
ORپالن شوی بودجھد پلي کولو برخھ والجغرافیوی موقیتکچھ

  تارگیت  خط مبناشاخصونھکړنې

2020

       2,854,841 د پلي کولو برخھ وال جغرافیوی موقیت

  پوھنې وزارت،  ملي او زونونھ

پراختیایی برخھ وال او د 

مل�رو ملتونو ادارې

35,000            

4.8.1.1  د �وونې او روزنې پھ سکتور کې د ھمغږئ 
را من�تھ کول

 پوھنې وزارت،  پھ ملي کچھ%90 %80 د برخوالو د رضایت اندازه
پراختیایی برخھ وال

-                  

4.8.1.2 مل�رو ملتونو کې د یو �روپ تر عنوان الندې 
د �وونې او روزنې رھبري

                  -  د مل�رو ملتونو ادارې پھ ملي کچھN/A 70% د برخوالو د رضایت اندازه

د ساحوی دایر شوو ھمغږی 4.8.1.3  د زونونو پھ کچھ د ھمغږئ پیاوړی کول
غونډو شمیر

 والیتی د پوھنې 010
ریاستونھ او زونونھ

  رونونھ، د پوھنې 
والیتی ریاستونھ

35,000            

  پوھنې وزارت،  ملی و والیتی

پراختیایی برخھ وال او د 

پوھنې والیتي ریاستونھ

2,819,841       

  د پوھنې وزارت، د  ملي او والیتي 1                1                د �ډ بیا کتنې شمیر4.8.2.1  د �وونې او روزنې �ډ بیا کتنې پھ الره اچول
پوھنې والیتی ریاستونھ

10,000            

 تعداد مرور مشترک 4.8.2.2 د �ارنې �ډ بیا کتنو پھ الره اچول
نظارت راه اندازی شده

 یونیسف-  د پوھنې  ملي او والیتي 25              25              
وزارت

1,611,123       

4.8.2.3 دجنسیت �واب وایوونکی والیتي عملیاتي پالن 
د تطبیق پھ برخھ کې پوھنې وزارت سره تخنیکی 

ھمکاري

 د جندر عملیاتي پالنونو 
سره د والیاتو شمیر

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 2                  -               
وزارت

10,000            

4.8.2.4 د پوھنې وزارت تخنیکي کارکوونکو سره 
مالي ھمکاري او مالتړ

 تعداد کارمندان تخنیکی 
حمایت شده

 یونیسف-  د پوھنې  ملي 26              30              
وزارت

788,718          

4.8.2 د �وونې او روزنې سکتور د پالن جوړونې او سیستم د پیاوړتیا پھ برخھ کې 

د پوھنې وزارت مالتړ

4.8.1  د مل�رو ملتونو ادارو او �وونې او روزنې برخھ والو پھ وړاندې د ھمغږی 

او انسجام پیاوړی کول

  د �وونې او روزنې پھ برخھ کې  یونیسف د ادارې او پوھنې وزارت کلنئ پالن 2021-2020

توضیحات
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ORپالن شوی بودجھد پلي کولو برخھ والجغرافیوی موقیتکچھ

  د �وونې او روزنې پھ برخھ کې  یونیسف د ادارې او پوھنې وزارت کلنئ پالن 2021-2020

توضیحات

(GATE) د�وونکو روزنې  والیتي 1                  -               د ارزونې راپور4.8.2.5  د �یت د برنامې ارزونھ 
ریاست، د �وونکو 

روزنې مرکزونو، د 
پوھنې والیتي ریاست/ د 
ولسوالی پوھنې ریاست 

آمریت

200,000          

4.8.2.6  سمیزو زده کړو او رسمي �وون�یو کې د 
ماشوم خو�ې �وون�ی کانسپت پراختیا پھ موخھ د 

�وونکو ظرفیت ارزونھ

  د سیمیزو �ول�یو �وونکو 
د ارزیابی فیصدی

 د پوھنې والیتي ریاست/  والیتي10%   -               
د ولسوالی پوھنې آمریت، 

د زده کړې �ار

100,000          

4.8.2.7 د نجونو زده کړې باندې د �ولنیز خو��ت د 
اغیز ارزونھ

  د پوھنې وزارت، د  والیتي 1                  -               د ارزونې راپور
پوھنې والیتی ریاستونھ

100,000          

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي

وزارت

12,653,001     

4.9.1.1  د �وون�ي مخکي �ول�یو نھ مالتړ او ددوی 
ادغام پھ رسمي �وون�یو کې

 مخکې د �وون�ی �ول�یو 
شمیر

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 724            752            
وزارت

