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 د پوهنې د وزير پيغام
ک��ه د انکش��اف، مل��ي هوي��ت د تق��ويې، م��ؤثرې ادارې، پ��ه هي��واد ک��ې د دايم��ي س��ولې او ب��االخره د ي��وې 
غښتلې او عاملې ټ�ولنې د جوړښ�ت ه�وډ ل�رو، ن�و تعل�يم او تربي�ه باي�د د ل�ومړني اساس�ي ش�رط پ�ه توګ�ه 

 .ومنو
يم او تربيه په ولس کې برده ب�اري زي�اتوي، مس�اوات او مش�ارکت ت�ه الره پراني�زي او پ�ه ټولن�ه ک�ې تعل

 .فرهنګي تحرک او خوځښت رامنځ ته کوي
و ته متوجه ک�وي او پ�ه تعل�يم تياوګړخپلونيم خلك زياتوي، ويانتعليم دامربالمعروف اونهي عن المنكرپل

 .خو کې د بهبود په لور ګامونه اخلييافته ټولنه کې د ژوندانه چارې په ټولو بر
په اتو تيرو کلونو کې ښوونځيو ته د ميليونونو ماشومانو ورتګ ل�ه زده ک�ړې او تعل�يم س�ره د افغان�انو د 
عالقې او ذوق ښ�ه ثب�وت دى، ک�ورنۍ او ماش�ومان دواړه د باکيفيت�ه تعليم�ي نظ�ام غوښ�تونکي دي او دا 

انکش��افي او پراختي��ايي پ��الن پ��ه ل��ومړي توبون��و ک��ې ځ��اى  هغ��ه تقاض��ا ده چ��ې د افغانس��تان د راتل��ونکي
 .ورکړل شوى دى

س��ره ل��ه دې چ��ې پ��ه تي��رو څ��و کلون��و ک��ې ښ��وونځيو ت��ه د نوي��و ماش��ومانو د ش��موليت، او هغ��وى ت��ه د د 
ښوونيزو امکاناتو د برابرولو په برخه کې بې سارى پرمختګ شوى دى، مګ�ر اله�م تعل�يم او تربي�ې ت�ه 

 .ه دى او د پوهنې کيفيت د هيواد په مختلفو برخو کې يو له بله زيات تفاوت لريالس رسى مساويانه ن
د يو زيات شمير ښوونځيو د جوړيدو او بيا رغونې سره سره تر اوسه هم د هيواد په کچ�ه پ�ه دې برخ�ه 
کې د ولس غوښ�تنو او اړتي�اوو ت�ه د قناع�ت وړ ځ�واب ن�ه دى ورک�ړل ش�وى او د ي�وه باکيفيت�ه ښ�وونيز 

 .د وړاندې کولو لپاره کافي او مسلکي ښوونکي نه دي موجودنظام 
کلونو لپ�اره د پ�وهنې وزارت مل�ي س�تراتيژيک پ�الن، د افغانس�تان پ�ه وړان�دې د  ل۱۳۹۳او  ل۱۳۸۹د 

 .پوهنې په برخه کې له ننګونو او خنډونو سره د يوه واحد او جامع چال چلند ښکارندوى دى
مؤفقانه ډول ل�ه منځ�ه ي�وړلې ش�ي څ�و پ�ه دې توګ�ه د پ�وهنې هغ�و په دې برخه کې شته ستونزې بايد په 

ک�ال پ�ورې د افغانس�تان د مل�ي  ل۱۳۸۲زريزو اهدافوته ورسيږو چې د هيواد پ�ه اساس�ي ق�انون، او ت�ر 
 .انکشاف په ستراتيژۍ کې په نښه شوي دي

مي نظام د رام�نځ په دغه ستراتيژيک پالن کې د پوهنې عمده اهداف په ګوته شوي او د يوه متوازن تعلي
 .ته کولو لپاره پکې جامعې تګالرې طرحه شوې دي

د پوهنې دغه ملي ستراتيژيک پالن په هيواد کې د راتلونکي تعليمي نظام تګ لورى په ګوته کوي او په 
ټول��و برخ��و ک��ې ل��ه افغان��انو س��ره د ي��وې ش��ريکې مش��ورتي پروس��ې، او د پ��وهنې وزارت ل��ه انکش��افي 

 .ارت د انکشافي بورد له الرې تهيه او تدوين شوى دىهمکارانو سره د دغه وز
د پ�وهنې وزارت مص�مم دى څ�و افغ�ان ماش�ومانو او لوي�انو ت�ه، د دوى ل�ه اړتي�اوو س�ره س�م باکيفيت��ه او 
متناسب تعليم او تربيه برابر کړي، نو له همدې کبله د تعليم او تربيې د برخې ټ�ولې هغ�ه برن�امې چ�ې د 

 . ي، بايد د يوه رڼه او شفاف مالي او اداري سيستم له الرې حمايه شيدولت له لوري وړاندې کيږ
د څ�ار او ارزون��ې سيس��تمونه باي�د پ��ه ټول��و برخ�و ک��ې تقوي��ه ش�ي او ل��ه ول��س، م�دني ټ��ولنې، خصوص��ي 

 .سکتور او حکومت سره يې رابطه الپسې مستحکمه شي
ده ک��ړې کيفي��ت او م��ديريت ع��ام ش��ي او د ز يد دې لپ��اره چ��ې د هي��واد پ��ه کچ��ه زده ک��ړې ت��ه الس رس��

غښتلى شي د پوهنې په ملي ستراتيژيک پالن ک�ې پنځ�و برن�امو ت�ه ځ�اى ورک�ړل ش�وى دى، چ�ې دري�و 
 . هغو ته يې بايد جدي پاملرنه وشي
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تعل�يم ت��ه دالس رس��ي او تعليم��ي ادارې د بهب��ود لپ��اره ماش�ومانو، پ��ه خاص��ه توګ��ه نجون��و ت��ه د زده : اول
  .بره شيکړې کافي او مناسبه فضا برا

تقريباً نيمايي ښوونځي ودانۍ نه لري او يو زيات شمير موجود تعمي�رات زي�انمن او د اس�تفادې لپ�اره ن�ا 
امن دي، زياتره ښوونځي د دوو وختونو لپاره کارول کيږي څو په دې توګه د تعل�يم او تربي�ې پ�ه برخ�ه 

 .کې د زده کوونکو اړتياوې پوره کړي
مي مفاهيمو د ښه انتقال لپ�اره باي�د د ښ�وونکو تحص�يلي س�ويه او تدريس�ي د باکيفيته تدريس او عل: دوهم

 .مهارتونه لوړ کړاى شي
د پ�وهنې وزارت د س��اختماني او اداري کيفي�ت باي��د ل�وړ ش��ي ترڅ�و اه��دافو ت�ه د رس��يدو لپ�اره ل��ه : دري�م

 .يالزمو بشري، مالي او فزيکي منابعو څخه استفاده وشي او پاليسۍ په مناسب ډول تطبيق ش
څيړنې او تجربې راښيي، کومې ټولنې چې په خپلو لومړنيو انکشافي مراحل�و ک�ې ي�ې د تعل�يم او تربي�ې 

 .په برخه کې زياته پانګونه کړې ده په وروستيو پړاوونو کې يې هم برياوې زياتې دي
بش�ري افغانستان هم د دې لپاره چې د بيارغونې د دورې چلنجونو ته د حل الرې پيدا ک�ړي، باي�د م�اهر 

 .ځواک وروزي او د دې لپاره په خپل تعليمي سيستم منظمه پانګونه وکړي
د پوهنې دغه ملي ستراتيژيک پالن په دې س�ربيره چ�ې ي�و ژون�دى س�ند دى او پ�ه م�نظم ډول ب�ه بي�ا بي�ا 

 .پرې کتنه کيږي، خپلو اهدافو ته د رسيدو لپاره له الزمو اجرائيوي امکاناتو هم برخمن دى
ې ته د زياتره نړيوالو مرس�تو تخص�يص او ل�ه س�تراتيژيک پ�الن س�ره ي�ې همغ�ږي، ل�ه دې تعليم او تربي

 .ترمنځ فاصله راکمه کړي  کبله اړينه ده، څو د تعليمي خدماتو د عرضه او تقاضا
د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن تصويب، د دې ثبوت دى چې دولت او ملت دواړه پ�ه هي�واد ک�ې د ي�وه 

 .ښوونيز نظام د ايجاد لپاره متعهد ديباکيفيته او متوازن 
 

 ،درناوىپه 
 
 

 ډاکټر فاروق ودرګ
 د پوهنې وزير
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 ستراتيژيک پالن لنډيزد 
 موخه

کلونو  د پوهنې د ستراتيژيک پالن د افغانستان د پوهنې د راتلونکي پنځه کلون�و لپ�اره  ۱۳۸۹-۱۳۹۳د 
و م��وخي د افغانس��تان د مل��ي او نړيوال��و تعه��داتو پ��ه دغ��ه پاليس��ي ا. د پاليس��يو او س��تراتيژيو لرونک��ی دی

دغه پالن چې د افغانس�تان د خلک�و . اساس او د پوهنې د نظام د موجوده اړتياو په اساس چمتو شوی دی
کلون�����و د  ۱۳۸۵-۱۳۸۹او د ښ�����وونځيو د زده کوونک�����و د هيل�����و او ارزوګ�����انو اس�����تازيتوب ک�����وي د 

او د لوستل شويو زده ک�ړو د نت�ايجو پ�ه اس�اس ت�دوين ش�وی ستراتيژيک پالن د تطبيق  د السته راوړنو 
دغ��ه پ��الن د پنځ��و لومړيت��وب لرونک��و پروګرامون��و درل��ودونکی دی چ��ې د پ��وهنې وزارت س��ره د . دی

افغانستان د پوهنې د نظام د اصلي موخو د ترالسوه کولو لپاره چمتو شوی دی، او هيله کيږي د هغه په 
پ�ه ټ�ولنيز او اقتص�ادي پرمختي�ا او سياس�ي او امنيت�ي ثب�ات ک�ې م�وثر  پلي کولو سره به وزارت د هي�واد

 . رول ولوبوي
 

 د پوهنې وزارت ليدلوری
دي�ن ل�ه اساس�اتو س�ره س�م د  یڅلياس�الم د س�پاو د درن�اوی  پ�ه د بش�ر د حقون�و ملي او نړيواله ژمن�و ،د 

واد ټول�و وګ�ړو ت�ه د ب�ا يد ه ېله الر د آسانولو مساوي او عادالنه السرسيود نو پراختيا، ، چيبشري سر
ش��نۍ پراختي��ا، يواد پ��ه  همي��څ��و وت��وانيږي د ه، تر براب��رولد کيفيت��ه ښ��وونې او روزن��ې د اس��انتياوو 
  .ونډه واخلي رغندهاقتصادي پرمختګ او ثبات او امنيت کې 

د  ددې ک��ار د تحق��ق لپ��اره ، د پ��وهنې وزارت باي��د د ي��وه مډرن��ه، هدفمن��ده، م��وثره ،حس��ابورکوونکې او
بوديجې لرونکې ادارې ته بدل شي ترڅ�و پ�ه ټ�ول افغانس�تان ک�ې د زده ک�ړې آس�انتياوې د ماش�ومانو او 

 . مشرانو لپاره  بغير له هيڅ نوع تبعيض څخه برابره کړي
 

 ل کال لپاره د وزارت موخې۱۳۹۹د 
ورد پ�ه منظ� السرس�ۍپه دغه ستراتيژيک پ�الن ک�ې ټاک�ل ش�وي م�وخې ، ښ�وونې او روزن�ې نظ�ام ت�ه د 

په  لپاره او د وزارت د اوږدمهاله موخو ل کال ۱۳۹۹د  دريمې زريزې د پرمختيايي موخو د افغانستان
 . پام کې نيول شوی دی

 :ل کال پورې۱۳۹۹تر 
او د نجون�و ٪۱۰۴په اساسي زده کړو دوره کې د ناخالصه شموليت کچه ب�ه د هلک�انو لپ�اره ت�ر  •

ت��ه  ٪۹۸ب��ه او نجون��و لپ��اره خالص��ه ش��موليت پ��ورې زي��اتيږي ، او هلک��انو  ٪۱۰۳لپ��اره ت��ر 
 . زياتيږي

 . زرو ته ورسيږي ۸۶۰د اسالمي زده کړو د زده کوونکو شمير به  •

 ښوونکي په برياليتوب سره د لياقت ملي ازموينه ترسره کوي  ٪۹۵لږترلږه به  •

 .ته ورسيږي ٪۵۰د سواد کچه به په ټول هيواد کې  •

ده کړې د دوام لپاره  په تخنيکي او مسلکي زده ک�ړو فارغان د خپلې ز ٪۱۲د اساسي زده کړو  •
 .کې شامليږي
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 ل کال کې۱۳۸۰د پوهنې وضعيت په 
نارين�ه ښ�وونکو  ۲۰۷۰۰ل کال کې له يو ميليون څخ�ه ل�ږ نارين�ه زده ک�وونکي د ۱۳۸۰په  •

د پ�وهنې او روزن�ې  . ښ�وونځيو ک�ې پ�ه خپل�و عم�ومي زده ک�ړو بوخ�ت وو ۳۴۰۰لخوا پ�ه 
و د ښوونيزو اړتياو ځواب ورکوونکی نه وو او د نجونو لپاره د ښ�وونې نظام د زده کوونک

 . او روزنې امکانات موجود نه وو او لږ شمير هلکان ښوونې او روزنې ته السرسي درلول

واليتون�و ک�ې وج�ود  ۴تنو نارينه ښ�وونکو س�ره پ�ه  ۵۰د ښوونکي د روزنې مرکزونه د  ۴ •
 . په کې شامل وو پورې نارينه زده کوونکي ۱۹۰درلود چې د 

تن�و ښ�وونکو س�ره فعال�ه وو  ۵۵۰تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونځي د  ۳۸ل کال ک�ې ۱۳۸۰په  •
  .تنه نارينه زده کوونکي په کې زده کړې کول ۱۵۱۰چې 

 .تنو ته داير شوي وو ۲۲۰۰۰د سواد زده کړې کورسونه د  ۲۰۰۰په هغه کال کې يواځې  •

تابونه د مختلفو شکلونو سره په ښوونځيو ډير سياسي و، درسي ک پخوانۍ او ښوونيز نصاب •
 . د تاوتريخوالی د کلتور د زياتوالی په موخه  د استفادې وړ ګرځيدل  کې

 
 ل کال کې ۱۳۸۷د پوهنې وضعيت په 

ميليونو څخه په  ۲،۳کال کې له ) ز۲۰۰۲(ل۱۳۸۱د عمومي زده کړو د زده کوونکو شمير په  •
امنيت�ي س�تونځې ، . ت ش�وی دیزي�ا ) ښ�ځې ٪۳۶(ميليونو ت�ه  ۶،۲ل کې کا) ۲۰۰۸(ل ۱۳۸۷

فق���ر او د ښ���وونځي ي���ا د ښ���وونيزو خ���دمتونو لږوال���ي د زده کوونک���و د ش���موليت د زي���اتوالي د 
 .  مخنيوي له اصلي الملونو څخه شميرل کيږي

د ښ�ځينه . ي�ې ښ�ځې تش�کيلوي ٪۲۹زرو ښ�وونکو څخ�ه ، ي�واځې  ۱۵۸ل کال کې له ۱۳۸۷په  •
 .وليت د ښکته والي له اصلي داليلو څخه شميرل کيږيښوونکو لږوالی د نجونو د شم

څخ����ه پ����ه ک����ال  ۶۰۳۹ک����ال ک����ې ل����ه ) ز۲۰۰۲(ل ۱۳۸۱د عم����ومي ښ����وونځيو ش����مير پ����ه  •
 .ته رسيدلی دی ۱۰۹۹۸کې ) ز۲۰۰۸(ل۱۳۸۷

ښ�وونځي د  ۴۸۱ل کال کې د پوهنې وزارت د امنيت د رياست د معلوم�اتو پ�ه اس�اس ۱۳۸۸په  •
زره زده  ۳۰۰او ي�ا ه�م مس�دود ش�وي دي ، پ�ه نتيج�ه ک�ې  دولت د مخالفينو لخوا سوزول ش�وي

 .کوونکي له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي

مدرس�ې ،  ۳۶۹دارالعلومون�ه،  ۴۱د ( اس�المي زده ک�ړو نهادون�ه  ۵۱۱ ل کال پورې۱۳۸۷تر  •
زره  ۱۰۶رامنځته ش�وي دي چ�ې مجموع�ا ) الحاقيه مدرسې په شمول ۱۴دارالحفاظونه او  ۸۴

 .کي په دغه مرکزونو کې شامل ديزده کوون

وزارت د عمومي او اسالمي زده کړو لپاره د نوي نصاب او درسي مفرداتو چوکاټ ته پراختيا  •
. د نوي نصاب په اساس ، د لومړنۍ دورې کتابونه تدوين، چاپ او ويشل شوي دي. ورکړې ده

ې ددغو دورو کتابونه پ�ه د ثانوې او اسالمي دورو د کتابونو پراختيا دوام لري او هيله کيږي چ
 .ل کلونو کې پوره او چاپ شي۱۳۸۸-۱۳۸۹

محص�لو  ۳۳۰۶۲ل ک�ال ک�ې ۱۳۸۷د ښوونکي د روزنې په مرکزونو کې د ښوونکو ش�مير پ�ه  •
 . ٻې ښځينه زده کوونکي جوړوي) ٪۳۸(تنه ۱۲۸۳۶ته رسيږي چې 
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 ۹۰۰۰ې ل�ه ل ک�ال ک�۱۳۸۵په تخنيکي او مسلکي زده کړو په ښوونځيو کې د شامليدو کچه پ�ه  •
ٻ��ې ) ٪۱۶(تن��ه  ۲۵۰۰تن��و ت��ه زي��اتې ش��وي دي چ��ې  ۱۶۰۰۰ل ک��ال ک��ې  ۱۳۸۷تن��و څخ��ه پ��ه 

 . نجونې جوړوي

د س��واد زده  ۷۸د س��واد زده ک��ړې کورس��ونه ج��وړ ش��وي دي او  ۱۵۴۸۱ل ک��ال ک��ې ۱۳۸۷پ��ه  •
د س�واد . په درلودلو سره جوړ ش�وي دي) ښځې ٪۳۴(دايمي ښوونکو  ۲۹۰۰کړې ښوونځي د 

ي پاليسۍ په اساس ، ډيرۍ پاملرنه  هغو کليوالو س�يمو ت�ه اړول ش�وی دی چ�ې د زده کړې د نو
 . بې سوادۍ کچه په کې لوړ دي

) ښځينه ٪۱۳نارينه او  ٪۳۲(ته  ٪۲۴کلونو او له هغه د زياتو عمر لرونکو د سواد کچه  ۱۵د  •
ل ک�ال ۱۳۸۷ميليون�ه ٻ�ې پ�ه  ۱۱د اټکلو په اساس د افغانستان د ټول�و وګ�ړو څخ�ه . رسيدلی دی

 . کې بې سواده دي

زره ټولګي��و د رغ��ونې او بي��ارغونې س��ره س��ره ،  ۱۹د دري��و وروس��تيو کلون��و پ��ه اوږدو ک��ې د  •
 .ل کال کې د ګټې اخيستنې وړ ودانۍ لري۱۳۸۷د افغانستان ښوونځي په  ٪۵۵يواځې 

و د ل کال کې د ک�ابينې لخ�وا تص�ويب ش�وی ا۱۳۸۷د افغانستان د پوهنې نوی قانون تيار او په  •
 .افغانستان پارلمان ته به هم د تصويب لپاره وليږل شي

د ښ���وونې او روزن���ې د ادارې معلوم���اتي سيس���تم پراختي���ا مون���دلی او د افغانس���تان د ښ���وونځيو  •
 .ل کال کې بيانوی شو۱۳۸۷ل کال کې بشپړ او په ۱۳۸۶لومړنۍ سروې په 

 .پيل شوی دید وزارت د نوی جوړښت او د رتبو او معاشاتو د سيستم پلي کيدل  •
 

 ل کال کې ۱۳۹۳د پوهنې وضعيت په 
ميليونو په شمير زده کوونکي د افغانستان پ�ه عم�ومي ښ�وونځيو ش�امل ش�وي دي  ۱۰د  •

پ��ه اساس��ي زده کړوک��ې د نجون��و او . ت��ه ورس��يږي ۱۶۵۰۰او د ښ��وونځيو ش��مير ب��ه 
ته زيات شوی دی او د هغوي ناخالص ش�موليت  ٪۷۵او  ٪۶۰هلکانو خالص شموليت 

 .ته به ورسيږي ٪۹۰او  ٪۷۲ به

د اسالمي او عمومي زده کړو نصاب، درسي مف�ردات او درس�ي کتابون�ه بياکت�ل کي�ږي  •
 ترڅو د اوسنيو اړتياو سره سمون ولري

زرو ته او د مدرسو شمير به  ۲۰۰په مدرسو او دارالعلومونو کې د زده کوونکو شمير  •
 .ته ورسيږي ۱۰۰۸

 ملي ازموينه  ترسره کويښوونکي به د لياقت   ٪۸۰لږترلږه  •

تخنيکي او مسلکي زده کړو ته السرس�ي د تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو د س�يمه يي�زو   •
د واليتي تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونځي ل�ه ته،  ۳۲څخه  ۱۶موسساتو د پراختيا سره له 

 ۳۶۴تخنيکي او مسلکي ښوونځي په  ۳۶۴همدارنګه به . ته به زياتيږي ۱۰۲څخه  ۳۲
 . ړيږيولسواليو کې جو

 . ته ورسيږي ۱۵۰۰۰۰په تخنيکي او مسلکي زده کړو کې د زده کوونکو شمير به  •

پ��ه ش��مير ب��ه د س��واد زده ک��ړې پ��ه ) ښ��ځينه ٪۶۰(ميلي��ون س��واد زده کوونک��و  ۳،۶د  •
کليوالو سيمو، معلولينو، کوچيانو او نورو ګروپونو ت�ه د . کورسونو کې زده کړې کوي

 .نه کيږيځانګړو اړتياوو سره به خاصه پاملر
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د  ٪۷۵تخنيک��ي او مس���لکي او  ٪۱۰۰عم��ومي ښ��وونځي او اس���المي مدرس��ې ،  ۷۵٪ •
 .ښوونکي د روزنې مرکزونه به د ګټې اخستنې وړ ودانۍ ولري

د پ�وهنې د ) ن�ور مص�ارف ٪۳۲معاش�ونه او  ٪۶۸( کافي عادي او پراختي�ايي بوديج�ه  •
 . لومړيتوب لرونکو پروګرامونو په اختيار کې ورکول کيږي

س�واليو مرک�زي ، واليت�ي او ولړښت د اداري اصالحاتو پ�ه اس�اس د عارف نوی جود م •
 . سطحه به پلي کيږي په

د مرکز، والي�اتو او ولس�واليو پ�ه کچ�ه ب�ه ) EMIS(د پوهنې د ادارې د معلوماتو سيستم  •
، شفافيت غټو پالنونو د تصميم نيونې د  نې د خدمتونوفعال وي ترڅو د ښوونې او روز

 .کونې پروسې آسانې کړياو حساب ور
 

 اسالمي او عمومي زده کړې: لومړی پروګرام
 

 عمومي زده کړې: فرعي پروګرام ۱٫۱
 

 کلي موخه
د ښوونځي عمر لرونکي ټول ماشومان له انډول پرته او په مساوي توګ�ه پ�ه ټ�ول هې�واد ک�ې باکېفيت�ه 

  او بريالي ژوندانه وړتي�ا او دښوونې او روزنې ته السرسی ولري، څو د فردي، کورنۍ او ټولنيز سالم 
 .الر پيدا کړيلوړو زده كړو تحصيالتو ته 

 
 :موخې

 

ميليونه په اساسي  ۸،۷( ميليونو ته  ۱۰ل کال پورې ، د زده کوونکو د شموليت کچه ۱۳۹۳تر  •
ښ��وونې او روزن��ې ت��ه د نجون��و ، زي��اتيږي او ) ميليون��ه پ��ه منځن��ي دوره ک��ې  ۱،۳دوره ک��ې ، 

 . د ځانګړو اړتياو لرونکي ماشومانو د السرسي زمينه به پراختيا مومي کوچي ماشومانو او

ښ�اري او کليوال�و س�يمو واليتي ، نوي ښوونځي جوړ شوي او  ۴۶۹۰ل کال پورې ، ۱۳۹۳تر  •
 . اړول شوې ده ځانګړي پاملرنه والي ته لږترمنځ د توپيرونو 

 ٪۳ړې د پريښ�ودلو کچ�ه د عمومي زده کړو په ښوونځيو ک�ې د زده ک�ل کال پورې، ۱۳۹۳تر  •
 . ته کميږي ٪۱۱ته او د بياتکرارولو کچه 

ل کال پورې، په ټولو عمومي ښوونځيو کې  مناسبه ښوونيز چاپيريال د زده کوونکو ۱۳۹۳تر  •
 . د ذهنې ، فزيکي او رواني پراختيا په منظور رامنځته کيږي

نځي پ�ه اداره او م�ديريت ل کال پورې، د والدينو او سيمه ييزو مش�رانو ګ�ډون د ښ�وو۱۳۹۳تر  •
پي��اوړی ل��ه الرې  ل��واو جوړو روزل��وک��ې د ټول��و عم��ومي زده ک��ړو د ښ��وونځيو د ش��وراګانو د 

 . کيږي

ل ک��ال پ��ورې، د عم��ومي زده ک��ړو د ښ��وونځيو د څ��ارنې سيس��تم پي��اوړی کي��ږي او د ۱۳۹۳ت�ر  •
  . عمومي زده کړو ټول څارونکي روزل کيږي
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ميليونو  ۶،۲پرتله ، د عمومي زده کړو د زده کوونکو شمير  ميليونو په ۲،۳ل کال کې د ۱۳۸۱په 
په شاوخوا کې د ښ،ونځ�ي د  ٪۴۶ددې سره سره ، تر اوسه د . زيات شوی دی )  نجونې ٪۳۶(ته 

د وړي��ا او کيفي��ت لرونک��ي زده ک��ړې .  عم��ر زده ک��وونکي اساس��ي زده ک��ړو ت��ه السرس��ي ن��ه ل��ري
ن�و ددې پ�ه اس�اس، وزارت پ�الن . ه شميرل کي�ږيبرابرول د پوهنې وزارت يو له اصلي موخو څخ

وزارت په لومړنۍ دوره کې د هلکانو د   -ميليونو ته ورسوي ۱۰نيولی ترڅو د زده کوونکو شمير 
ل ۱۳۹۳ته پ�ه  ٪۶۰څخه  ٪۴۰ته او د نجونو خالص شموليت له  ٪۷۵څخه  ٪۶۵شموليت کچه له 
ن�وي ل�ومړنۍ  ۴۶۹۰پالن نيولی ترڅ�و ددې موخې د ترالسه کولو لپاره ، وزارت . کال کې رسوي

