ددې پروګرام په دولتي او خصوصي ښوونځیوکې د زده کوونکو ټول شمېر  ۳۱۰۱۳۱۱تنو ته
زیاتوالی موندلی ،چې  ۹۰۵یووې نجونې جوړوي.
 د ټول هېواد په کچه ښوونې اوروزنې ته د ماشومانو الس رسی او اړتیاوو پوره کولو په موخه ،د هېواد په  ۱۱والیتونو کې هغه
سیمې  ،چې د نویو ښوونځیو جوړولوته اړتیا لري ۶۰۹ ،نوي لومړني ښوونځي د ښوونځیو جوړولو معیارونو او کړنالرو سره سم
جوړ شوي دي .د نویو ښونځیو په جوړیدو سره ددې پروګرام د ټولو ښوونځیو شمېر  ۶۱٪۹۱بابو ته رسیږي .
 د اسالمي زده کړو په مرکزونو کې ټول ټال  ۰۱۱۱۶تنه طالبالعلمان چې  ۹٪۵سلنه یووې نجونې دي نوي جذب شوي دي  ،د نویو
طال العلمانو د جذب سره د دې پروګرام دټولو طال العلمانو شمېر  ۹۰۱۰۰٪تنه  ،چې  ۱٪سلنه یووې نجونې دي زیاتوالی و
موند.
 د هېواد په  ۱۰والیتونو کې د شته کړنالرو او مقرراتو او د سیمې خلکو د غو ښتنو سره سم د سروي په اساس  ۱بابه دارالحفاظونه
او  ۹۰مدرسې نوي جوړې شوي دي  ،چې له مخې یووې د اسالمي زده کړو د مرکزونو ټول شمېر ۶۶۱۳بابو ته رسیږي.
 د ښوونکو د روزنې په دولتي او خصوصي مرکزونو کې ټولټال  ۱۱۱٪۱تنه زده کړیاالن چې  ٪۶سلنه یووې نجونې دي نوي جذب
شوي دي .د نویو زده کړیاالنو په جذب سره د ښوونکو د روزنې د ټولو زده کړیاالنو شمېر  ۹۳۱۱۱تنو ته د  ٪٪سلنه ښځینه وو په
ګډون رسیږي.
 ټولټال  ۱۰۱۱۰تنه زده کړیاالن چې  ۱۰سلنه یووې نجونې دي د کانکور د ازموینې او تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې لخوا نوي
جذب شوي د ي .د نویو زده کوونکو د جذب سره د دې پروګرام د ټولو زده کونکو شمېر  ۱۰۶۱۱تنو ته رسیږي ،چې ۱۱سلنه یووې
نجونې دي.
 د ټول هېواد په کچه د لیک لوست په  ۶۶۰۳۶بابه کورسونو کې ټولټال  ۶۳۱۰٪۰تنه د لیک لوست زده کوونکي جذب شوي دي
چې له یادې شمېرې څخه  ۶۱٪۱۳۹تنه نارینه او  ۳۶٪۱۶تنه ښځینه دي.
ج :ځواب ویونکی ،روڼ او اغیزمن مدیریت
 -1معلوماتي تکنالوژي پراختیا
 د معلوماتي تکنالوژي پراختیا په موخه او د مرکز د نټورک شبکې سره د د والیتونو پوهنې ریاستونه او د پوهنې ریاستونو ټولې
څانګې نښلول شوي دي او دمرکز او والیتونو په کچه ډیټا سنټر سیستم او همدارنګه tv Hiilاو  Disaster recoveryسیستم هم
فعال شوي دي.د وزارت مرکزي سیستم سره د والیتونو پوهنې ټول ریاستونه نښلول شوي  ،همدا اوس د پو هنې  ۹۰ریاستونه له
 EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter netاو نورو خدمتونو څخه ګوټه اخلي.
 د معلوماتي تکنالوژي ریاست  CMIS، Moe Data Centeسیستمونه یا د شهادتنامو سیستم  Teacher Box،یا د ښوونکو
صندوق ( پنډ) HR ،یا د بشري سرچینو سیستم HP MIS ،معاشاتو سیستم EMIS ،سیستم د وزیر صی سره د لیدنو د
تنریم سیستم ،د وزارت په مرکز کې د امالکو او د روغنیاتو بدلولو لپاره خدماتو ریاست سیستم او ،BEPET ،CMIS ،SMIS
 PAYROLLسیستمونه په والیتونو کې تل فعال دي او مسؤلین ورته الس رسی لري.
 د هر اړخیزو معلوماتي او واحد سیسټم په چو کاټ کې د معلوماتو بېال بېلو سیستمونو د یو ځای کولو چارې پیل شوي دي .د
بشري سرچینو تشکیالتي سیستمونه  ،پیرول او اس ای ام سیستم په یو واحد معلوماتي سیسټم بدلون مومي .د د بېالبېلو
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سیسټمونو د ادغام او د یو واحد معلوماتي سیسټم رامنځته کول د د معلوماتود سمون او کره کیدو المل شوي اود دوه ګونو
ارقامو د مخنیوی کوي ..د نور ټولو سیتمونو د یو ځای کولو بهیر تر کار الندې دی.
 -2ښوونیزه څارنه
 د ښونیز څارنې غړو د ټاکل شوي پالن او څارنیز و کړنالرو سره سم په ټولګیو کې د تدریس ښه کولو ،د زده کوونکو پوهې کچې
لوړولو ،د ښوونکو تدریس طریقې ،د ښوونځیو مدیریت او نورو په اړه د عمومي زده کړو  ۶۱٪۹۳بابه دولتي او خصوصي ښونځیو
څخه څارنیزې لیدنې ترسره کړي دي.
 د تخنیکي او مسلکي مرکزونو د تدریس وضعیت ښه کولو په موخه د ټول هېواد په کچه د  ۱۰۱تخنیکي او مسلکي زده کړو دولتي
مرکزونو د لېسو اوانسټیټونو په ګډون څارنیزه لیدنه ترسره شوې .برسیره پردې ،د  ۹۰خصوصي تخنیکي او مسلکي زده کړو
انسټیټونو څخه هم څارنیزه لیدنه سرته رسېدلې ده .څارنیزو موندنو او لیدنو په اساس اړوند مسؤولینو او ښوونکو ته الزمې
الرښوونې ترسره شوي او د ستونزو لنډ رپوټ د ښوونځیو او انسټیټونو اړوند مسولینو او د مرکز په کچه لوړ پوړو چارواکو ته د هوډ
نېونې په موخه وړاندي شوی دی.
 د لیک لوست له  ۶۶۰۳۶کورسونو څخه د والیتي او ولسوالۍ اړونده څارنيزو غړو له خوا څارنه او لیدنه ترسره شوې ده .دوامداره
څارنه د تدریس د کیفیت د ښه والي او د لیک لوست زده کړو په کورسونو کې د زده کړې المل ګرځېدلی.
 -3ښوونکو ګمارنه
 د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې د ښوونکو کمښت او اړتیا پوره کولو په موخه د ښوونکو ټول بستونه ،د ټول شموله کانکور
ازموینې لپاره د ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو کمېسیون ته استولي وو ،تر دې دمه د بشري سرچینو ریاست ګمارنې برخې ته
د کابل ښار او کابل والیت اړوند  ۹۱۹۶تنه ښوونکي د وروستیو پړاوونو بشپړولو په موخه رپوټ ورکړل شوی دی .هغه ښوونکي،
چې والیتونو پورې اړه لري ،پایلې یووې نېغ په نېغه د والیتونو پوهني ریاستونو ته لیږل کیږي او په هغه څای کې یووې د ګمارنې چارې
بشپړیږي.
 په لري پرتو سیمو ،کلو او بانډو د ښځینه ښوونکو د کمښت د اړتیاوو پوره کولو په موخه ،ټولټال ( ) ۹۱۱۱تنه ښځینه ښوونکي
پالن کې شامل شوي وو ،چې له یادې شمېرې څخه  ۱۱۱۰تنه ښځینه ښوونکې د ټول هېواد په کچه ګمارل شوي او د عمومي زده
کړو په ښو ونځیو کې په تدریس بوختې دي.
 د اسالمي زده کړو برنامې د ښوونکو  ۱۱۱بستونه د ټول شموله کانکور ازموینې د اخیستو په موخه د ملکي خدمتونو او اداري
اصالخاتو کمیسیون ته معرفي شوی وو ،د یاد کمیسیون لخوا د ازادې سیالۍ ازموینې وروسته  ۶۹۱تنه بریالي پیژندل شوي او د
اسالمي زده کړو مرکزونو کې د مدرسینو په توګه ګمارل شوي دي.
 د ښوونکو روزنې د  223نوماند استادانو نوملړ بشپړ شوی ،او له یادې شمېرې څخه  253تنه نوماند استادان چې  39تنه یووې
ښځینه دي بریالي شوي او د ښوونکو روزنې مرکزونو کې ګمارل شوي دي .د پاتې استادانو اسناد تر دوران الندې دي .
 د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون له الرې د تخنیکي او مسلکي زده کړو برنامې د ښوونکو () ۱۰۱والیتي
بستونه او ( ) ۶۱۰مرکزي بستونه د ازادې سیالۍ له الرې اعالن ته سپارلي .په ( )۶٪والیتونو کې د ښوونکو بستونو د ازموېنې لپاره
د لنډ نوملړ بهیر بشپړ شوی .دم ګړۍ له ( ) )۱۱۶تنه استادانو له جملې څخه ( ) ۶۱۱تنه په مرکز او ( ) ۰۶تنه د تخنیکي او
مسلکي زده کړو په ښوونځیو او انسټیټونو کې ګمارل شوي دي.
 د ( )CBRله الرې چې د پوهنې وزارت ته په  ۶۹۳۱او  ۶۹۳۱کلنو کې  ۱۱تنه ونډه ورکړل شوی وه ،چې  ۱۱تنه په  ۶۹۳۱کال او
 ۶۱تنه په  ۶۹۳۱کال کې له دې الرې کمارل شوي دي .په ټولیزه توګه ۹۰کلیدي بستونه چې  ۱۳بستونه د والیت د پوهنې
ریاستونو  ۹ ،بستونه د مرکزي لوې ریاستونو او  ۱بستونه د مرکزي امریتونو اړوند دي.
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 -4چمتو شوي ځمکې اود ښوونکو لپاره د استوګنو نمرو ویشل
 په ( ) ۹۰والیتونو او کابل ښار کې ( )۶۰۳٪۹۱۱جریبه ځکمه د مرستې په ډول له خلکو څخه تر السه شوې .همدارنګه د کابل
والیت په  ۶۹ولسوالیو کې د  ۹۱بابه ښوونځیو او  ۱بابه انستیتونو لپاره ټوله ( ) ۹۳۱۹۹۹جریبه ځمکه تثبیت شوې ده .په ورته
وخت کې ( )۳۱۱جریبه ځمکه د ښوونکو استوګنیز ښارګوټي لپاره ،چې  ۶۳۶۱استو ګنې نمرې کیږی د ننګرهار ،بلخ ،او
دایکندي والیتونو په ښوونکو ویشل ښوې دي .همدارنګه  ۱۱۱۱جریبه ځمکه د خوست والیت په څلورو سیمو کې د ښوونکو
ښارګوټي جوړولو په موخه پېرل شوې او د تثبیت چارې یووې روانې دي.
 د پوهنې د غص شویو جایدادونو څخه  ۱۳۱۱جریبه ځمکه چې د ښوونځیو ودانۍ ،دوه دربنده حویلۍ او  ۹۱بابه هټۍ کېږي د
تخار ،پروان ،کابل والیت ،کابل ښار ،بادغیس ،پکوتیا ،پکوتیکا ،بغالن ،بدخشان او فاریاب په والیتونو کې له زورواکو او
غاصبانو څخه خالص شوي دي.
 -5د پو هنې پیاړتیا لپاره د خلکو مرستې او مالتړ
 د ښوونځیو اداري شورا ګانو لخوا د پو هنې ریاست ،ولسوالیو پوهنې امرینو او والیتی کارکوونکو سره په همغږۍ ټولټال (
 ۶۳۰۳۱۰۰۱٪افغانۍ ،چې د  ۱۰۱۰۱۱۱امریکايووي ډالرو سره برابر دي د پوهنې د مالتړ او پیاوړتیا لپاره د اعانې په توګه راټولې
شوې دي .په دې مرستو کې د ځمکو ډالۍ ،د ټولګیو جوړیدل ،د کارونو حشر ،ښوونځیو رغونه او نغدي پیسې شاملې دي .د
یادونې وړ ده ،چې د ښوونځي مدیریت سره په همغږۍ د هر ښوونځي مرستي د هماغه ښوونځي د اداري شورا لخوا په شفاف ډول
لګول کیږي.
 -6شکایتونو ته رسېدل او داخلي پلټنې بهیر ترسره کول
 د داخلي پلټنې ریاست د پالن سره سم په  429,کال کې  33مرجعې د والیتونو او  62مرجعې د مرکز په کچه تر خپل پالنې پلټنې
الندې نیولي چې له یادو مرجعو څخه  33,ټوکه دوسیووې پلټول شوي او  66یووې تر دوران الندې دي؛
 له ټولو  412934234,افغانیو څخه چې د دولت حساب ته د ستنېدو وړ وې 322222,91 ،افغانۍ ترالسه شوي او 43263,2132
افغانۍ تر دوران الندې دي.
 -7د پالنونو پلي کولو څخه د رپوټونو وړاندې کول
 د والیتونو په کچه د عملیاتي پالن د پلي کولو د پرمختګ میاشتني او ربعوار رپوټونه چمتو او د مرکز او والیتونو په کچه ګوټه ترې
اخېستل شوې ده .د پوهنې وزارت د عملیاتي پالن د تطبیق پر وړاندې د السته راوړنو شپږ میاشتنی او نهه میاشتني رپوټونه په ملي
کچه چمتو شوي او د کارونکو د ګوټې اخیستنې وړ ګرځیدلي دي.
 د پایلو پر بنسټ کلني پالن د تطبیق رپوړټ ،د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د عمل پالن د تطبیق رپوټ او د بهرنیو او کورنیو
ادارو په غوښتنه له (  ) ۱٪څخه زیات ځانګړي رپوټونه چمتو او د اړوند ادارو په واک کې ورکړل شوي دي.
 د  ۶۹۳۱کال لپاره د هېواد له ټولو والیتونو له ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو څخه احصاییوي معلومات راټول شوي او احصاییوي
ډیتابیسونه مرکز ته را رسېدلي .د نوموړو والیتونو د ډیټابیسونو د ارقامو د پاکولو عملیه ترسره شوې چې په ترڅ کې ډیتاسیټ بشپړ
شوی او د پوهنې وزارت د وی سایټ له الرې ګوټه اخیستونکو لپاره د ګوټې اخیستنې وړ ده.
 د ښوونې او روزنې د سکوټور ګډه کوتنه د پوهنې وزارت د کورنیو او بهرنیو ښکېلو مرستندویه موسسو په همغږۍ او سال مشورې سره
په ( ) ۰والیتونو (ننگرهار ،بدخشان ،فاریاب ،بلخ ،لغمان ،هرات ،سمنگان ،کندهار) تر سره شوې او په اړه یووې والیتي
رپوټونه بشپړ شوي ،او مرکزي رپوټ تر کار الندې دی.
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د السته راړنو او پرمختګونو سره سره د پوهنې وزارت ال هم ځینې مهمې ننګونې لري  ،چې په الندې ډول ورڅخه یادونه کېږي:
¬
¬

¬
¬
¬
¬
¬

( ) ۹۹٪میلیونو څخه زیات ماشومان ،چې عمر یووې ښوونځي ته دتګ لپاره برابر دي له ښوونځي څخه بهر او ښوونې او روزنې ته
السرسی نه لري.
په دېری سیمو کې د تشکیل د کمښت له امله چې نویو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو جوړولو ته یووې اړتیا لرله ،نه دي جوړ شوي .او
د ښوونځیو تر منځ د زیات واټ شتون له کبله د ښوونځي عمر برابر ماشومان په ځاګړي توګه نجونې ښوونځي ته له تګ او د سواد
له نعمت څخه بې برخې شوې دي.
په څینو سیموکې دامنیتي ستونزو له امله یو شمېر ښوونځي تړل شوي ،او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه یووې نیولې ده.
په ښوونځیو کې د درسي کوتابونو کمښت یو له مهمو ستونزو څخه ده ،چې د ښوونې او روزنې پر کیفیت باندې ناوړه اغېزه کړې ده.
په ښوونځیو کې د ښڅینه مسلکي ښوونکو کمښت په ځانګړي توګه په کلیو کې ،یو له هغو الملونو څخه ،چې له امله ي وې د
تدریسي بهیر کیفیت او ښوونه زیانمنه شوې ده او تر دې دمه نه ده حل شوې.
 ٪۱سلنه ښوونځي او ښوونیز مرکزونه د ودانیو او اړتیا وړ توکو کمښت سره مخ دي او پکې خوندي چاپیریال ندی جوړ شوی ،دا
وضعیت د زده کړي د دوام لپاره د زده کوونکو لیوالتیا کمه کړېده.
د عملیاتي پالن د یو شمېر مهمو فعالیتونو په ترسره کولو کې د الزمې بودجې د نه شتون له امله ځنډ رامنځته شوی.
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دویمه برخه
د درې ګونو عرصو پر بنسټ د پام وړ کړنې او پرمختګ
کیفیت او تړاو
ټولیزه موخه
زده کوونکي په ټولو کچو( پوهې ،مهارتونه ،څارنه او د ارزښتونو تر السه کول ،چې یو سالم ،الرښود  ،مسولیت منونکي او تولیدونکی)
وګړي دی او هغه د ټولنیزې هوساینې اغیزمن خوندیتوب او ونډې اخیستنې لپاره چمتو او په کورنیو او نړیوالو بازارونو کې ددوامداره او
خوندي استخدام لپاره سمبالوي.
د کړنو پرمختګ
د کیفیت او تړاو په برخه کې د نصاب پراختیا ،ښوونیزو مرکزونو سمبالښت ،د ښوونکو او کارکوونکو روزنه ،درسي او ښوونکو الرښود
کوتابونو چاپ او ویشل شامل دي ،د ټولو برنامو په کچه کړنې ترسره شوي او په دې برخه کې ټولو شاملو فعالیتونو پرمختګ کړي ،چې د
برنامو په توپیر سره يووې په الندې ډول یادونه کیږي:
 .1،1عمومي زده کړې
 .1،1،1دریاضیاتو کیتونو ،بیولوژي مدل ،البراتوار میزونه ،البراتوار څوکۍ ،د ساینس او ریاضیاتو چارتونه ،محیطی ساینس کیتونو
تولید او د عمومي او اسالمي زده کړو مرکزونو ته وېشل
ښوونیزې تکنالوژي او ساینس مرکز لوې ریاست د ښونیزو کیټونو د تولید او وېش مسؤولیت په غاړه لري .دا ریاست ښونیزو توکو او ښونیزو
میتودونو د کیفیت د اروزنې څخه په الس راغلو پا یلو پر بنسټ د بېال بېلو مضمونونو د ښوونیز و کیټونو د تولید پالن چمتو کړي دي .په ورته
وخت کې د بېال بېلو مضمونونو ښوونیز چارټونه او البراتوارونو سمبالولو تدارکاتي پالن جوړ او د اړتیا وړ تجهیزاتو پیرلو او چمتو کولو په موخه یووې
اړونده ادارو ته لیږلی دی .د تجهیزات وېش د پالن پربنسټ ترسره کېږي.
په روان  ۶۹۳۱کال کې د ریاضي  ٪۱۱کیټونه تولید شوي دي ،د تېرو کلونو دتولید شویو کیتونو په ګډون د ریاضي  ۶۶۰۱کیټونه د تخار،
پنجشیر ،خوست ،سرپل ،دایکندی ،زابل ،غور ،نورستان ،بغالن ،کندز ،پروان ،غزنی او هرات والیتونو ښوونځیو ته ویشل شوي دي،
همدارنګه  ۶۱کیتونه د کابل ښار ښوونځیو ته ویشل شوي دي او نورو والیتونه ته د کیتونو د وېش لړۍ روانه ده .
برسېره پردې په  ۶۹والیتونو کې (تخار ،پنجشیر ،خوست ،سرپل ،دایکندی ،زابل ،غور ،نورستان ،بغالن ،کندز ،پروان ،غزنی او
هرات) دیني مدرسو ته  ۱٪کیتونه ویشل شوی دي.
په و رته وخت کې د مرکز  34بابه ښوونځیو او  42والیتونو لپاره د بیولوژي  1355بېال بېل
مډلونه  44155ښوونیز چارټونه چمتو  ،چې له هغه جملې څخه  43656چارټه د والیتونو د
عمومي زده کړو ښوونځیو ته ویشل شوي او د ګوټې اخیستنې وړ کرځیدلي دي.
همدارنګه د ساینس مرکز ریاست د مسلکي غړو له خوا  4225پای وې د البراتوار څوکۍ چمتو
او د هغه څخه  ۹٪۱پای وې د والیتونو او مرکز ښوونځیو ته ویشل شوي دي .د نورو والیتونو
ښوونځیو ته د البراتوار میزونو ویشل دوام لري .د مناسبې بودجې او خامو توکو نه شتون له امله
د البراتوارونو څوکۍ چمتو شوي نه دي.
 .1،1،2د عمومي زده کړو ښوونځیو د ساینس او ریاضي ښوونکو ،کمپیوټر او ساینس البراتوارونو مستحضرانو روزنه
د ښوونځیو ساینس البراتوارونو مد ستحضرانو وړتیا لوړولو په موخه د ساینس مرکز د علمي غړو له خوا  ۱۱۰تنه مستحضران او  ۶۱۳۱تنه د
ساینس ښوونکي په بلخ ،فاریاب ،بادغیس ،سمنگان ،سرپل او پنجشیر والیتونو کې د ساینس تجربو او د ساینسي مضمونونو د میتود زده کولو لپاره
په مرکز او والیتونو کې د روزنې الندې نیول شوي دي ،د مستحضرانو او ښوونکو د وړتیا په لوړولو کې د روزنیزو برنامو دایرول اغیزمن رول لري.
8

