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بسم هللا الرحمن الرحیم

د پوهنې وزیر پیغام
ښوونه او روزنه د یو مترقي ،ارام او له بېوزلۍ څخه پاک هېواد بنسټ او بنسټیزه بیخ بنا جوړوي چې د پراختیا ،ځان پېژندنې او ملي هویت
په پیاوړتیا ،اغېزمنې ادارې او د هېواد په سوله او ټیکاو کې بنسټیز رول لري .یوه لوستې ټولنه د ډېر اغېزمن اقتصادي او فکري مؤلدیت
لرونکې وي چې له امله ی ې د ژوند شرایط پکې ښه والی مومي .د تېرو دوه لسیزو په اوږدو کې تجربو ښودلې ده چې د هېواد وګړي ښوونې او
روزنې ته لېواله دي او د پوهنې د هر اړخېزې السته راوړلو لپاره غوښتنه زیاته شوې ده .دا غوښتنه د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په
لور د هېواد د وګړو او اوسېدونکو راتلونکی لید روښانه کوي.
پرته له شکه چې د تېرو کلونو په اوږدو کې ،ښوونې او روزنې ته د نارینه او ښځینه ماشومانو ،او ځوانانو او لویانو د الس رسي په برخه کې د
پام وړ پرمختګونه تر سره شوي او روزنیزې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي .د دې پرمختګونو او السته راوړنو سره سره ،ال ه د انوولیز او
کیفیت لرونکې ښوونې او روزنې چوپړتیاوو پر وړاندې د پام وړ ننګونې شتون لري او کیفیت لرونکې ښوونې او روزنې ته د هېواد د ټولو وګړو د
السرسي زمینه په انوولیزه توګه نه ده برابره شوې .کیفیت لرونکې ښوونې او روزنې ته د السرسي حالت په ښاري او کلیوالي سیمو کې سره
توپیر لري .د هېواد په کچه د ښوونیزو مرکزونو د رامنځته کولو ،جوړولو او بیا رغولو سره سره ،ال ه په دې برخه کې د خلکو اړتیاوې په بشپړ
ډول سره نه دي پوره شوي او د ښوونځي په عمر برابر ،ګڼ شمېر ماشومان ښوونې او روزنې ته السرسی نه لري .د مسلکي ښوونکو کمښت یو
له مهمو ننګونو څخه شمېرل کېږي چې د ښوونې او روزنې پر کیفیت باندې ی ې ناوړې اغېزې کړي دي.
د پوهنې وزارت هوډ لري تر څو د شته ستونزو د حل په موخه د ستراتیژیک او عملیاتي پالنونو په چمتو کولو او پلي کولو سره چې پکې
بېالبېلې ستراتېژیانې وضع شوي دي ،کیفیت لرونکې او انوولیزې ښوونیزې او روزنیزې چوپړتیاوې د هېواد د اتباعو د اړتیاوو سره س وړاندې
کړي .له دې امله د ښوونې او روزنې د پروګرامونو د تطبیق مالتړ باید د یو روڼ او ځواب ویونکي مالي او اداري سیسټ له الرې تر سره شي .د
څارنې او ارزونې سیسټمونه باید په ټولو کچو کې غښتلي شي او د پوهنې د کیفیت د ښه والي او مالتړ په موخه د خلکو ،مدني ټولنې او
خصوصي او دولتي سک ټور سره یوه غښتلې او متقابله اړیکه رامنځته شي.
د تېرو کلونو د پرمختګونو په دوام ،په  9911کال کې د پوهنې وزارت د بدیلو زده کړو پروګرام په طرحې او تطبیق سره ،په کروناي ي شرایطو
کې ښوونې او روزنې ته د زده کوونکو د السرسي زمینه د لرې واټن زده کړو له الرې د راډیو او ټلویزیون او پوهنې وزارت د مجازي پاڼو څخه په
استفادې ،برابره کړې او د پام وړ پرمختګونه لري.
معلوماتو ته د وګړو السرسي قانون ته په ک تو او په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکولو په موخه ،د کړنو او السته راوړنو د رپوټ خپرولو لړۍ
ته په ک تو ،د پوهنې وزارت د  9911کال رپوټ چې په درېیو (کیفیت او تړاو ،انوولیز السرسی ،اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکي مدیریت)
برخو کې تر سره شوي فعالیتونه ،السته راوړنې او د پام وړ ننګونې په ډاګه کوي وړاندې کېږي.
په درناوي
رنگینه "حمیدي"
د پوهنې وزارت سرپرسته
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پیالمه
د پ وهنې د رې ی مل ي س تراتیژیک پ الن د پ وهنې س تراتیژیکو موخ و د الس ته راوړل و پ ه موخ ه د پنځ و کلون و (-9911
 )9011لپ اره ج وړ ش و د  .دی اد پ الن عمل ي تطبی ق د  ۹۹۱۱ک ال څخ ه پی ل ش و او پرمختګون ه د ځان ه س ره
لري.
د پ وهنې وزارت د درې ی مل ی س تراتیژیک پ الن د ښ ه تطبی ق لپ اره ،کلن ي عملی اتي پالنون ه پ ه مل ي ،والیت ي او
ولسوالۍ کچه جوړ او پراختیا مومي.
پ ه عملی اتي پ الن ک ې کلن ۍ م وخې ټاک ل کې ږي او پ ه مل ي ،والیت ي او ولس والۍ کچ و ک ې ت ر تطبی ق الن دې نی ول
کې ږي ،ل ه هم دې امل ه د  9911ک ال لپ اره عملی اتي پ الن د س تراتیژیک پ الن پ ه رڼ ا ک ې پ ه مل ي ،والیت ي او ولس والۍ
کچ و ج وړ او پ ه بېالبېل و کچ و ک ې د مس ؤولینو پ ه واک ک ې ورک ړل ش و د  ،ت ر څ و د ی اد پ الن پ ه تطبی ق س ره
کلنۍ موخې او پایلې په الس راوړي.
د رپ وټ ورکول و او اخیس تلو سیس ټ چ ې د م دیریت ی و مه اص ل ګ ل کې ږې ،د هغ ه پ ر بنس ټ ل ه ی وې خ وا روڼتی ا
او حس اب ورک ول چ ې د مرس تندویانو او پروګرامون و تطبی ق کوونک و لپ اره خ ورا اړی ن د رامنځت ه کې ږي او ل ه ب ل
پل وه د بېالبېل و کچ و م دیران او مس ؤولین د پالنون و د تطبی ق او فع الیتونو د پرمخت ګ ل ه څرنګ والي څخ ه
معلوم ات ترالس ه ک وي او د س تونزو پ ه مون دلو او ح ل کول و ک ې چ ې د فع الیتونو د پرمخت ګ د خن و الم ل ګرځ ي
اړینې او پر وخت کړنې تر سره کوي.
د پ الن او ارزون ې ل وې ریاس ت د س تراتیژېکې څ ارنې او ارزون ې ریاس ت اړون د د څ ارنې او راپ ور ورکول و څانګ ه ه ه
ک وي ترڅ و د پ وهنې س تراتیژیکو موخ و د الس ته راوړول و پ ه موخ ه د پ وهنې وزارت د اوږد مهال ه او لن و مهال ه
(س تراتیژیک او عملی اتي) پالنون و د تطبی ق ل ه څرنګ والي څخ ه چ ې د س تراتیژیکو موخ و ترالس ه کول و پ ه موخ ه
ج وړ او ت ر اج را الن دې نی ول کې ږي څارن ه ترس ره او ل ه مخ ې ی ې د کړن و د پرمخت ګ میاش تني ،درې میاش تني او کلن ي
رپوټون ه چمت و او د اړون د مس ؤولینو پ ه واک ک ې ورک ړي ،ترڅ و د ادارې بیالبیل ې س ط ې د الس ته راوړن و ،س تونزو
او ننګون و ،ق وت او کمزورتی اوو پ ه اړه معلوم ات ترالس ه او د چ ارو پ ه س مون او راتلونک و پالنون و پ ه پراختی ا ک ې
ورڅخه ګ ټه پورته کړي.
د پ وهنې وزارت د الس ته راوړن و او کړن و د پرمخت ګ رپوټون و پ ه ل ړ ک ې د  ۹۹۱۱ک ال د عملی اتی پ الن د کړن و د
پرمخت ګ او ترالس ه ش ویو پ ایلو کلن ی رپ وټ پ ه درېی و (کیفی ت او ت ړاو ،ان وولیز الس رس ی او اغې زمن ،روڼ او
ځواب ویونکي مدیریت) برخو کې چمتو او په شپږو عمده برخو کې لنویز کېږي:
لومړۍ برخه :کړنو لنویز
دوېمه برخه :تفصیلي رپوټ او د هرې برخې د فعالیتونو د پرمختګ څرنګوالی
درېیمه برخه :څېړنه او پایلې
څلورمه برخه :د پام وړ ستونزې او ننګونې چې د فعالیتونو د خنو المل شوي او وړاندیز شوې حل الرې
پنځمه برخه :مالي رپوټ تفصیل
شپږمه برخه :احصائیوي ملپاڼې
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لومړۍ برخه
کړنو لنډیز:
د پ وهنې وزارت پ ه  9911ک ال ک ې ،د عملی اتي پالنون و پ ه پراختی ا او پل ي کول و س ره چ ې بنس ټ ی ې د پ وهنې درې ی مل ي
س تراتیژیک پ الن ج وړوي د پ ام وړ پرمختګون ه او الس ته راوړن ې ل ري .دې وزارت د ښ وونې او روزن ې د چوپړتی او د پراختی ا او
وړان دې کول و او د پ وهنې د کیفی ت لوړول و پ ه موخ ه د کیفی ت او ت ړاو ،ل ومړنۍ او انوي دورې ت ه د ان وولیز الس رس ي او
اغېزمن ،روڼ او ځواب ویوونکي مدیریت په برخو کې پالن شوې موخې تر السه کړي دي.
د مش رتابه کمیټ ه ،چ ې د پ وهنې وزارت ل وړ پ وړي چ ارواکي او مرس تندویان پک ي غړیت وب ل ري ،د پ وهنې وزارت ل ه پالنون و
څخ ه د ډاډ ترالس ه کول و پ ه موخ ه رامنځت ه ش وې ،ترڅ و د کړن و د پرمخت ګ څخ ه پ ه ټ اکلي وخ ت ک ې ډاډ ترالس ه او د س تونزو
د حل لپاره چې د تطبیق پر وړاندې د خنو المل ګرځي اړینې الرښوونې وړاندې کړي.
د پ وهنې د درې ی مل ي س تراتیژیک پ الن د ښ ه تطبی ق لپ اره ،د مرک ز ،والیتون و او ولس والیو پ ه کچ ه عملی اتي پالنون ه ج وړ او
پراختی ا مون دلې ،ترڅ و پ ه بېالبېل و کچ و ک ې اړون د مس ؤولین ل ه خپل و پ الن ش ویو فع الیتونو او موخ و څخ ه معلوم ات ت ر الس ه او
د ټاکل شویو موخو د ترالسه کولو په موخه ی ې تطبیق او اړینې کړنې تر سره کړي.
د عملی اتي پالنون و ل ه تطبی ق څخ ه د ډاډ ترالس ه کول و پ ه موخ ه د راپ ور ورکول و سیس ټ د مرک ز ،والیتون و او ولس والیو پ ه کچ ه
پی اوړ ش و  ،ترڅ و د عملی اتي پالنون و د پرمخت ګ او پ ر وړان دې ی ې د ش ته س تونزو پ ه اړه م ن رپوټون ه چمت و او ل وړ پ وړو
مسؤولینو ته ی ې د پر وخت هوډ نیونې په موخه وړاندې کړي.
پ ه دې س ند ک ې د پ وهنې وزارت د  9911ک ال د پ ام وړ الس ته راوړن ې او هغ ه س تونزې چ ې د ی و ش مېر فع الیتونو د خن و او ځن و
المل شوي په درېیو مهمو برخو کې په الندې توګه لنویز کیږي:

 -1کیفیت او تړاو
د ښوونیز نصاب پراختیا:
 د پوهنې د ښوونیز نصاب د پراختیا بهیر د ښه والي په موخه ،د نوي ښوونیز نصاب د چوکاټ وروستۍ مسوده پراختیا موندلې ده؛
 د ( 91-9ټولګي) اسالمي ښوونې او روزنې ،ټولنیزو علومو ،ریاضي ،انګلیسي ،ساینس او ژبو مضمونونو د مفرداتو د کیفیت د تضمین
بهیر بشپړ شو د ؛
 د نوي ښوونیز نصاب د عامه پوهاوي ملي ستراتیژي تسوېد شوې او لومړنی پلي کېدل ی ې پیل شو د ؛
 د ښوونیز نصاب د پراختیا او ارزونې سیسټ ویب پاڼه په لومړنۍ ب ه رامنځته شوې او په ازمايښتي ډول ورڅخه ګ ټه اخېستل کېږي؛
 د ښوونیز نصاب روزنیز سټنورډونو (اټکل شوې روزنیزې پایلې) ته د افغانستان د پوهنې د نوي ښوونیز نصاب د اډانې سره س پراختیا
ورکړل شوې ده؛
 د عمومي زده کړو  91-9ټولګي درسي ک تابونه اصالح شوي او د چاپ په موخه د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست ته استول شوي دي؛
 د عمومي زده کړو  91-91ټولګي د ښوونکي الرښود ک تابونه د ښوونیز نصاب پراختیا د لوې ریاست د علمي غړو لخوا اصالح شوي او د
چاپ په موخه د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست ته لېږدول شوي دي؛
 د ریاضي او اسالمي ښوونې او روزنې  9-9ټولګي درسي ک تابونه او د لومړنۍ دورې د  1-0ټولګي درسي ک تابونه تسوید شوي او د وروستي
کېدو په حال کې دي؛
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د زده کوونکو د کار ک تاب ،ارزونې ک تاب او ښوونکي الرښود ک تاب د وړتیا م ور لیدلورې سره س  ،د “افغان ماشومان لولي “ پروګرام
په مرسته پراختیا موندلې او بشپړ شوي دي؛
د ریاضي او اسالمي ښوونې او روزنې مضمونونو د  9-9ټولګي د ښوونکي الرښود ک تابونو مسودې ته پراختیا ورکړل شوې ده؛
نوي روزنیز توکي د پېژندل شویو اړتیاوو سره س  ،د ښوونکو د وړتیاوو ارزونې وروسته چې د ( )INSET-Iک وړه پکې شامله ده د بیا
ک تنې وروسته په انالین ډول ټولو ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو ته په واک کې ورکړل شوي او د السرسي وړ دي؛
د ښوونځیو د اداري کارکوونکو د لنو مهاله روزنې لپاره د  SMT 6 - SMT 1د روزنیزو توکو بیا ک تنه تر سره شوې او د ښوونځیو د اداره
کوونکو په واک کې ورکړل شوي دي؛
د لیک لوست د دویمې سوی ې ښوونیز نصاب چوکاټ چمتو شو چې پر مټ ی ې درسي ک تابونه چاپيږي.

د درسي او ښوونکي الرښود ک تابونو چاپ او وېش:
 په  9911کال کې د عمومي زده کړو  91.1میلیونه ټوکه درسي ک تابونه د والیتونو پوهنې ریاستونو ته وېشل شوي دي؛
 د اسالمي زده کړو د  9.1میلیونه درسي ک تابونو اداري پړاوونه بشپړ شوي او د  91-0ټولګي  116111ټوکه درسي ک تابونه کابل ،کاپیسا،
پروان او پنجشیر والیتونو ته وېشل شوي دي؛
 د  93میلیونه درسي ک تابونو پروژې قرارداد تړون د بهرنیو هېوادونو لکه؛ هند ،عربي اماراتو او چین مطبعو سره ترسره شو او له یادو
مطبعو څخه عملي څارنه تر سره شوې ده؛
 د لیک لوست زده کړو له  911911ټوکه ک تابونو څخه  09903ټوکه ی ې وېشل شوي او پاتې  900199ټوکه ک تابونه د وېشلو په حال کې
دي.
ښوونیزه څارنه:
 د  9911کال په اوږدو کې د تودو سیمو د ښوونیزې څارنې غړو او د ټولو والیتونو څارنیزو غړو د ښوونځيو د بیا پرانیستلو څخه وروسته
له  996116بابه دولتي او  96100بابه خصوصي ښوونځيو څخه څارنه ترسره کړې ده؛
 د تکوینې ارزونې  0روزنیزې ک وړې د هېواد په رسمي ژبو (پښتو او دري) جوړې شوي او د چاپ له پاره چمتو دي؛
 د بدیلو زده کړو د طرحې د څارنې او ارزونې الرښود چمتو شو او د ښوونیزې څارنې د غړو لخوا پلی شو د .
د ښوونځيو او ښوونیزو مرکزونو سمبالول:
 د ریاضي او ساینس  16011کېټونه د مرکز او والیتونو ښوونځيو ته وېشل شوي دي ،چې له هغو څخه په استفادې د تدریس او زده
کوونکو د زده کړې بهیر ښه والی موندلی د ؛
 د بیولوژي  06001موډلونه د پالن سره س تولید شوي دي ،چې په وېشلو سره ی ې په اړوندو ښوونځیو کې د زده کوونکو په عملي کار
کې اسانتیا رامنځته کېږي؛
 د البراتوار  011پاي ې میزونه او د ساینس او ریاضیاتو مضمونونو  016111چارټونه تولید شوي او د مرکز او والیتونو ښوونځيو ته وېشل
شوي دي؛
 د فزیک ،بیولوژي او کیمیا  901البراتوارونه ښوونځيو ته وېشل شوي دي؛
 په څلورو والیتونو کې د کمپیوټر  0البراتوارونه جوړ شوي چې له امله ی ې د زده کوونکو عملي درسونه اسانه شوي دي .همداراز د کمپیوټر
په البراتوارونو د  311بابه ښوونځيو سمبالولو او د لمریزې برېښنا سیسټ برابرولو چارې پیل شوې دي.
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د خوندي ښوونیز چاپېریال رامنځ ته کول:
 په اقرا پروګرام کې د ښوونځيو د ودانیو او مل قاتو له ټولو  111پروژو له ډلې څخه ،د ښوونځيو د نویو ودانیو  011پروژې او د ښوونځيو
د مل قاتو  969پروژې په  90والیتونو کې بشپړې شوې او ګ ټې اخیستنې ته چمتو شوې دي ،چې په دې برخه کې د پالن څخه زیاته کړنه
ترسره شوې ده؛
 د هندوستان هېواد له  16ودانیزو پروژو له ډلې څخه 09 ،پروژې بشپړې شوي 10 ،پروژې تر کار الندې دي او  9پروژې تر تدارکاتو الندې
قرار لري؛
 د افغانستان دولت له ټولو  31ودانیزو پروژو له ډلې څخه  93پروژې بشپړې شوي 99 ،پروژې تر کار الندې دي 11 ،پروژې د بېالبېلو
الملونه له کبله ځنوېدلي او د  1پروژو قراردادونه فسخ شوي دي؛
 د سواد زده کړو پروګرام د سیمه اییزو زده کړو  9باب مرکز د جاپان فدراسیون د ټولنې په مالي مرسته د کابل والیت په بګرامي ولسوالۍ
کې جوړ شو او ګ ټې اخیستنې ته سپارل شو د .
 -2انډولیز الرسرسی
د ښوونیزو مرکزونو تاسیسول او لوړول:
 د جغرافیاي ي نقطو د تثبیت په موخه ،د ښوونیزو مرکزونو سروئ په  90والیتونو او کابل ښار کې  911سلنه بشپړه شوې ده؛
 ښوونې او روزنې ته د زده کوونکو د الس رسي په موخه ،په هغو سیمو کې چې نويو ښوونځيو جوړېدو ته اړتیا وه ،د عمومي زده کړو 993
بابه لومړني ښوونځي نوي جوړ شوي دي ،چې له امله ی ې د عمومي زده کړو د ټولو ښوونځيو شمېر  93111بابو ته رسیږي؛
 د سیمې خلکو د اړتیا او د ښوونځيو د لوړېدو د طرزالعمل سره س  00 ،بابه لومړني ښوونځي منځنیو ښوونځيو ته او  69منځني ښوونځي
لېسې ښوونځيو ته لوړ شوي دي؛
 د اسالمي زده کړو  1بابه مرکزونه ( 9باب مدرسه او  9باب دارال فاظ) نوي تاسیس شوي او  1بابه مدرسې دارالعلوم ته لوړې شوې دي
چې له امله ی ې  96361تنه طالب العلمانو ته چې  01تنه ی ې نجونې دي د دینې زد کړو زمینه برابره شوې ده او له بله پلوه د اسالمي زده
کړو د ټولو مرکزونو شمېر  9991بابو ته رسیږي.
 د سواد زده کړو  06119بابه کورسونه د هېواد په کچه جوړ شوي دي ،سربېره پردې د لیک لوست  0بابه ښوونځي په درېیو والیتونو کې
نوي تاسیس شوي دي.
د زده کوونکو جذب او شمولیت:
 د روان کال په اوږدو کې  019تنه معلولیت لرونکي ماشومان چې  931تنه ی ې نجونې دي نوي پېژندل شوي او د عمومي زده کړو او سیمه
اییزو زده کړو په مرکزونو کې شامل شوي دي؛
 په ټوله کې د ځانګړو اړتیاو لرونکو (کاڼه ،ړانده او زده کړې ستونزې لرونکي)  1109تنه ماشومان چې  96996تنه ی ې نجونې دي د
ځانګړو زده کړو پروګرام تر پوښښ الندې راغلي دي؛
 د بدیلو زده کړو د طرحې سند چمتو او د بدیلو ښوونیزو خدمتونو د برابرولو په موخه پلې شو د  ،چې پر مټ ی ې  3106390تنه زده
کوونکو ته چې  9096119تنه ی ې ښځينه دي ،د هېواد په  91والیتونو کې د راډیو او ټلویزیون له الرې لرې واټن زده کړو ته د السرسي
زمینه برابره شوې ده؛
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د درس  3111بت شوې ویویو ګانې د ټلویزیون ،پوهنې وزارت ویب پاڼې ( )maarif.afاو یو ټیوب له الرې زده کوونکو او والدینو ته
چمتو شوي او د الس رسي وړ دي ،همداراز په کور کې د زده کوونکو ځاني زده کړو الرښود سند په پښتو او دري ژبو جوړ شو د چې
پر مټ ی ې  696110تنه زده کوونکي چې  016310تنه ښځينه دي په کوچنیو ټولګو کې تر روزنې الندې نیول شوي دي؛
د هېواد د عمومي زده کړو په ښوونځيو کې  3196361تنه زده کوونکي چې  9966610تنه ی ې نجونې دي نوې جذب شوې دي .د نوموړو
زده کوونکو په جذب سره د عمومي زده کړو ښوونځيو د ټولو زده کوونکو شمېر  163916610تنو ته چې  %96ښځينه دي زیاتوالی موندلی
او د عمومي زده کړو په  936111بابه دولتي او خصوصي ښوونځيو کې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده؛
د اسالمي زده کړو د تودو سیمو په مرکزونو کې ټول  906113تنه طالب العلمان چې  06619تنه ی ې ښځينه دي ،نوي جذب شوي چې په
جذب سره ی ې د اسالمي زده کړو د ټولو طالب العلمانو شمېر  9696193تنو ته چې  %91ی ې ښځینه دي زیاتوالی موندلی د ؛
د بدیلو زده کړو د کوچنیو ټولګو له الرې د لیک لوست  116160تنه زده کوونکي تر روزنې الندې نیول شوي دي؛
د لیک لوست  036301تنه زده کوونکي چې  906191تنه ی ې ښځينه دي د لیک لوست په  06119کورسونو کې جذب شوي او تر روزنې
الندې نیول شوي دي؛
د حرفې  06960تنه زده کوونکي چې  16903تنه ی ې ښځينه دي د حرفوي زده کړو په ښوونځيو او مرکزونو کې شامل شوي او تر زده کړې
الندې نیول شوي دي؛
د ښوونکو روزنې په خدمت دننه پروګرام کې  916101تنه زده کړیاالن چې  16100تنه ی ې ښځينه دي نوي جذب شوي چې له مخې ی ې د
دې پروګرام د ټولو زده کړیاالنو شمېر د خصوصي مرکزونو په ګوون  106009تنو ته چې  %01ی ې ښځينه دي رسیږي.