همدارنګ�ه وزارت . ل�ومړنۍ ښ�وونځي منځن�ۍ ښ�وونځي ت�ه ل�وړه ک�ړي ۳۰۰۰ښوونځي ج�وړې او 
 . زره نوي ښوونکي وګماري ۱۰۰ل کال پورې به ۱۳۹۳پالن نيولی چې تر 

ل ک�ال ۱۳۹۳د منځني زده کړو ته د السرسي د پراختيا په موخه ، وزارت په پام کې ل�ري چ�ې ت�ر 
ليس�و ت�ه  منځن�ي ښ�وونځي ۲۲۰۰زره نوي ښوونکي د ثانوي دورې لپ�اره وګوم�اري او  ۱۹رې پو

زي�اتو عم�ر لرونک�و ماش�ومانو لپ�اره چ�ې د زده ک�ړې  هغ�و وزارت پالن نيولی ترڅ�و د. لوړه کړي
د چټک�و زده ک�ړو  ۳۲۰۰د ښوونې او روزنې آسانتياوې برابرولو په منظور  څخه محروم پاتې دي

همدارنګ�ه وزارت د عام�ه پوه�اوۍ ي�و س�تراتيژي د نجون�و د ښ�وونې او  . ت�ه ک�ړيمرکزونه رامنځ
وزارت ب�ه  . ک�ې پ�ه پ�ام ک�ې ني�ولی ترڅ�و د نجون�و ش�موليت ت�ه زي�اتوالی ورک�ړي برخهروزنې په 

ښ��وونې او روزن��ې ت��ه د ک��وچي ماش��ومانو او د ځ��انګړو اړتي��او لرونک��و ماش��ومانو السرس��ي زيات��ه 
د داخ�ل د خ�دمت د څ�و پروګرامون�و د پل�ي کول�و س�ره س�ره ، د درس�ي د ښوونکي د روزنې .  کړي

 . کيږيترسره ښوونکو د طريقو په اساس  -ټولګيو ښوونه په طوطي وار ډول او د مرکزي
وزارت کوښښ کوي توڅو د داخل د خ�دمت او ل�ه خدمت�ه مخک�ې پروګرامون�و ل�ه الرې د ښ�وونکو 

له طريق�و څخ�خ پ�ه اس�تفادې س�ره پراختي�ا ه کوونکو زد -د فعاله زده کړو او د مرکزيمهارتونو ته 
همدارنګه وزارت په پام کې لري ترڅو د رتبو او معاشونو د سيستم پ�ه پل�ي کول�و س�ره د  . ورکړي

ب�ا احساس�ه کليوالو ښوونکو شمير ته زياتوالی ورکړي او د پوهنتونون�و او دارالمعلمينون�و تک�ړه او 
 .کړي فارغ التحصيالن د ښوونکي دندې ته جذب

د وزارت د کيفيت د لوړتيا يو د اصلي پاليسيو څخه د ښوونځيو ساتنه او اداره کول او د ښوونځيو د 
 ۸۰۰۰ښوونځيو له مجموعې څخ�ه  ۱۰۹۹۸ل کال پورې د ۱۳۸۸تر . شوراګانو رامنځته کول دي

وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري ترڅ��و الزي��اتې . ښ��وونځيو ت��ه د ښ��وونځيو ش��وراګانې ج��وړې ش��وي دي
 .انې تاسيس او ددغه شوراګانو غړو ته روزنه ورکړيشوراګ

 
 اسالمي زده کړې: فرعي پروګرام ۱٫۲

 
 :کلي موخه

د اسالمي زده کړو نظام د بشري قوې د روزلو په منظور چې د ښوونې ، تبلي�غ ، ام�امتي، پ�ه دولت�ي او 
ک��ې د خپ��ل غي��ر دولت��ي او خصوص��ي ادارو ک��ې د دن��دو د ترس��ره کول��و او پ��ه ل��وړو زده ک��ړو موسس��و 

 . تحصيل د پراختيا او پرمختيا د موخو لپاره وي
 
 
 



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 10
 

 :موخې 
 

زرو پ�ورې ب�ه  ۱۹۰ل کال پورې، د اسالمي زده کړو د مدرس�و د ش�موليت کچ�ه ت�ر ۱۳۹۳تر  •
 . زياتيږي

زرو  ۱۰ټولګيو ک�ې د ش�موليت کچ�ه ت�ر  ۱۴او  ۱۳ل کال پورې، د دارالعلومونو په ۱۳۹۳تر  •
 .پورې به زياتيږي

 ٪۴۰کال پ�ورې ، پ�ه مدرس�و او دارالعلومون�و ک�ې د ښ�ځو د ش�موليت کچ�ه ب�ه ت�ر ل ۱۳۹۳تر  •
 .زياتيږي

ل کال پورې ، د مدرسو او دارالعلومونو څخه د څارنې سيستم به پراختيا او پرمختيا ۱۳۹۳تر  •
 .ومومي

د اسالمي زده کړو ښوونيز نصاب چې د اسالمي زده کړو او عمومي زده کړو لکه د رياضياتو، 
ددې سره . ، اجتماعيات، دري او انګريزي ژبې له جملې څخه دي د بياکتنې الندې قرار لريساينس 

په اساس پراختيا موندلی چې ) حنفي او جعفري( سره، نوی نصاب د افغانستان د دوو رسمي مذهبونو 
 .په هيودادکې د اسالمي زده کړو د کيفيت د لوړوالي سبب ګرځي

ي زده کړو ښوونځي او زده کوونکي د ټول هيواد په کچه ورزياته وزارت پالن نيولی تر څو د اسالم
ته او د اسالمي زده  ۵۱۱ل کال پورې د اسالمي زده کړو د ښوونيز موسساتو شمير  ۱۳۸۷تر  .کړي

ته په  ۱۰۶۰۰۰ل کال کې ۱۳۸۵زرو څخه په  ۵۸کړو د زده کوونکو شمير د ټول هيواد په کچه له 
د اسالمي زده کړو زده کوونکي نجونې  ٪۵وسمهال کې ، يواځې په ا. ل کال کې رسيدلی دی۱۳۸۷

دغه کار د . ته زيات کړي ٪۴۰ل کال پورې دغه شمير ۱۳۹۳جوړوي ، وزارت پالن نيولی چې تر 
 .ل کال پورې ترالسه کيدای شي۱۳۹۳ښځينه دارالعلومونو د جوړونې له الرې تر  ۳۲
ته ) تنه يي ښځې ۵۲( ۴۱۴۴مجموعي شمير  ل کال پورې د اسالمي زده کړو د استاذانو۱۳۸۷په 

نو پدې اساس ، وزارت پالن . زيات شوی ولې تر اوسه د مسلکي او با کيفيته ښوونکو شمير ټيټ دي
 .په شمير مسلکي ښوونکي استخدام کړي ۲۸۳۰ل کال پورې د ۱۳۹۳نيولی چې تر 

مي زده کړو د نظام بيا ل کال کې جوړ شوی دی ترڅو د اسال۱۳۸۶د اسالمي زده کړو عالي شورا په 
همدارنګه وزارت په پام کې لري چې تر . کتنه او اصالح وکړي او د هغوي پر فعاليتونو څارنه ولري

دغه بورډ په ټول هيواد کې د اسالمي . ل کال پورې د اسالمي زده کړو يو بورډ تاسيس کړي۱۳۸۹
 .رکولو مسؤل ويزده کړو د کيفيت د لوړولو په منظور د څيړنو او پيشنهاداتو د و
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د نصاب ، ښوونکې روزنه او  ساينس او ټکنالوجۍ د زده ک�ړو : دوهم پروګرام
 پراختيا

 
د نص��اب پراختي��ا ، د ښ��وونکي روزن��ه او د : دغ��ه پروګ��رام د دري��و فرع��ي پروګرامون��و لرونک��ی دی 

 .زده کړې ساينس او تکنالوجۍ 
 

 د نصاب پراختيا: فرعي پروګرام ۱،۲
 

 :موخهکلي 
د نوی ښوونيز نصاب په اساس د درسي کتابونو ، درسي ممدو توکو او کيفيت لرونک�و روزني�زو توک�و 
برابرول  د اسالمي اساساتو او مل�ي ارزښ�تونو پ�ه لرل�و س�ره د معاص�ره علم�ي معي�ارونو او د ټ�ولنې د 

 .اوسني او راتلونکي اړتياو په نظر کې نيولو سره
 

 :موخې
 

درسي او روزنيز توکي او ښوونيز نصاب په منظم ډول پراختيا  مي ښوونځيود اسالمي او عمو •
 .موندلی او د بياکتنې الندې نيول کيږي

ل کل پورې، د ثانوي او لومړی دورې د ټولګيو د زده کوونکو د ښوونيز پرمختګ د ۱۳۹۳تر  •
 .ارزونې سيستم د ټول هيواد په کچه پراختيا موندلی او تطبيق کيږي

ل ک�ال څخ�ه د درس�ي کت�ابونو پ�وره ۱۳۸۹نځيو ټول زده کوونکي له د اسالمي او عمومي ښوو •
 .ټولۍ ته السرسي لري

 .ل کال پورې، د ټولو ښوونکو لپاره د ښوونکي الرښوود کتابونه بربريږي۱۳۹۰تر  •

د . د اسالمي مدرسو او ل�ومړنۍ او منځن�ۍ دورې لپ�اره د ن�وي نص�اب چوک�اټ پراختي�ا مون�دلی دی
د منځن��ي دورې د ن��وي . پراختي��ا مون��دلی ، چ��اپ او ويش��ل ش��وي دي ل��ومړنۍ دورې ن��وي کتابون��ه

کت��ابونو پراختي��ا د پ��وره کي��دو پ��ه ح��ال ک��ې دی ، ول��ې اوس��مهال پخ��واني کتابون��ه وروس��ته ل��ه ل��ږ 
 . اصالحاتو او لږې بيا کتنې څخه بيا چاپ شوي او ښوونځيو ته ويشل شوي دي

المي زده ک�ړو لپ�اره ه�م د اج�را پ�ه ح�ال ک�ې د درسي کتابونو تدوين او د ښوونکي الرښودونه د اس
وزارت په دوامدار ډول د پوهنې کيفيت ته د نصاب او درسي کتابونو د بياکتنې او ن�وي ک�وونې . ده

 .له الرې  پراختيا ورکوي
د  وزارت د نصابونو  د ټوليز کيفيت زي�اتوالي پ�ه منظ�ور چ�ې پراختي�ا ورک�ول کي�ږي، د نص�اب د 

دغ�ه انس�ټيټوټ د اس�المي او عم�ومي . ل کال ک�ې ج�وړ ش�ي ۱۳۹۰يوټ به په پراختيا يو ملي انسټيټ
زده کړو د نصاب د پاليسيو د جوړونې دنده ب�ه ت�ر س�ره ک�وي او د ښ�وونکي د روزن�ې، مس�لکي او 

 . تخنيکي زده کړو او سواد زده کړې د نصاب د پراختيا پروسې به همغږې کوي
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پ�ه ن�وی تش�کيل ک�ې دوه ن�ور بخش�ونه ه�م رامنځت�ه همدارنګه د ښوونيز نصاب د پراختيا د رياس�ت 
شوي دي ترڅو د خاصو ، ه�ر اړخي�زو زده ک�ړو او ل�ه ښ�وونځي مخک�ې زده ک�ړې د درس�ي توک�و 

 . اړونده چارې پرمخ بوځي
ل کال کې د سوالونو پ�ه ي�و بان�ک بان�دې ک�ار ش�روع  ک�وي ۱۳۸۹د نصاب د پراختيا رياست به په 
ل کال ک�ې د نه�م ټ�ولګي لپ�اره ۱۳۹۰دغه سيستم به په . پکاريږي چې د ملي ازموينو د سيستم لپاره

دغه سيستم به په ملي کچه لومړی د نهم ټولګي د زده کوونکو لپاره . په آزميښتي ډول ترسره کيږي
 .ل کال کې او په وروستيو کلو کې د دريم او شپږم ټولګيو لپاره پلي کيږي۱۳۹۳په 

 
 د ښوونکي روزنه : فرعي پروګرام ۲،۲

 
 :کلي موخه

د ديني مدرسو او عمومي ښوونځيو د نارينه او ښځينه ښوونکو د اساسي وړتياو ل�وړول د زده کوونک�و 
 .د ښوونيز پرمختيا او د ښوونې د کيفيت د لوړتيا په منظور

 
 :موخې

 
وونکو مالت��ړ م ټ�ولګي د فارغ�انو السرس��ي د ښ�۱۲د موج�وده ښ�وونکو او د لي��رو پرت�و س��يمو د •

لمعلمينونو ته د له خدمته مخکې، داخل د خدمت او د هغوي د تحص�يلي درج�و مرکزونو او دارا
 .د لوړوالي چټکه روزنې ته به زياتوالی وربخښل کيږي

o  م ټولګي ته لوړتيا موندلی او د هغ�وي ۱۴زرو موجوده ښوونکو تحصيلې درجې  ۶۰د
 .پوهې ته پراختيا ورکول کيږياو مضمونې  تدريسي مهارتونو

o  ۴۵( م ټ��ولګي ښ��وونکي ۱۲زره  د هغ��و ولس��واليو د  ۵۰ورې، ل ک��ال پ��۱۳۹۳ت��ر٪ 
 . چې مسلکي ښوونکو ته اړتيا لري جذب او روزل کيږي) ښځې

ښ�وونکي د ق�ابليتونو آزم�وينې پ�ه بري�اليتوب س�ره س�رته  ٪۸۰ل کال پ�ورې لږترل�ږه ۱۳۹۲تر  •
 .رسوي

د مسلکي لوړتي�ا ( تم د ټولو ښوونکو او اداري کارکوونکو لپاره د هميشني مسلکي پراختيا سيس •
دغ��ه سيس��تم د . رامنځت��ه کي��ږي)  Teacher Career Ladder-د مراتب�و د سلس��لې  پ��ه ش��مول

داخل د خدمت د لنډمهاله روزنو درلودونکی دی چې د هغوي د حالت د تغير د اړتياوو د لمنځه 
 . وړلو لپاره وي

و د ښ��وونکي د روزن��ې پ��ه د تش��ويقيو او د اعاش��ې او اب��اتې  امکان��ات د واليتون��و او ولس��والي •
مرکزونو کې د ښوونکو او محصلينو د الزي�اتو ج�ذبولو لپ�اره ، د نجون�و د لومړيتوبون�و پ�ه پ�ام 

 . کې نيولو سره برابريږي

د ښوونې او روزنې د کيفيت د دوام�داره پراختي�ا او د محص�النو د روزني�ز نت�ايجو د لوړتي�ا پ�ه  •
ل�ودل د محص�لينو او معاص�ر روزني�زو توک�و در د درسي  او کيفيت لرونکو کت�ابونو اومنظور 

 . د لنډمهاله او اوږدمهاله روزنو لپاره برابريږي استاذانو 
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د زده کوونک��و د نت��ايجو د پرمختي��ا د پراختي��ا او د ښ��وونکو د تدريس��ي وړتي��ا او د ښ��وونکي د  •
تاذانو او د روزنې د استاذانو د وړتياو د لوړتيا د پراختيا په منظور، د ښ�وونکي د روزن�ې د اس�

 .ارامعلمينونو او د ښوونکي د روزنې د کارکوونکو د وړتيا د لوړتيا سيستم رامنځته کيږي
ل کال کې د ښوونکي د مربيانو د روزنې لپاره ج�وړ ش�وی ۱۳۸۶د ښوونکي د روزنې ملي اکاديمۍ په 

انو پورې تړلی دی ولې ال تر اوسه د يو مناسب درسي نصاب لرونکی نه دی او تراوسه د بهرنيو استاذ
د  ۴۷د ښوونکي د روزنې مراکز د نجونو او هلکانو لپ�اره د مجه�زه ليلي�و س�ره ، او د  ۳۸وزارت . دی

  .ښوونکي د روزنې الحاقيو سره په ولسواليو او د کابل په ښار کې جوړ کړی دی
ښ�وونکو  وزارت د ښوونکي د روزنې پروګرامونو او د ښوونکو د پوهنيز سويو د وړتيا ل�وړوالي ت�ه د

ن��ور د ښ��وونکي د روزن��ې مرکزون��ه پ��ه والي��اتو او  ۴د السرس��ۍ د پراختي��ا لپ��اره ، پ��الن ني��ولی ترڅ��و 
 .په ولسواليو کې جوړ کړي) TRC(لږترلږه يو د ښوونکو څخه د مالتړ مرکز 

د ښوونکو د ال زياتو کيفي�ت لرونک�و مربي�انو رامنځت�ه ک�ول پ�ه ځ�انګړي ډول پ�ه ولس�واليو او پ�ه لي�رې 
هميش�ني اس�تاذان ت�ر  ۲۲۱۸و س�يمو ک�ې ، د ښ�وونکي د روزن�ې رياس�ت پ�ه پ�الن ک�ې ني�ولی ترڅ�و پرت

 .ل کال پورې استخدام کړي۱۳۹۳
ل کال پورې ،  د هغو ښوونکو کلي شمير چې د ښوونکې د روزنې په مراکزو کې ش�امل دي ۱۳۸۷په 

د ښ�وونکي د ) ښ�ځې ٪۳۳(پ�ه ش�مير ښ�وونکي  ۸۴۹۷ته رسيدلی دی او د ) ښځې  ٪۳۹(تنو  ۳۳۰۶۲
په ولسواليو او ليرې پرتو سيمو کې د ښوونکي لږوالي ته د . روزنې د مرکزونو څخه فارغان شوي دي

رس��يدو لپ��اره، وزارت پ��الن ني��ولی ترڅ��و د ځين��و واليتون��و لپ��اره د تش��ويقيې او د اعاش��ې او اب��اتې د 
 .سهولتونه برابر کړي

وونکو د آش�نايۍ او د ت�دريس د کيفي�ت د ل�وړوالي پ�ه د نصاب د محتواو او د تدريس د طريق�و س�ره د ښ�
م ۴م او ۳(د پروګرامون��و لپ��اره روزني��ز ت��وکي پراختي��ا مون��دلی او د ) د ي��و او دوه انس��ت( منظ��ور، د 

ل ک��ال پ��ورې ټ��ول عم��ومي او اس��المي ښ��وونځي د ۱۳۹۳ت��ر . لپ��اره د توک��و پراختي��ا دوام ل��ري) انس��ت
م انس���ت پروګرامون���ه ۴د  ٪۵۰ي او لږترل���ږه د هغ���وي پروګرامون���ه بش���پړ ک���ړ) م انس���ت ۳او ۱،۲(

 . بشپړوي
د پنځو راتلونکو کلونو په اوږدو ک�ې پ�ه مرک�ز او واليتون�و ک�ې ب�ه د پ�الن ج�وړونې، اداره کوون�ه او د 

دايم���ي او ق���راردادي  ۶۰۰ښ���وونکي د روزن���ې د فع���اليتونو څخ���ه د څ���ارنې د پراختي���ا پ���ه منظ���ور، 
 . کارکوونکي استخدام شي

 

 د ساينس او ټکنالوجۍ زده کړې: رعي پروګرام ف ۳،۲
 

 :کلي موخې
، س�اتنې او د س�اينس او ټکن�الوجۍ د البراتوارون�و نو آورۍد  ونکو او ښوونځيو د وړتياو لوړوالید ښو

 او توکو څخه ګټه اخيستنه د ساينس او ټکنالوجۍ د ښوونې د کيفيت د لوړتيا په موخه

 
 :موخې
وونځي ب�ه پ�ه البراتوارون�و او ن�ورو ساينس�ي کټون�و او ن�ورو د اسالمي او عمومي زده ک�ړو ښ� •

 .روزنيزو توکو سمباليږي



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 14
 

د البراتوار او نور سيمه ييز د ساينس، رياضياتو او معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ ښوونکي  •
روزني���ز توک���و د ګټ���ې اخس���تنې اړون���د د س���اينس او رياض���ياتو او همدارنګ���ه د البرات���واري 

 . ه کولو په موخه روزل کيږيازميښتونو د ترسر
د ټ��ول هي��واد پ��ه کچ��ه د س��اينس او ټکن��الوجۍ د روزن��ې د کيفي��ت د لوړتي��ا پ��ه منظ��ور وزارت پ��الن 
نيولی ترڅو د ساينس او ټکنالوجۍ  د زده کړو يو ملي مرکز او په ولياتو کې د هغ�ه د الح�اقيو س�ره 

الر ښودونو ته پراختي�ا ورک�وي او د دغه مرکزونه او الحاقيې د ساينسي ازميښتونو . رامنځته کړي
ښوونځيو او ښوونکو سره د ساينس د البراتوارونو په رامنځته کولو ک�ې تخنيک�ي مرس�ته ک�وي، او 
ښوونکو ته د آزميښتونو او توکو څخه د ګټې اخيستنې الرې چارې د ښوونې د پروسې د يو جزوي 

س او زده کوونې يو منظم ميکانيزم دغه مرکز د ساينس او رياضياتو د تدري. عنوان په شکل روزي
د څارنې او ارزونې په منظور رامنځته کوي او د رياضياتو او اړيکتيايي او معلوماتي ټکن�الوجۍ د 

 .علومو په برخو کې د نويو پرمختګونو او د تدريس د طريقو د پراختيا په منظور څيړنې کوي 
وزارت د س�اينس او ټکن�الوجۍ د الرې ، پروګرامون�و د اراي�ې ل�ه  ود يو لړ کيفيت لرونکو روزني�ز

 . زده کړو د ملي مرکز او په واليتونو کې د هغه د الحاقيو د کارکوونکو وړتيا ته لوړوالی ورکوي
 

 تخنيکي او مسلکي زده کړې: دريم پروګرام 
 

 :کلي موخه
ي�ارول ترڅ�و ښځينه او نارينه زده کوونکو ته د مناسبو او کيفيت لرونکو تخنيکي او مس�لکي زده ک�ړو ت

بازارونو په معيار او سټندرد السته راوړي او وکوالی اړين مسلکي مهارتونه د هيواد او سيمې د کاري 
 . شي چې د هيواد په عادالنه پرمختګ کې مهمه ونډه واخلي

 
 : موخې

 
تخنيکي او مسلکي زده کړو ته السرسۍ ، د سيمه ييزو تخنيکي انسټيټيوټونو د شمير لوړول ل�ه  •

تخنيک�ي ښ�وونځيو  ۳۶۴ت�ه او د  ۱۰۲څخ�ه  ۳۸ته، واليتي تخنيکي ښ�وونځي ل�ه  ۳۲ څخه ۱۶
 . منځته رواړل په مختلفو ولسواليو کې

پ�ه مس�لکي او تخنيک�ي زده ک�ړو ک�ې ل�ه  زي�اتولروزن�ې او ج�ذبولو  زده کوونکو د ښوونې اود  •
 .زرو ته په مسلکي او تخنيکي زده کړو کې ۱۵۰ل کال کې ۱۳۸۸تنو څخه په  ۱۹۵۰۰
o  ت�ه پ�ه مس�لکي او  ٪۳۰ل کال پورې د ښ�ځينه زده کوونک�و د ش�مير ل�وړوالی ۱۳۹۳تر

 .تخنيکي زده کړو کې
o  تنو ته رس�ول  ۱۰۰۰ل کال پورې د معيوبينو او معلولينو زده کوونکو شمير ۱۳۹۳تر

 په مسلکي او تخنيکي زده کړو کې

چ�ې د ت�دريس کيفي�ت  د ښځينه او نارينه ښوونکو د اساس�ي وړتي�او ل�وړول ترڅ�و وک�والی ش�ي •
لوړ کړي ، د زده کوونکي د ښوونې او د هغوي په ښ�وونيز پرمخت�ګ ک�ې مثبت�ه پايل�ه رامنځت�ه 

 .کړي



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 15
 

د نصاب او عصري کيفيت لرونکو ښوونيزو موادو برابرول ترڅو د ښوونې کيفيت لوړ شي او  •
 ريله بلې خوا د کاري بازارونو مطابق د زده کوونکو په تعليمي پرمختګ کې ونډه ول

د مسلکي او تخنيکي زده کړو د عصري معيارونو په اساس د تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونځيو او  •
 مرکزونو تجهيزونه

 د تدريسي او اداري کارکوونکو د وړتياو لوړول •

د هغه خاص اهميت په دليل چې تخنيکي او مسلکي زده کړې يې د پ�وهنې وزارت ت�ه ل�ري ، د  •
يني��ت ب�دل  ش�وی دی چ�ې درې ځ�انکړي رياس��تونه تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو رياس�ت پ�ه مع

تخنيکي او مسلکي پروګرامونه، د تخنيکي او مسلکي ښوونکي : ددغه معينيت الندې کار کوي 
 . او د تخنيکي او مسلکي نصاب پرمختګروزنه، 

د پوهنې وزارت د کار او ټ�ولنيزو چ�ارو د وزارت پ�ه مرس�ته د ک�ار د ب�ازار پ�ه اړه څيړن�ې ک�وي  
خنيکي او مسلکي څانګو او د کاري بازار د ضرورتونو ترمنځ له تناسب څخه ډاډ ترالسه ترڅو د ت

همدارنګه وزارت د خصوصي تخنيکي او مس�لکي مرکزون�و د جوړول�و مالت�ړ ک�وي ، او د . کړي 
هڅ�وي ترڅ�و د نه�م ټ�ولګي ) لک تجارت ، معدن، ساختمان او توليدي سکتور( هيواد عمده صنايع 

 .ښوونې لپاره د يو ښوونيز واحد په ډول رامنځته کړيزده کوونکو ته د 
وزارت هڅه کوي ترڅو د ښځينه زده کوونکو د شموليت شمير په تخنيکي او مسلکي زده کړو ک�ې 

اب�اتې د عامه پوهونې له ليارې ، د نجونو لپاره د مناسبو څانګو پرانيستل او د ليرې سيمو هغو ته د 
 .ولو سره زيات کړياو اعاشې او نورو آسانتياو په ورک

تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونځي فع�الې ش�وي  ۵۱واليتون�و ک�ې  ۲۲ل کال پورې د هيواد په ۱۳۸۷تر 
ددې لپ�اره چ�ې . په کابل ک�ې تاس�يس ش�وی دی) نيما(د مديريت او عامه ادارې ملي انسټيټيوټ . دي

پ�ه ه�ره نجوني او هلکان تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو ت�ه السرس�ي ول�ري وزارت پ�الن ل�ري چ�ې 
همدارنګ�ه د تخنيک�ي او مس�لکي زده . ولسوالۍ ک�ې ي�و تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونځی تاس�يس ک�ړي 

کړو د کيفيت لوړولو په منظ�ور د تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونکو لپ�اره د ښ�وونې لنډمهال�ه کورس�ونو 
 .زياتوالی په نظر کې نيول شوی ترڅو د ښوونکو ښوونيز ميتودونه لوړ شي