 .1،1،3د البراتوارونو او ساینس ریاضیاتو په برخه کې د ښونیزې څارنې غړو لپاره ښونیزو سیمنارونو جوړول
د روزنیزسیمنارونو تنریمول ،چې د تدریس کیفیت په ښه کولو کې مهم رول لري ،په مر کز او والیتونو کې د ښوونیزې څارنې ۶۱تنه
غړي د البراتوارونو او تدریس میتود له روزنو څخه برخمن شوي ډي ،ګډون کوونکو د روزننیز سیمینار څخه په استفادې د البراتوارونو د
تجربو او ساینسي مضمونونو د تدریس میتودونو او معیارونو په اړه پوره پوهاوی تر السه کړی دی.
 .1،1،4په سی ډي ګانو کې تصویر شویو تجربو لیکل او د هغو ویشل عمومي زده کړو ښوونځیو ته
د ساینس مر کز ریاست علمي غړو د منرم پالن سره سم د ساینسي مضمونونو عملي تجربي د تصویر په شکل په سي دي ګانو کې
تولیدوي  ،ترڅو په ښوونځیو کې په اسانۍ سره د تل لپاره د استفادې وړ وي  ،دا بهیر د علمي غړو په مشوره او د دې ریاست د تخنیکي او
ښوونیزو توکو د تولیدي برخې په مرسته ترسره کېږي .په سي دي ګانو کې د تجربو د ثبت بهیر جریان لري ،او ساینسي مضمونونو عملي
تجربې له  ۱۱۱۱څخه زیاتو تصویري سی دي ګانو کې ثبت او والیتونو ته دګوټې اخیسننې لپاره ویشل شوي دي .
 .1،1،5د ساینس او کمپیوتر په البراتوترونو د عمومي زده کړو ښوونځيو سمبالول
د پوهنې وزارت د ساینس مر کز ریاست هر کال د عمومي زده کړو ښوونځیو د کمپیوتر او ساینس البراتوارونو تجهیزاتو اړتیاوي راټولوي
او توحید وي ،دهغو پر بنسټ د مالي سرچینو د تامین او پلی کولو لپاره يووې د پوهنې وزارت په عادي او پراختیايووې پالنونو کې شاملوي .د
ساینس مرکز د لوې ریاست او مرستندویه موسسو له خوا په مرکز او والیتونو کې د عمومي زده کړو ښوونځیو ته  255بابه البراتوارونه ویشل
شوي دي ،برسیره پردي ،د ساینس روزنې او تدریس پورې اړ وند درسي ممد ۳۱۰۱ ،بیولوژي مډلونه  ۹۱۱۱۱ټوکه د ساینس تجربو الرښود
کوتابونه  ۶۱۹۳۳،ښوونیز چارتونه  ۳۱۳۳،عدده د ساینس او ریاضي کیتونه او  ۹۱۳د
البراتوار میز او څوکۍ شاملي او د هېواد مرکز او والیاتو ښوونځیو ته ویشل شوي دي
په ټولیزه تو ګه د  ۶۱کمپیوتر خونو څخه  ۶۱کمپیوتر خونې په  ۶۱والیتونو کې
دساینس مرکز  ۶۱مدیریتونو او  ۱په ساینس مرکز کې جوړ شوي دي .د  ۱۳۱بابه ښوونځیو
لپاره  ۱۳۱کمپوتر خونو تدارکاتي پړاونه بشپړ شوي دي ،یاده پروژه د مخه د مخابراتو او
معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د ګوټونکي شرکت د قرارداد تر السلیک پورې مخ ته الړه او د
بېالبېلو الملونو له امله ودرول شوېده ،برسېره پردې ،له ټولو والیتونو څخه  ۶۱۱۱بابه
ښوونځيو د کمپیوټر خونو جوړولو په موخه غوره شوي او جدولونه یووې جوړ شوي دي.
 .1،1،6په برېښناي ي وسایلو باندې د البراتواري تجربو د ثبت سټوډیو تجهیزول (کمرې ،الیټونه ،درې پایه ،مایک او)...
د ساینس مرکز لوې ریاست د البراتوراي تجربو د ثبت سټودیو یووې د لږو تخنیکي امکاناتو په لرلو د لومړي ځل لپاره د پوهنې په تاریخ
رامنځته کړه ،تر دې دمه له  ۰۱۱څخه زیاتې البراتوارې تجربې په یاده سټوډیو کې په انڅوریزه توګه ثبت شوي دي.
یاده سټوډیو عصري تجهیزاتو ته اړتیا لري ،چې په دې برخه کې پروپوزل جوړ او د اترا ادارې ته د پوهنې وزارت تر سرلیک الندې استول
شوی دی.
 .1،1،7د هېواد په  ۹۳والیتونو کې د  ۱۷۷۷مستخضرانو (البرانت) ساینس او ریاضیاتو مضمونونو ښوونکو روزنه
د ساینس او ریاضیاتو ښوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه ،اړینې روزنې د
ساینس د تجربو او ساینسي مضمونونو د میتود د څرنګوالي په هکله د کیمیا،
ریاضي ،فزیک،بیولوژي ،کمپیوټر اولومړني ساینس په برخو کې ټولټال 122,3
تنه ښوونکو ته د ساینس مرکز د علمي غړولخوا د مرکز او والیتونو په کچه په
عملي او نرري بڼه روزنه ورکړل شوېده .یادې روزنې د ښوونکو د ظرفیت لوړولو
په برخه کې اغېزمن رول لوبولی دی.
د ساینس د ښوونکو او مستحضرانو د روزنې بهیر
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 .1،1،1د زده کوونکو او ښوونکو شمیر سره سم د عمومي زده کړو درسي او د ښوونکو الرښود ک تابونو چاپ او ویشل
د عمومي زده کړو د کوتابونو اړتیا پوره کولو په موخه ،د عمومي زده کړو د درسي او ښوونکو الرښود  ۰۳میلیونه ټوکه کوتابونو چاپ تر
کار الندې دی او په دوو الندې برخو کې شامل دي:
.۶د  USAIDله الرې ،د  ۱۱میلیونه ډالرو په ارزښت  ۹۱میلیونه ټوکه کوتابونو چاپ او لېږد پروژه د بیاورکړې لګښت په شرط
تمویلیږي چې دیادې پروژې تدارکاتي بهیر نړیوال خالصې داوطلبۍ ( )ICBله الرې د تدارکاتو ملي ادارې له خوا ترسره کېده ،د اسنادو د
ارزونې په ترڅ کې د داوطلبانو په افر کې د جعل موضوع تر نرره ورسېده چې وروسته یاد بهیر د تدارکاتو د ملي ادارې او تمویل کوونکو په
همغږۍ فسخه او بیا ځلي به اعالن ته وسپارل شي.
 NCB .۱پروژه ،چې  ۶۱۹۱میلیونه ټوکه درسي کوتابونو چاپ (بهیر چاپ او بسته بندۍ شرکت) سره قرارداد شوي ،چې
ديد،تړون
شاملچاپ
الرښود کتابونو د
وزیر د دريس
( )۰۳۱۱۱۱۱۱ټوکه درسي کوتابونه او ( )٪۹۱۱۶۱ټوکه د عمومي زده کړو  ۶۱-۶۱ټولګیو د د پوهنې
چېلیکپه دهم مهاله
ښوونکو
السلکیک حال
وخت کې د دواړو داوطلبو پروژو سره (ملي خالصه داو طلبي ( )NCBاو نړیواله خالصه داوطلبي ( )ICBکې شاملي دي ،پالن شوي درسي
کوتابونه به له چاپ څخه وروسته د هېواد ټولو ښونځیو ته ووېشل شي.
 .1،1،1په(مرکز ،والیت ،ولسوالۍ) کې د بېالبېلو کچو څارنې غړو ،امرینو او متخصصینو روزنه
د ښوونیزې څارنې لوې ریاست هر کال د کارپوهانو ،امرینو او څارنیزو غړو د ارزونې پایلو پر بنسټ د هېواد د مرکز او والیتونو په کچه د
وړتیا لوړولو او روزنې پالن جوړ چې له مخې یووې د څارنې کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه د مرکز او په والیتونو په کچه روزنیز ورکشاپونه
دایریږي . .د  ۶۹۱۹تنه متخصیصین ،پوهنې ریاست څارنې غړي ،د والیت ښوونیزې څارنې امرینو لپاره په  ۶۹۳۱روان کال کې علمي
ورکشاپونه جوړ شوي او وړتیاوې یووې د مضموني څارنې ،پالن جوړونې ،رپوټ ورکولو او د ښوونکو فیدبک په برخه کې لوړې شوي دي .د
يادونې وړ ده ،چې دا روزنه د یونیسف اداری ،افغان ماشومان لولي ،اغا خان بنسټ او اسیا بنسټ په مالي مالتړ ترسره شوې ده،
همدارنګه د یو شمیر کارکوونکو لپاره هم مهاله له لګښت څخه پرته روزنې د څارنیزو لیدنو پر مهال د متخصیصینو له خوا ورکړل شوي دي.
 .1،1،11د نوي ښوونیز نصاب پر بنسټ د زده کوونکو ښوونیزې پایلو ارزونې معیارونو چوکاټ پراختیا او طرحه
د پوهنې وزارت ښوونیز نصاب لوی ریاست د ملي سټنډردونو او نصاب چوکاټ د پراختیا وروسته ،د نویو درسي کوتابونو او درسي
مفرداتو په نرر کې نیولو د متخصصینو سره په مشوره د زده کوونکو ښونیزې ارزونې چوکاټ کوتلی او اصالح کړي ده .د ملي چوکاټ وروستي
کولو لپاره د ښوونکو روزنې ریاست مسلکي غړو ،ښوونیز نصاب ،ښوونیزې ارزونې او څارنې ،علمي شو را او د کابل ښار ښوونکو سره څلور
مشورتې غونډې جوړې شوي او د دې سند منځپانګې په اړه یووې نررونه او د ارزونو ډولونه ،چې د پوهنې سیستم لپاره په نرر کې نیول
شوي دي ،راټول او په سند کې ځای په ځای شوي دي .د الرښود ،سوالونو بانک او پالیسیو د پراختیا لپاره د پوهنې وزارت په همږۍ د یو
نیسف اداري د دندو الیحه چمتو او اعالن ته سپارلې ،تر څو په اړه يووې یوه متخصصه کمپنۍ ،چې د پوهنې وزارت سره په دې برخه کې
مرسته وکړي ،د دې اسنادو برابرولو وروسته په ازمایښتي توګه په څو ښوونخیو کې او ان په ټول هېواد کې به پلي شي .د ملي ارزونې
چوکاټ چمتو او دپوهنې وزارت مقام له خوا منرور شوی دی .د تطبیقي پالن جوړولو په برخه کې
د یونیسف اداري ACER ،څېړنیز مرکز ګمارلی تر څو د تطبیقي پالن جوړولو  ،د الرښود ،کارکوونکو لپاره د روزنیزو مواد برابرولو او د
اړوند ادارو د کارکوونکو د روزلو او ارزولو د ابزار په پراختیا کې عمال کار وکړي .د دې اداري فعالیت پیل شوی او د  ۱۱۶۳زېږدیز کال تر
نوامبر میاشتې پورې به بشپړ شي.
 .1،1،11د عمومي زده کړو ښوونځیو ښوونیزو غړو لپاره د مسلکي پراختیا او روزنیزو برنامو پلي کول او طرحه
د عمومي زده کړو ښوونځیو څخه په تخنیکي توګه د ښوونیز ې څارنې اجرا په موخه د  ۶۶۱۱تنه نارینه او ښځینه څارګرو لپاره  ،چې د
عمومي زده کړو ښوونځیو څخه په دوامداره توګه څارنه کوي ،د همکارو ادارو د ټراینرانو او د څارنې لوې ریاست ځانګړپوهانو له خوا مسلکي
روزنې ورکړل شوې دي.
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 .1،1،12یونیسف پروګرام پوښښ الندې د هېواد په لسو والیتونو کې د عمومي زده کړو زده کوونکو څخه د تکویني ارزونې په الر
اچول
دا فعالیت د یونیسف ادارې په کلني پالن کې شامل دی او ددې ادارې په مالي مرسته پلي کیږي .د یونیسف ادارې او ښوونیزې څارنې
لوې ریاست په ګډه توګه د پالن سره سم د عمومي زده کړو زده کوونکو تکویني ارزونې بهیر پلي کولو په موخه ،د عمومي زده کړو ښوونځیو
ښوونکي ،ماشوم دوستانه ښوونځي ،سیمه اییزو ټولګيو ښوونکي او ښوونیزو څارنې غړو ته روزنه ورکړې ده ،ترڅو په دوامداره توګه د زده
کوونکو د پوهي او زده کړې د کچې ارزونه وکړي  .د یونیسف د ادارې لخوا په  ۱۱۶۱او  ۱۱۶۱کلونو کې  ۶۱ښوونکو او ښوونیزې څارنې غړو
ته د تکوینې ارزونې بهیر د پلي کولو په برخه کې روزنه ورکړي ده او په روان کال کې د ښوونکو او څارنې غړو روزنه روانه ده.
د څارنې او ارزونې لوې ریاست د ارزونې د تکویني پروګرام څخه د ډاډ تر السه کولو په موخه ،د هېواد په  ۶۰والیتونو کې د روزل شویو
ښوونکو او د زده کوونکو د زده کړي کچې څخه د پایلو ترالسه کولو سره په پام کې لري چې په څو والیتونو کې په نمونه یووی توګه د دې بهیر د
تطبیق پایلي د مرکزي کارپوهانو لخوا د یونیسف په مالي مالتړ تر سره کړي .په همدې موخه د یونیسف اداري په تخنیکي او مالي مرسته د
ښوونکو روزنې د ریاست له خوا د هېواد په  ۶۰والیتونو کې ښوونکو ته روزنه ورکړل شوي ،د ارزونې ابزار او الرښود جوړ شوی دی.
د مرکزي متخصیصینو څخه  ٪۱تنه د ارزونې پلي کولو په موخه ټاکل شوي او د مالي امکاناتو د الس ته راوړلو موخه د يونیسف
محترمې اداري ته کانسپت نوټ لیږل شوی دی خو تر دې دمه بودجه د دې ریاست په واک کې نه ده ورکړل شوي.
ښوونیز ې څارنې لوې ریاست اړوند د ارزونې ریاست د بودجوي امکاناتو پر بنسټ په څلورو والیتونو کې وکوالی شول ،چې د روزل شویو
ښوونکو لخوا د تکوینې ارزونې پلي کولو او اغیز منتوب څخه د ټولګي دننه ارزونه په الر واچوي .د دې ارزونې د ترسره کولو بنسټیزه موخه د
د ښوونکو د روزلو د ترالسه شویو پایلو څخه د نمونې اخیستل دي چې څو تنو یووې له ازموینې وروسته عمال په ښوونځي کې پلي کړي او پایلې
یووې د زده کوونکو د زده کړې په ښه کېدو کې څنګه دی تر څو د ترالسه شویو موندنو څخه په استفادې ،د ښوونکو روزنیز مواد او د زده کړې
وخت بیا ځلي وکوتل شي او طرحه جوړه شي.
 .1،1،13د ماشومتوب د لومړنې دورې ودې ښوونیزې برنامې پلي کول او طرحې لپاره معیاري چوکاټ پراختیا
د روغتیا ،کار او ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو تر منځ د معیاري چوکاټ د طرحې کار په اونیزو غونډو کې جریان لري .یاده طرحه د
پوهنې وزارت د لویو پالیسیو او شته ستراتیژیو ،سرچینو او د هېواد شرایطو ته په کوتو سره جوړیږي.
له ښوونځي څخه د مخکې زده کړو د طرزالعمل مسوده ،چې الرښودونه او لومړیتوبونه پکې شامل دي پراختیا موندلي .همدارنګه د
ښوونځي څخه مخکي زده کړو د پالیسيو مسوده هم پراختیا موندلي او د موجوده پالیسيو ځای يووې نیولی دي .په ورته وخت کې ،دښوونځي
څخه مخکې زده کړو نصاب هم پراختیا موندلي؛(ښوونځي څخه مخکي زده کړو ټولګیو ته ښوونیز توکي د یونیسف موسسي له خوا ویشلي
شوي) .تر څنګ یووې د ښوونځي څخه مخکي زده کړو لپاره د لګښت چوکاټ طرحه شوی دی.
همدارنګه له ښوونځي څخه مخکې زده کړو  ۰۱۶ټولګي د مرستندویه موسسو ( ناروي کميټه ،ایمرجنسي ویژن ورلډ ،ورلډویژن،اغاخان
او یونیسف) لخوا په بېال بېلو والیتونو کې فعالیت لري چې له امله یووې  ۱۱۱۰٪تنه زده کوونکو ته چې  ۶۱۱۹٪تنه ښځینه دي له ښوونځي
څخه مخکي زدکړې برابرې شوي دی .د یادونې وړ ده ،چې د ا پروګرام د  ۶۱۱۱تنه ښوونکو له خوا مخ ته وړل کیږي.
 .1،2اسالمي زده کړې
 .1،2،1په والیتونو کې د اسالمي زده کړو مرکزونو ښوونیزو څارنو غړو روزنه
د مالي کال په اوږدو کې د اسالمي زده کړو  ۱۱۱تنه د ښوونیزې څارنې غړي د مرکز او والیتونو په کچه د تدریس میتود او منجمنت په
برخو کې الزمې روزنې تر السه کړي دي .یاد روزنیز ورکشاپونه د اسالمي زده کړو مرکزونو په اداري او تدریسي چارو کې ګوټور تمام شوي دي .
 .1،2،2اسالمي زده کړو مدرسینو وړتیاو لوړول
د  ۶۹۳۱کال په اوږدو کې په  ۰والیتونو کې  ۱۱۱تنه مدرسین د لنډ مهاله روزنیز پروګرا م څخه برخمن شوي دي ،یادو مدرسینو د
ترالسه شویو مهارتونو څخه په استفادې د تدریس په بهیر کې زیاته ګوټه اخیستي ده او د تدریس په کیفیت او روزنه کې مهم رول لوبولی دی .
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 .1،2،3اسالمي زده کړو مرکزونو لپاره اداري او لیلیه تجهیزاتو پیرل
په  ۶۹۳۱کال کې د اسالمي زده کړو له مرکزونو څخه ارزونه ترسره شوې او د  ۶۹۱مرکزونو د لیلیو تجهیزات او اسانتیاوو اړتیاوې په
ګوته شوي دي .
د والیتونو د اړتیاوو پر بنسټ تدارکاتي پالن ترتی او په مرکز او والیتونو کې اړونده اداروسره شریک شوي دي ،تر اوسه د اسالمي زده
کړو شعبو  ۶۱قلمه د اړتیا وړ جنسونه لکه د دفترونو لپاره میز او څوکۍ ،شیشه لرونکي المارۍ  ،سپینې تختې او داستادانو میز او څوکۍ
پېرل شوي دي .
 .1،2،4د اسالمي زده کړو مدرسینو ښوونې او روزنې لپاره (وړتیا پر بنسټ) ښوونیز نصاب سمون او ک تنه
د ښوونیز نصاب او اسالمی زده کړو معینیتونو د وړتیاوو پر بنسټ د اسالمي زده کړو د ښوونیز نصاب د پراختیا په موخه یو منرم پالن
د اسالمي زده کړو او ښوونیز نصاب د متخصیصینو په مشوره د هېواد په کچه طرحه کړی او پر مټ یووې یاد بهیر پیل شوی او  ٪۱۵سلنه
پرمختګ یووې کړی دی .په دې برخه کې د اسالمي زده کړو په مرکزونو کې د نصاب د پلي کولو له وضعیت څخه عمومي ارزونه ترسره شوي ده .
د اسالمي زده کړو نصاب پلي کولو کې ستونزې او نیمګړتیاوي پیژاندل شوي او د اسالمي زده کړو په اوسني نصاب کې د اسالمي او ملي
ارزښتونو په نرر کې نیولو سره الزم سمون رامنځته او ټاکل شوي وړتیاوي ترسره شوي ،چې د هغه پر بنسټ د اسالمي زده کړو مدرسینو
لپاره مناس روزنیز پروګرام طرحه او پلي شوی ده .د اسالمي زده کړو ښوونیز نصاب د متخصیصینو د کوتنې الندې دي ،د اسالمي زده کړو
وړتیاوو پر بنسټ نصاب سمون او کوتنې سره د مدرسینو د تدریس په بهیر کې مثبتې اغیزې راغلي دي.
 .1،2،5اسالمي زده کړو مدرسینو لپاره (مسلکي پراختیا فرصتونو) روزنې برابرول
د روان کال په اوږدو کې د اسالمي زده کړو د مدرسینو د مسلکي وړتیاوو د دوامداره لوړولو په موخه  ۱روزنیز پروګرامونه د تدریس میتود
اومنجمنټ په برخو کې برابرې شوي دي .
د اسالمي زده کړو مضمونو تدریس میتودونو په اړه د اسالمي زده کړو معنیت د نویو وړتیاوو په پام کې نیولو سره وده ورکړې او ٪٪۱
تنه مدرسین د تدریس د اغیزمنو میتودونو څخه په ګوټې اخیستنې ،الزمې روزنې لیدلي دي.
 .1،2،6درسي ک تابونو چاپ او ویش ،او په ښوونیزو توکو او کمپیوټر البراتوارونو د دینې مدرسو سمبالول
 ۶۹۳۱کال په اوږدو کې د اسالمي زده کړو  ۱۱۰۱۱۱ټوکه درسي کوتابونه چاپ او ډیپو ته انتقال شوي ،پاتي نور کوتابونه د چاپ په
حال کې دي ،چې په نیږدي وخت کې به چاپ او ګوټې اخیستنې ته چمتو شي،همدارنګه  ۶۱بابه مدرسي د کمپیوټر په البراتوارونو باندې
سمبال شوي دي .
 .1،2،7اسالمي زده کړو درسي مفرداتو او ښوونیز نصاب چوکاټ ښه والی
درسي مفرداتو اوښوونیز نصاب ښه والي بهیر د ښوونیز نصاب پراختیا په همغږۍ د اسالمي زده کړو معینیت له خوا مخ ته وړل کیږي
،د السته راوړنو او پایلو څخه يووې د پوهنې وزارت مشرتابه کمیټې ته په منرمه توګه رپوټ ورکول کیږي.
 .1،3ښوونکوروزنې
 .1،3،1ښوونکو روزنې د درسي او ښوونکو روزنې الرښود ک تابونو چاپول او ویشل
 ۶۹۳۱کال په اوږدو د بودجې نشتون او تدارکاتي بهیر اوږدوالي له امله د ښوونکي روزنې معیاري  ۱۱عنوانه درسي کوتابونو چاپ ځند په
حالت کې قرار لري .خو د جایکا موسسی په مالي مرسته اختصاصي زدکړو  ٪۱۱۱۱ټوکه کوتابونه چاپ او د ښوونکو د روزنې دارالمعلمینونو ته
وېشل شوي دي.
 .1،3،2د دارالمعلمین فارغانواوبرحال ښوونکوارزونې لپاره د ښوونکو وړتیاوو معیاري ازموینې پلي کول او پراختیا
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 ۶۹۳۱کال په اوږدو کې د  ۹۰۰تنو ښوونکو معیاري وړتیاوو ارزونه ترسره شوي ده ،د ښوونکو وړتیاوو ارزونه په دوامداره توګه روانه
ده  ،ترڅو ټاکل شوې اصلي موخه ،چې د  ۱٪۱۱۱تنه ښوونکووړتیاوو ارزونه په عملیاتي پالن کې ښودل شويده ترالسه شي.
 .1،3،3د ښوونکي روزنې ریاست او ښوونکو روزنې مرکزونو استادانو مسلکي وړتیاوو لوړول
د ښوونکو روزنې مرکزونو د استادانو د مسلکي وړتیا لوړولو په موخه ۹۱۱۱ ،استادان د الزمو روزنو د حاصلولو لپاره پالن شوي وو ،خو
د بودجې د کمښت له امله د ښوونکو د روزنې لوې ریاست  ۶۰۱۱تنه علمي او مسلکي غړو ته د مرسته کوونکو موسسو له خوا په بېال بېیلو
برخو کې الزمې روزنې ورکړل شوي دي او مسلکي وړتیاوې يووې لوړې شوي دي.
 .1،3،4په شرایطو برابر مخکي له خدمت دوري څخه ټولو ښځینه محصلینو او په مرکز او والیتونو کې  ٪۳۷سلنه مخکي له خدمت
څخه نارینه محصلینو لپاره داعاشې او اباتې اسانتیاوو برابرول
د ښوونکو روزنې محصلینو لپاره د اعاشې او اباتې اسانتیاوو برابرول نه یوازې زده کړې سره د هغوئ د لیوالتیا د زیاتوالي المل کېږي،
بلکې د روزنې او زده کړې کیفیت په ښه والي کې هم اغیزه لري .په  ۶۹۳۱کال کې د هېواد په  ۹۰والیتونو کې د  ۱۹۳٪تنه ښځینه په ګډون
 ۱۱۱۳تنه محصلینو ته چې د لیلی وې په شرایطو برابر وو د خدمت څخه په مخکي دورې کې د اعاشي او اباتې اسانتیاوي برابر ې شوي دي.
 ۷۷-۷۷-۷۱ .1،3،5ټولګیو موجودو ښوونکو وړتیاوو ارزونه او دهغوي ښوونیزو اړتیاوو سروي
د ښوونکو د وړتیاوو ارزونې او د هغوي د روزنیزو اړتیاوو د ارزونې په موخه ،داړتیا ارزونې ابزارو ته پراختیا ورکړ شوې .د غړو دسفر پالن
جوړ شوي او د کرای وې او سفری وې مراحل یووې د بشپړېدو په حال کې دي.
 .1،4ښوونیز نصاب پراختیا
 .1،4،1د نصاب پراختیا ریاستونو کارکوونکو وړتیاوو لوړولو هر اړ خیز پالن پراختیا
د ښوونیز نصاب پراختیا اړوند ریاستونو د کارکوونکو د وړتیا لوړولو بنسټیز پالن د روزنیزو اړتیاو پر بنسټ جوړ شوي چې پر مټ یووې
د ښونیز نصاب پراختیا اړوند ریاستونو  ۳۱تنه کارکوونکو ته د انګلیسي ژبې ،ارتباطي او معلوماتي تکنالوژي ،کمپیوټر څخه استفادې او
نصاب پراختیا پهبرخو کې لنډمهاله او اوږمهاله عملي او نرري روزنیز پروګرامونه برابر شوي دي .د هغې له جملې څخه  ۱۱تنه انګلیسي ژبې په
دوو ګروپونو کې د ریاست په داخل کې د روزنې الندې دي .په هرات او کابل والیتونو کې  ۶۹تنه د ایدیتورانو څخه درېیمي رسمي ژبې۶۱،
تنه د ژبې البراتوار جوړولو او  ۶۰تنو په ترکیه کې د مفرداتو په اړه الزمه روزنه ترالسه کړي ده.
په ورته وخت کې د دي ریاست علمي غړو څخه  ۶۱تنه د ماسترۍ پروګرام لپاره د ښوونې او روزنې او کابل پوهنتون ۶ ،کس د
هندوستان هېواد کې د ماسترۍ او  ۶کس د دکوتورا لپاره په ایران هېواد کې د روزنې الندې دي ،همدارنګه ټول علمي غړو د کورنیو او بهرنیو
متخصیصینو په مرسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د وړتیا لوړولو په څلور میاشتني پروګرام کې ګډون کړي.
 .1،4،2د درېیمې ژبې درسي ک تابونو پراختیا
دپو هنې قانون پربنسټ زده کونکي ،چې مورنۍ ژبه یووې یو د درېیمې ژبو څخه وي ،په هر ټولګي کې به یو د درېيمې ژبې مضمون
ولري  .د پوهنې وزارت ښوونیز نصاب پراختیا ریاست د درېیمې ژبې (پامیری ،ازبکی ،ترکمنی ،بلوچی ،نورستانی) درسي کوتابونو لپاره د اول
ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کار پیل کړی دی ،دهغې جملې څخه ازبکي ،پشه يووې او
ګجري ژبو کوتابونو تالیف تر دولسم ټولګیو بشپړ شوی دی  .ترکمنی ،نورستانی ،بلوچی او
پامیری ژبو درسي کوتابونه تر نهم ټولګي تالیف او د ټولو درېيمو ژبو الرښود کوتابونه تر شپږم
ټولګي پورې بشپړ شوي دي .د درېيمو رسمي ژبو ټولو علمي غړو د ژبو وړتیاوو او ښوونیز نصاب
پراختیا چوکاټ جوړولو په برخو کې کار کړی او اوسمهال د درېيمې ژبې وړتیاوې بشپړې شوي
دي.
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 .1،4،3عمومي زده کړو اساسي دورې ټولو مضمونونو لپاره د ښوونکو الرښود اود اول نه تر نهم ټولګي پورې درسي ک تابونو نوي
ک تنه او پراختیا
په ښوونځیو کې د لومړي نه تر نهم ټولګیو پورې د نویو اصالح شویو درسي کوتابونو ازمایښتي تطبیق ترسره شوي ،د نوی نصاب په پلي کولو
کې ستونزې او نیمګړ تیاوي په ګوته شوي دي د موجوده ستونزو په پېژندلو او د نصاب د تطبیق څخه د تر السه شو یو تجربو پربنسټ د اساسي
زده کړو د لومړي نه تر نهم ټولګيو پورې درسي کوتابونه بیا کوتل شوي اود لومړي نه تر شپږم ټولکي پورې د ښوونکي الرښود کوتابونه بشپړشوي او د
لومړنیو ښوونځیو ښوونکو ته په واک کې ورکړل شوي ،د اووم نه تر نهم ټولګي پورې د عمومي زده کړو منځنۍ دورې د ښوونکو الرښود کوتابونه د
کار الندې دي.
 ۷۷-۷۷-۷۱ .1،4،4ټولګیو د ساینس او اجتماعیاتو رشته بندۍ درسي ک تابونو تالیف او پراختیا
د ښوونیز نصاب پراختیا ریاست له خوا  ۶۱-۶۶-۶۱ټولګیو اجتماعیاتو او ساینس درسي کوتابونو سمون کار روان دی .د لسم ټولګي
درسي او ښوونکو الرښود کوتابونو ټولو مضمونو رشته بندي بشپړه شوېده .د یولسم ټولګي درسي او ښوونکو الر ښود کوتابونه تر کار الندې
دي.
 .1،4،5د اول نه تر دولسم ټولګيو لپاره ملي سټندردونو سمون او ک تنه
د هېواد ښوونیز نصاب چوکاټ پراختیا موندلې او دهغه پر بنسټ د ټولیزو وړتیاوو چوکاټ جوړ شوی او په مفرداتو کار روان دی  .د
سعودي عربستان ،مصر ،عراق ،ایران ،پاکستان ،کمبرچ او اکسفورد هېوادونو مفردات کوتلي او د افغانستان درسي مفرداتو سره پرتله شوي
دي .د درسي کوتابونو پراختیا لپاره مضموني او ژوند وړتیاوې د لومړي ټولګی نه تر دولسم ټولګي پورې بشپړې شوي دي.
 .1،4،6د عمومي زده کړو  ۷-۷۱ټولګیو درسي مفرداتو او ښوونیز نصاب چوکاټ ښه والی
د ښوونیز نصاب نوی د وړتیاو پر مټ چوکاټ چې د  ۶-۶۱ټولګيو لپاره د درسي مفرداتو د ښه والي او پراختیا ،روزنیزو پروګرامونو،
کوتابونو ،ښوونیزو پالنونو او درسي ممد توکو زمینه برابروي بشپړ شوی دی .د عمومي زده کړو د  ۰-۶۱ټولګیو درسي کوتابونو دمفرداتو مسوده
هم بشپړه شوي ده.
 .1،4،7د ښوونیز نصاب د پراختیا ملی انسټیتوت جوړول
د پوهنې وزارت د ټولو پروګرامونو لپاره د پرمخ تللي ښوونیز نصاب کیفیت ښه والي په موخه ،د ښوونیز نصاب پراختیا ملي انسټیتوت
جوړیدو ته اړتیا لیدل کیږي .په اوسمهال کې د ښوونیز نصاب پراختیا ملي خپلواک انسټیتوت جوړیدو طرحه باندې کار روان دی ،خو عملي
اړخ نه لري.
د دې انسټیتوت په جوړیدو سره دعمومي زده کړو ،اسالمي زده کړو ،تخنیکي او مسلکي زده کړو ،ښوونکي روزنې او لیک لوست پروګرامونو د
ښوونیز نصاب لوي پالسیوۍ طرحه او ښوونیز نصاب د پراختیا اوسنې بهیر د نوموړو پروګرامونو سره همغږه کېږي.
 .1،4،1د  1-4-7-11ټولګیو درسي توکو ازمایښت او اصالحاتو پلي کول
په والیتونو کې  ۶-۰-۱-۶۱ټولګیو د نوي اصالح شوي درسي کوتابونو او د مفرداتو ازمایښتي تطبیق ترسره شوي او دنوي نصاب پلي
کولو ستونزې او نیمګړتیاوي په ګوته شوي دي .په نوی نصاب کې د ستونزو په پېژندلو او د تر السه شویو تجربو پر بنسټ اصالح او د تطبیق
په موخه د ښوونکو روزنې الرښود کوتابونه چمتو او د ښوونځیو ټولو ښوونکو ته ته په واک کې ورکول کېږي  .د مفرداتو د تالیف چارې د وړتیا
پر بنسټ د نوي ښونیز نصاب چوکاټ سره سم پیل شوې دي.
 2-5-1-11 .1،4،1ټولګیو درسي توکو ازمایښت اوسمون پلي کول
په والیتونو کې  3-2-3-44ټولګیو نوي اصالح شوي درسي کوتابونه اود مفرداتو ازمایښتي تطبیقترسره شوي او دنوي نصاب پلي کولو ستونزې او
نیمګړتیاوي په ګوته شوي دي .د پښتو او درې ژبو درسي تو کو تطبیق ،چې نوي تالیف شوي د کابل  ،هرات  ،لغمان او ننګرهار والیتونو
ښوونځیوکې تر سره شوي او په کوتابونو کې الزم اصالحات راوړل شوي دي.
14