 -3اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکی مدیریت
د ښوونکو ګمارل:
 د کاب ل ښ ار او والی ت د عم ومي زده ک ړو پ ه تش و بس تونو ک ې  131تن ه ښ وونکي د ټ ولیزې ازم وېنې ل ه الرې ګم ارل ش وي دي
چې له یادې شمېرې څخه  101تنه ښځينه دي؛
 د  96والیتون و لپ اره د ښ وونکو د تش و بس تونو ټ ولیزه ازموین ه د اداري اص الحاتو او ملک ي خ دمتونو خپل واک کمېس یون ل ه
خ وا اخیس تل ش وې ،خ و پ ایلې ی ې ت ر اوس مهال ه روښ انه ن ه دي؛ هم دا راز د هې واد د  90والیتون و د ښ وونکو او ملک ي
خدمتونو د تشو بستونو ازموینه چمتو ده؛
 د اس المي زده ک ړو پ ه برخ ه ک ې 01 ،تن ه مدرس ین چ ې  90تن ه ی ې ښ ځينه دي د کاب ل ښ ار او والی ت د ټ ولیزې ازم وینې ل ه
الرې پېژندل شوي او نوي ګمارل شوي دي؛
 س ربېره پ ر دې ،د ښ وونکو د روزن ې پ ه ل وې ریاس ت ک ې د ازادې س یالۍ او ټ ولیزې ازم وینې ل ه الرې  0تن ه غ ړي چ ې  1تن ه
ی ې ښځينه دي نوي ګمارل شوي دي؛
 د سواد زده کړې په کورسونو کې  96939ښوونکي چې  96191تنه ی ې ښځينه دي ګمارل شوي دي.
د ښوونې او روزنې د پراختیا او ښه والي لپاره د ملي او نړیوال مالتړ ترالسه کول:
 په  9911کال کې ،د پوهنې وزارت ،مرستندویه مؤسسو او دولتي ادارو ترمنځ د مرستو  01هوکړه لیکونه په بېالبېلو برخو لکه (چټکې او
سیمه اییزې زده کړې ،سواد زده کړې ،وړتیا لوړول ،کانکور چمتووالی ،ښوونکو روزنه ،ښوونځيو ودانۍ جوړول او نورو) کې السلیک
شوي دي؛
 ښوونځيو ته د کمکي مرستو د وېشلو الرښود ته پراختیا ورکړل شوې ،چې پر مټ ی ې ښوونځيو ته کمکي مرستې وېشل کېږي؛
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 د  9911مالي کال په اوږدو کې د  0161116119افغانیو په ارزښت چې نقدې پیسې ،بیارغونه ،ځمکه ،جنسونه ،او چوپړتیاوې پکې
شاملې دي د پوهنې په برخه کې د خلکو له خوا مرسته تر سره شوې ده.
امالک او د ښوونکو د ژوندانه شرایط ښه کول:
 په  9911مالي کال 391 ،جریبه او  60متره مربع ځمکه د  110بابه ښوونځیو جوړولو له پاره د هېواد په  91والیتونو کې السته راغلې
ده؛
 د ښوونکو ښارګوټو جوړولو له پاره  116111جریبه ځمکه په  99والیتونو او  991ساحو کې په پام کې نیول شوې ده چې له هغې ډلې
څخه د  06933جریبه ځمکې سروئ چې  36160هستوګنیزې نمرې کېږي په  6والیتونو کې ترسره شوې ده؛
 د  9911مالي کال په اوږدو کې د پوهنې  063جریبه جایدادونه د هېواد په  1والیتونو او همدارنګه د ښاروالۍ له ولکې څخه د  96بابه
هټیو خالصون د امالکو ریاست د تعقیب پر بسنټ له غصب څخه خالص شوي او د پوهنې په ولکه کې راغلي دي؛
 د ښوونکو د وام له صندوق څخه  96311تنه نارینه او  96091تنه ښځينه ښوونکي برخمن شوي دي.
د اداري بډې اخیستنې پر وړاندې مبارزه:
 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عمل پالن مسوده چمتو شوې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سکرټریت سره شریکه
شوې ده .دغه پالن د هغې سروئ د رپوټ پر بنسټ چې له ښوونځيو څخه د احصای ې او معلوماتو د ملي ادارې له خوا ترسره شوې ده
نو  ،وروستی او عملي کېږي؛
 د داخلي پلټنې او تفتیش په پالن کې د عادي بودجې په برخه کې د پوهنې  161ادارې او پراختیاي ي بودجې په برخه کې  30ادارې شاملې
وې ،چې دې ادارې ټولټال  919ټوکه پالني او ځانګړې دوسېې تر پلټنې الندې نیولي چې له هغه جملې څخه  13ټوکه پالني او  919ټوکه
ځانګړې دوسی ې دي او  00دوسی ې په اړوند ادارو کې تر دوران الندې دي؛
 له ټولو  161106696بېرته راګرځول شویو پیسو څخه  961016119افغانۍ تر السه شوي او  9906613افغانۍ په دوران کې دي.
د معلوماتي سیسټمونو پراختیا:
 د خصوصي ښوونځیو د جواز سیسټ او د خصوصي ښوونځيو او کورسونو د تایید سیسټ ته د مرکز او والیتونو په کچه پراختیا ورکړل
شوې ده؛
 د لیلی ې زده کوونکو سیسټ  ،د ښوونکو د څارنې او ارزونې سیسټ  ،د وړاندیزونو او استعالمونو د تعقیبولو سیسټ  ،د عریضو سیسټ ،
د سیمه اییزو ښوونځیو معلوماتي سیسټ او د بدیلو زده کړو د طرحې سیسټ د مرکز او والیتونو په کچه رامنځته شوي چې له امله ی ې
د پوهنې ادارو ورځینۍ چارو ښه والی موندلی او د کارونو په بهیر کې روڼتیا او حساب ورکونه رامنځته شوې ده.
ستونزې او ننګونې
 د پرمختګونو او السته راوړنو سره سره ،د کرونا ویروس خپرېدل د  9911کال له مهمو ننګونو څخه وو ،چې د مرکز او والیتونو په کچه
ی ې د ښوونې او روزنې بهیر اغېزمن کړ؛
 په دې وژونکي ویروس د ماشومانو د اخته کېدو څخه د مخنیوي په موخه ،د مرکز او والیتونو په کچه ښوونیز مرکزونه تر ډېره وخته
پورې تړلي وو ،چې په ښوونځيو کې د زده کوونکو د نه شمولیت ،د ښوونیز نصاب د نه تطبیقېدو او بشپړېدو ،د ښوونیزو چوپړتیاوو د
ټکنۍ کېدو او د ښوونیزو دورو د غېر من کېدو المل شو؛
 په ځینو سیمو کې د نا امنیو له کبله ګڼ شمېر ماشومان ،په ځانګړې ډول نجونې ښوونځي ته له تلو څخه بې برخې شوي؛ د نورو
ننګونو څخه د ستونزو په برخه کې یادونه شوې ده.
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دویمه برخه
د پوهنې د درېیم ستراتیژیک پالن د درې ګونو عرصو پر بنسټ د کړنو پرمختګ
 :1د کیفیت او تړاو برخه
ټولیزه موخه :زده کوونکي په ټولو کچو کې پوهه ،مهارتونه ،چلندونه او ارزښتونه چې د یو سال  ،مسؤلیت منونکي ،رشید ،او تولیدونکي
وګړي لپاره اړین دي ترالسه کړي او هغه د ټولنیزې هوساینې په بهیر کې د اغېزمنې ونوې اخیستنې او ګوون لپاره چمتو او په کورنیو او
نړیوالو بازارونو کې د خوندي او دوامداره دندې لپاره سمبالوي.
 1.1منځمهاله پایله) د ټولو پروګرامونو په ټولو دورو کې ښوونیز نصاب اصالح شوی دی
د عمومي زده کړو د  12-1ټولګي د ښوونیز نصاب اډانې او درسي مفرداتو سمون
د نوي ښوونیز نصاب اډانې وروستۍ مسوده د اساسي قانون د  00مادې ،د پوهنې قانون د ات څپرکي او د پوهنې د دوامداره پراختیاي ي موخو
سره س چمتو شو د  .په دې سند کې د وړتیاو او مهارتونو پر بسنټ د زده کړې اصول ،د ماشوم هر اړخیزه وده ،هر اړخیزې او برابرې 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
وکولی شي له ښوونیز نصاب څخه په استفادې په  19پېړۍ کې د ژوند بدلوني اړتیاوو ته ځواب ویونکي وي.
د سالمشورو له پاره د اصالح شوي ښوونیز نصاب د اډانې شریکول
د ښوونیز نصاب د اډانې د سمون او ښه کېدو او مشورو اخېستلو په موخه ،د ښوونیز نصاب اډانه د یوه سمپوزی له الرې چې د کابل (ښوونکي
کور په تاالر) کې پر الره واچول شو؛ د دولتي او خصوصي ښوونځيو د  011تنه ښوونکو ،مدیرانو ،او د ښوونکو روزنې له کارپوهانو او استادانو
سره شریکه شوه او د ښوونیز نصاب پالیسۍ پوښتنو ته ځواب وویل شو .همدارنګه نوي ښوونیز نصاب او د نصاب ستراتیژي د پوهنې ملي
سمپوزی په مشورتي غونوه کې چې (د اداري اصالحاتو کمیسیون تاالر) د  9911مالي کال په لومړۍ ربعه کې ترسره شوه د دولتي او خصوصي
ښوونځيو د ښوونکو او مدیرانو او د ښوونکو روزنې له کارپوهانو او استادانو سره تر ب ث الندې ونیول شوه او د ښوونیز نصاب په اډانه کې اړین
اصالحات رامنځته شول .د دې چوکاټ پر مټ د  1-9ټولګيو روزنیز توکي د پراختیا په حال کې دي ،چې د  9911مالي کال تر پایه د مضمونو د
درسي مفرداتو مسوده چمتو شوې او د کیفیت تضمین بهیر ی ې د نړیوالو کارپوهانو له خوا تر کار الندې د  .له بله پلوه ،په ښوونیز نصاب کې د
 91-9ټولګیو د اسالمي ښوونې او روزنې ،ټولنیزو علومو ،ریاضي ،انګلیسي ،ساینس او ژبو مضمونونو د کیفیت تضمین بهیر بشپړ شو د .
د  12-1ټولګیو له پاره د ملي روزنیزو معیارونو سمون او پراختیا
روزنیز معیارونه په ښوونیز ن ام کې کلیدي ځا لري او د زده کوونکو د روزنیزو پایلو په ارزونه ،درسي ک تابونو په تالیف او په ټولګیو کې د تدریس
په موخه کارول کېږي .د ښوونیز نصاب روزنیزو معیارونو ته د ښوونیز نصاب او ښوونځيو د درسي کیفیت ښه والي په موخه د پوهنې وزارت د
نصاب لوې ریاست د کارپوهانو لخوا د افغانستان د پوهنې د نوي ښوونیز نصاب د اډانې پر بنسټ په  9911کال کې پراختیا ورکړل شوه.
د اسالمي زده کړو د ښوونیز نصاب اډانې ښه والی
د اسالمي زده کړو د ښوونیز نصاب اډانې ته پخوا پراختیا ورکړل شوې او پر مټ ی ې د اسالمي زده کړو درسي ک تابونه چاپ شوي دي.
د سواد زده کړو د دویمې سوی ې د ښوونیز نصاب اډانې جوړول او پراختیا
د سواد زده کړو د  1-0ټولګیو د دویمې سوی ې د ښوونیز نصاب اډانه سل سلنه بشپړه شوې ده چې پر مټ ی ې د یادو ټولګیو درسي ک تابونه تالیف
کیږي.
د ښوونیز نصاب د سمون په اړه نور ترسره شوي فعالیتونه:
د پوهنې وزارت د السته راوړنو رپوټ – کال ۹۹۱۱

8

د ښوونیز نصاب او روزنیزو توکو د پراختیا طرزالعمل تسوید شو د .
د ټولګي د ب ثونو له پاره په ښوونیز نصاب کې د بهرنیو توکو د شاملولو طرحه چمتو شوې ده.
د نوي ښوونیز نصاب د عامه پوهاوي ملي ستراتیژي تسوید شوې او لومړني پلي کېدل ی ې پیل شوي ،همداراز د دري او پښتو ژبو د امال الرښود
تسوید شو د .
د ښوونیز نصاب د پراختیا او ارزولو سیسټ له پاره ویب سایټ بشپړ شو د .
د طرحې او ډیزاین الرښود تسوید شو  .د پوهنې ښوونیز نصاب له  91-9ټولګي پورې د جنور له پلوه ارزول شو او د پوهنې د نویو ک تابونو په
م تویاتو کې د جنور موضوع په پام کې نیول شوې ده چې د چاپ څخه وروسته د زده کوونکو په واک کې ورکول کېږي.
 1.2منځمهاله پایله) د نوي ښوونیز نصاب پر بنسټ درسي ک تابونه او روزنیز توکي اصالح شوي او پراختیا ورکړل شوې ده.
د  12-1ټولګي د درسي ک تابونو اصالح
د عمومي زده کړو د  91-9ټولګیو درسي ک تابونه د  9911مالي کال په لومړۍ ربعه کې اصالح شوي او د چاپ په موخه د اړیکو او عامه پوهاوي
ریاست ته استول شوي دي.
د  91-91ټولګیو د ښوونکي الرښود ک تابونه د ښوونیز نصاب د پراختیا ریاست د علمي غړو لخوا د مالي کال په لومړۍ ربعه کې اصالح شوي او د
چاپ په موخه د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست ته لېږدول شوي دي.
د  6-1ټولګي د نوي درسي ک تابونو پراختیا
په  9911مالي کال کې د  9-9ټولګیو د ژبې درسي ک تابونو ته د ښوونیز نصاب پراختیا ریاست له خوا د افغان ماشومان لولي پروګرام په مرسته
پراختیا ورکړل شوې ده .د اسالمي ښوونې او روزنې او ریاضي د  9-9ټولګیو درسي ک تابونه تسوید شوي دي.
د لومړنۍ دورې د  9-9ټولګیو له پاره د دري او پښتو ژبو درسي ک تابونو د پراختیا چارې چې پکې د زده کوونکو د کار او ارزونې ک تابونه او د ښوونکو
الرښود ک تاب شامل د د وړتیا م ور د لید پر بنسټ بشپړې شوي دي .همداراز د لومړنۍ دورې د  1-0ټولګیو درسي ک تابونه تسوید شوي او د
بشپړېدو په حال کې دي.
د  6-1ټولګيو د ښوونکي نوي الرښود ک تابونو پراختیا
د دري او پښتو ژبو د  9-9ټولګیو ښوونکو الرښود ک تابونو ته د افغان ماشومان لولي پروګرام په مرسته پراختیا ورکړل شوې او د ساینس مضمونونو
او اسالمي ښوونې او روزنې د  9-9ټولګیو د ښوونکو الرښود ک تابونه ه چمتو شوي دي .د یادولو وړ ده چې د ټولو مضمونو د  1-0ټولګیو د
ښوونکو الرښود ک تابونه د  9911کال تر پایه بشپړیږي.
همداراز د  9911مالي کال په لومړۍ ربعه کې د دریمې ژبې اړوند د  1-9ټولګیو  10سرلیکه درسي ک تابونه اصالح شوي او د اړیکو او عامه پوهاوي
ریاست ته استول شوي دي ،سربېره پر دې د دریمې ژبو د  9-9ټولګیو نوي درسي ک تابونه ه تسوید شوي دي.
د نوي ښوونیز نصاب د اډانې پر بنسټ ،چې د هغه یوه برخه د چاپېریال ساتنې دوامداره روزنه تشکیلوي د روزنیزو ساحو مفردات چې د نوي
ښوونیز نصاب د اډانې سره س پراختیا موندلي دي د چاپېریال ساتنې اړوند موضوعات په اړوند مضمونونو کې شامل شوې دي.
د ښوونکو روزنې د روزنیزو توکو پراختیا:
د پېژندل شویو اړتیاوو سره س  ،نوي روزنیز توکي د ښوونکو وړتیاوو ارزولو څخه وروسته چې د  INSET-Iک وړه پکې شامله ده د بیا ک تنې څخه
وروسته په انالین ډول د ټولو ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو په واک کې ورکړل شوي دي .د دې سر بېره ،د ښوونځيو د اداري کارکوونکو د لنومهاله
روزلو له پاره د ښوونځيو د مدیریتي روزنو ( )SMT 1-6د روزنیزو توکو بیا ک تنه تر سره شوې او د ښوونځيو د مدیرانو په واک کې ورکړل شوي دي.
 1.3منځمهاله پایله) د زده کوونکو د ښوونیزو السته راوړنو د ارزونې سیسټم پراختیا موندلی او پلی شوی دی.
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په لسو والیتونو کې د عمومي زده کړو د زده کوونکو د تکویني ارزونې په الره اچول
په  9916کال د تکویني ارزونې څلور روزنیزې ک وړې د یونیسف ادارې ( )ASERپه مالي مرسته او د دې ریاست د تخنیکي مسؤول ټی له لوري
بشپړې شوي او په روان مالي کال کې ټولې ک وړې د هېواد په ملي رسمي (پښتو او دري) ژبو ژباړل شوي او چاپ ته چمتو دي .همداراز د ښوونیزې
څارنې او ښوونکو روزنې  101تنه غړي او ښوونکي په  10والیتونو کې د ماسټر ټراینر په توګه د تکویني ارزونې په برخه کې تر روزنې الندې نیول
شوي دي .د تکویني ارزونې د بهیر په پلې کېدو سره (د ټولګي دوامداره ارزونه) د زده کړې کیفیت ښه شو  ،ښوونکو لخوا د زده کوونکو روزنیزې
ستونزې په ډاګه شوي او د ښه والي له پاره روزنې په پام کې نیول شوي دي.
د زده کوونکو د ښوونیزو پایلو ارزولو له پاره د پالیسیو او معیاري سیسټم رامنځته کول
د اصول صنفي دورې له پاره د ارزونې  )Early Grade Reading Assessment( EGRAیا لومړنۍ دورې د لوستلو ارزونې میتود او EGMA
( )Early Grade Mathematic Assessmentیا د لومړنۍ دورې د ریاضي ارزولو میتود چې د نړۍ په کچه د ښوونې او روزنې په برخه کې د
ښوونیزو پایلو ارزولو دوه میتودونه دي تر دې مهاله کارول کېږي .د دې له پاره چې د هېواد په ښوونیز ن ام کې یاد میتودونه کارول شوي وي،
د ښوونیزې څارنې او ارزونې لوې ریاست اړوند مسلکي کارکوونکي په یادو دوو برخو کې د افغان ماشومان لولي ( )ACRادارې په مالتړ روزل
شوي او د ارزونې ابزارو ته د بهرنیو کارپوهانو په مرسته پراختیا ورکړل شوې ده .همداراز د دې ریاست مسلکي ټی د  QARAادارې او د هغو
کارپوهانو سره د اګماه ارزونې د ابزارو د پراختیا په برخه کې مرسته کړې او خپلې وړتیاوې ی ې لوړې کړې دي ،تر څو دا ریاست وکولی شي ورته
فعالیتونه تر سره او په ځان بسیا شي.
د نوي ښوونیز نصاب پر بنسټ د زده کوونکو د ښوونیزو پایلو ارزولو د معیارونو او اډانې چمتو کول (اصالح شوی)
د ښوونیزو پایلو د ملي ارزونې اډانه په  1193کال کې جوړه شوې چې په  1191او  1111کلونو د موخو پر پلې کېدو باندې کار ترسره شو .سربېره
پر دې ،د کیفیت لرونکې ښوونې او روزنې د معیارونو اډانې ته د یونیسف ادارې په تخنیکي مالتړ پراختیا ورکړل شوې چې وروسته له ن ر پوښتنې
څخه وروستۍ او د پوهنې وزارت د مشرتابه/رهبرۍ د منلو وړ ګرځېدلې ده.
د وړتیا لوړول
د ښوونیز نصاب پراختیا ریاست د کارکوونکو لنډ مهاله روزنه او وړتیا لوړول
د ښوونیز نصاب پراختیا د کارکوونکو د لنومهاله روزلو په برخه کې 1 ،تنه کارکوونکي اندونیزیا 90 ،تنه کارکوونکي د مر په مؤسسه (د کریتیف
ک تابونو ارزونه) کې او  10تنه علمي غړو د مفرداتو د وروستي کولو په  91ورځيني ورکشاپ کې روزنه لیدلې ده .د ښوونیز نصاب د پراختیا ریاست
 1تنه اداري کارکوونکي او  1تنه علمي غړي د ماسټرۍ په پروګرام کې په زده کړه بوخت دي.
د ساینس او کمپیوټر البراتوارونو د مستحضرانو او ساینس او ریاضیاتو د ښوونکو روزنه
د ښوونځيو د ساینس البراتوارونو د مست ضرانو د وړتیا لوړولو په موخه ،د کابل ښار (لومړۍ ،دویمې ،اوومې ،پنځمې ،شپږمې او دیارلسمې
ښوونیزې حوزې) او کابل والیت د (شکردرې ،فرزې ،ده سبز ،گل درې ،او کلکان ولسوالۍ)  0111تنه ښوونکي د ساینس او ریاضیاتو په برخه
کې روزل شوي دي.
د مرکز ،والیت او ولسوالیو په کچه د کارپوهانو ،امرینو او څارنیزو غړو روزنه
د  9911مالي کال په اوږدو کې سره له دې چې د کرونا ناروغي او د بودجوي اسانتیاو کموالی م سوس کېده ،د ښوونیزې څارنې او ارزونې لوې
ریاست وکولی شو چې د څارنې  901تنه مرکزي او والیتي کارپوهانو ،امرینو او غړو ته چې  90تنه ی ې ښځینه دي او د ښوونکو د روزنې  911تنه
ښوونکو ته د ماسټر ټراینر په توګه د تکویني ارزونې په پروګرام کې د یونیسف ادارې په مالي مالتړ په  10والیتونو کې روزنه ورکړي.
په ماسټرۍ پروګرام کې د شاملېدو له الرې د ښوونیزې څارنې د غړو وړتیا لوړول
د ښوونیزې څارنې ریاست  91تنه کارکوونکي چې په ماسټرۍ پروګرام کې شامل وو ،خپلې زده کړې په بریالیتوب سره سرته رسولی او فارغ شوي
دي ،چې له یادو کارکوونکو څخه  9تنه د جاپان هېواد په ماسټرۍ پروګرام او  3تنه کارکوونکي د کابل پوهنتون په ماسټرۍ پروګرام کې شامل وو،
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چې  9تن کارکوونکې ی ې ښځینه ده .د ښوونیزې څارنې او ارزونې لوې ریاست د لس ګونو ډیپارټمنتونو او د روزنې امریت  91تنه کارپوهان د
ښوونیز نصاپ پراختیا ریاست ته ورپېژندل شوي دي تر څو د مؤلفینو سره د متن په چمتو کولو ،چک او اصالح کولو په برخو کې د وضع شویو
وړتیاوو سره س مرسته وکړي .د نصاب لوې ریاست څخه د فیوبک په تر السه کولو سره د دې ریاست د کارپوهانو رول ارزښتناک او اغېزناک
ابت شو د .
د افغانستان د زده کړې کیفیت پروګرام ( )AQLله الري د ښوونیزې څارنې د غړو د مسلکي کولو په موخه ،د ښوونیزې څارنې غړو د وړتیاوو د
اډانې مسوده چمتو شوې ده .همدارنګه د څارنیزو غړو د اړتیاوو د تشخیص او وړتیا لوړولو په موخه ،د اړتیا ارزولو ابزار چمتو شوي چې پر مټ د
څارنې  911تنه غړي ارزول شوي دي ،چې په پایله کې د څارنې غړو اړتیاوې په ډاګه شوي او د روزنیزو توکو په پراختیا باندې کار روان د .
د  12-11-11ټولګیو د شته ښوونکو وړتیا ارزول او د هغو د رزونیزو اړتیاوو ارزونه
د ښوونکو د وړتیاوو او روزنیزو اړتیاوو ارزولو په موخه ،د اړتیا ارزولو ابزارو ته پراختیا ورکړل شوې او د روزنې عملیاتي جوړ شو او د ښوونیز
نصاب د پراختیا او ښوونکو روزنې م ترم معینیت لخوا تایید شو د .
د ښوونکو له پاره د روزنو (د مسلکي ودې فرصتونو) برابرول
د ښوونکو د دوامداره مسلکي ودې پروګرام د پلي کولو له پاره د عمل پالن چمتو شو د  .د  9911مالي کال په اوږدو کې د عمومي زده کړو
ښوونځيو  0111تنه ښوونکو د والیتونو د ساینس امریتونو د علمي غړو له لوري د ساینس او ریاضياتو په برخه کې روزنه لیدلي ده .د دې روزنو په
ترسره کولو سره ،د ساینس او ریاضیاتو مضمونونو د تدریس په برخه کې د ښوونکو د تدریس ن ري او عملي ستونزې حل شوي دي.
د اسالمي زده کړو مرکزونو د څارنې غړو روزنه
د اسالمي زده کړو معینیت  31تنه مسلکي غړي په څو دورو کې د پالن جوړولو او راپور ورکولو په برخو کې د دې معینیت د کارپوهانو له لوري تر
روزنې الندې نیول شوي دي .د روزنیزو پروګرامونو د پلي کېدو له امله ،د اسالمي زده کړو د مسلکي غړو د پوهې کچه لوړه شوې او د دیني مرکزونو
اداري او تدریسي چارو ښه والی موندلی د .
د ښوونکو روزنې په ملي اکاډمي کې د دارالمعلمینونو او ولسوالیو الحاقیو د ښوونکو روزنه
د  9911کال په لومړۍ ربعه کې د میتودولوژۍ موضوع په اړه تدریسي توکي او روزنیز سالیوونه د ښوونکو روزنې د اکاډمۍ امریت د علمي او
مسلکي غړو له لوري چمتو او بشپړ شوي دي ،خو د پروګرام تطبیق؛ په هېواد کې د کرونا ویرویس د خپرېدو او په ښارونو کې د قرنطین له کبله
نه د ترسره شو .
د مضموني پوهې او تدریس میتود په برخو کې د سواد زده کړو د ټولو ښوونکو کلنۍ روزنه
د مضموني پوهې او تدریس میتود او د عمومی سواد زده کړې نوي نصاب په برخو کې د سواد زده کړو  9191تنه ښوونکي چې  9910تنه ی ې ښ ينه
دي تر روزنې الندې نیول شوي دي .سربېره پر دې ،د  99والیتونو او اړوند ولسوالیو د سواد زده کړې  910تنه مدیران او د څارنې غړي تر روزنې
الندې نیول شوي دي.
د سواد زده کړې ښوونکو له پاره د وړتیا-محور وړتیا لوړولو پروګرامونو پلې کول
په کورسونو کې په ازمایښتي ډول د لومړۍ دورې د ک تاب د تالیف په اړه لنو مهاله روزنه د پلي کېدو په حال کې ده او د دې دورې ښوونکي د
میتودیک او تدریس میتود له ورکشاپ څخه چې د انافي مؤسسې په مالي مرسته په الره اچول شو وو برخمن شوي دي.
 2..منځمهاله پایله) په ښوونځيو او روزنیزو مرکزونو کې له کیفیت لرونکو روزنیزو توکو او ک تابونو څخه ګ ټه اخېستل شوې ده.
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د عمومي زده کړو د درسي او ښوونکي الرښود ک تابونو چاپ او ېش
په  9911کال کې د عمومي زده کړو  91.1میلیونه ټوکه درسي ک تابونه د  111میلونه افغانیو په ارزښت چې د پوهنې له اختیاري بودجې څخه
تمویلیږي د هېواد ټولو والیتونو ته لېږدول شوي او وېشل شوي
دي .د یادو درسي ک تابونو په وېشلو سره په والیتونو کې د ک تابونو
د کمښت ستونزه تر یوه بریده حل شوې ده .د یادولو وړ ده چې د
دې ک تابونو چاپ د هېواد دننه د شته چاپ ي وړتیاوو د پیاوړتیا او
کارولو په موخه تر سره شو د  .د دې سربېره ،د  93میلیونه
ټوکه درسي او ښوونکي الرښود ک تابونو تړون لیک چې د بهرنیو
کمپنیو سره السلیک شو د د لیټر اف کریوت د پرانېستلو
وروسته به د پوهنې وزارت ډېر ژر یادو کمپنیو ته د ک تابونو د چاپ
په اړه الرښوونه وکړي.
دا تړون لیک د بهرنیو مطبعو لکه هند ،عربي اماراتو او چین
هېوادونو سره السلیک شو او د یادو مطبعو څخه فزیکي څارنه
تر سره شوې ده .همداراز درسي ک تابونه چې د تړون شویو مطبعو
څخه تر السه شوي چک شوي دي .د یادولو وړ ده چې په یاده
پروژه کې تعدیل رامنځته شو او د افغان ماشومان لولي ( )ACRک تابونه پکې ه شامل شوي دي.
د اسالمي زده کړو مرکزونو ته د درسي ک تابونو او روزنیزو توکو چاپ او وېش
د اسالمي زده کړو په پروګرام کې ،د  9.1میلونه ټوکه درسي ک تابونو د پروژې اداري پړاوونه بشپړ شوي او د کابل ،کاپیسا ،پروان او پنجشیر
والیتونو پوهنې ریاستونو ته د  91-0ټولګیو  116111ټوکه درسي ک تابونه وېشل شوي دي .د دوه نورو (میدان وردک او لوګر) والیتونو د ک تابونو
ونوه د اړتیا سره س چې د انتقال وړاندیز ی ې د پوهنې وزارت د تدارکاتو م ترم ریاست د من ورۍ په موخه استول شو د د من ورۍ اخېستلو
وروسته به په دې برخه کې کړنه تر سره شي.
د لویانو د سواد زده کړې د درسي ک تابونو او روزنیزو توکو چاپ او وېش
د لیک لوست په پروګرام کې ،د سواد زده کړې له  911911ټوکه درسي ک تابونو څخه  09903ټوکه ک تابونه وېشل شوي او  900199ټوکه ی ې د
وېشلو په درشل کې دي.
 2.3منځمهاله پایله) له ښوونکو څخه د مالتړ او حساب ورکولو کچه لوړه شوې او ښه والی موندلی دی.
د عمومي زده کړو له ټولو اساسي او ثانوي ښوونځيو څخه ښوونیزه څارنه
د څارنې غړي په ښوونیز بهیر کې د ښوونځيو په اداره او د تدریس په ښه کېدو کې رغنده 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 ی ې د هغوئ د ستونزو د حل او د روزنې او الرښوونې له پاره
مالتړیز پالن جوړ کړي .دا چې څارنیزو غړو ته ټرانسپورټي اسانتیاوې او یا ه د هغه لګښت نه ورکول کېږي نو له همدې امله نشي کولی د پالن
سره س د ښوونکو ستونزو ته رسېدنه وکړي .د  9911کال په لومړۍ او څلورمه ربعه کې د تودو سیمو او ټولو والیتونو د ښوونیزې څارنې غړو د
ښوونځيو د بیا پیلېدو وروسته له  99116دولتي او  9100خصوصي ښوونځيو څخه څارنه ترسره کړې ده .د یادولو وړ ده چې په روان کال کې له
ټولو ښوونځيو څخه  31سلنه دولتي او خصوصي ښوونځي د څارنیزو غړو تر پوښښ الندې راغلي دي .له ښوونځيو څخه د څارنې په ترڅ کې،
څارنیزو غړو وکولی شو ،تر څو د  01101ښوونکو درسونه وګوري او د تدریس او زده کړې د کیفیت د ښه والي په موخه فیوبک او د اړتیا وړ
سپارښتنې وړاندې کړي .د ښوونیزې څارنې غړو وکولی شو د څارننیزو ابزارو او د لیدنو د فورمو په کارولو سره  91169تنه ښوونکي چې د مضمونې
پوهې ،تدریس میتود او د ټولګي د مدیریت په برخو کې روزنې ته اړتیا درلوده وپیژني او روزنه ورکړي.
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سربېره پر دې ،څارنیزو ټیمونو او د پوهنې وزارت مشرتابه د ستونزو په موندلو او د زده کوونکو د شخصي حفظ الص ې د رعایت کولو څخه د
ډاډ تر السه کولو په موخه د کابل ښار له ښوونځیو څخه نمونه ی ي څارنه تر سره کړې ده او د قرنطین په ورځو کې د پوهنې او ملي ټلویزیونونو له
الرې د روزنیزو پروګرامونو له خپرولو څخه ه څارنه تر سره شوې ده.
په ښوونځيو کې د نصاب له تطبیق څخه منظمه ارزونه
د ښوونیزې څارنې غړو له ښوونځيو څخه د څارنې په ترڅ کې ،د ښوونیز نصاب تطبیق ه تر ارزونې الندې نیسي .د  9911کال د لومړۍ ربعې د
ارزولو له مخې د هېواد د تودو سیمو په ښوونځيو کې له  ٪31زیات ښوونیز نصاب پلی شو د خو په تودو سیمو کې د ښوونځيو د تړل کېدو له
امله د ښوونیز نصاب د پلي کېدو ارزونه نه ده ترسره شوې.
 2.2منځمهاله پایله) د هېواد ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د خوندیتوب او غوره ښوونیز چاپېریال معیارونه تطبیق او شپړ کړي دي.
د عمومي زده کړو د ښوونځيو ودانۍ جوړول
د اقرا پروګرام:
د اق را پروګ رام د ښ وونځيو جوړول و پ ه برخ ه ک ې ،د ښ وونځيو د ودانی و ټ ولې 9101
ن وې پ روژې او د ښ وونځيو  319د مل ق اتو پ روژې پ الن ش وې وې چ ې د اق را پروګ رام
س ند ت ه پ ه ک ت و د  9911ک ال د ل ومړي ف از پ ه پ الن ک ې  111پ روژې چ ې  011ی ې د
ښ وونځيو ن وې ودان ۍ او  111پ روژې د ښ وونځيو مل ق ات دي پک ې ش املې دي .د
کلی و د پراختی ا او بی ارغونې وزارت د رپ وټ ل ه مخ ې د  1111ک ال د ن ومبر د میاش تې
ت ر پای ه 163 ،پ روژې چ ې  061ی ې د ښ وونځيو ودان ۍ او  110پ روژې د ښ وونځيو مل ق ات دي بش پړې ش وې دي .چ ې ل ه ټول و بش پړو
ش ویو پ روژو څخ ه  63پ روژې ل ه پ الن څخ ه زی اتې او به ر ک ارول ش وې دي .د بش پړو ش ویو پ روژو ل ه ډل ې څخ ه د ښ وونځيو د ودانی و
 011پ روژې او د ښ وونځيو د مل ق اتو  969پ روژې د پ وهنې وزارت د انجنی رۍ
ټي لخوا تایید شوي او سپارل شوي دي.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ مامور سرور ښوونځي د انګړ پروژه
پ ه ټ ولیزه توګ ه پ ه ل ومړۍ ف از ک ې ټاک ل ش وې م وخې ت ه پ ه ک ت و ،دا فعالی ت
(مل قات)
 ٪911پرمخت ګ ل ري .پ اتې پ روژې د فع الیتونو د ن ه بش پړېدو ،د چاپېری ال د
ټ ولنیز خون دیتوب س تونزې ،تع دیالت او د پ ام وړ نیمګړتی او ل ه کبل ه چ ې د
دریم ې ادارې ل ه خ وا پ ه ګوت ه ش وي ن ه دي بش پړې ش وې ،چ ې د نیمګړتی او
نوملړ د کلیو د پراختیا او بیا رغونې م ترم وزارت سره شریک شو د .
الندې جدول د اقرا پروګرام د پروژو حالت په ډاګه کوي:
د اقرا پروګرام د پالن شویو
پروژو ډول