د پاليس�ۍ اص�الح او بي�ا کتن�ه، د تخنيک�ي او ( ده ک�ړو پ�ه پروګرامون�و ک�ې د د تخنيکي او مسلکي ز
) مسلکي زده کړو په اړه مقررې او الرښوونې ، د نظارت ، راپور ورکونې او د ديټب�يس پرمخت�ګ

ميکانيزمونو اصالح د تخنيکي او مسلکي زده کړو د کيفي�ت د ښ�ه کول�و پ�ه برخ�ه ک�ې د س�تراتيژی 
 .يوه برخه ده
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 سواد زه کړهد : څلورم پروګرام
 

 :کلي موخه
کلون�و څخ�ه ډي�ر وي  د س�واد زده ک�ړې خ�دمتونو تي�ارول چ�ې د  ۱۵د هغو کسانو لپاره چې عمر يي له 

هغوي پوهه او باالقوه استعدادونه لوړ شي ترڅو وکوالی شي چې د هيواد او ټولنې په ودانۍ کې پراخ�ه 
 .فعاله ونډه ولري

 
 :موخې مد پروګرا

 
ت�ه  ٪۴۸ي�ا ت�ر دې د زي�اتو عم�ر لرونک�و کس�انو د ش�مير ل�وړول  ۱۵ل کال پورې د  ۱۳۹۳ر ت •

 .به يي نارينه وي ٪۴۳چې  

 ميليونو بې سوادانو روزل ۳ل کال پورې لږ ترلږه د ۱۳۹۳تر  •
o  سواد زده کوونکي به ښځې تشکيلوي ٪۶۰لږتر لږه 

o  و س���واد زده چ���ې د ټول���( زرو س���واد زده کوونک���و ت���ه  ۳۶۰ل ک���ال پ���ورې ۱۳۹۳ت���ر
 .د حرفوي زده کړو ورکول) جوړيږي ٪۱۰کوونکو 

څخ�ه  ٪۵۰ل کال پورې د سواد زده کوونکو فارغانو ت ښوونيز نتيج�و پرمخت�ګ ل�ه ۱۳۹۳تر  •
 .ته ۸۰٪

ک�ال پ�ورې د  ۱۳۹۴/۲۰۱۵بايد تر  د پريکړو په اساس) ه او روزنه د ټولو لپاره ښوون( يا  EFAد 
زرو  ۱۴۰د ترالسه کولو لپاره وزارت په ټول هيواد ک�ې د  ددې هدف. ته لوړ شي ٪۵۰سواد کچه 

ميليون��و ب��ې س��وادو ل��ه  ۱۱د تقريب��ا ( ميليون��و  ۳،۶د س��واد زده ک��ړې کورس��ونو جوړول��و ل��ه لي��ارې 
کسانو ته د سواد زده کړه ورکړي، ددې لپاره چې ددغو سواد زده کوونک�و غټ�ه برخ�ه ) جملې څخه

. د ک�وي ن�و وزارت دغ�و س�يمو ت�ه ځ�انګړی پاملرن�ه ک�ويد هيواد په وروس�ته پ�اتې س�يمو ک�ې ژون�
وزارت ب��ه هڅ��ه وک��ړي ترڅ��و خصوص��ي س��کټور، س��يمه يي��ز خل��ک، مس��جدونه، علم��ا او د نف��وذ 

دا چې د ښځو د سواد کچ�ه ډي�ره . لرونکي څيرې وهڅوي چې ډير سواد زده کوونکي راجذب کړي
د س�واد زده کول�و پ�ه ل�ور د عام�ه وړول نو د هغ�وي د ګ�ډون ل�) نارينه ٪۳۲ښځې او  ٪۱۳(ټيټه ده 

پوهاوي له الرې عملي کيږي او د ښځينه ښ�وونکو ش�مير ب�ه د س�واد زده کوونک�و پ�ه پروګ�رام ک�ې 
همدارنګه وزارت په نظر کې ل�ري چ�ې د ن�ورو تش�ويقي پروګرامون�و ل�ه الرې لک�ه . لوړ کړل شي

ډون د س�واد پ�ه زده کول�و غذا، صحې خدمتونه او د کرنيزو غلو او دانو پ�ه ورکول�و س�ره د ښ�ځو ګ�
 . کې عملي کړي

) ښوونکي د سواد زده کولو الرښ�ود( د سواد زده کولو نصاب پرمختګ کړی ، درسي کتابونه او د 
چ��اپ او خپ��ور ش��وي دي، ت��ردې چ��ې وزارت د س��واد زده کول��و د پروګ��رام لپ��اره ي��و واح��د نص��اب 

ړي ترڅ��و د س��واد زده کول��و عمل��ي ک��ړي او د نوي��و درس��ي توک��و د پرمخت��ګ ل��ه الرې ب��ه هڅ��ه وک��
پروګرام د سواد زده کوونکو د ورځني ژوند سره تناسب ولري او هغوي وکوالی ش�ي چ�ې د س�واد 

پ�ه هم�دې . او حساب زده کولو نه پرته هغه مهارتونه زده کړي چې په ژوند کې ورس�ره م�خ کي�ږي
وکانداران او بزګران�و توګه به د زده کړې توکې د ځانګړو اړو سواد زده کوونکو ډلو لکه ښځې ، د

 .څخه برابر کړل شي
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 ۱۱۰۰۰پدې توګ�ه . د سواد زده کړې دايمي ښوونکي استخدام کړي ۲۴۵۰وزارت پالن لري چې  
 ۱۴۰قراردادي ښوونکي بايد اس�تخدام ش�ي ترڅ�و وزارت وک�والی ش�ي چ�ې خپل�ې م�وخې ت�ه ي�انې 

د س�واد زده کول�و . حتم�ي ک�ړي زره د سواد زده کولو کورسوونه د روانو پنځو کلونو په اوږدو کې
پ��ه کورس��ونو ک��ې د ت��دريس د کيفي��ت لوړول��و لپ��اره د س��واد زده کول��و پ��ه معيني��ت ک��ې د ښ��وونکي د 
روزنې د سواد زده کولو په نامه يو رياست جوړ شوی او وزارت پالنو لري چې د س�واد زده کول�و 

يس پرمخت�ګ ، د څ�ارنې او د ي�و ډيټ�اب. د ښوونکي د روزنې لپاره ځانګړی انسټيټيوټ تاسيس ک�ړي
ارزونې ميکانيزمونه ددې پروګرام له نورو موخو څخه دی چې د سواد زده کول�و پ�ه پروګ�رام ک�ې 

 .به موثريت ورزيات کړي
 

 د پوهنې اداره: پنځم پروګرام
 

د پ�وهنې د بيخبن�ا پراختي�ا، د : دغه پروګرام د دريو فرعي پروګرامونو مجموع�ه ده چ�ې عب�ارت دي ل�ه
 .ادارې پراختيا، د ستراتيژيک مديريت پراختيا څخهپوهنې د 

 
 د معارف د بيخنا پراختيا: فرعي پروګرام ۵٫۱

 
 :کلي موخه

په ټول هيواد کې د معارف د متوازن بيخبنا د پراختيا له الرې ټولو زده کوونکو او د ښوونې او روزنې 
 .ول کارکوونکو ته د ښوونې ، مناسبې ادارې او امن چاپيريال رامنځته ک

 
 :د پروګرام موخې

 
پاليسۍ ، سټندردونه ، ډيزاينونه ، د کار د اندازې برآورد، د پوهنې د س�اختمانې وداني�و تقريب�ي  •

 .بيه او د کارونو د اجرا د الرښوونو پرمختګ

 د پوهنې اداري او ښوونيزو مرکزونو ودانول او تجهيزول •
o  کړو درسي ش�عبې ب�ه د  د عمومي او اسالمي زده ٪۷۵ل کال پورې لږترلږه ۱۳۹۳تر

 .استفادې وړ ودانيو لرونکي شي

o  د تخنيک���ي او مس���لکي زده ک���ړو درس���ي ش���عبې د  ٪۱۰۰ل ک���ال پ���ورې ب���ه ۱۳۹۳ت���ر
 .استفادې وړ ودانيو لرونکي شي

o  ل کال پورې به د پوهنې ټولې ادارې د استفادې وړ ودانيو لرونکي وي ۱۳۹۳تر . 

 .يرغول شوي يا نوي ودانئ به څارل او ساتل کيږ •

د ښوونځيو د جوړولو په اړه د ډاډ حاصلول چې په کې ب�ه ټاک�ل ش�وي معيارون�ه او س�ټندردونه  •
 .مراعات شوی وي

 .د پوهنې د بيخبنا د پراختيا پروګرام د اړونده رياستونو سره په نږدې همغږۍ کې پلي کيږي •
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و موخ�و څخ�ه ده ټولو زده کوونکو ته د مناسب چاپيريال رامنځته کول د پ�وهنې وزارت ي�و ل�ه مهم�

چې وزارت زيار باسي ترڅو د ټولو ش�ته امکان�اتو او پراختي�اٻې همک�ارانو پ�ه مرس�ته، خصوص�ي 
په را روان�و پنځ�و کلون�و . سکټور او د محلي خلکو په مالتړ او مرسته نوموړی موخې ته ورسيږي

اينس او د س� ۲۰۰۰زرو نويو درسي ټولګي�و طراح�ې او څارن�ه،  ۶۵کې د کار او ټولنيز وزارت د 
عم��ومي ښ��وونځيو د  ۲۰۰۰زرو موج��ودو ټولګي��و بي��ارغول او د  ۱۶ټکن��الوژۍ البراتوارون��ه، د 

د اس�المي زده ک�ړو پ�ه برخ�ه ک�ې ه�م د بيخبن�ا د پرتختي�ا . ې جوړون�ه پ�رمخ بي�اييديوالونو او اح�اط
 ۳۲مدرس����و او  ۱۸۰ديوالون����و او اح����اطو جوړون����ه او د  ۲۲۰ن����وي ټ����ولګي ،  ۳۵۰۰پروګ����رام 

همدارنګه د تخنيکي او مس�لکي زده ک�ړو د بيخبن�ا . لومونو لپاره د ليليو جوړول به پوره کړيدارالع
تخنيک�ي او  ۳۴تخنيکي او مس�لکي مرکزون�ه ج�وړ او د  ۱۱۰د پراختيا رياست په پام کې لري چې 
د  ۱۲۱ولس��واليو ک��ې د تخنيک��ي او مس��لکي ښ��وونځيو او  ۳۶۴مس��لکي کمپلکس��ونو بي��ارغول ، پ��ه 

همدارنګ��ه د ک��ار او ټ��ولنيزو چ��ارو . مس��لکي ښ��وونځيو د ليلي��و جوړون��ه  ت��ر س��ره ک��ړي تخنيک��ي او
ليلي�و څارن�ه  ۵۵د مالت�ړ مرکزون�ه او د  ۴۱۲مرکزون�ه ج�وړ،  ۴۸وزارت به د ښ�ونکي د روزن�ې 

واليتون���و د پ���وهنې رياس���تونو ج���وړول او  ۲۰ن���ورې س���اختمانې پ���روژې عب���ارت دي ل���ه . وک���ړي
 . لسواليو کې د ګودامونو د جوړولو څخههمدارنګه په واليتونو او و

او س��اختماني س��ټندردونو ت��ه انکش��اف  لپ��اره  الرښ��وونې د ټول��و پ��رژو بيخبن��ا پراختي��اپروګرام ب��هد 
د انجنيرۍ ټيمونه تشکيل کړي ترڅو ددغو سټندردونو د پل�ي کول�و ورکړي او په ټولو واليتونو کې 

ن جوړونې او څارنې سيستمونه غښتلي کوي دغه رياست په دوامدار ډول خپل د پال. نظارت وکړي
 . ترڅو يو آرام او مناسب ښوونيز چاپيريال ته د ماشومانو السرسي ريښتينی شي

 
 :د پوهنې اداري پراختيا: فرعي پروګرام ۲،۵

 
 :کلي موخه

، او د م�وثرو لو او پلي کول�و لپ�اره د آس�انتياو د پروګرامونو د بريالي کوپه ټول هيواد کې د پوهنې 
 .اقتصادي او شفافو خدمتونو تيارول

 
 :موخې
په لوجستيکي سيستمونو او ت�دارکاتو ، بش�ري ق�واو ، اجراي�وي او اداري جوړښ�تونو ک�ې د  •

اص��الحاتو پل��ي ک��ول ترڅ��و د ادارې او پرس��ونل موثري��ت ل��وړ ش��ي چ��ې پ��ه ت��رڅ ک��ې ي��ې د 
 .ښوونې او روزنې پروګرام په برياليتوب سره عملي شي 

م�وثر م�الي  د کوښښ�ونو دوام د ي�و ش�فاف اوتو ک�ې د  پروګ�رام پ�ه اس�اس په مرکز او واليا •
سيستم د پرمختګ لپاره د بوديجې د جوړونې د پروګرام په منظور ، په ټاکلي وخت د م�الي 

 .تاديو آسانتياو برابرول او د څيړنيز مالي راپورونو  ورکول د ښه پريکړې نيونې لپاره

او معلوم�اتي ټکن�الوجۍ معرف�ي او ش�املول ددې اطي د پوهنې په نظام کې د معاصرې ارتب� •
لپ��اره چ��ې د پ��وهنې ادارې، ک��ارکوونکي او د ک��ار مؤثري��ت ل��وړ ک��ړي ترڅ��و د ښ��وونې او 

 . روزنې پروګرامونه په برياليتوب سره سرته ورسيږي

د پ��وهنې د ښ��وونيز مرکزون��و د جوړول��و لپ��اره د ځمک��و اخيس��تل او د ملکي��ت لپ��اره د ټول��و  •
 .لو طی کول او د پوهنې د ټولو جايدادونو ثبت په يو مرکزي ډيټابيس کېقانوني مراح
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د احتمالي خطرونو څخه د خبريدنې يو سيستم رامنځته کول او غښتلي کول او همدارنګ�ه د  •
ادارو ،  څخ��ه ب��اخبر او د محل��ي خلک��و او امنيت��ي ارګ��انونو س��ره همغ��ږي ت��ر څ��و د حادث��اتو

 . ه کوونکو ساتنې ته تياری ولريښوونيز مرکزونو، کارکوونکو او د زد
  

وزارت ژمن دی چې د اختياراتو تفويض او د غي�ز مرک�زي کول�و پروس�ه او همدارنګ�ه د اداري او 
مالي پروسيجر اصالح او ساده کول عملي ک�ړي، پ�ه هم�دې منظ�ور وزارت د افغانس�تان د ب�وديجې 

يو ت�ه ورک�وي ترڅ�و وک�والی ش�ي جوړولو او د مالي او اداري سيستم معلومات واليتونو او ولس�وال
هم��داراز وزارت د ارتب��اطي او . چ��ې د پروګرامون��و مص��رفونه وڅ��اري او راپ��ور ي��ي تي��ار ک��ړي

معلوماتي ټيکنالوجۍ څخه د استفادې زياتوالی غواړي چې په ترڅ کې ب�ه ي�ي د ښ�وونې او روزن�ې 
 . په نظام کې مؤثريت راشي

ت مرسته کوونکي هيوادون�ه د مرس�تې پرځ�ای او د وزارت د لومړيتوبونو څخه يو دادی چې وزار
دقيق عملي کولو لپاره تشويقوي او د دول�ت  د اص�لي ب�وديجې پ�ر ځ�ای د خ�ارجي دولتون�و ب�وديجخ 

دا ب��ه ددې الم��ل ش��ي چ��ې م��ؤثرې بهرن��ي مرس��تې زي��اتې پ��اتې ش��ي او وزارت ب��ه ددې . مص��رفوي
لک�ه د پ�وهنې وبونه ترالسه کړي جوګه شي چې د بوديجې په ځانګړي کولو سره  د وزارت لومړيت

خصوص�ي برخ�ې ه�م کي�دای . کيفيت او د نابرابرې السرسي څخه به په واليتونو کې مخنيوی وشي
 . شي چې وهڅول شي ترڅو د پوهنې د ستراتيژيک پالن په عملي کولو کې مهمه ونډه ولري

يب ش��وې ده او د ملک��ي خ��دمتونو ق��انون ، د اس��تخدام پروس��يجر او د ټول��و معاش��ونو سيس��تم تص��و
وزارت د معاشونو د نوي سيستم او نوی تشکيل پر اساس د پرس�ونل پ�ه اس�تخدام الس پ�ورې ک�ړی 

 ۴۶ل ک�ال ک�ې ب�ه ي�واځې ۱۳۸۸د مالي محدوديتونو او د وزارت د ټي�ټ ظرفي�ت پ�ه اس�اس پ�ه . دی
 ۲۰۶د وزارت د . زره ښ��وونکي او ک��ارکوونکي د معاش��ونو د ن��وی سيس��تم پراس��اس اس��تخدام ش��ي

ل کال تر پايه پورې به د همدې پروسې ل�ه الرې اس�تخدام ۱۳۹۱رو کار کوونکو پاتې برخه به د ز
 .د ښوونکو د استعداد ملي ازموينه به هم د همدې پروسې د يوې برخې په توګه تطبيق شي . شي 

په دريو ورستيو کلونو کې په ښ�وونځيو ، ښ�وونکو او زده کوونک�و بان�دې حمل�ې زي�اتې ش�وي دي، 
وزارت به د امنيتي ارګانونو . ت بايد د ټولو ښوونځيو ، ښوونکو او زده کوونکو امنيت وساتيوزار

او محلي خلکو سره په ګډه مرسته د هغه خطراتو پيژندګلوی وکړي چې ښوونځيو ته متوجه وي او 
د امنيتي مس�ؤلينو اس�تخدامول د هم�دې تص�ميم ي�وه برخ�ه ده چ�ې ل�ه . الزم حفاظتي اقدامات به اخلي

 . وزارت سره پدې اړه ملګرتيا کوي
 

 :د ستراتيژيک مديريت پراختيا: فرعي پروګرام ۳،۵
 

 :کلي موخه
پ��ه س��تراتيژيکه س��طحه د پ��وهنې د وزارت د مؤثري��ت ، ګټورت��وب، حس��اب ورکون��ه او د ش��فافيت 

 د ملي قوانينو په چوکاټ کې او د نړيوالو تعهداتو مطابق زياتول
 

 :موخې
ه ټ��ولې پاليس��ئ، مق��ررې ، تګ��الرې او ټ��ول تقنين��ي س��ندونه د ل ک��ال پ��ورې ب��۱۳۹۳ت��ر   •

 . بياکتنې له پروسې څخه تير شي
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په هغو پروژو کې چې د بهرنيو پراختي�ايي بوديج�و ل�ه الرې تم�ويليږي د پ�وهنې وزارت   •
دنده به د لومړيتوبونو پر بنسټ لوړه شي ، او وزارت به بهرني مرسته کوونکي هيوادونه 

مرس��ته ک��وونکي ب��وديجې د اص��لي ب��وديجې ل��ه الرې وزارت ت��ه  وهڅ��وي ت��ر څ��و خپل��ې
 .ورکړي 

 .پوهنې وزارت به د ټولو مراجعينو شکايتونو ته په مناسبه وخت کې رسيدګي وکړي  •

مل��ي عملي��اتي او واليت��ي پالنون��ه ب��ه پ��ه کلن��ي ش��کل پرمخت��ګ وک��ړي او د وزارت مه��م  •
 .فعاليتونه ارزول کيږي

 .پوهنې د ادارې معلوماتي سيستم قوي او پرمختګ وکړيپه مرکز او واليتونو کې به و  •

 .معياري راپورونه به په کلني او ربعوار شکل جوړ او خپور شي •
ل ک�ال ک�ې ج�وړ او د ک�ابينې پ�ه واس�طه تص�ويب ش�و او ۱۳۸۷د افغانستان د پوهنې قانون پ�ه 

د همدارنګ��ه د خصوص��ي ښ��وونيز موسس��و مق��رره . اوس��مهال د پارلم��ان لخ��وا وارس��ي کي��ږي
د پ�وهنې د لوايح�و او تګ�الرو بياکتن�ه . ل کال په پای کې چمتو، تصويب او منظ�ور ش�و۱۳۸۵

 .هم د پوهنې د قانون مطابق په جريان کې ده
وزارت پ�ه پ�ام ک�ې ل�ري . د عملياي پالنګذارۍ پروسه په مرکز او واليتونو ک�ې پي�ل ش�وې ده 

تونه ، واليتون�ه او ولس�والۍ ياس�ل کال پورې ټول ر۱۳۹۳چې دغه پروسه غښتلی کړي او تر 
  .او بوديجې د خپلو مشخصو اړتياو  پر اساس پخپله غاړه اخلي خپل کلني عملياتي پالنونه

پ�دغو پروس�و ک�ې د . د پالن او ارزونې لوی رياست هم پدې موده کې الزمې مرس�تې ورک�وي
 . وزارت د اصلي پروګرامونو د فعاليتونو ټاکل او د هغو د خرڅ اټکلول شامل دي

دا به ددې المل شي چې د پالنونو پرمختګ به د معياري پروپوزلون�و او د فع�اليتونو پ�ه عمل�ي 
 . کولو کې اسانتاوې رامنځته کړي

ل کلون�و ۱۳۸۷او  ۱۳۸۶د پوهنې او روزنې د ادارې معلوم�اتي سيس�تم پرمخت�ګ ک�ړی او پ�ه 
ډاډ حاص�لول چ�ې د ټول�و ښ�وونيزو موسس�و پ�ه اړه د . کې هر اړخيزې سروې ګانې ش�وي دي

دوي وکوالی شي د خپلو ضرورتونو سره برابر معلوماتو ته السرسۍ ولري وزارت د پ�وهنې 
هم��داراز وزارت ب��ه د . او روزن��ې د ادارې معلوم��اتي سيس��تم پ��ه ټ��ول هي��واد ک��ې م��روج ک��وي

راپوروکونې ، څارنې او ارزونې يو هر اړخيز سيستم جوړ کړي ترڅ�و د افغانس�تان د پ�وهنې 
تراتيژيک پ��الن پ��ه تطبي��ق ک��ې د دوام��داره څ��ارنې او د پ��وهنې د اص��لي فع��اليتونو پ��ه د مل��ي س��

 . ارزونه کې ورڅخه ګټه واخيستل شي
غښتل کيږي او استازي به ي�ي پ�ه واليتون�و ک�ې ) يونټ(د بهرنيو مرستو د همغږي کولو واحد 

ددې الم�ل ش�ي وګومارل شي ترڅو د پوهنې د پروژو په کافي تمويل باندې ډاډم�ن ش�ي، دا ب�ه 
چ��ې د وزارت او پراختي��ايي ملګ��رو ت��رمنځ همغ��ږي الپس��ې ښ��ه ش��ي او د هغ��و فعاليتون��ه ب��ه د 

 .پوهنې په ملي ستراتيژيک پالن کې يو شان وي
د رسنيو سره د اړيک�و ټينګښ�ت ترڅ�و د وزارت د الس�ته راوړن�و او ن�ورو فع�اليتونو پ�ه هکل�ه 

ع�امو وګ�ړو نو څخه همدا دی چې معلوم�ات معلومات خپاره شي او د وزارت يو له لومړيتوبو
د وزارت رسمي ويبپاڼه پ�ه دوام�دار ډول ن�وی ګي�ږي ترڅ�و د قوانين�و ، مق�ررو ، . ته ورسوي

 . پالنونو او نورو اړينو معلوماتو په برخه کې عام وګړي خبر وساتل شي
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 :تطبيق ، څارنه او ارزونه
 

د پ�وهنې . ړښت سره مطابق�ت ل�ريد وزارت اصالح شوی جوړښت د ستراتيژيک پالن له جو
د وزي��ر ت��ر رهب��رۍ الن��دې ه��ر ي��و ل��ه پنځ��و معين��انو څخ��ه د س��تراتيژيک پ��الن د ي��و پروګ��رام 

 . مسؤليت په غاړه لري
هر يو د مرکزي رئيسانو او د واليتونو د پوهنې د رئيسانو څخه د پالن د يوې برخ�ې پ�ه اج�را 

رګانون�ه او خصوص�ي س�کتورونه ب�ه د عام محلي وګړي ، غي�ر دولت�ي ا. کولو سره مسؤل دي
په ټول هيواد کې د موج�ودو فع�اليتونو د تطبي�ق پ�ه . ستراتيژيک پالن په تطبيق کې ونډه ولري

پ�ه مل�ي ، واليت�ي او د ولس�واليو پ�ه کچ�ه ب�ه د . منظور کلني عملياتي پالنونه پرمخت�ګ وک�ړي 
و روزن���ې د ادارې د ښ���وونې ا. مس���ؤلو کس���انو لخ���وا د پروګرامون���و د تطبي���ق څارن���ه وش���ي

ترڅ��و د معلوم��اتو د  ش��وی او د واليتون��و پ��ه کچ��ه رامنځت��ه کي��ږيمعلوم��اتي سيس��تم غښ��تلی 
 . په منظور اسانه کړل شي د فعاليتونو راټولونې پروسه د پالن د څارنې او ارزونې

وزارت د پالن په تطبيق کې د شته س�تونزو ، خطرون�و او مح�دوديتونو څخ�ه خب�ر دی او ددې 
 . مخنيوی لپاره د ځانګړو پالنونو د پرمختګ الرې چارې لټوي عناصرو د

وزارته به د پوهنې د پرمختګ له بورډ سره پ�ه ګ�ډه ش�پږ مياش�تنۍ ناس�تې ول�ري ترڅ�و د هغ�و 
پروګرامون��و عمل��ي ک��ول واررس��ي ک��ړي چ��ې د پ��وهنې وزارت ، غي��ر دولت��ي س��ازمانونو ، 

پدې پروسه ک�ې ب�ه د واررس�ۍ دوه  .خصوصي سکتور او نورو ګډونوالو له خوا تطبيق کيږي
شپږمياشتنۍ ناستې وي ، چې په اوله ناسته کې به د تير م�الي ک�ال د پروخت�ګ الس�ته راوړن�ې 

 . وارسي شي او دويمه ناسته به د روان کال بوديجه او کاري پالن وارسي کړي
دوره ي�ي د ستراتيژيک پالن د تطبيق پروسه په پرله پسي ډول د څارنې الندې ني�ول کي�ږي او 

د ټاک�ل : د پ�الن د تطبي�ق څارن�ه ب�ه د دري�و عنص�رو لرونک�ی وي. راپورونه ورڅخه تياريږي
شوی هدف په لور د پرمختګ څارنه، د س�رچينو مص�رفونو د الرو څخ�ه څارن�ه، د پراختي�ايي 
ملګرو د ونډې اخستنې څارنه چې په افغانستان کې د پوهنې پروګرامونه د بهرني�و بوديج�و ل�ه 

همداراز د هغو مستقلو څيړنو او وارسۍ پايلې چې د موجودو پروګرامون�و او . يلويالرې تمو
پ�ه س�تراتيژيک . د پوهنې له ساحو څخه السته راغلي هم په ستراتيژيک پ�الن ک�ې تطبي�ق ش�ي