 1.5تعلیمات تخنیکی و مسلکی تخنیکي او مسلکي زده کړي
 1.5.1د ښوونیزو مسلکي مرکزونو سمبالول په روزنیزواو اړتیا وړ وسایلو
ټولټال  ۶۱بابه روزنیز حرفوي مرکزونه (کابل میخانیکی انسټیتیوت ،کابل ښوونکو روزنې اکادمی  ،جمهوریت مسلکی لیسه  ،خوست
میخانیکی انسټیټیوت ،پروان تخنیکی انستیتوت  ،قندهار تخنیکی انستیتیوت  ،ننگرهار تخنیکی انستیتوت ،هرات تخنیکی انستیتوت او د بلخ
تخنیکی انستیتوت)په اړتیا وړ وسایلو او روزنیزو توکو باندې سمبال شوي دي او په راتلونکي کې به د تود اقلیم لرونکي والیتونو مرکزونه په تجهیزاتو
سمبال شي .د دې مرکزونو په سمبالولو سره د مسلکي رو زنې په برخه کې زده کوونکو ته الزمې اسانتیاوي برابرې شوي دي.
 1.5.2د تدریس طریقو په اړه د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو ټولو ښوونکو لپاره داخل خدمت لنډمهاله روزنه
د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د داخل خدمت ښوونکو د مسلکي روزنې ریاست د ښوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه د تدریس د
رشتې ،اصولو ،ازموېنې او درجه بندۍ به برخو کې لنډمهاله روزنیز ورکشاپونه دایروي ،له دې امله د روان کال په اوږدو کې دجې ای زي او نایک
موسسو په مالتړ ټولټال  ۶٪روزنیز ورکشاپونه په یادو برخو کې دایر شوي او ټولټال  ۱۰۹۶تنه ښوونکي چې  236تنه یووې ښځینه دي د ټول هېواد
په کچه روزل شوي دي .د روزنیزو ورکشاپونو دایرول د ښوونکو د مسلکي وړتیاو په لوړولو کې مهم رول لري او د تدریس د بهیر د ښه کېدو المل
ګرځي.
 1.5.3د تخنیکي اومسلکي زده کړو استادانو لپاره د وړتیاووارزونې معیارونه
په تخنیکي او مسلکي برنامو کې زیاتره د کار بازار اړتیا پر روزنې باندې ډیر ټینګار کېږي .د ښوونیز نصاب پراختیا څخه وروسته د ټولو ښونیزو
برنامو لپاره د نویووړتیاوو ټاکل ،د تخنیکي او مسلکي استادانو لپاره د ارزونې معیارونو د ټاکلو پروسه ترسره کېږي.
د نویو وړتیاوو پر بنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د استادانو ارزونې معیارونه ګوري او نوي معیارونه ورته ټاکي تر څو دهغه له مخې د
تدریس په بهیر کې د استادانو د فعالیت ارزونه ترسره شي او د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو کې د تدریس کیفیت ته ښه والي ورکړي .تر
اوسه د تخنیکي او مسلکي زده کړو استادانو لپاره  ۱٪سلنه د وړتیاوو ارزونې معیارونه ټاکل شوي او په لیکلي بڼه ترسره شوي.
 1.5.4د اړتیاوو ارزونې څخه السته راغلو پایلو پربنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونکو لپاره (مسلکي پراختیا فرصتونو) اړتیا
وړ روزنیزو پروګرامونو جوړول
د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت ،د دې پروګرام د ښوونکو وړتیاوو د
ارزونې د تطبیق او د قوت او کمزور ټکو پېژندلو وروسته روزنیز پروګرامونه او
کورسونه د ښوونکو ستونزو د حل او د هغوئ د مسلکي ارتقا او وړتیاوو په
موخه برابروي.
تر اوسه  ۳٪۱تنه ښوونکو لپاره د (ټستنگ ریډنگ،د تدریس میتود او د
ټولګي د مدیریت ازموینې سوالونو جوړول) برخو کې روزنیز پروګرامونه برابر
شويدي.
1.5.5د تخنیکي او مسلکي زده کړو  ۷۷-۷۳ټولګیو درسي مفردات او ښوونیز نصاب چوکاټ ښه والي.
ترسره شویو څیړنو ته په کوتو ،نوی ښوونیز نصاب پراختیا د کمپیوتر تکنالوژي ،بانکداري ،سوداګریز اقتصاد ،هوټلداري او انجنیري رشتو
لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړې پروګرام په لومړیتوب کې قرار لري.
په ورته وخت کې د راډیو ټلویزیون مدیریت ،د سړک جوړولو مایشن االتو ترمیم او د محاسبې او ودانیزې انجنیرۍ د رشتو ښوونیز نصاب
اصالح او بیا کوتل کیږي.
په  ۶۹۳۱کال کې د کڼو د لېسې د څلورو رشتو لپاره ښوونیز نصاب جوړ شوی دی .همدارنگه د استاد-شاگردۍ پروګرام د فلزکارۍ د رشتې
نصاب ،د ښوونې او روزنې د پالن جوړنې رشتې نصاب ،د کمپیوټر او زراعت رشتېد  ۶۹-۶۰ټولګیو ښوونیز نصاب بیاکوتنه تر کار الندې ده .د
پرچون پلورلو رشتې ښوونیز نصاب بشپړ شوی او د ودانیو درې کلن نصاب بیا کوتن تر سره شویده.
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1.5.6د تخنیکي او مسلکي زده کړو ټولو رشتو لپاره ښونیز نصاب ملي ستندردونو سمون او ک تنه
د ارزونې او د محصالنو د اړتیاو د نوي سټنډرډونو پر بنسټ او د سیمه اییز کاربازار د اړتیاو او د هرې رشتې د پام وړ وړتیاوو لپاره ښوونیز
نصاب بیا کوتل کېږي او سمون مومي .له دې امله د روان کال په اوږدو کې د  ۶۱-۶۶-۶۱ټولکیو ښوونیز نصاب د عمومي زراعت رشتې د لېسې
دورې لباره جوړ شوی دی.
 1.5.7درسي توکي(ممد درسي او درسي ک تابونه) او د هغو ازمایښتي تطبیق
د تخنیکي او مسلکي زده کړو د جیوډیزې ،د زراعت او د سړک جوړولو وسایلو د ترمیم رشتو د درسي کوتابونو علمي ،تخنیکي او ادبي تصحیح
بشپړه شوې ده.
 1.5.1ښوونکو الرښود او درسي ک تابونو چاپ او ویشل
د روان کال په اوږدو کې ټولټال  ۱۱۹٪۱۱ټوکه درسي کوتابونه د هېواد په کچه  ۱۳۱بابه ښوونځیو زده کوونکو ته وېشل شوي ،یادو کوتابونو د
تخنیکي او مسلکي زده کړو د زده کوونکو د زده کړې په بهیر کې اسانتیا رامنځته کړې ده.
برسېره پردې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونکو الرښود  ۶۱۱۱۱ټوکه کوتابونه چاپ او  ۱۳۱ښوونیزو مرکزونو ته ویشل شوي دي ،یادو
کوتابونو داستادانو تدریس معیاري او اغیزمن کړی دی .همدارنګه  ۱۱۶۱۱ټوکه درسي ممد توکي ٪۹۳۱۱ ،قطعې ګیم کارډونه او  ۶٪۱۱۱۱قطعې
پوسټرونه ویشل شوي دي.
1.5.1د کار په جریان کې د روزنو او عملي الرښوونو چمتو کول
د تخنیکي او مسلکي زده کړو د استادانو د نرري وړتیا لوړولو سربېره ،د کار په جریان کې عملي زده کړې هم ورته برابریږي .ترڅو استادانو ته
د مضمونونو په عملي تدریس کې مرستې او الزمې الرښوونې برابري شي.
تجهیزات او اړین توکې د هرې رشتې ورکشاپونو لپاره لکه د موټر  ،ماشین االتو ،راډیو او تلویزون او خراطی د ترمیم او نور لباره چمتو کېږي ،د
روان کال په اوږدو کې د کار په جریان کې  ۱۶تنه ښوونکي له عملي روزنو څخه برخمن شوي دي.
 1.5.11د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړتیا وړ وړتیاوو ارزونې په موخه د کار بازار څېړنې سروئ ترسره کول
د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړتیا وړ وړتیاوو ارزونې په موخه ،د کار بازار څېړنیزه سروۍ په مقدماتي ډول سره تنریم او بشپړه شوې ده .د
روزنیزو اړتیاو د موندنو پر بنسټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو استاد -شاګردي پروګرام د ټولو ادارو لخوا یو مثبت ګام بللی او دکاربازار ښه والي او
پراختیا لپاره یووې مهم ګڼلی دی .
 1.6سواد زده کړې
 1.6.1په کلني ډول د مضموني پوهنې او تدریس په میتود کې د لیک لوست زده کړو د ټولو ښوونکو روزنه ،د اداري کارکوونکو
ظرفیت لوړول او د ښځینه ښوونکو روزنه
د لیک لوست ښوونکو لپاره د وړتیا لوړولو په موخه روزنیزي برنامې په الره اچول شوي دي ،چې په ټوله کې د مرکز ،والیت او ولسولۍ په
کچه د  ۳۱۱تنه ښځینه په ګډون د لیک لوست  ٪۳۱۰تنه ښوونکي او کار کوونکي تر کلنۍ روزنې الندي نیول شوي دي.چې له یادې شمېرې
څخه  ۱٪۶تنه اداري کارکوونکي او څارنېز غړي ۶۱۰۰ ،تنه د حرفوي زده کړو ښوونکي او  ۹۳۰٪تنه د لیک لوست زده کړو ښوونکي وو .یادې
روزنې د همکارو موسسو په مالتړ او د مرکز او الیتونو په کچه د سواد زده کړې امریتونو له خوا چمتو شوې دي.

 1.6.2په کلني ډول د سواد زده کړو پروګرام ټولو کارکوونکو وړتیاوو لوړول او روزنه
په  ۶۹۳۱کال کې په ټوله کې د لیک لوست زده کړو د مرکزي او سیمه اییز دفترونو  ,,3تنه کارکوونکي چې  19تنه یووې ښځينه دي د
اداري او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې تر روزنې الندې نیول شوي دي.
 1.6.3د سواد زده کړې ښوونځیو او کورسونو لپاره ملي ستندردونو سمول او ک تنه (د  ۷او  ۱دورې)
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دڅارنې او ارزونې سیسټم بشپړ شوی ،د سواد زده کړې کورسونو او ښوونځيو الیحه بیا کوتل شوي او په نیږدي وخت کې به علمي شورا
ته ولیږل شي ،همدارنګه د سواد زده کړې کوتابونه او تشکیل بیاکوتنه ترسره شوېده.
 .1.6.4د لیک لوست زده کړو ښوونکو د روزنې لپاره د وړتیاو پر مټ د ښوونیز نصاب اصالح او کتنه
سواد زده کړې او ښوونکو روزنې ښه والي او تنریمولو لپاره ،د پوهنې وزارت د ښونیز نصاب پراختیا ،ښوونکي الرښود او د ښوونکو
روزنې درسي ممد توکو د بیا کوتنې بهیر د سواد زده کړې زده کوونکو د ښوونیز نصاب پراختیا بهیر سره سم او په همغږۍ مخ ته وړي.
د وړتیا پر بنسټ د ښوونیز نصاب د پراختیا بهیر د لومړۍ سوی وې لپاره بشپړ شوی ،کوتابونه یووې د ستندردونو او شاخصونو سره سم
تالیف او میتود یووې تدریس شو ،د سواد زده کړې پر دویمې سوی وې باندې کار روان دی.
 .1.6.5د وړتیاوو پر بنسټ سواد زده کړې ښوونکو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرامونو طرحه (اړتیا وړ روزنیزو توکو په ګډون)
له نوي ښوونیز نصاب څخه د استفادې په برخه کې د لیک لوست زده کړو ټول ټال  ۶۱۱۰تنه ښوونکي چې  ۳۱۱تنه یووې ښځینه دي د
وړتیا لوړولو له روزنوڅخ برخمن شوي دي.
 1.6.6د لویانو سواد زده کړې روزنیزو توکو او درسي ک تابونو چاپ او ویش
سواد زده کړې د ښوونیز نصاب د اصالح او درسي کوتابونو د چاپ د اړتیاوو پالن بهیر بشپړ شوی دی .په  ۶۹۳۱کال کې ټول ۱۳۹۶۶
ټوکه کوتابونه چاپ او ویشل شوي دي .همدارنګه د پراختیاي وي بودجې څخه په ګوټه اخیستو د لیک لوست زده کړو  ۹۱۹۶۶ټوکه نوي درسي
کوتابونه چاپ شوي دي.
برسېره پر دې د یونیسکو موسسې په تخنیکي او مالي مرسته د لبنیاتو ،مچیو ،چرګانو او خیاطۍ حرفې روزنې اړوند  ۱۹٪۱۱ټوکه
کوتابونه چاپ او ویشل شوي دي .همدارنګه د قرانکریم د ښوونې  ۶۱۱۱۱ټوکه کوتابونه د سواد زده کړې معینیت په مطبعه کې چاپ او
ویشل شوي دي.
د ملي اردو ،ملي پولیسو او مرستندویه موسسو د کورسونو د زده کوونکو لپاره د یادو مرجعو لخوا کوتابونه چاپ او ویشل کېږي ،د نورو
سواد زده کړو لپاره  ۶۰۱۶۶۰ټوکه پخوانې کارول شوي کوتابونه ویشل شوي دي.
 1.6.7د ( ۷او  ۱دورې) سواد زده کړو د درسي مفردات او ښوونیز نصاب
چوکاټ ښه والی
د لومړۍ دورې لپاره د سواد زده کړو درسي مفرداتو او ښوونیز نصاب چوکاټ
بشپړ شوی او د پلي کولو لپاره چمتو دی ،د دویمې دورې په درسي مفرداتو او
ښوونیز نصاب کار روان دی.
 1.7د پوهنې اداري پراختیا
 .1،7،1د ارزونې او ک تنې د ترسره کولو په اړه د والیتي او مرکزي کارکوونکو روزنه
د عملیاتي پالنونو ارزونې او کوتنې د اجرا په اړه د والیتي او مرکزي کارکوونکو د روزنې په موخه د مرکز او والیتونو په کچه کسان پیژاندل
شوي او د اړتیا و ارزونې له مخې اړین روزنیز توکي چمتو شوي دي.
په  ۶۹۳۱کال کې د ارزونې او کوتنې ترسره کولو په اړه د مرکز او والیتونو په کچه  ۱٪تنه کارکوونکي تر روزنې الندې نیول شوي او د ارزونې او
کوتنو د اجرا اړوند مهارتونو څخه برخمن شوي دي.
 .1،7،2د ولسوالیو پوهنې امرینو او والیتونو پوهنې ریاستونو کار کوونکو د وړتیاوو لوړول
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ټولټال د لسم ،یولسم ،د شپوې لیېسې د څلورم ،اتم او نهم ټولګیو  ۱۹۹تنه زده کړیاالن د مرکز او والیتونو د پوهنې ریاستونو څخه د عملي
کار اجراکولو له پاره په څلورم سمستر کې د شمولیت بلنه ورکړې وه د ښوونې او روزنې د پالن
جوړونې ملي انسټیتوت ته را پېژندل شوي دي.
د اتمې ،نهمې او دولسمې دورې  ۶۱٪تنه زده کړیاالن دڅلورم سمستر د وروستۍ
ارزونېاو بریالیتوب څخه وروسته خپلو اړوندو والیتونو ته ورپېژندل شوي دي.
په ورته وخت کې  12تنه کارکوونکي د هېواد څخه بهر بورسونو ته معرفي شوي دي
او نور  62تنه د ماسټرۍ په پروګرام کې شامل شوي دي.

 .2انډولیز السرسی
ټولیزه موخه
د لویانو ،ځوانانو ،ماشومانو او په ځانګړي توګه د هېواد ښځو او نجونو لپاره کیفیت لرونکی او خوندې ښونیزو فرصتونو ته د انډولیز
السرسي زیاتوالی.
د کړنو پرمختګ
د ټولو برنامو په کچه د ښوونځیو ،سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو جوړول ،زده کړو برابرول او د ښوونځیو لوړول چې د انډولیز
السرسي په برخې کې شامل دي ،په دې برخه کې ټولو شاملو فعالیتونو پرمختګ کړی دی او د برنامو په توپیر په الندې توګه ورڅخه یادونه
کېږي:
 .2،1عمومي زده کړې
د  ۶۹۳۱ښوونیز کال ،چې د پوهنې د حشر او مالتړ په نامه ونومول شو ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهور رییس جاللتماب
محمد اشرف غنی له خوا د ښوونځي په زنګ وهلو سره چې په یادو مراسمو کې د پوهنې سرپرست وزیر دکوتور محمد ابراهیم شینواري او نورو
دولتي لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود پيل شو.
په دې غونډه کې جاللتماب محمد اشرف غنی ټولو وزراتونو او همکارو ادارو ته الرښوونه وکړه،چې د پوهنې د پیاوړتیا او مالتړ لپاره فعاله
برخه واخلي او ټینګار يووي وکړ ،چې هر اړخیز پالن جوړ کړي چې پکې د وزارتونو ژمنتیا او مسوؤلیت روښانه وي تر اجرا الندې ونیول شي.
له هغه چملې څخه د پوهنې وزارت د ښوونځیو ودانیزو چارو د جوړولو مسؤلیت د کلو او پراختیا او ښار جوړولو وزارتونو ته وسپارل.

جاللتماب محمد اشرف غنی د .ا.ا.ج جمهور رئیس د 429,ښوونیز کال د َښوونځي دز نګ وهلو په حال کې
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 .2،1،1د عمومي زده کړو په لومړی ټولګيو کې د نویو زده کوونکو جذب
د ښونیز ک ال په پېل کې د والیتونو ،کلیو او بانډو په کچه د عامه پوهاوي کمپاین د ښوونې او روزنې د اهمیت په اړه د خلکو او ټولنې
پوهاوي په موخه د ښوونځیو اداري شورا غړو  ،مال امامانو  ،ښوونکو او ښوونځیو مدیرانو له خوا ترسره شو ،تر څو خلک د ښوونې او روزنې
څخه پوهاوی تر السه کړي او خپل ماشومان ښوونځیو ته د شمولیت په موخه واستوي.
په ټوله کې  ۳٪۶۱۱۱تنه زده کوونکي چې ۰۱سلنه یووې نجونې دي دټول هېواد په کچه د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې نوي جذب
شوي دي.
په  ۶۹۳۱کال کې د شته ارقامو او نویو زده کوونکو د جذب وضعیت په پرتله کولو سره د کابل ښار د  ۶۱٪۶۱٪کوونکو په جذب سره
په لومړی ،هرات والیت د  ۳۱٪٪۱زده کوونکو په جذب سره په دویم او بلخ والیت د  ۰۰۶۱۶زده کوونکو په جذبولو سره په درېيم ردیف
کې قرار لري .د یادونې وړ ده ،چې د کابل ښار د  ۶۱٪۶۱٪زده کوونکو شمولیت سره د زیات جذب او پنجشیر والیت د  ۱۱۱۱زده کوونکو
په جذبولو سره تر ټولو لږ جذب ترسره کړی دی.
د زده کوونکو جذب هم سره توپیر لري ،شته ارقام ښيئ ،چې د کابل ښار ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو د جذب کچه زیاته ده
،چې شمېر يووې  ٪۳۱۰۱تنو ته رسیږي او د ښځینه زده کوونکو لږ جذب ،چې  ۱۱٪تنو ته رسیږي د ارزګان والیت ښوونځیو کې ترسره شوی
د ی.
د یادونې وړ ده ،چې په ښوونځیو کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو جذب بېال بېل الملونه لکه په ځینو والیتونو کې امنیتي
ستونزې ،ناوړه اقتصادي وضعیت او سیمه اییز دودیز رواجونه لري چې په جذب باندې ناوړه اغیزه لرلې ده .په هغو والیتونو کې چې امنیتي
او اقتصادي حاالت يووې ښه وي د زده کوونکو جذب زیات او په هغو والیتونو کې ،چې یادې ستونزې شتون ولري د زده کوونکو جذب په
ځانګړي توګه د نجونو لږ وي.
په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د نویو زده کوونکو جذب سره د ټولو زده کوونکو شمېر  ۳۱۰۱۳۱۱تنه ،چې  ۹۰سلنه یووې نجونې
دي زیاتوالی موندلی چې له یادې شمېرې څخه د  ٪۶۰۰۶۰تنه زده کوونکو چې  ۱۳سلنه یووې نجونې دي په خصوصي ښوونځیو کې او نور
پاتې زده کوونکي په دولتي ښوونځیو کې په زده کړه بوخت دي.

 .2،1،2د نویو لومړنیو ښوونځیو جوړول
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په ټول هېواد کې ښوونې او روزنې ته د ماشومانو السرسی برابرولو او اړتیاوو پوره کولو په موخه ټول ۶۰۹بابه لومړني ښوونځي ،په هغه
سیمو کې چې نویو ښونځیو جوړولو ته اړتیا لیدلی کېده د ښوونځو د کړنالرې او معیارونو په پام کې نیولو سره د هېواد په  ۱۱والیتونو کې
نوي تاسیس شوي .د نویو ښونځیو په تاسیس سره اساسي زده کړو ته
رې
کړو
د دو په توپیر د عمومي زده ښوونځي
د زده کوونکو د السرسی زمینه برابره شوي ده .برسېره پر دې د یادو
ښوونځیو په تسیس سره د دې پروګرام د ټولو ښوونځیو شمېر
لومړني
۶۱٪۹۱باب ته د  ۱۳۱۶باب لومړنيو ښوونځیو  ۰۱۱۹،بابه منځنيو
5,408
6,901
منځني
ښوونځیو او  ٪۰۱۰بابه لېسې ښوونځیو په ګډون زیاتوالی و موند .په
لیسه
ورته وخت کې له ټولو شتو ښوونځیو څخه ٪۱۰۶بابه نارینه۱٪۱۰ ،
بابه ښځینه او  ۰۹۶۱ښوونځي مختلط دي .برسیره پردې ،په ۶۹۳۱
4,223
کال کې  ٪۱۱بابه خصوصي ښوونځي په ګرمو او یخو سیمو کې نوي
تاسیس شوي دي.
 .2،1،3منځنيو ښوونځیو او لېسو ته د ښوونځیو لوړول
په  ۶۹۳۱کال کې  ٪۰بابه لومړني ښوونځي منځنيو ښوونځیو ته او  ۱۳منځني ښوونځي لېسې ښوونځیو ته د ښوونځیو لوړیدو د کړنالرې
او سیمې اړتیاوو سره سم  ،د شته تشکیل به حفرولو سره د هېواد په  ۱۱والیتونو کې لوړ شوي دي .د یادو ښوونځیو په لوړولو سره اړوند
زده کوونکو ته د زده کړې د دوام زمینه په نوموړو ښوونځیو کې برابره شوې ،او د وخت له ضیاع او اوږد واټن وهلو څخه ښوونځیو ته
درسیدو په موخه مخنیوی شوی دی.
 .همدارنګه د خصوصي زده کړو په برخه کې  ۱۶۱بابه ښوونځي لېسو ته لوړ شوي دي چې له امله یووې زده کوونکو ته په خپلو ښوونځیو
کې د زده کړې زمینه برابره شوېده.
 .2،1،4د سیمې خلکو او غیر دولتي موسسو سره په همغږۍ د نویو الحاقیه ټولګیو جوړول
د شته کړنالرو او معیارونو پر بنسټ د پوهنې وزارت او غیر دولتي موسسو په همغږۍ د سیمو خلکو اړتیاوو سره سم په هغو سیمو کې
الحاقیه ټولګي جوړیږي ،چې دولتي ښوونځي شتون و نه لري او یاد د نیږدي ښوونځيو څخه د دریو کیلو مټرو زیات واټن ولري او یا د
ښوونځي جوړیدو لپاره د ټاکل شوي نورم څخه په سیمه کې ښوونځي ته دتګ برابر عمر زده کوونکي شمېر کم وي .د ۶۹۳۱مالي کال په
اوږدو کې دسیمه اییزو او چټکو زده کړو د پالیسیو او هوکړه لیکونو سره سم د هېواد د  ۹۱والیتونو په  ۶۰۰ولسوالیو کې د مرستندویه
موسسو له خوا ټول  ۶۱۱۱سیمه اییز ټولګي د رسمي الحاقیه ټولګیو په ګډون نوي جوړ شوي ،چې په جوړیدو سره د ټولو سیمه اییز و
ټولګیو شمیر  ۱۳۳۱بابو ته زیاتوالی موندلی دی .دسیمه اییزو ښوونیزو ټولګیو په جوړویدو سره د  ۶۱۳۱۱۶تنه ښځینه په ګډون ۶۳۱۰۹۰
تنو زده کوونکو لپاره ښوونې اوروزنې ته دالسرسي زمینه برابره شوي ده .د یادونې ده  ،چې ددې ټولګیو ښوونیزې او تدریسي چارې د ۰۹۶۰
تنو ښوونکو له خوا چې  ۱۳۱٪تنه ښځینه مخ ته وړل کېږي.
 .2،1،5د ښوونځیو څخه د پاتي ماشومانو لپاره د چټکو زده کړو مرکزونو جوړول
د موجودو کړنالرو او معیارونو پر بنسټ د پوهنې وزارت او غیر دولتي موسسو په همغږۍ د سیمو خلکو اړتیاوو سره سم په هغو سیمو
کې چټکو زده کړو ټولګي جوړیږي ،چې دولتي ښوونځي شتون و نه لري او یا د هغه شمېر ماشومانو لپاره ،چې عمر يووې د ښوونځي له
شمولیت او یا د اړونده ټولګي څخه لوړ وي .د هېواد په څلورو والیتونو کې د چټکو زده کړو  ۰۱بابه ټولګي د مرستندویه موسسو په مالي
مرسته نوي جوړ شوي دي ،چې له امله یووې  ۶۱٪۱تنو زده کوونکو ته ،چې د بېال بېلو الملونو له کبله له زده کړې بې برخې شوي وو ،چټکو
زده کړو ته د السرسي زمینه برابره شوېده .له یادو زده کړو څخه په ګوټه اخیستنې ،زده کوونکي کوالی شي چې په یو کال کې دوه ټولګي
ولولي او لوړ ټولګي ته ارتقا وکړي ،ترڅو دالسه تللې زده کړې جبران کاندي .د یادونې ده ،چې د چټکو زده کړو نویو ټولګیو په جوړیدو سره
د دي زده کړو د ټولو ټولګیو شمېر  ۶۰۱۱بابو ته زیاتوالی موندلی دی او دم ګړۍ ټولټال ۱۳۱۱۱تنه زده کوونکي د  ۶٪۱۶۱ښځینه وو په
ګډون پکې په زده کړو بوخت دې .د یادو ټولګیو تدریسي چارې د  ۶۱۱۰تنو ښوونکو خوا ،چې  ۱۱۶تنه ښځینه دي مخ ته وړل کیږي په
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ورته مهال د دې زده کړو له ټولګیو څخه  ۹۹۶۳تنه زده کونکي څخه فارغ شوي او د زده کړې د دوام په موخه په دولتي ښوونځیو کې شامل
شوي دي.
 .2،1،6د کوچیانو لپاره د ښوونځیو جوړول
ښوونې اوروزنې ته د کوچیانو ماشومانو السرسی ،د پوهنې وزارت په ستراتیژیکو پالنونو کې شامل دي او په دي اړه هڅې هم شوې تر څو
په ټول هېواد کې کوچیانو ته د ښوونیزو خدمتونو وړاندې کولو په موخه د مناسبو کارونو څخه مالتړ وشي .په غزني ،پکوتیکا ،ننګرهار،
کندوز او میدان وردګو والیتونو کې ښوونې او روزنې ته د کوچیانو ماشومانو السرسی په موخه  ۶۰۱ګرځنده ټولګي جوړ شوي دي،چې د هغه
له الرې  ۹٪۱۱تنو ماشومانو ته د د زده کړې زمینه برابره شوي ده .برسیره پردي په ټول هېواد کې د تېرو کلونو په اوږدو کې د عمومي او
اسالني زده کړو  435بابه مرکزونه ځانګړي شوي وو چې اوسمهال  ۰۱٪۰۰تنه زده کوونکي چې  ۶۹۱۱۶تنه ښځینه دي په یادو مرکزونو کې
په زده کړو بوخت دي.
 .2،1،7نمونوي ښوونځیو جوړول
په هېواد کې نمونوي ښوونځي د ځانګړو معیارونو او شرایطو سره سم جوړیږي او پر مټ یووې زده کوونکو ته معیاري زده کړې چمتو کیږي.
په والیتونو کې د عمومي زده کړې  ۰بابه نوي نمونوي ښوونځي جوړ شوي دي ،چې له امله یووې زده کوونکو ته د معیاري او کیفیت لرونکو زده
کړو زمینه برابره شوې ده.
 .2،1،1په ښوونځیو کې د معلولو ماشومانو پیژندل او شاملول
د روان کال په اوږدو په  ۶۱والیتونو کې  ۰۹۱۱تنه معلول ماشومان  ،چې  ۶٪۰۳تنه یووې ښځینه دي پیژاندل شوي او د ټول شموله
زده کړو په ښوونځیو کې شامل شوي دي ،له دې الرې د معلولو ماشومانو لپاره ،چې د ړوندوالي ،کوڼوالي ،ذهني کمزورتیا او فزیکي
معلولیت لرونکي دي ،ښوونې اوروزنې ته دالسرسی زمینه برابره شوي ده ،یادو زده کوونکو ته د روزل شویو ښوونکو له خوا ،چې د ټول
شموله زده کړو په برخه کې یووې اړینې روزنې تر السه کړي دي ،روزنه ورکول کېږي.
 .2،1،1د ښوونځي څخه بهر ماشومانو پيژندل او د ښوونځیو سروي په اړه د ښوونځیو مدیرانو روزنه
د ښوونیزې څارنې او عمومي زده کړو د ریاستونو په همغږۍ د ښو ونځیو څخه بهر ماشومانو پیژاندلو په اړه معلومات او د ارقامو راټولولو
سروي فورم ته پراختیا ورکړل شوي ،ترڅو په کارولو سره یووې د کلیو په کچه د اړتیا وړ معلومات راټول شي .د ولسوالیو پوهنې امرینو،
ښوونځیو مدیرانو او د ښوونځیو شورا غړو د مالي بودجې نه درلودلو له امله تر اوسه روزنه نه ده لیدلي.
 .2،1،11په والیتونو کې د ساینس مرکزونو جوړول
 ۶۹۳۱کال دساینس مرکزونو جوړیدلو په پالن کې لسو والیتونو ته ځای
ورکړل شوی ،چې د ښار جوړولو وزارت له خوا په دریو پوړونو کې جوړیږي .د
والیتونو په توپیر سره د نوموړو پروژو د پرمختګ سلنې په دې توګه شرحه شوي
ده :د ننګرهار والیت ساینس مرکز جوړیدو کار  ۰٪۵پرمختګ کړي ،غزني والیت
د ساینس مرکز  ۱۱۵سلنه او همدا رنګه د فاریاب او غور والیتونو هریو ٪۱۵
پرمختګ کړي دی .په ورته وخت کې د بد خشان والیت ساینس مرکز یوازې د
د بلخ والیت د ساینس مرکز پروژه
بنسټ ډبرې ایښودلو کار ترسره شوی دي ،د تخنیکي ستونزو له امله د هغه
کار دریدلی او چارې به یووې په نیږدي وخت کې له سره پیل شي .برسیره پردې د
بلخ او کندهار والیتونو د ساینس مرکزونو د ودانۍ کار  ۵ ۰۱سلنه د هرات
والیت د ساینس مرکز د ودانۍ کار  ۰۱۵بشپړ شوي دی .د تخار والیت پروژې کار  ٪۱۵پرمختګ کړی دی.
 .2،1،11د عمومي زده کړو ښوونځیو درسي ټولګیو جوړول
21