د کلیو د پراختیا وزارت
د ټولو پالن شویو پروژو په لومړي فاز کې
له لوري د بشپړو شوو
ټاکل شوې موخه
شمېر
پروژو شمېر

د پوهنې وزارت له خوا د
تایید شویو او تسلیم
شویو پروژو شمېر

د ښوونځيو نوې ودانۍ

1,946

400

482

422

د ښوونځيو ملحقات

701

200

205

181

ټول

2,647

600

687

603
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د هندوستان هېواد پروژې:
د هندوستان هېواد د پوهنې وزارت  16ودانیزې پروژې د
هېواد په بېالبېلو کچو کې تمویلوي .د تر السه شوي رپوټ
له مخې  09پروژې بشپړې شوي او ګ ټې اخېستنې ته سپارل
شوي دي 10 .پروژې تر کار الندې دي او  9پروژې په تدارکاتو
کې قرار لري .د هندوستان هېواد له خوا چې د ښوونځيو
ودانیزې پروژې تمویلیږي ټاکل شوې موخې ته په ک تو ٪11
پرمختګ لري.
د افغانستان دولت ودانیزې پروژې:
په  9911کال کې د پوهنې وزارت په پالن کې  31ودانیزې
پروژې شاملې وې ،چې له یادې شمېرې څخه  93پروژې
بشپړې شوي 99 ،پروژې تر کار الندې دي او  11پروژې د
بېالبېلو الملونو لکه نا امني ،د کرونا ویروس له کبله
رخصتي او د زورواکو د السوهنې له امله ځنوېدلي دي .د
دې سربېره ،د  1پروژو قراردادونه د ستونزو له امله فسخه
شوي دي .د افغانستان دولت له خوا د ودانیزو پروژو د
جوړولو چارې په منځنۍ توګه  01سلنه پرمختګ لري.
د مدرسو د ودانیو جوړول
په  9911کال کې د اسالمي زده کړو مرکزونو  13ودانۍ په پالن کې شامل شوې وې ،په روان کال کې د کرونا ویروس له کبله د قرنطین وضع
کېدل او د بودجې نشتون له امله د اسالمي زده کړو مرکزونو ته کومه ودانۍ نه ده جوړه شوې.
د اسالمي زده کړو مرکزونو له پاره د لیلی ې جوړول
په  9911کال کې د اسالمي زده کړو مرکزونو له پاره د لیلیو  6بابه ودانۍ په پالن کې شاملې شوې وې ،چې د بودجې د نشتون له امله د لیلی ې
کومه ودانۍ د جوړولو په پالن کې نه ده شامله شوې ،خو د ابو مسل دارالعلوم د لیلی ې ودانۍ چارې په  9911کال کې بشپړې او ګ ټه اخېستنې
ته سپارل شوې ده .د دې لیلی ې په جوړېدو سره د طالب العلمانو له پاره د هستوګنې مناسب چاپېریال او د لیلی ې اسانتیاوې برابرې شوې دي.
د ښوونکو روزنې د مرکزونو جوړول
په  9911کال کې د معلوماتو له مخې ،د هرات والیت د شینونو ولسوالۍ د ښوونکو روزنې د کمپلکس ودانیزې چارې تر کار الندې دي او ٪10
پرمختګ لري .سربېره پر دې ،د سید جمال الدین کمپلکس پروژې ودانیزو چارو  ٪61پرمختګ درلود ،یاده پروژه د ملي تدارکاتو د  9913کال د
زمري د میاشتې د  3نېټې د  906غونوې پر بنسټ د جمهور رییس په مشرۍ فسخه شوې ده.
د سواد زده کړې د سیمه اییزو مرکزونو ،ښوونځيو او کمپلکس جوړول
د سواد زده کړې د سیمه اییزو مرکزونو ،ښوونځيو او کمپلکس جوړولو په موخه ،د سواد زده کړو د  1بابه سیمه اییزو مرکزونو 1 ،بابه کمپلکسونو
او د لویانو د روزنې د  1بابه مرکزونو د جوړولو له پاره لګښتونه سنجول شوي او پروپوزلونه جوړ شوي دي ،خو د بودجې د نشتون له امله ی ې کار
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ځنوېدلی د  .سربېره پردې ،د کابل والیت د بګرامیو په ولسوالۍ کې د سیمه اییزې روزنې  9باب مرکز د جاپان فدراسیون د ات ادی ې په مالي
مرسته جوړ او پرانېستل شو د .
د ښوونیزو مرکزونو سمبالول
د ساینس او کمپیوټر په البراتوارونو د عمومي زده کړو د ښوونځيو سمبالول
د روان کال په اوږدو کې ،د فزیک ،کیمیا او بیولوژي  901البراتوارونه ( فزیک  ،01کیمیا  01او بیولوژي  )01د مرکز او والیتونو  01بابه ښوونځيو
ته وېشل شوي دي .د دې البراتوارونو په کارولو او د عملي تجربو په تر سره کولو سره له یوې خوا د زده کوونکو د ذهني ودې المل شو او له
بل پلوه د تدریس او زده کړې بهیر اغېزمن او با کیفیته شو او د ساینس زده کړې له پاره د زده کوونکو لیوالتیا زیاته شوې ده .سربېره پردې ،د
کمپیوټر  0البراتوارونه په څلورو (تخار ،بلخ ،بدخشان او ننګرهار) والیتونو کې جوړ شوي دي .دې البراتوارونو د ښوونکو السرسی کمپیوټر ته
اسانه کړ او په یادو والیتونو کې د تدریس بهیر غښتلی شو د  .په البراتوارونو باندې د  311بابه ښوونځيو د سمبالولو او د لمریز برېښناي ي
سیسټ د لګولو چارې پیل شوي او د برېښناي ي سیسټ د چمتو کولو چارې بشپړې شوي د .
د یادولو وړ ده چې د البراتوارونو څخه د اغېزمنې استفادې په موخه ،البراتواري چوړتیاوو او سمبالولو ته اړتیا ده ،په  9911کال کې د البراتوار
څوکیو جوړول ،د څارنې غړو له پاره د روزنیزو سمینارونو دایرول او د ساینس تجربو د الرښود ک تابونو چاپول او وېشل د بودجې د نشتون له
امله نه د ترسره شو .
د ریاض ي کیټون و ،بیول وژي م اډلونو ،د البرات وار میزون و او څوکی و ،د س اینس او ریاض یاتو چ ارټونو او محیط ي
ساینس کیټونو تولید او د عمومي او اسالمي زده کړو ښوونځيو او مدرسو ته وېشل
د ساینس مرکز او ښوونیزې ټکنالوژۍ لوې ریاست د روزنیزو کیټونو د تولید او وېشلو مسؤلیت په غاړه لري .د البراتواري تجهیزاتو او بېالبېلو
مضمونونو د روزنیزو چارټونو د پېرلو تدارکاتي پالن چمتو شو او د اړتیا
وړ تجهیزاتو د برابرولو او پېرلو په موخه اړوند ادارو ته استول شو د .
د مرکز او والیتونو د عمومي زده کړو ښوونځيو ته د ریاضي او ساینس
 1011کیټونه وېشل شوي دي .د دې سربېره ،د ساینس او ریاضي 90
کيټونه د تخار ،بادغیس او خوست والیتونو  90بابه دیني مدرسو ته
وېشل شوي دي .په ښوونیزو مرکزونو کې د یادو کېټونو په وېشلو او
کارولو سره د تدریس او د طالبو د زده کړې بهیر ښه شو د .
همدارنګه د ساینس او ریاضیاتو مضمونونو  01111بساطه چارټونه
تولید شو او د مرکز او والیتونو ښوونځيو ته وېشل شوي دي.
سر بېره پر دې ،د بیولوژي  0001موډولونه د پالن سره س تولید شوي
او وېش ی ې مرکز او والیتونو ته د  9011کال له پېلېدو څخه وړاندې په عملي توګه پیلیږي .همداراز د یادولو وړ ده چې د البراتوار  011پای ې میزونه
ه تولید شوي خو ښوونځيو ته نه دي وېشل شوي.
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 :2د انډولیز السرسی برخه
ټولیزه موخه :په هېواد کې د ماشومانو ،ځوانانو او په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو لپاره کیفیت لرونکي ،انوولیز او خوندي زده کړو
فرصتونو ته د ټول ګوونه الس رسي زیاتوالی.
 2.1منځمهاله پایله) د والیتونو او ولسوالیو په کچه د ښوونځيو او ښوونیزو مرکزونو پراختیاي ي پالنونه د سیمې د خلکو د اړتیاوو سره سم
چمتو شوي دي.
د ښوونیزو مرکزونو د جغرافیاي ي معلوماتو ټولولو سروئ ()GPS
د پوهنې وزارت او د احصای ې او معلوماتو ملي ادارې ګو کاري ګروپ د جغرافیاي ي معلوماتو د راټولولو او د ښوونځيو د پوښښ څېړنیز رپوټ د
چمتو کولو له پاره د عمل پالن د فعالیتونو د تن ی  ،تطبیق او تعقیب په موخه رامنځته شو د  .د ښوونځيو د جغرافیاي ي نقطو د راټولولو له
پاره پوستکالي (اپلیکشن) ته پراختیا ورکړل شوې او د ښوونځيو د جغرافیای ي نقطو د راټولولو په اړه د والیتونو والیتي مسؤولینو ته روزنیز ورکشاپ
دایر شو د  .د ښوونځيو د سروئ د رپوټ له مخې چې د احصای ې او معلوماتو ملي ادارې لخوا تر سره شوې؛ له ټولو  96363بابه ښوونځيو او
روزنیزو مرکزونو (دولتي ،خصوصي ،مدرسې ،دارال فاظونو ،دارالعلومونو ،او لیک لوست زده کړو مرکزونو) څخه  93191بابه ښوونیز مرکزونه
سروئ شوي دي چې په ټوله کې د سروئ  ٪10پرمختګ په ډاګه کوي او  099بابه ښوونځي د نا امنۍ له کبله نه دي سروئ شوي.
د ولسوالۍ او والیتونو په کچه د پوهنې د پراختیاي ي پالنونو چمتو کول
په  9911کال کې د پراختیاي ي پالن فارمټ د والیت او ولسوالۍ په کچه د پالن او ارزونې لوې ریاست له خوا بیا وک تل شو او والیتونو ته واستول
شو .د  9911کال په اوږدو کې د ښوونځيو د ښه والي  90پالنونه د شورا ګانو له خوا جوړ شوي دي .د دې سربېره د  96والیتونو له پاره منځمهاله
درې کلن پالنونو ته ه پراختیا ورکړل شوې ده.
 2.2منځمهاله پایله) په لرې پرتو سیمو کې د بدیلو روزنیزو پروګرامونو په توګه د سیمه اییزو او چټکو زده کړو پروګرامونه رامنځته شوي او
پیاوړي شوي دي.
له ښوونځي څخه د بهر ماشومانو د ښوونې او روزنې له پاره د نوې ستراتیژۍ پراختیا
له ښوونځیو څخه د بهر ماشومانو لپاره د ستراتیژۍ مسوده بشپړه شوې او د پوهنې وزارت د کارپوهانو او مرستندویانو سره شریکه شوې ده .د
دې سند له مخې؛ ښوونې او روزنې ته له ښوونځيو څخه د بهر ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو د السرسی زمینه برابریږي.
د سیمې دخلکو په همغږۍ د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو پلي کول
په  9911کال کې ،د کرونا ویروس د خپرېدو او د عمومي قرنطین له کبله د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګي نه دي پلې شوي.
د ښوونه نه تم کېږي پروګرام له پاره د پلې کوونکي مؤسسې ټاکل
د ښوونه نه ت کېږي په پروګرام ( )ECWد تطبیق کوونکو مؤسسو غوراو تر سره شو او په  9011کال کې د هېواد په  1والیتونو (هلمند،
پک تیکا ،ننګرهار ،کندز ،هرات ،بادغیس ،ارزګان ،سرپل او کندهار) کې د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګي تطبیق کېږي.
د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو د مرستندویه او تطبیق کوونکو مؤسسو پېژندل
ټولې هغه مؤسسې چې د سیمه اییزو او چټکو زده کړو په برخه کې فعالیت کوي پېژندل شوي او نوملړ ی ې چمتو شو او د عمومي زده کړو اړوند
څانګې په واک کې ورکړل شو د .
د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو د تطبیق له څرنګوالي څخه څارنه او راپور ورکول
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د پالن او ارزونې لوې ریاست له خوا د مرستندویه مؤسسو له پاره د السلیک شویو هوکړه لیکونو سره س د راپور ورکولو سیسټ رامنځته شو
د چې پر مټ ي ې د مرستندویه مؤسسو مسؤولین مکلف دي چې د هوکړه لیکونو له تطبیق څخه د پرمختګ رپوټونه چمتو او د پوهنې وزارت
ته واستوي.
رسمي ښوونځيو ته د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو د زده کوونکو د لېږد پالن چمتو کول
د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو د زده کوونکو د لېږدولو او سپارلو پالن د هوکړه لیکونو په پیل کې چمتو او عملي کېږي.
د ښځینه زده کوونکو د ښوونې او روزنې له پاره د عملیاتي پالن چمتو کول
ړ
د ښځينه زده کوونکو د ښوونې او روزنې له پاره عملياتي پالن چمتو او تصویب شو د او د پلي کېدو و د .
په روان کال کې د اقرا پروګرام اړوند د سیمه اییزو زده کړو د اختیاري پروژې د تطبیق الرښود چمتو او د پوهنې وزارت او نړیوال بانک له خوا تایید
شو د چې اوسمهال د  9011کال له پاره د سیمه اییزو زده کړو ټولګیو د جوړیدو په موخه د اړتیا ارزونه روانه ده.
په مرکز او والیتونو کې د سیمه اییزو ښووځيو د معلوماتي سیسټم پراختیا
د سیمه اییزو زده کړو ټولګیو د زده کوونکو او ټولګیو د کره احصای ې د تر السه کولو په موخه ،احصاییوي سیسټ (ډيټابیس) رامنځته شو
د  ،تر څو د سیمه اییزو ټولګیو معلومات په هغه کې بت او د ګ ټه اخېستونکو له پاره د الس رسي وړ وي.
 2.3منځمهاله پایله) په کلیو او بانډو کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې کچه لوړه شوې ده.
د ښځينه قراردادي ښوونکو ګمارنه
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د قراردادي ښوونکو د ګمارنې بهیر د ځند سره مخ شو ،خو د هېواد د تودو سیمو د  3والیتونو څخه د 1111
تنه قراردادي ښوونکو قراردادونه چې پخوا ګمارل شوي وو تر کار الندې دي چې له هغې ډلې څخه د شاوخوا  111تنه ښوونکو قراردادونه له
څلورو والیتونو څخه را رسېدلي دي.
 2..منځمهاله پایله) په ښوونځيو او ښوونیزو مرکزونو کې د زده کوونکو د شمولیت ،ساتلو او بشپړېدو کچې زیاتوالی موندلی دی.
په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کوونکو جذب او شمولیت
د  9911ښوونیز کال په پیل کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په ټول هېواد کې د ټولو پروګرامونو په کچه ښوونیز مرکزونه تړل شوي وو او د
ښوونیز کال پیلېدل د ځنو سره مخ شو ،چې د دې حادې ستونزې له امله د نوي زده کوونکو جذب د پالن سره تر سره نه شو ،خو د ښوونځیو
د پیلېدو او بیا پرانېستلو وروسته د عمومي زده کړو په ښوونځيو کې  319631تنه زده کوونکي چې  996610تنه ی ې نجونې دي نوي جذب شوي
دي ،چې د نویو زده کوونکو په جذب سره د عمومي زده کړو په دولتي او خصوصي ښوونځيو کې د ټولو زده کوونکو شمېر  1391610تنو ته چې
 ٪96ی ې ښځينه دي زیاتوالی موندلی د .
د اسالمي زده کړو د تودو سیمو په مرکزونو کې  90113تنه طالب العلمان چې  0619تنه ی ې ښځينه دي ،نوي جذب شوي دي چې له یادې شمېرې
څخه  91011تنه د  9900ښځينه وو په ګوون په مدرسو 1990 ،تنه د  009ښځينه و په ګوون په دارالعلومونو او  1111تنه د  139تنه ښځينه په
ګوون په دارال فاظونو کې دي .د نویو طالب العلمانو د جذب سره د اسالمي زده کړو د ټولو طالب العلمانو شمېر  969193تنو ته چې 11106
تنه ی ې ښځينه دي زیاتوالی موندلی د  ،چې له هغې ډلې څخه  110030تنه د  91199تنه ښځينه و په ګوون په دارالعلومونو 993110 ،تنه د
 90913تنه ښځينه و په ګوون په مدرسو او  11096تنه د  6116تنه ښځينه و په شمول په دارال فاظونو کې د دیني زده کړې په زده کړو بوخت
دي .د یادولو وړ ده ،چې د ټولو طالب العلمانو له ډلې څخه  6011تنه طالب العلمان چې  1396تنه ی ې ښځينه دي په خصوصي دیني مرکزونو
کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.
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په  9911کال کې  9911تنه دیني عالمانو د ت صیلي سندونو د تثبیت او ارزولو په موخه د
سوېې په ازموینه کې ګوون وکړ چې په پایله کې  111تنه بریالي شو چې له هغې ډلې څخه
 913تنه د دیني علومو په دولس ټولګي کې 991 ،تنه د دارال فاظونو په دولس ټولګي او
 101تنه د دیني علومو په څوارلس ټولګي کې دي.
په  9911کال کې د ښوونکو د روزنې په خدمت دننه پروګرام کې  91101تنه زده کړیاالن چې
 1100تنه ی ې ښځينه دي شامل شوي دي چې پر مټ ی ې د دې پروګرام د دیارلس او
څوارلس ټولګيو د زده کړیاالنو شمېر  10009تنو ته چې  91111تنه ی ې ښځينه دي زیاتوالی موندلی د  ،چې له یادې شمېرې څخه  9119تنه
زده کړیاالن د  9109تنه ښځينه و په ګوون د ښوونکو د روزنې په خصوصي مرکزونو کې دي .د یادولو وړ ده چې په  9911کال کې  0660تنه زده
کړیاالن د  1960ښځينه و په ګوون د ښوونکو د روزنې له څوارلس ټولګي څخه فارغ شوي دي.
په  9911کال کې د سواد زده کړو په کورسونو کې د ټول هېواد په کچه  03301تنه زده کوونکي چې  90191تنه ښځينه دي جذب شوي دي ،چې
له هغې ډلې څخه  11901تنه د  90919ښځينه و په ګوون د مرستندویه مؤسسو په کورسونو کې جذب شوي دي .د دې سربېره ،د حرفوي زده
کړو  0960تنه زده کوونکي چې  1903تنه ی ې ښځينه دي د حرفوي زده کړو په ښوونځيو او مرکزونو کې جذب شوي او تر روزنې الندې نیول شوي
دي .همداراز  19019تنه زده کوونکي چې  91061تنه ی ې ښځینه دي د لیک لوست په دولتي ښوونځيو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.
د ښوونیزو مرکزونو رامنځته کول او لوړول
په ټول هېواد کې ښوونې او روزنې ته د ماشومانو د السرسي زمینې برابرولو او د اړتیاوو پوره کولو په موخه 993 ،بابه لومړني ښوونځي په هغو سیمو
کې چې د نویو ښوونځيو جوړېدو ته اړتیا وه ،د ښوونځيو د تاسیس د طرزالعمل او معیارونو سره س نوي تاسیس شوي دي .د دې ښوونځيو په
جوړېدو سره له یوې خوا نارینه او ښځينه زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې او له بل پلوه د عمومي زه کړو د ټولو ښوونځيو شمېر 93111
بابو ښوونځيو ته چې  3019بابه ی ې لومړني 0119 ،بابه ی ې منځني او  0009بابه ی ې لېسې دي زیاتوالی موندلی د  ،چې له یادو ښوونځيو څخه
 9139بابه ی ې ( 9199لومړني 019 ،بابه منځني او  913بابه لېسه) خصوصي ښوونځي دي .د دې سربېره 9 ،بابه نوي ښوونځي د کوچیانو ماشومانو
له پاره تاسیس شوي دي چې په تاسیس سره ی ې د کوچیانو ماشومانو له پاره په یادو ښوونځيو کې د ښوونې او روزنې د زده کړې زمینه برابره شوې
ده.
 00بابه لومړني ښوونځي چې زد کوونکو ی ې شپږم ټولګی بشپړ کړ وو د معیارونو سره س منځي ښوونځيو ته او  69بابه منځني ښوونځي چې زده
کوونکو ی ې نه ټولګی بشپړ کړ وو د سیمې د اړتیاوو او معیارونو په پام کې نیولو سره لېسې ښوونځيو ته لوړ شوي دي ،چې په لوړېدو سره ی ې
زده کوونکو ته په اړوندو ښوونځيو کې د زده کړې زمینه برابره شوې ده .د دې سربېره ،د  10بابه ښوونځيو د نوم بدلون پړاوونه تر سره شوي چې
په ترڅ کې د  99بابه ښوونځيو د نوم بدلون من ور شو د .
طالب العلمانو ته د اسالمي زده کړو د زده کړې زمینې برابرولو په موخه 9 ،باب مدرسه په بلخ والیت او  9باب دارال فاظ په کندهار والیت کې
نوي تاسیس شوي دي چې په تاسیس سره ی ې  901تنه طالب العلمانو ته د اسالمي زده کړو زمینه برابره شوې ده .سربېره پر دې 1 ،بابه مدرسې
په ننګرهار والیت کې دارالعلوم ته لوړې شوي چې له امله ی ې په په اړوندو مرکزونو کې دیني زده کړو ته د دوام زمینه  9109تنه طالب العلمانو ته
چې  01تنه ی ې نجونې دي برابره شوې ده .د نویو مدرسو په جوړېدو سره د اسالمي زده کړو د ټولو مرکزونو شمېر  9991بابو ته د  613بابه مدرسو،
 119بابه دارال فاظونو او  999بابه دارالعلومونو په ګوون زیاتوالی موندلی چې له هغې ډلې څخه د اسالمي زده کړو  11بابه مرکزونه ( 01مدرسې،
 0دارال فاظونه 90 ،دارالعلومونه) خصوصي دي.
د ښوونکو د روزنې د ټولو مرکزونو شمېر  900بابو ته رسیږي چې له هغې ډلې څخه  911بابه دارالمعلمینونه 110 ،بابه مالتړي مرکزونه او  10بابه
ال اقې دي.
په  9911کال کې ،د سواد زده کړې  0بابه ښوونځي په ارزګان ،پک تیا او غور والیتونو کې نوي تاسیس شوي دي چې په تاسیس سره ی ې په هېواد
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کې د سواد زده کړو د ټولو ښوونځيو شمېر  10بابو ښوونځيو ته رسیږي.
 2.2منځمهاله پایله) د سواد زده کړې برنامې په هېواد کې د بې سوادۍ د کچې په کمولو کې اغېزمنې واقع شوې دي.
د سواد زده کړې کورسونو جوړول
د  9911کال په اوږدو کې د سواد زده کړو  0119بابه کورسونه د ټول هېواد په کچه د سواد زده کړې د معینیت او غیر دولتي مؤسسو لخوا جوړ
شوي دي ،چې له امله ی ې  03301تنه زده کوونکو ته چې  90191تنه ی ې ښځينه دي په ټول هېواد کې د سواد زمینه برابره شوې ده .همداراز
 10313تنه زده کوونکي چې  91611تنه ی ې ښځينه دي د سواد زده کړو له کورسونو څخه فارغ شوي دي.
د سواد زده کړې د بري لیکونو چاپ او وېش
له ټولو  96161قطعو تصدیق لیکونو څخه  93191تصدیق پاڼې د سواد زده کړې فارغانو ته وېشل شوي او پاتې  11931تصدیق پاڼې د وېشلو په
حال کې دي.
 2.6منځمهاله پایله) د ځانګړي اړتیا لرونکي ماشومان ،بیرته راستنېدونکي او په بېړنیو حالتونو ماشومان زده کړو ته السرسی لري.
د ځانګړو ښوونیزو مرکزونو جوړول
د ځانګړو اړتیا لرونکو ماشومانو له پاره د ځانګړو زده کړو د چمتو کولو په موخه ،د چمتو والي دورې  91بابه روزنیز مرکزونه د  99والیتونو د کلیو
او بانوو په کچه جوړ شوي دي.
د معلولیت لرونکو ماشومانو پېژندل او په ښوونځيو کې شاملول
 019تنه معلولیت لرونکي ماشومان چې  931تنه ی ې ښځینه دي نوي پېژندل شوي او د عمومي زده کړو او سیمه اییزو زده کړو په ټولګیو کې شامل
شوي دي .په ټوله کې د ځانګړو اړتیاو (کاڼه ،ړانده او زده کړو ستونزې لرونکي)  1109تنه ماشومان چې  9996تنه ی ې ښځینه دي د ځانګړو زده
کړو د پروګرام تر پوښښ الندې راغلي دي .د یادولو وړ ده چې د ځانګړو اړتیاوو لرونکو ماشومانو له پاره د چمتو والي او بیا وړتیا ورکولو دورې په
ښوونیزو مرکزونو ،د کلیو په روزنیزو مرکزونو او یا ه په کورنیو زده کړو کې د عامې روغیتا وزارت او پوهنې وزارت سپارښتنو ته په ک تو د زده کړې
زمینه برابره شوې ده.
همدارنګه د عمومي زده کړو ښوونځيو  68تنه معلولیت نه لرونکو زده کوونکو ته د  29تنه نجونو په ګوون چې معلولیت لرونکي ټولګیوال لري د
بریل خط لیکلو او اشارې ژبې په اړه روزنه چمتو شوې ،تر څو نوموړي زده کوونکي وکولی شي د ښوونکو سربېره خپل معلولیت لرونکو ټولګیوالو
سره په درسي چارو کې مرسته وکړي .همداراز معلولیت لرونکو وګړو ته  91بت شوې برنامي د ټلویزیون ،راډیو او یوټیوب له الرې خپرې شوې
دي .د دې سرپېره ،د معلولیت لرونکو ماشومانو د روزنې له پاره د مالتړ جلبولو  0کمپاینونه ترسره شوي دي.
د عمومي زده کړو ښوونځيو او سیمه اییزو زده کړو د معلولیت لرونکو زده کوونکو له پاره درسي توکي او مرستندویه جنسونه (سلیټ ،سټایلس،
د اورېدو اله ،اعصا ،ذره بین ،د اشاروي ژبې ډیکشنري او نور) د سوېون کمېټې له لورې چمتو شوي دي.
د عمومي زده کړو ریاست (د هر اړخیزې زده کړو ادارې)  0300تنه معلول زده کوونکي ( 9193نارینه او  9393تنه ښځينه) په دریېو ک ټکوریو
(حسي ،ذهني او حرکي معلوالن) کې د هېواد د  93والیتونو په ښوونځيو او ښوونیزو مرکزونو کې تر خپل پوښښ الندې راوستي دي.
د بېرته راستنیدونکو او بیړنیو حاالتو ماشومانو ته د ښوونیزو چوپړتیاوو وړاندې کولو لپاره د ستراتیژۍ پراختیا
په بیړنیو حالتونو کې د ښوونې او روزنې ستراتیژي تسوید شوې او تر څنګ ی ې د بیړنیو حالتونو د زده کړې د ښوونکو روزنیزه ک وړه چمتو شوې
او د یادو زده کړو د ښوونکو روزلو دوه طرحې ه 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 تطبیق او په الره
اچول کېږي .دا پروګرام د مرستندویه مؤسسو له خوا د هغو ماشومانو لپاره په الره اچول کېږي چې د بېالبېلو الملونو له کبله له خپلو استوګنځایونو
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څخه بې ځایه شوي وي .اوس مهال د راستنیدونکو او په بیړنیو حالتونو کې د ماشومانو لپاره د ښوونیزو چوپړتیاوو ستراتیژي د وروستي کېدو په
حال کې ده.
په مرکز او والیتونو کې د بدیلو زده کړو د طرحې سیسټم پراختیا
دا سیسټ داسې عیار شو د چې د قرنطین او کرونا ویروس په ورځو کې د  maarif .afویب پاڼه جوړه او ټولې روزنیزې ویویو ګانې د دې ویب
پاڼې له الرې د ټولو ګ ټه اخېستونکو په واک کې ورکړې شوې او ه روزنیزې ویویو ګانې د والیتونو پوهنې ریاستونو ته استول شوي دي چې دا
روزنیزې ویویو ګانې د مهال وېش سره س د یادو والیتونو په سیمه اییزو ټلویزیونونو کې د قرنطین په موده کې خپرېدي.
د بدیلو زده کړو د طرحې چمتو کول او پلي کول
د کرونا ناروغي د ژوند د ټولو برخو په څېر ،پوهنې او د زده
کوونکو زده کړې ته ستر ګواښ د چې ځانګړو ،بېړنیو او
نوښتګرو تدابیرو ته اړتیا لري .د دې ویروس سره د مبارزې په
شرایطو کې ښوونه د عادي شرایطو په پرتله ډېر سره توپیر لري او
د یو شمېر امکاناتو او وړتیاوو د شتون سره سره ،په راتلونکي کې
به ننګونې او ستر م دودیتونه شتون ولري؛ نو له دې امله ،تمه
کېږي چې په دې برخه کې ډېرې ه ې وشي او د نوښتګرو او
ځانګړو کړنالرو څخه کار واخېستل شي .له همدې امله د پوهنې
وزارت د دندو د مکلفیتونو او د افغانستان جمهور رییس د
د قرنطین په موده کې د بدیلو زده کړو په اړه د پوهنې وزارت د مشرتابه غړو غونډه
الرښوونو سره س  ،د لرې الرې زده کړو او نورو نوښتګرو الرو
پرمټ د ښوونیزو چوپړتیاوو د وړاندې کولو پالن پلی کوي ،ترڅو په ځانګړو شرایطو کې ،زده کوونکي د ښوونې له حق څخه برخمن شي.
د لرې واټن پر زده کړو اصلي تمرکز ،د ټلویزیون ،راډیو ،موبایل او همداراز په ځانګړو سیمو کې د ښوونکي له لورې په کوچنیو ټولیدنو کې نیغ
