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پیالمه
د پوووهنې د رېوویم ملووي سووتراتیژیک پووالن د پوووهنې د سووتراتیژیکو موخووو د السووته
وې
وي تېبیو یو
وو او عملو
ووړ شو
واره جو
وو ( )۹۰۱۱-۹۹۱۹لپو
وو کلونو
وه د پنځو
وه موخو
وو پو
راوړلو
د  ۹۹۱۹کال څخه پیل شو د .
واتي
وي عملیو
واره ،کلنو
و لپو
وه تېبیو
والن د ښو
وتراتیژیک پو
وی سو
ویم ملو
ووهنې وزارت د درېو
د پو
پالنونه په ملي ،والیتي او ولسوالیو په کچه جوړ او پراختیا موندلې دي.
د رپوټ ورکولوو او اخیسوتلو سیسوټم چوې د مودیریت مموم اصول ګلول کېوږې د مرکوز او
ووالي
وه څرنګو
وو د تېبی و لو
وټ ی وي د پالنونو
ور مو
وو او پو
وه شو
وه رامنځتو
وه کچو
وو پو
والیتونو
څخووه د ډاډ ترالسووه کولووو او سووتونزو د پیژنوودلو او حوول کولووو پووه موخووه د کړنووو د
ووډ
وو او د هو
وه چمتو
وي رپوټونو
وتني او کلنو
وپږ میاشو
ووار ،شو
وتني ،ربعو
ونیم میاشو
وګ مو
پرمختو
نیونې په موخه وړاندې کېږي.
د سووتراتیژېکې څووارنې او ارزونووې ریاسووت اړونوود د څووارنې او راپووور ورکولووو
وه د
وه موخو
وو پو
وته راوړولو
وو د السو
وتراتیژیکو موخو
ووهنې سو
وو د پو
ووي ترڅو
وه کو
وه ه و
څانګو
وې
وه څارنووه ترسووره او لووه مخو
ووهنې وزارت د پالنونووو د تېبیوو لووه څرنګوووالي څخو
پو
وې د کړنووو د پرمختووګ میاشووتني ،درې میاشووتني او کلنووي رپوټونووه چمتووو او د اړونوود
یو
مسوولولینو پووه وا کووې ورکووړي ،ترڅووو د ادارې بیالبیلووې سووېسې د السووته راوړنووو،
سووتونزو او ننګونووو ،اوووت او کمزورتیوواوو پووه اړه معلومووات ترالسووه او د چووارو پووه
سمون او راتلونکو پالنونو په پراختیا کې ورڅخه ګټه پورته کړي.
د پوووهنې وزارت د السووته راوړنووو او کړنووو د پرمختووګ رپوټونووو پووه لووړ کووې د ۹۹۱۱
وت او
وه درې وو (کیفیو
ووټ پو
وتنی رپو
وپږ میاشو
وګ شو
وو د پرمختو
والن د کړنو
واتی پو
وال د عملیو
کو
تووړاو ،انووډولیز الس رسووی او آغېووزمن ،روڼ او ځووواب ویووونکي موودیریت) برخووو کووې
د پوووهنې د درېوویم سووتراتیژیک پووالن د څووارنیز چوکوواټ سووره سووم چمتووو او وړانوودې
کېږي.
دا رپوووټ د پروګرامونووو پووه کچووه السووته راړونووې او پرمختګونووه او هغووه سووتونزې
چې د کړنو پر وړاندې د خنډ المل شوي په بر کې نیسي.
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لومړۍ برخه
د کړنو لنډیز
د پوووهنې وزارت د  ۹۹۱۱کووال د لومړیووو شووپږو میاشووتو پووه اوودو کووې ،د عملیوواتي
پالنونو پوه پراختیوا او تېبیو سوره چوې بنسوټ یوې د پووهنې درېویم سوتراتیژیک پوالن
جوړوي د پام وړ پرمختګ او السته راوړنې لري.
د پوووهنې وزارت د ښوووونې او روزنووې د چوپړتیوواو د پراختیووا او وړانوودې کولووو او د
وه د
وانوي دورې تو
وومړن او و
وړاو ،لو
وت او تو
وه د کیفیو
وه موخو
وو پو
وت لوړولو
ووهنې د کیفیو
پو
انووډولیز الس رسووي او آغېووزمن ،روڼ او ځووواب ویوووونکي موودیریت پووه برخووو کووې
پالن شوې موخې تر السه کړي.
د رهبوورۍ کمیټووه ،چووې د پوووهنې وزارت لوووړ پوووړي چووارواکي او مرسووتندویان پکووي
غړیتوووب لووري ،د پوووهنې وزارت لووه پالنونووو څخووه د ډاډ ترالسووه کولووو پووه موخووه
رامنځته شووې ،ترڅوو د کړنوو د پرمختوګ څخوه پوه ټواکلي وخوت کوې ډاډ ترالسوه او د
ستونزو د حول لپواره چوې د تېبیو پور وړانودې د خنوډ المول ګرځوي اړینوې الرښووونې
وړاندې کړي.
وو او
وز ،والیتونو
واره ،د مرکو
و لپو
وه تېبیو
والن د ښو
وتراتیژیک پو
وي سو
ویم ملو
ووهنې د درېو
د پو
ولسوالیو پوه کچوه عملیواتي پالنونوه جووړ او پراختیوا مونودلې ترڅوو پوه بېالبېلوو کچوو
وه او د
ور السو
وات تو
وه معلومو
وو څخو
والیتونو او موخو
وویو فعو
والن شو
ولولین د پو
ود مسو
وې اړونو
کو
وره
ور سو
وې تو
وې کړنو
وې تېبیو او اړینو
وه یو
وه موخو
وو پو
وه کولو
وو د ترالسو
وویو موخو
ول شو
ټاکو
کړي.
د مرکووز ،والیتونووو او ولسوووالیو پووه کچووه د عملیوواتي پالنونووو د تېبیوو څخووه د ډاډ
واتي
وو د عملیو
وو  ،ترڅو
واوړ شو
وټم پیو
وو سیسو
وور ورکولو
وه د راپو
وه موخو
وو پو
وه کولو
ترالسو
وو
وه چمتو
ونیم رپوټونو
وه اړه مو
وتونزو پو
وته سو
وې د شو
ودې یو
ور وړانو
وګ او پو
وو د پرمختو
پالنونو
او لوړ پوړو مسلولینو ته یې د پر وخت هوډ نیونې په موخه وړاندې کړي.
پووه دې سووند کووې د پوووهنې وزارت د  ۹۹۱۱کووال د لومړیووو شووپږو میاشووتو د پووام وړ
السته راوړنوې او هغوه سوتونزې چوې د یوو شومېر فعوالیتونو د خنوډ او ځنوډ المول شووي
په دریو مممو برخو کې په الندې توګه وړاندې کیږي:
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 -۹کیفیت او تړاو
د ښوونیز نصاب پراختیا
 د افغانستان د اسالمي جمموریت د ښوونې او روزنې د فلسفې سند چمتو او تدوین شو د .
 د نوي ښوونیز نصاب اډانه د اساسي اانون د  ۰۴مادې ،د پوهنې اانون د اتم څپرکي او د
پوهنې د دوامداره پراختیايي موخو سره سم چمتو شو

د  .په دې سند کې د وړتیاو او

ممارتونو پر بسنټ د زده کړې اصول ،د ماشوم هر اړخیزه وده ،هر اړخیزه او عادالنه زده
کړې ،د ورځېني ژوند سره تړاو ،فعالې زده کړې ،برخه اخیستونکې زده کړې او د زده
کوونکو دوامداره ارزونه پکې شامله ده ،تر څو زده کوونکي وکوال شي په  ۱۹پېړۍ کې د
ژوند بدلوني اړتیاوې پوره کاندي.
 د ښوونیز نصاب مفردات او روزنیز معیارونو ته د هېواد د نوي ښوونیز نصاب د اډانې پر
بنسټ پراختیا ورکړل شوې ده.
 د امالیي تېروتنو د مخنیوي او یووالي په موخه ،د دري او پښتو د امال الرښود او د نویو
روزنیزو توکو د آغېزمنتوب او جذابیت زیاتولو په موخه د روزنیزو توکو د طرحې او
ډیزاین الرښود چمتو شو د .
وا
وال او چو
وه اصو
وود کتابونو
ووونکو الرښو
وي او ښو
ورلیکه درسو
وول ( )۰۹۱سو
 ټو

وه
تو

لېږدول شوي دي.
 د پښووتو او درې مووومونونو د لووومړي نووه توور درېوویم ټووولګي پووورې درسووي
کتابونه په  ۱۰سرلیکونو کې پراختیا موندلې.
 د ریاضووي او اسووالمي زده کووړو د  ۹-۹ټووولګي پووورې درسووي کتابونووه تسوووید
او د وروستي کېدو په حال کې دي.
 د لووومړن دورې د دویمووې دورې د  ۹-۰ټووولګي درسووي کتابونووه توور کووار
الندې دي او د روان  ۹۹۱۱کال تر پایه بشپړیږي.
د درسي او ښوونکو الرښود کتابونو چا

او وېش

 د  ۹۹۱۱کال په تېرو شپږو میاشتو کې ټولټال  ۹۱۲۱میلیونه ټوکه درسي کتابونه د ټول هېواد
پوهنې ریاستونو ته لېږدول شوي او وېشل شوي دي.
 د اسالمي زده کړو  ۹۲۱ټوکه درسي کتابونو اداري پړاوونه بشپړ شوي او د وېش لړۍ یې د
پنجشیر ،پروان ،لوګر ،کابل ،میدان ودرکو او کاپیسا والیتونو ته پیل شوې ده.
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 د  ۹۳میلیونه ټوکه درسي کتابونو ارارداد د بمرنیو کمپینو سره السلیک شو او ډیر ژر به د
لیټر اف کریډت ( )Letter of Creditله پرانېستلو وروسته اړوند کمپن د کتابونو د چا په
اړه د پوهنې وزارت څخه الرښوونه تر السه کړي.
ښوونیزه څارنه
 د تکویني روزنې څلور روزنیزې ک وړې چې په  ۹۹۱۱کال کې د یونیسف ادارې په مالي
مرسته بشپړې شوې وې ،د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د یادو ک وړو ژباړه د
هېواد په رسمي او ملي (پښتو او دري) ژبو ترسره شوې او یادې ک وړې چا

ته چمتو دي.

 د تودو سیمو اړوند د ښوونیزې څارنې غړو له  ۹۹۰۹سیمه اییزو ټولګیو او  ۰۱۰۱ښوونځیو
څخه څارنه ترسره کړې چې په ټوله کې د سیمه اییزو زده کړو پرته له  ۱۱۲ښوونځيو او د
سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو سره یو ځا له  ۹۱۲ښوونځيو څخه څارنه ترسره شوې
ده.
د ښوونځيو او ښوونیزو مرکزونو سمبالول
 د عمومي زده کړو ښوونځيو ته د ریاضي  ۹۹۹کیټونه او  ۹۴دیني مدرسو ته د ریاضي او
ساینس  ۹۴کیټونه چې په ټوله کې  ۹۰۹کېټه کېږي وېشل شوي دي.
 د پالن سره سم د بیولوژي ټولټال  ۰۰۱موډله تولید او مرکز او والیتونو ته وېشل شوي دي.
 د البراتوار  ۹۹۹پایې میزونه او  ۱۰۱چارټونه تولید او والیتونو ته وېشل شوي دي.
 د فزیک ،بیولوژي او کیمیا ټولټال  ۹البراتوارونه وېشل شوي دي.
 د تخار والیت پوهنې ریاست ته  ۱۴پایې کمپیوټرونه وېشل شوي دي.
د خوندي ښوونیز چاپیریال رامنځته کول
 د پوهنې په برخه کې ټولټال  ۰۹۱ودانیزې پروژې پالن شوې وې چې له یادو پروژو څخه په
تېرو شپږو میاشتو کې  ۹۹۹پروژې تر سروې الندې ۹۴ ،پروژې تر تدارکاتو الندې۹۹۰ ،
پروژې د تېبی په حال کې ۳۹ ،پروژې بشپړ شوي ۱۹ ،پروژې ستونزه لري او  ۳پروژې تر
ډیزاین الندې دي.
 -۱انډولیز السرسی
د عمومي زده کړو ښوونځيو تأسیسول
 په هغو سیمو کې چې نویو ښوونځیو ته اړتیا وه ،د ښوونځيو د تأسیس د کړنالرې او
معیارونو سره سم ټولټال  ۱۱بابه نوي لومړني ښوونځي تأسیس شوي دي.
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 د ښوونځیو د لوړولو طرزالعمل ته په کتو او د سیمې اړتیاو سره سم ۱۹ ،بابه لومړني
ښوونځي منځنیو ښوونځيو ته او  ۱۱بابه منځي ښوونځي لېسې ښوونځيو ته د شته تشکیل او
ح الزحمه یی ښوونکو په ساتلو او د بستونو د کمولو او زیاتولو څخه په استفادې لوړ شوي
دي.
د معلولیت لرونکو ماشومانو پېژندل او په ښوونځيو کې شاملول
 ۰۱۹ تنه معلولیت لرونکي ماشومان چې  ۹۳۱تنه یې نجونې دي ،پېژندل شوي او د عمومي زده
کړو په ښوونځيو او سیمه اییزو زده کړو ټولګیو کې شامل شوي دي.
 د ځانګړو اړتیاوو (کاڼو ،ړاندو ،زده کړې ستونزو) لرونکو  ۱۱۴۹تنه ماشومان چې  ۹۹۹۱تنه
یې نجونې دي د ځانګړو زده کړو پروګرام تر پوښښ الندې راغلي دي.
د سواد زده کړې
 د سواد زده کړو په ښوونځيو کې ټول  ۹۱۹۱تنه زده کوونکو چې  ۱۰۱تنه یې ښځینه دي جذب
شوي دي.
 په  ۹۹۱۱کال کې د کرونا ویروس له کبله په کورسونو کې د سواد زده کوونکو د جذب بلې
بدلون وموند او په فزیکي ډول کورسونه د نورم سره سم فعال نه شول ،خو په کوچنیو
ګروپونو ،غیرحووري او فردي او کورني روزنو کې  ۹۳۰۴۳تنه زده کوونکو زده کړې
لیدلي دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د لیک لوست د ټولو زده کوونکو شمېر  ۰۹۹۹۹تنو
ته رسیږي.
 -۹آغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکی مدیریت
د ښوونکو ګمارل
 په ټوله کې  ۱۹۳تن ښوونکي د  ۱۱ښو ینه ښووونکو پوه ګوډون پوه مرکوز او  ۱۱۱تنوه
ښوونکي د ( ) ښځینه ښوونکو په ګډون په والیتونو کوې ګموارل شووي دي ،هموداراز
 ۹۱۹تنه کارکوونکي د  ۹۹ښځینه کارکوونکو په ګوډون پوه مرکوز او  ۹۰۹تنوه چوې ( )
یې ښځینه دي په والیتونو کې پوه دنودو ګموارل شووي دي .سوربېره پور دې ۹۱ ،تنوه
خدماتي کارکوونکي د مرکز په کچه ګموارل شووي او  ۱۳تنوه اسوتادان هوم پوه دنوده
ګمارل شو دي.
 ټولټال  ۳۰۰تنه د  ۹۱۴تنه ښځینه کارکوونکو په ګوډون د مرکوز او والیتونوو پوه کچوه د
روزنیزو اړتیواو پوه موخوه ارزول شووي دي .د یوادې ارزونوې پور موټ  ۱۱۰تنوه
کارکوونکي چې  ۱۱تنه یې ښځینه دي تر روزنې الندې نیول شوي دي.
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 ټول  ۱۹۱۳تنه کارکوونکي د  ۹۹۹۱ښوځینه و پوه ګوډون ارزول شووي او بسوت او اودم
یې لوړ شو  .د نوې ګمارنې او تنقوی

پوه برخوه کوې  ۹۰۱تنوه کوارکوونکي نووي

ګمارل شوي او  ۹۴۹۰تنه تبدیل شوي دي.
 د (د) ردیف  ۹۱۱۱۰بستونه راټول شوي او د بیوا اعوالن پوه موخوه د اداري اصوالحاتو او
ملکي خدمتونو خپلوا

کمیسیون ته استول شوي .د مرکز د تشو بسوتونو لوه ډلوې څخوه

 ۳۹۹بستونه اعالن ته سپارل شوي دي.
 د شپږو میاشتو په اوودو کې د اسالمي زده کړو  ۹۴۴تنه مدرسین چې  ۹۱تنه یې ښخینه دي په
مرکز او والیتونو کې ګمارل شوي د .
د ښوون ې او روزنې د پراختیا لپاره د ملي او نړیوال مالتړ ترالسه کول
 د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پوهنې وزارت او مرستندویه ملسسو او
دولتي ادارو تر منځ د مرستو  ۹۱هوکړه لیکونه په بېالبېلو برخو لکه سیمه اییزې او چټکې
زده کړې ،سواد زده کړې ،وړتیاوو لوړول ،کانکور چمتووالی ،ښوونکو روزنه ،د ښوونځیو
ودان

جوړول او نور د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د ټولټال  ۹۹میلیونه امریکایي ډالرو په