په نهايي ارزون�ه ک�ې ، د پ�وهنې د .مهالې او نهاٻې ارزونې هم صورت ونيسيمنځپالن کې به 
ول��و س��ره د س��تراتيژيک پ��الن څخ��ه الس��ته راوړل ش��وي نتيج��ې د کل��ي وض��عيت پ��ه پ��ام ک��ې ني

ارزونې الندې نيول کيږي او د پالن د تطبيق څخه  زده ک�ړل ش�وي درس�ونه د وارس�ۍ الن�دې 
او ددغو ارزونو له پايلې څخه به د وروستی پالن په پرمختګ کې ګټ�ه واخيس�تل  نيول کيږي، 

 . شي
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  مصارف او بوديجې 
 

السرسي چې د پوهنې په ملي ستراتيژيک پالن کې نغښتل ش�وي دي ، د دريم�ې زري�زې هغو موخو ته 
موخ��و ت��ه د رس��يدو لپ��اره ډي��رو ) EFA(او ښ��وونه او روزن��ه د ټول��و لپ��اره) MDGs(پراختي��ايي موخ��و 

د پنځو مخکينيو کلونو په پرتله د زده کوونکو ناڅاپي ډيروالۍ او ي�واځې د پ�وهنې . مصارفو ته اړتيا ده
 .د وزارت مخې ته الزياتې غوښتنې کيښودې ټولو پام ګرځيدل فيت لوړوالي په لورد کي

ن��وي زده ک��وونکي ښ��وونځيو ت��ه ش��امل ک��ړي ، ن��وي ښ��وونځي ج��وړ ک��ړي ، زي��ات ن��وي وزارت باي��د 
پ�ه ع�ين ح�ال . ښوونکي وګوماري او د ښوونې او مهارتونو د  لوړو ستندردونو مطابق روزنه ورک�ړي

همدارنګ�ه د رتب�و او . لنډمهاله تغيرات اداره ک�ړي چ�ې اوږدمهال�ه اث�رات ول�ري وزارت بايد داسې کې 
په ه�ر ح�ال زده ک�ړه ددغ�ه هي�واد د . معاشونو د دولتي سيستم تطبيق پراخو مصارفو ته ضرورت لري 

ټولو ماشومانو او غټانو لومړی حق ګڼل کيږي او د يوې ديموکراتيکې او د خلکو د ګډون په پروسه کې 
 . ړين ګام ګڼل کيږيدا يو ا

بنسټيزه غښتلتيا ده او د سولې او ي�ووالي د بشري قوې د اړينې اقتصادې غښتلتيا لپاره ښوونه او روزنه 
 . په راوستو ک مهمه ونډه اجرا کوي

د زده کوونکو د شموليت د زياتوالي او ددغه زياتوالي په پرتله د ښوونکو د نسبت د معيار په اس�اس ب�ه 
د راتلونکو پنځو کلون�و پ�ه اوږدو . زره نوي کارکوننکي استخدام شي ۱۶۵و کلونو کې په راتلونکو پنځ

ل ک��ال ۱۳۹۳ت�ر ) ( ک�وډ بوديج��ه ۲۵او ۲۲د ( ک�ې ب�ه ي��و وړان�ديز وش��ي چ�ې د غي��ر معاش�ي مص��ارفو 
په نسبت کې زي�اتوالی راش�ي ، ترڅ�و ښ�وونځيو او زده کوونک�و ت�ه ) غير معاشي مصارف ٪۳۲پورې 

او همدارنګ�ه د څ�ارنې . نوې ودانۍ ودانې او شته ودان�ۍ بي�اورغول ش�ي . برابر شيکافي درسي توکي 
د کورنيو سرچينو د نه شتون پ�ه دلي�ل، . او ارزونې د پياوړتيا لپاره د څارونکو سفر خرڅ هم برابر شي

د افغانستان دولت به ونتوانيږي چې د معارف ټول مص�رفونه د خپل�ې ع�ادې ب�وديجې ل�ه الرې براب�رې 
زري��زې   د س��تراتيژٻک پ��الن د دريم��ې  اس��اس د مرس��ته کوونک��و هيوادون��و همک��ارين��و پ��دې . ک��ړی

 . دپراختياٻې او د ښوونې او روزنې د موخو د ترالسه کولو لپاره الزمي او حتمي دي
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 د پوهني وزارت
 ۲۰۱۴-۲۰۱۰/)1393 – 1389( د پوهني ملي استراتيژيك پالن

 )افغاني: 000,000( ىيون افغانمل  پروګرامونه ۵ټول 
 1387 د لګښتونو لنډيز

 واقعي
1388  

 اټكل شوي
1389 

 شوىتخمين 
1390 

 شوىتخمين 
1391 

 شوىتخمين 
1392 

 شوىتخمين 
1393 

 شوىتخمين 
 مجموع

1389-1393 
         لګښتونه عادي 

  155,948 40,407 35,892 31,408 26,980 21,262 12,749 11,307 )21( تنخواګاني
  35,253 10,506 8,614 6,910 5,396 3,827 1,319 1,465 )22(خدمات  اواجناس 
  9,829 3,233 2,512 1,885 1,349 850 42 338 )25( اخيستني

  201,030 54,145 47,018 40,203 33,725 25,940 14,110 13,110 د ټولو پروګرامونو د عادي بوديجي مجموعه
  204,758 45,128 44,749 41,761 37,318 35,802 9,929 3,030 بودجه پراختيايي 

 405,788 99,273 91,767 81,964 71,043 61,742 24,039 16,140 مجموع پروګرامونو  ۵د ټولو 

 

عادي او پراختيايي ( د هر پروګرام په اساس د مصارفو لنډيز
 )بوديجه
 

 )افغاني: 000,000( افغاني ميليون

1387 
 واقعي

1388     
 اټكل شوي   

1389 
 تخمين
 شوى

1390 
 تخمين
 شوى

1391 
 تخمين
 شوى

1392 
 تخمين
 شوى

1393 
 تخمين
 شوى

 مجموع
1389-1393 

 192,721 51,300 44,688 38,595 32,506 25,632 13,298 11,223 عمومي او اسالمي زده کړې: پروګرام ۱
 

د ښوونيز نصاب، د ښوونکي د روزنې او د ساينس او : پروګرام ۲
 لوجۍ د روزنې پراختياټکنا

1,261 4,213 7,207 6,696 7,469 8,608 6,824 36,805 

 10,187 3,009 2,451 2,006 1,583 1,137 1,281 447 تخنيکي او مسلکي زده کړې: پروګرام ۳
 

 17,580 4,287 4,008 3,486 3,105 2,695 543 234 سواد زده کړه: پروګرام ۴

 148,496 33,853 32,012 30,409 27,152 25,071 4,704 2,975 تياد پوهنې د ادارې پراخ: پروګرام ۵
 

 405,788 99,273 91,767 81,964 71,043 61,742 24,039 16,140 پروګرامونو مجموعه ۵د 
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 د ستراتيژيکو پاليسيو چوکاټ: لومړی څپرکې
 

السرسي، څرنګ�والي او : کې د پوهنې وزارت ليد لوری او اساسي پاليسۍ په دريو برخو یپه دې څپرک
د پ�وهنې د وض�عيت د ارزون�ې، د افغانس�تان د اساس�ي   يپاليس� يدينالن�. مديريت ک�ې مط�رح ش�وې دي

-ل ۱۳۸۷( س���تراتيژۍ ، د افغانس���تان د مل���ي پراختي���ا )ل۱۳۸۷( د پ���وهنې ق���انون، )ل۱۳۸۲( ق���انون
، د افغانس��تان د )Afghanistan Compact) (ل۱۳۸۴( ت��ړون پ��ه لن��دن ک��ې د افغانس��تان پ��ه اړه  ،)ل۱۳۹۱

موخ��و، د ) EFA(، د ښ��وونه او روزن��ه د ټول��و لپ��اره)MDGs(د پراختي��ايي موخ��و زري��زې دیم��يالدريم��ې 
سره د پالن  ) ل۱۳۸۹ -ل ۱۳۸۵(او د پوهنې د ملي ستراتيژۍ ) ل۱۳۸۷( نس پرٻکړېپاريس د کانفرا

  .شوې ده وکړلپرمختيا په موخه پراختيا  يشنيزمنې او همياغ د سم،
 د پوهنې ليد لوری

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، د بش�ر د حقون�و او حاکمي�ت ، د قانون ۍ، خپلواکي، ملي يووالېد افغانستان پوهنه بايد د اسالمي روحي
 او او د فقر او غريبۍ، زور ولوغښتلي کد ثبات د سولې او ، او ۍ، زغم او عاجزيدرناود يموکراسۍ د

 .يي توکو د له منځه وړلو المل شي نشهزياتي او 
د ښوونې او روزنې نظام د اخالق�ي، ع�اطفي، ذهن�ي، جس�مي، د ټ�ولنيزې روحي�ې د تقوي�ت، د ابتک�اري 

الزم او اړي��ن د علم��ي تفک��ر  لپ��اره د اس��تعدادونو د روزن��ې  اود انتق��ادي تفک��ر ،مه��ارتونو د لوړول��و، 
واد کې اقتصادي او ياو په ه برابر ګډون ټولو زده کوونکو ته  په زده کونکو معلولو او معيوبوشرائط د 

زه پرمختيا، د فقر د کچې راټيټول، د تلپاتې ثبات او امني�ت رامنځت�ه ک�ول او پ�ه ځ�ان بس�نه ک�ول او يټولن
 .امنځته کړيخودکفايي ر

، د ياو روزنې ته السرسښوونې : دريو برخو کې چمتو شوی دينيوالند ستراتيژيکو پاليسيو چوکاټ په 
د پوهنې وزارت ژمن دی ترڅو د افغانس�تان  .دښوونې او روزنې مديريتروزنې  کيفيت او ښوونې او 

يت ته زي�اتوالی ورک�ړي او او په نتيجه کې شفافنظام اداره او حساب ورکونې ته وده ورکړي   د پوهنې
 .د زده کونکو  تحصيلي پرمختيا ته زياته پاملرنه وکړي

 

  يښوونې او روزنې ته السرس
د  د ټولنيز عدالت د اص�ل السرسيوو  او نارينه له هر راز توپير پرته د ښځود پوهنې وزارت پاليسي، 

 .فيته ښوونې او روزنې دهيکد با او خپرولو

دي�ن ل�ه اساس�اتو س�ره س�م د  یڅلياس�الم د س�پاو د درن�اوی  په د بشر د حقونو ملي او نړيواله ژمنو ،د 
واد ټول�و وګ�ړو ت�ه د ي�د ه ل�ه الرې د آسانولو مساوي او عادالنه السرسيود نو پراختيا، ، چيبشري سر

ش�نۍ پراختي�ا، يواد پ�ه  همي�څ�و وت�وانيږي د ه، تر براب�رولد د اس�انتياوو  با کيفيته ښوونې او روزن�ې
  .ونډه واخلي رغندهاقتصادي پرمختګ او ثبات او امنيت کې 

ددې کار د تحق�ق لپ�اره ، د پ�وهنې وزارت باي�د د ي�وه مډرن�ه، هدفمن�ده، م�وثره ،حس�ابورکوونکې او د 
نستان ک�ې د زده ک�ړې آس�انتياوې د ماش�ومانو او بوديجې لرونکې ادارې ته بدل شي ترڅو په ټول افغا

 . مشرانو لپاره  بغير له هيڅ نوع تبعيض څخه برابره کړي
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اس��اس د پ��وهنې  د پ��وهنې د ق��انون د څل��ورمې م��ادې پ��رلوٻښ��تمې م��ادې او د اساس��ي ق��انون د دري څ 
واد د ماش�ومانو او ځوان�انو لپ�اره د وړي�ا ښ�وونې او روزن�ې زمين�ه براب�ره ي�لري، چ�ې د ه دهدنوزارت 

 )منځن��ۍ دورې زده ک��ړېل��ومړنۍ او د (اساس��ي زده ک��ړې هم��دا راز د اساس��ي ق��انون ل��ه مخ��ې . ک��ړي
ک�ې ) ز۲۰۲۰(ل ۱۳۹۹پر بنسټ، په ک�الد پراختيايي موخو  زريزې دريمېد  د افغانستان. اجباري دي

 .لومړنۍ دورې زده کړې بشپړې کړيد واد ټول ماشومان يبه د هلکانو او نجونو په ګډون د ه
ي زده کړو ک�ې د هلک�انو پر اساسل کال پورې ۱۳۹۳دو، د پوهنې وزارت بايد تر يدې موخې ته په رس

  د پوهنې وزارت په پام کې .سلنې ته ورسوي۶۰سلنې او ۷۵يت سوچه کچه، ګډون او شمول د او نجونو
 .زياتوالۍ ورکړيلري، چې د زده کونکو د جذب وړتيا ته د ثانوي دورې لپاره 
، د ځ�انګړو او خاص�و د نجونو په ش�مول  د پوهنې وزارت خپل ځان د نجونو په ګډون د ټولو ماشومانو

او د تيز هوشو ماشومانو لپاره د هر اړخيزه زده کړو د ) اقليتونو(و غوښتنو ماشومانو، کوچيانو، لږه کي
السرسۍ  د پراختيا  نظامد د رسمي پوهنې   سربيرهد پوهنې وزارت  .برابرولو په برخه کې ژمن بولي

نې څخ�ه د محروم�و زده هله نورو پروګرامونو لکه سيمه يي�ز ښ�وونځي ، د پ�و ،  الرې لهد پرمختيا  ته
، د کوچي��انو لپ��اره ګرځن��ده ) د ک��ارګرو ماش��ومانو ل��ه جمل��ې څخ��ه( د چټک��و زده ک��ړو  کوونک��و لپ��اره

 . ښوونځي  او له ليرې زده کړې څخه مالتړ کوي
 ت�ه کلن�و ماش�ومانو ۴-۵ښ�وونيز پروګرامون�ه د  له ښوونځي تر مخ�ه وزارت به د پوهنې رهيله دې سرب

دغ�ه تکميل�ي . ومړنې دورې ته شامل ش�يپراختيا ورکوي ترڅو هغوي وکولی شي د ښه تيارۍ سره د ل
پروګرامون��ه د ټول��و ځوان��انو او ماش��ومانو لپ��اره د ښ��وونې او روزن��ې د الزي��اتو السرس��يو ت��ه زمين��ه 

 . برابروي
چ��ې نجون��و ت��ه د ښ��وونځيو د  اساس��ي پاليس��يو څخ��ه ي��وه ده کو زي��اتوالی د وزارت ل��هد ښ��ځينه ښ��وون

وونکو ش�مير پ�ه ځ�انګړي توګ�ه پ�ه هغ�و ولس�واليو او د ښ�ځينه ښ�. مهم رول ل�ري السرسي په برخه کې
واليتونو کې چې د زياتو کميو سره م�خ دي ، د متع�ددو پاليس�يو او اس�تراتيژيو څخ�ه پ�ه اس�تفادې س�ره ، 

، د ښځينه ښوونکو د تحصيلي س�ويې ښځينه محصالنو په جذب کې زياتوالی  په دارالمعلمينونو کې لکه
ټ�ولګې څخ�ه د ښ�کته  ۱۲پروګرامون�ه او د هغ�و نجون�و لپ�اره چ�ې ل�ه د لوړولو لپاره د چټک�و زده ک�ړو 

د روزنې د ټولګي اصولو  ځانګړو پروګرامونو ته زياتوالی وربخښ�ل  يتحصيل لرونکي دي د ښوونک
 . کيږي

دوه  ل کال کې ۱۳۸۸ير  په پورې له دار المعلمينونو څخه د فارغانو شم ۸۵۰۰ل کال کې تر ۱۳۸۷په 
س�لنه  ۵۰راتلونکو کلونو پورې دوام کوي او له  ۳دغه زياتوالی به تر . سيدلی دیرته  )۱۵۰۰۰(چنده 

 . څخه زياته به يي ښځينه وي
د روزنيزو پروګرامون�و  دارالمعلمين ،  د هرغوښتنو سره سمد مشخصو هر واليت ښوونکو روزنه د د
بګ��وی وي او د ځ��انګړو ض��رورتونو ت��ه ځوا رې پ��ه هغ��ه ش��کل چ��ې د هماغ��ه والي��تلو ل��ه العي��ارود 

د هغوي د کورونو او ښوونځيو سره په نږديو س�يمو ښوونکو د مسلکي لوړتيا او تحصيلې سويې لوړتيا 
کې ، د هيواد په ټولو ولسواليو کې د ښوونکي د روزنې د الحاقيو د جوړولو ل�ه الرې د پ�وهنې وزارت 

 . د پاليسيو له جملې څخه ګڼل کيږي
د رتب�و ، معاش�اتو او س�تراتيژيو د پل�ي  ښ�ځينه کي په ځانګړي توګ�هوونمسلکي ښددې پاليسيو سربيره، 

پ�ه  له الرې په ښوونځيو کې  د پوهنتونونو او دارالمعلمينونو د فارغينو د ال زياتو ګوم�ارلو لپ�اره  يدوک
 . عادالنه ډول محرومو والياتو او ولسواليو ته ويشل کيږي

ختګ په موخه د پوهنې وزارت د خصوصي څ�انګې ښوونې او روزنې ته د السرسي د زياتوالي او پرم
قانون پر  اساس او د پوهنې وزارت د لوايح�و او مقررات�و  نافذه او سکتور ګډون د افغانستان د پوهنې د 

ره پ�ر يس�رب. مالت�ړ ک�ويهرکل�ۍ او سره سم د هغوي د ښوونيزو او روزنيزو خدمتونو د وړاندې کول�و 
 .او مالتړ يې کويارزوي ثبت او ؤسسې م ښوونيزې  ه بهر د افغان مهاجرينوواديدې له  ه
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ب�ا کيفيت�ه  د هي�واد پ�ه داخ�ل ک�ې   هغه ماشومان او ځوانان چې د اسالمي زده کړو غوښتونکي دي، بايد
نو له همدې امله د پوهنې وزارت لږ تر لږه په . مدرسو، دارالعلومونو، دارالحفاظونو ته السرسی ولري

ي�و مجه�ز دارالحف�اظ ي�و دارالعل�وم او درسه او د هر واليت په مرکز ک�ې هره ولسوالۍ کې يوه مجهزه م
پيدا ګوژيکې او حرفوي زده کړې هم د اسالمي زده کړو په نصاب ک�ې، پ�ه ځ�انګړي ډول پ�ه . جوړوي

 .يپه ځای  ش ځایبه م ټولګيو کې ۱۴م او ۱۳
او مس�لکي ښ�وونيزو  مي�زان پ�ه تخنيک�ي ل�ري څ�و د زده کوونک�و د ج�ذب د پوهنې وزارت په پ�ام ک�ې  

ل ک�ال ۱۳۹۳ددې په اساس ، تر . مرکزونو کې د ښوونيز کيفيت د کچې له لوړولو سره سم زيات کړي
س�لنه د هغ�وي  ۱۲ل کال پ�ورې ۱۳۹۹سلنه د تخنيکي او مسلکي زده کړو ته جذب کړي او تر ۹پورې 

د داخل�ي او س�يمه يي�ز  تخنيکي او مسلکي زده کړو ت�ه د ب�ازار،. څخه په دغه زده کړو کې به جذب شي
د پ�وهنې وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل�ري چ��ې پ��ه تخنيک��ي او  .ک�ار د غوښ��تنو س��ره س�م پراختي��ا ورک��ول کي��ږي

 . مسلکي ښوويزو مرکزونو کې د زده کونکو د جذب ميزان د ښوونيز کيفيت د لوړولو سره زياته کړي
، کرن�ېتونو مالت�ړ او تقوي�ت د سره س�م د مس�لکي مه�ار) ANDS(د افغانستان د پراختيا د ملي ستراتيژۍ 

ټکن�الوجۍ، د انجين�رۍ څ�انګې، اداره  او م�ديريت، اقتص�اد  )ابراتیمخ( انرژۍ، معلوماتي او اړيکتيايي
ص���نايع، وړې ص���نايع او هنرون���و پ���ه برخ���ه ک���ې د دې وزارت ل���ه  واو حس���ابداري، د نف���ت او ګ���از

 .رل کيږييلومړيتوبونو شم
س�ره د تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو د کچ�ې ل�وړول او  ه راوړل�ومؤثرو س�ټنډردونو پ�ه منځت� د لوړو او

د تمويلونکو سرچينو د مرستو په رڼا کې  او پرمختګ د پوهنې وزارت په کاري لومړيتوبونو کې راځي
ر باکيفيت��ه ښ��وونيزې مؤسس��ې د ادارې او م��ديريت د مل��ي يد پ��وهنې وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري ي��و ش��م

د تخنيکي او  . کړيې جوړې او فعال، ل کال کې جوړ شوی ۱۳۸۷ه چې پټيوټ د تجربې پر اساس يانسټ
ر ځوان��انو ت��ه د يک��ې نيول�و او زي��ات ش��م پ��ه پ��ام مس�لکي زده ک��ړو د مرکزون��و د پراختي��ا د اړتي�ا د اص��ل

ر تخنيک�ي او يل�و زونون�و او  واليتون�و پ�ه کچ�ه ي�و ش�ميالبيواد د بي�امکاناتو د پيدا کولو پر اساس ب�ه د ه
 .څانګې لرونکي ښوونيز مرکزونه تاسيس او جوړ شي ېليالبيمسکلي ب

د ولس��واليو او کل��و پ��ه س��طحه زيات��ه  ي ترڅ��و د س��واد زده ک��ړې پروګرامون��و ت��هوزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ر
غي��ر  -او غي��ر دولت��ي يد پ��وهنې د ق��انون پ��ه اس��اس ، د حي��اتي س��واد زده ک��ړه د دولت��. پراختي��ا ورک��ړي

 . نو او کارکونکو لپاره اجباري ويانتفاعي عامه موسساتو بې سواده اجيرا
واد ل�ه وګ�ړو د ي�د ه) ز۲۰۱۵(ل کال ۱۳۹۴، د موخو سره  سم به تر )ښوونه او روزنه د ټولو لپاره(د 

ښ�وونيز پ�وهنې وزارت د س�واد زده ک�ړې   ن�و پ�دې اس�اس ،. سلنې ته ورس�يږي۵۰باسواده نفوس کچه 
ي��ي ک��وي ترڅ��و د س��واد زده ک��ړې ښ��وونيز  ت��وکي او طريق��ې د وارس��ۍ الن��دې ني��ولی او بي��ا ک��ره کتن��ه

براب�ر ش�ي او د  پ�ه اس�اسفرصتونه د سواد زده کړې د زياتو عم�ر لرونک�و زده کونک�و د عين�ي اړتي�او 
 . د ميزان کچه زياته او د هغوي موثريت ته وده ورکړيهغوي د شامليدو 

  
 

 فيتيد ښوونې او روزنې ک
واد د خلک�و د ورځني�و ټ�ولنيزو او ي�د السرس�ي او د ه موخ�و ت�هد نظ�ام د افغانسان د ښوونې او روزن�ې 

د پ�وهنې وزارت کوښ�ښ وک�ړي ترڅ�و پ�ه افغانس�تان ک�ې د پ�وهنې  کلتوري غوښتنو د حل پ�ه موخ�ه ب�ه
د پوهنې د ټولو بخشونو د استفادې وړ نص�اب بي�ا کت�ل کي�ږي ترڅ�و پ�ه هغ�و  .کيفيت ته پراختيا ورکړي

همدارنګ�ه وزارت د ماش�ومانو د  . تي�او س�ره س�مون وخ�وريکې د زده کړې محتوا د زده کوونک�و د اړ
هراړخيزه او مناسبې ښوونې او روزنې د پراخولو س�ره ، د ښ�وونې او روزن�ې کيفي�ت ت�ه پراختي�ا او د 

 . له منځه وړي پوهنې په نظام کې  تبعيض
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) ل۱۳۹۳(ښوونځيو تعميرونه د ګټې اخيستنې وړ دي او په کال  د سلنه۵۵شاوخوا ) ل۱۳۸۷(اوسمهال 
همدا راز د پ�وهنې وزارت د . سلنې په شاوخوا کې د ښوونځيو تعميرونه د ګټې وړ وګرځي۷۵کې به د 

مص�ؤنيت، روغتي�ا س�اتنه او د : ښوونې او روزنې د ال ښه والي او پرمخت�ګ پ�ه موخ�ه ن�ور مس�ائل لک�ه
رونو په جوړٻ�دو او زده کوونکو هوساينه د ښوونيزو سټنډرونو او معيارونو سره سم د ښوونځيو د تعمي

د . ري��ال او فض��ا رامنځت��ه ش��ييدو ک��ې پ��ه پ��ام ک��ې ني��ولي څ��و ي��و ارام او ډاډم��ن ښ��وونيز چاپي��ط��رح ک
اقتصادي مؤثريت په منظور د پوهنې وزارت د بيارغونې پروژې د مصؤنيت او السرس�ي د کيفي�ت پ�ه 

غوښ�تنو لرونک�و  پام کې نيولو س�ره، س�ره طرح�ه او تطبيق�وي، څ�و وک�والی ش�ي د خاص�و او ځ�انګړو
  .ماشومانو اسانتياوو ته پکې ځواب وويل شي

نص����اب، درس����ي کتابون����ه، د ښ����وونکي د الرښ����ود کتابون����ه، د   مس����تمره توګ����هد پ����وهنې وزارت پ����ه 
د س��ولې، د بش��ر حق��وق، د  :مش��ترک موض��وعات لک��ه .نيس��يد څ��ارنې الن��دې براتوارون��و الرښ��ود ال

د  ريال س�اتنې، د نش�ه ي�ي توک�و او د اي�ډز د ن�اروغۍيچاپ ماشومانو او ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي، د
پ�ر ځ�ای ب�ه ځ�ای مخنيوي په اړه به هر اړخيزه پوهاوی او ښوونې د درس�ي کت�ابونو پ�ه پ�اڼو ک�ې ځ�ای 

 .کيږي
د پ��وهنې وزارت د س��اينس او ټکن��الوجۍ زده ک��ړې ت��ه پراختي��ا ورک��وي او ښ��وونځي ب��ه پ��ه مجه��زو 

زمنې او عملي او تطبيبقي بڼ�ه ياغال زياته نس او  رياضياتو زده کړې البراتوارونو سمبالوي، څو د ساي
وزارت د زده کوونکو د بدنې، ټولنيز، ع�اطفي او اخالق�ي پياوړتي�ا او پرمختي�ا پ�ه منظ�ور د  .خپله کړي

 . فعاليتونه به په ښوونيز موسساتو کې ترويجوي سپورټيښوونې وړاندې او 
ټ�ولګي درس�ي کتابون�ه چ�اپ ک�ړي او وي�ش  ۱۲څخه ت�ر  ۱ونه د ميلي ۶۱د پوهنې وزارت ، په پای کې 