په نیغه د تدریس له بدیلونو څخه کار اخېستل دي .د پوهنې وزارت ،زده کوونکو ته د ښوونیزو چوپړتیاوو د وړاندې کولو څخه په بېالبېلو کچو
کې د ډاډ تر السه کولو په موخه ،د برنامې څخه په جدي ډول څارنه او ارزونه عملي کوي .په ورته وخت کې د ښوونکو ،سرښوونکو او مدیرانو د
وړتیا لوړولو پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي.
د پوهنې وزارت د ژمنې پر بنسټ چې د ښوونځي په عمر د نورو ماشومانو پر وړاندې لري د خصوصي سک ټور 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 له پاره چې په دې برخه کې د پوهنې وزارت ه ې په ملي کمپاین
بدلې شي ،د نورو دولتي او غیر دولتي ګوونوالو لکه غیر دولتي مؤسسو ،مدني ټولنو ،پراختیاي ي شوراګانو ،والدینو ،مرستندویه وزارتونو (مالی ې،
لوړو زده کړو ،اطالعات او کلتور ،مخابراتو ،حج او اوقافو ،کلیو پراختیا ،اترا ادارې او نورو )...سره له نږدې مرسته کوي.
د بدیلو زده کړو د طرحې د پرمختګ رپوټ د  9911کال د عملیاتي پالن د تطبیق د کلني رپوټ له مهمو برخو څخه د چې په الندې دوو برخو
کې وړاندې کېږي:
الف  :د بدیلو زده کړو د طرحې له الرې د عمومي زده کړو ،اسالمي زده کړو ،سواد زده کړو او لویانو زده کړو ټولو زده کوونکو ته د ښوونیزو
چوپړتیاوو برابرول
 .1په کور کې د زده کوونکو د ځاني روزنې تنظیمول
 1.1په کور کې د زده کوونکو ځاني زده کړې د الرښود سند په پښتو او دري ژبو چمتو کول؛ ترڅو والدین او د کورنۍ مشران وکولی شي خپل
ماشومان او له سواد څخه بې برخې لویو غړو سره په ځاني زده کړو کې مرسته وکړي.
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په بېړنو حالتونو کې د کورنۍ سواد زده کړې د تدریس او ارزونې الرښود په دوو ژبو (پښتو او دري) چمتو شو د  .د عمومي زده کړو د زده
کوونکو د ځاني زده کړو د اړتیا وړ الرښود په پښتو او دري ژبو چمتو شو او وروستۍ نسخه ی ې د نشراتو ریاست ته د چاپ او پوهنې وزارت د
ویب پاڼې له الرې د خپرېدو په موخه سپارل شوې ده.
 9.1د 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 فیسبوک 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 اقداماتو په تبلیغ سره د پوهنې وزارت او د افغانستان
دولت د بدیلې طرحې د ت قق په برخه کې په معتبرو ملي او نړیوالو رسنیو کې د اطالع رسونې بهیر غښتلی کړ د .
 9.9د زده کوونکو د ځاني زده کړو الرښود سند څخه  1میلیونه نسخې او د کورنیو لپاره د سواد زده کوونکو  01زره الرښودونو چاپول
د ښوونکو او زده کوونکو د مطالعوي توکو د چاپ سندونه او تخنیکي ځانګړنې چمتو شوي دي او د بودجوي کوډ د مشخص کولو لپاره اړتیا ده
ترڅو د چاپ لپاره د ملي تدارکاتو ادارې ته واستول شي.
 .2د ټکنالوژۍ او رسنیو له الرې د زده کوونکو روزنه
 1.9د سمعي او بصري درسي توکو د تولید د مدیریت او د ټلویزیونونو او راډیو ګانو د خپرولو د تن ی لپاره د مدیریتي او اختصاصي ټی ټاکل او
توظیفول
د تولید شویو توکو د کیفیت د تضمین لپاره د کیفیت د اندازه کولو یو مشخص څارنیز ټی توظیف شو د .
 1.1د ټلویزیونونو له الرې د مضمونونو د لوست خپرولو لپاره مهال وېش چمتو کول او تصویبول (د هر ټولګي لپاره په ورځ کې درې درسي
ساعتونه د  11دقیقو لپاره ،ټول  91ساعته 01 ،دقیقې د لرې الرې څخه د سواد زده کړې د لوستونو د وړاندې کولو او  9ساعت د ښوونکو د روزلو
لپاره)
د لیک لوست برخې د خپرولو مهال وېش وروستی شو او هره ورځ د ماسپښین له  0:11بجو څخه تر  0:00پورې خپریږي.
 1.9د  1-9ټولګي د اساسي مضمونونو درسونو او د ساینس ،ریاضي او انګلیسي ژبې د  91-3ټولګي مضمونونو د درسونو د بت او د ټلویزیونونو
له الرې د خپرولو لپاره د  9کسیزه ښوونکو د ګروپونو ټاکل ،روزنه او توظیفول (د داخلي بودیجې څخه اضافه کاري او حق الزحمه)
د اساسي مضمونونو 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 ی ې اوسمهال روانې دي هره ورځ تر ارزونې الندې نیسي.
 1.0د  91کسیزه ګروپ توظیفول ( 9تن همغږه کوونکی 1 ،تنه مسلکي ښوونکي 9 ،تن الرښود ښوونکی 9 ،تن د مرسته کوونکو توکو چمتو
کوونکی 9 ،تن د ښوونکي روزونکی ،او  0تنه 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 حق الزحمه)
د دې ګروپ  0تنه چې  9تن همغږه کوونکی 1 ،تنه مسلکي ښوونکي 9 ،تن الرښود ښوونکی او  9تن د کمکي توکو چمتو کوونکی دي د وري
میاشتې څخه تر اوسمهال پورې توظیف شوي دي.
 1.0د ټلویزیون له الرې د خپرولو لپاره د عمومي زده کړو او سواد زده کړو د  1-9ټولګي د اساسي ټولو مضمونونو او ساینس ،ریاضي او انګلیسي
ژبې د  91-3ټولګي د مضمونونو د سمعي او بصري درسي توکو تولید
د پوهنې وزارت ،د ترکی ې بنسټ پر مرسته د یو هوکړه لیک له مخې له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پوري درسونه په دوو ژبو چې د افغان
ترک ښوونځیو لخوا تولیدیږي ترالسه او خپروي .د پوهنې او ساینس مرکز په ټلویزیون کې هر ورځ د اووم ټولګي څخه تر دولس ټولګي پورې د
درسونو له  01څخه تر  11ویویو ګانو پورې په ملي ژبو تولیدیږي.
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 1.1د تصویب شوي مهال ویش سره س د درسونو د خپرولو لپاره د څلورو ټلویزیونې کانالونو سره چې په ملي کچه خپرونې لري همغږي او
قرارداد
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 .
 1.3د تودو سیمو والیتونو لپاره د  9ټلویزیونونو 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 شوې او بی ې/نرخونه ځینې ترالسه شوي دي .د پوهنې وزارت مشرتابه د
هوډ نېونې په صورت کې به د نشراتو ریاست الزمې کړنې ترسره کړي.
 1.6د تصویب شوي مهال ویش سره س  ،د اسالمي زده کړو او سواد زده کړو د درسونو خپرولو لپاره د هغو راډیوي ي کانالونو سره چې په ملي
کچه خپرونې لري همغږي او قرارداد
د افغانستان په کچه د الس رسي وړ راډیو ګانو سره همغږي تر سره شوې او د پوهنې وزارت د مشرتابه/رهبرۍ د هوډ نیونې په صورت کې به د
نشراتو ریاست په دې برخه کې اقدام وکړي.
 1.1د ټلویزیونونو او راډیو ګانو له الرې د مهال ویش سره س د درسونو د خپرېدو څخه د څارنې په موخه د څارنیز ټی ټاکل او له من 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 مشخص کېدو او د ټلویزیون او راډیو د تثبیت څخه وروسته ترسره کېږي.
 .3په کوچنیو ټولېدنو کې د زده کوونکو حضوري روزنه په هغو سیمو کې چې ټلویزیون ته الس رسی نلري
 9.9په کوچنیو ټولېدنو کې د زده کوونکو او سواد زده کوونکو د حضوري 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.
د سواد زده کړو معینیت په کوچنیو ټولېدنو  ،خالصې هوا ،فردي او کورنۍ او لرې الرې څخه د سواد زده کړې الرښود چې په بېړنیو حالتونو کې
د سواد زده کړې په بدیل پالن کې شامل د والیتونو ته د تطبیقي پالن ،د پروګرامونو د تطبیق د څرنګوالي ډیاګرام او د رپوټ ورکولو فارمټ
سره یوځا په رسمي ب ه استولي دي .تر دې دمه د سواد  11160تنه زده کوونکي تر رورنې الندې نیول شوي دي.
همدارنګه په کوچنیو ټولېدنو کې د عمومي زده کړو زده کوونکو د حضوري روزنې الرښود په دواړو ژبو جوړ او د نشراتو ریاست ته استول شو
د  .د یادولو وړ ده ،چې په یو شمېر والیتونو کې له همدې الرښود څخه په استفادې د پوهنې د مسؤولینو له خوا پروګرامونه تن ی شوي او یو
شمېر مرستندویه مؤسسو خپل د سیمه اییزو او چټکو زده کړو د تدریس چارې د دې الرښود سره س پیل کړي دي.
 9.1د هغو کلیوالي سیمو تثبیتول چې ټلویزیون ته الس رسی نلري (والیت ولسوالۍ او کلي)
د یوې ځانګړې فورمې له مخې د ټلویزیونونو او راډیو ګانو د خپرونو د پوښښ په اړه معلومات د والیتونو په کچه راټول شوي دي.
 9.9په کوچنیو ټولېدنو کې د زده کوونکو او سواد زده کړیاالنو تن یمول او د شاوخوا  1زره ښوونځيو د حضوري 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 او په خالصه هوا کې
پیل شوي دي .همدارنګه یو شمېر مرستندویه مؤسسې چې د سیمه اییزو او چټکو زده کړو له الرې د ښوونیزو خدمتونو د تطبیق مسؤولیت لري،
د یاد الرښود څخه په استفادې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
 ..د زده کوونکو د ښوونیز پرمختګ څخه څارنه او ارزونه
 0.9په بېړنیو حالتونو کې د زده کوونکو او سواد زده کړیاالنو د ښوونیز پرمختګ ارزولو لپاره د الرښود سند جوړول
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د بدیلو زده کړو پروګرام له الرې د سواد زده کوونکو د ارزولو سند د کورنۍ سواد زده کړې په الرښود کې شامل د چې چمتو شو او وروستی
شو د  .همداراز ،د عمومي زده کړو د بدیلو روزنیزو خدمتونو له وړاندې کولو څخه د څارنې الرښود په دواړو ژبو چمتو او د چاپ په حال کې
ده او د وزارت د ویب پاڼې له الرې به ه خپور شي.
 0.1په 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 ولسوالۍ د څارنیزو ټیمونو ټاکل
د والیتونو او ولسوالیو په کچه څارنیز ټیمونه شتون لري ،دوئ د بدیل پالن د روزنیزو پروګرامونو له خپرولو وروسته 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 اوږدو مهاله رخصتیو له فرصت څخه په استفادې د روزنیزو کڅوړو او ځاني زده کړو له الرې د بدیلو زده کړو په برخه کې د ښوونځيو د
ښوونکو ،سرښوونکو ،مدیرانو او نورو کارکوونکو وړتیا لوړول
 .1په کور کې د ښوونکو او مدیرانو ځاني روزنه
 9.9په 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 امرینو د وړتیا لوړولو او ارزولو الرښود په پښتو او دري ژبو چمتو شو د .
 9.1د ښوونکو او مدیرانو د ځاني وړتیا لوړولو ک وړې چمتو کول
د ښوونځيو د مدیرانو د مطالعې لپاره د روزنیزو توکو او ملپاڼو چې د ښوونکو او مدیرانو د ځاني زده کړې د دورې اړوند د مطالعې او ارزونې الرښود
او د ارزونې کړنالره پکې شامله ده چمتو شوي دي.
 9.9د پوهنې وزارت په ویب پاڼه کې د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو روزنیزې ک وړې ،د برېښناي ي الرښود نسخه او د  91-9ټولګي پورې د
ښوونکو الرښود ک تابونو او سواد زده کړو ک تابونو خپرول
د پوهنې وزارت او سواد زده کړو معینیت پر ویب پاڼو باندې په بېړنیو حالتونو کې د سواد زده کړو د ښوونکو ،مدیرانو او امرینو د وړتیا لوړولو او
ارزولو الرښود برېښناي ي نسخه خپره شوې ده .همدارنګه ټول روزنیز توکي لکه د ښوونکو د وړتیا لوړولو الرښود او ک وړه د پوهنې وزارت پر ویب
پاڼه باندې ه خپړه شوې ده.
 9.0د ښوونکو د روزنې د  110زره روزنیزو ک وړو چاپول او وېشل (د ځاني زده کړې د الرښود په ګوون) ،د هرې ک وړې د چاپ او لېږد لګښت
 30افغانۍ د .
د ښوونکو د روزنې لوې ریاست اړوند د ښوونځیو د ښوونکو او سرښوونکو د اړتیا وړ  110زره ټوکه د مطالعې ک تابونو سندونه چمتو شوي دي.
 .2د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو څارنه او ارزونه
 1.9د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو د پرمختګ ارزولو لپاره د الرښود جوړول
د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو د ارزونې څرنګوالی ،چې په بېړنیو حالتونو کې د سواد زده کړو د ښوونکو ،مدیرانو او امرینو د وړتیا لوړولو په
الرښود کې شامل د بشپړ شو د  .همدارنګه د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو د پرمختګ ارزولو الرښود د مطالعې موادو په ملپاڼه کې
شامل د .
د بدیلو زده کړو د طرحې پر بنسټ د  91-9ټولګیو د ساینس ،ریاضي او ژبې مضمونونو درسونه په وېویو ګانو کې بت شوي او د پوهنې ټلویزیون
له الرې خپاره شوي دي.
په  9911کال کې د هېواد په  91والیتونو کې  3106390تنه زده کوونکو ته چې  9096119تنه ی ې ښځينه دي د راډیو ټلویزیون له الرې ،لرې واټن
زده کړو ته د السرسي زمینه برابره شوې ده.
زده کوونکو او والدینو ته د درس  3111بت شوې ویویو ګانې د ټلویزیون ،پوهنې وزارت ویب پاڼې ( )maarif.afاو یو ټیوب له الرې چمتو شوي
او د الس رسي وړ دي ،همداراز په کور کې د زده کوونکو ځاني زده کړو الرښود سند په پښتو او دري ژبو جوړ شو د  ،تر څو والدین او د کورنۍ
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مشران وکولی شي د خپلو ماشومانو او له سواد څخه د کورنۍ بې برخې مشرانو سره په ځاني زده کړو کې مرسته وکړي .د دې سربېره ،د ښوونکو
د وړتیا لوړولو له پاره روزنیز توکي ه د پوهنې پر ویب پاڼې کې بت شوي دي .همداراز ،ټولټال  9966110تنه زده کوونکي چې  116691تنه ی ې
ښځينه دي په کور کې د ځاني زده کړو له موادو څخه برخمن شوي دي.
د قرنطین په ورځو کې د کوچنیو ټولېدنو ( 0-6کسیزه) ټولګیو د دایرولو الرښود چمتو شو او پلی شو د تر څو ښوونځي او ښوونکي په هغو
سیمو کې چې ټلویزیون ته السرسی نه لري په کوچنیو ټولګو او خالص چاپېریال کې درسونه وکاروي .د دې الرښود پر مټ  696110تنه زده کوونکي
چې  016310تنه ی ې ښځينه دي په کوچنیو ټولېدنو کې تر روزنې الندې نیول شوي دي.
همدارنګه د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي او احتیاطي تدابیرو په اړه د والیتونو د عامې روغتیا ریاستونو سره په همغږۍ د همغږۍ
غونوې ترسره شوې دي.
د کرونا ویروس له خپرېدو څخه د مخنیوي په اړه د ولسوالیو او ښاري حوزو د ښوونځيو مسؤلینو ته د روغتیا او عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې
د غونوو له الرې معلومات وړاندې شوې دي.
د کرونا ویروس سره د مبارزې په هکله د مسؤولینو لخوا د ښوونځيو زده کوونکو ،ښوونکو ،اداري او خدماتي کارکوونکو ته د ښوونیزو مرکزونو د
رخصتېدو څخه یوه ورځ وړاندې روغتیاي ي سپارښتنې وړاندې شوې دي.
 9916191تنه زده کوونکو چې  9916090تنه ی ې ښځينه دي د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په اړه د راډیو له الرې او  106910تنه زده
کوونکو د  096900ښځينه و په ګوون د چاپ ي رسنیو له الرې پوهاو تر السه کړ د ؛ او  96190تنه ښوونکو چې  96119تنه ی ې ښځينه دي د
ښوونځي د ساتنې د دستورونو په اړه تر روزنې الندې نیول شوي دي.
د السونو د وینځلو پروګرام او د ماسک کارول د پوهنې ریاستونو په ځینو ادارو کې په عملي ډول پلی شو د او د پوهنې وزارت ادارې د مرکز او
والیتونو په کچه د عفوني ضد درملو په واسطه په من ډول دواپاشي شوي او وقایوي تدابیر د ص یه مدیریت له لوري د مرکز او والیتونو په کچه
تعقیب شوي دي.
همدارنګه د ښوونځیو د څارنې غړي د قرنطین په موده کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تن ی کړي او اداري چارو د ښه والي په موخه توظیف شوي
او د خلکو په همکارۍ د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په موخه د عامې روغتیا وزارت د الرښوونو سره س  ،د والیتونو یو شمېر جوماتونو
ته په تلو سره خلکو ته عامه پوهاو ورکړ د  .د دې سربېره ،د عامې روغتیا د سپارښتنو رعایت کولو په اړه د پوهنې وزارت او پوهنې ریاستونو
د مجازي پاڼو (ویب پاڼې ،فیسبوک او ټویټر) له الرې ټینګار او اړین پوهاوي ورکړل شو د  .د دې تر څنګ د کرونا ویروس د خپرېدو او وقای ې
په اړه په ځېنو والیتونو کې د عامه پوهاوي سمینارونه په الره اچول شوي او د مدني ټولنې رضاکار ځوانانو د عامې روغتیا ریاستونو په مرسته په
یو شمېر ولسوالیو او د والیتونو په بېالبېلو سیمو کې خلکو ته پوهاو ورکړ د .
د ولسوالیو او ښاري حوزو په کچه د کوېو  91-ناروغۍ د مثبت او مشکوکو ناروغانو له پاره د عامې روغتیا ریاست په مرسته ادارې او ښوونیز
مرکزونه په ډاګه شوي او فعال شوي دي او د یو شمېر والیتونو ص یه مدیریتونو د عامه پوهاوي یو شمېر پاڼې د عامې روغتیا له ریاستونو څخه تر
السه کړي او د ولسوالۍ د پوهنې امریتونو او د ښوونځيو د څارندوئ ټیمونو ته وېشلې دي او له هغې الرې په کلیو او جوماتونو کې خلکو ته
پوهاو ورکړل شو د .
د روزنیزو بهیرونو او غیرحضوري درسونو له وړاندې کولو څخه د څارنې په موخه ،په بېړنیو حالتونو کې د زده کوونکو او سواد زده کړیاالنو د
ښوونیز پرمختګ د ارزولو له پاره الرښود چمتو شو او کارول شو د او په هغو سیمو کې چې ټلویزون ته السرسی نشته او یاه تدریس د
ټلویزون له الرې تر سره کېږي د کوچنیو ټولېدنو او په کور کې د زده کوونکو او سواد زده کړیاالنو د ځاني زده کړو د څارنې له پاره د والیت او
ولسوالۍ په کچه څارنیز ټیمونه ټاکل شوي او له بهیر څخه ی ې څارنه تر سره کړې ده.
د ښوونځيو د بیا پیلېدو/پرانېستلو الرښود چمتو شو او د ویب پاڼې او رسمي مک توبونو له الرې ټولو مرکزي او والیتي ادارو ته استول شو د .
د دې الرښود پر مټ دولتي ښوونځيو د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو او روغتیاي ي تدابیرو په پام کې نیولو سره د روان  9911کال د وږې میاشتې
په لومړۍ نېټې د  91-99ټولګي ورځېني او د  91-3ټولګي شپني حضوري درسونه د زده کوونکو له پاره پیل کړي ،همداراز د دې طرحې سره س ،
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خصوصي ښوونځيو د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو په پام کې نیولو او د اړتیا وړ اسانتیاوو او تدابیرو په برابرولو سره د  91-9ټولګي حضوري
درسونه د زده کوونکو له پاره پیل کړي دي.
د زده کوونکو له پاره د اعاشې او اباتې اسانتیاو برابرول
په  9911کال کې  99136تنه طالب العلمانو ته چې ټول ی ې نارینه دي د بدل اعاشې له اسانتیاوو څخه برخمن شوي د  .دیادولو وړ ده ،چې د
یو کس طالب العل له پاره د ورځې  991افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
نوموړي طالب العلمان د بېالبېلو الملونو لکه په سیمه کې د مسلکي مدرسینو کمښت ،د تدریس د کیفیت کچې ټیټوالي او یا ه په سیمو کې د
امنیت د نشتون له امله د نورم او معیارونو په پام کې نیولو سره د اسالمي زده کړو په لیلیه لرونکو مرکزونو کې جذب شوي دي ،چې دې کار د
دیني زده کړو د حاصلولو او دوام ورکولو له پاره د طالب العلمانو د ه ونې او لیوالتیا المل شو د .
 2.2منځمهاله پایله) د ښوونیزو فرصتونو په برابرولو کې خصوصي سک ټور او مدني ټولنې فعاله ونډه ترسره کړې ده.
د ښوونیزو چوپړتیاوو په وړاندې کولو کې د خصوصي او عامه ګډون د هڅونې له پاره د قانوني چوکاټ طرحه
د اسیا بنسټ ادارې ،د پالن او ارزونې لوې ریاست او د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځيو ریاست د درسي ک تابونو د چاپ ،د کمپیوټري ټولګیو
د مالتړ ،د تخنیکي روزنیزو توکو د پراختیا ،د خصوصي سک ټور په مالتړ د ښوونځيو جوړول او د خصوصي ارزانه ښوونځيو مالتړ په برخو کې د
عامه ګوون د څرنګوالي په اړه څرګنده طرحه چمتو کړې او په دې هکله څو غونوې ه تر سره شوې دي.
د ښوونیزو چوپړتیاوو په څارنیز بهیر کې د مدني ټولنې د شاملولو په موخه ،څارنیز میکانیزم چمتو شو او د مدني ټولنې د بېالبېلو ګروپونو سره
شریک شو د  ،چې د وروستي کېدو وروسته پلی کېږي .د دې میکانیزم پر مټ به د مدني ټولنې غړي د پوهنې پروګرامونو له کړنو او تطبیق
څخه عملي څارنه سرته ورسوي.
 2.2منځمهاله پایله) په لرې سیمو کې د ښوونځیو/روزنیزو مرکزونو شورای د نجونو د ښوونې او روزنې او مهارتونو د زده کړې په مالتړ په فعال
ډول ونډه اخېستې ده.
د ښوونځيو د اداري شوراګانو جوړول او د هغو وړتیا لوړول
د ښوونځيو اداري شوراګانې د معیاري فورمو پر بنسټ چې شل پوښتنې لري په لومړیتوب کې نیول شوي دي ،دا کړنالره د لومړي ځل له پاره په
 9911کال کې په ټول افغانستان کې وکارول شوه.
د اقرا پروژې پورې تړلې د ښوونځي  90شوراګانې نوې فعالې شوې دي .د نوموړو شوراګانو په تاسیس سره د ښوونځيو د ټولو اداري شوراګانو شمېر
د هېواد په کچه  90019شوراګانو ته رسیږي چې له هغې ډلې څخه  3011شورا ګاني قوي او فعالې دي او پاتې شوراګانې په بېالبېلو ک ټګوریو
(منځنئ ،کمزورې او غیر فعال) کې قرار لري.
د ښوونځیو د شوراګانو دغړو وړتیا د بودجې د نشتون له کبله نه ده لوړه شوې.
 2.2منځمهاله پایله) د سیمې د خلکو/ټولنې له خوا له ښوونې او روزنې څخه مالتړ شوی دی.
د ښوونځيو د شورای ګانو له لوري د خلکو د مرستو (نقدو پیسو ،بیارغونې ،ځمکې ،جنسونو ،چوپړتیاوې) راټولول
د پوهنې په بېالبېلو برخو کې د پوهنې وزارت ارزښت لرونکي کړنې ترسره کړي ،چې له امله ی ې د پوهنې د شوراګانو د مدیریت او د ښوونځيو د
اداري شوراګانو د وړتیا لوړولو المل شو د  .د پوهنې په برخه کې د خلکو له لوري د  0161116119افغانیو په ارزښت مرستې چې نقدې پیسې،
بیارغونه ،ځمکه ،جنسونه ،چوپړتیاوې او  ...پکې شامل دي تر سره شوي او د ښوونځيو د شوراګانو له خوا راټولې شوې دي.
د تړل شویو ښوونځيو بیا پرانېستل
د قرنطین څخه وروسته په دوو پړاوونو کې د ښوونځيو د بیاپرانېستلو په موخه ،دوه الرښودونه چمتو شوي چې پر مټ ی ې د ښوونځيو د اداري
شوراګانو د ه و او د پوهنې د شوراګانو او ټولنیز خوځښت ریاست د مرکزي ټی د الرښوونو سره س  0 ،بابه تړل شوي ښوونځي په قندهار او
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کاپیسا والیتونو کې د زده کوونکو پرمخ پرانېستل شوي دي .د نوموړو ښوونځيو په بیا پرانېستلو سره زده کوونکو ته په اړوندو ښوونځيو کې د زده
کړې د دوام زمینه برابره شوې ده.
د ښوونځي په کچه د سرچینو د وېشلو او مدیریت له پاره د الیحو او مقرراتو طرحه
ښوونځيو ته د مالي سرچینو د وېشلو الرښود چمتو او پراختیا ورکړل شوې ده ،خو د کمکي سرچینو وېش د بودجې د نشتون او کرونا ویروس د
خپرېدو له امله نه د تر سره شو .
د ښوونځيو د اداري شوراګانو له فعالیتونو څخه څارنه
د  9911کال په اوږدو کې د ښوونځيو  919اداري شوراګانې په کابل ښار کې تر څارنې الندې نیول شوي دي .د کابل ښار په  96بابه ښوونځيو کې
نمونه ی ی غونوې ترسره شوي دي.
 2.11منځمهاله پایله) دځوانانو له پاره د مهارتونو له اهمیت څخه ټولنه پوره پوهاوی لري.
د عامه پوهاوي د پروګرامونو ترسره کول
د ښوونې او روزنې د اهمیت په اړه د ښوونځیو د شوراګانو ،د جوماتونو د مال امامانو ،ټولیزو رسنیو او څارنیزو ټیمونو له الرې د ولسوالیو او
والیتونو په کچه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر سره شوي دي ،چې په پایله کې د دې المل شو  ،تر څو د سیمې خلک د ښوونې او روزنې له
اهمیت څخه پوره پوهاو تر السه کړي او خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
 2.11منځمهاله پایله) ټولنو د معیاري چوپړتیاوو له وړاندې کولو څخه په فعاله توګه څارنه تر سره کړې.
د پوهنې له چوپړتیاو څخه د مدني ټولنې فعاله څارنه
په  9911کال کې د والدینو د ال زیاتو مرستو په موخه ،د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې پر کیفیت او روڼتیا د مدنې ټولنې د اغېزمنې څارنې طرحه
د مدني ټولنې او اړوندو ادارو په سال مشورې سره تدوین او تصویب کړه .په دې طرحه کې د هغو ښوونځيو لپاره چې شورا نلري شورا جوړیږي
او هغه ښوونځي چې شورا لري شورا ګانې ی ې پیاوړې کېږي.
همدارنګه له پوهنې څخه ګوه څارنه د پوهنې د تخنیکي ټی  ،خلکو او مدني ټولنې له لوري ترسره کېږي چې دا موضوع د خالصې حکومتولۍ تر
نوم الندې چې د جمهورې ریاست د چارو ادارې لخوا پر مخ وړل کېږي ه پکې شامل د .
د خالصې حکومتولۍ په پروګرام کې د پوهنې وزارت دا الندې دوه ژمنې شاملې دي:
 .9د پوهنې د معلوماتي سیسټ سمون او پیاوړتیا چې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د بشري سرچینو د معلوماتي
سیسټ سره تړلی وي ،څېړنیز او پرتله اییز رپوټونه وړاندې کړي او ټول ښاریان د خپلو اړتیاوو سره س هغه ته السرسی ولري.
 .1له پوهنې څخه په څارنه کې د خلکو او مدني ټولنې ونوې او پیاوړتیا لپاره د میکانیزم رامنځ ته کول
د پورته دوو ژمنو په اړه ،د پوهنې وزارت کوټلي او عملي ګامونه تر الس الندې نیولي ،عملیاتي پالن چمتو شو چې د اړوندو ادارو او مسؤلینو
سره په بېالبېلو برخو کې مرسته کوي.