د ښوونځیو جوړولو د ملي پالن د پراختیا چارې بشپړې شوي او د کلیو
پراختیا او بیا رغونې -کور او ښار جوړونې وزارتونو سره شریکه شوي دي .د
افغانستان اسالمی جمهوریت عالی مقام د حکم په اساس د ښوونځیو جوړولو
ودانیزې چارې د کور ونو او ښار جوړولو او د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارتونو
ته سپارلي دي  .د پوهنې وزارت د ودانیزو پروژو چارې د ښار او کور جوړولو
وزارت ته د سپارلو په حال کې دي ،د عملیاتو د ساتنې او ملي زیربنا د پراختیا
بهیر د اجرايووي ریاست دفتر د لوړ پوړي مدیر او دټولګوټو وزارت تر مستقمې
څارنې الندې پیل شوی دی  .ټولي  ۶۹۱ودانیزې پروژې د دولت له خوا تمو
یلیږي ،چې د جوړولو په درشل کې دي ،له دې جملې څخه  ۱۱پروژې د ښار او
کور جوړولو وزارت له خوا او  ۶۱٪پروژې د پوهنې وزارت له خوا تر کار الندې
دي ۹٪۱ .پروژې د تدارکاتي پروسې الندې دي چې له یادې شمېرې څخه  ۱٪۹پروژې د ښار او کور جوړولو وزارت او  ۳۳پروژې د پوهنې
وزارت اړوند دي ،چې له هغې جملې څخه  ٪۹پروژې د هندوستان هېواد له خوا او  ۰۱پروژې د افغانستان دولت له خوا تمویلیږي .له پالن
شویو ټولګیو څخه  ۱۰۰ټولګي جوړشوي دي ،د درسي ټولګیو په جوړیدو سره به ګڼ شمېر زده کوونکو ته د زده کړي خوندي او مناس
جاپیریال برابر شي.
 .2،1،12په شپږو لو یو ښارونو کې کوچیانو لپاره د لیلیه ښوونځیو جوړول
د کندهار ،کندز ،هرات ،ننګرهار ،خوست او بدخشان والیتونو د کوچیانو لپاره شپږ بابه ښوونځي پال ن شوي او ال تر اوسه نه دي جوړ
شوي .ځکه چې په  ۶۹۳۱کال کې د نوموړو لیلیو د جوړولو لپاره الزمه بودجه نه وه منرور شوي او ددې پروژې لپاره اف جي کود هم نه دی
ځانګړی شوی ،په دې اساس د جوړولو کار يووې نه دی پیل شوي ،د  ۶۹۳۰کال بودجې په سند کې د نوموړو لیلیو جوړول شامل او په اړه
به یووې کړنې ترسره شي .
 .2،1،13د څښاک اوبو د څاګانو کیندل
د ښوونې او روزنې لپاره د نړیوال ګډون برنامې له الرې  ۳۱حلقې د څښاک اوبو څاګاني ،چې چارې یووې په تېرو کلونو کې پیل شوې وې
بشپړ او ګوټې اخیستنې ته سپارل شو ي دي.
 .2،1،14د زده کوونکو لپاره د میزونو او څوکیو برابرول
 ۶۹۳۱مالي کال په پیل کې د احمدی ګروپ شرکت سره  ۱۱۳۱۱پایو میز او څوکیو قرارداد السلیک شوي ،د قرارداد شوي شمېرې
څخه  ۱۱۱۹۱سیټونه بشپړ او د والیتونو ښوونځیو ته ویشل شوي دي .د شرکت کمزورتیا او د پوهنې وزارت سره د نړیوال ګډون برنامې پای
ته رسېدو له امله د پاتي میزونو او څوکیو قرارداد لغوه شوی دی.
 .2،1،15د ښوونځیو څخه د بهر ماشومانو او ځوانانو ځانګړي تمرکز سره د ارقامو منظم ،کره معلوماتو راټولول او د ښوونځیو
موقعیت ټاکلو لپاره د سروي پلي کول
د ښوونځیو څخه د پاتي شویو ماشومانو درپوټ پر بنسټ ،په هغو والیتونو کې چې له  ۰٪۵سلنې څخه زیاتې نجونې د له ښوونځیو پاتې
وي .د هېواد په  ۶۱۳ولسوالیو کې د ښوونځیو څخه بهر ماشومانو د سروئ ترسره کولو په موخه هر اړخیزه طرحه ،کانسپ نوټ او پالن
چمتو شوي دي ،خو د بودجې نشتون له امله یاده سروي  ۱۱۶۳کال ته و ځنډیده .په ورته وخت کې له ښوونځي څخه بهر ماشومانو د
وضعیت څیړلو رپوټ جوړ او په دوو ملي ژبو (پښتو او درې) ژباړل شوي او چاپ ته رسېدلی دی.
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 .2،1،16د ولسوالیو په کچه چټکو او سیمه اییزو زده کړو ټولګیو پلي کوونکو مرستندویه موسسو پیژندل
د پو هنې وزارت د عمومي زده کړو ریاست د مرستندویه موسسو سره دوامداره اړیکې لري او په دې اړه منرمې غونډې جوړې شوي دي،
یوشمېر مرستندویه موسسې لکه (یونیسف ،سویډن کمیټه ،کانسرن،اویک،کوار ،ای ارسي پاملرنه  ،ماشومان مالتړ موسسه ،د ناروي
راستنیدونکي کمیټه او اغا خان خیریه بنسټ) د ولسوالیو په کچه د چټکو او سیمه اییزو زده کړو پلي کولو په موخه پیژاندل شوي دي.
 .2،1،17د پلي کوونکو موسسو له خوا سیمه اییزو زده کړو ټولګیو پلي کولو څرنګوالي څخه څارنه او رپوټ ورکول
د سیمه اییزو ټولکیو د پلي کولو څخه ډاډ حاصلولو او څارنې په موخه ،د ښوونیز ې څارنې غړو د سیمه اییزو او چټکو زده کړو څخه د
والیت او ولسوالیو په کچه دوامداره څارنه کړي ده ،د تطبیق له څرنګوالي څخه یووې څارنیز رپوټونه چمتو او وړاندې کړي .همدارنګه
مرستندویه موسسې خپل کلني او ربعوار رپوتونه دې ریاست ته لیږي او د خینو موسسو سره په ګډه توګه له ټولګیو لیدنه ترسره شوېده.
 .2،1،11د ولسوالیو په کچه رسمي ښوونځیو ته د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو زده کوونکو د لیږد پالن جوړول
د عمومي زده کړو ریاست ،دوالیت پوهنې ریاست،د ولسوالۍ پوهنې امریت او د مرکزي ښوونځیو څارونکي د مرکز  ،والیت  ،ولسوالۍ
او ښوونځي په کچه د پلي کوونکوموسسو په همغږۍ د موجودو الیحو او معیارونو سره سم د سیمه اییزو او چټکو زده کړو زده کوونکو لیږد
رسمي ښوونځیوته د اسانتیاوو او پلي کولو مسو لیت لري .د موجودو لوایحو او معیارونو سره سم د چټکو او سیمه اییزو زده کړو ټولګیو زده
کوونکو د لیږد بهیر ترسره شوي دي او په اړه یووې اړونده ادارو ته رپوټ ورکړل شوی دی ،رسمي ښوونځیو ته دسیمه اییزو او چټکو زده کړو
ټولګیو د لېږد په ترڅ کې زده کوونکو ته په رسمي ښوونځیو کې زده کړې ته د دوام ورکولو زمینه بربره شوي ده .هر کال د سیمه ییزو ټولګیو
زده کوونکو لیږد پالن جوړ او د والیتونو پوهنې ریاستونو له خوا په دوامداره تو ګه پلي کیږي.
 .2،1،11په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو اړتیاوو پیژندل
د عمومي زده کړو ریاست د نورو اړوندو ریاستو سره په همغږۍ د والیت په کچه د ځانګړو فورمو په کارولو سره په کلیو او لیری پرتو
سیمو کې د ښوونځیو لپاره د ښځینه ښوونکو اړتیا په ډاګه کړي ،چې د معلوماتو راټولو او یو ځای کولو څخه وروسته د انساني سرچینو ،پالن
او ارزونې ،مالي او اداري ریاستونو د الزیاتو کړنو په موخه لکه د ښوونکو لپاره د بستونو او د اړتیا وړ مالی سرچینو او لګښتونو اټکل په پام
کې نیولو سره په واک کې ورکړي ،تر څو د والیت او مرکز په کچه په راتلونکې کال کې د عمومي زده کړو په عملیاتي پالنونو کې شامل شي .د
امنیت نشتوالی ،په کلیو او بانډو کې د دارالمعلیمینونو نشتون او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو لپاره منطقوي معاش نشتون د
مهمو ستونزو څخه شمیرل کیږي  ،چې تر دې دمه نه دي حل شوي .
 .2،1،21ځانګړو اړتیاوو سره د ماشومانو لپاره ځانګړو زده کړو مرکزونو جوړول
او سمهال د هېواد په  ۶٪والیتونو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو اړتیاوو سره سم  ۶٪د زده کړو مرکزونه فعالیت لري ،ترڅو د اړتیا
لرونکو ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو زمینه بر ابره کړي.
 .2،1،21بیړنیو حاالتو او راستنیدونکو ماشومانو ښوونیزو خدمتونو وړاندې کولو لپاره ستراتیژیو پراختیا او پرمختګ
ښوونې اوروزنې ته دالسرسي په موخه د بې ځای شوو او راستنیدونکو ماشومانو لپاره په بیړنیو حاالتو کې د زده کړې پروګرام تطبیق او په
الره اچول کېږي .دا پروګرام د هغو ماشومانو لپاره ،چې د بېالبېلو عواملو له کبله له خپلو استوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي د
مرستندویه موسسو له خوا پر مخ وړل کیږي .اوس مهال د راستنیدونکو او بیړنو حاالتو ماشومانو لپاره د ښوونیزو خدمتونو سترایژي باندې
کار روان دي او  ٪۱۵پرمختګ یووې کړیدی او په نیږدي وخت کې به بشپړه شي .همدارنګه د  ۱۱۶۱کال لپاره په بیړني حاالت کې او
راسنیدونکي ماشومانو زده کړې ته د رسیدو لپاره هر اړخیز پالن پراختیا موندلي او  ۱۱۶۰-۱۱۶۳کالونو لپاره د پراختیا په حال کې دي .د
بېړنو زده کړو کاري ډله د پوهنې وزارت په مشرۍ د ماشومانو ساتنې ادارې او یونیسف موسسې په مالتړ فعاله شوې ده .
د کورنیو بيځایه شویو او راستنیدونکو په سیمو کې د ښوونځیو جوړولو په موخه  ۱ .٪میلیونه یورو د اروپا اتحادی وې څخه تر السه شوي
دي .همدارنګه د  SCI ،UNHCRاو  AWECموسسو په مرسته د راستنیدونکو ډلګۍ لپاره بروشورو پراختیا موندلي ده.
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 .2،1،22له ښوونځیو څخه بهر ماشومانو د ښوونې اوروزنې لپاره نوي ستراتیژي پراختیا
له ښوونځیو څخه بهر ماشومانو ته دښوونې اوروزنې السرسی زمینې برابرولو په موخه د یادو زده کړو ستراتیژۍ طرحه جوړه شوي ده او د
وروستي کولو چارې یووې روانې دي چې په نیږدي وخت کې بشپړه او د پلي کولو وړ به وګرځي.
 .2،1،23د ولسي تړون پروګرام د پلي کولو په ترڅ کې د عامه پوهاوی کچې لوړولو او دنوښتیزو (خدمتونو وړاندې کولو اورسمي
کول) پروګرامونو پلي کول
ټولنیز خوځښت او شوراګانو ریاست د هېواد په  ۹۰والیتونو کې د  ۹۰کنفرانسونو له الرې د عامه پوهاوي برنامې په الره اچول پالن
کړي وو ،چې د بودجې د نه ترالسه کولو له امله د مالي کال په اوږدو کې کوم کنفرانس ترسره نشو .خو د زده کړې د ارزښت په اړه د
ښوونځیو اداري شوراګانو له خوا د عامه پوهاوي برنامې په دوامداره توګه ترسره شوي او په ښوونځیو کې دا بهیر جریان لري.
د خدمتونو د وړاندې کولو د نوښتیزو برنامو د تطبیق او هغې ته د رسمیت ورکولو په موخه د زده کړې د ارزښت په اړه د ټولنې عامه
پوهاوي کچه په  ۹۰والیتونو کې د ولسي تړون په همغږۍ د پروګرام د تطبیقي سندونو له مخې چې د څلورو مهمو وزارتونو ( پوهنې ،کرنې او
مالدارۍ ،روغتیا او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ) له الرې د مالی وې وزارت سره په همغږۍ پلي کېږي لوړه شوې ده.
 .2،1،24د ښونیزو او مدیریتي وړتیا لوړولو او مقرراتو ښه والي په موخه د ښوونځیو مدیریت شوراګانو پیاوړتیا څخه مالتړ
د پوهنې وزارت د ټولنیز خوځښت او شورا ګانو ریاست له خوا د افغنستان په  ۱۱والیتونو کې د یونیسف ادارې په مالي مرسته د
ښوونځیو اداري شوراګانو  ٪۱۱۱تنه غړو ته او د  USAIDادارې له خوا ،په څلورو والیتونو کې د افغان ماشومان لولي برنامي له الرې د
ښوونځیو اداري شوراګانو  ۱۱٪۱تنو غړو ته روزنه ورکړل شوي ده ،چې په ټوله کې  ۱۱٪۳تنو ظرفیت د پروګرامونو د ښه تطبیق او له
پروګرامونو څخه د ښه پوهېدو په برخو کې روزنیز ورکشاپونو له الرې لوړ شوی دی.
 .2،1،25د ښوونځیو امنیت ټینګښت او خوندیتوب په اړه د شوراګانو او ښوونځیو مدیرانو لپاره روزنو برابرول
د  ٪۱۱۱تنو دښوونځیو شوراګانو غړو لپاره د یونیسف اداري له خوا روزنیزې برنامې په الره اچول شوي دي ،دنورو روزنو برسیره د
ښوونځیو خوندیتوب په اړه هم الزمه روزنه ورکړل شوي ده  .د ښوونځیو اداري شوراګانو غړو د ښوونځو د خوندیتوب او امنیت د ټینګښت په
اړه پو هاوی تر السه کړي دی.
 .2،2اسالمي زده کړو پروګرام
 .2،2،1دنویو مدرسو جوړول
په هغو سیمې کې چې د  ۹۰بابه نویو اسالمي زده کړو مدرسو جوړولو اړتیا موجوده وه ،د خلکو د غوښتنو او سروي پراساس د پوهنې
وزارت لوایحو او کړنالرو په نرر کې نیولو سره اسالمې زده کړو ته دماشومانو السرسي په موخه د هېواد په  ۱۰والیتونو کې نوي مدرسې جوړې
شوي دي ،د دې مدرسو په جوړیدو سره  ۱۰۱۱تنه طال العلمان چې  ۱۰۱تنه ښځینه دي ،د دینې زده کړو زمینه برابره شوې ده .د
نوموړو مدرسو په جوړیدو سره د دې پروګرام د ټولو مدرسو شمېر  ۰۱۶بابو ته رسیږي.
 .2،2،2د نویو دارالحفاظونو جوړول
د موجودو کړنالرو او مقررو سره سم د سیمې خلکو د غو ښتنې او سروي په اساس په  ۶۹۳۱کال کې د هېواد په کچه ټول  ۱بابه
دارالحفاظونه نوي جوړ شوي دي .د نویو دارالحفاظونو په جوړولو سره  ۰۳۱تنو طال العلمانو ته د قرانکریم حفظ زمینه برابره شوي ده،
همدا رنګه د یادو دارالحفاظونو په تاسیس سره د اسالمي زده کړو د دارالحفاظونو شمېر  ۱۶۰بابو ته رسیږي.
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 .2،2،3د هېواد په والیتونو کې د ښځینه طالب العلمانو لپاره نوی دارالعلومونو جوړول
په دارا لعلومونو کې د نجونو جذب د اسالمي زده کړو
د دورې په توپیر د اسالمي زده کړو د مرکزونو شمېر
معینیت له کاري لومړیتوبونو څخه دی .همدارنګه د ښځینه
طال العلمانو زیاتوالی سره په ښځینه مدرسینو کې هم زیاتوالي
110
218
راځي ،دې سره په دارالعلومونو او مدرسو کې د نجونو زیات
دارالحفاظ
جذب ته د امکاناتو زمینه برابریږی .د  ۶۹۳۱کال په اوږدو کې د
مدرسه
مناس تشکیل نشتون له امله نوی دارالعلوم نه دی جوړشوی،
دارالعلوم
خو  ۹بابه مدرسې په بغالن او تخار والیتونو کې دارالعلوم ته
لوړې شوي دي .د یادونې وړ ده ،چې اوس مهال د دارالعلومونو
801
شمېر  ۶۶۱بابو او د اسالمي زده کړو د ټولو مرکزونو شمیر ۶۶۱۳
بابو ته زیاتوالی موندلی .
 .2،2،4په اسالمي مرکزونو کې د شمولیت زیاتوالی
په  ۶۹۳۱کال کې د اسالمي زده کړو مرکزونو کې  ۰۱۱۱۶تنه طال العلمان  ،چې  ۹٪۵ښځینه دي نوي جذب شوي ،د نویو جذب
شویو طال العلمانو سره د دې پروګرام د ټولو طال العلمانو شمیر  ۹۰۱۰۰٪تنو ته د  ۱٪۵ښځینه وو په ګډون زیاتوالی موندلی چې له
یادې شمېرې څخه  ۱۱۰۰۳۱تنه د  ۱۱۵ښځینه وو طال العلمانو په شمول په مدرسو کې ۱٪۱۰۰ ،تنه د  ۱۰۵ښځینه وو په ګډوړن په
دارالحفاظونو کې او  ۱۹۱۱۱تنه چې  ۱۹۵یووې ښځینه دي په دارالعلومونو کې په دینې زده کړو بوخت دي.