ارزښت السلیک شوي دي .د یادو هوکړه لیکونو په تېبی سره شاوخوا  ۰۴زره زده کوونکی
په مستقیم ډول د ښوونې او روزنې تر پوښښ الندې راغلي او د مرستندویه ملسسو د پروژو
له ګټو څخه برخمن شوي دي .همدا راز  ۹۱هوکړه لیکونه السلیک ته چمتو دي او  ۹۱نور
هوکړه لیکونه تر کار الندې دي.
امال

او د ښوونکو د ژوندانه شرایط ښه کول

 د تېرو شپږو میاشتو په اوودو کې د ښار جوړولو او اراض

وزارت د پالن سره سم ۴۹۹۴۱

جریبه ځمکه چې  ۱۴۳۱۱هستوګنیزې نمرې کېږي د ښوونکو ښارګوټو لپاره توپوګرافي
سروې ،د تفصیلي پالنونو جوړول ،د سړکونو د مسیرونو طرحه او د کتابونو الرښود پالن
شوي دي.
 د  ۹۴والیتونو په  ۹۹سیمو کې  ۹۰۱۹۹جریبه ځمکه چې  ۹۱۴۴۱نمرې جوړوي د نورو ادارو
لخوا غصب شوي دي.
ټولې بېرته را ګرځول شوې پیسې
 له ټولو بېرته ستنیدونکو پیسو څخه  ۹۱۰۱۱۱۹افغان ترالسه شوي او  ۹۹۴۱۱۳افغان تر دوران
الندې دي چې په ټوله کې  ۱۱۹۴۱۹۱افغان کېږي.
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دویمه برخه
د پوهنې د عملیاتي پالن پر بنسټ د کړنو پرمختګ او د پام وړ السته راوړنې
 .1کیفیت او تړاو
ټولیزه موخه :زده کوونکي به په ټولو کچو کې پوهه ،ممارتونه ،چلندونه او ارزښتونه چې د یو
سالم ،مسللیت منونکي ،رشید ،او تولیدونکي وګړي لپاره اړین دي ترالسه کړي او دوئ به د
ټولنیزې هوساینې په بمیر کې د آغېزمنې ونډې اخیستنې او ګډون لپاره چمتو او په کورنیو او نړیوالو
بازارونو کې د خوندي او دوامداره دندې لپاره سمبال شي.
د کړنو پرمختګ
د کیفیت او تړاو په برخه کې د نصاب پراختیا ،ښوونیزو مرکزونو سمبالول ،د ښوونکو او
کارکوونکو روزنه او د درسي او ښوونکو الرښود کتابونو چا او وېش شامل دي ،د ټولو
پروګرامونو په کچه کړنې ترسره شوي او په دې برخه کې ټولو شاملو فعالیتونو پرمختګ کړ ،
چې د پروګرامونو په توپیر سره په الندې ډول ورڅخه یادونه کیږي:
اصلي شاخصونه:
شمېره

فعالیتونه

۹

د لومړن

شاخ

شپږ میاشتنئ السته

کلن
موخه

دورې لپاره د نوي د مفرداتو د پراختیا سلنه

راوړنه
۱۴۲

۹۱۱۲

ښوونیز نصاب د مفرداتو
پراختیا
۱

د درسي او ښوونکي الرښود د چا شویو او وېشل
کتابونو چا او وېش

شویو کتابونو شمېر

د عمومي او اسالمي زده کړو

د برخمن شویو

 ۰۱میلیونه د بمرنیو مېبعو
ټوکه

سره یې تړون لیک
السلیک شو

۹

 ۹۱زره

او سواد زده کړو د خدمت دننه ښوونکو شمېر
ښوونکو

د

تسصیلي

د

ارنېین

د

شرایېو له کبله نه
د تر سره شو

کچې

لوړول
۰

د ساینس ،ریاضیاتو او کمپیوټر

د روزل شویو ښوونکو

۹،۱۱۱

۹،۱۱۱
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۴

ښوونکو عملي روزنه

شمېر

د سواد زده کړې د درسي او

د درسي او ښوونکي

ښوونکو الرښود کتابونو چا

الرښود د چا شویو او

او وېش

وېشل شویو کتابونو

 ۱۴۱زره

۹۹۱،۹۱۰

ټوکه

شمېر
د عمومي زده کړو پروګرام:
اوود مماله پایله :د هېواد د اوسني ښوونیز نیام وړتیاوې ،د زده کوونکو د ښوونیزو پایلو د کچې
لوړولو او له هغه څخه د دوامداره څارنې په برخو کې د زده کوونکو د فردي او ټولنیزو اړتیاوو په
پام کې نیولو سره ښه والی موندلی.
د ښوونیز نصاب پراختیا:
ارزونه ،د اړتیاوو ارزونه او څېړنه
د شته ښوونیز نصاب ارزونه ،د نوي ښوونیز نصاب لپاره د اړتیاوو ارزونه او د ښوونیز نصاب د
اساسې مرحلې د نوي کولو او پراختیا په برخه کې ملي او نړیوالو علمي تجربو په اړه څېړنه ده .د
پوهنې وزارت او یونیسکو ادارې ،د ښکېلو خواوو سره د سال مشورې  ۱ناستې تر سره کړي ،تر څو
د اوسني ښوونیز نصاب حالت وارزول شي ،او د سمون او ښه والي په موخه یې اوتونه،
کمزورتیاوې او فرصتونه په ډاګه شي .د ښوونیز نصاب د بیاکتنې لپاره د اړتیاوو ارزونه د پوهنې
وزارت او یونیسکو ادارې لخوا ترسره شوه ،والدینو او نورو ښکېلو خواوو په بېالبېلو والیتونو کې د
زده کړې له کیفیت څخه خپله نا خوښي څرګنده کړې او د ښوونیز نصاب د اډانې په اړه د ترسره
شویو سالمشورو رپوټ چمتو شو د .
د افغانستان د اسالمي جمموریت د ښوونې او روزنې د فلسفې سند جوړول
د جمموري ریاست د لوړ مقام د الرښوونې سره سم ،د نیري اساساتو او روزنیزې آغېزو د تشریح
کولو په موخه د افغانستان اسالمي جمموریت د ښوونې او روزنې د فلسفې سند جوړ او تدوین شو.
په یاد سند کې د انسان د شتون ،معرفت او ارزښت په اړه ډېرو مممو پوښتنو ته ځواب ویل شو او
پر مټ یې د ښوونې او روزنې ماهیت ،موخې او کړندود تشریح شو

د  .دا سند د ترکیبي

څېړنیزو-پرتله اییزو او سیمه اییزو مېالعو کړنالرې څخه په ګټه اخیستو د الندې اصولو په پام کې
نیولو سره جوړ او تدوین شو د :
 د اسالم سپی لي دین او پوهنې اساساتو ته پاملرنه؛
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 د ښوونې او روزنې په برخه کې د فیلسوفانو په ځانګړې توګه د مسلمانو متفکرینو له نیریو
څخه ګټه اخیستل؛
 د افغانستان د اسالمي جمموریت له تاریخي ،فرهنګي او ټولنیزو ارزښتونو سره همغږي او
سمون؛
 د ښوونې او روزنې په ډګر کې د نیري او تجربوي څېړنو وروستیو باوري السته راوړنو
ته پاملرنه؛
 د ښوونې او روزنې په اړه د نورو هېوادونو له بریالیو تجربو څخه پوره ګټه اخیستل.
د دې سند سره سم ،ښوونه او روزنه عبارت ده له« :سالم او بات لرونکي ژوند ته د رسېدو په
موخه د الله جل جالله ،ځان ،ورته کسانو او طبعیت سره په بېالبېلو برخو کې د عقل ،وحې او تجربې
پر بنسټ د انسان د وړتیاوو د رغنده ودې او پراختیا د زمینې جوړولو تعاملي بمیر» د دې تعریف پر
بنسټ ،د ښوونې او روزنې وروست موخه سالم او بات لرونکی ژوند د .
د سالم او بات لرونکي ژوند لپاره اړینه ده چې د ټولنې اوسېدونکي د شعوري او رغنده تعامل وړتیا
د ځان ،خدا

(ج) ،ټولنې او چاپېریال سره د پوهنې د عقلي ،وحي او تجربوي برخو څخه په ګټې

اخیستلو پیدا کړي .د اوسېدونکو د شعوري او رغنده وړتیا تعامل ،د ټولو ښوونیزو عنصرونو په
ځانګړي ډول ښوونکی د الرښود او آسانتیا رامنځته کوونکي په توګه او زده کوونکي د زده کړې د
زده کړیال په توګه وي د پوهې ،رغنده او فعال تعامل حاصل د  .د خپلې خوښې ښوونې او روزنې
ته د رسېدو پخاطر ،د ټولنې ټول وګړي او ادارې مسلولیت لري ،ځکه چې د هر وګړي ټول تعاملونه
د عمر په بېالبېلو برخو کې په ښوونه او روزنه باندې آغېزه لري.
د ښوونیز نصاب چوکاټ پراختیا
د ښوونیز نصاب چوکاټ په راتلونکو لسو کلونو کې په ښوونځيو کې لرلید ،موخې ،پالیس  ،ټولیزې
لورموندنې ،د ښوونیز نصاب پر پراختیا واکمن اصول او ښوونیز او روزنیز فعالیتونه په ډاګه کوي.
د مومونونو مفرداتو ،درسي کتابونو او نورو روزنیزو توکو ته د دې چوکاټ پر بنسټ پراختیا
ورکړل شوې او اړوند اداري مسلولین او ښوونکي باید د یاد چوکاټ سره سم فعالیت ترسره کړي.
دا سند په  ۹۰۱۱کال او یا د افغانستان د اسالمي جمموري حکومت د رهبرۍ د الرښوونې سره سم
بیاځلي د کتنې او نوي کېدو وړ ده.
د نوي ښوونیز نصاب چوکاټ د اساسي اانون د  ۰۴مادې ،د پوهنې اانون د اتم څپرکي او د پوهنې د
دوامداره پراختیايي موخو سره سم چمتو شو د  .په دې سند کې د وړتیاو او ممارتونو پر بسنټ د
زده کړې اصول ،د ماشوم هر اړخیزه وده ،هر اړخیزه او عادالنه زده کړې ،د ورځېني ژوند سره
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تړاو ،فعالې زده کړې ،برخه اخیستونکې زده کړې او د زده کوونکو دوامداره ارزونه پکې شامله
ده ،تر څو زده کوونکي وکوال شي په  ۱۹پېړۍ کې د ژوند بدلوني اړتیاوو ته ځواب ویونکي وي.
د ښوونیز نصاب د چوکاټ او درسي مفرداتو ښه والی
د ښوونیز نصاب مفردات او ښوونیز معیارونه د افغانستان د پوهنې د نوي ښوونیز نصاب د چوکاټ
پر بنسټ پراختیا موندلې.
ښوونیز معیارونه د روزنیزو برخو هغه ټاکل شوې ښوونیزې پایلې دي چې د هرې ښوونیزې برخې
په مفرداتو کې ورته پراختیا ورکړل شوې .د هرې ښوونیزې برخې مفردات په جال سند کې په
تفصیل سره ښودل شوي دي .ښوونیز معیارونه په ښوونیز نیام کې ځانګړ

ځا

لري او د زده

کوونکو د ښوونیزو پایلو په ارزونه ،د درسي کتابونو په تألیف او په ټولګیو کې د تدریس په برخو
کې کارول کېږي.
دا سند د اسالمي زده کړو ،لومړۍ ژبې ،دویمې ژبې ،ټولنیز علوم ،ریاضي ،ساینس ،روغتیا او
فزیکي فعالیت د روزنیزو برخو معیارونه د ځانه سره لري .د هرې روزنیزې برخې معیارونه چې
د دې سند په جال برخو کې راغلي د مومون ټاکل شوې ټولیزې روزنیزې پایلې ،دورې او ټولګی
شامل دي .ټاکل شوې روزنیزې پایلې/موخې د ژوندانه او موموني وړتیاوو او د مومون د سترو
مفکورو په پام کې نیولو سره پراختیا موندلې .په دې سند کې ه ه شوې چې روزنیزې پایلې پر
وړتیاوو والړې وي ،یعنې د زده کوونکو په فردي ،مسلکي او ټولنیز ژوند کې د کارېدونکي
وړتیاوو بیانوونکي وي.
د روزنیزو توکو پراختیا
په روزنیزو توکو کې درسي کتابونه ،ښوونکي الرښود کتابونه ،د زده کوونکو د کار کتاب ،د
ارزونې کتاب او د والدینو د الرښوونې کتاب شامل دي .د نوي روزنیزو توکو د معیاري کولو لپاره
د ساینس ،ریاضي او انګلیسي ژبې په مومونونو کې د نورو هېوادونو له تجربو او پرمختللو
روزنیزو توکو څخه ګټه اخیستل او د اسالمي او ملي کلتور د ارزښتونو سره سم د هغو ځایي کول
ډېر د پام وړ دي.
د پوهنې وزارت له ټولو کورنیو او بمرنیو وړتیاوو څخه په ځانګړې توګه د مدني ټولنو او
خصوصي ښوونیزو ملسسو له وړتیاو څخه ګټه اخیستل کېږي .د امالیي تېروتنو د مخنیوي او
یووالي په موخه ،د دري او پښتو د امال الرښود او د نویو روزنیزو توکو د آغېزمنتوب او جذابیت
زیاتولو په موخه د روزنیزو توکو د طرحې او ډیزاین الرښود چمتو شو د .
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وږي د
ورلیکه کېو
وې  ۰۹۱سو
وه چو
وود کتابونو
ووونکي الرښو
وي او د ښو
وول درسو
وه ټو
ور دې دمو
تو
وا
ووي او چو
وپړې شو
وارې بشو
ومون چو
سو

ور دې ،د دري
وربېره پو
ووي دي .سو
وتول شو
وه اسو
تو

او پښتو موومونونو نووي درسوي کتابونوه لوه لوومړي ټوولګي څخوه تور درېویم ټوولګي
پووورې وروسووتي شوووي او د وړتیووا مسووور د لیوودلوري سووره سووم پراختیووا مونوودلې.
وورې
وولګي پو
ویم ټو
ور درېو
وه تو
وولګي څخو
وومړي ټو
ومونونو د لو
وتو موو
وداراز د دري او پښو
همو
ووې ده .د  ۹-۹تووولګي
وړل شو
وا ورکو
وې پراختیو
ورلیکونو کو
وه  ۱۰سو
وه پو
وابونو تو
وي کتو
درسو
لپوواره در یاضووي او اسووالمي زده کووړو درسووي کتابونووه تسوووید شوووي او د وروسووتي
وه توور
وي کتابونو
وورې درسو
وولګي پو
وومړن دورې د  ۹-۰ټو
وې دي .د لو
وال کو
وه حو
ودو پو
کېو
کووار النوودې دي او د روان  ۹۹۱۱کووال توور پایووه بشووپړیږي .د ووانوي دورې (۹۱-۳
ودلوري
وور د لیو
وا مسو
وم د وړتیو
وره سو
والن سو
وټیز ډول د پو
وه بنسو
وه پو
وي کتابونو
وولګي) درسو
ټو
سره سم په راتلونکي ( )۹۰۱۱کال کې پراختیا مومي او بشپړیږي.
د نصاب د تېبی او د ښوونځيو د ښوونکو او مسلولینو د روزلو د زمینې برابرول
پر وړیتاوو والړ د ښوونیز نصاب او روزنیزو توکو آغېزمن او سم تېبی خورا ممم د او کېدا
شي چې ننګوونکی وي .په احتمالي ننګونو د برالسي کېدو لپاره د پوهنې وزارت بېالبېلې ستراتیژۍ
لکه عامه پوهاو  ،د ښوونکو روزنه او د روزنیزې تکنالوژۍ او مسیېي توکو څخه ګټه اخیستل په
پام کې لري او په  ۹۰۱۱تر  ۹۰۱۹کلونو کې پلی کوي.
د عمومي زده کړو د زده کوونکو او ښوونکو د شمېر سره سم د درسي او ښوونکي الرښود کتابونو
چا او وېش
د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټولټال  ۹۱۲۱میلیونه ټوکه درسي کتابونه د پوهنې
ریاستونو ته لېږدول شوي او وېشل شوي دي .د  ۹۳میلیونه ټوکه درسي کتابونو تړون لیک چې د
بمرنیو کمپنیو سره السلیک شو د لیټر آف کریډت د پرانېستلو وروسته به د پوهنې وزارت ډېر ژر
یادو کمپنیو ته د کتابونو د چا په اړه الرښوونه وکړي.
د  ۹۳میلیونه ټوکه درسي
کتابونو د چا

پروژې تړون

د بمرنیو مېبعو لکه هند،
عربي

اماراتو

او

چین

هېوادونو سره السلیک شو
او د یادو مېبعو څخه فزیکي
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څارنه تر سره شوې ده .درسي کتابونه چې د تړون شویو مېبعو څخه تر السه شوي چک شوي دي.
د عمومي زده کړو په  ۹۳میلیونه ټوکه درسي کتابونو پروژه کې تعدیل ترسره شو

او د افغان

ماشومان لولي ( )ACRکتابونه پکې شامل شوي دي.
د اسالمي زده کړو د  ۹۲۱میلیونه ټوکه درسي کتابونو اداري چارې بشپړې شوي او د وېشلو بمیر یې
د پنجشیر ،پروان ،لوګر ،کابل ،میدان وردکو او کاپیسا والیتونو ته پیل شو د .
د ښوونکو الرښود چا