           868,800 

4.9.1.2  د چ�کو زده کړو مرکزونو او شتھ سیمیزو 
زده کړو �ول�یو نھ مالتړ

 د چ��و روزنیز مرکزونو 
او سیمیزو زده کړو �ول�یو 

شمیر

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 1,716         1,716         
وزارت

2,099,200       

4.9.1.3  �وون�ي عمر ماشومانو تھ د باکیفیتھ زده 
کړو السرسئ

 چ��و روزنیز مرکزونو او 
سیمیزو زده کړو �ول�یو کې 
د ماشومانو د شمولیت شمیر

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 60,000       52,500       
وزارت

2,880,000       

 د ��ینھ او نارنیھ مستفید 
شوو �وونکو شمیر (١۴ 

ور�نی)

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 2,100         2,100         
وزارت

882,000          

 د ��ینھ او نارنیھ مستفید 
شوو �وونکو شمیر (۶ 

ور�نی)

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 693            873            
وزارت

124,740          

 د مستفید شوو زده کوونکو 
شمیر

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 75,337       75,337       
وزارت

           226,011 

4.9.1.4 رسمي �وون�یو او سیمیزو زده کړو �ول�یو 
کې د انسټ او ریفریشر روزنو پھ الره اچول

4.9.1  رسمي او غیر رسمي زده کړو تھ د �وون�ي نھ بھر ماشومانو د السرسئ 

زیاتوالئ

4.9.1.5 د �ول�ي، روزنیز او تدریسي موادو برابرول 
(د رسمي �وون�یو، د �وون�ي نھ مخکې زده کړو او 

سیمیزو زده کړو �ول�یو لپاره)
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توضیحات

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 2,121         2,121         د مستفید شوو �وونکو شمیر
وزارت

5,303              

 د مستفید شوو زده کوونکو 
شمیر (اول �ول�ي)

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 1,150,628   1,193,705
وزارت

3,451,884       

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 46,025             64,263د مستفید شوو �وونکو شمیر
وزارت

115,063          

مخکې د �وون�ي �ول�یو 
شمیر

 یونیسف-  د پوھنې  والیتي 1                            -
وزارت

2,000,000       

              8,000 د پوھنې وزارت ملی

4.9.2.1. د �وون�ي نھ بھر ماشومانو د پالیس� 
تصویب ورکشاپ دایرول

د �وون�ی بھر ماشومانو د 
 1                            -پالیسئ تصویب

              3,000 د پوھنې وزارت ملي

د �وون�ی مخکې روزنیز 
معیارونو پراختیا بشپړ او 

تائید شوی
-                            1 

 یونیسف-  د پوھنې  ملي
وزارت

3,000              

 د �وون�ي مخکی د پالیسئ 
 1                            -پراختیا

 یونیسف-  د پوھنې  ملي
وزارت

2,000              

  د پوھنې وزارت/ د  ملی و والیتی

پوھنې والیتي ریاست، د 

استراتیژیک پالن د 

کیفیت کمی�ھ/ نصاب/ د 

زده کړې ارزونې کاري 

�روپ

        1,103,550 

4.10.1.1 پھ ملي او والیتي کچھ د پوھنې دریم 
استراتیژیک پالن مطابق د زده کړې کیفیت معیارونو 

چارچوب پراختیا او نشر

وزارت د الرې د 
ستندردونو تایئد او نشر

 د پوھنې وزارت،  والیتي 1                  -               
سالکار، نصاب، د 

�وونکي روزنې ریاست

70,000            

4.9.2 د �وون�ي نھ بھر ماشومانو، �وون�ي نھ مخکې زده کړو زده کړو د نصاب  

د پالیسیو پراختیا (بودجھ لرونکی عملیاتي پالن سره)

4.9.2.2 د �وون�ي مخکې زده کړې ستندردونو 
پراختیا د تائیدی ورکشاپ دایرول

سیمیزو زده کړو �ول�یو لپاره)