 .2،2،5د مدرسو د ودانیو جوړول
اسالمي زده کړو معینیت ،د اسالمي زده کړو  ۳مرکزونو جوړولو پالن د والیتي ادارو سره په مشوره او همغږۍ جوړ کړي ،په مرکز او
والیتونو کې يووې د نورو ادارو سره شریک کړي دي .نوموړی پالن د مراحلو طی کولواو د اړینو اسنادو ترتیبولو وروسته د جوړولو په پالن کې
شامل کړی او د اړتیا وړ بودجې تخصیص او منروري اخیستلو سره ډیزاین او د پروژي پرمختګ پروسي کې شامل او جوړ شوي دي .د ۶۹۳۱
کال په اوږدو کې د اسال مي زده کړو دوه مرکزونو (د کابل عربي دارالعلوم او د کندز المومنات دارالعلوم) کار په دوو والیتونو کې پیل او کار
يووې  ۶۱۱۵سلنه بشپړ شوی او ګوټې اخیستنې ته سپارل شوی دی.د دې پروژې په بشپړیدو سره  ۶۶٪۱تنو طال العمانو ته چې  ۰٪۱یووې
ښځینه دي ،خوندې او مناس ښوونیز چاپیریال چمتوشوي .همدارنګه  ۰نوی پروژې (پکوتیا والیت خواجه علی دیني مدرسه،کابل مرکزي
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دارالحفاظ ،مولوي عباس دیني مدرسه او د غور والیت مرکزي دارالحفاظ ) د کورونو او ښار جوړولو وزارت له خوا تر کار الندې دي او ۵ ۰۰
سلنه پرمختګ يووې کړی دی.
 .2،2،6د اسالمي زده کړو مرکزونو لپاره لیلیو جوړول
د اسالمي زده کړو معینیت د اسالمي زده کړو مرکزونو لپاره  ۰بابه لیلیو جوړولو پالن د والیتي ادارو سره په مشوره او همغږۍ ترتی
کړي او په مرکز او والیتونو کې اړونده ادارو سره شریک کړي دي .نوموړی پالن د مراحلو بشپړولو او د اړینو اسنادو ترتیبولو وروسته د ودانیو
جوړولو په پالن کې شامل شوی او د اړتیا وړ بودجې تخصیص او منروري اخیستلو وروسته ډیزاین ،پروژي پرمختګ پروسي کې شامل
شویدی .سناتور جنت ګل دارالعلوم ،شرق زون دارالعلوم ،غوربند محمدیه دارالعلوم د لیلی وی ودانیز کارونه پای ته رسیدلي  .فاریاب  ،هرات
او نورستان دارالعلومونو ودانیز کار روان دی  ،چې  ۳۱۵سلنه يووې پرمختګ کړی دی.
 .2،2،7د طالب العلمانو لپاره د اعاشې او اباتې اسانتیاوو برابرول
د اسال مي زده کړو معینیت هر کال د والیتونو او ولسوالیو د غوښتنې پر اساس ،د اسالمي زده کړو مرکزونو طال العلمانو لپاره د اعاشې
او اباطې اړتیاوي ترتی اود موجوده ونډې سره سم د الزمو سرچینو پیداکولو په موخه اړوندو ادارو سره شریکوی .په  ۶۹۳۱کال کې د
 ۶۱۱۱۰تنو طال العلمانو لپاره اعاشه اواباته برابره شوي ده .د یادونې وړده  ،چې د یاد شویو طال العلمانو له جملې څخه  ۰۳۱۱تنو ته
ګرمه اعاشه اواباته او  ۹۱۹۱تنه د بدل اعاشه او اباته څخه ګوټه اخلي.دا طال العلمان د هغو سیمو څخه دي  ،چې هلته داسالمي زده کړو
مرکزونو شتون نه لري او یا هم نا امن دی ،تر څو د دیني تحصیالتو تر السه کولو په موخه په لیلیه لرونکو اسالمی زده کړو مرکزونو کې زده
کړې کوي.
 .2،3ښوونکو روزنې پروګرام
 .2،3،1د ښوونکو روزنې په مرکزونو کې (د خدمت دننه دورې) د ښوونکو جذب
په  ۶۹۳۱کال کې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې ریاست د محصلینو جل او جذب پراساس میکانیزم تغیر کړي ،د کانکور
ازموینې پایلو خبرتیا څخه وروسته د نیمه او لوړو زده کړو مرکزونو درسونه د هغه میکانیزم پراساس د سنبلې په میاشت کې پیلیږي ،له
همدامله د  ۶۹۳۱کال په اوږدو کې  ۱۱۱٪۱تنه محصلین ،چې له هغې جملې څخه په دولتي او خصوصي ښوونکو روزنې مرکزونو کې ٪۶
سلنه ښځینه نوي جذب شوي دي د نویو محصلینو په جذب سره د ښوونکو روزنې د ټولو محصلینو شمېر  ۹۳۱۱۱تنه د هغې له جملې څخه
 ٪٪سلنه ښځینه دي.
 .2،3،2په وزارت کې د نویو جوړو شویو خصوصي دارالمعلیمینونو ثبت او دهغوي لپاره د مالتړیزو خدمتونو وړاندې کول
د موجودو کړنالرې او مقررو سره سم د ښوونکو روزنې عمومي ریاست ټول نوي جوړشوي خصوصي دارالمعلیمینونه ثبت کړي او دې
مرکزونو لپاره د ښوونکوروزنې نصاب او ښوونیز توکي برابر کړي دي.د  ۶۹۳۱کال په اوږدو کې د مرکز او والیتونو په کچه  ۰دارالمعلیمینونه
ثبت او دفعالیت جواز ي وې ترالسه کړي دی.
 2.4تخنیکي اومسلکي زده کړو برنامه
2.4.1د لوړو زده کړو کانکور اخیستلو له الرې د نویوشامالنو جذب
د هېواد د لوړو رده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د بې پایلو فارغانو لیږل شوي لیست پر اساس دتخنیکي او مسلکي زده کړو معنیت
هر کال د موجودو مقررو او د محصلینو د رشتې ټاکلو پراساس د سراسرۍ کانکور نمرو په نرر کې نیولو سره د والیتونو او مرکز په انستیتونو
کې جذبیږي .په  ۶۹۳۱کال کې  ۱۰۱۱۰محصل  ،چې له هغې جملې څخه  ۱۰سلنه ښځینه دي د کانکور ازموینې او د تخنیکي او مسلکي
زده کړو ته نوي جذب شوي دي.
 2.4.2د مرکزاو والیتونو په تخنیکي او مسلکي زده کړو ښووځنیو د لسم ټولګیو کې د نویو جذب شویو زده کوونکو شمولیت
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د تخنیکي او مسلکي زده کړو معنیت د مرکز او والیتونو په تخنیکي اومسلکي زده کړو ښوونځیوکې د زده کړې سويه او موجودو مقررو
په نرر کې نیولو سره جذبیږي .د ا زده کوونکي د دولسم ټولګي بریالیتوب او بشپړیدو وروسته په اتو مات ډول په خپله رشته کې تخنیکي
اومسلکي انستیتونو ته لوړ او شامل کیږي.په مرکز او والیتونو کې تخنیکي او مسلکي زده کړو  ٪۳۱۱تنه زده کوونکي د  ۰۱۰ښځینه په
ګډون د تخنیکي او مسلکي زده کړو په ښوونځیو کې جذب شوي دي.
 2.4.3دلسم څخه په ټیټو ټولګیو کې نوي شامل شوي زده کوونکي
تخنیکي اومسلکي معنیت ،زده کوونکي  ،چې د تخنیکي او مسلکي برنامو سره لیوالتیا لري او د عمومي زده کړو نهم ټولګي يووې په
بریالیتوب سره سرته رسولی وي،د موجودو مقررو او انتخابې رشتې پر اساس په تخنیکي او مسلکي ښوونځیو کې جذبیږي .دا زده کوونکي
کوالی شي ،چې تر څوارلسم ټولګي پورې تحصیل ته ادامه ورکړي .اوسمهال  ۱۰٪تنه زده کوونکي د تخنیکي او مسلکي ښوونځیو په لسم
ټولکي کې جذب شوي دي.د نویو زده کوونکو جذب سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو کې  ۱۰۶۱۱تنه ،چې له هغې جملې څخه ۱۱
سلنه ښځینه دي.
2.4.4استاد-شاگردی په کورسونو کې نویو شامل شویو جذب
ړو
تخنیکي اومسلکي زده کړو معنیت ،د حرفوي او فني زده کړو پراختیا ریاست د هغو خلک لپاره چې د سواد زده ک څخه بې برخې پاتي دي
او په ورته وخت کې په خصوصي تخنیکي ورکشاپونو کې د شاګردي له الرې د یو حرفي په زده کړه بوخت دي ،په یو وخت کې د سواد او
حرفې زده کړي لپاره دمسلکي په توګه زمینه برابر وي ،ترڅو له یو خوا د حرفې پورې اړوند سواد زده کړې او له بلې خوا مسلکي او تخنیکي
روزنې تر السه کړي .مرکز او والیتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په ښوونځیو او انستیتونو کې د خیاطی ،ارایشګري،موټر،بریښناي
تخنیک ،بریښناييپه رشته کې  ۱۱تنه ښځینه په ګډون  ۱۰۱تنه زده کوونکي په رېښتنې توګه د کار بازارته جذب شوي دي.دا زده کوونکي
کوالی شوي  ،چې د فراغت څخه وروسته خپل اقتصادي لګښتونه د کار بازار له الرې د تخنیکي او مسلکي خلکو په توګه د دولتي او یا غیرې
دولتي ادارو څخه پوره کړي .
 2.4.5مر کز او والیتونو کې په تخنیکي او مسلکي ښوونځیو کې استاد شاګردي کورسونو جوړول
تخنیکي او مسلکي معنیت په  ۶۹۳۱کال کې د  GIZموسسې په مرسته د هېواد په  ۶۶والیتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ځینو
انستیتونو او ښوونځیو کې استاد شاګردي یو کلن او دوه کلن  ۰۰کورسونه پلي کړي،ترڅو  ۶٪۱٪تنو لپاره ،چې د هېواد تخنیکي او مسلکي
زده کړو ته لیوالتیا لري ،په ورته وخت کې د سواد او حرفې روزنې لپاره ورته زمینه برابره شوي .د هېوادپه مرکز او پنځو والیتونو په څلورو
انستیتو نو کې د نهو میاشتو په اوږدو کې  ۹۳د استاد شاګردي ټولګي جوړ شوي دي ،چې د دي ټولګیو په جوړیدو سره  ۱۰۱تنو زده
کوونکو لپاره د  ۱۱تنه ښځینه وو په ګډون په ورته وخت کې د سواد او حرفې د روزنې زمینه برابره شوي ده.
 2.4.6د تخنیکي اومسلکي زده کړو زده کوونکو لپاره اباتې او اعاشې اسانتیاوو برابرول
د تخنیکي اومسلکي معینیت ژمن دي چې د زده کوونکوه په ځانګړي توګه د ښځینه وو لپار د اعاشې او اباتې اسانتیاوي برابرې کړي ،
چې له لرو پرتوسیمو څخه د ځینو ملحوظاتو لکه (نامني ،مسلکي ښوونکو کمښت ،عالی مرکزونو نشتون) له امله راځي تر څو تخنیکي او
مسلکي زده کړو ته د ټولو زده کوونکو لپاره انډولیز السرسی ټینګ شي ۳۱۱۱ .تنه محصلین او زده کوونکي د اعاشې او اباتې اسانتیاوو څخه
ګوټه اخلي ،یادولو وړ ده  ،چې د لیلی وی اسانتیاوو په تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو کې د ځوانانو د جذب زیاتوالي المل شوی دی او د
خپلې خوښې وړ رشتو او کیفیت لرونکو زده کړو حاصلولو ته ددوام په موخه د زده کوونکو د تشویق او لیوالتیا سب شو.
 .2.5سواد زده کړې پروګرام
 .2.5.1په سواد زده کړې کورسونو کې د سواد زده کړې زده کوونکو جذب
د سواد زده کول د هېواد د سوکالۍ لپاره خورا اړین دي  .د سواد زده کړې برنامې د بېال بېلو الرو څخه د مسجدونو مال امامانو او اغیز
منو علما ،چې په افغاني ټولنه کې پیژاندل شوي د هغو له الرې د عامه پوهاوي کمپاین ترسره شوی ،ترڅو خلک د سواد زده کړې تر السه
کولولپاره وهڅول شي ،چې د ښه او نیکمرغه ژوند په لورې روان شي .د ټولنیزو رسانیو له الرې ( راډیو ،تلویزون ،د ښوونځیو ښوونکي او په
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مسجدونو ،تکایاو کې دینې علمانو) د عامه پوهاوي برنامو له الرې ټول  ۶۳۱۰٪۰سواد زده کړې زده کوونکي ،چې په  ۶۶۰۳۶بابه کورسونو
کې جذب شوي ،چې له هغې جملې څخه  ۶۱٪۱۳۹تنه ذکور او  ۳۶٪۱۶تنه ښځینه دي.
 .2.5.2په ټول هېواد کې د سواد زده کړې کورسونو جوړول
په ټول هېواد کې سواد زده کړې  ۶۶۰۳۶بابه کورسونه د هغو خلکو لپاره ،چې عمر يووې ښوونځي ته دتګ له عمر څخه لوړ وي د سواد
زده کړې تر السه کولو په موخه جوړشوي ،چې له دې الرې  ۶۳۱۰٪۰تنو ته د د سواد زده کړو زمینه برابره شوي ده.
 .2.5.3د سیمه اییزې روزنې یاد  CLCد  ۱بابو مرکزونو جوړول
سیمه ییز او چټکو زده کړو روزنې د سواد زده کړو زده کوونکو شمولیت دزیاتوالی کچه کې په ځانګړي توګه د ښځینه وو په شمولیت کې
اغیزمن رول لرلی دی .له همدې امله (فراه ،کندز ،کابل ،پروان ،لوگر ،پنجشیر ،تخار ،دایکندی او هرات)  ۳والیتونو کې د  ۱بابه سیمه
اییز و زده کړو مرکزونو جوړولو لپاره کانسپت نوټونه برابر شوي ،چې ځمکه د سیمې خلکو له خوا ورته ورکړل شوي او د ځمکې سندونو ۳
کاپوي د بوهنې وزارت سواد زده کړې معنیت ته سپارل شوي دي .د اړتیا وړ بودجې نشتون له امله د سیمه اییزو مرکزونو جوړولو کار ال تر
اوسه نه دی پیل شوي.
 .2.5.4د سواد زده کړو زده کوونکو لپاره د حرفوي روزنو برابرول
د هېواد په  ۹۱والیتونو کې ۶۳۰٪۱تنه حرفوی زده کوونکي د  ۶۱۰۶۳تنو
ښځینه په ګډون په  ۶۱۰۰حرفوي کورسونو لکه  :خیاطی ،مرغداری ،لبنیاتو
پروسس او شاتو مچیو په حرفو کې روزنه لیدلي ده .د دې کورسونو په جوړیدو سره
له یوي خوا د حرفې او سواد زده کړې لیوالتیا لرونکو لپاره د روزنې برابرول او له
بلې خوا د خلکو لیوالتیا د کورسونو سره زیاته شوی ،چې په پایله کې د سواد زده
کړې حاصلولو لپاره د خلکو ځواکمنتیا او په بازار کار کې د کار پیداکولو المل شوی
دی.
 2.6پوهنې ادارې پراختیا پروګرام
 .2.6.1د والیتونو په پوهنې ریاستونو کې د معلوماتي تکنالوژي زیربنا جوړول او د مرکز سره نښلول
مرکز سره د والیتونو پوهنې ریاستونو نښلول د معلوماتي تکنالوژي پراختیا په موخه د والیتونو پوهنې ریاستونو ټولې شعبې د نیټورک
جوړیدو څخه برخمنې شوي دي ،د مرکز او والیتونو په کچه دیتا سنټر او  tv Hiilو Disaster recoveryسیستم هم فعال شوی دی .د
والیتونو پوهنې ټول ریاستونه د وزارت مرکزي سیستم سره نښلول شوي ،چې همدا اوس  ۹۰والیتونو کې د
 EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter netدي او نورو خدمتونو څخه ګوټه اخلي او په څلورو والیتونو کې (دایکندی ،نیمروز،
نورستان ،ارزگان) د سټالیټ له الرې او نور پاتي والیتونه د روشن نیټورک شبکې له الرې نښلول شوي دي.په وروستي ګام کې همدا سیستم
د ولسوالیو پوهنې امریتونو او ښوونځیو کې هم پراختیا کړي او عملي شوي دی .په مرکزي او والیتونو پوهنې ریاستونو کې د کارکوونکو ګوټې
اخیستنې لپاره د سیسکو تلیفونونه تنریم او فعال شوي دي ،.د یادونې وړ ده  ،چې د والیتونو په کچه د زیر بنايووي تکنالوژي او اړیکو
جوړیدو سره د پالنونو ،معلوماتو ،رپوټونو ،ارقامو او سندونو د لیږلو بهیر چټک شوي .همدارنګه د  ICTin Edicationبرنامه د معلوماتي
تکنا لوژي ریاست له خوا ډیزاین شوي ،چې د دې برنامې پرمټ د هېواد  ۹۹ښوونځي د انټرنیټ سره نښلولو شوي دي ،چې د ښوونځي
زاګ برنامې کې ي وې په رسمي توګه پرنیسته وشوه ،پرته له دې نه ،د شهادتنامو پرنټ او نتایجو لپاره کمپیوټري معلوماتو سیستم پراختیا
موندلي ،چې د هغه په پلي کولو سره د کابل ښار  ۶۹۳۱کال ټولې شهادتنامې د دې سیستم په ګوټې اخیستنې سره ثبت شوي  .دا سیستم په
 ۳والیتونو کې پلی شوی دی په ورته وخت کې انالین معلوماتي سیستم ( )monthly phon sureyلپاره پراختیا موندلي او عملي شوي ( call
 )centerتلیفون سیستم عملي کولو لپاره دا سیستم جوړشوي  ،چې د هغه په ګوټې اخیستنې سره د  ۶۹۹بابه ښوونځیو سروي ترسره شوي
ده  .د یادونې وړ ده ،چې په مرکز او والیتونو کې معلوماتي تکنالوژي زیربنا څخه په دوامداره توګه ساتنه او څارنه ترسره کیږي.
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 2.6.2د منځمهاله درې کلنو پالنونو پراختیا
ټولټال  ۰۶منځمهاله والیتي پالنونه د والیتونو د اړتیاوو په پام کې نیولو سره د د برنامو د مسؤولینو سره د یو ګډ او اشتراکي بهیر په ترڅ
کې د مرکز او والیتونو په کچه جوړ شوي دي .چې د هغه پر بنسټ د هر والیت لپاره فعالیتونه ،پروژې او موخې د درېو کلیونو لپاره د
ستراتیژیک پالن موخو په پام کې نیولو سره پکې په ډاګه شوي دي.
 .2.6.3د عملیاتي پالنونو جوړول
کلنی عملیاتي پالن د یوي ګډې پروسې په ترڅ کې ترتی او دهغه پر اساس د ولسوالیو ،والیتونو اوپه ملي کچه عملیاتي پالنونه برابر او
د پلي کولو په موخه اجراییوي چارواکو ته وړاندې شوي .د یاد ونې وړ ده ،چې نوموړي پالنونه د اجراییو ي چارواکو د پلي کولو الندې دي او
د هغه د پرمختګ څخه منرم رپوټونه برابر او وړاندې شوي.
 .2.6.4د ټولو والیتونو او ولسوالی لپاره د ښوونخیو جوړولو پالن ترتیبول او پراختیا موندل
په کلني ډول د هر والیت اړتیا او موجودو اداري پروسو سره سم د ټاکل شویو معیارونو پر اساس  ۹۹٪ولسوالیو لپاره د ۱۱۱۱
ښوونځیو جوړولو او رغونې پالن برابرشوي دي .د وزارت مقام څخه د منرورۍ اخیستلو وروسته د ښوونځیو جوړولو پالن په مرکز او والیتونو
کې اړونده ادارو او د زیربنا پراختیا ریاست ته په رسمي تو ګه لیږل شوی دی .د کاري حجم او تخنیکي براورد څخه وروسته دزیربنا ریاست د
پروژې جوړولو او نقشې ډیزاین ،د ښوونځیو جوړولو پالن یووې ښاري پراختیا او کورونو جوړولو وزارت ته استولی دی .د ټولو والیتونو او
ولسوالیو لپاره د ښوونځیو جوړولو پالن ترتی شوي او په روان کال کې ( ) ۱۰۰ښوونخي د کار الندې دي.
 .2.6.5موسسو سره د هوکړه لیکونو ترتیبول او ک تنه
پوهنې وزارت په ښوونیزو خدمتونو کې د خصوصي سکوتور او مرستندویه موسسو شریکولو په موخه بېال بېل هوکړه لیکونه د غیري
دولتو موسسو سره د نهايووي کولو څخه وروسته د لویحو او مقررو په نرر کې نیولو سره کوتلي او السیک کړي دي .د ټاکل شویو معیارونو او د
هوکړه لیک کړنالرې ترتی سره سم د موجودو ادارې پروسو پراساس د موسسو پروپوزل او د وړاندیز شوی پالن بیا کوتنه وشوه او د ډاډ
حاصلولوڅخه وروسته د فعالیتونو او موخو پراساس د پوهنې وزارت سره د مرستې هوکړه لیک مسوده په پروپوزل کې شامل او د وزارت مقام
څخه منطوري اخیستل شوي ده .د همکارو موسسو سره د اړ خونو په شتون کې د  ۶۱٪نسخې هوکړه لیکونه السلیک شوي دي .د هوکړه
لیک السلیکولو له الرې ښونیز خصوصي سکوتور ته د ودې ورکولو زمینه برابره شوي او ښونیزو خدمتونو وړاندې کول کې پراختیا شوي ده .د
 ۶۰پاسو ښوونکو تحصیل درجې لوړوالی په موخه د لیسانس سویه ته د لوړو زده کړو وزارت سره هوکړه لیک السلیک شوی دی ،چې د هغه
پر اساس د ښوونکو ښوونیزه سویه لوړه شوي او ښوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابره شوي ده .
 2.6.6د ښوونکو ښار ګوټي او ښوونیزو مرکزونو جوړولو لپاره د ځمکې برابرول
په ۶۹۳۱روان کال کې موازي  ۶۰۳٪،۱۱جریبه ځمکه مرسته شوي ده دا ځمکه د هېواد په  ۹۰والیتونو او کابل ښار کې تر السه شوي
ده۱ .بابه انستیتونو او  ۹۱بابه ښوونځیو جوړولو لپاره د کابل والیت په  ۶۹ولسوالیو کې موازي  ۹۳۱،۹۹جریبه ځمکه تثبیت شوي ده.
پنجشیر ،کنړ ،نورستان ،پکوتیا ،بادغیس ،بدخشان او غور والیتونه دي چې تر اسه د ښوونکو ښارګوټو جوړولو لپاره ځمکه نه لري .پوهنې
وزارت په ځلونو ځلې د ښوونکو د ځمکې لپاره د نیږدي والیاتونو څخه د وړاندیزونو له الرې غوښتي  ،اما اړونده والیتونو هوکړه نه ده کړي .په
ورته وخت کې په ۱۶والیتونو کې د  ۶٪۱۳بابه په شمیر کې ښوونځي د ودانیو جوړولو لپاره ځمکه نه لري .په  ۹۹والیتونو کې د پوهنې
تاسیسات او  ٪۰۹قطعه د ښوونځیو قباله او د  ۱۰۳بابه ښوونځیو سجل او تاسیسات ثبت شوي دي.
خوست ،ننگرهار او لوگر والیتونو کې موازي  ۳٪۱جریبه ځمکه دښوونکو استوګني ښارګوټي لپار سروي ترسره شوي ده .د ښوونکو
استوګني ښارګوټي موازي  ۶۱۰۱جریبه ځمکه چې  ۶۱۹۱د استوګني نمرې کیږي دبدخشان ،دایکندی او بلخ والیتونو کې خط اچول شوي.
په ورته وخت کې ننگرهار ،بلخ او دایکندی والیتونو کې  ۳۱۱جریبه ځمکه د ښوونکو استوګني ښارګوټي  ،چې د  ۶۳۶۱استوګني نمرو سره
برابري دي ښوونکو ته ویشل شوي دي .د خوست والیت په ځلورو سیمو کې د ښوونکو ښار ګوټي لپاره موازي  ۱۱۱۱جریبه ځمکې تدارک او
د کار تثبیت ي وې روان دی .د مالی وې وزارت او اراضي ادارې ترمنځ د غزني والیت ازاد خان ښونځي لپاره  ٪،۱جریبه ځمکې پروتوکول تړون
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شوي دي ۱٪۱ .جریبه شخصي ځمکه او  ۰۹۱جریبه دولتي ځمکه د پوهنې وزارت په واک کې ورکړل شوي .د دي باید یادونه وشي ،چې په
ټوله کې  ۱۳۱۱جریبه ځمکه ۰ ،بابه ودانۍ ۱ ،بابه حویلۍ او  ۹۱بابه دوکانونه د پوهنې وزارت ملکیت د غاصبینو څخه بیرته په الس راوړل
شوي دي.
 .2.6.7د وزارتونو ترمنځ کلیدي پالیسیو پیژندل
په ټوله کې  ۶۰کلیدی پالیسئ (پوهنې وزارت ،لوړو زده کړو وزارت ،د کار او ټولنیزو چارو وزارت ،ښځو چارو وزارت ،د مخابرات او
معلوماتي تکنالوژي وزارت ،روغتیااو مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت) وزارتونو ترمنځ پیژاندل شوي .بوهنې وزارت کې د معلوماتي
تکنالوژي په برخه کې دمعلوماتي تکنالوژي لومړنۍ مسوده بشپړه شوي او صالحیت لرونکو چارواکو ته لیږل شوی ده .برسیره پردې د
معلوماتي تکنالوژي سره د ٪۱۱بابه ښوونځیو دتجهیز کانسپت نوټ  ،د پوهنې وزارت سره په مشوره کمپیوټر او البراتور بشپړ او دبودجې
غوښتني سره مل مالیه وزارت ته لیږل شوي دي .برسیره پردې ،په دولتي ،غیري دولتي او خصوصي سکوتور کې د معلوماتي تکنالوژي اړتیاوی
د  ICTبوختیا فرصتونو لومړنۍ ارزونې لپاره تر  ۱۱۱۹کاله پورې د ۶۱۱ارګانونو له شمیر څخه  ۰٪ارګانونو مثبت ځواب ویلی دي  .په لوړو
زده کړو کې د کار زده کړې لومړنۍ پالیسي مسوده بښپړ شوي او مسولو چارواکو ته لیږل شوي ده.برسیره پردې  ،کوچنیو قرضو ته د ښځو
السرسی په اړه هر اړخیز تحلیل او تجزیه څخه بشپړ رپوټ برابر او مسولو چارواکو ته لیږل شوي دي.
 .2.6.1په ټول هېواد کې د ښوونځیو احصایوي معلوماتو راټولول
د مرکز او والیتونو په کچه د ښوونځیو احصایوي معلومات راټول او احصایوي دیتابیس /سیستم کې ثبت شوي دي.ارقام او دیتابیس د
چاڼیزو عملیاتو پروسې الندې دي  ،ارقامي تېروتنې څرګندې او ټولې نیمګړتیاوي حل شوي دي .د اوس لباره د ولسوالیو ،والیتونو او مرکز په
کچه احصایوي معلومات بشپړ شوي او د السرسی وړ دي.
 .2.6.1د کمپیوټر ټولګیو جوړول
د ننیو اړتیاوو او د زده کوونکو ځواکمنیدو سره د ښوونیز نصاب ال ښه والی پلي کولو په موخه ،د زده کوونکو روزنه او دهغو لپاره د
کمپیوټر ټولګیو جوړول ،په ځانګړی توګه د تخنیکي او مسلکي برنامه کې یو اړین ګام دی .برسیره پردې  ،په روان کال کې د کمپیټر ټولګیو
جوړیدو په موخه د انتر نیت سره د  ۱٪۱بابه ښونځیو نښلولو باندې کار پيل شوي ،چې په ډیر نیږدي وخت کې به بشپړ او د ګوټې اخیستني
وړ به وګرځي .د معلوماتي تکنالوژي ریاست په مرکز او والیتونو کې یو شمیر کمپیوټري روزنیزو مرکزونو ته کمپیوټرونه چې له هغه جملې څخه
 ۱پایه کمپیوټرونه د غزني والیت دهمزاد منځني ښوونځي ۱۱ ،پایه کمپوټرونه مرکز ۰ ،پایه کمپیوټرونه د غزني والیت ټولو ښونځیو او والیت
ته وېشل شوي دي.
 .2.6.11د اړمنو سیمو لومړنیو ښونیزو خدمتونو ځانګړو کولو په موخه د موجوده معلوماتي سیستم ښه والی او د جغرافیای ی
موقعیت معلومول اړوند سیستم کنالوژي ښه والی
په  ۱۱والیتونو کې د ښوونځیو څخه کواردیناتو راټولولو پروسه تر سره شوي او پاتي والیتونه د بودجې نشتون او امنیتي ستونزو له امله
د دې برنامې تر پوښښ الندې نه دي راغلي .هغه شمیر ښوونځي چې ځمکه ي وې نه درلوده د هغوي کواردینات هم نه دي راټول شوي.د
ښوونځیو کواردیناتو راټول شویو معلوماتو چاڼ په موخه کار روان دی.