شویو کتابونو شمېر

د ښوونکو الرښود کتابونو چا په  ۹۳میلیونه ټوکه درسي کتابونو کې شامل د .
د وېشل شویو درسي کتابونو شمېر
د تېرو شپږو میاشتو په اوودو کې ۹۱۲۱ ،میلیونه ټوکه درسي کتابونه د ټول هېواد پوهنې ریاستونو ته
وېشل شوي دي .د دې کتابونو په چا

باندې له  ۱۱۱میلیونه څخه زیاتې افغان لګښت ترسره شو او

د پوهنې وزارت له اختیاري بودیجې څخه تمویل شوي .د هېواد دننه د چاپي له شته وړتیاوو څخه د
ګټې اخیستلو او پیاوړتیا په موخه ،د یادو کتابونو د چا

چارې د خالصې داوطلب

له الرې یوې

کورن مېبعې ته سپارل شوې وې.
ښوونیزه څارنه
د نوي ښوونیز نصاب پر بنسټ د زده کوونکو د ښوونیزو پایلو د ارزولو لپاره د چوکاټ او
معیارونو جوړول او پراختیا ورکول
د افغانستان د ملي ارزونې چوکاټ ( )NAFAسند په  ۹۹۱۹کال کې د یونیسف ادارې په مالي مرسته
او د اسټرالیا د روزنیزې څېړنې شورا

( )ACERپه تخنیکي مالتړ د مشورتي بمیر له الرې د

ښوونیزې څارنې او ارزونې لوې ریاست لخوا په  ۴میاشتني ورکشا

کې د پوهنې وزارت د بېالبېلو

ادارو د کارکوونکو په ګډون سره پراختیا وموند.
د یاد سند د پلي کولو له پاره مالي سرچینو ته اړتیا ده چې د سرچینو په تأمینولو سره د نوي ښوونیز
نصاب پر بنسټ د زده کوونکو د ښوونیزو پایلو ارزونه پیلیږي.
د يونیسف پروګرام تر پوښښ الندې په لسو والیتونو کې د عمومي زده کړو زده کوونکو د تکویني
ارزونې په الره اچول
په  ۹۹۱۱کال د تکویني ارزونې څلور روزنیزې ک وړې د یونیسف ادارې ( )ASERپه مالي مرسته
بشپړ او د روان  ۹۹۱۱مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټولې ک وړې د هېواد رسمي (پښتو او
دري) ژبو ژباړل شوي او چا

ته چمتو دي .همداراز ،د روان مالي کال تر پایه  ۹۴۱تنه والیتي

ماسټر ټرینران به د پالن سره سم وروزل شي .سربېره پردې ،په ننګرهار او لغمان والیتونو کې د
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تکویني ارزونې پروګرام د (افغان ماشومان لولي) دفتر لخوا پیل شو وو چې اوسممال دغه بمیر د
ښوونځیو د تړل کېدو له آمله ودرول شو د .
د عمومي زده کړو له ټولو اساسي او انوي ښوونځيو څخه د ښوونیزو حوزو او ولسوالیو څارنیزو
ټیمونو لخوا (هېواد دننه او بمر) ښوونیزه څارنه ترسره کول
په ښوونیز بمیر کې څارنیز غړي د ښوونځي د ادارې او ښوونکو له پاره د روزونکي رول لري،
هغوئ مکلف دي چې د ښوونکو تدریسي اړتیاوې په اړونده څانګه/رشته کې چې د تدریس مکلفیت
لري په ډاګه کړي او پر مټ یې د هغوئ د ستونزو د حل او د روزنې او الرښوونې له پاره مالتړیز
پالن جوړ کړي .دا چې څارنیزو غړو ته ټرانسپورټي آسانتیاوې او یا هم د هغه لګښت نه ورکول
کېږي نو له همدې امله نشي کوال د پالن سره سم د ښوونکو ستونزو ته رسېدنه وکړي.
د تېرو شپږو میاشتو په اوودو کې د ښوونیزې څارنې غړو د تودو سیمو له  ۰۱۰۱دولتي او
خصوصي ښوونځيو او  ۹۹۰۹سیمه اییزو ټولګیو څخه څارنه ترسره کړې ،چې په ټوله کې د سیمه
اییزو ټولګیو پرته له  ۱۱۲ښوونځيو او د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو سره یوځا له ۹۱۲
ښوونځيو څخه څارنه تر سره شوې ده.
په ښوونځيو کې د ښوونیز نصاب له تېبی څخه منیمه ارزونه
له ښوونځيو څخه د څارنې پر ممال د ښوونیزې څارنې غړي  ،د ښوونیز نصاب تېبی هم ارزوي .د
ارزونې پر بنسټ د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تودو سیمو په ښوونځيو کې تر ۳۱۲
پورې ښوونیز نصاب تېبی شو  ،خو په سوړ االیم لرونکو والیتونو کې د ښوونځيو د تړل کېدو له
امله د ښوونیز نصاب د تېبی ارزونه نه ده تر سره شوې.
په ماسټرۍ پروګرام کې د شاملېدو له الرې د ښوونیزې څارنې د غړو وړتیا لوړول
په تېرو شپږو میاشتو کې د ماسټرۍ پروګرام ته کوم نو کارکوونکی نه د ورپېژندل شو  ،خو د
دې ریاست  ۹تنه کارکوونکو په جاپان هېواد کې خپل د ماسټرۍ پروګرام په بریالیتوب سره سر ته
رسولی او خپلو دندو ته راستانه شوي دي .همداراز  ۳تنه مرکزي کارپوهان د کابل پوهنتون په
ماسټرۍ پروګرام کې شامل او خپلو زده کړو ته دوام ورکوي .د ماسټرۍ پروګرام له ټولو شاملو
کارکوونکو څخه یوازې یو تن ښځینه کارکوونکې ده.
د مرکز ،والیت او ولسوالیو په کچه د کارپوهانو ،آمرینو او څارنیزو غړو روزنه
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرکز او والیتونو  ۱۴تنه کارپوهان چې  ۹تن یې ښځینه ده
د تدریس د میتود په برخه کې روزل شوي دي .یاد فعالیت په لومړۍ ربعه کې د پالنونو د چمتو
کولو او د بودجې د منیورۍ او په دویمه ربعه کې د کرونا ویروس د خپرېدو او ارنېین له کبله د
پام وړ پرمختګ نلري.
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ساینس او معلوماتي ټکنالوژي:
د ریاضووي کیټونووو ،بیولوووژي ماډلونووه ،د البراتوووار میزونووو او څوکیووو ،د سوواینس او
ریاضوویاتو چووارټونو او مسیېووي سوواینس کیټونووو تولیوود او د عمووومي او اسووالمي زده
کړو ښوونځيو او مدرسو ته وېشل
د ساینس مرکز او ښوونیزې ټکنالوژۍ لوې ریاست د روزنیزو کیټونو د تولید او وېشلو مسللیت په
غاړه لري .د البراتواري تجمیزاتو او بېالبېلو مومونونو د روزنیزو چارټونو د پېرلو تدارکاتي پالن
چمتو او د اړتیا وړ تجمیزاتو د
برابرولو او پېرلو په موخه اړوند
ادارو ته استول شو د .
په تېرو شپږو میاشتو کې د
ریاضي او ساینس  ۹۹۹کیټونه د
عمومي زده کړو ښوونځيو ته او
 ۹۴کیټونه د اسالمي زده کړو
مدرسو ته چې ټولټال  ۹۰۹کیټونه
کېږي وېشل شوي دي.
د بیولوژي  ۰۰۱موډله د پالن سره سم تولید او مرکز او والیتونو ته وېشل شوي د .
سربېره پردې ،د البراتوار  ۹۹۹پایې میزونه او  ۱۰۱بساطه چارټونه تولید او والیتونو ته وېشل شوي
دي.
د عمووومي زده کووړو د سوواینس او ریاضوویاتو د ښوووونکو او د کمپیوووټر او سوواینس
البراتوارونو د مستسورانو روزنه
د ښوونځيو د ساینس البراتوارونو د مستسورانو د وړتیا لوړولو په موخه ،د علمي غړو لخوا د کابل
والیت او ښار ټولټال  ۹۱۱۱تنه البرانت ښوونکو ته روزنه ورکړل شوې ده.
د ساینس او کمپیوټر په البراتوارونو د عمومي زده کړو ښوونځيو سمبالول
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فزیک ،کیمیا او بیولوژِ  3البراتوارونه والیتونو ته ويشل
شوي دي .د ساینس البراتوارونو ،د زده کوونکو عملي زده کړې آسانه کړي او د هغوئ د خالایت په
وده کې ګټور او آغېزمن رول لوبولی د  .همداراز ،د تخار والیت پوهنې ریاست ته  ۱۴پایې
کمپیوټرونه وېشل شوي دي.
د البراتواري څوکیو جوړول ،د څارنیزو غړو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو په الره اچول او د
ساینس تجربو د الرښود کتابونو چا او وېش د بودیجې د نشتون له امله نه دي ترسره شوي.
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ښوونکو روزنې پروګرام
ښوونیز نصاب پراختیا
په ملي کچه د ښووونکو د اعتبوار او تصودی ورکولوو سیسوټم د پراختیوا لپواره پوه ملوي
کچه د عمل پالن  /الري نقشې جوړول
د ښوووونکو د تصوودی ورکولووو د عملیوواتي پووالن مسوووده بشووپړه شوووې او سووند یووې
وه
وه املو
وتون لو
وودیجې د نشو
وې د بو
وه کو
وه برخو
وو پو
وار ورکولو
وو د اعتبو
ودلی ،خو
وا مونو
پراختیو
پرمختګ نه د ترسره شو .
د  ۹۱-۹۹-۹۱ټولګیو د شته ښوونکو د وړتیاوو او روزنیزو اړتیاوو ارزول
د ښوونکو د وړتیاو او روزنیزو اړتیاو ارزولو په موخه ،د روزنیزو اړتیاو ارزولو ابزار پراختیا
موندلې او د عمل پالن چمتو شو  ،او د ښوونیز نصاب او ښوونکو روزنې معینیت لخوا تایید شو
د  ،د کرایې او سفرېې د پړاوونو بشپړولو په موخه وړاندیز د وزارت مقام ته استول شو د .
د ښوونکو د روزنې په ملي آکاډمي کې د ولسوالیو د الساایو او دارالمعلمینونو د ښوونکو روزنه
د میټودولوژۍ موضوع په اړه روزنیزو مواد او سالیډونه د ښوونکو د روزنې د آکاډمي آمریت د
علمي او مسلکي غړو لخوا د مالي کال په لومړیو کې چمتو او بشپړ شوي دي ،خو روزنیز پروګرام
په هېاد کې د کرونا وباء او ارنېین له امله پلی نشو.
د وړتیاوو ارزونوې د پوایلو پور بنسوټ د عموومي زده کوړو ښووونکو لپواره د (مسولکي
پراختیا فرصتونو ) زده کړو برابرول
د ښوونکو د دوامداره مسلکي پراختیا پروګرام د تېبی لپاره د عمل پالن چمتو شو  ،خو د ارنېین
له کبله تر دې دمه نه د پلی شو .
لیک لوست زده کړې
سواد زده کوړو د ښووونیز نصواب او درسوي مفرداتوو چوکواټ ښوه کوول ( لوومړۍ او
دویمه دوره)
د کورسونو له پاره د زده کړې معیارونه بشپړ شوي ،خو د سواد زده کړو ښوونځيو لپاره د
معیارونو پر چوکاټ کار روان د او شاوخوا  ۳۴۲پرمختګ لري.
د سووواد زده کووړې د ښوووونکو د روزنووې لپوواره پوور وړتیووا والړ د ښوووونیز نصوواب
اصال او بیا کتنه (د اړتیا وړ روزنیزو توکو په ګډون)
دا فعالیت د کرونا ویروس د مخنیوي او ارنېین له کبله نه د ترسره شو .
د لویانو د سواد زده کړې د درسي کتابونو او روزنیزو توکو چا

او وېش
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د لیک لوست زد کړو  ۹۹۱۹۱۰ټوکه درسي کتابونه چا

شوي او  ۰۰۲پرمختګ لري او د پاتې کتابونو

د چا لړۍ روانه ده.
د لیک لوست زده کړو د بري لیکونو چا

او وېش

دا فعالیت د پېلېدو په حال کې ده او اوسممال کانسپټ یې وروستی شو د .
د وړتیا لوړول
د لیک لوسوت زده کوړې ښووونکو لپواره د وړتیواو پور بنسوټ د وړتیوا لوړولوو پوالن
چمتو کول (د اړتیا وړ روزنیز توکو په ګډون)
د ارنېین او کرونا ویروس د مخنیوي له کبله دا فعالیت نه د ترسره شو .
د تدریس د څرنګووالي او مووموني پووهې پوه برخوو کوې پوه کلنوي توګوه د سوواد زده
کووړو د ټولووو ښوووونکو روزنووه او د لیووک لوسووت زده کووړو د اداري کووارکوونکو او
ښځینه ښوونکو وړتیا لوړول
د ښوونکو روزنه د کرونا ویروس څخه د مخنیوي او ارنېین وضعیت له کبله نه ده ترسره شوې.
وه
وارکوونکو روزنو
ورام د ټولوو اداري کو
وت زده کوړو پروګو
وک لوسو
پوه کلنو توګوه د لیو
او وړتیا لوړول
د لیک لوست زده کړو د اداري کارکوونکو روزنه د کرونا ویروس له کبله نه ده ترسره شوې.
 .2انډولیز الس رسی
وو
وه د نجونو
وانګړي توګو
وه ځو
وانو ،او پو
وومانو ،ځوانو
وې د ماشو
وواد کو
وه هېو
وه :پو
وولیزه موخو
ټو
او ښووځو لپوواره کیفیووت لرونکووي انووډولیز او خونوودي زده کووړو فرصووتونو تووه د الس
رسي زیاتوالی.
اصلي شاخصونه:
شمېره
۹

۱

فعالیتونه
د عمومي زده کړو

شاخ
د جذب شویو زده

کلن موخه

السته راوړنې

 ۱۱۱زره

د کرونا ویروس

ښوونځیو په لومړي ټولګي کوونکو شمېر

د خپرېدو له کبله

کې د زده کوونکو جذب

اوسممال ځنډېدلی

لومړنیووووو نویووووو د نویو تأسیس شویو
ښوونځیو تأسیسول

۹۰۱

۱۱

ښوونځيو شمېر
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۹
۰

د عمومي زده کړو

د بشپړ شویو ښوونځيو

ښوونځيو جوړول

شمېر

د بېړنیو حاالتو ماشومانو

په بېړنیو حالتونو کې له

۰۱۱
 ۱۱زره

۳۹
۹۳۱،۱۱۱

او بیرته راستنیدونکو لپاره ښوونیزو خدمتونو څخه
د ښوونیزو خدمتونو د

د برخمن شویو

چمتو کولو لپاره د

ماشومانو شمېر

ستراتیژیو پراختیا
۴

د اسالمي زده کړو په

د جذب شویو طالب

مرکزونو کې د شمولیت

العلمانو شمېر

 ۰۳زره

نه دي جذب شوي

زیاتوالی
۹

د اسالمي زده کړو

د جوړو شویو لیلیو

مرکزونو له پاره د لیلیو

شمېر

۹

۴

جوړول
۳

د ښوونکو د روزنې په

د خدمت دننه نارینه

۱،۱۱۱

نه دي جذب شوي

مرکزونو کې د خدمت دننه جذب شویو او روزل
۱

نارینه ښوونکو جذبول

شویو ښوونکو شمېر

د ښوونکو د روزنې په

د خدمت دننه ښځینه

۹،۱۱۱

نه دي جذب شوي

مرکزونو کې د خدمت دننه جذب شویو او روزل
۱
۹۱

ښځینه ښوونکو جذبول

شویو ښوونکو شمېر

په کورسونو کې د سواد

د جذب شویو سواد زده

زده کړو جذبول

کریاالنو شمېر

په ټول هېواد کې د سواد

د تأسیس شویو

زده کړو کورسونو

کورسونو شمېر

 ۱۴۱زره
 ۹۱زره

۰۹،۹۹۹
د کوچنیو ټولېدنو
په شکل

رامنځته کول
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د عمومي زده کړو پروګرام
انډولیز السرسی
اوود مماله پایله :انډولیز ،خوندي او برابرو ښوونیزو چوپړتیاو او ممارتونو زده کړې ته د الس
رسي فرصتونو زیاتوالی موندلی.
د ولسوالیو په کچه پراختیايې پالنونه چمتو شوي دي.
د  ۹۰والیتونو پراختیايي پالنونو ته د ولسوالیو په کچه په تېرو کلونو او  ۹۹۱۱کال کې پراختیا
ورکړل شوې ده .د والیت او ولسوالیو په کچه د پراختیايي پالن فارمټ بیا کتنه د پالن او ارزونې
لوې ریاست لخوا په  ۹۹۱۱کال کې ترسره او اړوند والیتونو ته واستول شو.
راستنیدونکو او بیړنیو حاالتو ماشومانو ته د ښوونیزو چوپړتیاوو وړاندې کولو لپاره د ستراتیژیو
پراختیا
په بیړنیو حالتونو کې د ښوونې او روزنې ستراتیژي تسوید شوې او تر څنګ یې د بیړنیو حالتونو د
زده کړو د ښوونکو روزنیزه ک وړه چمتو شوې او د یادو زده کړو د ښوونکو روزلو دوه طرحې
هم چمتو شوې دي.
ښوونې او روزنې ته د بې ځا