د لومړنۍ دورې درسي کتابونه چې د نوی ښوونيز نصاب په مطابق تيار شوي ، چاپ او . يي روان دی
د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د د ثانوي دورې درسي کتابونه هم د نوی تعليمي . ويشل شوي دي

کلون�و ک�ې چ�اپ او توزي�ع  ۸۹-۱۳۸۸  وي دورې نوي کتابونه به پ�هثاند  .نصاب په اساس تاليف کړي
اړتياو د پوره کولو لپاره، د ثانوي دورې د مخکينيو کلونو درسي کتابون�ه  بيړنيود زده کونکو د . کيږي

 .  او توزيع شوي دي تصحيح ، چاپ
ڼ�ا ک�ې د نص�اب د معي�اري فيت به د نړيوالو معيارونو پ�ه ريد دار المعلمينونونو او د الحاقيه مرکزونو ک

کولو، د استاذانو د وړتياوو د دوامداره پرمختګ د سيستم په جوړولو، د محصالنو د روزنې او د بشپړو 
 .ړنو او ارزونو په رڼا کې پرمختګ مومييڅ

واد د ټول�و ښ�وونځيو د ادارو مؤثري�ت او ي�د ټولو ښوونکو پي�دا ګوژي�ک او مض�وموني وړتي�اوې او د ه
 .لنډ مهاله، چټک، د ژمي او دوبي موسمي زده کړو له الرې پرمختګ ومومي زمنتيا به دياغ

ي�واد پ�ه  ، له ښ�وونځي وړان�دې او خاص�و زده ک�ړو د ښ�وونکو لپ�اره د هد ښوونکي د روزنې پرواګرام 
، همدا شان ښوونکو ت�ه ب�ه د ه�ر اړخي�زو طرحه، تدوين او په الره اچول کيږي المعلمينونو کېټولو دار

ماشومانو د زده کړې او تدريس په اړه الزمې او مناسبې ښوونيزې زده کړې ورکړل شي،  ښوونو او د
ي د هغ�وی د ځ�انګړو غوښ�تنو او ، ګڅو د ماشومانو په ګډون د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي او ټول

 .ځواب ويونکي وياړتياوو مذهبي لږه کيو، توکمي او ژبني 
د تحري��ري توک��و، س��معي او بص��ري وس��ايلو، ( روګرامون��ه ل��ه لي��رې زده ک��ړې ښ��وونيز کورس��ونه او پ

د ښوونکو، د ښوونځيو د چارواکو او د ښوونکي د روزن�ې د ادارو ) ) انټرنټ او نورو په استفادې سره
د ( د اوږدمهال�ه  زده ک�ړو د محصالنو او استاذانو لپاره ، په ځانګړي توګه په ناامنه او ليرې سيمو کې 

 . جوړيږي)مسلکي لوړتيا (زده کړو او لنډمهاله زده کړو ، منځني) تحصيل لوړتيا
، د اس�اسپ�ر  يزي�اتوال د خواګ�انوند تمرتبط�ول  او د تدريس د کيفيتپياوړتيا سيستم د مسلکي دوامداره 

د ښ�وونکو او ښ�وونيزو  ددې س�ره س�ره ،. و له الرې رامنځت�ه کي�ږيپلي کول د وړتياوو د ملي ازموينې
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واد پ��ه ټول�و س�يمو ک��ې لن�ډ مه��الي ي�اړتي��او س�ره س��م ب�ه د ه ش�وي او متغي�رو ټاک��لد چ�ارواکو د  مؤسس�و
 .ښوونيز کورسونه جوړ کړل شي

د ښوونکي د روزنې له مؤسسو د مسلکي مالتړ او د تدريس د کيفيت او کچې د ښه کولو او د ښوونيزو 
زده ک�ړو مؤسس�و پ�ه ټيوټ به د کورنيو او بهرنيو د ل�وړو يپايلو په موخه د ښوونکي د روزنې ملي انسټ

پ��ه مل��ي او د و ارزون��ې سيس��تم د څ��ارنې اددې س��ره پ��ه څن��ګ ک��ې ب��ه وزارت ،  .مرس��ته پراختي��ا م��ومي
پ��ه موخ��ه  من��ه کي��دوواليتون��و پ��ه کچ��ه د مس��لکي پرمختي��ا او د زده ک��ړو د څرنګ��والي، مؤثري��ت او اغيز

او نت�ائجو د معلوم�اتو پ�ه د زده کړو او کارکونکي به، چې د هر ښوونکي  کي او د معلوماتو بانجوړو
 .اړه وي تقويه او نوی کيږي

د دورې په پای کې ب�ه  ) منځني زده کړو( په لندن کې د افغانستان د تړون پر اساس، د اساسي زده کړو
 .توګه سرته رسوي منظمهد پوهنې وزارت د زده کوونکو د زده کړې د پرمختګ ميزان او اندازه په 

خه کله چې د پ�وهنې وزارت  ي�وه مل�ي آزموين�ه پ�ه نه�م ټ�ولګي ک�ې پ�ه ل کال څ۱۳۹۱دغه سيستم به له 
زمن��ې ګټ��ې يد ارزون��ې نت��ائج ب��ه د زدک��ړې د س��طحې او معي��ار معلومول��و او اغ .فع��اليږيک��ار اچ��وي 

کي اخيس�تنې پ�ه برخ��ه ک�ې مرس��ته ک�والی ش��ي، هم�دا ش�ان ب��ه د عم�ومي او اس��المي زده ک�ړو، د ښ��وون
واد کې د ښوونيزو او تحصيلي مؤسس�و د اړتي�اوو او يړو په لور په هزده ک روزنه، تخنيکي او مسلکي 

امکاناتو په پام کې نيولو سره د زده کوونک�و پ�ه هڅون�ه او ج�ذب او جل�ب ک�ې ت�رې الزم�ه ګټ�ه اخيس�تل 
 .کيږي

لکه د ښوونکي د روزنې د عمومي رياس�ت، (د ټولنو او مؤسسو د پوهنې وزارت په پام کې لري ترڅو 
د پالنون�و د ټ�وليزه ، خورول�و او د پالنونو د طرحه کول�و د ښوونې کيفيت )نو او ښوونځيوينودار المعلم

 .له الرې پراختيا ورکړي کولو پراختيا د پلي
همدارنګه وزارت، د څارنې او ارزونې يوه پراخ�ه سيس�تم را منځت�ه ک�وي ترڅ�و د س�تراتيژيک پ�الن د 

زده کوونکو د ښوونيز پرمختيا او د ه وکړي او د وزارت د پرمختګ څارن په اړه ټاکل شوو شاخصونو 
 . د موسساتو د کړنو  السته راغلي نتيجې اندازه کړي

د وزارت پ�ه . نکو پروګرامونو يو ل�ه ن�ه ج�ال کي�دونکو برخ�و څخ�ه ګڼ�ل کي�ږيوڅيړنې د لومړيتوب لر
رزون�ې لپ�اره تشکيالتو کې  يو ځانګړی چوک�اټ د ښ�وونيزو او روزني�زو څيړن�و لپ�اره او د پاليس�يو د ا

ددغ��ه څيړني��ز مرک��ز او ن��ورو مل��ي او ب��ين الملل��ي څيړني��زو ل��ه بل��ې خ��وا،  . پي��اوړی او رامنځت��ه کي��ږي
 . مرکزونو ترمنځ د دوامداره مالتړ د ترالسه کولو لپاره به اړيکې رامنځته کيږي

ختي��ا او د ت��ه د السرس��ۍ او کيفي��ت د پرا د څيړن��و نتيج��ې د پاليس��يو د ارزون��ې ،  ښ��وونيزو پروګرامون��و
 . ګرځي د استفادې وړښوونې ترټولو غوره طريقې د پلي کولو په منظور 

 
 د ښوونې او روزنې مديريت

ددې س�ره س�ره، وزارت هغ�ه . ش�وی دی يد نويو اړتياوو په اساس وارس�د پوهنې وزارت نوی تشکيل 
ره د عادالنه او برابر بانو لپالد داوطګمارل، تيا ورکړې ده چې ترڅو د کارکونکو پراخ لعملونو تهطرزا

ټول کارکونکي د کلنۍ همدارنګه . فرصتونو برابرول او د هغوي ګمارل د وړتيا د اصل په اساس وشي
  . سيستم په اساس د ارزونې الندې نيول کيږي فعاليتونو د ارزونې 

پ��ه د وزارت ي��و ل��ه اص��لي پاليس��يو څخ��ه د پ��وهنې د ک��ارکوونکو، ښ��وونکو او اداري ک��ارکوونکو لپ��اره 
د پ��وهنې وزارت ب��ه د . مرک��ز ، والي��ات او ولس��واليو ک��ې د وړتي��ا د لوړتي��ا د پروګرامون��و زي��اتوالۍ دی

ج��امع پ��الن ت��ه پراختي��ا لوړتي��ا د پراختي��ا لپ��اره د وړتي��ا د لوړتي��ا ي��و  وړ ک��ارکوونکو د م��ؤثره او د ګټ��ې
 . ورکړي
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ج��وړونې، څ��ارنې او ارزون��ې ،  د پ��وهنې وزارت پ��ه لومړيتوبون��و ک��ې د اداري، م��الي، اس��تخدام، پ��الن
دارنګه اصالحات د يو شفافه، . راپورورکونې، او تفتيش د سيستمونو اصالح او پراختيا نغښتل شوې ده

د  . اړون��د پ��وهنې وزارت لپ��اره ض��روري ګڼ��ل کي��ږي-د نتيج��ېګټ��ې وړ، م��ؤثر، ځ��واب ورک��ونکی او 
ت پل�ي کي�دو د هوس�اينې لپ�اره ، د پوهنې وزارت د خپ�ل تدريس�ي او اداري پاليس�يو د ص�حيح او پ�ه وخ�

څارنې او ارزونې ميکانيزمونو ته پراختيا او لوړتيا وربخښلې ده او د الزياته موثريت او ګټې اخيستنې 
 دوزارت ب��ه زي��ار باس��ي ترڅ��و الزي��ات ص��الحيتونه پ��ه ځ��انګړي ډول . آس��انتياوې براب��رويلپ�اره الزم 

زي ، والي�اتو او ې او ارزونې په چ�ارو ک�ې د غيرمرک�مالي ، استخدام، تدارکات، پالن جوړونې ، څارن
دغه اختيارات په تدريجي ډول د واليتون�و د پ�وهنې رياس�تونو ، د  . تفويض کړيکې  ولسواليو په برخو

تفويض ش�وي او پ�ه ع�ين ح�ال ک�ې ب�ه د مرک�ز ل�ه ولسواليو د پوهنې مديريتونو او ښوونيز موسساتو ته 
 . لورې به څارنه او ارزول کيږي

د پ�وهنې وزارت پ�ه پ�ام ک�ې ل�ري څ��و د نړي�والې معلوم�اتي او اړيکتي�ايي ټکن�الوجۍ پ�ه ملتي��ا  د اداري، 
مالي او اکاډيميکو سيستمونو د ظرفيت او وړتيا په لوړولو او غښتلي کولو کې پوره او هر اړخي�زه ګټ�ه 

نۍ توګ�ه ي�ې د معلوم�اتو ش�يد ب�ډاينې او پراختي�ا او پ�ه هم) پوهنې د ادارې د معلوم�اتو سيس�تم(د . واخلي
زياتول او نوي کول، چې د پالن جوړونې او ښه مديريت په برخه کې د تص�ميم ني�ونې ښ�ه جوګ�ه ده، د 

ږي، چ��ې دا سيس��تم اوس��مهال د وزارت پ��ه مرک��ز ک��ې ک��ې فع��ال او پ��ه ي��رل کيوزارت ل��ه پاليس��و ش��م
 .ږييسول کد واليتونو او ولسواليو او ښوونيزو مؤسسو تر بريده ربه کې  يراتلونک

د پوهنې وزارت په پام ک�ې ل�ري، چ�ې خپ�ل اداري سيس�تم د پخ�وا څخ�ه ن�ور ه�م اغي�زمن، ګټ�ور او ښ�ه 
ځواب ويونکې کړي يا په بل عبارت  د وزارت سيستمونه بايد خپل خ�دمات او  طرزالعملون�ه او اداري 

ٻ�دو پ�ه موخ�ه دې ي�و او د مراجعين�و د ش�کايتونو د اور. طی مراحل په اسانه او س�اده توګ�ه براب�ر ک�ړي
 .کاري سيستم ته پراختيا ورکړي

 مدنې ټولنې، د پوهنې وزارت د افغانستان د ښوونې او روزنې د نظام په غښتلي کولو او پرمختګ کې د
د ښ�وونيزو او روزني�زو فع�اليتونو پ�ه تطبي�ق او عمل�ي . ملي او نړيوالو بنسټونو د ګ�ډون ه�ر کل�ی ک�وي

او نړيوالو مرستندويو په مرستو، ګډون، همغږۍ او څارنه کې د هغ�ې کولو کې د پوهنې وزارت د ملي 
 .د ښه اغيز او ګټورتيا په موخه مرکزي رول په غاړه لري

. س�لنه د پ�وهنې س�کتور تش�کيلوله۱۳ل ک�ې د افغانس�تان د اس�المي جمهوري�ت د ب�وديجې ۱۳۸۷په ک�ال 
د تنخواګ�انو ن�ه پرت�ه د  .يې زياته ش�ي پوهنه د ټولنې اساسي او کليدي سکتور دی او بايد بوديجوي ونډه

س��لنې ت��ه ب��ه  ۳۲ب��وديجې س��هم پ��ه ت��دريج س��ره د راتلونک��و پنځ��و کلون��و پ��ه اوږدو ک��ې د ټ��ولې ب��وديجې 
له لګښتونو پرته  يخبيناود پوهنې وزارت په پام کې لري څو خپل لګښتونه د پراختيايي ب. ورزياته کړي

او د نړيوال��و د مرس��تو ډٻ��ره برخ��ه د دول��ت د . ک��ړيپ��ه ت��دريجې توګ��ه ل��ه خپل��ې ع��ادي ب��وديجې تموي��ل 
  .پراختيايي بوديجې له الرې تنظيم او وکاروي

د . ونځې د ښوونې او روزنې د پرمختيا د مخنيوۍ يو ډير الم�ل دید هيواد په ځينو سيمو کې امنيتي ست
م�ای ک�رام او پوهنې وزارت ددغه ستونځې د حل لپ�اره د ټ�ولنې ګ�ډون پ�ه ځ�انګړي توګ�ه د وال�دين ، عل
د دولت�ي او ن�ا سپينږيري مشران ګډون ته هڅووي او د طبيعي او غيز طبيعي حوادثو د مخني�وۍ لپ�اره  

 . دولتي ادارو سره خپل همغږي او همکاري زياتوي
ش�وراګانې د ) والدينو ، علم�ای کرام�و او مش�رانو( د پوهنې وزارت د واليت ، ولسواليو او ښوونځيو د 

 . څارنې ته هڅويپريکړو پر تطبيق  کړې نيونې او دپري
دغه شوراګانې به د ښوونځيو په مالتړ او ساتنه کې مهم رول لوبوي او د پوهنې وزارت د فع�اليتونو او 

 . شفافيت په پرمختيا کې به ګډون کوي
 

 



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 30
 

 د وضعيت څيړنه: څپرکۍدوهم  
 
 یعمومي زده کړ 
 

 :روزنې ته  السرسيښوونې او 
 

ميليون�و څخ�ه ۳٫۲ل ک�ې ل�ه ۱۳۸۱کوونکو شمير پ�ه ټ�ول هي�واد ک�ې پ�ه  ک�ال  د عمومي زده کړو د زده
ميليون�ه  ۴اوس�مهال . ميليون�ه زي�اتوالی ښ�ايي۴ل کې رسيدلی، چې دا شاوخوا ۱۳۸۷ميليونو ته په  ۲٫۶

  )لومړی شکل وګورئ. (ميليونه نجونې په ښوونځيو کې شامل دي  ۲٫۲هلکان او 
 ل کال ۱۳۸۶ل څخه تر ۱۳۸۱له  ه کوونکو شميرد ښځينه او نارينه زد -شکللومړی  

 
 کال شميرنه ل۱۳۸۷د پوهنې وزارت د : مأخذ 

 

ل کې د هلکانو او نجونو د شموليت دقيق نسبت به پر اساسي دوره کې په  ۱۳۸۷پتيل شوې، چې په کال 
کې پ�ه ل کې پر اساسي دوره ۱۳۸۷او نا خالصه اټکلي نسبت به يې په . سلنه وي۶۵سلنه او ۴۰ترتيب 
د شموليت ناخالص ميزانونه په واليتون�و ک�ې ي�و ل�ه ب�ل س�ره زي�ات )۱. (سلنه وي۷۹سلنه او ۴۸ترتيب 

 ) ۱-فوت نوت.  (توپير لري 
واد د ملي يده او د ه رنه مخکينۍيواد د وکړو سرشميد ه. د شموليت د نسبت د محاسبې په ټاکنه کې د ښوونځي د عمر لرونکو ماشومانو له اټکلي نفوس څخه کار اخيستل شوی) ۱(

ميليونو ش�اوخوا ۳۳ل کال کې د ۱۳۸۷رنې له اټکل کار اخيستل شوی، چې د افغانستان نفوس يې په يرنې د سازمان اټکل کښته دی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرشميسرشم
 .ليونه اټکل کړیيم۲۵واد نفوس شاوخوا يد هل کال کې ۱۳۸۷رنې ملي سازمان په  يښودلی، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سرشم

اس�اس د هغ�وی د عم�ر دقي�ق اټک�ل  د شموليت د خالص نسبت د محاسبې لپاره د زده کونکو دقيق عمر ته اړتيا ده، خو دا چې اوس�مهال د ډي�ری زده کوونک�و د ت�ذکرو د ن�ه لرل�و پ�ر
رنې له مخې د زده کوونک�و د يل کال د شم۱۳۸۷د . و ريندازې وړ نه  دی، يوازې کوالی شو اټکلي يې وشمشونی نه دی،  نو د شموليت خالص نسبت په دقيقه توګه د محاسبې او ا

 .عمر اندازه د ښوونځيو د مسؤولينو د معلوماتو له مخې اټکلي اخيستل شوې او د وزارت اوسنی اټکل هم د همغو معلوماتو په  بنا والړ دی

 
 
ل د شميرنې معلوم�ات پ�ه الس ک�ې ۱۳۸۷ل د شميرنې د ارقامو څخه ګټه اخستل شوې ده  ليکن په هغه مواردو کې چې د ۸۶۱۳پدی پالن کې عمدتا د -۲)۲(فوت نوت. 

  .دي  

ل کال د ش�ميرنې پ�ر اس�اس پ�ه ابت�دائي دوره ک�ې د ناخ�الص ش�موليت ل�وړ نس�بت پ�ه ه�رات او ۱۳۸۶د 
ه ک�ې د ناخ�الص ش�موليت ټي�ټ س�لنه او پ�ه ابت�دائي دور۱۳۲س�لنه او ۱۳۶ننګرهار کې، په ترتي�ب س�ره 

پ��دې واليتون��و ک��ې د ټي��ټ . س��لنه دي ۶۰س��لنه او  ۵۶پ��ه ترتي��ب س��ره  نس��بت پ��ه کن��دهار او هلمن��د ک��ې،
د نجون�و د ناخ�الص ش�موليت نس�بت د ن�ورو واليتون�و پ�ه . شموليت اصلی المل ن�اامني بل�ل کي�دای ش�ي 

 .پرتله په بلخ واليت کې زيات دي
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س��لنه ج��وړوي او د منځن��ۍ دورې ۸۲نک��و ش��مير د ټول��و زده کوونک��و پ��ه ل��ومړنۍ دوره ک��ې د زده کوو
 .سلنه د ثانوي دورې زده کوونکي جوړوي۵سلنه او د عمومي زده  کړو د ټولو زده کوونکو ۱۳
م ټ��ولګي ۴ټ��ولګي ت�ر ۱ل ک�ال د ش��ميرنې معلوم�ات ښ��يي چ�ې د زده کوونک��و زي�ات ش��مير ل�ه  ۱۳۸۶د 

ښ�ايي دا . )م ش�کل وګ�ورئ۲(وسته ډٻر لږوالی ښودل کيږيم ټولګي ور۵پورې زده کوونکي دي او له 
ل ک�ال ک�ې د زده کوونک�و ش�مير ت�ر ۱۳۸۹پروګرام دوام وکړي او داسې انګيرن�ه کي�ږي چ�ې ښ�ايي پ�ه 

اووم ټولګي لوړ وي، چې بيا بيرته به په  اتم ټولګي کې کښته رالوٻږي، او په څو راتلونک�و کلون�و ک�ې 
ت�دريج س��ره منځن�ۍ او ث��انوي دورې ت�ه ځ��ي، چ�ې احتم��اال دغ��ه د  ب�ه د ل��ومړنۍ دورې زده ک�وونکي پ��ه

لومړنۍ دورې څخه د زده کوونکو ننوتل منځنۍ او ث�انوي دورې ت�ه د پ�وهنې وزارت ب�ه ل�ه ي�وې غټ�ې 
 .  او وزارت بايد له اساسي دورې څخه وروسته پروګرامونه پراخه کړي.ستونځې سره مخامخوي

۲ 

 

 زنپر اساس د شموليت توا ل کال کې د تولګي۱۳۸۶په  -شکلم 

 
 کال شميرنه ل1386د پوهنې وزارت د : مأخذ

 

ي س�لنه ي�ې ښ�ځينه ښ�وونک ۲۹دو، چ�ې يزرو ت�ه رس�۱۵۸ر ش�اوخوا يل کې د ښوونکو شم۱۳۸۷په کال
ر پ�ه  ګوت�ه يل کلون�و د ښ�ځينه او نارين�ه ښ�وونکو ش�م۱۳۸۷ –ل ۱۳۸۱ره ج�دول د يم�ه ش�م۳. جوړوله

د پ�وهنې وزارت د وړاندلي�دنې پ�ر اس�اس د دريم�ې زري�زې پراختي�ايي ، ددې زياتوالي سره سره  .کوي
کل�ن پ�الن پ�ه دوره  ۵ددغ�ه  موخو ته د رسيدو او د ټولو واليتونو تر منځ د انډول د ساتلو په موخ�ه باي�د

بس��تونه د ۱۲۵۰۰ن��وي ښ�وونکي وګوم��ارل ش�ي، خ��و د م�اليې وزارت ه��ر ک�ال  ۲۳،۸۰۰ه��ر ک�ال  ک�ې
ک�وي، چ�ې هم�دا بس�تونه بي�ا د ښ�وونکو پ�ه ګ�ډون د ن�ورو اداري کارمن�دانو پوهنې وزارت ته ځ�انګړي 
 .لپاره هم ځانګړي شوي وي
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 ل پوری۱۳۸۷ل څخه تر ۱۳۸۱د نارينه او ښځينه ښوونکو شمير د  -م شکل۴

 
 ل  کال شميرنه۱۳۸۷د پوهنې وزارت د : مأخذ

نوي ښ�وونځي ج�وړ ش�وي دي، چ�ې ۲۶۰۰ل کلونو په  اوږدو کې د هيواد په کچه ۱۳۸۷ل او ۱۳۸۶د 
 ۱۰۹۹۸څخ��ه  ۶۰۳۹ل ک��ال ک��ې ل��ه ۱۳۸۱پ��ه نتيج��ه ک��ې د عم��ومي زده ک��ړو د ښ��وونځيو ش��مير پ��ه 

  ) لومړی شميرې جدول ته وګورئ(ل کال کې رسيدلي دي ۱۳۸۷ښوونځيو ته په 
 

 ل کلونو پورې د ښوونځيو شمير ۱۳۸۷ل څخه تر ۱۳۸۱په  -جدول ۱

 کال 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

 د ښوونځيو شمير 6039 7137 8254 8398 8398 9062 10998
 کال شميرنه ل138۷د پوهنې وزارت د : مأخذ

 

ي��ې ث��انوي  ۱۸۶۶منځن��ي او  ۳۰۶۱ل��ومړني،  ۶۰۷۱ښ��وونځيو څخ��ه ۱۰۹۹۸د عم��ومي زده ک��ړو د 
س�لنه د ۱۵ل ک�ال ک�ې ش�اوخوا ۱۳۸۷د پ�وهنې وزارت د ش�ميرنې پ�ر اس�اس پ�ه . ښوونځي او ليسې دي
پ��ه ډي��رئ ګ��ډو . س��لنه ګ��ډ او مخ��تلط ښ��وونځي دي۵۰س��لنه د هلک��انو ښ��وونځي او۳۵نجون��و ښ��وونځي او 

ولسواليو څخه اوسمهال  ۴۱۲له . ښوونځيو کې  نجوني او هلکان په ځانګړي وختونو کې زده کړه کوي
نجون�و  ن�ورو ولس�واليو ک�ې د۱۵۱ولسواليو ک�ې د نجون�و منځن�ي ښ�وونځي ش�ته او پ�ه  ۱۵۱په شاوخوا 

 .منځني ښوونځي  نشته
سلنه ښ�وونځي پ�ه کلي�والي س�يمو ۸۳ل د شميرنې پر اساس شاوخوا ۱۳۸۶همدا راز د پوهنې وزارت د 

د يادولو وړ ده چې کليوالي ښوونځي د ښاري ښوونځيو په پرتله لږ . سلنه په  ښاري سيمو کې دي۱۷او 
 .  شمير زده کوونکي لري

س�لنه د هي�واد نف�وس پ�ه ۷۷ادارې د راپ�ور پ�ر اس�اس  ش�اوخوا  ل کال د مرکزي سرش�ميرنې د۱۳۸۸د 
س�لنه د ښ�وونځيوو زده ک�وونکي ژون��د ۶۵کلي�والي س�يمو ک�ې ميش�ت دي، خ��و پ�ه دې س�يمو ک�ې ي��وازې 

س�لنه زده ک�وونکي پ�ه ۳۹په منځني دوره کې دغه تفاوت ډٻر زيات دی او پدغه س�يموکې ي�وازې . کوي
 . منځني ښوونځي کې شامل دي

د جنس�يت د  .د نجونوشامليدو مي�زان پ�ه کلي�والي س�يمو ک�ې د ښ�اري س�يمو پ�ه پرتل�ه کم�ې دي همدا ډول
او پ�ه ښ�اري س�يمو ک�ې )  ۰٫۵۳( برابرۍ شاخص په کليوالو سيمو کې د ښوونځي په لومړنۍ دوره ک�ې

ې په مساوي نس�بت د ښ�وونځي د جنسيتي برابرۍ شاخص دا ښايي چې هلکان او نجون ۱٫۰  )نوټ م فوټ۳( دي) ۰،۷۱(په لومړني دوره کې 
  څخه ښکته شاخص ښايي چې د نجونو شميره په ښوونځي کې د هلکانو څخه لږ دي ۱،۰د . په يوه معينه سطحه شامل شوي دي