 :3د اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکی مدیریت برخه
ټولیزه موخه :په روڼ ،ارزانه او اغېزمنه توګه د مرکز او والیتونو په کچه کیفیت لرونکو او انوولیزو ښوونیزو چوپړتیاو د وړاند کولو لپاره
د اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکي مدیریت پراختیا او پیاوړتیا.
 3.1منځمهاله پایله) په پایلو والړ تشکیالتي جوړښت او قانوني چوکاټ د دندو د الیحې او ځانګرو وړتیاو سره یوځای پراختیا موندلې ده
د پوهنې وزارت د تشکیالتي جوړښت سمون
د پوهنې وزارت او اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون په یو ځانګړې تخنیکي غونوه کې د  HRMISپه نوي سیسټ کې د
تشکیل تطبیق او بتولو په موخه د یاد کمېسیون د هوکړې سره س پریکړه وکړه تر څو په لومړي ګام کې د  9916کال منل شو تشکیل په نوي
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سیسټ کې بت کړي او وروسته له هغې د  9911کال د وړاندیز شوي تشکیل پر طرحه باندې کار پیل کړي .د ترالسه شوي راپور له مخې د 9916
کال تشکیل د تخنیکي ټی له لوري په نوي سیسټ کې شامل شو او د سیسټ اړتیاوې ه ورسره شریکې شوې دي ،خو یاد سیسټ د 9911
کال تشکیل د تطبیق له پاره چمتو نه د  .له همدې امله ،د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د پخواني فارمټ سره س د  9911کال په وړاندیز
ْ
شوي تشکیل باندې کار پیل شو او ټولې برنامې عمال تر کار الندې دي.
سره له دې چې د ملکي خدمتونو په ادارو کې د سیسټمونو د پراختیا واک د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسون ته سپارل شو
د  ،له دې امله د پوهنې وزارت د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمېسیون سره هوکړه لیک السلیک کړ چې پر مټ د بشري سرچینو د هر
اړخیز سیسټ د جوړولو چارې روانې دي او تر دې مهاله د اداري اصالحاتو او مسلکي خدمتونو کمیسون له خوا د بایوګرافیک او بایو متریک،
تشکیل او سوان و ماډیولونه  ٪911بشپړ شو او د بشري سرچینو د مدیریت ماډیولونه د پراختیا په حال کې دي .د یادولو وړ ده چې یو د
 HRMISله ماډیولونو څخه د کارکوونکو او ښوونکو د سوان و ماډیول د چې د یاد سیسټ پراختیاي ي چارې د اداري اصالحاتو او ملکي
خدمتونو د کمېسیون له لوري بشپړې شوې دي.
په نوي سیسټم کې د کارکوونکو د اصالح شویو احصايیوي معلوماتو بیا ثبتول
د وروستي رپوټ له مخې ،د پوهنې وزارت د  1906111تنه کارکوونکو بایوګرافیک معلومات په نوي سیسټ کې شامل شوي دي .همداراز د تشکیل
د شته کارکوونکو ،د کارکوونکو بت او د معاشونو د ورکړې معلومات د کارکوونکو ډیتابیس ته لېږدول شوي دي .د دې سربېره ،د کارکوونکو د
ډیتابیس د کارولو په اړه د مرکز او والیتونو د کارکوونکو د روزلو په برخه کې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون سره په
همغږۍ کوټلي ګامونه اخېستل شوي دي.
د ګمارنې معلوماتي سیسټ ته په ډیتابیس کې د بست د رامنځته کولو ،غوښتونکي ته د بست تعیینول ،د بست ،جنسیت ،ګمارنې ډول،
ملیت او د بست ډول پر بنسټ د کارکوونکو د ګمارنې بهیر په اړه رپوټ وړاندې کولو په موخه پراختیا ورکړل شوې او پلی کېږي.
سربېره پردې ،د  9916کال د منل شوي تشکیل د احصاییوي سقف معلومات چې  1106016تنو ته رسیږي ،د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو
د خپلواک کمېسیون په مرسته د  HRMISپه سیسټ کې بت او بشبړ شوي دي او د  9916کال د تشکیل سقف معلومات ه په HRMIS
سیسټ کې بت شوي دي.
د پوهنې وزارت د کارکوونکو بایومتریک بهیر (اطالعاتو ثبتول)
د پوهنې وزارت د کارکوونکو د اطالعاتو د بت بهیر د  9913کال د کب په میاشت کښې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون
په مرسته د معاشونو د وېشلو ،د خیالي کارکوونکو په پېژندلو ،له بوې 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 .
د دې بهیر په ترڅ کې تر دې دمه د پوهنې وزارت  ٪60سلنه کارکوونکي او ښوونکي د  HRMISپه سیسټ کې بت شوي دي .د بایومټریک بهیر
د چټک تیا په موخه ،هر اړخیز او اړین چمتو والی نیول شو  ،ترڅو د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون په مرسته یاد بهیر
ژر تر ژره بشپړ شي.
د بشري سرچینو مدیریت د هر اړخیز معلوماتي سیسټم پراختیا او ښه والی
په روان  9911کال کې د معلوماتي سیسټ  0سیسټمونه (د دندو مدیریت سیسټ  ،د روزنیزو اړتیاو د ارزولو سیسټ  ،د سوان و سیسټ  ،د
مراجعینو د بت سیسټ او د کارکوونکو د ګمارنې معلوماتو د بت سیسټ ) چمتو شوي دي او د بشري سرچینو مدیریت هر اړخیز معلوماتي
سیسټ د تن یمولو په موخه څو فرعي سیسټمونو ته اړتیا ده تر څو نوموړ سیسټ بشپړ شي.
د کارکوونکو ډیتابیس د کارولو په برخه کې د مرکز او والیتونو کارکوونکو روزل
د  9911مالي کال په اږدو کې د بشري سرچینو د مدیریت معلوماتي سیسټ په برخه کې د معلوماتي سیسټ کارپوهانو د  91والیتونو کارکوونکو
ته روزنه ورکړې او د پاتې والیتونو د کارکوونکو روزنه روانه ده.
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د وظیفوي بیاک تنې ( )Functional Reviewبشپړول
جوړښ تي او وظیف وي بی ا ک تن ه بش پړه ش وې ده چ ې پ ه پایل ه ک ې د ښ وونې او روزې د اص الحاتو س ند چمت و ،وروس تی او د من ورۍ پ ه
موخه د جمهوري ریاست لوړ مقام سره شریک شو د .
 3.2منځمهاله پایله) د خدمتونو د وړاندې کولو او د متقابلې مرستې او ګډون د قرارداد میکانیزمونه او طرزالعملونه اصالح او یا رامنځته شوي
دي.
د ښوونې او روزنې د پراختیا او ښه والي لپاره د ګډون اسانتیا برابرول او د ملي او نړیوال مالتړ ترالسه کول
په  9911کال کې د پوهنې وزارت او مرستندویه مؤسسو او دولتي ادارو تر منځ د مرستو  01هوکړه لیکونه په بېالبېلو برخو لکه سیمه اییزې او چټکې
زده کړې ،سواد زده کړې ،وړتیاوو لوړول ،کانکور چمتووالی ،ښوونکو روزنه ،د ښوونځیو ودانۍ جوړول او نورو برخو کې د هېواد په بېالبېلو
سیمو کې د تطبیق په موخه السلیک شوي دي ،چې په پلې کېدو
سره ی ې شاوخوا  00زره زده کوونکی په مستقی ډول د ښوونې او
روزنې تر پوښښ الندې راغلي او د مرستندویه مؤسسو د پروژو له ګ ټو
څخه برخمن شوي دي.
 3.3منځمهاله پایله) پر پایلو او نورم والړ د سرچینو د وېش
سییسټم د انډولیزو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه پلی شوی
دی.
د سرچینو د تخصیص له پاره د پایلې او نورم پربنسټ د معیارونو
ټاکل او پلې کول
د پوهنې وزارت د پایلو پر بنسټ د بودجې ورکولو بهیر پیل کړ د  .د پوهنې وزارت له انده دا بهیر به د پوهنې د والیتي ریاستونو او ولسوالۍ
امریتونو د بودجې او لګښت په اړه معلومات وړاندې کړي .له همدې امله د پایلو او نورم پر بنست د بودجې د تخصیص میکانیزم په  9916کال
کې چمتو شو چې پر مټ به ی ې د سرچینو تخصیص د والیتونو په کچه (ښاري او کلیوالي سیمو) کې په انوولیزه توګه ووېشل شي .د دې میکانیزم
له مخې تمه وه چې په  9911کال کې د  11کوډ (جنسونو او خدمتونو) له پاره بودجه په ازمايښتي ډول پلې شي ،خو د بودجې د کمښت او
قرنطین له کبله یاده چاره تر دې دمه نه د پلې شوې.
 3..منځمهاله پایله) د پالن جوړولو ،مدیریت او په اغیزمنه توګه د ښوونیزو چوپړتیاو د وړاندې کولو په موخه وړ او په کارپوه انساني سرچینې
په دندو ګمارل شوې دي.
د ښوونځيو په اړتیا وړ بستونو کې د رشتې سره سم د ښوونکو ګمارل
د ښوونکي د  301پنځ او شپږم بستونو ټولیزه ازموینه د  9911کال د وږې په میاشت کې
په کابل ښار او والیت کې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون له لوري
د پوهنې وزارت سره په همغږۍ ترسره شوه.
د پوهنې وزارت نوماند او سرپرسته وزیره اغلې رنګینه حمیدې د ښوونکو بستونو د ازموینې
بهیر له پیلېدو څخه خوښي څرګنده کړه او زیاته ی ې کړه چې دا بهیر به د روڼ تیا او د وړتیا
اصل په پام کې نیولو سره پر مخ والړ شي.
د کابل ښار او والیت د ټولیزې ازموېنې پایلې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د
کمېسیون له خوا اعالن شوي چې په پایله کې د ښوونکو بستونو د  131تنو بریالیو نوماندانو
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نوملړ چې  101تنه ی ې ښځينه دي پوهنې وزارت ته راستول شو او د بشري سرچینو د لوې ریاست له لوري د عمومي زده کړو په تشو بستونو کې
په دندو ګمارل شوي دي.
د دې سربېره د ښوونکو او اداري کارکوونکو د  91111څخه زیات  0او  1بستونه د هېواد په  99والیتونو کې په دوو راتلونکي پړاوونو کې اعالن ته
سپارل کېږي ،چې د لومړي پړاو بستونه د هېواد په  96والیتونو کې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د کمېسیون له لوري د پوهنې وزارت سره
په همغږۍ ازادو سیالیو ته سپارل شوي خو پایلې ی ې تر دې دمه نه دي روښانه او د پاتې  90والیتونو د بستونو ټولیزه ازموینه د اخیستلو له پاره
چمتو ده.
په ښارونو او کلیو کې د قراردادي ښوونکي په توګه د ښځينه ښوونکو ګمارل
د ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر د کرونا وېروس د خپرېدو له امله ځنوول شو د  .د  9911کال په اوږدو کې د هېواد د تودو سیمو د  3والیتونو
د  1111تنه ښځینه ښوونکو قراردادونه چې مخکې ګمارل شوې وې تر کار الندې وه چې د هغې له ډلې څخه شاوخوا  111قراردادونه د څلورو
والیتونو څخه ترالسه شوي دي.
د اسالمي زده کړو په مرکزونو کې د رشتې سره سم د مدرسینو ګمارل
د اس المي زده ک ړو پ ه برخ ه ک ې د اداري اص الحاتو او ملک ي خ دمتونو د اع الن ش ویو پ ایلو س ره س  01 ،تن ه مدرس ین چ ې  90تن ه ی ې
ښ ځينه دي د ټ ولیزې ازم وینې ل ه الرې پ ه کاب ل ښ ار او والی ت ک ې پ ه دن دو ن وي ګم ارل ش وي دي .د نوی و مدرس ینو پ ه ګم ارلو س ره د
اسالمي زده کړو د مرکزونو د ټولو مدرسینو شمېر  6961تنو ته چې  119تنه ی ې ښځينه دي زیاتوالی موندلی د .
د ښوونکو روزنې په مرکزونو کې د رشتې سره سم د ښوونکو ګمارل
د ښ وونکو ګمارن ه د اداري اص الحاتو او ملک ي خ دمتونو د خپل واک کمېس یون او پ وهنې وزارت د بش ري س رچینو د ل وې ریاس ت ل ه
خ وا ترس ره کې ږي ،د  9911ک ال پ ه اوږدو ک ې د ښ وونکو روزن ې ل وې ریاس ت  19ت ش بس تونه د وړ او پ ه ش رایطو براب رو کس انو د
ګم ارنې پ ه موخ ه اع الن ت ه س پارل ش وي وو ،دم ګ ړۍ د  011تن و نومان دانو س ندونه ک ت ل ش وي دي .د ټ ولیزې ازم وینې ل ه الرې  0تن ه
غړي چې  1تنه ی ې ښځینه دي د ښوونکي روزنې په لوې ریاست کې ګمارل شوي دي.
د سواد زده کړې د کورسونو له پاره د ښوونکو ګمارل
د سواد زده کړې په کورسونو کې  9939تنه ښوونکي چې  9191تنه ی ې ښځينه دي ګمارل شوي دي .د ټولو پروګرامونو په ښوونیزو مرکزونو کې د
نويو ښوونکو په ګمارنې سره له یوې خوا د ټولو ښوونکو شمېر (حق الزحمه ،قراردادي ،اجیر او نور ښوونکي) د هېواد په ښوونیزو مرکزونو کې
 1106603تنو ته چې  306191تنه ی ې ښځینه دي زیاتوالی موندلی ،او له بل پلوه د زده کوونکي د نسبت نورم پر ښوونکي د برنامو د ښوونیزو
مرکزونو په ټولو دورو کې په منځني او ملي کچه  9:09ته رسیږي چې د پوهنې وزارت د ټاکل شوي نورم په پرتله ( )9:90معیاري نه د او د زده
کوونکو د شمېر په پام کې نیولو سره زیاتو مسلکي ښوونکو ګمارنې ته اړتیا لیدل کېږي .په لومړنۍ دوره کې د زده کوونکي نسبت پر ښوونکي نورم
 ،9:01په منځنۍ دوره کې  9:90او په لېسه دوره کې  9:91چې په اوسط ډول  9:90کېږي ټاکل شو د .
دا نورم ،د زده کوونکو او ښوونکو شته ارقامو ته په ک تو په والیتونو کې سره توپیر لري ،چې د زده کوونکي نسبت پر ښوونکي تر ټولو لوړ نورم په
زابل والیت کې  ،9:13په پک تیا کې  ،9:01په خوست کې  ،9:11په کابل والیت کې  9:03او په ننګرهار والیت کې  9:00د  .د زده کوونکي نسبت
پر ښوونکي تر ټولو لږ نورم د زده کوونکو کمیت ته په ک تو په منځنۍ توګه په پروان والیت کې  ،9:13په پنجشیر والیت کې  ،9:99په نورستان
والیت کې  9:91او په غور والیت کې  9:99د .