شویو او راستنیدونکو ماشومانو د الس رسي په موخه ،په بیړنیو

حالتونو کې د ښوونیز پروګرام تېبی او په الره اچول کېږي .دا پروګرام د مرستندویه ملسسو له خوا
د هغو ماشومانو لپاره پر الره اچول کېږي جې د بېالبېلو الملونو له کبله له خپلو استوګنځایونو څخه بې
ځایه شوي وي .اوس ممال د راستنیدونکو او په بیړنیو حالتونو کې د ماشومانو لپاره ښوونیزو
خدمتونو ستراتیژي تر کار الندې ده او د بشپړېدو په حال کې ده.
د اړمنو کسانو شمېر چې د یونیسف ادارې لخوا پېژندل شوي او د پوهنې وزارت سره شریک شوي
په ټوله کې  ۱۹۱۹۳۹۴تنه دي چې له یادې شمېرې څخه  ۹۹۳۱۹۹۹تنه هلکان او  ۹۱۴۹۰۹۱تنه یې نجونې
دي.
له یادې ټولګې څخه  ۰۹۰۹۴۹تنه چې  ۱۰۴۱۴۴تنه یې هلکان او  ۱۹۱۱۱۱تنه نجونې دې د موخې د
ګروب په توګه ټاکل شوي دي چې له دې شمېرې څخه  ۹۳۱۱۱۱تنو ته چې  ۱۹۹۹۹تنه یې هلکان او
 ۳۹۹۱۱تنه یې نجونې دي رسېدنه شوې او په بېړنیو حالتونو کې له ښوونیزو خدمتونو څخه برخمن
شوي دي .دا په داسې حال کې ده چې په  ۹۹۱۱کال پالن کې شاوخوا  ۹۹۹زره تنه پالن کې شامل وو.
له ښوونځیو څخه د بمر ماشومانو زده کړې لپاره د نوې ستراتیژۍ پراختیا
له ښوونځیو څخه د بمر ماشومانو لپاره د ستراتیژۍ مسوده بشپړه شوې او د پوهنې وزارت د
متخصصینو او تمویلوونکو سره شریکه شوې ده .د یادې مسودې سند ،د وروستي کولو په موخه ،د
پوهنې وزارت لوړ پوړو چارواکو ته هم استول شوې ده.
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ځانګړو اړتیاوو لرونکو ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو مرکزونو جوړول
د ځانګړو اړتیاو لرونکو ماشومانو ته د ځانګړو زده کړو مرکزونو جوړولو په موخه ،د چمتو والي
 ۹۱روزنیز مرکزونه د کلیو او بانډو په کچه رامنځته شوي دي.
د معلولو ماشومانو پیژندل او په ښوونځیو کې شاملول
وې
وومان چو
وي ماشو
وت لرونکو
وه معلولیو
وې  ۰۱۹تنو
وتو کو
وپږو میاشو
وو شو
وه لومړیو
وال پو
د  ۹۹۱۱کو
ووونځیو او
وه ښو
وړو پو
وومي زده کو
ووي او د عمو
ودل شو
ووي پېژنو
وونې دي ،نو
وې نجو
وه یو
 ۹۳۱تنو
سیمه اییزو زده کړو په ټولګیو کې شامل شوي دي.
په ټوله کې د ځانګړو اړتیاو لرونکو ( کاڼه ،ړانده ،د زده کړې ستونزې لرونکي)  ۱۱۴۹تنه
ماشومان چې  ۹۹۹۱تنه یې نجونې دي د ځانګړو زده کړو پروګرام تر پوښښ الندې راغلي دي .د
یادولو وړ ده ،چې د ځانګړو اړتیاوو لرونکو ماشومانو ته د چمتو والي او بیا وړتیا ورکولو دورې
په ښوونیزو مرکزونو ،د کلیو په روزنیزو مرکزونو او یا هم په کورنیو زده کړو کې د عامې
روغیتا وزارت او پوهنې وزارت سپارښتنو ته په کتو د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
سربېره پردې ،د عمومي زده کړو ښوونځيو  ۹۱تنه معلولیت نه لرونکو زده کوونکو ته د  ۱۱تنه
نجونو په ګډون چې معلولیت لرونکي ټولګیوال لري د بریل خط لیکلو او اشارې ژبې په اړه روزنه
چمتو شوې ،تر څو یاد زده کوونکي وکوال شي د ښوونکو سربېره خپل معلولیت لرونکو ټولګیوالو
سره په درسي چارو کې مرسته وکړي.
د سوېډن کمېټې لخوا د عمومي زده کړو ښوونځيو او سیمه اییزو زده کړو معلولیت لرونکو زده
کوونکو ته درسي او مرسته کوونکي توکي (سلیټ ،سټایلس ،اورېدو آله ،اعصا ،ذره بین ،د اشارې
ژبې ډیکشنري او نور )...برابر شوي دي.
د عمومي زده کړو ریاست (ټولیزو زده کړو ادارې)  ۰۳۴۰تنه معلومل زده کوونکي ( ۹۱۹۳هلکان او
 ۹۳۹۳نجونې) په درېیو کټګوریو (حسي ،ذهني او حرکي معلوالن) د  ۹۳والیتونو په ښوونځیو او
روزنیزو مرکزونو کې تر خپل پوښښ الندې نیولي.
د ځانګړو اړتیاوو مرکزونو لپاره د ښوونکو او کارکوونکو ګمارل
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۴۳تنه ښوونکي د ځانګړو زده کړو په مرکزونو کې
ګمارل شوي او اړینه روزنه ورکړل شوې ده.
د ښوووونځیو د ښووه کېوودو پووالن جوووړول ،د ښوووونځیو اداري شوووراګانو راموونځ تووه
کول او د هغوئ وړتیا لوړول
په  ۹۹۱۱کال کې د والدینو د ال مرستو په موخه ،د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې پر کیفیت او
روڼتیا د مدني ټولنې د آغېزمنې څارنې طرحه د مدني ټولنې او نورو اړوندو ادارو سره په سال
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مشورې تدوین او تصویب کړي .په دې طرحه کې د هغو ښوونځيو لپاره چې شورا نلري شورا
جوړیږي ،هغه ښوونځي چې شورا

لري شورا ګانې یې پیاوړې کېږي ،همدارنګه له پوهنې څخه

ګډه څارنه د پوهنې د تخنیکي ټیم ،خلکو او مدني ټولنې لخوا ترسره کېږي چې د خالصې حکومتول
تر نوم الندې د جممورې ریاست د چارو ادارې لخوا پر مخ وړل کېږي.
د خالصې حکومتول په پروګرام کې د پوهنې وزارت دا الندې دوه ژمنې شاملې دي:
 .7د پوهنې د معلوماتي سیسټم سمون او پیاوړتیا چې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلوا
کمېسیون د بشري سرچینو د معلوماتي سیسټم سره تړلی وي ،څېړنیز او پرتله اییز رپوټونه وړاندې
کړي او ټول ښاریان د خپلو اړتیاوو سره سم هغه ته السرسی ولري.
 .2له پوهنې څخه په څارنه کې د خلکو او مدني ټولنې ونډې او پیاوړتیا لپاره د میکانیزم رامنځ ته
کول
د پورته دوه ژمنو په اړه ،د پوهنې وزارت کوټلي او عملي ګامونه تر الس الندې نیولي ،عملیاتي
پالن چمتو شو چې د اړوند ادارو او مسللینو سره به په بېالبېلو برخو کې مرسته وکړي.
د ښوونځيو اداري شوراګانې د معیاري فورمو پر بنسټ چې شل پوښتنې لري لومړیتوب ورکول
شو د  .دا کړنالره د لومړي ځل لپاره په  ۱۱۹۹/۹۹۱۱کال کې په ټول افغانستان کې ترسره شوه.
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښوونځي  ۹۰اداري شورا ګانې چې د اارا په پروګرام کې
شاملې دي فعالې شوې دي او د ښوونځي پراختیايي پالنونه د یادو شورا ګانو لپاره په اړوند والیتونو
کې جمتو شوي دي.
د تړل شویو ښوونځیو بیا پرانېسته:
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۰بابه ښوونځي چې په بېالبېلو والیتونو کې تړل شوي وو،
د ښوونځيو د شوراي ګانو په ه و او د ټولنیز خوځښت ریاست د مرکزي ټیم په الرښوونه د زده
کوونکو پر مخ بیا پرانېستل شوي دي.
د خلکو د مرستو ټولونه:
د پوهنې وزارت ،د ښوونې او روزنې په بېالبېلو برخو کې ارزښت لرونکي فعالیتونه ترسره کړي
دي چې د پوهنې د مدیریت شوراګانو او د ښوونځیو د اداري شوراګانو د وړتیا لوړولو المل شوي .د
تېرو شپږو میاشتو په اوودو کې د پوهنې په برخه کې  ۹۹۱۱۹۹۱۱افغان

مرستې چې پکې نقدې

پیسې ،بیارغونه ،ځمکه ،جنسونه ،خدمتونه او نور) شامل دي د خلکو او د ښوونځیو د شوراګانو لخوا
راټولې شوې دي.
د معلولیت لرونکو ماشومانو روزلو لپاره د مالتړ جلبولو لږ تر لږه د کال په پیل او پا کې دوه ځله
کمپاین ترسره کول
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په تېرو شپږو میاشتو کې د معلولیت لرونکو ماشومانو روزلو لپاره د مالتړ جلبولو  ۰کمپاینونه تر
سره شوي دي.
د لومړنیو نويو ښوونځيو تأسیسول
په ټول هیواد کې د اړتیاوو پوره کولو او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو د السرسي زمینې
برابرولو په موخه ۱۱ ،بابه نوي لومړني ښوونځي د سیمو د اړتیا او د ښوونځيو د تأسیس د کړنالرې
او معیارونو سره سم نوي تأسیس شوي دي.
منځنیو ښوونځيو ته د لومړنیو او لیسې ښوونځیو ته د منځنیو ښوونځيو لوړېدل
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۱۹ ،بابه لومړني ښوونځي منځنیو ښوونځيو ته او  ۱۱بابه
منځني ښوونځي لېسې ښوونځي و ته د ښوونځيو د لوړېدو کړنالرې ،د سیمې د اړتیاوو سر سم ،شته
تشکیل په ساتلو ،ح الزحمه ښوونکو او د بستونو د تنقی

او تزیید په پام کې نیولو سره لوړ شوي

دي .همدا راز ،د  ۱۰بابه ښوونځيو د نوم د بدلون اسنادونه بشپړ شوي او د  ۹۹بابه ښوونځيو د بدلون
نومونه منیور شوي دي.
د کوچیانو ماشومانو لپاره د ښوونځيو تأسیسول
ښوونې او روزنې ته د کوچي ماشومانو السرسی د پوهنې وزارت په ستراتیژیک پالن کې شامل
د  ،په دې برخه کې ه ې ترسره شوي تر څو کوچیانو ته د ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو په
موخه په ټول هېواد کې له مناسبو کړنالرو څخه مالتړ وشي .په دې برخه کې د کوچیانو  ۱بابه نوي
ښوونځي تأسیس شوي دي.
د عمومي زده کړو ښوونځيو ودان جوړول
د ښوونځيو د جوړولو او بیا رغونې د پراخ پالن جوړول (له ښوونځي څخه د بمر ماشومانو د
سروئ د پایلو او د ښوونخيو د جوړولو په برخه کې د شته تجربو پر بنسټ)
د ښوونځيو جوړولو د لومړیتوبونو پالن د فورمو پر بنسټ له  ۹۴ریاستونو څخه راټول شوي او په
ملي کچه د ښوونځيو جوړولو د پنځه
کلن پالن په اډانه کې د منیور شوې
بودیجې سره سم تنییم او توحید
شو

د  .د یاد پالن منیوري د

پوهنې وزارت له مقام څخه اخیستل
شوې او مرکزي او والیتي ادارو
سره شریک شو د .
د عمومي زده کړو ښوونځيو ودان
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جوړول:
په  ۹۹۱۱کال کې د ښار جوړولو او اراض

وزارت او د کلیو د پراختیا او بیارغول وزارت ټولټال

 ۰۹۱ودانیزې پروژې پالن کړې وې ،چې له یادو پالن شویو پروژو څخه په تېرو شبږو میاشتو په
اوودو کې  ۹۹۹پروژې تر سروئ ۹۴ ،پروژې تر تدارکاتو الندې ۹۹۰ ،پروژې تر تېبی الندې۳۹ ،
پروژې بشپړ شوي ۱۹ ،پروژې ستونزې لري او  ۳پروژې تر ډیزاین الندې دي.
د اسالمي زده کړو پروګرام
د اسالمي زده کړو په مرکزونو کې د شمولیت زیاتوالی
د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اسالمي زده کړو ټول مرکزونه تړل شوي او یاده رخصتي ال هم
دوام لري ،له دې امله د طالب العلمانو په شمولیت کې تر دې دمه هیڅ ډول بدلون نه د رامنځ ته
شو .
د نوې مدرسې ،دارالسفاظ او دارالعلوم تأسیسول
د تېرو شپږو میاشتو په اوودو کې د عمومي ارنېین او اسالمي زده کړو معینیت په تشکیالتو کې د
بست د نشتوالی له کبله کومه مدرسه ،دارالسفاظ او یا دارالعلوم نه د تأسیس شو .
د ودانیو جوړول
د اسالمي زده کړو مرکزونو لپاره د لیلیې جوړول
د روان  ۹۹۱۱کال په اوودو کې د ابو مسلم دارالعلوم د لیلیې ودان
سپارل شوې ده ،د یادې لیلیې ودان

جوړه شوې او ګټې اخیستنې ته

په جوړېدو سره طالب العلمانو ته د هستوګنې مناسب چاپېریال

او د لیلیې آسانتیاوې برابرې شوې دي.
د اسالمي زده کړو مرکزونو بیا رغونه
د اسالمي زده کړو پروګرام د نوې ودانیو لپاره د پراختیايي بودیجې نشتوالی ،یوازې انتقالي پروژې
تر کار الندې د .
د ښوونکو روزنې پروګرام
د ښوونکو روزنې په خدمت دننه دوره کې د زده کړیاالنو جذب او روزنه
د کرونا ویروس څخه د مخنیوي او د ارنېین شرایېو له کبله د ښوونکو د روزنې په مرکزونو کې
جذب نه د ترسره شو  ،همدارنګه په روان کال کې د پوهنې وزارت مقام د الرښوونې سره سم د
دې پروګرام له خدمت څخه په مخکې دوره کې هم د زده کړیاالنو جذب نه د ترسره شوي.
د مرکز او والیتونو دارالمعلمینونو له خدمت څخه مخکې دورې په شرایېو برابر ټولو ښځینه زده
کړیاالنو او  ۱۱۲نارینه زده کړیاالنو ته د اعاشې او اباتې آسانتیاوې برابرول
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د مرکز او والیتونو په لیلیو کې  ۹۱۱تنه نارینه او ښځینه زده کړیاالن د اعاشې او اباتې له آسانتیاوو
څخه برخمن شوي دي.
د ښوونکو د روزنې د مرکزونو جوړول
د ښوونکو د روزنې د کمپلکس ودان جوړول
د سید جمال الدین کمپلکس ودان

 ۱۱۲سلنه پرمختګ لري ،خو د تدارکاتو ملي ادارې د پرېکړې پر

بنسټ د یادې پروژې چارې د جممور رییس په ریاست ځنډول شوي دي.
د سواد زده کړې پروګرام
د لیک لوست زده کړو کورسونو جوړول او په کورسونو کې د سواد زده کړو جذبول
د سواد زده کول د هېواد د پرمختګ او سوکال

لپاره خورا اړین د  .د سواد زده کړې معینیت د

عامه پوهاوي کمپاینونه د بېال بېلو الرو په ځانګړي توګه د مسجدونو د مال امامانو او په ټولنه کې د
نفوذ لرونکو خلکو له الرې طرحه او په الره اچولي ،ترڅو خلک د سواد زده کړې ته وه وي او
خپل د ژوند لور د ښه والي او نیکمرغ خواته بوځي .همدارنګه عامه پوهاو د ټولنیزو رسنیو له
الرې (راډیو ،ټلویزیون ،د ښوونځیو ښوونکي او په مسجدونو  ،تکایاو کې دینې عالمان) د سواد زده
کړې په مرکزونو کې د شمولیت په موخه ترسره شوي دي.
په  ۹۹۱۱کال کې د کرونا ویروس د مسدودیتونو او ټولېدنو د مخنیوي سره سره ،د اړوند مسللینو د
ه و له امله  ۹۱۱۱نارینه او  ۱۰۱تنه ښځینه زده کوونکي د لیک لوست په ښوونځيو کې جذب شو
دي.
د سواد زده کړو په کورسونو کې د زده کوونکو د جذب بله په  ۹۹۱۱کال کې د کرونا ویروس له
کبله بدلون و موند او په فزیکي ډول کورسونه د معیار سره سم فعال نه وو ،خو د کوچنیو ټولېدنو،
غیر حووري او فردي او کورن زده کړو له الرې  ۹۳۰۴۳تنه زده کوونکو زده کړې تر السه کړي
دي ،د یادونې ده چې د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سواد زده کړو د ټولو زده کوونکو
شمېر  ۰۹۹۹۹تنو ته رسیږي.
د سواد زده کوونکو ته د حرفوي زده کړو برابرول:
دا فعالیت د ارنېین له کبله نه د ترسره شو .
د عامه پوه اوي پروګرامونه په الره اچول شوي:
په  ۱۱والیتونو کې د عامه پوهاوي پیغامونه د پاڼو په شکل چا