 .3روڼ ،اغېزمن او ځواب ویوونکی مدیریت
ټولیزه موخه
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د مرکز او والیتونو په کچه روڼ ،ځواب ویونکي او داغیز من مدیریت لپاره د کیفیت لرونکي ،انډولیز ،روڼ ،ارزانه لګښت او اغیزمنه
توګه د ښوونیزو خدمتونو وړاندي کول او برابرول.
د کړنو پرمختک
د ټولو برنامو په کچه د ځواب ویونکي ،روڼ او اغیزمن مدیریت په برخه کې اجرات شوي او د کړنو شامله برخه کې هم پرمختګ ترسره
شوی دی ،چې د برنامو په تو پیر سره یووې په الندې توګه ورڅخه یادونه کېږي:
 .3،1عمومي زده کړو پروګرام
 .3،1،1د ولسوالیو او ښوونیزو حوزو څارنیزو ټیمونو له خوا د ټولو ثانوي او اساسي زده کړو ښوونځیو څخه ښوونیز نظارت (په
هېواد کې دننه او بهر)
د زده کړي او روزني کیفیت ښه والي لپاره د ښوونیزو مرکزونو څخه ښوونیزه څارنه ،د پالسیو او نصاب سم پلي کول ،د عمومي زده کړو
برنامې لوایح او مقررات یو اړین ګام دی .په دي موخه د عمومي زده کړو دولتي او خصوصي  ۶۱٪۹۳بابه ښوونځیو د مدیریت ،ښوونکو
تدریس میتود ،د زده کوونکو زده کړې کچه او د ټولګیو تدریسي کیفیت څخه د څارنیزې کړنالرې او د ټاکل شوی پالن سره سم د ښوونیزو
ځارنو غړو څارنیزي لیدنې ترسره کړي دي.د دي برسیره ،د عمومي زده کړو سیمییزو او چټکو زده کړو ټولګیو څخه هم لیدنه شوي ده  ،د
څارنې په جریان کې اړونده مسولینو ته د ستونزو او نیمګړتیاوو له منځه وړولو لپاره الزمې الرښوونې شوي دي .پرته له دي نه ،د اضافه شویو
ښوونکو (حقالزحمه) او درسي کوتابونو ته داړتیا پیژاندلو په موخه د کابل ښار ټولودولتي ښوونځیو څخه د ښونیزو ارزونې او څارنې عمومي
ریاست کارپیژاندونکو له خوا لیدنه کړي ده .په ښوونځیو کې د ښونیزو څارني له امله دزده کړې او تدریس په بهیر کې ښه والی راغلی دی.
 .3،1،2د والیتونو د پوهنې په  ۹۳ریاستونو کې د عمومي زده کړو پروګرام د ښوونځيو په اړتیا وړ بستونو کې د رشتې سره سم د
ښوونکو ګمارنه
د عمومي زده کړو په ښوونځیو د ښوونکو کمښت او اړتیا په موخه د ښوونکو ټول بستونه د ټولیز کانکور ازمویني اخیستو لپاره ملکي
خدمتونو او اداري اصالحاتو کمیسیون ته لیږل شوي ،تر اوسه د کابل والیت او کابل ښار پورې اړوند  ۹۱۹۶تنو ښوونکو اسناد د بشري
سرچینو ریاست د ګمارنې برخې ته د راتلونکو مراحلو بشپړولو لپاره رپوټ شوي.د والیتونو پورې اړوند ښوونکو پایلې نیغ په نیغه همغو
والیتونو ته لیږل کیږي ،چې په هغه ځای کې د ګمارنې بهیر سرته رسیږي.
 .3،1،3په کلیو او ښارونو کې د  ۹۷۷۷قراردادي ښځینه ښوونکو ګمارنه او وروسته د دایمي ښوونکو په توګه
په  ۶۹۳۱کال کې د ښوونکو کمښت او اړتیاپوره کولو په موخه په کلیو او بانډو کې د  ۹۱۱۱تنو ښځینه ښوونکو ګمارنه په پالن کې
شامل شوي ،چې له هغې جملې څخه په ټول هېوادکې  ۱۱۱۰تنه ګمارل شوي او په ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي .په ښوونځیو کې د
مسلکي ښوونکو په تیره بیا د نجونو په ښوونځیو کې دښځینه ښوونکو ګمارنه دښځینه وو دزده کړې په دوام اغیزمن رول لري.
 .3،1،4د ښونځیو اداري شورا او دهغه ظرفیت جوړول  ،د ښوونځیو ښه والي پالن جوړول او طرحه
تر اوسه د ښوونځیو ټولې  ۱۰اداري شورا نوي جوړي شوي دي او دښوونځیو ښه والي  ۹۱پالنونه ترتی شوي .برسیره پردې ،د
ولسوالۍ په کچه د ښوونځیو ښه والي پالن ترتی او د ښوونځیو اداري شورا جوړول بو دوامداره پروسه ده او د اجرا الندې قرار لري.
 .3،1،5د ښوونې اوروزنې په اړه د عامه پوهاوي برنامې په الره اچول
د ښوونې اوروزنې د ارزښت په اړه د عامه پوهاوي برنامې پالن شويو غونډو په ترڅ کې د کلیو او بانډو په کچه په دوامداره توګه دښونځیو
اداري شورا جوړیږي  ،چې دا کار د ښوونې اوروزنې برخې سره د ټولنې دمرستو جل او لیوالتیا المل شوي دی.
 .3،1،6ښونځیو ته وړیا مرستو ورکول او تخصیصول
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ښوونځیو ته د وړیا مالي مرستې ورکول د د ایکوویپ برنامې له ترسره کیده ،اوسمهال دا برنامه پای ته رسیدلې ده او داقرا برنامه التر اوسه نه
ده پیل شوي  ،کله  ،چې د اقرا برنامه پیل شوه ښوونځیو ته دوړیا مرستو ویشل به هم پیل شي.
 .3،1،7د ښوونځیو په کچه د سرچینو مدیریت او ویشلو لپاره مقررات او لوایحو طرحه (ښوونځیو ته ورکړل شویو مرستو مدیریت،
ښوونځي اداره او رهبري ،د خلکو ګډون)
د پوهنې پیاوړتیا او مالتړ څخه رضاکارانه مرستي او په هغه کې د خلکو ونډه یو مهم اصل شمیرل کیږي ،چې د سیمې د خلکو څخه د
ښوونځي اداري شورا له الرې د ښوونځیو وضعیت ښه والي په موخه راټولیږي او دښوونځي په بنسټیزو کارونوکې لګول کیږي.په روانو نهه
میاشتو کې ټولې  ۶۳۰۳۱۰۰۱٪افغانۍ ،چې د  ۱۰۱۰۱۱۱ډالرو سره برابریږي د والیتونو پوهنې ریاستونو ،ولسوالیو پوهنې امریتونو او
والیتي کار کوونکو په همغږۍ د پوهنې پیاوړتیا لپاره د مرستې په شکل راټولې شوي دي.په دې مرستو کې د ځمکو ډالۍ ،دټولګیو جوړول ،
رضاکار کارونه ،د ښوونځیو رغونه او نقدي روپوۍ په شاملې دي .د یادونې وړ ده  ،چې د هر ښوونځي مرستې د هماغه ښوونځي اداري شورا له
خوا د ښوونځي مدیریت په همغږۍ سره لګول کیږي.
 .3،2ا سالمي زده کړو پروګرام
 .3،2،1د رشتې له مخې په  ۹۳والیتونو کې داسالمي زده کړو مرکزونو د اړتیا وړ بستونو کې د مدرسینو ګمارنه
د اسالمي زده کړو معنیت په والیتونو کې د پوهنې ریاستونو او اسالمي زده کړو مرکزونو په همغږۍ د اړ تیا وړ نویو ښوونګو لیست برابر
او توحید کړي دي ،همدارنګه د وظیفو الیحه  ،معیارونه او د قوانینو سره په همغږۍ د ګمارنې لپاره نور اړین شرایط ،د والیتونو او مرکز په
کچه د غوښتل شویو بستونو ګمارنې پیل پروسې په موخه د بشري سرچینو سره د موجودو کړنالرو او مقرراتو ترتی شریک شوي دی.دټولیز
کانکور لپاره ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو کمسیون ته ۱۱۱بستونه معرفي شوي ،دسیالۍ ازمویني اخیستو وروسته پایلو وښوده .چې
 ۶۹۱تنه بریالي نوماندان اسالمي زده کړو مرکزونوته د مدرسینو په توګه ورپیژندل شوي دي.
 .3،3ښوونکوروزنې پروګرام
 .3،3،1درشتې له مخې په  ۹۳والیتونو کې د ښوونکو روزنې برنامې مرکزونو د اړتیا وړ بستونو کې د ښوونکو ګمارنه
 ۶۹۳۱کال لپاره د ښوونکو روزنې ریاست پالن کړي وه ،چې  ۹٪۱تنه استادان د ازادې سیالۍ له الرې ګمارلی .په دې برخه کې د
ښوونکو روزنې دایمي استادانو ګمارنې پروسه بشپړ او دهغه پراساس د  ۱۱۱تنو کاندیانو اسناد د دوران الندې دي ،دهغه له کملې څخه د
 ۹۹۰تنو نوماندانو اسناد نهاي شوي او د  ۱۳تنه ښځینه په ګډون  ۹۱۱تنه بریالي نوماندان د ښوونکو روزنې مرکزونو ته معرفي شوي دي.د
نورو پاتي استادانو اسناد د دوران الندې دي .همدارنګه  ۰تنه ښځي د ښوونکو روزنې ریاستونو سرپرستانو په توګه ټاکل شوي ۱ ،تنه د ښځو
څخه دد برنامو امرینو په حیث او  ۹تنه د برنامو د مدیرانو په توګه مقرر شوي دي .برسیره پردې ،په ټولو والیتونو کې ازادې سیالۍ ملي
ازمونیه د  ۰۱ښځینه په ګډون د  ۹۹۹تنه د ښوونځیو ښوونکو څخه اخیستل شوي ده.
 .3،3،2د ښوونکو روزنې مالتړیزو مرکزونو او اساسي دارالمعلمینونو اروزنه او څارنه
بادغیس ،خوست ،غور ،پکوتیکا او میدان وردک  ٪بابه دارالمعلیمینونو څخه ارزونه او څارنه شوي ده او د پاتي نورو والیتونو لپاره د
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
او مسولینو ته اړینې الرښوونې وړاندې شوي دي.
 .3،4ښوونیز نصاب پراختیا پروګرام
 .3،4،1په ښوونځیو کې د نصاب پلي کولو منظمه ارزونه
د ښوونیزې څارنې ریاست ژمن دی  ،چې په ښوونځیو کې د ښوونیز نصاب پلي کولو څخه منرمه څارنه وکړي .د دې موخې لپاره،د
والیتونو او ولسوالیو څارنې غړي د ښونځیو په کچه د نویو ښونیزو نورمونو او معیارونو پر اساس د نوي نصاب څخه د منرم کاري پالن سره
سم څارنه وکړي او ښوونکو او استادانو ته د اړتیا په صورت کې الرښوونې ،علمې او تدریسي مشورې ورکوي.اما د څیړنې دیپارتمنت د ښوونکو
د نرریاتو راټولولو په اړه د کابل ښار ښوونځیو ته د ساینس درسي کوتابونو د صحت معلومات لیږل شوي او په هغو باندې کار روان دي .
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 .3،4،2د عمومي زده کړو په نصاب او مفرداتو بیا ک تنه ( اساسی او ثانوی دورې )
په والیتونو کې د عمومي زده کړو نویو کوتابونو سمون ازمایښتي پلي کول ترسره شوي او د نوي نصاب پلي کولو نیمګړتیاوي او ستونزې
ځانګړي شوي دي .دستونزو پیژاندلو او د نوي نصاب څخه د السته راغلو تجربو پر اساس  ،د عمومي زده کړو  ۳-۱ټولګي منځۍ دورې په
ګډون د لومړنۍ او دویمې دورې د ښوونکي الرښود او درسي کوتابونو بیا کوتنه سل سلنه بشپړه شوي د  ۶۱-۶۱ټولګيو اساسي وې درسي
کوتابونه د بیا کوتنې په حال کې دي او دهغو کار  ٪۱۵مخ ته تللي دي ،د ښوونیز نصاب پلي کیدو وروسته د هر مضمون لپاره د ښوونکي
الرښود چمتو شوي او د عمومي زده کړو ټولو ښوونکو ته رسیدلی دي .د ښوونځیو ښوونکو  ،پارلمان غړو او دیني علماوو سره دوه غونډې
جوړې شوي دي ،د ښوونیز نصاب پالیسي عمومي محتوا ځانګړي شوي او اړتیا ته په کوتو د ښوونیز نصاب په جوکاټ کې ځای په ځای
شوي ،ترڅو په اسنادو کې د دوګونګۍ مخه ونیول شي ،.همدارنګه د نصاب لومړنۍ کوتنه بشپړه شوي برسیره پردې  ۶-۹ ،ټولګیو درسي
کوتابونو او مفرداتو اوله مسوده ترتی او بشپړه شوي ده.
 .3،4،3د اسالمي زده کړو مفرداتو او نصاب تالیف
د پوهنې وزارت پالیسیو پر اساس د ښوونیز نصاب پراختیا ریاست ژمن دی  ،چې د اسالمي زده کړو او عمومي زده کړو نصاب سره
نیږدي کړي  ،ترڅو د اسالمي زده کړو درسي مفردات او نصاب د هېواد دملي ښونیز نصاب په جوکاټ کې پراختیا او ښه والي موندلي دی.
برسیره پر دې ،داریاست ژمن دي  ،چې د عمومي زده کړو نصاب مضمونونه په اسالمي زده کړو کې ور زیات کړي لکه ساينس ،ټولنیز
علوم ،دري/پښتو او انگليسي ژبه ،ترځو د اسالمي زده کړو او عمومي زده کړو ترمنځ نیږدي اړیکې ټینګې شی .برسیره پردې  ،د اسالمي زده
کړو دیني مدرسو د  ۱-۶۱ټولګیو دښوونکو الرښود او درسي کوتابونه تالیف او چپا ته سپارل شوي دي .د اسالمي زده کړو نیمه عالي زده کړو
دورې درسي کوتابونه تالیف او چاپ ته چمتو دي.
 .3،4،4د دندو رامنځ ته کولو په موخه د ښوونیز نصاب بیا ک تنه ( اړتیاوو او سروی اړتیا سره سم)
دکار بازار اړتیا په اړه د مهارتونو ښه والی په موخه او دهفه پورې اړوند مسلکي اړتیاوي ،همدارنګه د ښوونځیو فارغانو دخوښي وړتیاوي
او مهارتونو کچې لوړولو لپاره د کار بازار غوښتنو ته ځواب ویونکي ،په هېواد کې د ورکړل شویو دندو خاوندانو او صنعتي اړتیاوو سره سمې
زده کړو او ښوونیزو خدمتونو تر منځ موجوده اړیکو ارزونې د ښوونې او روزنې برخه پیاوړې کوي .دې موخې ته درسیدو لپاره د ښوونیزو دورو
جوړښت او چلند سمون اوکوتنې سرته رسیدل په ځانګړي توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو رسمي کړنو څخه ارزونه ترسره شوي  ،د رسمي او
غیری رسمي خصوصي سکوتور څخه ځانګړی او کره مالتړیزه پراختیا اړینه ده .د قابلیت محور ښوونیز نصاب چوکاټ مسوده  ۶۱۱سلنه
بشپړه شوي او د نرر اخستلو لپاره د پوهنې وزارت په سایټ کې خپور شوي دي ،په مفرداتو باندې کار دوام لري.
د سعودي عربستان  ،مصر ،عراق ،ایران ،پاکستان ،کمبرج او اکسفورد هیوادونو درسي مفردات مطالعه و د افغانستان د درسي
کوتابونو د مفرداتو سره پرتله شوي دي .د ژوندانه او مضموني وړتیاوو د  43-4ټولګیو درسي کوتابونو د پراختیا چارې بشپړې شوي دي.
همدارنګه د 13حرفو سافټ د دې ریاست په واک کې ورکړل شوي چې د چاپ او ازماېښتي تطبیق څخه وروسته د زده کوونکو لپاره د
کارموندنې په برخه کې اغېزمن واقع شي.
3.5د مسلکي او تخنیکي زده کړو برنامه
 3.5.1د رشتې له مخې په  ۹۳والیتونو د تخنیکي او مسلکي زده کړو برنامې د اړتیا وړ بستونو کې د ښوونکو ګمارنه
د پوهنې وزارت د پالسۍ له مخې د ښوونکو ګمارنې پروسه په کراره غیری مرکزي کیږي .تخنیکي او مسلکي زده کړو معنیت د مرکز او
والیتونو ښونیزه کچې اړتیاوي څیړلي او د هغه سره سم د نویو ښوونکو لپاره د ګمارني بستونه د والیتونو پوهنې ریاستونو په واک کې ورکړي
دي.د جمهوري ریاست د فرمان له مخې د استادانو ګمارل د اداري اصالحاتو مستقل کمیسیون له الرې ترسره کیږي .اوسمهال ۶۱۰
ښوونکو بستونه په مرکز او  ۱۰۱بستونه په والیتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو پورې اړوند د اداري اصالحاتو مستقل کمیسیون له
الري اعالن ته سپارل شوي دي .په  ۶٪والیتونو کې د ښوونکو بستونو لپاره د شارټ پروسه ترسره شوي  .په اوسمهال کې  ۱۱۶تنه استادان،
چې له هغې جملې څخه  ۶۱۱تنه په مرکز او  ۰۶تنه پع تخنیکي او مسلکي انستیتونو او ښوونځیو کې ګمارل شوي دي .
 3.5.2د  ۹۳والیتونو تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو څخه لږ ترلږه په کال کې درې ځلي ښونیزه څارنه
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دتخنیکي او مسلکي زده کړو نیمګړتیاوو پوره کولو او تدریس ښه والي په موخه د څارنې غړو له خوا په کال کې په ترتی سره درې ځلې
لیدنه شوې ده .په ټول هېواد کې د لېسو او انستیتونو په ګډون  ۱۰۱دولتي تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو څخه څارنه ترسره شوي
ده.برسیره پردې ،د  ۹۰خصوصي تخنیکي او مسلکي زده کړوانستیتونو څخه هم څارنه شوې ده .د نرارتي لیدنو او موندنو پراساس مسولینو
او ښوونکو ته اړینې الرښونې شوي ،د ستونزو لنډیز د ښوونځیو او انستیتونو اړونده مسولینو او دمرکز په کچه لوړ رتبه مسولینو ته د الزمو
پریکړو کولو لپاره وړاندې شوی دی .د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو څخه نرارتي پروسه په دوامداره تو ګه روانه ده  ،چې د تخنیکي او
مسلکي زده کړو تدریسي حالت ښه والي کې مهم رول لري.
 3.6سواد زده کړې پروګرام
 .3.6.1د سواد زده کړو کورسونو څخه ښونیزه څارنه
په  ۶۹۳۱کال کې د پوهنې وزارت سواد زده کړي معنیت ارزونې او څارنې امریت په ځلورو پړاونو کې د پالن سره سمپه افغانستان کې
سواد کچه لوړولو یونسکو برنامې د غیرې اختیارې او عادې بودجې څخه د  ۱۰والیتونو ولسوالیو او مرکز  ۱۰۱۶بابه کورسونو څخه په
مسقیم ډول څارنه او لیدنه ترسره کړي ده .د یادونې وړ ده ،چې  ۶۶۰۳۶بابه سواد زده کړې کورسونو لیدنه او کنترول د اونده والیتونو او
ولسوالیو څارنیزه څارنه د څارنې د غړو له خوا ترسره شوي ده.
 3.7دپوهنې ادارې پراختیا پروګرام
 .3.7.1د خلکو او نورو ارګانونو له خوا د پوهنې وزارت جایدادونو نیولو په اړوند د شخړو حل
د بوهنې غص شو یو جایدادو څخه  ۱۳۱۱موازي جریبه ځمکه ،څلور بابه ودانۍ ،دوه د استوګنې حویلۍ  ۹۱،بابه دوکانونه تخار،
پروان ،کابل والیت ،کابل ښار ،بادغیس ،پکوتیا ،پکوتیکا ،بغالن ،بدخشان او فاریاب والیتونو کې د خلک او زورواکانو له منګولو څخه
خالص شوي دي .برسیره پردې ،د پکوتیکا والیت خیرکوټ ولسوالۍ سیکاني ښوونځي موازي  ٪جریبه جایدادد غالم حیدر له خوا موازي ۱
جریبه ځمکه د کابل والیت چهاراسیاب ولسوالۍ د سقاوي دشت کې د کو چي مومن ښوونځي ،چې د میا جان منګل له خوا ،چې ټوله ۱
جریبه ځمکه کیږي د خالضیدو لپاره امنیتي ،قضاي وي او عدلي ارګانونو ته د پرلپسې مکوتوبونو له مخې خبر ورکړل شوي .سیمې خلکو له خوا
 ۶۱بسوي موازي د کابل ښار  ۶۱ناحیووي د اول نمبر سید یوسف علمي ښوونځي جایداد  ،د فاریاب والیت مرکز نادم قیصاري لېسې جایداد
موازي  ۱۱متره مربع د مرحوم حاجي محمد سعید خان ورثه له خوا  ،چې ټوله  ۶،۱۱۱موازي متره مربع ځمکه کیږي د خالصیدو لپاره
امنیتي ،عدلي او فضايووي ارګانونو ته خبر ورکړل شوي دی.
 3.7.2بشري سرچینو پراختیا بورد رهبري کمیټې غونډو جوړول  ،د وزارتونو ترمنځ تخنیکي همغږۍ کمیټو جوړول او اسانتیاوي،د
خصوصی سک تور او مدنې ټولنو سازمانونو تخنیکي کمیټو جوړول او اسانتیاوي
د بشري سرچینو پراختیا رهبري کمیټې څلور ربعوار غونډې جوړې شوي او د هغه مدیره هیت ریاست د تخنیکي او مسلکي زده کړو
( )TVETریس ته انتقال شوي ،همدارنګه د پوهنې او مخابراتو وزارتونو ،روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو دلوړو زده کړو او کار او ټولنیزو
چارو وزارتونو،د ښځو چارو وزارت اود  HRDBاړوند ټولو وزارتونو ترمنځ همغږې کمیټې جوړیږي .برسیره پردې ،د همغږۍ کمیټې پوهنې ،
لوړو زده کړو ،روغتیا ،کار او ټولنیزو چارو ،مخابرات او معلوماتي تکنالوژي او ښځو چارو وزارت جوړې شوي دي.
 .3.7.3پوهنې برنامو عملیاتي پالن څخه د کلنیو ک تنو پلي کول
د عملیاتي پالنونو کلني کوتنې پلي کولو په موخه د کوتنې مسودې طرحه چمتو شوي ،د وزارت او مرستندویه موسسو په کچه د تخنیکي
کارکوونکو څخه کوتنې کمیټه تشکیل شوي ،د الزمو تیاریو بشپړیدو څخه وروسته دهېواد په  ۰والیتونو کې د کوتنې پروسه په عملي تو ګه
پېل شويده .د عملیاتي پالن کوتنه په دریو برخو ( کیفیت ،السرسیاو اغیزمن مدیریت) ترسره شوي والیتي رپوټونه بشپړ او په ملي کچه د کار
الندې دي.