د پوهنې وزارت د السته راوړنو رپوټ – کال ۹۹۱۱

29

په ټولو پروګرامونو کې د زده کوونکي نسبت پر ښوونکي
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د بدلون پروګرام له الرې د کلیدي بستونو ګمارنه
په  9911کال کې پالن شوې وه چې  ٪91کارکوونکي د بدلون پروګرام له الرې د پوهنې وزارت په کلیدي بستونو کې وګمارل شي ،د بشري سرچینو
د ترالسه شوي رپوټ پر بنسټ ٪90 ،نارینه او  ٪1ښځینه کارکوونکي د بدلون پروګرام له الرې د دې وزارت په کلیدي بستونو کې په دندو ګمارل
شوي دي.
د پوهنې وزارت د وړتیا لوړولو پالن چمتو کول او پلي کول
د پ وهنې وزارت بش ري س رچینو ل وې ریاس ت د وړتی ا لوړول و واح د ،ت ر پوښ ښ الن دې د  3والیتون و د ک ارکوونکو د وړتی ا لوړول و پ الن د
 06119اداري ک ارکوونکو د روزول و پ ه موخ ه چمت و ک ړ د  .د روزنی ز پ الن س ره س  ،د  310تن ه ک ارکوونکو چ ې  901تن ه ی ې ښ ځینه
دي د روزنی زو اړتی اوو ارزون ه د مرک ز او والیتون و پ ه کچ ه ت ر س ره ش وې ده .د دې ارزون ې س ره س  109 ،تن ه ک ارکوونکي چ ې  61تن ه
ی ې ښځینه دي په  0والیتونو کې تر روزنې الندې نیول شوي دي.
د ارزونې د پایلو پر بنسټ د کارکوونکو ارزونه او د هغوئ د بست او قدم لوړول
د پ وهنې وزارت ک ارکوونکي ه ر ک ال د ملک ي خ دمتونو د ق انون س ره س ارزول کې ږي .د بش ري س رچینو ل وې ریاس ت د کړن و د ارزول و
د امری ت د رپ وټ پربنس ټ ،پ ه  9911ک ال ک ې  00103تن ه ک ارکوونکي ارزول ش وي دي ،چ ې ل ه هغ ې ډل ې څخ ه  01603تن و (91190
تن ه ښ وونکو 3919 ،تن ه م امورینو و  9019تن ه خ دماتی ک ارکوونکو) ق دم ل وړ ش و د  .هم داراز ،د  3011تن ه ک ارکوونکو بس ت ل وړ
ش و د  .د ی ادولو وړ ده ،چ ې د خ دماتي اجیران و ارزون ه چ ې د والیتون و پ ه کچ ه ترس ره ش وې ده ،پ ه پورت ه ارق امو ک ې ش امل ن ه
د  .د رس مي ک ارکوونکو س ربېره ،پراختی اي ي ک ارکوونکي ه پ ه کلن ۍ توګ ه د اړون دو ریاس تونو ل ه ل ورې د دن دو د الی ې او کلن ۍ کړن و
سره س تر ارزونې الندې نیول شوي دي.
په پوهنې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو د کاري چاپېریال څخه څارنه
د جن ور واح د امری ت او د اداري اص الحاتو او ملک ي خ دمتونو خپل واک کمېس یون ،د پ وهنې وزارت د لوی و ریاس تونو د ښ ځینه
ک ارکوونکو ل ه پ اره د ک اري س تونزو لک ه :ت ص یلي اس انتیاوې ،پ ه ل وړو بس تونو ک ې د ښ ځو د ل ږ حض ور او د خ دمت دنن ه روزنی زو
کورس ونو او پروګرامون و ت ه د هغ وئ د ورپېژن دلو د څرانګ والي د ح ل پ ه اړه پوښ تنلیکونه وېش لي دي ،چ ې د هغ ه پ ر م ټ ب ه پ ه ادارو
کې د ښځو د شتون او جنسیتي برابري د رامنځته کولو له پاره ښکاره پالیسي عملي او پلې شي.
 3.2منځمهال ه پایل ه) د س رچینو د اغې زمن م دیریت لپ اره د روڼتی ا د ښ ه وال ي ،او ل ه فس اد س ره د مب ارزې سیس ټمونه رامنځت ه
شوي دي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمېتې جوړول او د فساد سره د مبارزې ستراتیژۍ د عمل پالن جوړول او پلی کول
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د اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژۍ ته د مخه پراختیا ورکړل شوې ده چې پر مټ ی ې هر کال د عمل پالن چمتو او پلی کېږي .د  9911مالي
کال په اوږدو کې د اداري فساد سره د مبارزې د عمل پالن مسوده چمتو شوې او د اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرټریټ سره شریکه
شوې ده .یاد پالن د ښوونځيو د سروئ د رپوټ سره س چې د احصای ې او معلوماتو د ملي ادارې له لوري ترسره شوې ده بیا ک تل کېږي او د
وروستې کېدو وروسته عملي کېږي.
همدارنګه د ال روڼتیا په موخه ،د پوهنې وزارت سره په نږدې همغږۍ ،د میک کمېټې له لوري ارزونه تر سره شوې او د میک کمېټې د سپارښتنو
له پلې کېدو څخه من رپوټونه چمتو شوي او شریک شوي دي .د سپارښتنو له پلي کېدو څخه د وروستۍ سروئ په پایله کې چې د میک کمېټې
له لوري ترسره شوې ،له ټولو  999سپارښتنو څخه  31سپارښتنې په بشپړ ډول سره پلې شوي او پالن شوې پایلې په الس راغلي دي.
د عادي او پراختیاي ي بودیجو او ځانګړو قضیو په برخو کې د پوهنې وزارت له ټولو ادارو څخه د کلنۍ پلټنې او ک تنې ترسره کول
د تدارکاتو او داخلي کنټرول د سیسټ د پیاوړي کولو په موخه ،د پوهنې وزارت د داخلي پلټنې (تفتیش) ریاست دنده لري ،ترڅو د والیتونو د
پوهنې ریاستونو د دولتي او پراختیای ي ځانګړې شوې بودیجې د لګښت څرنګوالی او تخصیص په من ډول د یو ځانګړي کاري پالن له مخې تر
پلټنې او ک تنې الندې ونیسي ،او د بودجې د لګښت او نه لګښت اندازه په ډاګه او اړوندو مسؤولینو ته اړین قانوني وضاحت وړاندې کړي ،ترڅو
د هغه په رڼا کې د کړنو له بهیر او بودجې له تطبیق څخه د مرکزي ،والیتي او ولسوالیو ادارو په کچه اغېزمنه څارنه ترسره او تر څنګ ی ې ځانګړو
قضیو او قانوني سرغړونو ته ه اړینه رسېدنه وشي.
په ټولو کچو کې د داخلي پلټنې ترسره کول
د پوهنې وزارت داخلي پلټنې ریاست مسؤولیت لري ترڅو د داخلي پلټنې د کړنو میکانیزم د پوهنې وزارت د پراختیاي ي ګوونوالو په مرسته او د
هغه تړاو د بهرنۍ پلټنې د فعالیتونو سره س پیاوړ کړي.
په  9911مالي کال کې ،د پوهنې وزارت د داخلي پلټنې ریاست د عادي بودجې په برخه کې د پوهنې  161ادارې او د پراختیاي ي بودجې په برخه
کې  30ادارې د داخلي پلټنې په پالن کې شامل کړې وې .دې ریاست  919ټوکه پالني او ځانګړې دوسی ې تر پلټنې الندې نیولي چې له هغې ډلې
څخه  13ټوکه پالنې او  919ټوکه ځانګړې دوسی ې دي .له ټولو دوسیو څخه  00ټوکه دوسی ې د دې ریاست په اړوند مدیریتونو کې تر دوران الندې
دي چې د پایلو رپوټ ی ې تر دې مهاله نه د بشپړ شو  10 .ټوکه دوسی ې د جرمي وصف له امله د ال څېړنې په موخه د لوې څارنوالۍ مقام ته
م ول شوي دي 0 .ټوکه دوسی ې د  919اسمای ي زون قوماندانۍ او  9ټوکه دوسی ې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د عدلی ې م ترم وزارت ته
استول شوي دي 990 .ټوکه هدایتي دوسی ې وې چې پایلې د الرښوونو او سپارښتنو د تطبیق په موخه اړوندو څانګو ته اخبار شوي او د تطبیق په
اړه ی ې ډاډ غوښتل شو د .
د پراختیاي ي بودجې په برخه کې د ایکويپ پروګرام د  9913کال د مالي ،بشري سرچینو او تدارکاتي چارو ک تنه ،د اقرا د پ ي پ ي جي پروګرام د 9913
کال د مالي او بشري سرچینو چارو ک تنه او د اقرا پروګرام د  9916کال د تدارکاتي چارو ک تنه تر سره شوې او د رپوټ اداري پړاوونه ی ې بشپړ شوي
او د پوهنې وزارت د مقام من ورۍ وروسته به د اړوندو ادارو سره شریک شي.
همدا راز ،په  9911مالي کال کې د پالني ک تنو سره سره 91 ،مورده ځانګړې قضی ې چې د داخلي پلټنې ریاست له لورې استول شوې وې تر پلټنې
الندې نیول شوي او رپوټ ی ې وړاندې شو د  .همدارنګه په  9911کال کې د اقرا پروګرام د  9916کال د مالي چارو ک تنه او د اقرا پروګرام د 9916
کال د بشري سرچینو د چارو ک تنه روانه ده چې رپوټ ی ې د ک تنو او پلټنو د بشپړېدو وروسته وړاندې کېږي.
د ځانګړو قضیو په برخه کې 001 ،قضی ې په پالن کې شامل شوې وې ،چې له هغې ډلې څخه د  9911کال تر پایه  61ځانګړې دوسی ې تر پلټنې
الندې نیول شوي دي چې د پایلو رپوټ ی ې د الرښوونو او سپارښتنو د پلې کېدو په موخه اړوندو ادارو ته م ول شو د  .د دې سربېره ،مالي
السته راوړنې چې د پلټنې بهیر د پلې کېدو له امله د معاشونو او ماکوالتو د اضافی اخېستلو او د قراردادي شرک تونو د ځنو جریمو څخه په الس
راغلي په الندې توګه دي:
د دولت د وارداتو حساب ته له ټولو  1160196091.0بېرته ستنېدونکو افغانیو څخه  163616611افغانۍ تر السه شوي او  9161116010.0افغانۍ
په دوران کې دي.
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 3.6منځمهاله پایله) له فعالیتونو څخه د اغېزمنې څارنې او ارزونې سیسټم پلی شوی دی.
د معلوماتي ټکنالوژۍ پراختیا
د والیتونو د پوهنې په ریاستونو کې د معلوماتي ټکنالوژي زیربنا جوړول او د مرکز سره نښلول
د والیتونو د پوهنې ریاستونو ټولې شعبې د نیټورک جوړیدو څخه برخمنې شوي دي ،د مرکز او والیتونو په کچه ډیټا سنټر او  tv Hillو Disaster
 recoveryسیست ه د ټلویزیون په غره کې نصب شو د  .د والیتونو پوهنې ټول ریاستونه د وزارت مرکزي سیسټ سره نښلول شوي ،چې
همدا اوس په  90والیتونو کې د  EMIS/SMIS/PAYROLL/BPET/Inter netاو نورو خدمتونو څخه ګ ټه اخلي او په څلورو والیتونو
(دایکند  ،نیمروز ،نورستان ،ارزگان) کې د سټالیټ له الرې او نور پاتي والیتونه د روشن نیټورک شبکې له الرې نښلول شوي دي .په وروستي
پړاو کې همدې سیسټ ته د ولسوالیو پوهنې امریتونو او ښوونځیو په کچه ه پراختیا ورکول کېږي او عملي کېږي.
د یادولو وړ ده ،چې د ټولو والیتونو پوهنې په ریاستونو کې د ویویو کنفرانس سیسټ نصب او رامنځته شو او دم ګړۍ د پوهنې ټول والیتي
ریاستونه کولی شي چې د ویویو کنفرانس سیسټ له الرې د مرکز سره ونښلیږي.
د برېښناي ي حاضرۍ سیسټ د مخه په ازمايښتي ډول د پوهنې په وزارت کې نصب او فعال شو وه چې د نا سمې ګ ټې اخېستنې له امله غیر
فعال شو.
همداراز ،د پوهنې وزارت د ډیتا سنټر د ساتنې سیسټ چې پخوا فعال شو وه ،د ورځینو تخنیکي چارو د ګړندیتوب په موخه پراختیا ورکړل
شوې ده او د تخنیکي ټی له لوري په دوامداره توګه چک او څارل کېږي.
د پوهنې ادارې معلوماتي سیسټم ته د پوهنې وزارت د ښکیلو اړخونو او عمومي السرسي اسانتیا برابرول
ټولې پالیسۍ ،نورمونه ،پالنونه ،بودجه او رپوټونه د پوهنې وزارت د ویب پاڼې او همدارنګه د مجازي پاڼو له الرې د ټولو په واک ورکړل شوي او
اطالعاتو ته د السرسي برخه د پوهنې وزارت په ویب پاڼه کې په نورمال ډول د اړوند څانګې د مسؤول له لوري په معلوماتو نوې کېږي.
په مرکز او والیتونو کې د خصوصي ښوونځيو د جواز سیسټم پراختیا
دې سیسټ ته دا ډول پراختیا ورکړل شوې چې د مرکز او والیتونو په کچه په انالین ډول فعال د او د مرکز او والیتونو په کچه هر کس چې د
خصوصي ښوونځیو د تاسیس له پاره په شرایطو برابر وي په انالین ډول چمتو شوې فورمه په دې سیسټ کې ډکوي او ټول غوښتل شوي اسناد
زیاتوي ،د اسنادو او معلوماتو د ک تنې وروسته ،په هغه صورت کې چې کس د ښوونځي د تاسیس له پاره په شرایطو برابر وي او ټول غوښتل
شوي سندونه بشپړ کاندي ،د فعالیت جواز ورته ورکول کېږي.
په مرکز او والیتونو کې د لیلیو زده کوونکو د سیسټم پراختیا
دا سیسټ شاوخوا  11111تنه زده کوونکي د هېواد په  3والیتونو کې تر پوښښ الندې نیسي او یاد زده کوونکي د اړوندو والیتونو په لیلیو کې د
ورځې  991افغانۍ تر السه کوي ،د نوموړو زده کوونکو شمېر د رامنځته شوې کمېټې له ک تنې وروسته تایید او په سیسټ کې بتیږي .تر دي د
مخه یادې پیسې د لیلیو د مسؤولینو له لوري زده کوونکو ته وېشل کېدې ،او اوسمهال د روڼتیا او حساب ورکولو په موخه هر زده کوونکي ته
بانکي حساب جوړیږي او زده کوونکي کولی شي د بانک له الرې خپلې پیسې تر السه کړي.
د ښوونکو د څارنې او ارزونې سیسټم پراختیا
دا سیسټ داسې عیار شو چې د ښوونیزې څارنې والیتي او مرکزي غړي کولی شي د خپل ګرځنده مبایل له الرې چې پکې د مخه د ښوونکو د
وړتیا ارزولو او ک تنې فورم نصب شو د  ،د ځاي پر ځا شویو پوښتنو سره س یاد فورم ډک کړي او په ورته وخت کې ډک شوي معلومات د
څارنې غړو له خوا مرکزي سر ور ته لېږدول کېږي.
د ښوونیزو پروګرامونو له پاره د نویو سیسټمونو رامنځته کول او پراختیا (د بري لیکونو برېښناي ي سیسټم)
د بري لیکونو برېښناي ي سیسټ د هېواد په مرکز او  96والیتونو کې د رامنځته کېدو په حال کې دي .دا سیسټ د هېواد په  99والیتونو کې رامنځته
شو او په ازمایښتي ډول پلي کېږي او اوسمهال فعال د  ،یاد سیسټ په  0پاتو والیتونو کې تر کار الندې دي او ډېر ژر به بشپړ شي .د برېښناي ي
بري لیکونو د وېشلو بهیر بع په ټولو والیتونو کې پلی او بشپړ شي.
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د یو واحد او هر اړخیزه معلوماتي سیسټم په اډانه کې د پوهنې د بېالبېلو معلوماتي سیسټمونو یوځای کول
په واحد او هر اړخیز معلوماتي سیسټ کې د ټولو معلوماتي سیسټمونو د یو ځا کولو مسؤلیت د جمهور رئیس د الرښوونې سره س د احصای ې
او معلوماتو ملي ادارې ته سپارل شو د  .د دې سیسټ رامنځته کېدل د دې المل شو تر څو د پوهنې د ادارو ورځېنۍ چارې په نورمال ډول
او پر ټاکلي وخت سره تر سره شي او له بل پلوه په کړنو کې د روڼتیا او حساب ورکولو المل شو او د هر ډول فساد څخه مخنیوي شو د .
د پوهنې ستراتیژیک او عملیاتي پالن جوړونه
د پوهنې  91کلن پالن د هېواد د پوهنې اړتیاوو پر بنسټ او د دوامداره پراختیا موخو د تعقیب په موخه جوړ شو د  ،تر څو له یوې خوا د
راتلونکي لسو کلونو له پاره د الرې نقشه و ټاکي او ه په لوړه کچه د پوهنې په برخه کې د ستونزو د حل کړنالره وي؛ د دې سربېره ،د  9911کال
عملیاتي پالنونه په ملي او والیتي کچه ه جوړ او د اجرا په موخه وړاندې شوي دي .د یادولو وړ ده چې د هېواد د  96والیتونو له پاره درې کلنو
(منځمهاله) پالنونو ته ه پراختیا ورکړل شوې ده.
د پوهنې وزارت د نوي معلوماتي سیسټم بیا ک تل او ازمویل ()EMIS
د پوهنې وزارت معلوماتي سیسټ چې نوې پراختیا ورکړل شوې د تخنیکي ټی له خوا ازمویل شو د چې په پایله کې په سیسټ کې له ٪01
څخه زیات په نوملړ کې شامل شاخصونه بیا ک تل شوي او ازمویل شوي دي .د سیسټ د چک کولو او ازمویلو رپوټ د  CBA-USAIDادارې
سره ه شریک شو د .
د ( ،EMISمعاشونو او تشکیالتو په سیسټمونو کې د ښوونځيو شمېر یو ډول کول
د پوهنې وزارت او د احصای ې او معلوماتو ملي ادارې تر منځ د ښوونیزو مرکزونو د جغرافیاي ي نقطو او احصاییوي معلوماتو د راټولولو او تصدیق