شوي ،خو حوووري او ټولېودنو

تبلیغاتي پروګرامونه نه دي تر سره شوي.
تجمیز او جوړونه
د سیمه اییزو زده کړو مرکزونو ( )CLCجوړول
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د سیمه اییزو زده کړو د جوړولو په موخه کانسپټ نوټ چمتو شو او د مالیې وزارت تایید هم
اخیستل شو د .
 .3آغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکی مدیریت
ټولیزه موخه :د مرکز او والیتونو په کچه کیفیت لرونکو ،انډولیزو ،رڼو او آغېزمنو ښوونیزو
چوپړتیاو د وړاند کولو لپاره آغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکي مدیریت ته پراختیا ورکړل شوې او
ور څخه مالتړ شو د .
اصلي شاخصونه:
شمېره
۹

فعالیتونه
د دندو د بیا کتنې بشپړول

شاخ
سلنه

کلن
موخه
۱۱۲

السته راوړنې
۱۴۲

()Functional Review
د ګمارل شویو

۱

د اراردادي ښځینه ښوونکو ګمارل

۹

د بشري سرچینو د اراامو د مدیریت

د سیسټم د پراختیا

سیسټم پراختیا ()HRMI

سلنه

۰

د کارکوونکو د بایومټریک بشپړول

د بایومټریک

۴

د کمپیوټر په البراتوارونو د ښوونځیو

د تجمیز شویو

سمبالول ()TDF

ښوونځيو شمېر

۳،۱۱۱

۱۱۱

ښځینه ښونک
شمېر
۹۱۲
۹۴۲

۰۴۲
۱۱۲

شویو کارکوونکو
شمېر

۹

په والیتونو کې د برېښنایي بري لیکونو والیتونو شمېر
سیسټم فعالول

۱۱۱
۹۰

۹۱۱۲
۱۹۲

چې سیسټم پکې
فعال شو

عمومي زدکړو پروګرام
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اوود مماله پایله :له ټولو سرچینو څخه (د بشري سرچینو په شمول) په آغېزمنه توګه ګټه پورته
شوې ده ،مدیریت په پوره روڼتیا سره په ټولو کچو کې ځواب ویونکی د او د پوهنې په ټولو کچو
کې د فساد پر وړاندې مبارزې ښه والی موندلی.
د  ۹۰والیتونو او کابل ښار د عمومي زده کړو ښوونځيو په اړتیا وړ بستونو کې د رشتې سره سم د
ښوونکو ګمارنه
د پوهنې وزارت د شته کارکوونکو د وړتیا لوړولوو پوه موخوه پوه  ۹۹۱۱کوال کوې  ۴۱۹۹تنوه
کارکوونکي په پالن کې شامل کړي وو ،چې د بوودیجې د کمښوت او اورنېین لوه املوه چوې د
ماسټر ټرینرانو سفرونه پکې د ځنډ سره مخ شوول او هموداراز د ماسوټر ټراینرانوو کمښوت هوم
شتون درلود ،د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کوې یووازې د مرکوز او والیتونوو پوه کچوه
 ۳۰۰تنه کارکوونکي چې  ۹۱۴تنه یې ښځینه وې د روزنیوزو اړتیواوو معلومولوو پوه موخوه و
ارزول شول ،د یادې ارزونې پر بنسوټ  ۱۱۰تنوو کوارکوونکو توه د  ۱۱ښوځینه و کوارکوونکو
په ګډون روزنه ورکړل شوه.
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۱۹۳تنه ښوونکي د  ۱۱ښوځینه و پوه ګوډون پوه مرکوز
او  ۱۱۱تنه ښوونکي چوې ( ) تنوه
یې ښځینه دي پوه والیتونوو کوې
وداراز ۹۱۹
ووي دي .همو
وارل شو
ګمو
وځینه و
وه ک وارکوونکي د  ۹۹ښو
تنو
په ګوډون پوه مرکوز او  ۹۰۹تنوه
کارکوونکي په والیتونو کوې پوه
دنده ګموارل شووي دي .سوربېره
پوووردې  ۹۱تنوووه خووودماتي
کارکوونکي په مرکز کوې ګموارل
شوي او همدارنګه د ښوونکي په توګه د  ۱۳تنه استادانو ګمارنه هم ترسره شوې ده.
د پوهنې وزارت تخنیکي کارکوونکي د دندې د الیسې سوره سوم د تشوکیل دننوه کوارکوونکو د
وړتیا لوړولو او د کیفیت لرونکو خدمتونو وړاندې کولو څخوه د مالتوړ پوه موخوه پوه دنودو
ګماري .د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۳۱تنه تخنیکوي کوارکوونکي چوې  ۹۱تنوه یوې
ښځینه دي په دندو ګمارلي دي.
د ملکي خدمتونو د اوانون لوه مخوې د پووهنې وزارت کوارکوونکي پوه کلنوي توګوه ارزول
کېږي .په تیرو شپږو میاشتو کې ټولټال  ۱۹۱۳تنه کوارکوونکي چوې  ۹۹۹۱تنوه یوې ښوځینه دي
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ارزول شوي او بست او ادم یې لوړ شو د  .د نووې ګموارنې او تنقوی

پوه برخوه کوې ۹۰۱

تنه کارکوونکي نوي ګمارل شوي او  ۹۴۹۰تنه تبدیل شوي دي.
د پوهنې وزارت د (د) ردیف د تشو بستونو احصاییه د هېواد له  ۹۰والیتونو څخه راټوله کړې چې
ټولټال  ۱۹۹۱بستونه کېږي.
د ښوونکو  ۳۱۴دریېم او څلورم تش بستونه د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلوا

کمیسیون

سره په همغږۍ  ۴او  ۹بستونو ته تعدیلیږي.
د مدیریتی  ۹۹۳دریېم او څلورم بستونه چې د هېواد له  ۹۰والیتونو څخه راټول شوي دي تر کتو
وروسته په سیسټم کې بت شوي او د اعالن په موخه بیا ځلي والیتونو ته استول شوي دي.
په ټوله کې د (د) ردیف  ۹۱۱۱۰بستونه راټول شوي او د بیا اعالن په موخه د اداري اصالحاتو او
ملکي خدمتونو کمیسیون ته استول شوي دي .د مرکز  ۳۹۹تش بستونه اعالن ته سپارل شوي او
غوښتونکو عمال غوښتنلیکونه ترالسه کړي دي.
په ښارونو او کلیو کې د اراردادي ښوونکو په توګه د  ۳،۱۱۱ښځینه ښوونکو ګمارل
د ښوونځيو د نه پیلېدو له کبله د سړو سیمو ښووونځيو د ښووونکو اراردادونوه ځنډېودلي ،خوو
وه ۱۱۱۱
وو لو
ویمو د اوو والیتونو
وودو سو
ودې دي .د تو
وار النو
ور کو
وه تو
ویمو اراردادونو
وودو سو
د تو
اراردادونو څخه  ۱۱۱ارارداده له څلورو والیتونو څخه تر السوه شووي .کوه چېورې د والیتونوو
د پوهنې ریاستونه په ټاکلي وخت اراردادونه مرکز ته واسوتوي نوو یواد بمیور بوه ژر بشوپړ
شي.
د روزل شویو کارکوونکو شمېر
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کارکوونکو د روزنې په برخه کې دا الندې فعالیتونه
ترسره شوي دي:
 .۹د پوهنې د مرکزي او والیتي ریاستونو د  ۱۱۱تنه کارکوونکو د روزنیزو اړتیاو ارزونه تر سره
شوې ده.
 .۱د مرکزي ریاستونو  ۱۱تنه کارکوونکي د انګلیسي ژبې او  ۹۱تنه کارکوونکي د کمپیوټر په کورس
کې شامل شوي دي.
 .۹د پوهنې وزارت  ۹۱تنه ښځینه کارکوونکې د مخابراتو وزارت د سایبري مجازي فوا سره د
مبارزې تر سرلیک الندې روزنیز پروګرام ته ور پیژندل شوي دي.
د اسالمي زده کړو پروګرام
په  ۹۰والیتونو او کابل ښار پوهنې ریاست کښی د اسالمي زده کړو مرکزونو په اړتیا وړ بستونو
کې د رشتې سره سم د مدرسینو ګمارل
27

د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۹۴۴تنه مدرسین چې  ۹۱تنه یې ښځینه دي د مرکز او
والیتونو په کچه ګمارل شوي دي.
د ښوونکو روزنې پروګرام
د رشتې سره سم په  ۹۰والیتونو او کابل ښار کې د ښوونکو د روزنې پروګرام د مرکزونو د اړتیا
وړ بستونو کښی د ښوونکو ګمارل
د کادري استادانو او علمي او مسلکي غړو د ګمارنې بمیر پخوا د پوهنې وزارت لخوا د اداري
اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلوا

کمېسیون د استازي په شتون کې ترسره کېده ،خو یاد بمیر

اوسممال د اداري اصالحاتو د کمیسیون لخوا د ټولیز کانکور له الرې تر سره کېږي او کسان ټاکل
کېږي .د ښوونکو د روزنې لوې ریاست اړوند د آکاډمیکو چارو د انسجام بورډ ریاست یوازې د
نوماندانو تسصیلي سندونه ګوري .په تېرو شپږو میاشتو کې د  ۰۱۱تنه استادانو سندونه ارزول شوي
او لنډیز شوي دي .همدارنګه د پوهنې وزارت ،د ښوونکو د روزنې پروګرام اړوند  ۱۹تش بستونه د
اعال ن او ګمارنې په موخه د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلوا

کمېسیون ته استولي ،چې تر

دې دمه په یادو بستونو کې ګمارنه نه ده تر سره شوې.
د ښوونکو د روزنی له اساسي دارالمعلمینونو او مالتړیزو مرکزونو څخه څارنه او ارزونه
د  ۹۹۱۱کال لپاره د دولتي او خصوصي دارالمعلمینونو څخه د څارنې په موخه ،څارنیز پالن چمتو
شو د چې د بودیجې د ځانګړېدو او د ارنېین د ختمېدو وروسته به څارنیز بمیر پیل شي.
د لیک لوست زده کړو پروګرام
د نویو اراردادي ښوونکو ګمارل
د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي او د ارنېین له کبله دا فعالیت نه د تر سره شو .
د سواد زده کړو کورسونو څخه ښوونیزه څارنه
د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي او د ارنېین له کبله دا فعالیت نه د تر سره شو .
د پوهنې ادارې د پراختیا پروګرام
د پوهنې وزارت د تشکیالتي جوړښت بیا کتنه
د پوهنې وزارت د جوړښتي او وظیفوي ( )Functional Reviewبیا کتنې بمیر د اداري اصالحاتو
او ملکي خدمتونو خپلوا

کمېسیون په مرسته بشپړ شو

او د جمموري ریاست مقام ته استول

شو  ،اوسممال د پوهنې وزارت د رهبرۍ د نوي ټیم د نیرونو غوښتونکی د .
د ملسسو سره د هوکړه لیکونو چمتو کول او بیا کتل
د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مرستو  ۹۱هوکړه لیکونه د پوهنې وزارت او مرستندویه
ملسسو او دولتي ادارو تر منځ په بېالبېلو برخو لکه سیمه اییزو او چټکو زده کړو ،لیک لوست زده
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کړو ،د وړتیاو لوړول ،کانکور چمتووالی ،ښوونکو روزنه ،د ښوونځيو د ودانیو جوړول او نورو
برخو کې د ټولټال  ۹۹میلیونه امریکايي ډالرو په ارزښت د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د تېبی په
موخه السلیک شوي دي ،چې د یادو هوکړه لیکونو په پلي کېدو سره شاوخوا  ۰۴زره زده کوونکو ته
په مستقیمه توګه د زده کړې زمین ه برابره شوې او د پوهنې د مرستندویه ملسسو د پروژو له ګټو
څخه برخمن شوي دي .سربېره پردې ۹۱ ،نور هوکړه لیکونه السلیک کېدو ته چمتو دي او  ۹۱هوکړه
لیکونه تر پروسس الندې دي.
په بېالبېلو لکه تشکیل ،ګمارنه ،نو ګمارنه ،ظرفیت لوړول ،د معاشونو رتب کېدو او کارکوونکو
کړنو ارزونه او سوانسو ډیتابیس برخو کې د بشري سرچینو مدیریت د هر اړخیز معلوماتي سیسټم
پراختیا او ښه والی
دا چې د ملکي خدمتونو په ادارو کې د سیسټمونو د پراختیا وا
خپلوا

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو

کمېسیون ته ورکړل شو  ،له دې امله د پوهنې وزارت ،له یاد کمېسیون سره یو هوکړه لیک

السلیک کړ چې پر مټ یې د بشري سرچینو د هر اړخیز معلوماتي سیسټم د جوړولو چارې عمالْ
روانې دي چې تر دې مماله د تشکیل ،سوانسو او بایو ګرافیک او بایو مټریک ماډیولونه بشپړ شوي
دي او د بشري سرچینو د پاتې ماډیولونو د پراختیا چارې روانې دي .د بشري سرچینو د معلوماتي
سیسټم ( )HRMISیو ماډیول د کارکوونکو او ښوونکو د سوانسو ماډیول د
پراختیا چارې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلوا

چې د یاد سیسټم د

کمېسیون لخوا بشپړې شوې دي.

په نوي سیسټم کې د کارکوونکو د اصال شویو معلوماتو بیا داخلول
د پوهنې وزارت د  ۱۱۱زره کارکوونکو بایوګرافیک معلومات په نوي سیسټم کې داخل شوي او د
تشکیل د شته کارکوونکو ،د کارکوونکو د بت او معاشونو د ورکړې احصاییوي معلومات د
کارکوونکو ډیتابیس ته لېږدول شوي دي .همدارنګه د نوموړي ډیتابیس د کارولو په برخه کې د
مرکزي او والیتي کارکوونکو د روزلو په موخه د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلوا
کېسیون سره په همغږۍ چمتوالی نیول شو د .
د ګمارنې معلوماتي سیسټم ته ،په ډیتابیس کې د بست د رامنځته کولو ،غوښتونکي ته د بست د ټاکلو
او د بست ،جنسیت ،ګمارنې د ډول ،ملیت او بست ډول په اړه د رپوټ وړاندې کولو په موخه پراختیا
ورکړل شوې او پلی کېږي.
د  ۹۹۱۳کال د منیور شوي تشکیل ۱۹۰۰۱۱-د معلوماتو او احصایې سقف د بت چارې په HRMIS
سیسټم کې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلوا

کمېسیون لخوا بشپړې شوي دي .د ۹۰

ریاستونو او ولسوالیو د منیور شوي تشکیل احصاییوي سقف معلومات په سیسټم کې بت شوي دي.
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همدارنګه د کابل ښار د پوهنې ریاست او اړوند ښوونیزو حوزو د منیور شوي تشکیل احصاییوي
سقف معلومات په سیسټم کې بت شوي.
د پوهنې وزارت د کارکوونکو د بایومټریک (دمعلوماتو بت) بمیر بشپړول
دغه بمیر د  ۹۹۱۳کال د کب په میاشت کښې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلوا

کمېسیون

په مرسته د معاشونو وېشلو ،د خیالي کارکوونکو په پېژندلو ،له بډې اخیستنې څخه د مخنیوي او د
پوهنې وزارت د تشکیل په اړه معلوماتو ته د السرسي په برخو کې د روڼتیا په موخه پیل شو .د دې
بمیر په ترځ کې د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پوهنې وزارت شاوخوا  ۱۱۲سلنه
کارکوونکو او ښوونکو ( ۹۱۱۱۳۱تنه ښوونکو ،مامور او اجیر) څخه د بایوګرافیک فورمې راټولې
شوي او ددې وزارت د  ۱۹۹۳۰تنه کارکوونکو د بایومټریک چارې بشپړې شوي دي .اوسممال دا
بمیر د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي او د مرکزي ادارو د ارنېین له کبله ځنډېدلی د  .د
پوهنې وزارت د کارکوونکو د بایومټریک بمیر د چټکتیا په موخه ،هر اړخیز او اړین چمتو والی
نیولی ترڅو د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلوا

کمېسیون په مرسته یاد بمیر ډېر ژر

بشپړ کړي.
د بشري سرچینو د اراامو د مدیریت سیسټم ( )HRMISپراختیا
د  ۹۹۱۱کال د لومړیو شپږو میاشتو په اوودو کې د بایوګرافیک ،بایو مټریک ،تشکیل ،سوانسو او د
 HRMISسیسټم غیر وظیفوي  Non functionalماډیولونه بشپړ شوي او د برېښنايي حاضرۍ او
معاشونو ماډیولونه تر کار الندې دي .همداراز د پوهنې وزارت د تخصصي سیسټمونو سره د
 HRMISسیسټم د تړاو ورکولو چارې د ټاکل شوې کمېټې لخوا روانې دي.
په والیتونو کې د برېښنايي بري لیکونو د وېشلو سیسټم فعالول
په ټوله کې  ۹۱والیتونه او د پېښور او کوېټې آتشې په یاد سیسټم کې شامل شوي دي چې له یادو
والیتونو څخه پنځه والیتونه (نیمروز ،زابل ،بادغیس ،نورستان او ارزګان) د  ۹۹۱۱کال د فارغانو
لپاره بیا ځلي په ( )CMISسیسټم کې شامل شوي .د پایلو او بري لیکونو ریاست هوډ لري چې د
یادو پنځو والیتونو کارکوونکو لپاره چې نوي په سیسټم کې شامل شوي اړینه روزنه ورکړي.
د احصائې د مدیریت ،څارنې ،ارزونې او راپور ورکولو لپاره د پالیسیو پراختیا
د راپور ورکولو کړنالره/طرزالعمل بیا کتل شو

او د پالن له تېبی څخه د څارنې طرزالعمل

پراختیا موندلې .یاد طرزالعملونه د علمي شورا د داراالنشا لخوا وروستي شوي چې پر مټ به یې
څارنه ،ارزونه او راپور ورکول ترسره شي.
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د پوهنې وزارت ټول پالنونه ،بودیجې سندونه ،راپورونه ،پالیس او نورمونه ددغه وزارت له ویب
کې ورکول کېږي.