 .3.7.4پرمختیاي ي شریکان او د همکارو موسسو په مرسته د زده کړې وضعیت څخه کلنی ګډې ک تنې ترسره کول او تنظیمول
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د ښوونې اوروزنې حاالتو څخه کلني ګډې کوتنې ترسره کولو په موخه د مرستندویه موسسو او تخنیکي ډلې په مشوره د هغه له جملې
څخه یونیسف هر اړخیزه طرحه ترتی او دخیلو اړخونو سره شریکه شوي دي .د بیا کوتنې لپاره د سیمو ټاکنه او د کوتنې پلي کولو طرحه
ترتی او والیتونه په ډاګه شوي .د معلوماتو را ټولولو توکو ته پراختیا ورکړل شوي او دهغو پراساس په  ۰والیتو (ننگرهار ،بدخشان ،فاریاب،
بلخ ،لغمان ،هرات ،سمنگان ،کندهار) د کوتنې پروسه ترسره شوي ده .په  ۰والیتونو کې د تمرکز ټکي پراساس او نورو  ۰والیتونو کې
موضوعګانې لکه د بیځایه شویو لپاره ښوونیز خدمتونه ،ملي ازموینه ،کوتابونه او د تدریس قوه د هر اړخیزې کوتنې الندې صورت نیولی .د
ګډو کوتنو موندنې په لنډ رپوټ کې ځانګړي او په بېال بېلو کچو ښکیلو خواوو سره شریک شويدي .دګډې کوتنې تفصیلي رپوټ د کار الندې
دی او ډیر ژر به د کاروونکي ګوټې اخیستنې وړ وګرځي.
 3.7.5د کلنۍ ک تنې لپاره د پوهنې کمي او کیفي پرمختګ معلوماتو راټولولو لباره د پروګرام او والیت په کچه لیدنې
په  ۶۹۳۱کال کې د دپراختیايووي همکارانو او برنامو سره په همغږۍ په شریک ډول د څلورو والیتونو څخه د ګډې ډلې له خوا بیا لیدنه
ترسره کړي .په کوتنې پروسه کې شاملې برخې کمي او کیفی معلومات راټول او تحلیل شوي دي .سکوتور شریکې کوتنې پلي کولو لپاره د
معلوماتو راټولول لکه(پوښتنلیک ،د کوتنې او احصایوي فورمې) ترتی او دهغوي څخه په عملي تو ګه ګوټه اخستل کیږي.
 3.7.6ک تنې  ،ارزونې او څیړنو په برخو کې د کاري کړنالرو برابرول
د څیړنې او ارزونې امریت دڅیړنې ترسره کولو کړنالرو نړیوالو معیارونو او د موجوده تجربو پراساس د پوهنې برنامو کوتنې او ارزونې ته
پراختیا ورکړي او اړونده ادارو سره شریک شوي دي.
 3.7.7د ځانګړو قضیو ،پراختیاي ي بودجې او عادي بودجې په برخو کې د پوهنې ټولو ادارو څیړنه او پلټنه
د پوهنې وزارت داخلي پلټنې ریاست ژمن دی ،چې د والیتونو پوهنې ریاستونوته دعادي او پرختیايووي بودجې ورکړل شوي تخصیص څخه د
یو کاري پالن سره سم په منرمه توګه پلټنه او څیړنه وکړي ،لګول شوي او یا نه لګول شوي بودجې اندازه ځانګړي او مسولینو ته قانوني او اړین
توضیحات ورکړي ،تر څو په روښانه توګه د مرکزي،والیتي او ولسوالیو په کچه د بودجې پلي کولو څخه اغیزمنه څارنه وکړي .په  ۶۹۳۱کال کې
داخلي پلټنې ریاست په والیتونو کې  ۱۱مرجع او په مرکز کې  ۱٪د څیړنې الندې نیولي ،چې له هغه جملې څخه  ۱۱۱ټوکه دوسیوې څیړلي او ۱۱
ټوکه دوسیوې په دوران کې دي ،چې کوایف یووې په الندې توګه دي ٪۱ :ټوکه دوسیوې څارنوالۍ ته ۶ ،ټوک ملي امنیت ۶ ،ټوک ۶۱۶اسمايووي زون،
او  ۶ټوک عدلیوې وزارت ته سپارل شوي دي ۶۱۱ .ټوکه دوسیوې هدایتي دي ،دپلي کولو لپاره اړونده مرجعو ته خبر ورکړل شوي دي ۶٪ .ټوکه
دوسیوې پالني او  ٪۶ټوکه ځانګړې دوسیوې په دوران کې دي .د اصالحي سزا وړ  ۶۱۱تنو ته د ملکي خدمتونو قانون  ۹۱مادې سره سم مجازارت
شوي ،چې له هغې جملې څخه  ۱۰تنه توصیه ۱۱ ،تنو ته خبرداری ٪ ،تنه کسر معاش ٪ ،تنه اصالحي بدلون او  ۱۱تنو ته پوهاوی ورکړل شوی
دی ،همدارنګه د کارکوونکو له ډلې څخه  ۰تنه تقدیر شوي دي .دټولو  ۶۰۳۰۶۱۶۱افغانیو څخه ،چې د دولت حساب کې تحصیل وړ دي،
 ۱۹٪۹۱۳۰افغانۍ ترالسه شوي او  ۶۱۱۱۱۰۱۹افغانۍ په دوران کې دي .همدارنګه دولتي اختیاري بودجه ،نړیوال بانک مالي برخه  ،د دریو
والیتونو تدارکاتي برخه او د پوهنې نړیوال ګډون په برخه کې د پروژو څخه څیړنه ترسره شوي .د یادونې وړ ده ،چې  ۱۰ادارې د عادې بودجې په
اړه ۱۱ ،ادارې د پراختیايووي بودجې په اړه او  ۶۱۱ادارې د ځانګړو قضایاوو په اړه د څیړنو او پلتنو الندې نیول شوي دي.
 3.7.1د جنسیتي انډول پر اساس د پوهنې ښوونیز نصاب څخه ک تنه او څارنه
په افغانستان کې د انجونو او هلکانو ښونیز اړتیاوی د کار بازار او لوړو زده کړو ته د تللو لپاره د هغوي اړتیاوي سره ورته دي .د دې سره
انجونې ځانګړې اړتیا وي لري  ،باید پام ورته وشي .دا اړتیاوي د هغوي په شخصي اړتیاوو لکه روغتیايووي زده کړي ،تنکۍ ځوانۍ دوره او یا
ځواني پورې ونه تړل شي ،بلکه پوهي او مهارتونو کې هم شامل شي،چې هغوي په کلیو او ښارونو کې د موجوده اقتصادي فرصتونو څخه
دګوټې پورته کولو لپاره چمتو شي ،تر ټولو مهم د ټولنیز موقعیت انډول او لوړوالي ښه والي په ټولنه کې د هغوي المل شوی .د ښوونې او
روزنې پرجنسیتي اړ خونو موجود ښوونیز نصاب سمون پربنسټ په کلکه متمرکز وي .په  ۶۹۳۱کال کې د پوهنې وزات جندر امریت ۶۱۰
ټوکه د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو درسي کوتابونه د جنسیتي انډول تخنیکي لید لوری ترسره کړي او په اړه ي وې
خپل اصالحي نررونه او وړاندیزونه ښوونیز نصاب پراختیا ته وړاندې کړي.
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 3.7.1پوهنې وزارت مرکز کې د ښځینه کار کوونکو کاري چاپیریال څارنه
د پوهنې وزارت جندر امریت او خدماتو ریاست مسولیت لري ،چې د وزارت په مرکز کې د ښځینه کارکوونکو مناس کاري چاپیریال
څخه ډاډ حاصل کړي،د دوامداره څارنې له الرې د کارکوونکو په ځانګړي توګه دښځینه کارکوونکو لپاره کاري چاپیریال او مناس کاري
شرایط برابر کړې .د اړتیاوو ارزونې سره سم د جندر امریت د ښځینه طبقې کارکوونکو ستونزو ته د رسیدو لپاره هغوي ته د اړتیاوو ارزونې
فورمي هغوي ته ور زیاتي کړي ،چې  ۳۳تنه ښځینه کارکوونکې د مناس کاري چاپیریال څخه برخمنې شوي دي.
 3.7.11احصایوي پوښتنلیکونو بیا ک تنه
داحصایوي پوښتنلیکونو بیا کوتنه او مرور ترسره شوي او دهغه مسوده ترتی او نهايووي شوي ده .ددیتابیس پراختیا او طرحې لپاره
نوموړي پوښتنلیکونه چمتو شوي .یادونې وړ ده،چې د  ۶۹۳۰کال د معلوماتو راټولولو لپاره پوښتنلیکونه چمتو شوي.
 3.7.11د اتو پاڼو فورم بدل کې په ټبلټ کې د ارقامو د ثبت پروسې عملي کول
د سی بی ای برنامې له الرې احصایوي دیتابیس پراختیا کار په دوران کې دی .کله  ،چې نوموړی دیتابیس بشپړاو فعال شوي،په تبلت
کې د ارقامو ثبت په اړه د اتو پاڼو بدل کې معلوماتو راټولول هم پیلیږي.
 3.7.12تحلیلي او تفصیلي رپوټ ترتیبول
په پښتو او دري ژبو کې تحلیلي احصایوي رپوټو مسوده ترتی شوي ده ،وروسته له نهاي وي کیدو څخه چاپ ته سپارل کیږي .د یادونې
وړده  ،چې ټول  ۶۱۱۱نسخې څیړنیز احصاییوي رپوټونه به چاپ ته ورسیږي ،چې  ٪۱۱نسخې په پښتو  ٪۱۱ ،نسخې په دری او ۱۱۱
نسخې په انګلیسي ژبو دي .البته نوموړی رپوټ د  ۶۹۳۱مالي کال په اوله ربعه کې خپریږي.
 .3.7.13د پوهنې ادارې معلوماتي سیستم ته د پوهنې وزارت د ښکیلو اړخونو او عمومي السرسي اسانتیاوو برابرول
معلماتي تکنالوژي ریاست  CMIS،Moe Data Centerسیستمونه یا دشهادتنامو سیستم Teacher Box ،ښوونکي صندوق HR،یا
د بشري سرچینو سیستمHP MIS ،د معاشاتو سیستم EMIS ،سیستم ،د وزیر صی مالقاتونو سیستم ،د وزارت په مرکز کې دخدماتو
ریاست نقلیه وسیلو لپاره دروغنیاتو بدلولو او امالک سیستمونه PAYROLL ،BEPET ،CMIS ،SMIS ،په والیتونو کې فعال دي او
مسولین هغوته السرسی لري .د پوهنې وزارت وی سایت په مرکز او والیتونو کې د تل لپاره فعال دي ،د ټولو کارونکو لباره د السرسی وړ دي
او تر اوسه ال کومه تخنیکي ستونزه نه لري ۶۹۳۱ .کال کې احصایوي معلومات (دیتاسیت) د پوهنې ریاست په وی سایت کې موجود دي
او د کارونکو لپاره د السرسی وړ دي.
 .3.7.14هېواد په مرګز  ،والیتونو ،ولسوالیو او ښوونځیو کې د هر اړ خیزې څارنې او ارزونې سیستم پراختیا او پلي کول
د والیتونو او ولسوالیو په کچه د ارزونې او څارنې سیستم پراختیا لپاره د اجراتو پرمختګ او پالنونو پلي کولو څخه ډاډ حاصلولو په موخه
کار شوي دي .د دیتابیس سیتم څارنې پلي کولو پالن جوړ شوي او په  ۶۰والیتونوکې د پالن ،څارنې او رپوټ مسولین ګمارل شوي ،چې په
همدي موخه دندې ورسپارل شوي دي ،په دي سیستم کې میاشتني او ربعوار ارقام ثبت او تو حیدیږي .د ښونیز څارنو ډلو له خوا په
دوامداره توګه د ښوونځیو څخه کیږي .د اقرا په برنامه کې د څارنې او ارزونې سیستمد ښه مالتړ او پیاوړتیا لپاره ( د افغانستان د ښوونې او
روزنې کیفیت ریفورم) ،چې  ۶۹۳۰کال کې په عملي تو ګه پېل کیږي د ټولو والیتونو تخنیکي کارکونکو لپاره په نررکې نیول شوي.
 .3.7.15دولتي او غیري دولتي ارګانونو لپاره دپوهنې وزارت اداري فساد پر وړاندې مبارزې تر سره شویو کړنو په اړه رپوټ  ،ځانګړي
رپوټونه  ،پراختیاي ي پروژې او د عملیاتي پالنونو رپوټونوچمتوکول
په  ۶۹۳۱کال کې د عملیاتي پالن پلي کولو پرمختګ رپوټ د والیت په کچه میاشتني او ربعوار چمتو شوي او د والیت په کچه د ګوټې
اخیستنې وړ دي .مخکې له عملیاتي پالن څخه په ملي کچه د پوهنې وزارت السته راوړنو شپږ میاشتنی او نهه میاشتني رپوټونه چمتو او د
کارونکو په واک کې ورکړل شوي .برسیره پردې ،د پوهنې وزارت پراختیايووي پروژو کیفي او کمي پرمختګ میاشتنی رپوټ د  ۶۱میاشتو په اوږدو
کې په انفرادي او توحیدي توګه ترتی او مالیه او اقتصاد محترمو وزارتونو ته لیږل شوي دي.د مالي کال د اولې ربعې رپوټ په سیستم کې د
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ستونزو له امله د ځنډ سره مخ شوي دي .همدارنګه د پوهنې وزارت پراختیايووي پروژو پرمختګ څرنګوالي او پلي کولو لپاره دریو تیرو شویو
میاشتو جدولي او تفصیلي رپوټ چمتو او اقتصاد محترم وزارت ته لیږل شوی دی.په ورته وخت کې د اولې،دوهمې ،او درېيمې ربعې
رپوټونهد پوهنې وزارت السته راوړنو او بودچې پلي کول د مالي وې وزارت په ځانګړي فارمت کې ترتی او هغه محترم وزارت ته لیږل شوي.
همدارنګه  ۶۹۳۱مالي کال څلورو ربعو پوهنې وزارت د اداري فساد سره مبارزې عمل پالن پلي کولو رپوټ چمتو شوي او اړونده ادارو ته د
راتلونکو اجراتو لپاره لیږل شوی دي.
کلني پالن پلي کولو رپوټ د پو هنې وزارت پایلو پراساس کلني او شپږ میاشتني په توګه په پښتو او دري ژبو ترتی او د افغانستنان
اسالمي جمهوریت عالي مقام ته وړاندې شوی دي.
د ژمنو پلي کول ،د بشرحقوقو کنوانسیونونو رپوټ،ښځو حقوق،ماشومانو حقوق ،او نور ځانګړي رپوټونه ،چې شمیر ي وې تر ۱٪
زیاتیږي .د افغانستان اسالمي جمهوریت ریاست عالي مقام او دنورو وزارتونو غوښتنو سره په ټاکلي وخت ترتی او اړوندو ادارو ته وړاندې
شوي دي.
 .3.7.16د کارکوونکولپاره د کاري پالن سره سم د ربعوار رپوټ ورکولو سیستم په الره اچول
د کارکوونکو کاري رپوټ ورکولو سیستم ربعوار ډول په الره اچول شوي ،چې دهغه پراساس د کاري کړنو منرم رپوټونه د کارکوونکو د
کاري پالنونو له مخې ترتی او وړاندې شوي دي .
 .3.7.17ولسوالۍ ،والیتونو او مرکز په کچه د پوهنې درېيم ستراتیژیک ملي پالن او عملیاتي پالن کړنو پلي کولو څخه څارنه
د کړنو پلي کولو څخه ډاډ حاصلولو په موخه څارنه ،د مرکزي ریاستونو او برنامو په کچه د ترسره شویو کړنو تایدی اسناد او اړتیا وړ
معلوماتو راټولول صورت نیولي،او دهغه پراساس د اړونده مسولینو او د داخلي او بهرنیو شریکانو دوره يووي رپوټونه ترتی وړاندې شوي
دي.په  ۶۰والیتونو کې د پالن ،څارنې او رپوټ ورکولو مسولین ،چې د پرختیايووي بودجې له الرې ګمارل شوي د ولسوالیو او والیت په کچه د
هغوي له خوا د معلوماتو تایدي او دعملیاتي پالن پلي کولو څخه ډاډحاصلولو په موخه لیدنې او ځارنې ترسره شوي دي.
 3.7.11په بیالبیلو برخو لکه تشکیل ،ګمارنه  ،نوي مقرري ،وړتیا لوړول ،معاش رتب او د کارکوونکو کړنو ارزونه د بشري سرچینو
مدیریت هر اړخیز معلوماتي سیستم پراختیا او جوړول
د پوهنې وزارت بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست مسولیت لري ،ترڅود لومړي ګام په توګه د پوهنې وزارت بیال بیلو ادارو ترمنځ د
همغږۍ دښه والي لپاره او د رهبرۍ کړنواغیزو زیاتول ،د بشري سرچینو پالن جوړونې او د اوسنې مدیریت پروسه کې سمون راولي .دې
ریاست د پال او ارزونې عمومي ریاست او نورو ادارو سره په همکارۍ د پوهنې وزارت تشکیالتي جوړښت د اوسنۍ پروسې الندې د پوهنې
ادارو کړنې او ټولې دندې کوتلې او ارزولې دي.د بشري سرچینو اطالعاتي مدیریت سیستم امریت ،د تشکیل او ګمارنې په برخوکې د بشري
سرچینو عمومي ریاست دیتابیسونه مخکې جوړکړي دنویو مقرریو ،وړتیا لوړول ،معاش رت  ،او دکارکوونکو کړنو ارزونو کار جریان لري او د
پر مختګ په حال کې دي .په دې ریاست کې معلوماتي سیستم امریت ( )HRMISجوړشوي دی ،چې د دي سیستم د هر اړ خیز پلي کولو
لپاره  ۱تنه کارکوونکي ګمارل شوي ،د مخابراتو ږزارت سره په همغږۍ ،اسان خدمت شرکت او ملکي خدمتونو او اصالحاتو مستقل
کمیسیون د بشري سرچینو مدیریت سیستم په هر اړخیز ې پرتختیا کړي او د دې ریاست تخنیکي ډلې خپل نررونه او وړاندیزونه هغوي ته
وړاندي کړي دي ،چې ډیرژر د دې ریاست نوموړي سیستم پلي کول په عملي توګه پیل شي .د ملکي خدمتونو او اصالحاتو اداره په نرر کې
لري ،چې د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست معلوماتي سیستم پراختیا په برخه کې همکاري وکړي .برسیره پردې د بشري سرچینو
خدمتونو وړاندي کولو مرکز چې د  44شعبو او په یو وخت له  155څخه د زیاتو تنو د منلو وړتیا لري رامنځته او په رسمي تشکیل کې شامل شوی دی .همدارنګه
په پالن کې ده چې د  USAIDپه مالتړ د بشري سرچینو سیستم پراختیا د توکن سیستم سره فعال شي.
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 3.7.11پوهنې وزارت تشکیالتي جوړښت باندې کار
پوهنې وزارت د رهبرۍ پر اساس او همدارنګه د ریفورم پالن ،چې په وروسیو کې طرحه شوي دي،د بشري سرچینو عمومي ریاست او
پالن او ارزونې عمومي ر یاستونه او نوري اړونده اداري د وزارت موجوده جوړښت سمون طرحې ترتی او د هغه پلي کول په غاړه لري .تر
اوسه یو شمیر لومړني چمتوالي او او اقدامات ترسره شوي دي  .د بشري سرچینو پرختیا عمومي ریاست دوړتیاوو لوړولو ستراتیژیو مسوده
ترتیبشوي ده ،د پوهنې وزارت د جوړښت په سمون کار ترسره شوی دی  .د پوهنې وزارت  ۶۹۳۱کال تشکیل د افغانستان اسالمي
جمهوریت عالی مقام  ۱۱/۰/۶۹۳۱نیټې ( ) ۱۰۰حکم پراساس منرور شوی دی.د ملکي خدمتونو اداري عمومي ریاست ملکي خدمتونو
تشکیالتو او سمون محترم ریاست  ۰/۱/۶۹۳۱نیټې  ۰۳۶۶مکوتوب شمیرې الرښونې وروسته  ۶۹۳۱کال تشکیالتي وړاندیز شوي طرحه ټولو
وزارتونو ته لیږل شوي  ،چې تر اوسه د یو شمیر ریاستونو وړندیز شوي طرحي رسیدلي دي د کابل ښار پوهنې ریاست په ګډون نورو والیتونو
پوهنې ریاستونو وړاندیز شوي بد لونونه په  ۶۹۳۰کال تشکیل کې ځای په ځای شوی ،چې په راتلونکې نږدي د پلي کولو لپاره ملکي
خدمتونو او اداري اصالحاتو مستقل کمیسیون ته لیږل کیږي.
 .3.7.21د سي بی ار له الرې د کلیدي بستونو ګمارنه
د  CBRیا د (پایلو لپاره وړتیاوو لوړول) برنامه د دې موخې لپاره طرحه شوي ،ترڅو د دولتي ادارو د ستونزو تړاو د تمویل کوونکو لڼد
مهاله او بې ثباته تخنیکي مالتړ د برنامو او پروژو لپاره ،د والیتونو او مرکز په کچه پر پایلو د ټولیزي هوکړي نشتون او برابرې کړنې یو ځای
شوي دي،رسیدنه ورته وشي .د بشري سرچینو ستراتیژیو پلي کولو له الرې د صالحیتونو انتقالول طریقې او د مدریتي کمزورتیاوو او د CBR
برنامې سره د همغږۍ په موخه د پروسې پیاوړتیا په اړه پاملرنه اوکلکه رسیدنه شوي  .پوهنې وزارت لپاره په  ۶۹۳۱کال کې د  CBRله الرې
 ۹۱بستونه او  ۶۹۳۱کال کې هم  ۹۱بستونو برخه په نرر کې نیول شوي وه ،چې په  ۶۹۳۱کال کې  ۱۱بستونه او  ۶۹۳۱کال کې ۶۱
بستونه د دې الرې ګمارل شوي دي .ټول  ۹۰کلیدي بستونه ،چې له هغې جملې څخه  ۱۳بستونه د والیتونو پوهنې ریاستونه  ۹بستونه په
مرکز کې عمومي ریاستونه او  ۱بستونه مرکزي امریتونه دي.
 3.7.21احصایوي کلیزو په چوکاټ کې کلني احصایوي رپوټونو خپریدل او ترتیب(چاپ شوياو بریښناي ي نسخې)
د روان کال په اوږدو کې د هېواد ټولو والیتونو ښوونځي او ښوونیز مرکزونو څخه د احصاییوي معلوماتو راټولول او دیتابیسونه له مرکز
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 .
 3.7.22په ټولو سطحو کې داخلي پلټنو ترسره کیدل
پلټنې داخلي ریاست مسولیت لري ،چې د پوهنې وزارت پراختیايووي مرسته کوونکو شریکانو سره په ګډه د داخلي پلټنو فعالیتونو
میکانیزم او د هغه اړیکې د بهرنی پلټنې فعالیتونو سره پیاوړي کړي .اوسمهال ،دا فعالیت د( )CBAوړتیاوو لوړولو فعالیتونو برنامې الندې،
چې د امریکا متحدو ایاالتونو پراختیايووي ادارې مالي مالتړ د کیمونکس ادارې له خوا پلي شوي دي .د نوموړې برنامې په تخنیکي همکارۍ سره
داخلي پلټنې ریاست ،داخلي پلټنې الرښود سم کړي او دهغه پراساس د پوهنې وزارت د ټولو کچو ټول فعالیتونه د اغیزمنو پلتنو الندې ترسره
شوي دي .برسیره پردې،د دي ریاست کارکوونکي او پلټونکي د الرښود څخه ګوټې اخیستني له الرې الزمې روزنې حاصلي کړي دي .د ۶۹۳۱
کال په اوږدو کې د مرکز او والیتونو په کچه په ۰۱مرجعو کې ځانګړې او پالني څارنې ترسره شوي دي  ،چې  ۱۱۱ټوکه بیالبیلې دوسیه بشپړ
او  ۱۱ټوکه په دوران کې دي.
 3.7.23د عملیاتي پالنونو سره د بودجې لګولو ،څارلو سیستم جوړولو همغږي او سمون
د مالي او اداري او د پالن او ارزونې ریاستونه مسولیت لري ،چې د بودجې اوسنی سیستم وځاري او دبودجې لګښت د کلنی عملیاتي
پالنونو سره همغږي او شریک کړي .د بودجې لګښت څارنیز سیستم دکلني عملیاتي پالنونه سره همغږی او شریک شوي او دهغه پراساس ،
د پراساس د عملیاتي پالنونو فارمت د عادي او او پرمختیايووي بودجې پالن سره د بودجې اندازې معلومول او یا د هرې کړنې لباره ورکړل شوي
تخصیص همغږي شویدي .د پالنونو نوی فارمت نهايووي شوي د والیتونو بودجې سره شریک او د بودجې لګولو څارنې سیستم(افمیس) له
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الرې همغږي شوی دی ) .همدارنګه او د ( Budget Preparation & Ependiture Traking Systemپه سیستم کې تعدیالتو ترسره کول ،
د مالي او حسابداري مدریت په ځانګړي توګه په مالي او حسابداري چارو کې د اغیزمن کنترول  ،سیستم ساتني اسانتیاوو رامنځ ته کولو او
چټکوتیاوو په برخو کې د ښه والي المل شوي.
 .3.7.24دعملیاتي پالن سره سم د بودجې لګښت او د فعالیتونو پلي کولو څخه کلنی رپوټ ترتیب او چمتوالی
د بودجې د لګښت او د پالن پرمختګ کلني او ربعوار رپوټونه د عملیاتي پالن څخه ډاډ حاصلولو په موخه ترتی او وړاندې شوي ،چې
له دې الري بیال بیلو کچو مسولینو لپاره د عملیاتي پالن پلي کولو په اړه معلومات برابر شوي دي .په ملي اوالیتونو کچه د بودجې لګښت او
عملیاتي پالن پلي کولو کلنی رپوټ ترتی شوي اود کارونکو د ګوټې اخیسنې وړ ګرځیدالي دي.
 3.7.25دپوهنې په برخه کې ټولې ښکیلې خواوي او دټولو لپاره د هغه السرسی  ،چې هر اړخیز او یو واحد معلوماتي سیستم په یو
چوکاټ کې د هغه ادغام  ،بیال بیل او پرلپسې معلوماتي سیستمونو ترکیب برابر او ممکن دی
د یو واحد او هراړخیز معلوماتي سیستم په چوکاټ پرلپسې او بیالبیلو معلوماتي سیستمونو یو ځای کولو کار پیل شوي دي .لومړی د
بشري سرچینو تشکیالتي سیستمونو پیرول او ام ای اس سره یوځای او په یو واحد معلوماتي سیستم بدل شوی دی .البته پرلپسې
سیستومونو یوځای کیدل د معلوماتو سمون او کره کیدو المل شوي او د دوه ګونو ارقامو مخنیوي ي وې کړی دی .د ټولو سیستمونو یو ځای
کیدو کیدو کار د کار الندې دي.
 3.7.26په ولسوالیو ،والیتونو او مرکز کې د عملیاتي پالن څخه دوامداره او منظمه څارنه
د برنامو او والیتونو په کچه د عملیاتي پالن څرنګوالي څخه ډاډ حاصلولو په موخه په منرمه او دوامداره توګه څارنه ترسره شوي او د
عملیاتي پالن پرمختګ لپاره د اړتیا وړ معلومات راټول او د ګوټې اخیستنې وړ ګرځیدلي دي .په ورته وخت کې د اجرا شویو فعالیتونه تاییدي
سندونه کوتل شوي او څیړنه یووې ترسره شوي ده .همدارنګه د پراختیايووې کارکوونکو قراردادونو نشتون له امله والیتي څارنې نه دي ترسره
شوي ،اما په غیر مستقیم ډول د عملیاتي پالن پلي کولو څخه ډاډ حاصلول او رپوټونو پرمختګ موندلی دی .برسیره پر دې ،د  ۶۹والیتونو
والیتي مسولین د ښوونې او روزنې نړیوال ګډون برنامې له الرې ګمارل شوي ،د اړونده والیتونو او ولسوالیو څخه یووې په دوامداره توګه څارنه
او لیدنه کړي اود څارنیزو موندنو رپوټونه ي وې ورکړي دی.
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درېیمه برخه
نور ترسره شوي فعالیتونه او السته راوړنې
پو هنې وزارت جوړښت ،سمون او ریفورم
د پوهنې وزارت په کچه د ټولیز سمون او ریفورم لپاره ،هر اړ خیز پالن جوړ او د ریفورم پروسه پیل شوي ده .ریفورم پروسې پلي کولو په
موخه کاري ګروپونه ،چې د بیال بیلو برخو تخنیکي کارکوونکو او کارپوهانو (د پوهنې وزارت اړوند ریاستونو او رهبرۍ په کچه) څخه دي،
جوړشوي دي؛ د سیمې او ګاونډ هېوادونو په کچه د ریفورم موډلونه کوتل شوي او دهغه پراساس دوزارت تشکیالتی چوکاټ/اډانه په یوه ګډه
پروسه په بیالبیلو کچو کې تر او بیا کوتل شوي ده .د کاري پروسو د کوتلو لپاره ځانګړی فارمت جوړ او ګوټه ترې واخیستل شوه ،چې د هغه
پر مټ به د شته کاري پروسو او هغو پروسې چې ساده کولو او یا هم د مدیریت بدلون ته اړتیا لري په ډاګه شوي دي .د ریفورم د پروسو د
بشپړولو لپاره په چټکۍ سره کار روان دی او پرمختګ یووې په اوونیزه توګه څارل کیږي.
ښوونځیو وضعیت ښه والی
د کلیو پراختیا بیا جوړولو وزارت له خوا د  ۱۱۱۱ښوونځیو جوړول په ښوونځیو کې خوندي چاپریال جوړولو په موخه ژمنه شوي ده.
چې نوموړي ښوونځي پیژاندل شوي او د د دي ښوونځیو نوملړ د کلیو پراختیااوبیا جوړولو وزارت ته سپارل شوی دی .البته د اقرا برنامې له
الرې  ۶۱٪میلیونه ډالره د ښوونځیو جوړولو لپاره تخصیص ورکړل شوي دی.
د خالصې حکومتولۍ په پروګرام کې ګډون
د خالصې حکومتولۍ په برنامه کې د ګډون په موخه ،چې په دي وروستیو کې په الره اچول شوي ،د مدنې ټولنو سره د ښوونیزې
روڼتیاجوړول او د څارنیزو ژمنتیاوو پلي کولو میکانیزم نهاي شوي او همدارنګه والیتې او ملي کمیټې د مدنې ټولنو سره یو ځای جوړې شوي
دي.
د اقرا برنامې پیل لپاره الزم چمتوالی
د اقرا برنامې پیل په موخه ( د افغانستان ښوونیز کیفیت ریفورم) ،چې د نړیوال بانک په مرسته په الره اچول شوی ،د نړیوال بانک په
همغږۍ سره الزم اقدامات ترسره شوی دی .د ژمنو شویو شاخصونو پایلې او پلي کیدونکی پالن نهايووي شوي دي .د (ورکړې) پراساس د یو لړ
شاخصونو په اړه ،چې  ۶۹۳۱/۱۱۶۰کال لپاره په پالن کې شامل شوي وو اړینې کړنې ترسره شوي او د بیالبیلو برخو پایلې د تخنیکي ټیم له
خوا نړیوال بانک ته وړاندي شوي دي.
د اداري فساد پر وړاندې مبارزه
د اداري فساد پروړاندې مبارزې دملي ستراتیژۍ په رڼاکې ،د اداري فساد پر وړادندي مبارزې د عمل پالن ترتی او د پلي کولو په حال
کې دی.د اداري فساد پروړاندې مبارزې د عمل پالن دهغو سیمو ،چې زیات اداري فساد سره الس او ګریوان دي  ،پیژاندلي او د هغوي سره
د مبارزې لپاره عملیاتي برنامه ځانګړې شوي ده .د وزارت په کچه د اداري فساد پروړاندې مبارزې کمیټه تشکیل شوي ،چې ددي وزارت
مالي اواداري مرستیال يووې مشرۍ کوي .د اداري فساد پروړاندې مبارزې کمیټه فعاله او د منرمو غونډو په ترڅ کې د اداري فساد پروړاندې
مبارزې اړونده موضوعاتو ته رسیدنې شوي ،اداري فساد سره مبارزې عمل پالن پلي کولو ربعوار رپوټ د اداري فساد سره مبارزې ځانګړې
کمیټې په همغږۍ ترتی او دمالتړ کوونکو سندونو سره د جمهوري ریاست مقام اداري فساد سره مبارزې ځانګړي سکرتریت ته وړاندي شوي
دي .میک ادارې د سپارښتنو عملي پلي کولو په موخه منرم پالن ترتی او د پلي کولو په حال کې دي.د میک سپارښتنو پلي کولو لپاره
اجرايووي مسولین ځانګړي شوي دي ،تر څو د میک سپارښتونو پلي کولو پروسې پرمختګ څخه څارنه وکړي .همدارنګه د لومړۍ ،دوهمې او
درېيمې ربعو د میک سپارښتونو عمل پالن پلي کولو رپوټونه ترتی او د مالتړکوونکو سندونو سره اړونده مرجعو ته وړاندې شوي دي.
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پوهنې وزارت رهبري مقام د غونډو جوړول
د مهال ویش سره سم د رهبرۍ کمیټې غونډې په اونیزه توګه دایریږي  ،چې په نوموړو غونډو کې په اجنډا کې شاملو بحث کیږي ،په
پایله کې اړین تصمیمونه نیول کیږي اود تصمیمونو پلي کولو په اړه د مسولینو لپاره الرښودنې شوي دي او اړین هدایت ورکړل شويدی.
پوهنې نرام هر اړخیز سمون لپاره رهبري کمیټه جوړه شوي ده.د رهري کمیټې غونډې په منرم ډول دایریږي او په اجنډا کې شامل مسلو
باندې بحث کیږي .د تصمیم پلي کولو لپاره اړونده مرجعو ته الزمېالرښوونې ورکړل شوي دي.د تمویل کوونکو او اجرا کوونکي مسولینوپه
ګډون د پوهنې درېيم سترتیژیک پالن پلي کولو رهبرۍ کمټې غونډې دایري کړي دي .د دې غونډو په لړ کې درېيم سترتیژیک پالن د پلي
کولو پرمختګ کوتلی اود پالن پلي کولو بهر ستونزې پیژاندل شوي .د حل الرو په اړه نررونه وړاندې کړي او دستونزو حل لپاره اړونده ادارو ته
الزمې الرښودنې شوي دي .د پالنونو کوتنې پرمختګ لپاره د برنامو مسولینو سزه داخلي غونډې ،د بودجې د لګښت وضعیت څرنګوالی او
دوړاندیزشویو حل الرو او ستونزو پیژاندل ،د منرمې اجندا پراساس دایریږي د اجراتو ښه والي په موخه الزم تصمیمونه نیول کیږي؛ د برنامو
مسولینو او د وزارت مرستیاالنو سره په یوازې توګه غونډې جوړې شوي دي،د چارو ښه والي او اجراتو په اړه الزم تصمیمونه نیول شوي دي .د
اړونده ریاستونو اجراتو څرنګوالي څخه ډاډ حاصلولو په موخه د اولې درجې مسولین (ریسان) سره په ډلیزه او یوازې توګه د پوهنې وزارت
رهبري مقام له خوا غونډې جوړې شوي دي  .د اړونده ریاستونو کړنې کوتل شوي د نیمګړتیاوو او ستونزو له منځه وړلو لپاره مسولینو ته الزمې
الرښوونې شوي دي .د کړنو او برنامو څرنګوالي څخه ډاډ حاصلول او همدارنګه برنامې تمویل او پوهنې مالتړ په موخه ،د پوهنې تمویل
کوونکو او پراختیايووي شریکانو سره لکه:یونسکو،یونیسف،نړیوال بانک او ټولو نړیوالو تمویل کوونکو سره غونډې دایر شوي دي .په دې
غونډو کې د کړنو څرنګوالي او معلوماتو په اړه د پالنونو څخه معلومات حاصلول او همدارنګه د ستونزو پیژاندل ،د همغږۍ رامنځ ته کول او
دپالنونو پلي کولوپه اړه بحث او خبرې شوي دي .دډیرو مالتړ د جلبولو لپاره او پراختیاي برنامو تمویل اړتیاوو په اړه الزمه همغږي صورت
نیولي ده .د پو هنې وزارت رهبري مقام له خوا مرسته کوونکو هېوادونو مالتړ او مرستو جلبولو په موخه په کابل کې دوستو هېوادونو سفیرانو
سره غونډې جوړې شوي دي  .د همکارو او مالتړو ادارو سره د زیاتې همغږۍ رامنځ ته کول او مالتړ په موخه لکه :جمهوري ریاست مقام،
سکوتوري وزارتونه ،میک اداره او نورو ارګانونو سره د رهبري مقام له خوا غونډې جوړې شوي دی او د ښې همغږۍ او اجرااتو په اړه د نررونو
بدلول ترسره شوي  ،چې دې کار د غونډو په جوړولو  ،کاري اړیکو ټینګښت او الزمې همغږۍ رامنځ ته کولو کې اړینه مرسته کړي ده  .د
پوهنې وزارت اړونده ادارو څخه د وزارت رهبري مقام او د پوهنې لومړۍ درجه مسولینو له خوا وخت په وخت عملي لیدنه ترسره شوي ،د
فترونو او شعبو کاري نرم په هکله مسولینو ته الزمې الرښوونې شوي دي.
د مراجعینو عرض پاڼو او شکایتونو ته رسېدنه
د مراجعینو او خلکو عرض پاڼو او شکایتونو ته دښې رسیدنې په موخه د شکایتونو اوریدو کمیټه جوړه شوي ،چې له دې الرې د رهبري
مقام سره د مراجعینو کوتنې لپاره زمینه برابره وي  .مراجعین کوالی شي  ،چې د زیات وخت تیریدو پرته خپلې عرض پاڼې او ستونزې د وزیر
صی او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره شریک کړي او د هېواد نافذه قوانینوپه جوکاټ کې د هغوي ستونزو ته رسیدنه شوي ده .د پوهنې وزارت
رهبري شکایتونو ته د رسیدني په موخه یوروڼ،ځواب ویونکي سیستم او پرلپسي میکانیزمونه تر الس الندې نیولی دی :
 -۶د ټو لنیزو شبکو له الرې شکایتونو ته د رسیدنې سیستم جوړ کړي لکه  :د پوهنې وزارت انټرنیټي رسمي پاڼه د وزارت فیسبو کي پاڼه.
 -۱چارو ته د ښې رسیدنې لپاره د شکایتونو اوریدوعمومي مدیریت پیاوړتیا.
 -۹شکایتونو چارو ته د رسیدني لپاره د ټاکل شوي پالوي په مخکې په اونۍ کې یوځل کوتل کیږي.
 -۰شکایتونو حل کولو لپار د هرې دوشنبې په ورځ د اړونده ریسانو په شتون کې د شته شکایتونو اوریدو سیستم رامنځ ته کول.
 -٪د مراجعینو مستقیمو اړیکو او د عرض پاڼو قبلولو میکانیزم  ،چې د وزارت مقام د دفتر ریاست له خوا اجراکیږي.
والیتونو ته د وزارت رهبري مقام سفرونه او له والیتونو څخه لیدنه
په والیتونوکې د پوهنې وضعیت څرنګوالي څخه ډاډ حاصلولو په موخه و والیتونو څخه د رهبري مقام لیدني ترسره شوي ،ددې لیدنو په
ترڅ کې د بلخ  ،نورستن او دایکنډي والیتونو څخه لیدني شوي دي ،د لیدنو په جریان کې د نوموړو والیانو او لوړ رتبه چارواکو برسیره د
پوهنې ټولیز وضعیت څارلي او کوتلی دی .د برنامو مسولینو سره ي وې یوازې او په ډله ازه توګه لیدلي دي او دچارو ښه والي په اړه ي وې ورته اړینې
الرښوونې شوي دي  ،همدارنګه ستونزې پیژاندل شوي او د حل يه اړه الزم تصمیم نیول شوي د پوهنې موجوده وصعیت برسیره د یو شمیر
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ښوونځیو او پراختیايووي پروژو څخه هم لینې ترسره شوي دي او همدارنګه د بشپړو شویو پروزو څخه ،چې ګوټې اخیستنې ته جمتو وي په رسمي
توګه ي وې د وزارت رهبري مقام له خوا پرانیسته وشوه.
پوهنې وزارت کې د ښځو پیاوړتیا او دهغوي د شتون زیاتوالی
د ملکي خدمتونو په ادارو کې د ښځو د شتون زیاتوالي د پالیسۍ په پام کې نیولو سره او د افغانستان اسالمي جمهوریت ( ) ۱شمېرې مصوبې
پراساس ،د وزارت مقام الرښودنې سره سم په پام کې وه  ،چې د دریم رتبه لرونکو بستونو څخه د والیتونو پوهنې ریاستونو معاونیتونو څخه
د ښځو مقررۍ او ګمارنې په موخه د ملکي خدمتونو او اصالحاتو اداري مستقل کمیسیون په مرسته د نافذه قوانینو په رڼا کې د اړینو
معیارونو سره سم دوړتیا وړ او مستحقو ښځو ګمارنې او مقررۍ ترسره شوي دي ،د جمهوري ریاست د دي حکم پراساس ښځو لپاره د
والیتونو معاونیتونو د  35بستونو اختصاص ورکړل شوي دي ،همدارنگه تر  ۱۱ډېرې ښځې د هېواد په  ۱۱والیتونو کې د پوهنې ریاستونو د
مرستیاالنو په توګه ټاکل شوي .پاتي والیتونه د ( ) ۶۶٪٪صادره  ۱۰/۰/۶۹۳۱نیټې ګڼه لیک پراساس الرښودنه شوي ده ،چې یو د
موجودو خالي بستونو څخه (درېیم بست) په شرایطو برابرو ښځو ګمارنه او تشخیص په مرکزي هسته کې خپل اقدام وکړي د خالي بستونو
نشتون په صورت کې د افغانستان اسالمي جمهوری دولت پالیسیو او کابیني پورته مصوبې شمیري سره سم عمل کولو لپاره د مرکزي هستې
خالي بستونو کې پیاوړي ،تجربه لرونکي او یو د ښځینه طبقې وړو کارکوونکو څخه دتبدیلي وړاندیز  ،چې مخکې د ازادې سیالۍ له الرې
درېیم بست کې ګمارل شوي وو ،دښو صفتونو لرلو سره یو د خپلو مرکزي هستې امریتونو څخه د محترم وزارت مقام څخه الرښوونو ترالسه
کول لیږل کیږی .برسیره پردي د والیتونو ښوونکوروزنې ریاستونو دویم رتبه بستونو اختصاص طرحه د بشري سرچینو پراختیا عمومي ریاست
له الرې ترتی د منرورۍ اخیستو لپاره د افغانستان اسالمي جمهوریت عالي مقام ته لیږلی .د هېواد په والیتونو کې د عمومی برنامې لپاره د
ښوونکو  ۶۱۱۱۱بستونه ویشل شوي ،تر اوسه د  ۱۱والیتونو څخه ارقام رارسیدلي دي .د ښوونکو ( )۶۱۱۰۹بستونه د عومي زده کړو
ښوونځیو ته ونډه ورکړل شوي له دي جملې څخه  ۹۰۰۰بستونه ښځینه ښوونکو ته اختصاص ورکړل شوي دي .دوالیتونو ښوونکو روزنې
ریاستونو دویم رتبه بستونو اختصاص طرحه ترتی او وړاندیز د منرورۍ اخیستو لپاره د افغانستان اسالمي جمهوري دولت عالی مقام ته
استول شوي دی .په والیتونو او مرکز کې د ښځو لپاره ( لوی ریسان او ریسان) اول او دویم رتبو  ۱۱بستونو اختصاص ورکړل شوي ،چې د
هغې جملې څخه  ۳بستونه په مرکز او  ۶۶بستونه والیتي دي ،په شریطو برابر نوماندان د ازادې سیالۍ له الرې ګمارل شوي دي .همدارنګه
یوه ښځه دتشکیالتو دریسې په حیث ،يو ښځه د پوهنې وزارت ویاندې په حیث،په  42والیتونوکې  42ښځې د ښوونکو دروزنې د ریسانو په
توګه او يوښځه د پوهنې وزارت نصاب پراختیا او دښوونکو روزنې مرستالې په توګه ګمارل شوي ده .د هېواد په پوهنیزنرام کې د ښځینه وو
ښوونکو زیاتوالي لپاره هراړخیزه طرحه ترتی شوي ،چې د هغې پراساس د هېواد لرې پرتو سیمو کې  ،چې هلته د ښځینه ښوونکوکمښت
سره مخ دي ۹۱۱۱۱ ،ښځینه ښوونکي د پراختیايووي همکارانو ( د ښځو اقتصاد پیاوړي کولو پروژه) د قرادادي ښوونکو په توګه ګمارل او په
ښوونځیو کې به تدریس وکړي ، .چې د نوموړې طرحې له امله یو خوا د ښځینه ښوونکو تشه ډکه او بلې خوا د ښځو اقتصادي وضعیت ښه
کیږي  .په  ۶۹۳۱کال کې د هېواد په ښوونځیو کې ۱۱۰۱تنه ښځینه ښوونکي د ازموینې او ازدې سیالۍ له الرې ګمارل شوي ،اوس په
عملي توګه په ښوونځیو کې تدریس کوي ،داپروسه به په راتلونکي کال کې هم دوام وکړي .برسیره پردې پوهنې وزارت ته د ټولو بستونو
تخصیص شویو بستونو  ۱۱۵د ښځینه کاندیدانو پورې اړوند دي ،ترڅو د هېواد په والیتونو کې د پوهنې کارکوونکو په ګمارنه کې جنسیتي
انډول مخکې له مخکې ارتقا ومومي .همدارنګه د پوهنې وزارت هڅه کوي ،چې په ښوونیزنصاب ،درسي کوتابونو ،نویو روزنیزو توکو کې د
ښځو حقوقو ته درناوي ،د تاوتریخوالي څخه مخنیوي  ،شخړو حل کول او نورو موضوعاتو ته مخکې له مخکي ځای ورکړي او د جنستي
برابرۍ برخه کې د ښځو پروړاندې تاو تریخوالي مخنیوي روزنیزې او ښوونیزې پرنامې پلي کوي .بیالبیل موضوعات لکه انساني کرامت ،د
ښځو او نارینه برابروالی ،د بیان ازادي ،شکنجې مخنیوي ،عادالنه محاکمه ،اتباعو حقوق ،دیموکراسی او سوله ،ټاکنو حق ،تګ راتګ
حق ،د واده حق ،د ماشومانو حقوق ،ژوند کولو چاپیریال،معلولیت لرونکو خلکو حقوق ،د مخدره توکو اغیز او نورې بیلګې په پښتو،
دري ،انګلیسي عربي ،درېیمې رسمي ژبو ،مدنې زده کړې ،ټولنیز او اسالمیات د لومړي نه تر  43ټولګیو د پیغام له الری بیال بیلو مضمونونو
درسونه اوفصلونه تالیف شوي دي ،چې په ټولو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو تدریس کیږي.
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څلورمه برخه
څېړنه او پایلې
دهري
برخې لپاره په کلنی ډول د
 ۶۹۳۱کال عملیاتي پالن د پوهنې درېیم ملي ستراتیژیک پالن په نررکې نیولو سره ترتی او په هغې کې
موخو السته راوړل ځانګړي شوي دي،ترڅو دبېال بېلو درجو (مرکز ،والیت  ،ولسوالۍ) مسولین د کال په اوږدو کې په نرر کې نیول شویو
سرچینو او امکاناتو څخه په ګوټې اخیستنې سره په عملیاتي پالن کې شاملې موخې السته راوړي .همدارنګه د موخو السته راوړنو او اجراتو د
وروستوالي مهم عوامل او خنډونه پیژاندل شوي او دحل مناسپ الري وړاندېز شوی ،تر څو خنډونه لري او د پوهني وزارت ددرېیم ملي
ستراتیژیک پالن () (NESPIIIد موخو السته راوړلو مخه و نه نیول شي .برسیره پردې  ،د پوهنې وزارت یو شمیېر کړنې  ،چې په عملیاتي
پالن کې شاملې نه وې ،ترسره کړي او اغیز مني السته راوړنې هم لري ،چې د هغو ذکر په اړونده برخو کې شوي دي .عملیاتي پالن کې شاملو
دریو برخو په کچه السته راوړنې او اجراتو پرمختګ په اړه د السته راغلو معلوماتو او رپوټ منځ پانګې څخه ( تړاو او کیفیت ،انډولیز
السرسی ،ځواب ویونکي ،روڼ او اغیزمن مدریت) داسې څرګندیږي  ،چې د عملیاتي پالن پلي کولو اجرات ترسره شوي ،په ځینو سیمو کې د
کړنو پرمختګ ښه دي  ،اما یو لړ کړنې د بېال پېلو الملونو له امله نه دې ترسره شوي .درېیم ستراتیژیک پالن کې شاملو برخو په توپیر سره د
کړنو پرمختګ په اړه الندې معلومات وړاندې کیږي:
 ) ۷تړاو او کیفیت
په ټولیزه توګه ،د دې برخې اړونده  ۱۱فعالیتونه په عملیاتي پالن کې شامل دي ٪٪ ،فعالیتونه د برنامو دمسولینو له خوا ترسره شوي ،د
هغه له جملې څخه  ۳فعالیتونه بشپړ شوي او ټاکل شوي موخې السته راغلي ،د  ۰۱فعالیتونو په برخه کې یو لړ کړنې ترسره شوي ،خو په
عملیاتي پالن کې ټاکل شوي موخې په الس نه دې راغلي ۶٪ .فعالیتونه د بیالبیلو الملونو لکه د بودجې کمښت او نورو له امله نه دي پیل
شوي .د دې برخې شاملو کړنو پرمختګ حالت په الندې جدول کې ښودل شوي:
 : 4جدول :د برناموپه په کچه د تړاو او کیفیت برخې کړنو پرمختګ حالت
بشپړ شوي فعالیتونه
پالن شویو
اړونده برنامه
فعالیتونو شمېر
شمېره