 . )م شميره جدول ته  وګورئ۲. (دغه توپير په منځنۍ او ثانوي دورو تر دې هم زيات دی 
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 ل کال1386 ،کليوالي او ښاري سيمو د نسبت پرتله -م جدول۲ 
 مجموع کليوالي ښاري ښوونيزه دوره

 0.59 0.53 0.71 يئابتدا

 0.38 0.25 0.53 منځنۍ

 0.33 0.14 0.47 ثانوي

 کال شميرنه ل1386د پوهنې وزارت د : مأخذ
 

د هي��واد پ��ه ځين��و س��يمو ک��ې د مناس��ب امني��ت نش��توالی او پ��ه ښ��وونځيو بريدون��ه  پ��ه ښ��وونځيو ک��ې د 
ل کلون���و پ���ه اږدو ک���ې د امنيت���ي ۱۳۸۷ل او ۱۳۸۶د مخني���وي الم���ل ګرځ���ي، د   ماش���ومانو د ش���امليدو

زره زده ک�وونکي  ۳۳۶ زيات ښوونځي تړل شوي، چې پ�ه نتيج�ه ک�ې ش�اوخوا ۴۸۱ستونزو له امله له 
ښوونځيو په شاوخوا د خلکو او  ۲۲۰د يادونې وړ دی چې د  .له ښوونې او روزنې بې برخې شوي دي

 . ځلو باندې له سره پرانستل شوي ديد پوهنې وزارت په هلو 
درسي ټولګيو کې د هيواد په لرې پرتو سيمو کې  ۶۰۱۵زده کوونکي په  ۳۳۵۵۴۰ل کال کې۱۳۸۷په 

کې تر ښ�وونې الن�دې وې، چ�ې دغ�ه س�يمه يي�زې ښ�وونځي د غي�ر ) الحاقيه ټولګيو(په محلي ښوونځيو 
د ښ�وونکي بس�تونه پ�ه هم�دې محل�ي   ۶۹۴همدارنګ�ه   . دولتي موسساتو لخ�وا پ�ه الره اچ�ول ش�وي دي

 .ښوونځيو کې د الحاقيه شعبو په نامه ورکړل شوي دي
 

 :د نجونو ښوونه او روزنه
ښوونې او روزنې ت�ه د نجون�و د هڅ�ونې پ�ه اړه د عام�ه پوه�اوي پروس�ه د س�يمينارونو، د پوس�ترونو د 

همدا راز يوه اړيکتيايي س�تراتيژي .  چاپ او د رسنيو په ملتيا د تبليغ له الرې په بريالۍ توګه دوام لري
پ��ه ) AGEI(د نجون��و د ښ��وونې او روزن��ې پ��ه اړه د افغانس��تان د نجون��و د ښ��وونې او روزن��ې د طرح��ې 

 .چوکاټ کې د پراختيا په حال کې ده
زرو تن�و ۶۷۴ل کې له ۱۳۸۱د پوهنې وزارت د شميرنې په اساس د ښځينه  زده کوونکو شمير په کال 

ښ�ځينه زده  ٪۶۰ول�ې ت�ر اوس�ه ) م ش�کل وګ�ورئ۴(ل ک�ې رس�يدلی ۱۳۸۷ه په ک�ال ميليونو ت۲٫۲څخه 
 . کونکي په ښوونځيو کې شاملې نه دي

 
 ل1387ل څخه  تر 1381په ښوونځيو کې د شامل شوي ښځينه زده کوونکو شمير له  -شکلم ۴

 
 کال شميرنه ل۱۳۸۷د پوهنې وزارت د : مأخذ

 
د هرات او بدخشان په واليتونو کې د نجونو . نسبت توپير لريپه هر واليت کې د زده کوونکو جنسيتي 

هلک�انو پ�ر وړان�دې ش�اوخوا ۱۰د هرو (د ښوونې او روزنې وضعيت د نورو واليتونو په پرتله ښه دي 
او د زابل، ارزګان او هلمند په واليتونو کې دغه وضعيت د نورو واليتون�و پ�ه پرتل�ه ډٻ�ر ) نجونې دي۸
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م�ه ش�ميره ج�دول ک�ې لي�دل ۵لک�ه څنګ�ه چ�ې پ�ه ). نجل�ۍ ده۱نو پ�ر وړان�دې هلکا۱۰د هرو (خراب دي 
  .کيږي په ناامنه واليتونو کې د نجونو د ښوونې او روزنې وضعيت ډٻر خراب دی

 
 ي نسبتجنسيتد واليتونو پر اساس د زده کوونکو   -شکلم ۵

 
 کال شمېرنه ل138۷د پوهنې وزارت د : مأخذ

 
کو ټيټه سلنه هم د ښځينه زده کووکو د جذب د کموالي له  الملون�و څخ�ه په ښوونځيو کې د ښځينه ښوون

ل کال د پوهنې وزارت د شميرنې په اساس ښځينه ښوونکې د ټولو ښوونکو پر ۱۳۸۷د . شميرل کيږي
په داسې حال کې چې دغ�ه فيص�دي پ�ه ).  مه شميره جدول وګورئ۴. (سلنه جوړوي۲۹وړاندې يوازې 

ښ�ځينه   ٪۳د پکتيکا ، ارزګان او زابل واليتونو کې د ټولو ښوونکو  يواځې . هر واليت کې توپير لري
ت�ه  ۴۹٪او  ۶۰٪حال دا چې د کابل او بلخ په واليتونو کې په ترتيب سره  شاوخوا . ښوونکي تشکيلوي

 .رسيږي
که څه هم په  تيرو کلونو کې د ښځينه  ښوونکو شمير زي�ات ش�وي  خ�و پ�ه دی وروس�تيو کلون�و ک�ې د  

 .نه ښوونکو د شمير پراختيا د ستراتيژيک پالن د ټاکلو موخو په اساس د منولو او قناعت وړ نه دهښځي
د ښځينه ښوونکو د کمښت سره سره په ځينې سيمو کې نا امنۍ ، د نجونو پ�ر وړان�دې بيالبي�ل محل�ي او 

نجون�و د هس�توګنځيو دودونه او کلتور، د هيواد په ځينو سيمو کې د امني�ت نش�توالۍ او د منفي سيمه ايز 
په خوا کې د ښځينه ښوونځيو نشتوالۍ د هغه الملونو له جملې څخه دي چې په ښوونځيو کې د نجون�و د 

د نجون�و ښ�وونې او روزن�ې ت�ه د هڅ�ونې د س�تراتيژيو څخ�ه ي�و ه�م د .  شامليدو د مخنيوی سبب ګرځي
د کورت�ه د (ه نجون�و ت�ه د زر ۲۲۵هغوي لپاره د غ�ذايی توک�و مرس�تې دي، نړي�وال خ�وراکي س�ازمان  

زرو ش�املو  ۴۰ل�ه  د داخ�ل د خ�دمت   او د ښ�وونکي د روزن�ې پروګ�رام .مرس�تې ک�ړي دي) وړلو غ�ذا
 . نجونو سره يی د غذايی توکو مرستې کړي دي

   
 :زده کړې هر اړخيزه/ځانګړې 

دا ښ�وونځی د په ټول هيواد کې د ړندو ماشومانو  لپاره يوازې ي�و ښ�وونځی پ�ه کاب�ل ک�ې موج�ود دی،  
څل�ور ځ�انګړي . څخ�ه زي�ات ړان�ده ماش�ومان ش�امل دي۱۵۰پوهنې وزارت لخ�وا اداره کي�ږي او پک�ې  

موج�ود ) په هرات کې دوه ښوونځي، په کابل او جالل آباد ک�ې ي�و، ي�و ښ�وونځي(ښوونځي د کڼو لپاره  
 .تنو رسيږي۹۰۰دي، چې په ټوليز ډول يې د زده کوونکو شمير 
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               ۲۹لګري ملتونو او نورو نړيوالو سازمانونو په همکارۍ سره  په کابل کېد پوهنې وزارت د م
د هراړخيزې زده کړې امتحاني ښوونځي جوړ کړي، چې په دغو ښوونځيو کې معلول ماشومان او 

د دا ډول ښوونځيو لړۍ به په تدريج سره په .نور  د ځانګړو اړتياوو لرونکي ماشومان زده کړه کوي
 .واد کې وغځول شيټول هي

د دې ډول ښوونځيو له جوړولو او تاسيس اوږدمهاله موخ�ه دا ده چ�ې د هي�واد پ�ه ټول�و ښ�وونځيو ک�ې د 
هر ډول اړتيا لرونکو ماشومانو غوښتنو ته په مختلفو طريقو ځواب وويل شي او د هي�واد پ�ه کچ�ه ټول�و 

 .ماشومانو ته د درس ويلو زمينه برابره شي
ان کې د مدغمو ښوونځيو زيات ش�مير ش�ته دي چ�ې پ�ه هغ�وي ک�ې زده ک�وونکي د همدارنګه په افغانست

ځانګړو اړتياوو په لرلو سره په ټولګيو او ځانګړو واحدونو کې  د عادي ښوونځيو په داخل کې پ�ه زده 
په همکارۍ سره د ه�ر ) هر اړخيزو زده کړو د هماهنګۍ د ګروپ( د پوهنې وزارت د. کړه بوخت دي

مناسبه او هراړخيزه زده کړې د ماشومانو . و د پرمختګ لپاره يوه طرحه تياره کړې دهاړخيزو زده کړ
ه�ر اړخي�زه زده . د اهدافو د السته راوړن�ې ي�و ض�رورت دی) زده کړه د ټولو لپاره( د اړتياو د  لپاره د

و ل کال د هراړخيزه زده کړو په تحلي�ل او اړتي�امعلومول ۱۳۸۸کړې د ذکر شوي طرحې مطابق چې د 
 .    کې راغلی دی اجرا کيږي

د اټکل پر اس�اس )  Handicap International ,France(د فرانسې د معيوبينو او معلولينو د نړيوال سازمان 
سلنه معيوب او معلول ماشومان ښوونې او رزونې ته السرسی نه ل�ري، ح�ال ۷۷کې ) ز کال۲۰۰۵(په 

خو د پوهنې وزارت د هڅو پر . السرسی نه لري سلنه معلولې او معيوبې نجونې ښوونځي ته۸۵دا چې 
پ�ه ټ�ول هي�واد ک�ې د ه�ر ) کاڼ�ه او ړان�ده عم�دتاپ�ه (معل�ول او معي�وب ماش�ومان  ۲۶۰۰اساس اوسمهال 

 .اړخيزې زده کړې په ښوونځيو کې شامل  شوي دي
 د روزل شوو ښوونکو او ښوونيزو توک�و لږوال�ي  د ځ�انګړي او ه�ر اړخي�زه ښ�وونې او روزن�ې د زده

 .کړو په برخه کې د هر اړخيزه زده کړو د پراختيا تر ټولو ستر خنډ دې
د راپور پر اساس د کوچيانو د ماشومانو او  نجونو ) ز کال۲۰۰۵(د خطرونو او پيښو د ملي ارزونې د 

پ��ه ښ��وونځيو ک��ې د دې . س��لنه ده۶س��لنه او ۱۱کچ��ه پ��ه ښ��وونځيو ک��ې ډٻ��ره ټيټ��ه ده او پ��ه ترتي��ب س��ره 
مليدو د کچې د لوړوالي په  موخه د پوهنې وزارت ل�ه دري�و پاليس�يو څخ�ه حماي�ت ک�وي، ماشومانو د شا

د کوچي�انو : په رسمي ښوونځيو کې د ښوونځي د عمر لرونک�و ک�وچي ماش�ومانو داخل�ه، دوه�م: لومړی
ګرځن�ده ښ�وونځي ج�وړول، چ�ې پ�ه دې ل�ړ ک�ې ت�ر : لپاره ځانګړي او ثاب�ت ښ�وونځي ج�وړول او دري�م

 .ښوونځيو د تاسيس اجازه ورکړل شوې ده۶۸واليتونو کې د ۲۸و د ماشومانو لپاره په اوسه د کوچيان
ش�اوخوا زده ۲۳۲۰د ناامنه سيمو او کوچيانو د زده کوونکو لپاره تر اوسه اته ليليې ج�وړې ش�وې او د  

 .کوونکي ترې ګټه اخلي
کوونک�و ت�ه د ن�ادولتي زرو ن�ه  زي�ات ل�ه ښ�وونځي پ�اتې زده ۵۱ل�ړۍ ل�ه   د چټک�و زده ک�ړو د پروګ�رام

دغه زده کونکي چې عموما د شامليدو . مؤسسو په مرسته د پوهنې وزارت تر نظارت الندې پر مخ ځي
څخه لوړ وي د معمولې اندازې څخه په لنډه موده کې خپل�ې اساس�ې زده  ۱۳په وخت کې يې عمرونه د 

 . کړې سرته رسوي
، ک��وچي او د ن��ورو ځ��انګړو اړتي��اوو لرونک��و زده ال ت��ر اوس��ه ه��م د معلول��و او معيوب��و، ذهن��ي کمزوتي��ا

همدا المل دی چې د پوهنې وزارت د دې اړتيا د حل . کوونکو د معلوماتو دقيقه شميره په الس کې نشته
ز کال په نومبر کې ۲۰۰۸په موخه نه شي کوالی ددغه ډول ماشومانو لپاره  يو منظم پالن ولري، خو د

انس وروسته د پوهنې وزارت ژمنه کړي�ده، چ�ې ټول�و ماش�ومانو ت�ه د ښوونې او رزونې نړيوال له کنفر
 .چاپيريال چمتو کړي به مناسب او هر اړخيز ښوونيز
د ه��ر (پ��الن ي��ا نقش��ه ک��ې ځ��انګړو زده ک��ړو ت��ه د رس��يدو الرې لپ��اره د د پ��وهنې وزارت پ��ه خپ��ل ن��وي 

د  .وړه ک�ړې دهپ�ه همک�ارۍ س�ره ج�)  IECWGپ�وهنې او روزن�ې د همغ�ږۍ ک�اري ګ�روپ ي�ا  اړخيزې
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د اه�دافو د الس�ته ) ښ�وونه او روزن�ه د ټول�و لپ�اره( ماشومانو مناسبه او هر اړخيزه پوهنه او روزن�ه  د 
ددې په اساس ، هر اړخيزه ښوونه او روزن�ه ددې پ�الن . راوړلو لپاره د ښو ګامونو څخه شميرل کيږي

و او د هراړخي��زه ښ��وونې او د ض��رورتونو د ارزون��( او نقش��ې پ��ه مطابق��ت س��ره ، لک��ه څنګ��ه چ��ې د 
د پراختي���ايي بس���پنه .  ل ک���ال لپ��اره طرح���ه ش���وی او پل��ې کي���ږي۱۳۸۸د )  NRAAIE–ح���ق روزن��ې د 
 . همکارانو هم اوسمهال ددغه پالن څخه مالتړ کړی دی/ ورکونکو

ځانګړي ښوونځي په پام ک�ې د ځانکړو زده کړو رياست او  د پوهنې وزارت په خپل نوي تشکيل کې   
هم��دا راز د ځ��انګړو او خاص��و اړتي��ا لرونک��و زده کوونک��و د ښ��وونيزو توک��و د پراختي��ا پ��ه . دیني��ولی 

موخه د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست کې د ځانکړو زده کړو د پراختيا امريت هم په پام کې ني�ول 
 .شوی

 
  :له پولو اخوا او خصوصي ښوونځي

د عم��ومي زده ک��ړو  ۱۵۹چ��ې ت��ر اوس��ه  د خصوص��ي ښ��وونځيو مؤسس��و مق��رره چمت��و او من��ل ش��وې، 
 ۳۷۱۸۰خصوصي ښوونځي جوړ اوپه کار اچول شوي دي، چې د دې ښوونځيو په فع�ال کي�دو س�ره د 

هم��دا راز د خصوص��ي ښ��وونځيو د . تن��و زده کوونک��و ت��ه د ښ��وونې او روزن��ې زمين��ه براب��ره ش��وې ده
 .جوړ شوی دی جوړولو او څارنې په موخه له پولو اخوا او د خصوصي ښوونځيو امريت

ښوونځي په پاکستان ک�ې ثب�ت او راجس�تر ش�وي، ۳۳۸ښوونځي په ايران او ۱۵۳تر اوسه له پولې اخوا 
 . زده کوونکي په دغو ښوونځيو کې د ښوونې او روزنې الندې دي ۱۳۱۲۴۰چې د 

 
 :له لرې زده کړې

کوونک�و، ښ�وونکو او  د عامه  پوه�اي د پروګرامون�و س�ربيره د زدهښوونيز او روزنيز راديو تلويزون  
د ښ�وونيز او  روزني�ز تل�ويزون ځين�ې . سواد زده کوونک�و لوي�انو  لپ�اره ښ�وونيز پروګرامون�ه ه�م ل�ري

. تدبير منزل، د ښ�وونځي زن�ګ، زده ک�ړو چ�ې ورزده ک�ړو، د پ�وهنې غ�ږ: پروګرامونه عبارت دي له 
تونو لپ�اره خپرون�ې ل�ري، پ�ه س�اع۶ښوونيز او روزنيز تلويزون يوازې د کابل په ښار او والي�ت ک�ې د 

 .ساعته ښوونيز او روزنيز پروګرامونه خپروي۲۴داسې حال کې چې ښوونيزه او رزونيزه راديو 
 

 : له ښوونځي مخکې زده کړې 
د پوهنې وزارت په نوي جوړښت کې، د ښوونځي مخکې زده کړې د روزنيز پراختي�ايی  پروګرامون�و 

 . نصاب د پراختيا آمريت ورزيات شوی دی لپاره د ښوونځي مخکې زده کړې د ښوونيز
 

 ) :څرنګوالۍ( کيفيت 
ل ک��ال د ش��ميرنې پ��ر اس��اس د ټول��و زده کوونک��و نس��بت د ښ��وونکو پ��ر وړان��دې پ��ه مل��ي کچ��ه ۱۳۸۶د 

ل ۱۳۸۶د ي�ادولو وړ ده چ�ې د . دي، چې دا نسبت د پوهنې وزارت له معياري نسبت سره نږدې دی۴۰
وخوا د ښوونځي وړ ماشومان ، له ښوونځي څخه بهر وي او د دې سلنې شا۴۶کال شميرنې پر اساس د 

د واليتون�و پ�ه کچ�ه د زده . ماشومانو د جذب په صورت کې د زده کوونکو نس�بت ل�ه ښ�وونکو ل�وړٻږي
کوونکو نسبت د ښوونکي په پرتل�ه ډي�ر ت�وپير ل�ري، او پ�ه ځين�و واليتون�و ک�ې لک�ه هلمن�د، ننګره�ار او 

دي  ۵۶او  ۶۰او  ۷۰کي نس�بت ښ�وونکي  ت�ه ډٻ�ر ل�وړ او پ�ه ترتي�ب س�ره بادغيس ک�ې بي�ا د زده ک�وون
يرو کلونو کې د نا انډوله بستونو وٻش ، امنيت�ي س�تونزې اولي�رو س�يمو  په ت) مه شميره شکل وګورئ۶(

 .ته د کار لپاره د ښوونکو زړه نا زړه توب د دې ناانډولۍ اصلي الملونه دي
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 ل کال1386 ه کوونکي او ښوونکي نسبت،د واليتونو په ترتيب د زد – شکلم ۶

 
 کال شميرنه ل1386د پوهنې وزارت د : مأخذ

 
اوسمهال د زده کړې د پرٻښودلو او د ټولګي د تکرار ميزان ډٻر لوړ دی، اټکل کيږي چ�ې د افغانس�تان 

س�لنې او د تک�رار مي�زان پ�ه منځن�ۍ ۶په ښوونځيو کې پ�ه منځن�ۍ توګ�ه د زده ک�ړې د پرٻښ�ودلو مي�زان 
) محرومين(د پوهنې وزارت پاليسي دا ده چې هميشني ناسوب زده کوونکي . سلنې ته رسيږي۱۹وګه ت

ت��ر دري��و کلون��و پ��ورې د ښ��وونځيو د س��وبتيا پ��ه دفترون��وکې وس��اتل ش��ي او دا زده ک��وونکي د هغ��و زده 
 کوونکو په جدول کې راځي چې هماغه ټولګی بيا تکراروي، چ�ې پ�ه هم�دې دلي�ل د تک�رار مي�زان ل�وړ

زيات�ه ده ځک��ه ډي��رۍ  هغ�ه کس��ان چ�ې ن��وی ي��ې  ۶پ�ه  اص��ل ک�ې د زده ک��ړې د پرٻښ��ودلو س�لنه ل��ه . وي
 .ښوونځی پرٻښی وي ال تراوسه د ښوونځي د سوبتيا په کتاب کې د زده کونکي په توګه پاتې دي

 په افغانستان کې د زده کړې پرٻښ�ودلو بيالبي�ل الملون�ه دي، چ�ې ل�ه هغ�ې څخ�ه ک�والی ش�و د اقتص�ادي
ستونزو، د ښوونځيو ټيټ کيفيت، امنيتي ستونزو او د محلي او کليوالي رواجونه د ستونزو پ�ه توګ�ه ي�اد 

 .کړو
 

 :د زده کوونکو لپاره خدمتونه
زده کوونکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخ�ه، پ�ر ټول�و زده کوونک�و قرطاس�يه وٻش�ل ش�وي دي، 

ښوونځيو کې روغتيايي څانګې پرانيستل شوي دي او په ۸۰همدا راز د روغتيايي خدمتونو په موخه په 
ښوونځيو کې د لومړنيو مرستو خدمتونه فعال دي او د دې ښوونځيو ښوونکي د لومړنيو مرس�تو د ۵۴۰

همدا ش�ان ي�و ګرځن�د پ�ولي کليني�ک، چ�ې د غ�وږ، س�توني، . وړاندې کولو په برخه کې روزل شوي دي
ز کې  فعاله دي  او يو ډاکټر او يو مجهز موټر د روغتايی پزې، غاښونو او سترګو څانګې لري په مرک

سامانونو په لرلو سره تل د کابل د ښار او واليت لپاره د تيارسۍ په حال کې دی، سربيره پر دې په ه�ر 
 .ښوونځي کې درې کسان د لومړنيو مرستو د تر سره کولو په موخه روزل شوي دي

نکي بس�ت زي�ات ش�وی دی، او د دې الرښ�ود ښ�وونکي د ښوونځيو په نوي تش�کيل ک�ې د الرښ�ود ښ�وو
دن��ده دا ده چ��ې زده کوونک��و ت��ه د هغ��وی د چ��ار چلن��د، اخالق��و او زده  ک��ړو پ��ه اړه س��ال مش��ورې او 

همدا راز وزارت ددې ښوونکو لپاره د پاليسۍ چوکاټ  او د سال مشورو او الرښ�ود . الرښوونې وکړي
 .ښوونيزې توکې ته پراختيا ورکړې ده

 
 : يزه څارنه ښوون
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تنه د څارنې او نظارت په موخه ګمارلي او د څارنې غ�ړي پ�ه ټ�وليز ۲۳۴۳وزارت د ولسواليو په کچه 
د ښ��وونيزې څ��ارنې ک��اري سيس��تم او د اص��الحې نظرون��و د راپ��ور . تن��و رس��يدلی دی۳۶۰۰ډول ت��ر 

وونځيو پ�ه  د څ�ارنې غ�ړي د څ�ارنې پ�ه وخ�ت ک�ې  د ښ�. ورکونې او ټولونې منظم سيستم وجود نه لري
اداري چارو، په ځانکړې توګه په فورمو، د ښوونځيو پ�ه اداري کت�ابونو ل�ه ح�ده زي�ات ټينګ�ار ک�وي، د 

ظ�ارت د غ�ړو دن�دې او نولسواليو د مديريتونو، د واليتونو د رياستونو او د مرکز د رياستونو د څ�ارنې 
ونو دقيقه څيړنه او مطالع�ه ن�ه د څارنې د غړو د راپور. واضح نه دي او ټول يو ډول کار تر سره کوي

د څارنې غړي په ځانګړې توګه په کليوالو  سيمو کې ترانسپورتي خدمتونو ته السرسي . تر سره کيږي
همدا راز په عمومې ډول د څارنې غړي د ښوونکو د مسلکي الرښوونې او څارنې وړوال�ۍ  د . نه لري

د عم��ومي زده ک��ړو څخ��ه د  . ړه ن��ه ل��ريښ��وونې د طريق��ې او ن��ورو ښ��وونيزو او روزني��زو مس��ايلوپه ا
څارنې سيستم د ښوونکي د ښوونې او روزنې له  نصاب سره له همغ�ږۍ او همک�ارۍ پرت�ه عم�ل ک�وي 

 .او د څارنې نتائج د ښوونکي د ښوونې او رزونې له نصاب سره په هيڅ ډول نه دي يو ځای شوي
 :د همغږي او  مديريت

د . ې ک�ړي ټول�و ښ�وونځيو ک�ې د ښ�وونځيو ش�وراګانې ج�وړد پوهنې وزارت په پ�ام ک�ې ل�ري چ�ې پ�ه  
ش��وراګانې ج��وړې ش��وې دي، چ��ې ل��ه  ۸۰۰۰ زي��اتو ښ��وونځيو ک��ې   ۸۰۰۰ل ک��ال ت��ر پاي��ه ل��ه ۱۳۸۷

او ت�ر . روزنې وروسته ، د بيار رغونې او د ښوونځي د کيفيت د پراختي�ا پ�الن ي�ې عم�ال پل�ي ک�ړي دي
ن�ه ډال�ر ت�ر الس�ه ک�ړي، چ�ې د ښ�وونځيو د وداني�و پ�ه ميليو ۵٫۱۱و ت�ر اوسه د ښ�وونځيو دغ�و ش�وراګان

پراختيا، د ميزونو او څوکي�و د برابرول�و، البراتوارون�و، کمپيوټرون�و، د ښ�وونکو د روزن�ې او د ن�ورو 
د ي�اده ول�و وړ ده چ�ې ال ت�ر اوس�ه ه�م د ښ�وونځيو . ښوونيزو تجهيزاتو په برابرول�و ک�ې ي�ې لګ�ولي دي

د واليتون�و د مس�توفيتونو ل�ه الرې د پيس�و سس�ت . ونو ته اړتيا ل�ريډيرۍ شوراګانې روزنيزو پروګرام
 .ليږد، د ښوونځيو د شوراګانو د مرستې په توزيع کې د ستونزو المل ګرځيدلی دی

همدا راز له واليتي شوراګانو سره د مرستو په لړ کې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې ت�ه د ع�امو 
ک�ې ي�و ع�الم ګوم�ارلی ترڅ�و خلک�و ت�ه د اس�الم د مب�ارک دي�ن د  خلکو د هڅونې په برخه په هر والي�ت

الرښوونو په رڼا کې د ښوونځيو د خونديتوب او ساتنې او د ښوونې او روزن�ې پ�ر ل�ور د هڅ�ونې ل�ړۍ 
د ښوونځيو مشورتي او حمايتی ش�وراګانو پ�ه ډي�رو س�يمو ک�ې د ښ�وونځيو پ�ه س�اتنه او د . پر مخ بوځي