4.10.1  د زده کړې پایلو د �ھ والي پھ موخھ د با کیفیتھ �وونې او روزنې ملي 

اصالحاتو نھ مالتړ
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توضیحات

د پرمختیایی ارزونې نوي 
ک�وړو پھ برخھ کې د 

روزل شوو �وونکو شمیر

  د پوھنې والیتي  والیتي 350            10              
ریاست، زده کړې �ار، 

د �وونکې روزنې ریاست

123,550          

د پرمختیایی ارزونې نوي 
ک�وړو پھ برخھ کې د 

روزل شوو �وونکو شمیر

 د پوھنې والیتي  والیتي   -               4,294         
ریاست/د ولسوالی د 

پوھنې آمریت، زده کړې، 
�وونکو روزنې ریاست

-                  

 د شپږم �ول�یو معیاری 
ازمای�ت

 د پوھنې والیتي  ملی/والیتی 1                  -               
ریاست/د ولسوالی د 

پوھنې آمریت، زده کړې، 
�وونکو روزنې ریاست

300,000          

4.10.1.3  پھ رسمي �وون�یو، سیمیزو زده کړو 
�ول�یو، چ�کو زده کړو مرکزونو کې د زده کړو �ارنې 
غړو ظرفیت لوړول، د دیجیتل سیستم جوړونې اړوند د 

دوی روزنھ او مالتړ

 د روزنیزو کړنو پھ لورې 
د روزل شوو  �ارنې غړو 

شمیر

 د پوھنې والیتي  والیتي 750            863            
ریاست/د ولسوالی د 

پوھنې آمریت، زده کړې 
�ار،

510,000          

4.10.1.4   پھ رسمي �وون�یو، چ�کو زده کړو 
مرکزونو کې د بریالیو زده کړې کچھ

 د پوھنې والیتي  ملی/والیتی 1                  -                شتھ سروې �انې
ریاست/د ولسوالی د 

پوھنې آمریت، زده کړې 
�ار، پراختیایي برخوال

100,000          

 1,930,000         وزارت معارف/ریاست تربیھ معلم والیتی

 د �وونکي روزنې  والیتي 560            887            د زده کوونکو شمیر
ریاست، د �وونکی 

روزنی روزنیز مرکز، د 
پوھنې والیتي 

ریاست/ولسوالی د پوھنې 
آمریت

730,000          

4.10.1.2 د افغانستان اروزنې ملي چارچوب د پلي 
کیدو نھ مالتړ

 GATE 4.10.2.1. د ��ینھ لیسې فارغانو تھ د 
برنامھ کې د برخې اخیستنې چمتو کول

4.10.2  د �وونکي روزنې برنامې (GATE) دالرې د نجونو السرسي د کچې 

زیاتوالئ
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 نوي حمایت شوي ��ینھ 
زده کوونکي

 د �وونکي روزنې  والیتي 1,200         887            
ریاست، د �وونکی 

روزنی روزنیز مرکز، د 
پوھنې والیتي 

ریاست/ولسوالی د پوھنې 
آمریت

1,200,000       

 د پوھنې وزارت/د  والیتی

پوھنې والیت ریاستونھ

             55,000 

4.11.1.1  بودجھ لرونکی عملیاتي پالن د نجونو زده 
کړې استراتیژئ د پلي کولو ھمغږي او تائید

 5,000                د پوھنې ریاست والیتي 1                  -                تایئد شوی استراتیژي

4.11.1.2  د �ولنیز خو��ت پھ برخھ کې د �ولنیز 
خو��ت ریاست د ظرفیت لوړول

  د شورا روزل شوو غړو 
شمیر

 د پوھنې وزارت/د  ملی او والیتی25%   -               
پوھنې والیت ریاستونھ

50,000            

                  -                            -           3,267,645 

4.11.2.1  د ماشومانو د حقونو اړوند �وانانو تھ عامھ 
پوھاوی ایجاد او پھ الره اچول

 د نوي برخمن شوو 
�وانانو شمیر

  د پوھنې وزارت، د  والیتی 172,000    
پوھنې والیتی ریاستونھ، 
د �وانانو اداره، د کار، 

�ولنیزو چارو، شھیدانو او 
معلولینو وزارت، �ولنیز 

خو��ت، پراختیایي 
برخوال، اکشن اید، د اغا 

خان بنسټ او دافغان 
�وانانو �ولنیزه شبکھ

3,077,645       

 د ھغو �وانانو شمیر چې 4.11.2.2  د ورزش  د الرې د �وانو نجونو تشویق
پھ ورزش کې �ډون لرۍ

          140,000  د پوھنې وزارت، کابل والیتی 500           

4.11.2   د نجونو �وونھ او روزنھ او پیاوړی کول

4.11.1  د سیمي پھ کچھ پراختیایی برخوالو سره د ھمغږئ د الرې د نجونو د 

�وونې او روزنې د استراتیژئ پلي کول
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توضیحات