کولو او د معلوماتي سیسټمونو د نښلولو او پراختیا په موخه هوکړه لیک السلیک شو د  ،چې پر مټ ی ې د پوهنې وزارت ژمن د تر څو د
پوهنې ستراتیژیک پالن موخو ترالسه کولو او ښوونې او روزنې ته د انوولیز السرسي ،د ښوونیزو مرکزونو جغرافیاي ي نقطو او احصاییوي معلوماتو
راټولولو او تصدیق 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
س کړنې تر سره کېږي.
د  90والیتونو او کابل ښار  90116بابه ښوونځيو ته د یو شان کولو د انالین سیسټ له الرې په دریو سیسټمونو ( ،EMISمعاشونو او تشکیالتو)
کې کوډونه ورکړل شوي دي .د یو شان شویو ښوونځیو وروستی نوملړ د والیتونو سره د والیتي ټی د تایید اخیستلو په موخه شریک شو د .
دا فعالیت د پالن سره س  ٪19پرمختګ لري.
د احصای ې د تفصیلي رپوټ چمتو کول
په  9911کال کې  90احصاییوي رپوټونه (والیتي پروفایل) په دوو ملي (پښتو او دري) ژبو چمتو او د استفادې په موخه د پوهنې وزارت د ویب
پاڼې له الرې خپاره شوي دي .سربېره پردې ،د تېرو کلونو رپوټونه ه اطالعاتو ته د السرسي په موخه د پوهنې وزارت پر ویب پاڼې خپاره شوي
دي .د نوموړو رپوټونو په خپرېدو سره به له یوې خوا د ښکېلو خواوو معلوماتي اړتیاوې پوره کړا شي او له بل پلوه د سرچینو او پالن جوړولو د
چمتو کولو بهیر اسانه کړي.
د اته مخیزه فورمو پر ځای په ټبلیټ کې د ارقامو د ثبت بهیر پلي کول
له تبلیټونو څخه په استفادې د احصای ې او معلوماتو د راټولولو پالن د پوهنې وزارت د نورو ادارو لکه د ښوونیزې څارنې او ارزونې لوې ریاست او
د بشري سرچینو د پراختیا لوې ریاست په همغږۍ چمتو شو د .
د احصاييوي پوښتنلیکونو بیاک تنه
د احصائیوي پوښتنلیکونو بیا ک تنه د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله نه ده ترسره شوې ،خو د زده کوونکو د معلوماتو راټولولو په موخه احصائیوي
جدول جوړ او والیتونو او ولسوالیو ته استول شو او د اړتیا وړ معلومات راټول شوي دي.
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د څارنې او راپور ورکولو سیسټم پراختیا
د پالنونو له تطبیق څخه د څارنې او راپور ورکولو کړنالرو/طرزالعملونو ته پراختیا ورکړل شوې او د علمي شورا د داراالنشا لخوا وروستي شوي او
د من ورۍ له پاره چمتو دي.
د پوهنې وزارت ټول پالنونه ،بودیجې سندونه ،راپورونه ،پالیسۍ او نورمونه ددغه وزارت د ویب سایټ/پاڼې او نورو مجازي پاڼو له الرې د ګ ټه
اخیستونکو په واک کې ورکړل شوي دي.
د راپور ورکولو د تعقیب سیسټ د مرکز او والیتونو په کچه پلی شو او د پالنونو په تطبیق او اطالعاتو ته د السرسي په برخه کې روڼتیا رامنځته
شوې ده .د پالنونو له تطبیق څخه من ربعوار دوره ی ي رپوټونه د والیت او مرکز په کچه چمتو او وړاندې شوي دي .سربېره پردې ،د پالنونو
له تطبیق څخه ځانګړي رپوټونه د صالحیت لرونکو چارواکو د الرښوونې او غوښتنې سره س  ،په الندې توګه چمتو او په واک کې ورکړل شوي
دي:
د  9911کال د عملیاتي پالن د پرمختګ شپږ میاشتنی رپوټ چمتو او د پوهنې وزارت پر ویب پاڼه باندې خپور شو د .
د پوهنې وزارت د  9911کال د پراختیاي ي پروژو د پرمختګ میاشتني او ربعوار رپوټونه چمتو او د مالی ې او اقتصاد م ترمو وزارتونو ته استول
شوي.
د څارنې او ارزونې کمېټې (میک) د سپارښتنو له تطبیق څخه د پرمختګ ربعوار رپوټونه چمتو او د مالتړیزو سندونو سره یو ځا د یادې کمېټې
ادارې ته پر ټاکلي وخت استول شوي دي.
د څارنې او رپوټ ورکولو سیسټ د هېواد په  10والیتونو کې د  10تنه تخنیکي کارکوونکو په ګمارلو سره د والیتونو کچه ښه والی موندلی او د مرکز
او والیتونو په کچه د کارکوونکو د وړتیا لوړولو او د څارنې او رپوټ ورکولو سیسټ د تطبیق په موخه د څارنې ،معلوماتو راټولولو او رپوټ ورکولو
په اړه  011تنه مرکزي او والیتي کارکوونکو ته په بېالبېلو دورو کې روزنیز پروګرامونه په الره اچول شوي دي .د دې سربېره ،د پایلو پر بنسټ د
شاخصونو د ژمنو پر بنسټ چې د پوهنې وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د اقرا په پروګرام کې ترسره شو  ،په  9911کال کې د پایلو پر بنسټ د
رپوټ ورکولو سیسټ په  93والیتونو کې پلی شو او د لومړي ځل له پاره د  1191/9916کال پر پایلو والړ د پرمختګ  109رپوټونه ( 93والیتي او
 110د ولسوالۍ رپوټونه) چمتو او د پوهنې وزارت د ویب پاڼې له الرې خپاره شوي دي .د پایلو پر بنسټ د رپوټ ورکولو د سیسټ په تطبیق
سره ،اطالعاتو ته د السرسي کچه زیاته شوې او د رپوټونو د چمتو کولو بهیر له فعالیت م ور څخه پایلې م ور ته پراختیا موندلی د  .د دې
سربېره ،یادو رپوټونو شته ستونزې په ډاګه کړي او د حل له پاره ی ې اړین وړاندیزوته وړاندې کوي او ترڅنګ ی ې د راتلونکې پالن جوړنې د هوډ
نیونې په بهیر کې اسانتیا رامنځته کوي.
د پوهنې د پروګرامونو د عملیاتي پالن څخه د کلنۍ ک تنې ترسره کول
د پالن او ارزونې لوې ریاست د څېړنې او ارزونې امریت ،د څېړنې او ارزونې طرزالعملونه د دې امریت د پالن سره س  ،چمتو کړي دي.
د پوهنې د کلنۍ بیاک تنې رپوټ په مشورتي او اشتراکي ډول سره چمتو کېږي .د پوهنې د کلنۍ ک تنې رپوټ په څرګندو ټکو لکه په  9911کال کې
د نصاب په بیا ک تلو او د زده کوونکو او ستراتیژیک پالن په موخو باندې تمرکز لري.
د ښوونې او روزنې له وضعیت څخه د کلنۍ ګډې بیا ک تنې تنظیمول او ترسره کول
کروناي ي وضعیت ته په ک تو ،والیتي لیدنې نه دي تر سره شوي ،خو د مرکزي پروګرامونو او کابل ښار د ښوونیزو مرکزونو په کچه ارقام او معلومات
راټول شوي او رپوټ ی ې د وروستي کېدو په حال کې د .
د یادولو وړ ده ،چې د پوهنې د کلنۍ ګوې بیاک تنې رپوټ په کال کې یو ځل چمتو کېږي چې د ستراتیژیک پالن/عملیاتي پالنونو د موخو بیاک تنه
پکې شامله ده ،او د بیاک تنې د تمرکز مشخص ټکې پکې ه شامل دي.
امالک او د ښوونکو د ژوند وضعیت ښه کول
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په  9911مالي کال کې د  99والیتونو په  991سیمو کې  116111جریبه ځمکه د ښوونکو د ښار ګوټو د رامنځته کولو او جوړولو له پاره په پام کې
نیول شوې ده ،چې له هغې ډلې څخه  06933جریبه ځمکې سروئ چې د هستوګنې  3160نمرې جوړوي په  6والیتونو کې ترسره شوې ده .د دې
سربېره ،د هېواد په  91والیتونو کې د  110بابه ښوونځيو د ودانیو جوړولو له پاره  391جریبه او  60متره مربع ځمکه تر السه شوې ده.
په  90والیتونو کې  99116جریبه ځمکه چې  19091نمرې کېږي په  99سیمو کې د ادارو له خوا غصب شوې ده ،همداراز د پوهنې 1369916111
متره مربع ځمکه او دوه مورده نا تثبیت شوي جایدادونه چې د دولتي ادارو له خوا غصب شوي دي قضیه ی ې د دولت په قضایاو کې تر دوران
الندې ده .د دې سربېره ،د پوهنې  00جریبه جایدادونه او  91مورده نا تثبیت شوي جایدادونه د زور واکو له خوا غصب شوي دي .همدارنګه د
 9911کال په اوږدو کې د امالکو ریاست په ه ه د هېواد په  1والیتونو کې د پوهنې  063جریبه جایدادونه او تر څنګ ی ې  96بابه هټۍ د شاروالي
له ولکې څخه خالص او د پوهنې په ولکه کې راغلي دي.
ساتنه او خوندیتوب
په  9911کال کې د مرکز او والیتونو  136310تنه زده کوونکي او ښوونکي د ماینونو د خطراتو څخه د پوهاوي په اړه روزل شوي او د ماین د خطراتو
څخه د پوهاوي  36931ټوکه کیټونه ،د بېړنې اړیکې کارډ او بروشور د والیتونو ښوونځيو ته وېشل شوي او خپاره شوي دي .د دې سربېره ،د
ماینونو له خطراتو څخه د پوهاوي  10کمېټې په ښوونځيو کې رامنځته شوي دي .همدا راز د نا امنه والیتونو په ښوونځيو کې د  90چاودېدونکو او
 91تروریستي او جناي ي پېښو څخه مخنیوي شو د .
دکارکوونکو د معاشونو بانکي کول
د  9911کال په اوږدو کې په پنځو والیتونو کې د کارکوونکو معاشونه بانکي شوي دي ،چې له مخې ی ې  06161تنه کارکوونکو ته په هلمند والیت،
 06339تنو ته په دایکندي والیت 16316 ،تنو کارکوونکو ته په پنجشیر 16111 ،تنه کارکوونکو ته په نورستان او  1111تنه کارکوونکو ته په بغالن
والیت کې بانکي حسابونه جوړ شوي او له هغه څخه ګ ټه پورته کوي.
په ټوله کې د کارکوونکو  91سلنه معاشونه پرته له بانک څخه اجرا کېږي او  99سلنه ی ې د مبایل مني تر پوښښ الندې دي ،چې د مخابراتو او
معلوماتي ټکنالوژۍ د اسان خدمت له الرې اجرا کېږي او  9سلنه ی ې د ګرځنده تخنیکي ټیمونو لخوا ترسره کېږي.
د ښوونکو صندوق د خدمتونو د وړاندې کولو له الرې د ښوونکو مالتړ
د ښوونکو صندوق د پور ورکولو خدمتونه د هېواد په  6لوې (هرات ،بلخ ،ننګرهار ،کابل ښار ،کابل والیت ،کندهار ،خوست او بدخشان)
والیتونو کې پراختیا کړې چې پر مټ ی ې  96311تنه نارینه او  9091ښځینه ښوونکي له پور څخه برخمن شوي دي .د دې سربېره ،په کندهار،
بدخشان او خوست والیتونو کې د پور ورکولو حسابونه پرانېستل شوي خو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یاد بهیر نه د پیل شو .
روغتیا او بدني روزنه
د ښوونځيو د روغتیا پالیسي ته پخوا پراختیا ورکړل شوې او د من ورۍ په موخه د پوهنې وزارت مقام ته استول شوې ده .د دې پالیسۍ پر پلې
کېدو سره د پوهنې وزارت زده کوونکو او کارکوونکو ته د مرکز او والیتونو په کچه روغتیاي ي چوپړتیاوې چمتو کېږي .د دې ترڅنګ د ښوونځيو د
 91-0ټولګيو ښځینه زده کوونکو ته په اوونۍ کې یوه ګولۍ وېشل کېږي .د روان کال په اوږدو کې د اوسپنې او فولیک اسید له ټولو 3960116111
ګولیو څخه زده کوونکو ته  1960116111ګولۍ وېشل شوي دي .همدارنګه ،د خېټې په چینجو د اخته کېدو څخه د مخنیوي په موخه ،هر زده
کوونکي ته د البنوازول یوه دانه ګولۍ په کلنۍ توګه وېشل کېږي ،له همدې امله په روان کال کې زده کوونکو ته د البنوازول  9,000,000ګولۍ
وېشل شوې دي.
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درېیمه برخه
تحلیل او پایلې
د  9911کال عملیاتي پالن د پوهنې د درېی ملي ستراتیژیک پالن پر مټ چمتو او کلنۍ موخې د هرې برخې له پاره پکې په ډاګه شوي او د کال
په اوږدو کې د بېالبېلو کچو (مرکز ،والیت او ولسوالۍ) د مسؤولینو له لوري د پالن شویو امکاناتو او سرچینو په کارولو سره پلې شو د  .همداراز
د پام وړ خنوونه او الملونه چې د کړنو او موخو د وروسته والي المل شوي پېژندل شوي او مناسبې حل الرې ورته وړاندیز شوي د  ،تر څو
خنوونه لرې شي او د پوهنې د درېی ملي ستراتیژیک پالن د موخو په السته راوړلو کې ځنو رامنځته نشي او تر څنګ د راتلونکي پالنونو په کړنو
کې د پام وړ ښه والی رامنځته راشي.
د درېی ستراتیژیک پالن د درېیو عرصو (کیفیت او تړاو ،انوولیز السرسی ،اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکی مدیریت) د السته راوړنو او پرمختګ
څخه داسې په ډاګه کېږي چې د عملیاتي پالن په تطبیق کې د پام وړ کړنې ترسره شوي ،د فعالیتونو پرمختګ په ځینو برخو کې غوره او د پام وړ
السته راوړنې لري ،خو په یو شمېر فعالیتونو کې د بېالبېلو الملونو لکه د کرونا ویروس خپرېدو له کبله کړنې نه دي تر سره شوي .د درې ګونو
عرصو د فعالیتونو او تر السه شویو م صوالتو د پرمختګ له څرنګوالي څخه په تفصیلي ډول په اړوندو برخو کې یادونه شوې ده.
د کرونا ویروس ناروغي یو له سترو ننګونو څخه وه چې د هېوادوالو د ژوند په ټولو برخو باندې په ځانګړې توګه ښوونې او روزنې ته د السرسي په
برخه کې ناوړه اغېزه رامنځته کړه .د دې ویروس له امله ښوونځي د یوې اوږدې مودې له پاره وتړل شول او ښوونیزو چوپړتیاوو د وړاندې کولو بهیر
د خنو او ځنو سره مخ شو ،خو د پوهنې وزارت ،د بدیلو زده کړو پالن په چمتو کولو او پلې کولو سره وکولی شو چې دا ستونزه تر یوه حده پورې
حل کړي .د ښوونیزو چوپړتیاوو د برابرولو په موخه ،د لرې واټن زده کړو طرحه چمتو او پلې شوه ،چې په پایله کې زده کوونکو ته په ښاري او
کلیوالي سیمو کې د قرنطین او د تړل شویو ښوونځيو په حالت کې ښوونې او روزنې ته د السرسي زمینه د راډیو-ټلویزیون او کوچنیو ټولګو په
جوړولو سره برابره شوه چې اغېزمنتیا ی ې په ښاري سیمو کې زیاته وه.
د درېی ستراتیژیک پالن د درې ګونو عرصو په توپیر د فعالیتونو پرمختګ او د پایلې څرنګوالی په الندې توګه د :
د  9911کال په عملیاتي پالن کې ټول  910فعالیتونه په درېو مهمو عرصو کې د بېالبېلو شاخصونو په لرلو سره تن ی او پالن شوي وو ،چې د
هغې ډلې څخه د پوهنې وزارت د بېالبېلو ستونزو او م دودیتونو لکه د امنیت نشتون ،د بودجې او اړینو اسانتیاو نشتوالی او د کرونا ویروس
(کویو )91-خپروېدو سره سره وکولی شوه چې د پام وړ السته راوړنې ولري .له ټولو پالن شویو فعالیتونو څخه د ستراتیژیک پالن د درېو عرصو په
 999فعالیتونو باندې کار پیل شو چې د هغې ډلې څخه  99فعالیتونه  911سلنه بشپړ شوي 36 ،فعالیتونه د اجرا په حال کې دي او  60فعالیتونه
د بېالبېلو الملونو له کبله نه دي پیل شوي .له ټولو بشپړ شویو فعالیتونو څخه  6فعالیتونه د کیفیت او تړاو په برخه کې 90 ،فعالیتونه د انوولیز
السرسي په برخه کې او  91فعالیتونه د اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکي مدیریت په برخه کې دي.
د عملیاتي پالن د پالن شویو ،بشپړو شویو ،اجرا الندې او ناپیل شویو فعالیتونو تفصیل په الندې جال جدولونو کې په ډاګه شو د :
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د کیفیت او تړاو برخه
شمېره

پروګرامونه

9
1
9
0
0

عمومي زده کړې
اسالمي زده کړې
ښوونکو روزنه
سواد زده کړې
پوهنې ادارې پراختیا

پالن شویو
فعالیتونو شمېر
90
0
1
1
09

بشپړ شویو
فعالیتونو شمېر
1
0
1
0
8

کار الندې فعالیتونو
شمېر
9
0
9
1
36

نا پیل شویو
فعالیتونو شمېر
91
0
9
1
9

انډولیز السرسي برخه
شمېره

پروګرامونه

عمومي زده کړې
9
اسالمي زده کړې
2
ښوونکو روزنه
9
سواد زده کړې
0
اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکي مدیریت برخه
شمېره
9
1
9
0