 .مهم  رول لوبولی او د امنيتي پيښو کچه يې را ټيټه کړې دهمسائلو په درک او کابو کې 
په نوي تشکيل کې د وزارت په مرکز کې يو رياست او په واليتونو کې د ساتنې او مصؤنيت مديريتونه 
جوړ شوي، چې د ښوونځيو، زده کوونکو او د پوهنې وزارت د منسوبينو مصؤنيت او ساتنه تامين 

همدا راز په نوي . ائل چې په ساتنه او مصؤنيت کې رول لري وڅيړيکورني او بهرني هغه مس. کړي
تشکيل کې په هر واليت کې د امنيتي چارو يو همغږی کوونکی د پوهنې په رياست کې ټاکل شوی دی، 

دغه امنيتي همغږي کوونکي د امنيتي پيښو د څيړنې او راپور ورکونې او  ښوونکو او سر ښوونکو ته  
دا ستراتيژي نه يواځې امنيتي مسائلو ته ځانګړی شوی بلکې . ښوونې مسؤل دي په امنيتي چارو کې د

د طبيعي او عمومي پيښو لکه د روغتيا او د پاکې او صحي اوبو او داسې نورو مسائلو ته هم پکې 
 .اشاره شوی ده

 
3Tیاسالمي زده کړ: 

 :اسالمي زده کړو ته السرسی
الحاقي��ه  تاس��يس ش��وي ۱۷دارالحفاظون��ه او ۸۴س��ې، مدر۳۶۹، )دوه ښ��ځينه(دارالعلومون��ه ۴۱ت��ر اوس��ه 

اوس�مهال پ�ه ه�ر . ت�ه رس�يږي ۵۱۱دي، چې په نتيجه کې د اسالمي زده ک�ړو د مؤسس�و عم�ومي ش�مير 
واليت کې لږ تر لږه يو دارالعلوم شته دی، خو په کابل، پروان، پنجش�ير او  بدخش�ان ک�ې ل�ه ي�وه زي�ات  
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لپاره دوه دارالعلومونه شته، چې يو ي�ې پ�ه کاب�ل او ب�ل ي�ې پ�ه  اوسمهال د نجونو. دارالعلومونه  شته دي
هم�دا راز پ�ه کاب�ل، ه�رات، بل�خ، . سربيره پر دې په هره ولس�والۍ ک�ې ي�وه مدرس�ه ش�ته. پروان کې دی

 .خصوصي مدرسو د فعاليت اجازه تر السه کړي او له وزارت سره ثبت دي۱۰پنجشير او بدخشان کې 
ديني مدرسې شته  چ�ې پک�ې د ق�رآن ک�ريم زده ک�ړې او دين�ي ض�روري  اوسمهال يو زيات شمير محلي

دا ډول ښ�وونه پ�ه .  مسئلو ښوونه په رواجي ش�کل ت�ر س�ره کي�ږي، چ�ې دا مدرس�ې اوږدې س�ابقې ل�ري
دا مدرس�ې چ�ې د رس�مي مدرس�و ل�ه نص�اب س�ره . جوماتونو کې د مال امامانو په واسطه تر سره کي�ږي

ټ کوالی شي د رسمي فعاليت جواز د خصوصي مدرس�ې پ�ه توګ�ه سمې وي، د خپل غوښتنليک پر بنس
 .د پوهنې له وزارت څخه تر السه کړي

ل کال کې د پوهنې وزارت او د عربي هيواد مصر د االزهر پوهنتون ت�ر م�نځ د ش�وي ت�ړون ۱۳۸۸په 
تن�ه ۴۵پر بنسټ د االزهر انسټيټيوټ دکابل پ�ه ښ�ار ک�ې ج�وړ ش�وی دی، چ�ې پک�ې د ت�دريس پ�ه موخ�ه 

تنه ۲۴۰په دې انسټيټيوټ کې اوسمهال . صري استاذان د نوموړي پوهنتون په مرسته هيواد ته راغليم
 .زده کوونکي په اتو ټولګيو کې زده کړې تر سره کوي

ل ک��ې ل��ه ش��اوخوا ۱۳۸۵د زده کوونک��و ش��مير پ��ه ک��ال ) مدرس��و او دار العلومون��و(د اس��المي زده ک��ړو 
س�لنه ي�ې ۵ل ک�ې رس�يدلی دی، چ�ې ۱۳۸۷زرو ت�ه پ�ه ک�ال ۱۰۶زره زده کوونکو څخ�ه څ�ه د پاڅ�ه ۵۸

    ل ک����ې ۱۳۸۷د زده کوونک����و ش����مير پ����ه ک����ال ) م ټولګي����و۱۴م او ۱۳(د دارالعلومون����و . نج����ونې دي
 )م شميره جدول ته وګورئ۳. (سلنه يې نجونې دي۶تنو ته رسيدلی دی، چې نږدې ۱۷۹۱

 نکو شميراسالمي زده کړو د مؤسسو، زده کوونکو او  ښوو د -جدولم ۳
 د اسالمي زده کړو د مؤسسو شمير د زده کوونکو شمير د ښوونکو شمير

 مدرسې دارالحفاظ دارالعلوم الحاقيه مجموع نارينه  ښځينه مجموع نارينه  ښځينه مجموع
4144 52 4092 106156 5299 100857 511 17 41 84 369 

 ل کال د پوهنې وزارت شميرنه۱۳۸۷د : مأخذ
 

دا ک��ار . س��لنه دی۵ک��ړو ک��ې د ښ��ځينه زده کوونک��و ش��مير ډي��ر ټي��ټ دی، چ��ې ش��اوخوا  پ��ه اس��المي زده
بيالبيل الملونه لري، لکه د نجونو د ښوونې او رزونې په اړه د کورنيو مينه نه درلودل او همدا راز پ�ه  
 دارالعلومونو کې د ښځينه ښوونکو د شمير ټيټ�والی، چ�ې اوس�مهال پ�ه ش�ته مدرس�و دارالعلومون�و ک�ې د

 .سلنه ښځينه ښوونکې دي۱اسالمي زده کړو له استاذانو څخه يوازې 
ل کال پورې ل�ه دوه زرو زي�ات ن�وي ښ�وونکي ګوم�ارل ش�وي دي او د ۱۳۸۷ل کال څخه تر ۱۳۸۵له 

رس�يږي، چ�ې ) ي�ې ښ�ځينه دي۵۲چ�ې ي�وازې (تن�و ت�ه ۴۱۴۴اسالمي زده کړو د ښوونکو ټ�وليز ش�مير 
ش�مير ) م فارغين او يا له هغه څخه لوړ۱۴د (ره د مسلکي استاذانو يوازې د مدرسو او دارالعلومونو لپا

م ۱۴س�لنه ښ�وونکي د ۲۲ل کال کې ي�وازې ۱۳۸۷، په ښاييګراف م  ۷ لکه څنګه چې الندينۍ . لږ دی
د ش��رايط وړ ښ��وونکو د س��اتنې او  .م ټ��ولګي ف��ارغين دي۱۲س��لنه ي��ې د ۶۸ټ��ولګي ف��ارغين او ش��اوخوا 

ټ��ولګي ف��ارغ التحص��يل  ۱۴س��انس د درج��ې لرونک��ي ښ��وونکي او ي��ا د تن��ه د لي ۷۵۰ج��ذب پ��ه منظ��ور 
 . اضافې معاش السته راوړي

 
 
 
 
 

 وضعيتد ښوونکو تحصيلي  -شکلم ۷
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 ل کال د پوهنې وزارت شمېرنه۱۳۸۷د : مأخذ

 
 :د تعليمي نصاب پراختيا او روزنيز توکي

. خوا ت�اليف ش�وي وو لوس�تل کي�ږياوسمهال په ديني مدرسو کې هغه کتابونه چې د ديني علماوو لخوا پ
دا کتابونه له آزاد ب�ازار . دا کتابونه درسي کتابونه نه دي او د يوه منظم نصاب پر بنا نه دي برابر شوي

 . څخه پيرودل شوي او پر مدرسو وٻشل شوي دي
د اس��المي زده ک��ړو د ښوونيزنص��اب او روزني��ز توک��و پراختي��ا د ښ��وونيز نص��اب د پراختي��ا د فرع��ي  

ل ک�ال ۱۳۸۶په . ګرام په غاړه دی چې دا کار د اسالمي زده کړو د پروګرام په همغږۍ سره کيږيپرو
م ټولګي�و پ�ورې د درس�ي مفردات�و چوک�اټ د هي�واد د ۱۴م څخ�ه ت�ر ۷کې د نصاب او د ديني مدرسو له 

دواړو رسمي مذهبونو پر بنسټ د هيواد د ديني علوم�و د متخصص�ينو پ�ه مرس�ته د ي�وې مل�ي مش�ورتي 
په نوي نصاب کې په ديني علومو سربيره، رياض�ي، س�اينس، خ�ارجي ژب�ې . پروسې له الرې جوړ شو

 .او د کمپيوټر زده کړه هم شامله ده
څخه زيات دي په عربي او مل�ي ژب�و د ۲۰۰م ټولګي پورې  د کتابونو تاليف، چې له ۱۴م څخه تر ۷له 

سلنه يې پر مخ تللې، چ�ې څ�ه برخ�ه ب�ه ۷۵متخصصينو لخوا دوام لري او شاوخوا ۶۵اسالمي علومو د 
د اسالمي زده کړو متخصصين د تعليم�ي نص�اب د پراختي�ا . ل  کال کې چاپ ته چمتو شي۱۳۸۸يې په 

په رياست  کې په کار بوخت دي، څو د هغو متخصصينو په مرسته چې د عمومي زده کړو د ښوونځيو 
 .ي زده کړو درسي کتابونه تاليف کړيد درسي کتابونو د تاليف په  برخه کې کار کوي، د اسالم

د اسالمي زده کړو د درسي کتابونو د تاليف د متخصصينو کموالۍ، د نصاب د پراختيا د متخصصينو د 
س��ويې ټيټ��والی، د چ��اپ د ب��وديجې لږوال��ی، د درس��ي کت��ابونو اخس��تنه  او وٻ��ش، د کت��ابونو د چ��اپ د 

مي زده کړو د درسي کتابونو د پراختيا، چاپ او تدارکاتو اوږده پروسه او د متخصصينو ګمارنه د اسال
 .وٻش پر وړاندې له اساسي ستونزو څخه دي

 
 :د اسالمي زده کړو د ښوونکي روزنه

د دارالعلومونو په نوي تعليمي نصاب کې پر اسالمي مضمونونو سربيره د پيداګوژۍ، اروا پيژندنې او 
او د کمپيوتر ښوونه هم په پام کې نيول  د ښوونې الرې چارې ، ساينس ، رياضيات او بهرني ژبو

شوې ده،  او د څوارلسم ټولګي له فارغانوڅخه هيله کيږي چې د ښوونې مهارتونه هم ولري او له 
تر اوسه  د يادولو وړ ده چې ال. فراغته وروسته وکوالی شي د يو ښوونکی په توګه دنده تر سره کړي
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د داخل د خدمت  پروګرامونه د مدرسې د ښوونکو د  په موجوده دارالعلومونو کې د ښوونکي د روزنې
 .سويې د لوړولو په موخه نشته

که څه هم د مسلکي ښوونکو د سويې د لوړولو او پرمختګ په اړه عامه پروګرامونه نشته، خو په دې 
تنه ښوونکي د تدريسي ميتود د زده کړې په موخه د ايران  ۵۰ .اړه بيالبيل فعاليتونه تر سره شوي دي

واليتونو د مدرسو مديرانو ته د ادارې او منجمنټ په اړه ښوونيز ۳۴د . واد ته ليږدول شوي ديهي
تنو ښوونکو د ښوونکي د روزنې د ۳۴د واليتونو د مرکزي دارالعلومونو. سيمينار جوړ شوی دی

د تحصيلي بورسونو په مرسته . ورځې ميتوديکه روزنه تر سره کړي دي۱۰رياست په مرسته 
تنه د  ۴۵تحصيل د پرمختګ په موخه د ليبيا، کويت او مصر هيوادونو ته استول شي دي او تنو د ۱۲۳

  .مصري االزهر پوهنتون استاذان د تدريس په موخه د مرکز په دارالعلومونو کې ګمارل شوي دي
 

 :څارنه  ښوونيزه
دارالعلومون�و د د مدرس�و او . څارنه د ښوونې او روزنې د مديريت يو له مهمو اصولو څخ�ه بل�ل کي�ږي

تدريسي او اداري ستونزو د حل په موخه به د اسالمي زده کړو د څارنې غړي په کال ک�ې دوه ي�ا درې 
ځلې د مدارسو څخه د اړتيا سره سم کتنه کوي او د مدرسې ښ�وونکي، م�ديران او اداري مس�ؤلين ب�ه ل�ه 

. ه الزم��ې مش��ورې ورک��ويلوايح��و او مقررات��و خب��روي او د اداري او تدريس��ي کړن��و پ��ه اړه ب��ه ورت��
تنه د مسلکي غړي په توګ�ه د اس�المي زده ک�ړو پ�ه رياس�ت ک�ې د څ�ارنې دن�ده ت�ر ۴۰اوسمهال شاوخوا 

 .سره کوي
اوس�مهال ل�ه مدرس��و او دارالعلومون�و څخ�ه د څ��ارنې او نظ�ارت ک��اري سيس�تم نش�ته او پ��ه مرک�ز ک��ې د 

يتون�و د پ�وهنې پ�ه رياس�تونو ک�ې د څارنې د غ�ړو ش�مير بس�نه ن�ه ک�وي، چ�ې پ�ه ن�وي تش�کيل ک�ې د وال
 .اسالمي زده کړو د څارنې په موخه دوه تنه مسلکي غړي په پام کې نيول شوي دي

 
 :مديريت او همغږي

په مدرسو او دارالعلومونو کې بايد ښوونه  د پوهنې وزارت له پروګرامونو سره سم په يوه بڼه ت�ر س�ره 
م��ديريت  پ��ه ک��اري لومړيت��وب ک��ې موجودي��ت  ش��ي، ن��و د اس��المي زده ک��ړو د پروګ��رام همغ��ږي او

 .لري،ترڅو د ټول هيواد په کچه د اسالمي زده کړو پروګرام په يوه او متوازن بڼه تر سره شي
د اسالمي زده کړو عالي شورا د اسالمي زده کړو د نظام د تنظيم او سمونې او ل�ه اس�المي زده  ک�ړو د 

او ل��ه هي��واده  به��ر او خصوص��ي مدرس��و زده  ل ک��ال ک��ې ج��وړه ش��وې ده۱۳۸۶څ��ارنې پ��ه موخ��ه  پ��ه 
 .کوونکو ته د تصديق پاڼو مقرره چمتو شوې ده

ډٻرئ عالمانو خصوصي زده کړې تر سره ک�ړې او د پ�وهنې ل�ه وزارت س�ره د خپل�ې تعليم�ي س�ويې د 
تنو څخه په مرکز او واليتونو کې د سويې  ۵۱۵۳۲ثبتولو او ارزونې غوښتونکي دي، چې تر اوسه له  

م ټولګي په سويه ۱۴تنه د ۳۰۴۰م ټولګي په سويه او ۱۲تنه د ۷۰۹۲بيت آزموينې اخيستل شوې او د تث
دا ډول خل�ک ک�والی ش�ي د ښ�وونکي ي�ا د . ثبت او منل شوي ، او ورته تصديق پاڼې ورکړل ش�وي دي

 .دولت د مامور په توګه په دولتي ادارو کې دندې تر سره کړي
ه براب�ر ن�ه وو مش�وره ورک�ړل ش�وه چ�ې خپ�ل مهارتون�ه غښ�تلي هغه ګډونکونکو ته چې د شرايطو س�ر

 .کړي ترڅو په راتلونکي آزموينه کې بريالي شي 
د پراختيايي بوديجې لږوالي د دې پروګ�رام ي�و ل�ه س�ترو س�تونزو څخ�ه ده، چ�ې د پروګ�رام د پراخت�ايی 

وګ�رام پ�ه پراختي�ا ک�ې پالن مخه يې نيولې ده، تر دې چې اسالمي هيوادونه هم د اس�المي زده ک�ړو د پر
 .فعاله ونډه نه اخلي
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 نصاب پراختيا ښوونيزد 
 

 نصاب او درسي کتابونو پراختيا او بيا کتنه ښوونيزد 
د تعليم��ي نص���اب رياس��ت د عم���ومي او اس���المي زده ک��ړو د پروګرامون���و د نص��اب د پراختي���ا مس���ؤل 

او ل�ه ښ�وونځي مخک�ې زده ددې رياست دوه واحدونه د هر اړخيزه زده کړې، ځانګړي زده ک�ړې .دی
 . کړو ته نصاب تياروي

عنوانه درسي کتابونه د اول څخ�ه ۱۰۹د لومړنۍ دورې نوي درسي مفردات او نصاب پراختيا کړې او 
د . دا کتابونه چاپ او وٻشل شوي دي، او په ښوونځيو کې تطبيقيږي. ټولګي پورې تاليف شوي وو۶تر 

 .ټولګيو پورې  تاليف شوي دي۶څخه تر عنوانه کتابونه د اول  ۸۹ښوونکي الرښود 
ټولګي��و لپ��اره د ن�وي تعليم��ي نص��اب او د درس�ي مفردات��و چوک��اټ ۱۲څخ��ه ت�ر  ۷د عم�ومي زده ک��ړو د 

ټ�ولګي پ�ورې د ښ�وونکي د  ۱۲څخ�ه ت�ر  ۷عنوانه درسي کتابونو ت�اليف او د  ۴۰۰چمتوشوی دی او د 
څخه  ۷د  سلنه پرمختګ يي کړی دی۴۰ الرښود کتابونه د نوي تعليمي نصاب سر سم پر مخ  ځي، چې

الرښوده ب�ه ډي�ر  ۶او د البراتوار . ل کال کې چاپ ته ورسيږي۱۳۸۸ټولګي پورې کتابونه به په  ۹تر 
 ۱۲څخ�ه ت�ر  ۷د يادولو وړ ده چې د عم�ومي زده ک�ړو د .  زر تيار او ښوونکو ته به په الس ورسيږي

 .و سمونه تر سره شوې، او چاپ او ووٻشل شولعنوانه درسي کتابونو ايډيټ ا۱۴۷ټولګيو لپاره د 
ټولګي��و پ��ورې ۱۴څخ��ه ت��ر ۷ل��ه ) د حنف��ي او جعف��ري فقه��ې پ��ر بنس��ټ(هم��دا راز د دين��ي مدرس��و لپ��اره 

درس��ي کتابون��ه ت��اليف او هم��دې ټولګي��و ت��ه د ۲۹۸تعليم��ي نص��اب او درس��ي مف��ردات ترتي��ب ش��وي  او 
 . ر يې بشپړ شوی دیسلنه کا۵۰ښوونکي د الرښود کتاب چارې روانې دي، چې 

د پوهنې په نوي نصاب کې معاصر علمي معيارونه په پام کې نيول شوي دي او پکې د روزنې له فعالو 
هم�دا . ميتودونو کار اخيستل شوی، چې هر لوست د موخو، درسي متن، فعاليت او ارزونې برخې ل�ري

روغيتايي پوه�اوي، د س�اري  د بشر حقونه، د جنسيت يووالۍ،: راز هر اړخيزه او عام موضوعات لکه
ناروغيو او نشه يي توکو ضررونه او د پاک چاپيريال س�اتنې پ�ه ن�وي تعليم�ي نص�اب ک�ې ش�امل ش�وي 

 .دي
کتابون�ه ۱۶د دريمې ژبې د ښوونې او د ښوونکو د الرښود د کتابونو تاليف دوام لري، چې تر اوسه يې 

يري، ازبک�ي، ترکمن�ي، بل�وچي او نورس�تاني دا کتابون�ه پ�ه پ�ام. يې تر کار الن�دې دي۶۸بشپړ شوي او 
 .ژبو تاليفيږي

پ��ه  ځين��و څ��انګو ک��ې د نص��اب د پراختي��ا د ک��درونو د س��ويې ټيټ��والی او د تعليم��ي نص��اب د پراختي��ا د 
رياست د ځينو مؤلفينو د علمي استعداد کم والۍ او له بهرنيو مراجعو د ګټې اخيستنې ن�ه ت�وان د نص�اب 

هم��دا راز پ��ه ټول��و څ��انګو ک��ې د مناس��بو او اړو . ل��ړ س��تونزې پي��دا ک��ړې ديد پراختي��ا پ��ر وړان��دې ي��و 
مراجعو نه شتون يا دا چې ډيرئ مؤلفين او متخصصين کمپيوټر او انټرنيټ ته السرسی نه لري او يا په 

 .بهرنيو ژبو نه پوهيږي، ځکه نشي کوالی چې له بهرنيو سرچينو څخه ګټه واخلي
 

 :تګ د ارزونې د سيستم پلي کول او پراختياد زده کوونکو د روزنې د پرمخ
ټولګی څخه د پورته  ټولګيو زده کونکي  د خپلو اړونده ټولګيو د ټول�و  څلورمپه هر ښوونيز کال کی د 

مضامينو دوه ازموينی ترسره کوي چې يو ازموينه يي د کال په مينځ او دوهم ازموينه يی د کال په پای 
ده ښوونځيو د ښوونکو لخوا جوړيږي، د ښوونکو الرښود کتابون�ه د د ازموينې پوښتنې د اړون. کې وي

ښوونکو سره مرسته کوي ترڅو د هغه زده کوونکو شمير چې په هر درس کې د ټاکل شويو اهدافو  ته 
په هغه صورت ک�ې چ�ې زده ک�ونکی ل�ه دوو څخ�ه پ�ه زي�اتو مض�امينو . السرسي پيدا کړی وي وپيژني

ول�ې هغ�ه زده ک�ونکي . سه کړی وي بايد اړونده ټ�ولګی بي�ا دس�ره وواي�یڅخه ټيټه نمره ترال ۵۰کې له 
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مياش�تو  ۳-۲څخ�ه کم�ې نم�رې ترالس�ه ک�ړي وي وروس�ته ل�ه ي�و  ۵۰چې په يو يا دوو مض�امينو ک�ې د 
تي��ارۍ دورې څخ��ه د اړون��ده مض��امينو ازموين��ه بي��ا ترس��ره ک��وي او د بري��اليتوب پ��ه ص��ورت ک��ې ل��وړ 

 . ټولګي ته ځي

کې د زده کوونکو د زده کړې د ارزونې کچه د هغه ازموينې له الرې معلوميږي، چ�ې  په اوسني حالت
پ��ه محل��ي کچ��ه پ��ه ه��ر  ښ��وونځي ک��ې طرح��ه او پل��ي کي��ږي او دا معي��اري ن��ه دی، او د ي��و ښ��وونځي د 

په نتيجه کې د زده کونکو د پرمختګ حقيقي س�طحه پ�ه . ازموينې طريقه د بل ښوونځي څخه توپير لري
ه  پيدا کيږي او د زده کونکو د پرمختګ س�طحه پ�ه مختلف�و س�يمو ک�ې د هغ�وی د نمرات�و پ�ه سمه توګه ن

او په نتيجه کې معياری ارزونو ته اړتيا ده ترڅ�و د زده کونک�و . نظر کې نيولو سره س يوشان نه وي  
 . د زده کړې واقعي سطحه معلومه شي

ي�ارونو، څيړن�ې او ارزون�ې رياس�ت ج�وړ د تعليمي نصاب د پراخيتا د رياست په ن�وي تش�کيل ک�ې د مع
شوی، ترڅو د زده کوونکو د زده کړې د پرمختګ اړوندو مسايلو ته السرسي وکړي او د ملي ارزونې 
د سيستم دپراختيا چې د س�والونو د تي�ارولو پ�ه بان�ک ک�ې ش�امل دی ، د درس�ي کت�ابونو د ت�اليف د پ�وره 

 .کيدو وروسته به ترسره کيږي
 

 :ي ملو توکو چاپ او وٻشد کتابونو او درس
ر يل ک��ې پ��ه ډيرزي��ات ش��م۱۳۸۷د پ��وهنې وزارت د پ��وهنې پ��ه ت��اريخ ک��ې د ل��ومړي ځ��ل لپ��اره پ��ه ک��ال 

ميليونه ټوکه چاپ ۳۸ټولګي پورې  ۶څخه تر۱عنوانه نوي کتابونه يې له ۱۰۰. کتابونه چاپ او ووٻشل
ابون�ه ي�ې د ث�انوي دورې لپ�اره عنوان�ه کت۱۴۷او د لومړنۍ دورې پر زده کوونکو يې ووٻشل همدا راز 

زره ټوک�ه د څل�ورم ټ�ولګي د ساينس�ي ۲۵  .ميليون�ه ټوک�ه ي�ې چ�اپ او وٻش�ل ش�وي۲۳بيا ځلي وکت�ل او 
زره ټوکه د ساينسي مضمونونو ۱۵تجربو الرښود کتابونه په پښتو اودري ژپو چاپ او وٻشل شوی، او 

 .چمتو ديچارتونه په مرکز او واليتونو کې پر ښوونځيو د وٻش لپاره 
د درس��ي کت��ابونو د وٻ��ش او ترتي��ب پ��ه موخ��ه د زده کوونک��و منظم��ه او دقيق��ه ش��ميره  د دې رياس��ت پ��ه 

معي�اري ) . د معارف د ادارې د معلوم�اتی سيس�تم اړون�ده برخ�ې ت�ه مراجع�ه وک�ړئ( السرسي کې نشته
موينې په ډول تر کار معلوماتي بانک د درسي کتابونو د تسليمۍ او وٻش په موخه د پراختيا پر لور د از

 .الندې دی
 :په درسي او ښوونيزو توکو د ښوونځيو او مدرسو سمبالښت

تن��و ښ��وونکوو د س��اينس او رياض��ياتو پ��ه برخ��ه ک��ې د البراتوارون��و او ن��ور ۳۷۹۲هم��دا راز ت��ر اوس��ه 
تن�و مستحض�رو ښ�وونکي  د زده ۱۸۵۰ښوونيزو توکو په برخه کې روزنه تر سره  کړې او همدارنګه 

 .کو د ساينسي څيړنو او تجربو په برخه کې د روزنې او الرښوونې په موخه ګومارل شوي ديکوون
سلنې منځني او ثانوي ښوونځي په  البراتوارونو او لس س�لنه د عم�ومي زده ۱۲ل کال کې تر ۱۳۸۷په 

د بوديجې کموالی د دې المل ش�وی چ�ې وزارت دې ټ�ول . کړو ښوونځي په کتابتونونو سمبال شوي دي
 .ونځي په دې توکو سمبال کړيښو

اوسمهال له يو پلوه د رياضي او ساينسي مضمونونو د تدريس په اړه د ارزونې اغيزمن سيستم نش�ته او 
 .له بل پلوه د واليتونو په کچه د ساينس او رياضياتو د څارنې مسلکي غړي کم دي