 د جنسیت پر بنسټ د تاو 
تریخوالی برنامې نھ برخمن 

شوو �وونکو شمیر

 د پوھنې وزارت/د  والیتی 300              -               
پوھنې والیت ریاستونھ

50,000            

 د جنسیت پر بنسټ د تاو 
تریخوالی فعالیت او مواردو 

لپاره ایجاد شوی 
میکانیزمونھ

 د پوھنې وزارت/د  والیتی 1                  -               
پوھنې والیت ریاستونھ

-                  

 40,290,000       د پلي کولو برخھ وال موقیت جغرافیوی تارگیت 2020 خط مبناشاخص ھاکړنې

            30,000 د پوھنې وزارت-یونیسف ملی و والیتی

4.12.1.1   بلند بردن ظرفیت وزارت معارف در 
قسمت ھماھنگی تعلیمات در حالت اضطرار پالنگذاری 

و پاسخگویی

پھ بیړنیو حاالتو کې د 
پوھنې وزارت روزل شوو 

کارکوونکو شمیر

            30,000 د پوھنې وزارت-یونیسف ملی او والیتی 90                -               

     40,260,000 د پوھنې وزارت-یونیسف ملی و والیتی

 د برخمن شوو نجونو او 4.12.2.1 مؤقتھ زده کړو د ساحو ایجاد او ھغو نھ مالتړ
ھلکانو شمیر

  یونیسف، د پوھنې  ملی او والیتی 320,000     127,281     
وزارت، د پوھنې والیتی 

ریاستونھ، د ولسوالی د 
پوھنې آمریتونھ، �ولنیز 

خو��ت نھادونھ، داخلي 
او نړیوال انجو�انې زده 

کړه تمھ نھ کوي د 
پروژې برخوالو چتر

15,025,000     

4.11.2.3  پھ �وون�یو کې د جنسیت پھ اساس د تاو 
تریخوالي پیژندنھ

4.12.2  بیړنیو حاالتو کې د اغیزمن شوو �وو��ي عمر نجونو او ھلکانو تھ د 

باکیفیتھ زده کړو او دوامداره السرسئ زمینھ برابرول (پھ شمول د تعلیم تمھ نشی 

کوالی)

4.12.1  پھ بیړنیو حاالتو کې د زده کړې کاري �روپ اغیزمن رھبری او مالتړ
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توضیحات

4.12.2.2  د ماشومانو لپاره د ژمي جامو او روزنیزو 
موادو ویش

د برخمن شوو (نجونې او 
ھلکان) د �وون�ي عمر 

ماشومانو شمیر

  یونیسف، د پوھنې  ملی او والیتی 320,000     276,743     
وزارت، د پوھنې والیتی 

ریاستونھ، د ولسوالی د 
پوھنې آمریتونھ، �ولنیز 

خو��ت نھادونھ، داخلي 
او نړیوال انجو�انې زده 

کړه تمھ نھ کوي د 
پروژې برخوالو چتر

5,150,000       

4.12.2.3  د �ولنیز مشورتي خدماتو  وړاندې کول او 
ماشوم محوره پیدا�وژی مرکزونو کې د �وونکو روزنھ 

او �مارنھ.

 پھ بیړنیو حاالتو زده کړو 
کې د روزل شوي او �مارل 

شوو (��ینھ او نارینھ) 
�وونکو شمیر

  یونیسف، د پوھنې  ملی او والیتی 10,700       2,746         
وزارت، د پوھنې والیتی 

ریاستونھ، د ولسوالی د 
پوھنې آمریتونھ، �ولنیز 

خو��ت نھادونھ، داخلي 
او نړیوال انجو�انې زده 

کړه تمھ نھ کوي د 
پروژې برخوالو چتر

15,025,000     

 پھ سیمھ کې د برخمن شوو 4.12.2.4 د ماشومانو حقونو اړوند �ولنیز خو��ت
غړو شمیر ( پھ شمول د 
�وون�ي د ادارې شورا)

  یونیسف، د پوھنې  ملی او والیتی 53,500       6,526         
وزارت، د پوھنې والیتی 

ریاستونھ، د ولسوالی د 
پوھنې آمریتونھ، �ولنیز 

خو��ت نھادونھ، داخلي 
او نړیوال انجو�انې زده 

کړه تمھ نھ کوي د 
پروژې برخوالو چتر

5,005,000       

4.12.2.5  پھ بیړنیو حاالتو کې د زده کړو 
استراتیژیک پالن پراختیا

 یونیسف-  د پوھنې  ملي 1                  -               د استراتیژی شتھ سند
وزارت

55,000            
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