سایټ/پاڼې او نورو مجازي پاڼو له الرې د ګټه اخیستونکو په وا

د پالیسیو د بیاکتلو او پراختیا په هکله ،د پوهنې وزارت د ویب پاڼې او نورو مجازي پاڼو له الرې د
نیر له خاوندانو څخه نیر غوښتل کېږي.
د ولتي او غیر دولتي ادارو لپاره د پوهنې وزارت د عملیاتي پالن د تېبی

رپوټ ،د پراختیايي

پروژو رپوټ ،ځانګړو رپوټونو او د فساد سره د مبارزې په اړه د کړنو رپوټ چمتو کول
د راپور ورکولو سیسټم پراختیا موندلې او د پالنونو په تېبی او معلوماتو ته د السرسي په برخه کې
روڼوالی رامنځته شو  .د پالنونو له تېبی څخه منیم ربعوار دوره یي رپوټونه د والیت او مرکز
په کچه وړاندې شوي دي .سربېره پردې ،د پالنونو له تېبی څخه ځانګړي رپوټونه د صالحیت
لرونکو چارواکو د الرښوونې او غوښتنې سره سم په الندې توګه چمتو او په وا

کې ورکړل

شوي:
 د جمموري ریاست د لوړ مقام د هدایاتو /الرښوونو د تېبی بېالبېل رپوټونه د مرکز او
والیت په کچه چمتو او پر ټاکلي وخت د لوړ مقام په وا

کې ورکړل شوي دي.

 په بېالبېلو والیتونو کې د پوهنې وضعیت د ښه والي په اړه د والیتي ژمنو د تېبی رپوټونه
چمتو او پر ټاکلي وخت د اړوند چارواکو په وا

ورکړل شوي.

 د  ۹۹۱۱کال عملیاتي پالن د کړنو د پرمختګ کلنی رپوټ چمتو او د پوهنې وزارت د ویب
پاڼې له الرې خپور شو د .
 د پوهنې وزارت د  ۹۹۱۱کال د السته راوړنو رپوټ د پوهنې وزیر د مېبوعاتي کنفرانس
(ملت ته د حکومت ځواب ویلو کنفرانس) لپاره چمتو شو او د پوهنې وزارت پر ویب پاڼه
خپور شو د .
 د ااتصاد وزارت د فارمټ سره سم د پوهنې وزارت د عملیاتي پالن د کړنو د پرمختګ شپږ
میاشتنی رپوټ چمتو او اړوند وزارت ته استول شو د .
 د پوهنې وزارت د پراختیايي پروژو د پرمختګ رپوټونه په میاشتني او ربعوار ډول چمتو او
د مالیې او ااتصاد وزارتونو ته استول شوي.
 د څارنې او ارزونې کمېټې (میک) د سپارښتنو له تېبی څخه د پرمختګ ربعوار رپوټونه
چم تو او د مالتړیزو سندونو سره یو ځا د یادې کمېټې ادارې ته په ټاکلي وخت استول شوي
دي.
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د ښوونیزو مرکزونو د جغرافیايي معلوماتو راټولولو سروئ )(GPS
د پوهنې وزارت او احصایې او معلوماتو ملي ادارې ګډ کاري ګرو

د عمل پالن د فعالیتونو د تېبی

د انسجام او تعقیب په موخه د جغرافیايي معلوماتو راټولولو او د ښونځيو د پوښښ څېړنیز رپوټ
چمتو کولو لپاره رامنځ ته شو د  .له ښوونځيو څخه د جغرافیايي نقېو راټولولو آپلیکشن پراختیا
موندلې او د ښوونځیو د جغرافیوي نقېو راټولولو روزنیز ورکشا

اړوند والیتي مسلولینو ته په

والیتونو کې په الره اچول شو د .
تر دې دمه ،د  ۹۰۹۳۱بابه ښوونځیو سروئ ترسره شوې چې  ۱۱۲پرمختګ لري او په پنځو والیتونو
کې  ۹۱۱۲سروئ بشپړه شوې ده.
د پوهنې وزارت د نوي معلوماتي سیسټم ( )EMISبیاکتل او ازمویل
د پوهنې وزارت معلوماتي سیسټم ته چې نوې پراختیا ورکړل شوې د تخنیکي ټیم له لورې بیاکتل
شو او ازمویل شو د او له  ۴۱۲زیاتو شاخصونو بیا کتنه او ازموینه په سیسټم کې تر سره شوې
ده .د سیسټم د آزموینې او چک کولو رپوټ د  CBA-USAIDادارې سره شریک شو د .
د  ،EMISمعاشونو او تشکیالتو په سیسټمونو کې د ښوونځيو شمېر یو شان کول
د پوهنې وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تر منځ د ښوونیزو مرکزونو د جغرافیايي
نقېو او احصاییوي معلوماتو راټولولو او تصدی کولو او د معلوماتي سیسټمونو د نښلولو او پراختیا
په موخه هوکړه لیک السلیک شو

د  ،چې پر مټ یې د پوهنې وزارت ژمن د تر څو د پوهنې

ستراتیژیک پالن موخو ترالسه کولو او ښوونې او روزنې ته د انډولیز السرسي ،د ښوونیزو
مرکزونو جغرافیايي نقېو او احصاییوي معلوماتو راټولولو او تصدی کولو او معلوماتي سیسټمونو د
پراختیا له الرې د اړتیا وړ ګامونه
پورته کړي .په دې برخه کې پالن چمتو
شو

او د هغه سره سم کړنې تر سره

کېږي.
د  ۹۰والیتونو او کابل ښار  ۹۴۹۱۱بابه
ښوونځي د یو شان کولو د آنالین سیسټم
له الرې په دریو سیسټمونو (،EMIS
معاشونو او تشکیالتو) کې کوډونه
ورکړل شوي دي .د یو شان شویو
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ښوونځیو نوملړ د والیتونو سره د والیتي ټیم د تایید اخیستلو په موخه شریک شو  .دې فعالیت د
پالن سره سم  ۱۹۲پرمختګ کړ د .
امال

او د ښوونکو د ژوندانه وضعیت ښه کول

د  ۹۹۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښار جوړولو او اراض

وزارت د پالن سره سم۴۹۹۴۱ ،

جریبه ځمکه چې  ۱۴۳۱۱هستوګنیزو نمرې کېږي ،د ښوونکو ښارګوټو لپاره د توپوګرافي سروئ ،د
تفصیلي پالنونو جوړول ،د سړکونو د مسیر طرحه او الرښود کتابونه پالن شوي دي.
په  ۹۴والیتونو او  ۹۹سیمو کې  ۹۰۱۹۹جریبه ځمکه چې  ۹۱۴۴۱هستوګنیزې نمرې جوړوي د ښوونکو
ښارګوټو ملکیتونه د نورو ادارو له خوا غصب او نیول شوي دي.
په ټوله کې  ۱۹مورده چې  ۹۱۴۹۹متره مربع ځمکه کېږي او  ۴۱بابه هټ د اوايي ادارو په مرسته د
اومي پخالینې او مصالسې او امنیتي ادارو د شخړو د حل له الرې د زورواکو کسانو او دولتي ادارو
څخه خالص شوي او ولکه شوي دي.
د عادي او پراختیايي بودیجو او ځانګړو اویو په برخو کې د پوهنې وزارت له ټولو ادارو څخه
کلن پلټنه او کتنه ترسره کول
د پوهنې وزارت د داخلي پلټنې (تفتیش) ریاست دنده لري ترڅو د پراختیایي او عادي بودیجې د
لګښت څرنګوالی او تخصی

په منیم ډول د یو ځانګړي کاري پالن له مخې تر پلټنې او کتنې الندې

ونیسي ،او د بودجې د لګښت او نه لګښت اندازه په ډاګه او اړوند مسلولینو ته اړین اانوني وضاحت
وړاندې کړي ،ترڅو د هغه په رڼا کې د کړنو له بمیر او بودجې له تېبی څخه د مرکزي ،والیتي او
ولسوالیو ادارو په کچه آغېزمنه څارنه ترسره شي ،همدارنګه ځانګړو اویو او اانوني سرغړونو ته
اړینه رسېدنه وشي.
په ټولو کچو کې د داخلي پلټنې ترسره کول
د پوهنې وزارت داخلي پلټنې ریاست دنده لري ترڅو د داخلي پلټنې د کړنو میکانیزم د پوهنې وزارت
د پراختیايي ګډونوالو په مرسته او د هغه تړاو د بمرن پلټنې د فعالیتونو سره سم پیاوړ کړي.
په ټوله کې د دې ریاست لخوا  ۳۱ټوکه دوسیې چې  ۹۰ټوکه پالني او  ۹۴ټوکه ځانکړې دوسیې دي
تر پلټنې او کتنې الندې نیول شوي دي.
 ۹۹ټوکه دوسیې د جرمي وصف له امله د اساسي اانون  731مادې سره سم د ال څیړنې په موخه لوې
څارنوال مقام ته استول شوي ۱ ،ټوکه دوسیې  ۹۱۹آسمایي زون اوماندان ته لېږل شوي او د  ۹۹ټوکه
هدایتي دوسیو پایل ې د الرښوونو او سپارښتنو د تېبی په موخه اړوندو څانګو ته اخبار شوي او د
تېبی په اړه یې ډاډ غوښتل شو د .
په معاش او ماکول کې د اضافه اخیستل شویو پیسو په اړه السته راوړنې په الندې ډول دي:
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له ټولو  ۱،۱۹۴،۱۹۱بېرته ستنېدونکو افغانیو څخه  ۹،۱۰۱،۱۱۹افغان

ترالسه شوي او  ۹۹۴،۱۱۳افغان

تر دوران الندې دي.
درېیمه برخه
د بدیل ښوونیز پالن کړنې:
د کرونا وېروس ،د ژوند د ټولو برخو په څېر ،د پوهنې او زده کوونکو زده کړو ته ستر ګواښ د
چې ځانګړي  ،بیړني او نوښتگرو تدابیرو ته اړتیا ده .په کرونايي شرایېو کې ښوونه د عادي
شرایېو په پرتله ډېر سره توپیر لري او د ځینو آسانتیاو او وړتیاوو د شتون سره سره ،په راتلونکي
کې به سترې ننګونې او مسدودیتونه هم شتون ولري.
له دې امله تمه کېږي چې په دې برخه کې زیاتې هلې ځلې وشي او ځانګړو او نوښتگرو کړنالرو
څخه کار واخیستل شي.
له همدې امله د پوهنې وزارت د خپلو وظیفوي مکلفیتونو او د افغانستان د جممور رییس د الرښوونې
سره سم ،ښوونیزو زده کړو د وړاندې کولو پالن د لرې واټن زده کړو او نورو نوښتګرو الرو څخه
په استفادې په پام کې نیولی ،تر څو زده کوونکي په ځانګړو شرایېو کې د ښوونې له ح څخه
برخمن شي .د لرې واټن زده کړو اصلي تمرکز د بدیلو الرو لکه د ټلویزیون ،راډیو او موبایل
کارول دي او همداراز په ځانګړو سیمو کې کوچنیو ټولېدنو/ټولګو ته د ښوونکو له خوا په مستقیم
ډول تدریس د .
د پوهنې وزارت ،په بېالبېلو کچو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو خدمتونو له وړاندې کولو څخه د
ډاډ تر السه کولو په موخه د څارنې او ارزونې پروګرام په کلکه پلی کوي .او په ورته وخت کې ،د
ښوونکو ،سرښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو پروګرامونه هم عملي کېږي.
د پوهنې وزارت د ژمنې سره سم چې د ښوونځي د عمر نورو ماشومانو پر وړاندې لري ،د
خصوصي سکټور سره له نږدې کار کوي تر څو ډاډ تر السه شي چې د دې برخې زده کوونکي له
ورته خدمتونو څخه برخمن شي .د دې لپاره چې د پوهنې وزارت ه ې په دې برخه کې په یو ملي
کمپاین بدلې شي ،له نور دولتي او غیر دولتي ګډونوالو لکه غیر دولتي ملسسو ،مدني ټولنو،
پراختیايي شوراګانو ،والدینو ،مرسته کوونکو وزارتونو (مالیې ،لوړو زده کړو ،اطالعاتو او کلتور،
مخابراتو ،حج او اواافو او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو او اترا ادارې) سره له نږدې
مرسته کوي.
د  ۹۹۱۱کال د عملیاتي پالن د کړنو د پرمختګ د شپږ میاشتني رپورټ سربېره ،د بدیل ښوونیز پالن
پرمختګ هم په الندې دوو برخو کې وړاندې کېږي:
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 د ښوونیزو بدیلو خدمتونو له الرې د عمومي زده کړو ،اسالمي زده کړو ،سواد زده کړو او
لویانو زده کړو ټولو زده کوونکو ته د ښوونیزو خدمتونو برابرول
 د اوودو مماله رخصتیو له فرصت څخه په استفادې د روزنیزو ک وړو او ځاني زده کړو له
الرې د بدیلو زده کړو په برخه کې د ښوونځيو د ښوونکو ،سرښوونکو او مدیرانو وړتیا
لوړول
الف  :د ښوونیزو بدیلو خدمتونو له الرې د عمومي زده کړو ،اسالمي زده کړو ،سواد زده کړو او
لویانو زده کړو ټولو زده کوونکو ته د ښوونیزو خدمتونو برابرول
 .۹په کور کې د زده کوونکو د ځاني روزنې تنییمول
 ۹۲۹په کور کې د زده کوونکو ځاني زده کړې د الرښود سند په پښتو او دري ژبو چمتو کول ترڅو
والدین او د کورن مشران وکوال شي خپل ماشومان او له سواد څخه بې برخې لویو غړو سره په
ځاني زده کړو کې مرسته وکړي.
په بېړنو حالتونو کې د کورن
دري) چمتو شو

سواد زده کړې د تدریس او ارزونې الرښود په دوو ژبو (پښتو او

د  .د عمومي زده کړو د زده کوونکو د ځاني زده کړو د اړتیا وړ الرښود په

پښتو او دري ژبو چمتو شو او وروست نسخه یې د نشراتو ریاست ته د چا

او پوهنې وزارت د

ویب پاڼې له الرې د خپرېدو په موخه سپارل شوې ده.
 ۹۲۱د زده کوونکو او لویانو د زده کړې د دوام په اړه د بېالبېلو (ځاني زده کړو او رسنیو) څخه په
استفادې زده کوونکو او والدینو ته د غږیزو او انځوریزو رسنیو له الرې د پیغامونو رسول
د نشراتو ریاست ،د خپلو خپرېدونکو ابزارو لکه د پوهنې ټلویزیون ،د وزارت ویب پاڼې او د
فیسبو

ټولنیزي پاڼې څخه په استفادې د بدیلو الرو د زده کړې د دوام په اړه اطالع رسونه کړې

ده .سربېره پر دې ،د السته راوړنو او عملي ااداماتو په تبلیغ سره د پوهنې وزارت او د افغانستان
دولت د بدیلې طرحې د تسق په برخه کې په معتبرو ملي او نړیوالو رسنیو کې د اطالع رسونې بمیر
غښتلی کړ د .
 ۹۲۹د زده کوونکو د ځاني زده کړو الرښود سند څخه  ۱میلیونه نسخې او د کورنیو لپاره د سواد زده
کوونکو  ۴۱زره الرښود چاپول
د ښوونکو او زده کوونکو د مېالعوي توکو د چا
بودجوي کوډ د مشخ

سندونه او تخنیکي ځانګړنې چمتو شوي دي او د

کولو لپاره اړتیا ده ترڅو د چا

لپاره د ملي تدارکاتو ادارې ته واستول شي.