تر کار الندې فعالیتونه

نا پیل شوي
فعالیتونه

4

عمومي زده کړې

۶۰

۱

۶۹

۹

3

اسالمی زده کړې

۱

۶

۱

۱

۹

ښوونکو روزنه

۶۹

۱

٪

۰

۰

ښوونیز نصاب پراختیا

۳

۰

٪

۱

٪

تخنیکي او مسلکي زده کړې

۶۱

۶

۳

۱

۱

سواد زده کړې

۰

۶

۱

۶

۱

پوهنې اداره

۹

۱

۱

۶

۱۷

۳

۳۴

۷۳

ټول فعالیتونه
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)2انډولیز السرسی
په ټولیزه توګه ،د دې برخې اړونده  ۱۱فعالیتونه په عملیاتي پالن کې شامل دي ٪۱ ،فعالیتونه د برنامو دمسولینو له خوا ترسره شوي ،د
هغه له جملې څخه  ۰فعالیتونه بشپپړ شوي او ټاکل شوي موخې السته راغلي ،د  ٪۱فعالیتونو په برخه کې یو لړ کړني ترسره شوي ،خو
ټاکل شوي موخې په الس نه دې راغلي ٪ .فعالیتونه د بیالبیلو الملونو له امله لکه د بودجې کمښت ،تشکیل او نور الملونو له امله نه دي
پیل شوي .د دې برخې شاملو فعالیتونو د پرمختګ حالت په الندې جدول کې ښودل شوي:
۱جدول :دبرنامو په کچه د انډولیز السرسی د کړنو د پرمختګ حالت ښیئ
ناپیل شوي
تر کار الندې
بشپړ شوي
پالن شویو فعالیتونو
اړونده برنامه
شماره
فعالیتونه
فعالیتونه
فعالیتونه
شمېر
۶

عمومي زده کړې

۱۳

۶

۱۰

۰

۱

اسالمی زده کړې

۱

۶

۱

۱

۹

ښوونکو روزنه

٪

۱

۱

۹

٪

تخنیکي او مسلکي زده کړې

۰

۱

۱

۱

۱

سواد زده کړې

۱

۱

۰

۱

۱

پوهنې اداره

۶۱

۱

۶۱

٪

۱۱

۳

۳۱

۷۴

ټول فعالیتونه

 )۹ځواب ویونکي  ،روڼ او اغیزمن مدیریت
ددې برخې ټول  ۰۰فعالیتونه په عملیاتي پالن کې شامل دي ،چې له هغې جملې څخه  ۰۹فعالیتونو په اړه د برنامو د مسولینو له خوا کړنې
ترسره شوي دي ۶۶ .فعالیتونه بشپړ شوي او ټاکل شوي موخې السته راغلي دې  ۹۱ ،فعالیتونه تر کارالندې دي او په اړه یووې یو لړ کړنې
ترسره شوي خو په ټاکل شوي موخې په الس نه دې راغلي ٪ .فعالیتونه د بیالبیلو عواملو له امله لکه :بودجې او تشکیل کمښت او نور
عواملو له کبله نه دي پیل شوي.
په الندې جدول کې د فعالیتونو د کړنو د پرمختګ وضعیف ښودل شوی دی:
۹جدول :دبرنامو په کچه د ځواب ویونکي ،اغیزمن او روڼ مدیریت برخه کې په پالن کې شاملو کړنو پرمختګ حالت
ناپیل شوي
تر کار الندې
بشپړ شوي
پالن شویو
اړونده برنامه
شمېر
فعالیتونه
فعالیتونه
فعالیتونه
فعالیتونو شمېر
۶

عمومي زده کړې

۱

۱

٪

۱

۱

اسالمی زده کړې

۶

۱

۶

۱

۹

ښوونکو روزنه

۹

۱

۱

۶

۰

ښوونیز نصاب پراختیا

۰

۶

۹

۱

٪

تخنیکي او مسلکي زده کړې

۱

۶

۶

۱

۱

سواد زده کړې

۱

۱

۶

۶

۱

پوهنې اداره

۱۳

۱

۶۳

۹

۳۴

۷۷

۹۱

۳

ټول فعالیتونه
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په الندې جدول کې د دریو برخو د کړنو پرمختګ دهرې برنامې اړوند په توحید ډول ښودل شوي:
پالن شویو
فعالیتونو شېر

بشپړ شوي
فعالیتونه

تر کار الندې
فعالیتونه

نا پیل شوي
فعالیتونه

اړونده برنامه

شمېره
۶

عمومي زده کړې

٪۰

٪

۰۱

۱

۱

اسالمي زده کړې

۶٪

۱

۶۹

۱

۹

ښوونکو روزنه

۱۶

۱

۳

۶۱

۰

ښوونیز نصاب پراختیا

۶۹

٪

۰

۱

٪

تخنیکي او مسیکي زده کړې

۱۱

۱

۶۱

۰

۱

سواد زده کړې

۶۱

۶

۶۶

۰

۱

پوهنې اداره

۰۳

۳

۹۶

۳

۷۳۷

۱۳

۷۹۷

۹۴

ټول فعالیتونه

نا پیل شوي فعالیتونه
د اړوند مسولینو څخه د راټولو شویو معلوماتو پر اساس ،د ټولو پالن شویو فعالیتونو له جملې څخه د  ۹۱فعالیتونو په اړه ،چې  ۶۹سلنه
فعالیتونه جوړوي کړنې او پرمختګ نه دي ترسره شوي ،او په تفصیلي رپوټ کې د هغو ي څخه کومه یادونه هم نه ده شوي .فعالیتونه ،په
نا پیل شویو کوته ګورۍ کې شامل دي او په الندې جدول کې ښودل شوي دي:
نا پیل فعالیتونه
برنامه
شمېره
 ۷تړاو او کیفیت
د عمومي زده کړو ښوونځیو زده کوونکو ښوونیزو پایلو ارزونې لپاره معیاري سیستم او پالیسيو جوړول.

۶

عمومي زده کړې

۱
۹

د عمومي زده کړو زده کوونکو ښوونیزو پایلو ارزونې الرښود توکو ،پلي کول او پراختیا.
د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو رغونې او جوړیدلو هر اړخیز پالن طرحه (د ماشومانو سروي څخه په
الس راغلو پایلو پراساس د ښوونځیو بهر ماشومان او د ښوونځیو په جوړیدو برخه کې موجودې تجربې)
د ښوونځیو مدیریت او ادارې په اړه د ښوونځیو اداري کارکوونکو روزنه.
ښوونکو روزنه
د ښوونکو روزنې په ملي اکاډمې کې د ولسوالیو الحاقیه او دارالمعلیمینونو استادانو روزنه.
د ښوونکو وړتیاوو ارزونې وروسته د اړتیاوو پیژاندلو سره سم د نویو روزنیزو توکو پراختیا.
د ښوونځیو اداري کارکوونکو د لنډ مهاله روزنې ،لپاره د روزنیزو توکو بیا کوتنه او پراختیا.
د عمومي زده کړو د ښوونکو روزنې لپاره د وړتیاوو پر اساس معیارونه ټاکل شوي (خدمت دننه)
د ښوونکو وړتیاووارزونې وروسته د پیژاندل شویو اړتیاوو سره سم د نویو ښوونیزو توکو بیاکوتنه.
د ښوونکو د اعتبار او تصدیق سیستم پراخولو په موخه په ملي کچه د عمل پالن  /الرې نقشې
برابرول.
د وړتیا وو ارزونې پروسې څخه په الس راغلو پایلو پر اساس د عمومي زده کړو ښوونکو لپاره ( مسلکي
فرصتونه پراختیا) روزنې برابرول.
تخنیکي او مسلکي تخنیکي او مسلکي زده کړو ښوونخیو او انستیتونو سمبالول.

۰
٪
۱
۱
۰
۳
۶۱
۶۶
۶۱
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۶۹

زده کړې

۶۰

لیک لوست زده
کړې
پوهنې اداره

۶۱
۶۱
۶۰
۶۳

عمومي زده کړې

۱۱

ښوونکو روزنه

۶٪

۹۶

دپرو فایل او احصاییوي فورمو په ډکولو کې دټبلیت کارولو زده کړې څخه ګوټه اخیستنه.
( ) ۱انډولیز السرسی
د  ۶۱والیتونو په مرکزونو کې د لیلیه ښوونځیو جوړیدل
د افغانستان په اووه لویو ښارونو کې نمو نوي ښوونځیو جوړیدل او د تیز فکرو لپاره لیلیه.
نمونوي ښوونځیو جوړیدل.
د ټولنیز خوځښت د مرکزونو جوړول او تجهیزول
د ښوونکو روزنې کمپلیکس ودانۍ جوړول.
ننګرهارد ښوونکو روزنې ښځینه لیلیووې ودانۍ جوړول.

۱۶
۱۱
۱۹
۱۰
۱٪
۱۱
۱۱
۱۰
۱۳
۹۱

د تخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتوتونه او ښوونځیو په کمپیوتري الربراتوارونو او کوتابتونونو
سمبالول.
د سواد زده کړې ښوونځي او سیمییز روزنیز مرکزونه په کمپیوټر البراتوار سمبالول.

د ښوونکو د روزنې د مرکزونو جوړول
تخنیکي او مسلکي تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو جوړیدل.
زده کړې
دتخنیکي او مسلکي زده کړو انستیتنو /درسي ټولګیو څارنه  ،ساتنه او بیا رغونه.
لیک لوست زده سواد زده کړي  ٪بابه کمپلیکسونو جوړول.
کړې
دسیمه ییزو روزنیزو مرکزونو جوړیدل.
د وزارتونو ترمنځ د مالتړیزو فرصتونو مستند کیدو پیژاندل.
پوهنې اداره
ویدیوکنفرانس سیستم Multiparty Mediaجوړیدل.
د مرکز سره د والیتونو نښلولو پروژي دریمه برخه()Lot3
پوهنې وزارت لپاره د معلوماتي تکنالوژي څخه په ګوټې اخیستنې سره ()Security Systemد محافرتي
سیستم جوړیدل.
پوهنې وزارت()Electronic Attendanceالکوترونیکي حاضرۍ سیستم جوړیدل.
( ) ۹ځواب ویونکي،اغیزمن او روڼ مدیریت

۹۱

ښوونکو روزنه

۹۹

لیک لوست زده
کړې
ښوونې او روزنې
اداره

۹۰
۹٪
۹۱

د ولسوالیو او والیتونو دارالمعلیمینونو استادانو لپاره دسیمه اییز معاش برابرول ،په هغو سیمو کې،
چې د مسلکي استادانو شمیر لږ وي.
د نویو قراردادي ښوونکو ګمارنه.
رپوټ ورکولو ،څارنې او ارزونې او احصایووې امریت لپاره د پالیسیو پراختیا.
د پایلو او نورمونو پر اساس د ټولو برنامو د سرچینو تخصیص لپاره د معیارونو ټاکل.
د ښوونځیو په کچه د سرچینو مدریت او ویشلو لپاره د لوایحو طرحه ( ښوونځیو ته د ورکړل شویو
مرستو مدیریت ،ښوونځي اداره او رهبري ،د خلک ګډون)
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پنځمه برخه
ستونزې او وړاندیزونه
مهمې ستونزې
د اغیزمنو السته راوړنو او پرمختګونو سره سره ،ال هم د پوهنې وزارت پر وړاندې یو شمېر مهمې ستونزې او ننګونې شتون لري ،چې په الندې
توګه ورڅخه یادونه کېږي:
شمیره

وړاندیز شوي حل الرې

مهمې ستونزې
د کیفیت او تړاو برخه

1

د درسي کوتابونو د چاپ او ویشلو په اړه د همکارو موسسو مالي مالتړ
په ښوونځو او ښونیزو مرکزونو کې د درسي او ښوونکو
جلبول او د کوتابونو چمتو کولو لپاره د یوې هر اړخیزې طرحې جوړول.
الرښود کوتابونو کمښت.

2

په عملیاتي پالن کې ټاکل شوي موخو ته د نه رسېدو په البراتوارونو او معلوماتي تکنالوژي د ښونځیو سمبالولو لپاره پوره
المل د بودجې نشتون او د ښوونځیو سمبالولو لپاره د بودجه په نرر کې ونیول شي او د کال په پېل کې د مسولینو په واک
کې ورکړل شي.
تکنالوژي او البراتوارونو نشتوالي دی.

3

یو دمهمو ستونزو څخه د مسلکي ښوونکو کمښت د مخکې له خدمت او د خدمت دننه پروګرام په تطبیق او طرحې سره او د
دي ،چې تر اوسه دا ستونزه نه ده حل شوې ،چې د لوړو زده کړو د ترالسه لپاره د السلیک شویو هوکړه لیکونو سره سم د
تدریس او روزنی په کیفیت باندې ي وې ناوړه اغیزه کړي ښوونکو معرفي کول دا ستونزه حل کوالی شي.
ده .

4

د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو برنامې برابرولو د مسلکي وړتیا لوړولو برنامو جوړولو لپاره الزمه بودجه په پام کې ونیول
شي او د مسولینو په واک کې ورکړل شي .
لپاره د بودجې کمښت.
انډولیز السرسی

1

ښوونځي څخه د بهر ماشومانو سروي بشپړولو وروسته هر اړخیز پالن
ال هم تر  ۹،٪میلیونو زیات د ښوونځي په عمر برابر
ترتی او د سیمه اییزو ټولګیو او ښوونځیو جوړول له الرې د ښوونځیو
ماشومان زده کړې ته السرسی نه لري.
څخه پاتي ماشومانو لپاره زده کړې ته د السرسي زمینه برابره شی.

2

په ځینو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له امله یو شمیر د هېواد په لرې پرتو کلیو او بانډو کې د زده کړې السرسي لپاره ،چې د
ماشومان په ځانګړي توګه نجونې د سواد له نعمت امنیتي ګواښونو الندې دي ،تر امنیتي وضعیت ښه والي پورې د هغو
لپاره سیمه ییز ټولګي جوړ شي.
څخه بې برخې شوي دي.

3

په ځینو سیمو کې د مناس تشکیل نشتون له امله
د نویو ښونځیو جوړولو لپاره د مناس تشکیل زیاتوالي په اړه د ښکیلو
نوي ښوونځي نه دي جوړ شوي او کلنۍ موخه نه ده
اړخونو له خوا اړین ګامونه واخیستل شي.
ترالسه شوي.
47

4

د ښوونځیو او ښو ونیزو مرکزونو جوړول برخه کې ،چې مسولیت ي وې د
له  ۵۰۱څخه زیات ښوونځي او ښوونیز مرکزونه
کلیو پراختیا او بیا رغونې او ښار او کور جوړولو وزارتونه ته سپارل شوی
معیاري ودانۍ نه لري او زده کوونکي په خالصه هوا
دی ،چې په اړه ي وې الزمې هوکړې او همغږۍ و شي ،تر څو د پالن سره
او یا هم په کراي وي ودانیو کې په زده کړه بوخت دي.
سم په لږ وخت کې کړنې تر سره شي.
ځواب ویونکی ،روڼ او اغیزمن مدیریت

1

په ښوونځیو کې د اړتیا وړ بستونو کمښت له امله په
د اړونده ادارو او لوړو پوړو چارواکو سره په همغږي د ښوونکو بستونو
ښوونځيو کې د ښوونکو کموالي احساسیږي ،دا
د کموالي ستونزه حل شي.
ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.

2

د تدارکاتو په برخه کې د تدارکاتي پروسې اوږدیدل د
د ښکیلو ادارو سره په همغږۍ د تدارکاتي پروسې په چټکوتیا کې اړین
دې المل شوي ،چې ځینې کړنې په ټاکلي وخت
ګامونه واخیستل شي.
ترسره نه شي.

3

د اړتیا وړ بودجې نه شتون او نه ورکول د دې المل د پالن سره سم د فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د اړتیا وړ بودچه په
شوي ،چې فعالیتونه د خنډ او ځڼډ سره مخ شي .ټاکلي وخت باید تدارک او د مسؤلینو په واک کې ورکړل شي.

4

د ښوونکو او کارکوونکو د ګمارنې بهیر ډیر ورو وو ،د ښکیلو ادارو سره په همغږۍ د ګمارنې پروسي په چټک کولو کې باید
اړین ګامونه پورته شي تر څو د ګمارنې پروسه ژر تر ژر بشپړه شي.
چې په ټاکلي وخت ترسره نه شو.
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شپږمه برخه
مالي رپوټ
د  ۶۹۳۱کال ټوله منرور شوې بودجه  ۹۳٪۶۱۹۳٪۳۱۳نهه دیرش میلیارده پنځه سوه ولس میلیونه او درې سوه پنخه نوي زره نهه سوه نهه
شپیته افغانۍ ده ،چې له هغې جملې څخه (  )۹٪۰۱۱۰۰۳۰۰۳پنځه دیرش میلیارده څلورسوه دوه اویا میلیونه څلورسوه نهه اتیا زره اته سوه
نهه اتیا افغانۍ عادي بودجه ده .او  ۰۱۰۰۳۱۱۱۰۱څلور میلیارده څلورڅلویښت میلیونه نهه سوه شپږ زره او اتیا افغانۍ پراختیايوی بودجه ده.
دټولې عادي بودجې څخه تر اوسه  ۹۰۳۳۳۰۱۱۱۹۱څلور دیرش میلیارده نهه سوه نهه نوي میلیونه اته سوه اووه شپیته زره او اووه دیرش
افغانۍ  ۳۳۵سلنه عادي بودجه جوړوي لګول شويده .همدارنګه پراختیايوی بودجې لګښت د  ۹۰۹۱۰۱۱٪۹۰دې میلیارده او څلور سوه دوه
دیرش میلیونه څلور سوه زره پنځه سوه او څلور دیرش افغانیو څخه زیاته لګول شوي ده ،چې د ټولې پراختیایووي بودجې  ۰٪۵سلنه جوړوي لګول
شويده .د یادونې وړ ده ،چې په  ۶۹۳۱کال کې د پوهنې وزارت پراختیايووي بودجې د لګښت زیاتوالي د عملیاتي پالنونو او د پوهنې وزارت د مالي او
تدارکاتي اصالحاتو له امله د بودجوي اصالحاتو په نرر کې نیولو سره ،په ځانګړي تو ګه په سیستم کې اصالحات ،د پروسیجرونو ساده کول ،د
اداري مراحلو بشپړول او د برنامو او مالتړو ادارو ترمنځ همغږي د تیر کال په پرتله ترسره شوی دی.
جدول :د عادي او پراختیاي وي بودجې د لګښت پالن
د  ۷۹۳۱مالي کال ټوله منظور شوې بودجه په افغانیو
پراختیاي بودجه
(په تورو)

پراختیاي بودجه په
(شمېر)

څلورمیلیارده څلور څلویښت میلیونه
نهه سوه شپږ زره اتیا افغانۍ

۰۰۱۰۳۱۱۱۰۱

عا دي بودجه
(په شمېر)

عادي بودجه په
(تورو)

ټوله

پنځه دیرش میلیارده څلورسوه
دوه اویا میلیونه څلورسوه نهه ۹۳٪۶۱۹۳٪۳۱۳ ۹٪۰۱۱۰۰۳۰۰۳
اتیازره اته سوه نه اتیا افغانۍ

د مالي کال د بودجې لګښت په سلنه او رقم
پراختیاي ي بودجې لګښت
په مبلغ
سلنه ۰٪۵

عادې بودجې لګښت
په سلنه

په مبلغ

 ۳۳ ۵سلنه

۹۰۹۱۰۱۱٪۹۰

درې میلیارده څلورسوه دوه دیرش
نهه
پنځه اتیا سلنه میلیونه څلورسوه زره پنځه سوه څلور
سلنه
دیرش افغانۍ
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په مبلغ
۹۰۳۳۳۰۱۱۱۹۱

څلوردیرش میلیارده
او نهه سوه نهه نوی
نوي
میلیونه اته سوه اووه
شپیته زره اووه
دیرش افغانۍ

بودجې لګښت
په رقم (شمېر)

په تورو

اوومه برخه
احصاییوي مل پاڼې
د جنسیت او پروګرام په توپیر د زده کوونکو شمېر
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د لیک لوست زده کړو د کورسونو ،زده کوونکو او ښوونکو شمېر
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د والیت او ًپروګرام په توپیر د ښوونځیو شمېر – کال ۷۹۳۱

52

د جنسیت او پروګرام په توپیر د ښوونکو شمېر – کال ۷۹۳۱

53

54