پروګرامونه
عمومي زده کړې
اسالمي زده کړې
ښوونکو روزنه
سواد زده کړې
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پالن شویو
فعالیتونو شمېر

بشپړ شویو
فعالیتونو شمېر

کار الندې فعالیتونو
شمېر

نا پیل شویو
فعالیتونو شمېر

11
6
91
91

1
9
0
9

91
0
9
9

91
9
0
0

پالن شویو
فعالیتونو شمېر
01
6
0
6

بشپړ شویو
فعالیتونو شمېر
99
0
9
1
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کار الندې فعالیتونو
شمېر
0
5
1
5

نا پیل شویو فعالیتونو
شمېر
90
3
1
2

څلورمه برخه
ستونزې او وړاندیز شوې حل الرې
وړاندیز شوې حل الرې

د پام وړ ستونزې

د کیفیت او تړاو برخه
 .9د مالی ې وزارت دې په کلنۍ توګه لږ تر لږه  11میلیونه ډالره اختیاري من ور
په ښوونځيو کې درسي ک تابونه کم دي
 .9د مکررو غوښتنو سره سره ،اختیاري بودجه د پوهنې وزارت په شوې بودجه په دوامداره توګه د درېو کلونو له پاره د پوهنې وزارت په واک
واک کې نه ده تر څو په ټاکلي وخت د درسي ک تابونو چاپ او وېش کې ورکړي ،تر څو د ښوونځيو د درسي ک تابونو چاپ او وېش په اغېزمن،
پالن او پلی کړي .د درسي ک تابونو د چاپ له پاره د پراختیاي ي روڼ ،ارزانه او په ټاکلي وخت کې له کورنیو وړتیاوو څخه په استفادې مدیریت
بودجې شرایط او د تدارکاتو بهیر ډېر ستونزمن او وخت نیونکی د  .شي.
درسي ک تابونه د پوهنې پورې تړاو لري او په بازار کې د هغه  .1د پوهنې د درسي ک تابونو د چاپ او خپرولو حق دې د  91کلن قرارداد له
.1
پېر او پلور بند د  .د پوهنې د درسي ک تابونو د چاپ او خپرولو حق مخې کورنیو خصوصي مطبعو ته ورکړل شي ،تر څو ک تابونه په مناسبه بیه
خصوصي سک ټور ته نه د ورکړل شو  ،تر څو ک تابونه چاپ کړي چاپ او په بازار کې (د والیت او ولسوالۍ په کچه) د الس رسي وړ وګرځوي،
او په بازار کې د السرسي وړ وګرځي .ک تابونه په ناقانونه ب ه په بازار په هغه صورت کې چې د پوهنې وزارت د درسي ک تابونو له پاره بودجه ولري
او خصوصي سک ټور ک تابونه ښوونځي ته ورسوي ،د هغې پرته د ښوونځي
کې په لوړه بیه پلورل کېږي.
شورا د والدینو په مرسته د درسي ک تابونو د برابرولو له پاره لګښت چمتو او
زده کوونکو ته ی ې ووېشي.
 .9د مالی ې وزارت دې د  9011کال له پاره د ښوونکو د  96زره بستونو له پاره
پالن جوړونه ،ګمارنه او د ښوونکي کیفیت
 .9د څو کلونو را پدیخوا د ښوونکي د بست کموالی شتون لري چې بودجه برابره کړي .د ښوونکي نوي پالیسي چې د پوهنې وزارت له خوا چمتو
په پایله کې د ښوونځيو شعبې سره یو ځا کېږي او د زده کوونکو شوې ده ( د پالن جوړنې او د ښوونکو د ګمارنې برخه) ژر تر ژره دې پلې شي.
شمېر په ټولګي کې لوړیږي .په ځینو مواردو کې یو شمېر درسي والیتونو ،ولسوالیو او ښوونځيو ته د ښوونکو د اړتیا او ځانګړې کېدو م اسبه
دې د نوي نورم پر بنسټ (زده کوونکو نسبت پرښوونکي) تر سره شي.
ساعتونه په ځینو شعبو کې پرته له ښوونکي پاتې کېږي.
 .1د ښوونځيو د ښوونکو بستونو د کمښت د ډکون له پاره د پوهنې  .1د اړتیاوو او ښوونځيو د دندو خصوصیت ته په ک تو ،د حق الزحمه ښوونکو
وزارت د اضافه کارۍ بودجې څخه په استفادې یو شمېر حق لمنځه وړل عملي نه دي .د اړتیا وړ حق الزحمه ښوونکي دې د ښوونځيو د
الزحمه ښوونکي په مقطعي ډول په دندو ګماري .په  9911کال کې جانبي تشکیل په ډول د بشري سرچینو د مدیریت په سیسټ کې ځا پر
د پوهنې وزارت ته اجازه ورنکړل شوه تر څو نوموړي ښوونکي ځا کړا شي او د هغوئ ګمارنه دې رڼه او سیسټماټیکه شي.
وګماري چې له امله ی ې په ښوونځيو کې ګڼ شمېر ټولګي له ښوونکي  .9د ښوونکو د ګمارنې سیسټ دې تخصصي ،معیاري او د ښوونځیو د اړتیا پر
پرته پاتې شول او والدینو او سمیه اییزو مسؤولینو له دې ستونزې بنسټ شي .د پوهنې وزارت ،د اداري اصالحاتو خپلواک کمېسیون او د
ازموینو ملي اداره دې د ښوونکي د نوې پالیسۍ پر بنسټ د بشري سرچینو د
څخه شکایت وکړ.
 .9د ښوونکو ګمارنه په مسلکي ب ه او پر ټاکلي وخت نه ترسره مدیریت معلوماتي سیسټ څخه په استفادې د ښوونکو د ګمارنې په سیسټ
کېږي ،چې په پایله کې د ښوونکو بستونه د ډېر وخت له پاره تش کې اړین اصالحات رامنځته کړي.
 .0د پوهنې وزارت ،د اداري اصالحاتو خپلواک کمېسیون ،د ازموینو ملي اداره
پاتې کېږي.
 .0د ښوونکو د وړتیاوو په اړه هر اړخیز معلومات شتون نه لري ،د او د مالی ې وزارت دې ډېر ژر د ښوونکو د معاشونو د چوکاټ اجراي ي جزییات
ولسوالیو د ښوونځیو ښوونکي د لوړو زده کړو مرکزونو ته الس رسی د وړتیاوو پر بنسټ بشپړ کړي او د ښوونکو د وړتیاوو ارزونه دې په الره واچوي
او د پایلو پر بنسټ ی ې د وړتیاوو اضافي امتیازونه او د ښوونکو روزنې
نه لري تر څو خپله ت صیلي او مسلکي سویه لوړه کړي.
 .2په نا امنه او د لږ پراختیا موندنکو ولسوالیو په کلیوالي ښوونځيو پروګرامونه د ښوونکو د وړتیاوو د ښه والي له پاره تن ی کړي.
کې ښځينه ښوونکې شتون نه لري او یا ه ډېرې کمې دي ،له  .0د لوړو زده کړو وزارت دې ژمنۍ/اوړنۍ د لیسانس ځانګړې د خدمت دننه
برنامه (د بامیان والیت د ازمایښتي تطبیق له تجربو څخه په استفادې) د
همدې امله د نجونو شمولیت او دوام په دې ولسوالیو کې ډېر ک
ټولو والیتونو د ښوونځيو د شته  90پاس ښوونکو له پاره پیل کړي او لږ تر لږه
د .
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 91زره ښوونکي دې ددې برنامې په لومړي پړاو کې شامل کړي .د مالی ې وزارت
دې د اړتیا وړ بودجه د لوړو زده کړو وزارت په واک کې ورکړي.
 .1د پوهنې وزارت دې په کلیوالي ښوونځيو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو د
توظیفولو پالن چمتو او جمهوري ریاست ته د من ورۍ له پاره وړاندې کړي.
د مالی ې وزارت دې د اړتیا وړ بودجه ،د پوهنې وزارت په واک کې ورکړي.
 .9د پوهنې وزارت دې د احصای ې او معلوماتو ملي ادارې په مرسته د ښوونځیو
د ښوونځيو رامنځته کول او جوړول
 .9د ښوونځيو د پوښښ په اړه کره معلومات شتون نه لري ،په ځینو د پوښښ ت لیلي رپوټ د جغرافیاي ي نقطو د معلوماتو پر بنسټ جوړ او هغه
سیمو کې ښوونځی شتون نه لري او یا ه له کلي څخه لرې دي چې کلي چې ښوونځي ته الس رسی نه لري په ډاګه او پر مټ ی ې د نویو ښووځيو
د تاسیس او شته ښوونځيو د لوړولو له پاره پالن چمتو او پلی کړي .د مالی ې
د ماشومانو السرسی ورته ستونزمن د .
 .1پنځوس سلنه ښوونځي ودانۍ او مناسبې اسانتیاوې نه لري او وزارت دې د نویو ښوونځيو د تاسیس له پاره د اړتیا وړ بودجه د پوهنې وزارت
زده کوونکي په لنومهاله ځایونو کې د خیمو او خالصې هوا الندې په واک کې ورکړي.
زده کړې کوي .د  1زره بابه ښوونځيو د جوړولو له پاره په اقرا پروګرام  .1د کلیو د پراختیا او ښار جوړولو وزارتونه دې د ښوونځيو جوړولو بهیر چټک
کې بودجه شتون لري خو د کلیو د پراختیا او ښار جوړولو له خوا د کړي .د مالی ې وزارت دې د  0زره نورو ښوونځيو د جوړولو له پاره د اړتیا وړ
بودجه تدارک کړي.
ښوونځيو د جوړولو بهیر له پوره چټک تیا څخه برخمن نه د .
 .9د پوهنې وزارت دې د ښوونځیو د جوړولو او ساتنۍ پالیسي او طرزالعمل
 .9د ښوونځیو د ساتنۍ له پاره پوره بودجه نشته.
وروستی او تصویب کړي .د مالی ې وزارت دې د ښوونځیو ساتنې د اړتیا وړ
بودجه د پوهنې وزارت په واک کې ورکړي.
انډولیز السرسي برخه
 .9دا چې له ښوونځي څخه د بهر ماشومانو جذب یو اوږد مهاله بهیر د نو
له ښوونځي څخه بهر ماشومان
لدې امله اړتیا لیدل کېږي تر څو د مالی ې وزارت او پراختیاي ي ګوونوال له
ال هم له ښوونځي څخه بهر  3.2میلیونه ماشومان شتون لري
ښوونځي څخه د بهر یو میلیون ماشومانو له پاره د اړتیا وړ بودجه په کلنۍ
 .9که څه ه د پوهنې وزارت له ښوونځي څخه د بهر ماشومانو
توګه د پوهنې وزارت په واک کې ورکړي .همدارنګه د احصای ې او معلوماتو
ستراتیژي چمتو کړې ده ،خو د امنیت د نشتون ،د ښوونخیو د
ملي اداره دې د ښوونځیو د پوښښ ت لیلي رپوټ د جغرافیاي ي معلوماتو پر
کمښت او د بودجې د کموالي له امله له ښوونځي څخه د بهر
بنسټ چمتو او د پوهنې وزارت سره شریک کړي تر څو د هغه پر مټ نوي
ماشومانو د شمولیت په برخه کې د پام وړ کړنې نه دي ترسره
ښوونځي تاسیس شي او له ښوونځي څخه بهر ټول ماشومان په ښوونځي کې
شوي.
شامل شي.
د کرونا وېروس د خپرېدو له امله په  1322کال کې د ښوونځيو
ري
 .9د پوهنې وزارت دې د خصوصي سک ټور په مرسته د غیر حضو زده کړو د
تړل کېدل
 .9د نورو ورځینو چارو تر څنګ د کرونا ویروس د ښوونیزې برخې وړاندې کولو له پاره هر اړخیزه طرحه جوړه او پلې کړي او غیر حضوري زده کړې
باید په رسمیت وپېژندل شي.
عادې بهیر ه ټکنی او د ننګونې سره مخ کړ ،چې په 9911
 .1د بدیلو زده کړو په طرحه کې (غیرحضوري زده کړې) د زده کوونکو درسونو
ښوونیز کال کې زده کوونکي د پالن سره س په ښوونځيو کې
دوام د یو څرګند طرزالعمل سره س په ټول هېواد کې پلی شي او د غیر حضوري
جذب نشوه.
زده کړو د کیفیت د ښه والي له پاره وړتیا رامنځته شي .همداراز د پوهنې وزارت
 .1د معلوماتي ټکنالوژۍ په کارولو سره د ښوونیزو خدمتونو د
وړاندې کولو ،ښوونیزو دورو ،د دولتي او خصوصي غیر حضوري دې خصوصي ښوونځيو ته د غیر حضوري زده کړو د فعالیت په موخه د جواز د
زده کړو د ازموینو د اخیستلو په موخه څرګند طرزالعمل شتون نه ورکړې بهیر پیل کړي.
لري.
د اغېزمن ،روڼ او ځواب ویونکي مدیریت برخه
 .9د جمهوري ریاست لوړ مقام دې د پوهنې د وړاندیز شوې جوړښتي طرحې د
د پوهنې اوسنی جوړښت د اړتیاوو ځواب ویونکی نه دی
من ورۍ په برخه کې پاملرنه وکړي ،تر څو د پوهنې وزارت ،د هغه پر مټ د
 .9که څه ه د پوهنې جوړښت د اصالحاتو د سند پر بنسټ بیا ک تل
شو د او د جوړښت طرحه د من ورۍ په موخه جمهوري
نوي جوړښت تطبیقي پالن جوړ او پلی کړي.
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ریاست مقام ته استول شوې ده خو یاده طرحه په بشپړ ډول تر  .1د پوهنې وزارت دې د اړوندو ادارو په مرسته ټول مقررات ،الی ې،
طرزالعملونه او د پوهنې قانون د یو من پالن له مخې بیا وګوري او لوړ پوړي
دې مهاله تایید او من ور شوې نه ده.
چارواکي دې د هغه د من ورۍ په اړه اړینه مرسته وکړي.
 .1شته مقررات ،الی ې او طرزالعملونه د هغو بدلونونو له کبله چې
د ادارو د دندو په الی و ،صالحیتونو او مسؤولیتونو کې رامنځته
شوي دي سمون نه لري.
د خارجې بودجې ( )off- budgetتخصیص د پوهنې د اړتیا او  .9د مالی ې وزارت او پراختیاي ی ګوونوال دې د ښوونیزو پروژو له پاره چې د
خارجې بودجې ( )Off-Budgetڅخه تمویلیږي د سرچینو د تخصیص پر
لومړیتوبونو پربنسټ نه ترسره کېږي
میکانیزم هوکړه وکړي او د خارجې بودجې تخصیص دې همغږه او د پوهنې
 .9د خارجې بودجې ( )off- budgetتخصیص د پوهنې د اړتیا او
لومړیتوبونو ته په ک تو په پام کې ونیول شي .همداراز د مالی ې وزارت او
لومړیتوبونو پربنسټ نه ترسره کېږي.
پراختیاي ي ګوونوال دې پراختیاي ي پروژې طرحه او پلې کړي ،تر څنګ ی ې
 .1د ښوونیزو پروژو د معلوماتو او د پرمختګ رپوټ چې د خارجې
ټولې پراختیاي ي پروژې د مالی ې او اقتصاد وزارتونو په سیسټ کې په مشخص
بودجې ( )Off-Budgetڅخه پلې کېږي نه شریک کېږي.
 AFGکوډ کې بت شي.
 .0د پوهنې وزارت د اړوندو سک ټورونو او پراختیاي ي ګوونوالو په مرسته د
ښوونیزو پروژو د څارنې او رپوټ ورکولو په اړه چې د خارجې بودجې لخوا
څخه تمویلیږي هوکړه شوي میکانیزم ته پراختیا ورکړي او پلې ی ې کړي.
د نورم او پایلو پر بنسټ په انډولیز ډول د سرچینو وېش نه ترسره  .9د مالی ې م ترم وزارت د اړتیا وړ بودجه د پوهنې وزارت په واک کې ورکړي تر
څو د هغه پرمټ د نورم او پایلو پربسټ د بودجې د وېشلو نو میکانیزم پلی
کېږي
کړي او د سرچینو په وېشلو کې انوول رامنځته شي.
 .9د پوهنې وزارت د نورم او پایلو پر بنسټ د بودجې د تخصیص
میکانیزم چمتو کړ د  ،خو د بودجې د کمښت او کرونا  .1د مالی ې م ترم وزارت دې د پوهنې وزارت سره په همغږۍ سرچینې د پوهنې
د اړتیا او لومړیتوبنو سره س ځانګړې کړي نه د نفوذ لرونکو افرادو د
ویروس د خپرېدو له کبله د سرچینو تخصیص په انوولیز ډول د
وړاندیزونو پر بنسټ.
والیتونو په کچه (ښاري او کلیوالي سیمو) نه د وېشل شو .
 .1د زورواکو الس وهنه د دې المل شو تر څو په ډېر مواردو
کې سرچینې په انوولیز او برابر ډول د والیتونو ترمنځ و نه وېشل
شي.
د پوهنې وزارت معلوماتي سیسټمونه د اړتیاو ځواب ویونکي نه دي  .9د پوهنې وزارت دې د احصای ې او معلوماتو د ملي ادارې په مرسته د بشري
سرچینو د مدیریت معلوماتي سیسټ ( ،)HR-MISد معاشونو د ورکړې
او یاهم سره نښلول شوي نه دي
 .9د بشري سرچینو د مدیریت معلوماتي سیسټ ( ،)HR-MISد سیسټ ) (payrollاو د ښوونې او روزنې د مدیریت معلوماتي سیسټ
معاشونو د ورکړې سیسټ ) (payrollاو ښوونې او روزنې د ( )EMISسره ونښلوي ترڅو ارقام او معلومات د مرکز او والیتونو تر منځ په
مدیریت معلوماتي سیسټ ( )EMISد مرکز او والیتونو په کچه د انالین ډول شریک شي.
د احصاي ې او معلوماتو ملي اداره دې د زده کوونکو د مدیریت
تجهیزاتو او اسانتیاوو د نشتون له امله سره نه دي نښلول شوي.1 .
 .1د زده کوونکو انفرادي معلومات د  EMISپه سیسټ کې نه بت ځانګړي معلوماتي سیسټ ته پراختیا ورکړي تر څو د  91-9ټولګي د زده
کوونکو انفرادي معلومات په هغه کې بت شي او نوموړ سیسټ دې د بري
کېږي او یاد سیسټ د پوهنې وزارت د نورو سیسټمونو سره نه د
لیکونو د سیسټ سره ونښلول شي.
نښلول شو .
 .9د ښوونې او روزنې د مدیریت معلوماتي سیسټ  EMISد ولسوالۍ  .9د مالی ې م ترم وزارت دې د اړتیا وړ بودجه د ټکنالوژيکي وسایلو او تجهیزاتو
د پوهنې امریتونو او ښوونیزو مرکزونو په کچه د ټکنالوژیکي وسایلو د پېر له پاره د ولسوالۍ د پوهنې امریتونو او ښوونیزو مرکزونو په کچه او
او تجهیزاتو د پېر له پاره د بودجې د نشتون له امله فعال نه د  .همداراز د معلوماتي سیسټ ( )EMISد فعالولو له پاره برابره کړي تر څو د
ارقامو او معلوماتو بت په انالین ډول د والیت/مرکز په سرور کې ترسره شي.
 .0که څه ه د بشري سرچینو د مدیریت معلوماتي سیسټ
( )HRMISد پراختیا چارې د  9916کال کې د اداري اصالحاتو او  .0د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون دې د HR-MIS
ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون له لوري پیل شوې ،خو د سیسټ پراختیا ته لومړیتوب ورکړي ،ترڅو د نومړي سیسټ ټول ماډیولونه
نوموړي سیسټ د پراختیا بهیر د یاد کمېسیون لخوا د نه مرستې له ژر تر ژره پراختیا ومومي او پلې شي.
امله ټکنی د .
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پنځمه برخه
مالي رپوټ/څېړنه
د پروګرامونو پر بنسټ د پراختیاي ي بودیجې رپوټ  1322 -مالي کال
په  9911مالي کال کې د پوهنې وزارت د پروګرامونو ټوله پراختیاي ي بودجه ( 9611066096339درې میلیارده دوه سوه څلور نوي میلیونه اته سوه درې
څلوېښت زره اووه سوه درې اویا افغانیو ته رسیږي ،او د دې برنامو ټول تخصیص  1639961036111افغانۍ د چې د هغې جملې څخه د عمومي زده
کړو پروګرام تخصیص  ،٪13د اسالمي زده کړو پروګرام تخصیص  ،٪911سواد زده کړو پروګرام تخصیص  ٪96او د ښوونې او روزنې مدیریت تخصیص
 ٪91د  .په روان مالي کال کې ټولې بودجې ته په ک تو ،د عمومي زده کړو پروګرام خپله  ٪11بودجه ،د اسالمي زده کړو پروګرام  ٪911بودجه ،د سواد
زده کړو پروګرام  ٪93بودجه او د ښوونې او روزنې مدیریت خپله  ٪90بودجه چې ټوله  ٪61.9بودجه جوړوي په لګښت رسولې ده .د بودجې د لګښت
سلنې ته په ک تو ،ال ه  ٪1.1د پراختیاي ي بودجې تخصیص په پروګرامونو کې په لګښت نه د رسېدلی .د ټولې بودجې لګښت د ټولو برنامو بودجې
په پرتله  ٪61.9د او  ٪93.1د پراختیاي ي بودجې پاتې بېالنس د  .ورکړل شوي بودجې ته په ک تو ،د عمومي زده کړو ،اسالمي زده کړو او سواد زده
کړې پروګرامونو خپله  ٪11بودجه په لګښت رسولې ده ،خو د هغه برعکس د بودجې ک لګښت د ښوونې او روزنې په مدیریت کې د  ٪19.01په
لګښت ترسره شو د .
اسعارو
افغانۍ

پروګرام
عمومي زده کړې
اسالمي زده کړې
سواد زده کړې
ښوونې او روزنې
مدیریت
ټول

بودجې ونډه
ټوله بودجه
()٪
71.2%
2,345,017,169

واحد:

تخصیص

لګښت

2,264,604,587

2,252,669,653

لګښت
سلنه
96%

تخصیص
سلنه
97%

192,584,368
126,691,458

5.8%
3.8%

192,579,702
48,406,897

192,579,701
47,062,982

100%
37%

100%
38%

4,666
78,284,561

630,550,778

19.1%

228,066,104

213,227,823

34%

36%

402,484,674

3,294,843,773

100.0%

2,733,657,290

82.1%

83.0%

561,186,483

2,705,540,159

بېالنس

80,412,582

د عادي بودجې د لګښت رپوټ 1322 -مالي کال
د  9911مالي کال په پیل کې پوهنې وزارت ته ټولټال ( 90691166106609پنځه دېرش میلیارده درې سوه دوه نوي میلیونه ،اته سوه پنځه نوي زره اته
سوه درې پنځوس) افغانۍ په پام کې نیول شوې وې ،چې د کال د منځنې ک تنې وروسته د پوهنې وزارت ټوله عادي بودجه 90611960616010.13
افغانیو ته کمه شوه چې له ټولې عادي بودجې څخه  99691161136993.16افغانۍ ( )٪13.0په درېیو کوډونو (معاشونو ،جنسونو او خدمتونو او د
شتمنیو ترالسه کولو) کې په لګښت رسېدلې دي.

تشریح
د معاشونو برخه
د جنسونو او خدمتونو برخه
د شتمنیو تر السه کول
د پوهنې وزارت ټوله بودجه
د پوهنې وزارت د السته راوړنو رپوټ – کال ۹۹۱۱

کوډ
21
22
22
122

ځانګړې شوې بودجه په (افغانۍ) د بودجې لګښت په افغانۍ بېالنس په افغانۍ
781,021,055.19 31,406,113,569.00
32,187,134,624.19
95,520,386.30
1,714,918,888.98
1,810,439,275.28
772,005.20
5,234,660.00
6,006,665.20
877,313,446.69 33,126,267,117.98
34,003,580,564.67
41
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