 .۱د ټکنالوژۍ او رسنیو له الرې د زده کوونکو روزنه

35

 ۱۲۹د سمعي او بصري درسي توکو د تولید د مدیریت او د ټلویزیونونو او راډیو ګانو د خپرولو د
تنییم لپاره د مدیریتي او اختصاصي ټیم ټاکل او توظیفول
د تولید شویو توکو د کیفیت د تومین لپاره د کیفیت د اندازه کولو یو مشخ

څارنیز ټیم توظیف شو

د .
 ۱۲۱د ټلویزیونونو له الرې د مومونونو د لوست خپرولو لپاره ممال وېش چمتو کول او تصویبول (د
هر ټولګي لپاره په ورځ کې درې درسي ساعتونه د  ۱۱دایقو لپاره ،ټول  ۹۱ساعته ۰۱ ،دایقې د لرې
الرې څخه د سواد زده کړې د لوستونو د وړاندې کولو او  ۹ساعت د ښوونکو د روزلو لپاره)
د لیک لوست برخې د خپرولو ممال وېش وروستی شو او هره ورځ د ماسپښین له  ۴:۱۱بجو څخه تر
 ۴:۰۴پورې خپریږي.
 ۱۲۹د  ۹-۹ټولګي د اساسي مومونونو درسونو او د ساینس ،ریاضي او انګلیسي ژبې د  ۹۱-۳ټولګي
مومونونو د درسونو د بت او د ټلویزیونونو له الرې د خپرولو لپاره د  ۹کسیزه ښوونکو د
ګروپونو ټاکل ،روزنه او توظیفول (د داخلي بودیجې څخه اضافه کاري او ح الزحمه)
د اساسي مومونونو د درسونو د بت لپاره ښوونکي ټاکل شوي او توظیف شوي دي .هغوئ هره
ورځ په ټاکل شویو سټدیوګانو کې د بت شویو درسونو لپاره حاضر وي .سربېره پردې ،د وزیر
صاحب په الرښوونه د بت شویو درسونو د چک او کنټرول لپاره د بیالبېلو ادارو څخه د ارزونې
کمېټه جوړه شوې ده .په دې کمېټې کې د ښوونکو روزنې او څارنې مسلکي غړي شامل دي چې
پخواني بت شوي درسونه ګوري او هغه درسونه چې د بت چارې یې اوسممال روانې دي هره ورځ
تر ارزونې الندې نیسي.
 ۱۲۰د  ۹۱کسیزه ګرو

توظیفول ( ۹تن همغږه کوونکی ۱ ،تنه مسلکي ښوونکي ۹ ،تن الرښود

ښوونکی ۹ ،تن د مرسته کوونکو توکو چمتو کوونکی ۹ ،تن د ښوونکي مربي ،او  ۰تنه د سواد زده
کړې ښوونکي د مخاطب په توګه) د لیک لوست له پروګرام څخه د درسونو د بت او کیفیت د
کنټرول لپاره د پوهنې ټلویزیون له الرې د خپرېدو لپاره (سواد زده کړې معینیت د بودیجې څخه
اضافه کاري او ح الزحمه)
د دې ګرو

 ۴تنه چې  ۹تن همغږه کوونکی ۱ ،تنه مسلکي ښوونکي ۹ ،تن الرښود ښوونکی او  ۹تن د

کمکي توکو چمتو کوونکی دي د وري میاشتې څخه تر اوسممال پورې توظیف شوي دي.
 .۱۲۴د ټلویزیون له الرې د خپرولو لپاره د عمومي زده کړو او سواد زده کړو د  ۹-۹ټولګي د اساسي
ټولو مومونونو او ساینس ،ریاضي او انګلیسي ژبې د  ۹۱-۳ټولګي د مومونونو د سمعي او بصري
درسي توکو تولید
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د پوهنې وزارت ،د ترکیې بنسټ پر مرسته د یو هوکړه لیک له مخې له لومړي ټولګي څخه تر شپږم
ټولګي پوري درسونه په دوو ژبو چې د افغان تر

ښوونځیو لخوا تولیدیږي ترالسه او خپروي .د

پوهنې او ساینس مرکز په ټلویزیون کې هر ورځ د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د
درسونو له  ۴۱څخه تر  ۱۱ویډیو ګانو پورې په ملي ژبو تولیدیږي.
 . ۱۲۹د تصویب شوي ممال ویش سره سم د درسونو د خپرولو لپاره د څلورو ټلویزیونې کانالونو سره
چې په ملي کچه خپرونې لري همغږي او ارارداد
د بدیل پالن د روزنیزو موادو د خپرولو لپاره د رسنیو سره اړینه همغږي تر سره شوې او د پوهنې
وزارت د رهبرۍ د هوکړې په صورت کې د خپرونو په موخه د خصوصي ټلویزیونونو څخه د
استفادې لپاره الزم چمتو والی نیول شو د .
 .۱۲۳د تودو سیمو والیتونو لپاره د  ۹ټلویزیونونو له الرې چې په سټالیټ کې د السرسي وړ دي په
پښتو ژبه د درسونو خپرول
د هغو ټلویزیونونو سره چې د سټالیټ سره نښلول شوي همغږي ترسره شوي او بیې/نرخونه ځینې
ترالسه شوي دي .د پوهنې وزارت رهبرۍ د هوډ نېونې په صورت کې به د نشراتو ریاست الزمې
کړنې ترسره کړي.
 .۱۲۱د تصویب شوي ممال ویش سره سم د اسالمي زده کړو او سواد زده کړو د درسونو خپرولو
لپاره د هغو راډیويي کانالونو سره چې په ملي کچه خپرونې لري همغږي او ارارداد
د افغانستان په کچه د الس رسي وړ راډیو ګانو سره همغږي تر سره شوې او د پوهنې وزارت د
رهبرۍ د هوډ په صورت کې به د نشراتو ریاست په دې برخه کې اادام وکړي.
 . ۱۲۹۱د ټلویزیونونو او راډیو ګانو له الرې د ممال ویش سره سم د درسونو د خپرېدو څخه د څارنې
په موخه د څارنیز ټیم ټاکل او له منیم او کیفیت لرونکو خپرونو څخه د رپوټ وړاندې کول
د ښوونیزې څارنې ریاست مرکزي کارپوهان دم ګړۍ د بت شویو درسونو په ارزونه او کنټرول
بوخت دي .د هغوئ د رسمي خپرونو په پیلېدو سره څارنیز غړي او والیتي ټیمونه د درسونو د
خپرېدو د څرنګوالي او کیفیت د تعقیب په موخه توظیف کېږي .د ټیمونو ټاکل کېدل د درسونو د
خپرولو پالن د مشخ

کېدو او د ټلویزیون او راډیو د تثبیت څخه وروسته ترسره کېږي.

 .۹په کوچنیو ټولېدنو کې د زده کوونکو حووري روزنه په هغو سیمو کې چې ټلویزیون ته الس
رسی نلري
 ۹۲۹په کوچنیو ټولېدنو کې د زده کوونکو او سواد زده کوونکو د حووري زده کړو د الرښود چمتو
کول تر څو زده کوونکي او ښوونکي په هغه سیمو کې چې ټلویزیون ته الس رسی نلري خپل
درسونه په کوچنیو ګروپونو او خالصه هوا کې دایر کړي.
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د سواد زده کړو معینیت په کوچنیو ټولېدنو  ،خالصې هوا ،فردي او کورن

او لرې الرې څخه د

سواد زده کړې الرښود چې په بېړنیو حاالتو کې د سواد زده کړې په بدیل پالن کې شامل د
والیتونو ته د تېبیقي پالن ،د پروګرامونو د تېبی د څرنګوالي ډیاګرام او د رپوټ ورکولو فارمټ
سره یوځا په رسمي بله استولي دي .تر دې دمه د سواد  ۱۱۹۱۰تنه زده کوونکي تر رورنې الندې
نیول شوي دي.
همدارنګه په کوچنیو ټولېدنو کې د عمومي زده کړو زده کوونکو د حووري روزنې الرښود په
دواړو ژبو جوړ او د نشراتو ریاست ته استول شو د  .یادولو وړ ده ،چې په یو شمېر والیتونو کې
له همدې الرښود څخه په استفادې د پوهنې مسلولینو پروګرامونه تنییم کړي او یو شمېر مرسته
کوونکو ملسسو خپل د سیمه اییزو او چټکو زده کړو د تدریس چارې د دې الرښود سره سم پیل
کړي دي.
 .۹۲۱د هغو کلیوالي سیمو تثبیتول چې ټلویزیون ته الس رسی نلري (والیت ولسوال او کلي)
د یوې ځ انګړې فورمې له مخې د ټلویزیونونو او راډیو ګانو د خپرونو د پوښښ په اړه معلومات د
والیتونو په کچه راټول شوي دي.
 .۹۲۹په کوچنیو ټولېدنو کې د زده کوونکو او سواد زده کړیاالنو تنییمول او د شاوخوا  ۱زره
ښوونځيو د مخ پر مخ درسونو مخ ته وړل
د عمومي زده کړو په پروګرام کې د زده کوونکو زده کړې په یو شمېر والیتونو لکه زابل ،پکیتا او
کنړ کې په کوچنیو ټولېدنو کې په خالصه هوا کې پیل شوي دي .همدارنګه یو شمېر مرسته کوونکي
ملسسې چې د سیمه اییزو او چټکو زده کړو له الرې د ښوونیزو خدمتونو د تېبی مسلولیت لري د
یاد الرښود څخه په استفادې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
 .۰د زده کوونکو د ښوونیز پرمختګ څخه څارنه او ارزونه
 .۰۲۹په بېړنیو حاالتو کې د زده کوونکو او سواد زده کړیاالنو د ښوونیز پرمختګ ارزولو لپاره د
الرښود سند جوړول
د بدیل روزنو پروګرام له الرې د سواد زده کوونکو د ارزولو سند د کورن

سواد زده کړې په

الرښود کې شامل د چې چمتو او وروستی شو د  .همداراز ،د عمومي زده کړو د بدیل روزنیزو
خدمتونو له وړاندې څخه د څارنې الرښود په دواړو ژبو چمتو او چاپیږي او د وزارت د ویب پاڼې
له الرې به هم خپور شي.
 ۰۲۱په هغو سیمو کې چې ټلویزیون ته الس رسی نه وي په کور او کوچنیو ټولګو کې د زده کوونکو
د ځاني زده کړې او سواد زده کړې د څارنې لپاره د والیتي او ولسوال د څارنیزو ټیمونو ټاکل
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د والیتونو او ولسوالیو په کچه څارنیز ټیمونه شتون لري ،دوئ د بدیل پالن د روزنیزو پروګرامونو
له خپرولو وروسته چې د کړنالرو له مخې چې د بدیلو زده کړو په الرښود کې په پام کې نیول
شوي دنده ورکول کېږي او د خپلو کړنو رپوټ ورکوي.
ب :د اوودو مماله رخصتیو له فرصت څخه په استفادې د روزنیزو ک وړو او ځاني زده کړو له
الرې د بدیلو زده کړو په برخه کې د ښوونځيو د ښوونکو ،سرښوونکو ،مدیرانو او نور کارکوونکو
وړتیا لوړول
 .۹په کور کې د ښوونکو او مدیرانو ځاني روزنه
 ۹۲۹په کور کې د ښوونکو او مدیرانو د ځاني روزنې لپاره د الرښود سند چمتو کول
په بېړنیو حالتونو کې د ښوونکو ،مدیرانو او سواد زده کړو آمرینو د وړتیا لوړولو او ارزولو
الرښود په پښتو او دري ژبو چمتو شو د .
 ۹۲۱د ښوونکو او مدیرانو د ځارني وړتیا لوړلو ک وړې چمتو کول
د ښوونځيو د مدیرانو د مېالعې لپاره د روزنیزو توکو او ملپاڼو چې د ښوونکو او مدیرانو د ځاني
زده کړې د دورې اړوند د مېالعې او ارزونې الرښود او د ارزونې کړنالره پکې شامله ده چمتو
شوي دي.
 ۹۲۹د پوهنې وزارت په ویب پاڼه کې د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو روزنیزې ک وړې ،د
برېښنايي الرښود نسخه او د  ۹۱-۹ټولګي پورې د ښوونکو الرښود کتابونو او سواد زده کړو کتابونو
خپرول
د پوهنې وزارت او سواد زده کړو معینیت په ویب پاڼو په بېړنیو حالتونو کې د سواد زده کړو د
ښوونکو ،مدیرانو او آمرینو د وړتیا لوړولو او ارزولو الرښود برېښنايي نسخه خپره شوې ده.
همدارنګه ټول روزنیز توکي لکه د ښوونکو د وړتیا لوړولو الرښود او ک وړه د پوهنې وزارت په
ویب پاڼه هم خپړه شوې ده.
 ۹۲۰د ښوونکو د روزنې  ۱۱۴زره روزنیزو ک وړو چاپول او وېشل (د ځاني زده کړې د الرښود په
ګډون) ،د هرې ک وړې د چا او لېږد لګښت  ۳۴افغان
د ښوونکو د روزنې لوې ریاست د ښوونځیو د ښوونکو او سرښوونکو د اړتیا وړ  ۱۱۴زره ټوکه د
مېالعې کتابونو سندونه چمتو شوي دي.
 .۱د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو څارنه او ارزونه
 ۱۲۹د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو د پرمختګ ارزولو لپاره د الرښود جوړول
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د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو د ارزونې څرنګوالی په بېړنیو حالتونو کې د سواد زده کړو د
ښوونکو ،مدیرانو او آمرینو د وړتیا لوړولو په الرښود کې شامل د او بشپړ شو د  .همدارنګه د
ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو پرمختګ ارزولو الرښود د مېالعې موادو په ملپاڼه کې شامل
د .

40

څلورمه برخه
د مالي لګښتونو لنډیز
ټوله

عادي بودیجه

پراختیايي بودیجه

ټول

35,303,308,278.67

2,688,602,443

37,991,910,722

بودیجه
په رام

پنځه دېرش میلیارده او درې سوه دوه میلیارده او شپږ سوه او اته اتیا اووه دېرش میلیارده او نهه سوه یو نوي
په تورو درې میلیونه او درې سوه او اته زره او میلیونه او شپږ سوه دوه زره او څلور میلیونه او نهه سوه لس زره او اووه
سوه دوه ویشت افغانۍ
سوه درې څلوېښت افغانۍ
دوه سوه اته اویا اعشاریه اووه شپیته
افغانۍ
د  7311مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت پالن

د لګښت
پالن

د عادي بودیجې اندازه چې د مالي
کال د لومړیو شپږو میاشتو د لګښت
لپاره پالن شوې وه

د پراختیاي ي بودیجې اندازه چې د
مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د
لګښت لپاره پالن شوې وه

ټوله بودیجه

په رقم

17,651,654,139.34

1,344,301,221.50

18,995,955,360.84

په تورو

اووه لس میلیارده او شپږ سوه یو
پنځوس میلیونه او شپږ سوه څلور
پنځوس زره او یو سل او نهه دېرش
اعشاریه څلور دېرش افغانۍ

یو میلیارده او درې سوه څلور
اته لس میلیارده او نهه سوه پنڅه نوي
څلوېښت میلیونه او درې سوه او یو میلیونه او نهه سوه او پنځه پنځوس
زر او دوه سوه یو ویشت اعشاریه زره او درې سوه شپیته اعشاریه څلور
اتیا افغانۍ
پنځوس افغانۍ

د  7311مالي کال د لومړیو شپږو میاشتو د بودیجې لګښت په مبلغ او سلنه

د بودیجې لګښت
په رقم

په تورو

د عادي بودیجې لګښت
په سلنه
په مبلغ
44%
15,590,990,477

د پراختیاي ي بودیجې لګښت
په سلنه
په مبلغ
35.6%
955,812,372

نهه سوه پنځه
پنځه لس میلیارده او پنځه
څلور
پنځوس میلیونه او پنځه دېرش
سوه نوي میلیونه او نهه
څلوېښت اته سوه دولس زره او اعشاریه شپږ
سوه نوي زره او څلور سوه
درې سوه دوه اویا
سلنه
سلنه
اووه اویا افغانۍ
افغانۍ
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پنځمه برخه
د پام وړ ستونزې او وړاندیز شوې حل الرې
د پام وړ پرمختګونو او السته راوړنو سره سره ،الهم د پوهنې وزارت د عملیاتي پالن د پلې کېدو پر
وړاندې یوشمېر ستونزې او ننګونې شتون لري چې د پروګرام/ادارې په کچه ورڅخه په الندې توګه
یادونه کېږ :
اداره/
پروګرام

وړاندیز شوې حل الرې

د پام وړ ستونزې /ننګونې
کیفیت او تړاو

عمومي
زده کړې

 چا

شوي درسي کتابونه په ټاکلي

وخت د زده کوونکو په وا

کې نه

ورکول کیږي.

 د کتابونو د چا

او وېشلو لپاره دې سمه

پالن جوړونه وشي او اړینه بودجه دې
ورته ځانګړې شي.

 د عمومي زده کړو له ښوونځیو څخه
د معیاري څارنې نه ترسره کېدل.

 د څارنیزه غړو د روزلو او له ښوونځيو
څخه د منیمې څارنې ترسره کولو په موخه

 دعمومی زده کړو  ۲25ښوونکو

الزمه بودجه په پام کې ونیول شي
 د لوړو زده کړو وزارت او ښوونکو د

ظرفیت ټیټوالی
 د کرونا ویروس له کبله عمومي

روزنې له الرې دې د ښوونکو وړتیاوې
لوړې شي.

ارنېین

 د ښوونیزې بدیلې طرحې ته د ټولو د
السرسي په برخه کې آسانتیا رامنځته کول.
اسالمی
زدکړې

 چا

شوي درسي کتابونه په ټاکلي

وخت د طالب العلمانو په وا

کې نه

ورکول کېږي
د ښوونیز
نصاب
پراختیا

زده کړې خوندي چاپېریال نشتون

او

د
ښوونکو

 د نصاب پراختیا د ودان

لپاره دې اړینه

بودجه په پام کې ونیول شي.
 د کارکوونکو د وړتیاو لوړولو لپاره

 د کارکوونکو د کاري وړتیا ټیټوالی
 د هرات والیت د شینډنډ ولسوال

لپاره پوره بودجه په پام کې ونیول شي او
پر وخت پالن جوړونه سرته ورسیږي.

 د نصاب پراختیا لوې ریاست د
کارکوونکو لپاره د مناسبې ودان

 د اسالمي زده کړو د کتابونو چا

او وېشلو

روزنیز پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
د

ښوونکو د روزنې کمپلکس رغنیزې

 د هرات والیت شینډنډ ولسوال

د کمپلکس د

رغنیزو چارو ارارداد دې دولتي تصدۍ ته
42

روزنه

چارې د نا امن

او ارادادي شرکت د

بې غورۍ له امله ځنډېدلي دي.
 د ښوونکو وړتیاوې تر دې دمه نه
دي ارزول شوي.
سواد
زدکړې

 د وړتیا پر مټ ښوونیز نصاب د
اصال

او بیاکتنې او اړتیا وړ

روزنیزو موادو برابرولو لپاره د
بودجې نه شتون.
 په چارو کې د نصاب پراختیا له
آمریت سره د یونیسکو ادارې نه
همغږۍ

ورکړل شي او د یادې پروژې چارې دې
پیل شي.
 د تصدی

ورکولو سیسټم وروستی او د

ښوونکو ارزونه ترسره شي.
 د ښوونیز نصاب د اصال

او بیا کتنې او

روزنیزو موادو چمتو کولو په موخه الزمه
بودجه په پام کې ونیول شي.
 د یونیسکو موسسې کارکوونکي دې د نصاب
الزمه همغږي

پراختیا له آمریت سره
رامنځته او ټینګه کړي.

 د سواد زده کړې پروګرام د ښوونیز نصاب

 د سواد زده کړې پروګرام د ښوونیز

چوکاټ او درسي مفرداتو د ښه والي په

نصاب چوکاټ او درسي مفرداتو د

موخه الزمه بودجه په پام کې ونیول شي.

ښه والي په موخه د اړتیا وړ بودجې

(لومړۍ او دویمه دوره)

نه نشتون 7(.او 2دوره)
ساینس

 د خامو موادو کموالی

مرکز

 د ساینس او کمپیوټر په البراتوارونو
د عمومي زده کړو ښوونځيو د تجمیز

پروخت کړنه ترسره کړي.

په موخه د بودجې نه شتون او د
ارارداد شویو پروژو د ستونزو د

عمومي زده کړو ښوونځيو د تجمیز لپاره دې

حل په موخه ،مالیې وزارت ته د آترا

د اړتیا وړ بودجه په وا

کې ورکړل شي

ادارې لخوا د بودیجې نه لیږدول.

او د آترا ادارې لخوا دې بودجه انتقال شي.

 په اداره کښې د غیر مسلکي کسانو

 د دې ادارې په بستونو کې دې د آزادې

 د موسسو او دولتي ادارو تر منځ د
همغږۍ کمزورتیا
څارنه

تدارکاتو مسترم ریاست الزمه الزمه او
 د ساینس او کمپیوټر په البراتوارونو د

ګمارنه.

ښوونیزه

 د اړتیا وړ خامو موادو پیرلو په موخه دې د

 په  71والیتونو کښې د امنیتي
ستونزو له امله له یو شمېر ښوونځيو
څخه څارنه ترسره نشوه.
 له ښوونځيو څخه د څارنې په موخه
د ټرانسپورتي وسایېو نه شتون.

سیال له الرې وړ کسان وګمارل شي.
 د دولتي ادارو لخوا د مرستندویه ملسسو
سره منیمه او مستقیمه همغږي ترسره شي.
 په هېواد کې د سولې تأمینول
 له ښوونځيو څخه د منیمې څارنې ترسره
کولو په موخه د څارنیزو غړو لپاره دې
ټرانسپورټي وسایط برابر کړا شي او یاهم
کرایه دې په پام کې ونیول شي.
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 د څارنې د ځینې غړو د مسلکي کچې
ټیټوالی.

 د څارنې غړو مسلکي کچې لوړولو په
موخه دې روزنه ورکړل شي او یاهم

 د والیت او ولسوالیو د څارنیزو غړو
د مسلکي کچې دلوړولو په موخه د

مسلکي کسان دې د رشتې سره سم ځا
پرځا کړا شي.
 د څارنی د غړو د مسلکی کچی لوړولو په

بودجوي امکاناتو نه شتون.
 د ښوونځيو پروګرامونو په اصال
لکه د ښوونکو پالن د بدلون او یا د
رشتې خالف د درسي زُمرې په اړه
د صالحیت نه تفویوول.

موخه دې د اړتیا وړ بودجه په پام کې
ونیول شي.
 د څارنې غړو ته دې صالحیت ورکړل شي
ترڅو د ښوونځيو د نیمګړتیاوو او لږکېو په
اړه چې د زده کړې په کیفیت باندې ناوړه
آغېزه لري اړینې کړنې ترسره او لوړ پوړي
چارواکي له خپلو کړنو خبر کړي.

ودان او
بیخبناوې

 د پروژو د تېبی کمزور

او ټکنی

بمیر

 د پروژو د تېبی بمیر دې پیاوړ شي او د
تدارکاتو په پړاوونو کې دې آسانتیا رامنځته

 د خوست والیت د نمونه وي پروژې
لپاره د بودجې نشتوالی او د هرات

شي.
 دخوست والیت نمونه وي پروژې لپاره دې

والیت پروژې لپاره د غیر مرکز

بودجه په پام کې ونیول شي او د هرات

مواعیت ټاکل.

والیت د پروژې د مواعیت د مرکزي کولو

 د تدارکاتي پروژو وخت

غزېدل،

امنیتي ستونزې او د تیرو کلونو
باایات
 د ساختماني پروژو د څار په موخه
د والیتي او مرکزي انجنیرانو
کموالی.
 ټولنیز ستونزې

په برخه کې دې چې یوه ټولنیزه ستونزه ده
الزمه همغږي ترسره شي.
 د تیرو کلونو باایات دې تصفیه کړا شي.
 د ودانیزو پروژو د څار په موخه دې
مرکزي او والیتي انجنیران وګمارل شي.
 د پروژو ارارداد دې وړتیا لرونکو
شرکتونو ته ورکړل شي.

 د شرکتونو وړتیاوو کموالی

 بودجې سرچینو موندنه.

 بودجی نه شتون

 د تعدیالتو کموالی

 تعدیالت.

 د ښوونځیو د ودانیو جوړولو لپاره

 د کره اراامو او احصایې نشتون

لومړیتونه په ګوته شي او د جایدادونو په
هکله کره او دای معلومات په ټاکلي وخت د
ترسره کوونکو په وا

ورکړل شي.
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خپرونې

 د چاپي کمپن

فعالیت د ارار داد

 ټاکل شوې کمېټه دې د ستونزې د حل په
موخه خپل رپوټ په لیکلي بله وړاندې کړي

موادو سره سم ند .


تر د چا

شوېو کتابونو د وېش لړۍ پیل

شي.
انډولیز الس رسی
عمومي

 د کرونا ویروس د سرایت سره سم د

 د ارنېین وضعیت ختمېدل او د آنالین او

عمومي ارنېین اعالنولو له کبله د

رسمي زده کړو لپاره دې منیم ډیتابیس

زده کوونکو د جذب بمیر د ځنډ سره

جوړ شي.

زده کړې



مخ شو او د عمومي زده کړو د جذب

 د ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو په اړه د

او شمولیت په اړه کره معلومات په

سرو په الره اچولو لپاره دې بودجه په پام

الس کې نشته.

کې ونیول شي.

له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو

 د روزنیزو ورکشاپونو د ترسره کولو او

په اړه د کره معلوماتو نه شتون او د

عامه پوهاوي کمپاینونو په الره اچولو لپاره

سرو

د ترسره کولو په موخه د

بودجی نشتوالی .


دې بودجه په پام کې ونیول شي.


د ځانګړو اړتیا لرونکو ماشومانو سروئ

د ځانګړو زده کړو په برخه کې د

دې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې په

پوره بودجې نشتون

همغږۍ ترسره شي.

 د هر اړخیزو زده کړو او د ماشوم
دوستانه

ښوونځيو

د

روزنیزو

ورکشاپونو او د نجونو د شمولیت په
برخه

کښې

د

عامه

پوهاوي

کمپاینونو ترسره کولو لپاره د
بودجې نشتوالی.
 د هیواد په کچه د ځانګړو اړتیاو
لرونکو ماشومانو (معلول ،معیوب)
په اړه د کره معلوماتو نه شتون.
اسالمي
زده کړې

 د کرونا ویروس د سرایت او د

 د ارنېین وضعیت ختمېدل او د آنالین او

عمومي ارنېین له کبله د طالب

رسمي زده کړو لپاره دې منیم ډیتابیس

العلمانو د جذب لړۍ د ځنډ سره مخ

جوړ شي.

شوه او د دې پروګرام د جذب او
شمولیت په اړه کره معلومات په الس

 د تجمیزاتو د پېرلو په موخه دې بودیجه
ځانګړې شي.
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کې نشته.
 د

ښوونیزو مرکزونو لپاره د

تجمیزاتو پیرل د بودجې د نشتون له
امله نه د ترسره شو .
ښوونیزه

 د هغه

څارنه

ښوونکو د کار پایلو د

ارزونې په اړه چې د تکوریني

 د ښوونیزې څارنې د غړو کلن

ارزونه دې

ترسره شي.

ارزونې په روزنه کې ګډون کړ
نه پاملرنه
ښوونکو

 د کرونا ویروس د سرایت او د

 د ارنېین وضعیت ختمېدل او د آنالین او

عمومي ارنېین له کبله د زده

رسمي زده کړو لپاره دې منیم ډیتابیس

کړیاالنو د جذب لړۍ د ځنډ سره مخ

جوړ شي.

روزنه

شوه او د دې پروګرام د زده کړیاالنو
د جذب او شمولیت په اړه کره
معلومات په الس کې نشته.
آغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکی مدیریت
 په بېالبېلو ډیپارټمنټونو کې د د

 د ډیپارټمنټونو په تشو بستونو کې علمي او

نصاب

علمي او مسلکي غړو کموالی (725

مسلکي غړي وګمارل شي او کارکوونکو ته

پراختیا

موجود بستونو کې تر اوسه ګمارنه

دې مناسب کاري چاپېریال او دفتري

نه ده ترسره شوې) او د مناسب

تجمیزات برابر کړا شي.

ښوونیز

کاري چاپیریال او دفتري تجمیزاتو
کموالی د کارونو د خنډ او ځند المل
شو .
ښوونکو
روزنه



د ښوونځيو اداري کارکوونکي د

 د ښوونځيو د اداري کارکوونکو د روزلو په

ښوونځي د مدیریت او منجمنټ په

موخه دې الزمه بودجه د دې ریاست په

برخه کې پوره وړتیا نلري

وا

کې ورکړل شي.

 د ښوونکو د روزنې د والیتونو او

 د ولسوالیو او والیتونو د دارالمعلمینونو

ولسوالیو دارالمعلمینونو د استادانو

استادانو ته د منېقوي معاش ورکولو لپاره

لپاره د بودجې د نشتوالي له امله

الزمه بودجه په پام کې ونیول شي.

منېقوي معاش ند اجرا شو .
سواد
زده کړې

 د مرکز او والیتونو په کچه د سواد

 د سواد زده کړې دښوونکو او کارکونکو د

زده کړې د ښوونکو او کارکوونکو

ظرفیت لوړولو په موخه د اړتیا وړ بودجه
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د

ظرفیت

لوړولو

ورکشاپونو لپاره

روزنیزو

د بودجی نه

شتون.

په پام کې ونیول شي.
 د چټکو زده کړو په اړه د ښځینه ښوونکو د
ظرفیت لوړولو په موخه د بودجې په پام

 په لرې پرتو او اړمنو سیمو کې په

کې نیول

ځانګړو چټکو زده کړو کې د ښځینه

 د پوهنې ریاستونو لخوا د راپور چمتو کولو

ښوونکو روزنه د بودجې د نشتوالي

ورکولو په برخه کې پوره مسلولیت ادا

له امله نه ده ترسره شوې.

کړي.

 د پوهنې ریاستونو لخوا د راپور

 د سیمه اییزو زده کړو مرکزونو جوړولو

ورکولو په برخه کښې ځنډ او په

لپاره دې بودجه په پام کې ونیول شي او د

ځېنو سیمو کښې د امنیت د نشتوالي له

ځمکو برابرولو په برخه کې دې خلک

امله په چارو کې ځنډ رامنځته شو

همغږه او فعاله ونډه واخلي.

.
 د سیمه اییزو زده کړو مرکزونو
جوړولو لپاره د بودجې نشتوالی او
یادو مرکزونو ته د ځمکې برابرولو
په برخه کې د خلکو نه همغږي.
ساینس

 د مسلکي کسانو کموالی.

مرکز

 د ریاضي او ساینس ښوونکو او
مستسورانو د ظرفیت لوړولو په
برخه کې د بودجې کموالی.

 په تشو بستونو کې دې مسلکي کسان وګمارل
شي.
 د ریاضي او ساینس ښوونکو او مستسورانو
د روزلو په موخه الزمه بودجه په پام کې
ونیول شي.

ښوونیزه
څارنه

 په هغه ولسوالیو کښې چې د پوهنې

 ولسوالیو او والیتونو ته له مرکز څخه په

مسلکي کسان چې د ښوونکو سره

ښه امتیاز د څارنې مسلکي غړي وګمارل

مرسته وکړي د نشتون له امله د

شي.

څارنیزو غړو نه ګمارل.

 د پوهنې والیتي مسلولین دې د څارنیزو

 له ښوونځيو څخه د ښوونیزو څارنو

راپورونو په چمتو کولو او مرکز ته پر

د راپورونو پر وخت وړاندې کولو

وخت استولو برخو کې پوره مسلولیت ادا

کښې

دپوهنې والیتي مسئولینو نه

کړي.

همکاري.
بشري
سرچینې

 د سیسټم د رامنځته کولو او پراختیا

 د سیسټم د رامنځته کولو او پراختیا لپاره دې

په اړه د کافي سرچینو نشتون ،اړینه

کافي سرچینې په پام کې ونیول شي او د
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ده چې دا فعالیت د ملکي خدمتونو او
اداري اصالحاتو د خپلوا

کمېسیون

اداري اصالحاتو کمېسیون سره دې همغږي
ټینګه شي.
 د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو

په همغږي ترسره شي.
 د ملکي خدمتونو او اداري اصالحاتو
کمېسیون له الرې د کارکوونکو د
ګمارنې بمیر غزېدل

کمېسیون لخوا د ګمارنې بمیر ګړند شي.
 نوماندان دې د اداري اصالحاتو د کمېسیون
لخوا د مسلک او رشتې ،تسصیلي درجې او

 داچې ښوونکي د یاد کمېسیون له

معیارونو سره سم معرفي کړاي شي.

الرې معرفي کیږي ،پیژندل شوي
نوماندان د بېالبېلو الملونو له امله په
شرایط برابر نه وو نو ځکه د تعیناتو
بمیر د ځنډ سره مخ شو.
داخلي
پلټنه

 د پراختیایي کارکوونکو د ارار داد

 د پراختیايي کارکوونکو ارارداد دې تمدید

ترڅو د

شي ترڅو اړوند چارې تنییم او همغږه شي

نه شتون ددې المل شو

پراختیایې بودجې پالن جوړ نشي.
 د تشکیل کموالی ددې المل شو
ترڅو ځینو ځانګړو مواردو ته

او د رسمي کارکوونکي

دې رسمي

بورسونو ته معرفي شي.
 د تشکیل زیاتوالی

رسېدنه ونه شي.
معلوماتي
ټکنالوژي
د ښوونې
او

 برېښنايي حاضرۍ سیسټم د بودجې د
نه موجودیت په وجه غیر فعال د .
 د ځینو والیتونو څخه د راپورونو پر
وخت نه را رسیدل.

روزنې

 د برېښنايي حاضرۍ د فعالولو په موخه دې
بودجه په پام کې ونیول شي.
 د راپور ورکولو د طرزالعمل سره سم د
راپورونو را استول او د طرزالعمل
تېبیقول.

اداره
نورې

 د هوکړه لیکونو په السلیک کې ځنډ.

ادارې

 د احصائې او معلوماتو د ملي ادارې

 د هوکړه لیکونو د السلیک لپاره څرګنده
کړنالره په پام کې ونیول شي.

له لوري د ښوونځي په عمر برابر

 د احصائې او معلوماتو د ملي ادارې سره د

ماشومانو د معلوماتو پر وخت نه

اړوند معلوماتو د ترالسه کولو په برخه کې

استول کېدل

دې پوره همغږي ترسره شي.
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