 : د وړتيا لوړوالی
سره اشنا نه دي ، نو له همدې امله  لږ تر لږه   ډٻری ښوونکي د نوي درسي نصاب له کتابونو د ښوونې

له هر واليت څخ�ه څل�ورو تن�و الرښ�وونکو د ل�ومړنۍ دورې ل�ه نوي�و کت�ابونو څخ�ه د ګټ�ې اخيس�تې پ�ه 
موخه زده کړې کړې او دا الرښوونکي د واليتي الرښوونکو په مرسته ټولو ښ�وونکو ت�ه ن�وي کتابون�ه 

 .ورپيژنلی دی
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منسوبين د ارزونې دقيق سيستم نه لري، همدا راز د تعليمي نصاب د رياس�ت  د تعليمي نصاب د پراختيا
او د ساينس دمرکز د کارمندانو د وړتيا د لوړوالي لپاره هر اړخيز اوږدمهاله پروګرام په پام کې نه دی 

د  او د وړتيا د لوړوالي لپاره کافي بوديج�ه نش�ته، خ�و ل�ه دې س�ره،  د کارمن�دانو او مؤلفين�و. نيول شوی
 :وړتيا النديني بيالبيل فعاليتونه تر سره شوي دي

مؤلفين اوکارمندان د درسي کتاب ليکنې، د ښوونکي د الرښود  ۷۲د نصاب د پراختيا  •
جوړونې او د ګرافيک او ډيزاين په برخه کې د دوه نيمو مياشتو لپاره د ايران په هيواد کې 

ټولګيو لپاره نوي درسي کتابونه تاليف  ۹ -۷علمي زده کړې تر سره  کړې، چې تر اوسه يې د 
 .کړي دی

کارمندانو د درسي کتابونو د مفرداتو د جوړونې په برخه کې د اردن په  ۴۳د نصاب د پراختيا  •
 .هيواد کې زده کړې تر سره کړې ده

تنو د کتاب ليکنې په برخه کې د يوې مياشتې لپاره د اردن په هيواد کې زده کړې  ۶۲همدا راز  •
 .ې دهسرته رسول

تنه کارمندان او ښوونځيو ښوونکو د درسي کتابونو د معيارونو او ۲۰۰د نصاب د رياست  •
د دريمې ژبې . جوړښت په برخه  کې په کابل کې د دوو اونيو لپاره زده کړې تر سره کړې ده

ورځو لپاره په ۲۰متخصيصينو د دريمې ژبې د زده کړې د مفرداتو د جوړولو په موخه د ۴۵
ورځو لپاره د ترکيې په هيواد کې زده ۲۰تنو د ۳۰کړه کړې، چې له هغې ډلې نه کابل کې زده

 .کړې تر سره کړې
غړو د درسي کتابونو د امال او د کلمو د واحد ليکدود په درې  ۵۰د پښتو او دري څانګو  •

 .ورځني ورکشاپ کې د کتابونو د ليکنې په موخه ګډون کړی دی
 

3Tد ښوونکي  روزنه 
 

 :و الحاقيه شعبو جوړول د دارالمعلمينو ا
پ�ه ه�ر . د ليليو په شمول ج�وړ ش�وي دي) د نارينه او ښځينه(دارالمعلمينونه  ۳۸ل کال پورې ۱۳۸۷تر 

هم�دا راز د واليتون�و  .ځنۍ توګه د زرو محصلينو د منلو وړتيا ولريواليت کې به يو دارالمعلمين په من
 .الحاقيه دارالمعلمينونه جوړ شوي دي ۴۷حوزو کې   واليت او د ښار په په ولسواليو او د کابل

 ۱۲دارالمعلمينون�ه ښ�ځينه ليلي�ې او   ۲دارالمعلمينونونه مناسبې تدريس�ي ودان�ۍ او  ۱۷اوسمهال يوازې 
ښ��ځينه ليلي��و او ۱۷تدريس�ي تعميرون��و او ۱۷د ي��ادولو وړ ده چ��ې د . دارالمعلمينون�ه د نارين��ه ليلي��ې ل�ري

پ�ه هغ�و واليتون�و . منې شوې، چې د ځينو کار يې پخوا پيل شوی دینارينه ليليو د جوړولو په اړه ژ۱۰
 .کې چې ال  د دارالمعليمنونو لپاره اساسي ودانۍ نشته د کرايي ودانيو څخه کار اخيستل کيږي

د ځينو دارالمعليمينون�و لپ�اره د مناس�بو درس�ي وداني�و د کراي�ې د ب�وديجې کمښ�ت او د دارالمعلمينون�و د 
د واليتونو  د پوهنې رياستونو او دارالمعلمينون�و او  جوړولو په اړه د تدارکاتو سست  چارو د اسانتيا او

تر منځ د همغږي   نشتوالۍ ، د نوموړو دارالمعلمينونو د ښوونکو کمښت او د هغوی ن�ا ک�افی معاش�ونه  
 . د دارالمعلميونونو او الحاقيه شعباتو د پرمختيا د مخنيوی سبب شوی دی
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 :له خدمت مخکې او په دوه کلن داخل د خدمت کې  زنهد ښوونکي رو
م ټ�ولګي ي�ا ت�ر هغ�ې ل�وړې زده ۱۴س�لنه د ۲۴ي�وازې  څخ�ه زره ښ�وونکو۱۵۸په اوسني وخت ک�ې ل�ه 
ه�ر  لږترل�ږه دا پ�ه دې مان�ا ده چ�ې. م ټولګي ټيټې زده ک�ړې ل�ري۱۴سلنه له ۷۴کړې تر سره  کړې او 

 )شکل وګورئ۸.( يالت نه لريدرې پرڅلورم ښوونکي د ښوونکيتوب الزم تحص
 

 د ښوونکو تحصيلي وضعيت -م شکل۸

 
 ل کال۱۳۸۷د پوهنې وزارت د ښوونکي د روزنې عمومی رياست، : سرچينه

 
 

د کابل ښ�ار پ�ه (د کابل په واليت کې . د افغانستان په واليتونو کې د ښوونکو وضعيت زيات توپير لري
ي��ا ت�ر هغ��ې ل��وړ دي، پ��ه داس�ې ح��ال ک��ې چ��ې د  م ټ�ولګي ف��ارغ ش��وي۱۴س��لنه ښ��وونکي ل��ه ۶۰) ش�مول

م ۹. (م ټولګي فارغين دي ي�ا ت�ر هغ�ې ل�وړ۱۴د ) تنه۱۰يانې (دايکندي په واليت کې له يوې سلنې ټيټ 
 )شکل دې وکتل شي

 
 د واليتونو په کچه د مسلکي ښوونکو سلنه - م شکل۹

 
 کال شميرنه ل138۷د پوهنې وزارت د : مأخذ
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ل ک�ې ۱۳۸۷زرو ت�ه پ�ه ک�ال ۴۵ل ک�ې ني�ژدې ۱۳۸۱زرو څخه پ�ه ک�ال ۲۲له د ښځينه ښوونکو شمير 
پ��ه مرکزون��و او . س��لنه ج��وړوي، چ��ې د منل��و وړ ن��ه ده ۲۸،۵رس��يدلی، چ��ې د ټول��و ښ��وونکو ش��اوخوا 

ښارونو کې د ښځينه مسلکي ښوونکو ويش د کلو او بانډو په نسبت متوازنه نده او د ښځينه ښوونکو   د 
م ټولګي�و فارغ�انې پ�ه ۱۴س�لنه د ۸۴س�لنه ښ�ځينه ښ�وونکي ليسانس�ه، ۹۵زه ده، شمير فرق يوه بله س�تون

ک�ې ښ�وونه  ) کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بغ�الن، بدخش�ان، تخ�ار، جوزج�ان او فاري�اب(لويوښارونو ۹
 .ولسواليو کې يا هيڅ ښځينه ښوونکې نشته او يا هم يوازې يوه ښوونکې لري۱۰۹په .  کوي

 
 :)دارالمعلمينونه(زونه د ښوونکي د روزنې مرک

س���لنه ي���انې ۳۹تن���ه وو، چ���ې ۳۳۰۶۲ر يل ک���ې د دارالمعلمين���و د ټول���و محص���لينو ش���م۱۳۸۷پ���ه ک���ال 
س�لنه ي�ې د مخک�ې ل�ه  ۵۹د ټول�و محص�لينو د مجم�وعې څخ�ه ،  .وې نېتنه يې ښ�ځينه محص�ال۱۲۸۳۶

د داخ�ل  . يسلنه ي�ې د خ�دمت پ�ه م�وده ک�ې پ�ه تحص�يل بوخ�ت و ۴۱خدمت په دوو پروګرامونو کې او 
تن�ه او ل�ه خ�دمت مخک�ې د دوه او پنځ�ه کل�ن ۱۸۴۸۹ر يد ټولو محصلينو شم د دوه کلن پروګرام خدمت 

تنه  په دوه کلن پروګ�رام او ۱۳۶۴۳چې له دې جملې . ديتنه  ۱۴۶۰۳ر يپروګرام د ټولو محصلينو شم
 )م جدول وګورئ۴. (تنه به په پنځه کلن پروګرام کې وي۹۳۰

 
 کال د ښوونکې د رزونې د پروګرام له مخې د دارالمعلمينو د محصلينو شمېرل ۱۳۸۷د  جدولم ۴

د ښوونکي د روزنې  ښځينه نارينه مجموعه
 پروګرام

 پنځه کلن  مخکې له خدمته 265 665 930
 دوه کلن مخکې له خدمته 4032 9611 13643
 خدمت د داخل 8539 9950 18489
ــو  12836 20226 33062 ــو پروګرامون د د مختف

 زده کوونکو مجموعه

 
  د پوهنې وزارت د ښوونکې د روزنې رياست: مأخذ

 
 :د دار المعلمينونو فارغين

تنو ته ورسيد، چې له هغې ۸۴۹۷ل کې ۱۳۸۷د دار المعلمينونو د فارغينو ټول شمير په کال  
 خل ددا سلنه يې د۶۸تنه يانې  ۵۷۵۷پروګرام له مخې او  مخکې سلنه يې له خدمت۳۲تنه يانې۲۷۴۰

يانې (تنو ۲۸۰۵ر يل کې د ښځينه فارغينو شم۱۳۸۷په کال . خدمت د پروګرام سره سم فارغ شول
ر په کال يهمدا راز د ښوونکي د روزنې له خدمت مخکې پروګرام د ښځينه فارغينو شم. وو) سلنه۳۳

 .تنه و۷۳۷ل کې ۱۳۸۷
ک�ال پ�ه  ل۱۳۸۸(وهنې وزارت حک�م په اړوندو واليتونو کې د نوي نارينه او ښځينه فارغينو په اړه د پ

ل کال فارغين پ�ه ۱۳۸۷په واليتونو کې د پوهنې ټولو رياستونو استول شوی څو د ) لومړی مياشت کې
 .مارل شيهم د غير مسلکي ښوونکو په ځای وګخالي بستونو کې او يا 

 رالمعلمينون�و ک�ېاړتي�اوو ت�ه پ�ه کت�و پ�ه دا رښتينې په مخکينيو کلونو کې د واليتونو په کچه د ښوونځيو
ل کال له پيل سره سم د نوي محصلينو وٻش د هر واليت د اړتيا ۱۳۸۸، خو د زده کوونکي نه شامليدل 

السليک شو، چ�ې  ه کړو له وزارت سره يو تړون همسره سم تر سره شو، چې په دې لړ کې د لوړو زد
پر بنسټ تر س�ره ک�وي،  رنکوله مخې به يې نوموړی وزارت واليتونو ته د دولسم د فارغينو وٻش د کا
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تر اوس�ه پ�ورې د دولس�م هغ�ه ف�ارغين چ�ې پ�ه  ک�انکور ک�ې ټيټ�ې ن�ومرې اخل�ي . له الرې تصادفنه د 
، چ�ې د ښ�وونکو د او د ښوونې د حرفې س�ره ي�ي عالق�ه ډي�ره کم�ه وي ژندل کيږييدارالمعلمينو ته ورپ

ر د يروس�تيو دو کلون�و ک�ې هغ�ه ش�مپ�ه دې و. تنخواګانو د زياتوالي په صورت کې ب�ه دا چلن�د ب�دل ش�ي
چې د ښ�وونکي دن�دې ت�ه ليوال�ه دي پ�ه دارالمعلمينون�و ک�ې ل�ه ک�انکور پرت�ه د  و تهفارغينټولګي دولسم 

چ��ې پ��ه دی ک��ار س��ره ب��ه د هغ��و ف��ارغينو س��لنه پورت��ه ش��ي ک��وم چ��ې  دو اج��ازه ورک��ړل ش��وې ده،ي��داخل
 .فارغيدو وروسته ښوونکي کيږي

داخ�ل د مهال د پروګرامونو د نه شتون له امل�ه د کليوال�و س�يمو ښ�وونکي د  په ولسواليو کې د خدمت پر
د يادولو وړ ده، چې دې ډلې ښوونکو ته ځانګړی نصاب . دوه کلن پروګرام ته السرسی نه لري خدمت 

دا پروګرام ددې المل ګرځ�ي چ�ې هغ�وي  .ل کال کې پيل شوي۱۳۸۸چمتو شوی، چې پلي کول يې په  
 .ټولګي سويه ترالسه او دارالمعلمين ته د تحصيل زمينه ورته برابره شي وکوالی شي د دولسم

 
 :استاذان نوددارالمعلمينو

س�لنه  ي�ې ښ�ځې ۲۴تنه د دارالمعلمينونو استاذان په تدريس بوخت دي،  چ�ې  ۸۲۰ ل کال کې ۱۳۸۷په 
س�ره س�ره د  زده ک�ړو د ل�وړو. )م جدول وګورئ۵. (سلنې زيات ليسانسه دي۹۹دا استاذان له . جوړوي

 . ته د ښوونې او ارواه پوهنې په برخه کې ضرورت دیښوونکو الرښوونکو 
 

 م جدول ـ د دارالمعلمينو د استاذانو تحصيلي وضعيت۵

ماسټران او دوکتوران  ليسانسه استاذان م ټولګي فارغ شوي استاذان۱۴له  ټول استاذان
 استاذان

 36 762 يوازې يو تن په کندز کې 820
 ل کال۱۳۸۷د ښوونکي د روزنې عمومي رياست، : نهيسرچ

 :  د اداري پالوي مسلکي پياوړتيا او  د ښوونکو د ښوونځيو
ل��ه مخ��ې پ��ه   )DT3(ل کلون��و پ��ه اوږدو ک��ې د خ��دمت پ��ر مه��ال د مل��ي پروګ��رام ۱۳۸۷ل او ۱۳۸۶د 

ونو د زره  ښ�وونکو د تدريس�ي ميتودون�و او د مض�مون۵۰تنه الرښ�وونکو، ۱۶۴۰يوولسو واليتونو کې 
د هم�دې مل�ي پروګ�رام . محتوا په اړه روزنه تر سره کړې، چې د تدريس پر مهال يې عملي ګټ�ې لي�دلې

د الرښ�وونکي پ�ه توګ�ه ګوم�ارل ) تن�ه لسد هرې ولسوالۍ لپاره لږ تر لږه (تنه ليسانسه ۳۶۴۰له الرې 
ليس�و پ�ه جوړول�و فيت پر مخ بوځي او د ښ�ځينه يشوي، څو وکوالی شي په اړوندو ليسو کې د تدريس ک

واليتون��و ک��ې د ادارې او ۱۱زره د ليس��و م��ديرانو او سرښ��وونکو پ��ه ۱۱هم��دا راز . ک��ې مرس��ته وک��ړي
دا روزنې به د خدمت پر . مديريت زده کړې تر سره کړې، چې په خپلو ادارو کې يې مثبتې پايلې ليدلې

ګروپون��و پ��ر م��ټ ټول��و  پ��اتې واليتون��و ک��ې د ن��ادولتي مؤسس��و د۲۳مه��ال د مل��ي پروګ��رام ل��ه مخ��ې پ��ه 
د ښ��وونکو او اداري پ��الوي لپ��اره زده کړي��ز ت��وکي د ت��دريس د . ښ��وونکو او م��ديرانو ت��ه ورس��ول ش��ي

پ�ه موخ�ه ) اداري پالوي ته(او اداري او  مديريت د چال چلند ) ښوونکو ته(روش، د مضموني مهارت 
 .تل کيږيچمتو شوي، چې په لنډ مهاله روزنيزو پروګرامونو کې به ترې ګټه اخيس

تن�ه ښ�وونکو د الرښ�وونکو پ�ه توګ�ه روزن�ه لي�دلې، څ�و وک�والی ش�ي زده کوونک�و ت�ه پ�ه  ۲۰۰شاوخوا 
اخالقي، رواني، ناستې پاستې، د نشه يي توکو او ساري ناروغيو د مخني�وي پ�ه مس�ائلو ک�ې الرښ�وونې 

ونکو د نش�ه ي�ي ر ښويره پر دې يو شميسرب. وکړي، او په دې اړه نورو ښوونکو ته هم روزنه ورکړي
 .توکو، ساري ناروغيو او ايډز د مخنوي په اړه روزنه تر سره کړې

 بص���ري -س���معي ۱۰۴د  پروګرامون���ه د ت���دريس د روش���ونو پ���ه اړه د خ���دمت پ���ر مه���ال د روزن���و 
د راډي�ويی . څو راډيوګانو او تلويزونو له الرې په منظمه توګ�ه خپ�اره ش�وي ته تبديل او د  پروګرامونو

 . ټولۍ توليد د بشپړيدو په حال کې ده پروګرامونو د
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خدمت د ملي پروګرام د پلي کولو ي�وه اساس�ي س�تونزه دا ده چ�ې د دې پروګ�رام وړ او اړون�د داخل د  د 
کم دي پ�ه ځ�انګړي ډول ښ�ځينه ن�ه غ�واړي د ښ�وونکي د الرښ�وونکي پ�ه توګ�ه پ�ه ل�رې پرت�و  اشخاص

واليتون��و ک��ې د دې پروګ��رام د ۲۳ې پ��ه پ��اتې ده ت��ر س��ره ک��ړي، چ��ولس��واليو او ن��ا امن��ه س��يمو ک��ې دن��
همدا راز په ټولګي کې د ښوونکي په تدريسي خوی او سلوک او د . وروستوالي المل همدا کار بللی شو

پراختيايي پروژو له پای وروسته د دې پروګرام پر دوام اغيز او اثر په موخه الزمې ارزونې نه دي تر 
 .سره شوې

د  خ��دمت پ��ر مه��الد دي ټ��ولګې کښ��ته ۱۲ل��ه ي��ي س��ويې  ې د تحص��يلروزن��ه چ�� چټک��ې د هغ��و ښ��وونکو
، هم��دا راز هغ��ه ښ��وونکي چ��ې د دارالمعلمينون��و د ش��موليت د پروګ��رام ي��وه مهم��ه او اساس��ي برخ��ه ده
د ل�وړوالي لپ�اره د چټ�ک  د س�ويې ت�ه  ټ�ولګي ۱۴ټ�ولګي او ۱۲ شرايطو لرونک�ي ن�ه دي ،  د هغ�وی د 

 .په رخصتيو کې تحصيلي پروګرامونه په پام کې نيول شوي ديد دوبي او ژمي  پروګرام له الرې
 

 :ښوونکو او زده کوونکو ته مالي هڅونې 
واليتونو کې چې مسلکي ښوونکو ت�ه پک�ې ډٻ�ره اړتي�ا ده، د اس�تاذانو لپ�اره د س�يمه اي�ز امتي�از پ�ه ۱۸په 

 .منل شوی امتيازډالرو مياشتنۍ ۲۰۰تر  ۱۶۰توګه له 
واليتون�و ۲۵دارالمعلمينونو کې د نجونو د داخلې د زي�اتوالي پ�ه موخ�ه پ�ه ه د مخکې له خدمتهه دورې پ

ډال�ر د مياش�تنۍ مرس�تې پ�ه ۶۰ه�رې محص�لې لپ�اره ير ک�م دی کومو کې چې د ښځينه ښ�وونکو ش�مکې 
توګه د دوو کلونو په اږدو کې ورکول کيږي، چې دا ل�ړۍ د ت�دارکاتي س�تونزو ل�ه کبل�ه  ت�ر اوس�ه ن�ه ده 

محص��لينو لپ��اره د ليلي��ې او ب��دل اعاش��ې اس��انتياوې ۶۰۱۱ل ک��ال ک��ې د ۱۳۸۷راز پ��ه هم��دا . پي��ل ش��وې
 .برابرې شوې دي

 
 :د ښوونکي د روزنې د درسي کتابونو او نصاب پراختيا

فيت د ښه والي په موخه د دارالمعلمينونو نصاب چمت�و ش�وی،  چ�ې يپه دارالمعلمينونو کې د تدريس د ک
کتابونه، د استاذ الرښود او د زده کړيز مالتړ توکي ځای پ�ه ځ�ای پکې تفصيلي درسي مفردات، درسي 

زي�اتو اس�تاذانو ت�ه روزن�ه ورک�ړل  څخ�ه۴۰۰د دارالمعلمينون�و ل�ه  څخ�ه تعليمي نص�اب  دید. شوي دي
 .شوی ده

ل تعليم�ي ک�ال ک�ې د ټول�و دارالمعلمينون�و پ�ه  ل�ومړي او ۱۳۸۷پراختي�ا پي�دا ک�ړې، او پ�ه  يدرسي ت�وک
درس�ي کتابون�ه د ل�ومړي او دوه�م سمس�ترونو لپ�اره چمت�و ۷۵تر اوس�ه . شوي ديپلي  دوهم سمستر کې

 .درسي کتابونه د دريم او څلورم سمسترونو لپاره تر تصحيح، ژباړې او سمونې الندې دي۳۰شوي او 
زده  کمپي��وټر ځ��انګړي زده ک��ړې، او د  ،زده ک��ړېښ��وونځي مخک��ې  د ښ��وونکي د روزن��ې پروګ��رام د 

 .تر اوسه پراختيا نه دی موندلینې پروګرامونه، ال ي روزبدن ، او دکړې
د ښوونکي د روزنې د نصاب د پراختيا پر وړاندې له ش�ته س�تونزو ي�وه ه�م پ�ه نوم�وړي رياس�ت ک�ې د 

پوهنتون استاذانو د بهرني�و متخصص�ينو پ�ه مرس�ته، ي�وه  اوسمهال د . صينو نه شتون  دیخصتم داخلي
 .صاب چمتو کړېوړه برخه د ښوونکي د رزونې د ن

 
 :د ښوونکي د روزنې د مرکزونو د استاذانو د وړتيا لوړول

ل ک�ې ۱۳۸۶، د دارالمعلمينونو د استاذانو د روزنې په موخ�ه پ�ه ک�ال ۍد ښوونکي د روزنې ملي اکاډيم
س�لنه ي�ې ښ�ځينه ۲۷تنه اس�تاذان چ�ې ۱۳۷مياشتنۍ دوره کې  ۸نوموړې اکاډيمۍ په لومړۍ . افتتاح شوه
او له بده مرغه دا اکاډيمي ال تر اوس�ه ه�م  م�نظم نص�اب او پروګ�رام . کي وړتيا کې وروزلوو، په مسل

 .نه لري او پر بهرنيو استاذانو تړلې ده
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 :د اړتيا او د هغوی د وړتياوو ټاکنهد ښوونکو 

س يد ښوونکو د ثبت او راجستر ملي سيستم چمتو شوی او نيژدې ټ�ول ښ�وونکي پ�ه ي�وه ځ�انګړي ډيټ�اب
ژندن��ه، عک��س، د يبش��پړه پ(زرو ښ��وونکو ۱۵۸واليتون��و ک��ې د ۳۴او راجس��تر ش��وي دي،  پ��ه  ک��ې ثب��ت
معلومات ) نور ، د تحصيل درجه اوتر سره کوي رشته، هغه ښوونځی او ځای چې پکې ښوونهتحصيل 

په دې ديټ�ابيس ک�ې د خصوصی ښوونځيو ښوونکي  .س کې ثبت شوي دييراغونډ شوي او په يوه ډٻټاب
زرو ښوونکو د وړتياوو او تحصيلې سويې ارزونه او نورو اړوندو معلوماتو ۱۴۸د  . يثبت شوي نه د

زرو ښوونکو ت�ه د ج�دي روزن�ې اړتي�ا ولي�دل ش�وه، ۵شاوخوا . ل کال کې تر سره شو۱۳۸۷ پهکار يې 
 .نه دوام لريزوتنو ښوونکو سمالسي او دقيقه ر۵۰۰چې له هغې د 

ګي چې پکې تدريس ک�وی پ�ر اس�اس  ټاک�ل ش�وې، چ�ې پ�ر د ښوونکو وړتياوې د مضمون او د هغه ټول
 .نيول شوی بنسټ يې د وړتياوو ملي ازموينه چمتو شوې او تر ازميښت الندې 

 
 

 تخنيکي او مسلکي زده کړې
د تخنيکي او مسلکي زده کړو اهميت او اړتيا ته په پام سره د پ�وهنې وزارت د تخنيک�ي او مس�لکي زده 

رياس���تونه لک���ه د تخنيک���ي او مس���لکي زده ک���ړو  یچ���ې در ،وړ ک���ړني���ت ت���ه ل���يرياس���ت معل���وی ک���ړو 
دو س�ره ي�د نوي جوړښت پ�ه پل�ي ک. تيا پکې شامل دياخنکي روزنه او د نصاب پروپروګرامونه، د ښو

 .او پرمختګ لپاره الره هواره شي به د مسلکي زده کړو د پروګرام د ښې اجرا

 :تخنيکي او مسلکي زده کړو ته السرسى

دا واليتون�ه . تخنيکي او مسلکي ښوونځي فع�ال وو ۵۱واليتونو کې  ۲۲واد په يکې د ه کال ل۱۳۸۷په 
کن��ډي، عب��ارت دي ل��ه کاب��ل، ارزګ��ان، بامي��ان، بدخش��ان، بغ��الن، بل��خ، پ��روان، جوزج��ان، خوس��ت، داي

. دهار، کاپيسا، کندز، کنړ، ميدان وردګ، ننګرهار، هرات، هلمند او بادغيسسمنګان، فارياب، فراه، کن
چ�ې د  يس�تل ش�وراز په دې کال کې د کڼو لپاره هم يو مسلکي ښ�وونځی پ�ه ه�رات والي�ت ک�ې پران داهم

د ړندو لپاره هم پ�ه کاب�ل  مسلکي او تخنيکي زده کړو د معينيت لومړى اړوند ښوونځی دى او همدا راز
 .دى تړلی کې يو ښوونځی شته چې په دې معينيت پورې

ټيوټ په دې وروستيو کې په کابل ښار ک�ې ج�وړ ش�و يملي انسټ ل کې د ادارې او مديريتکا ل۱۳۸۷په 
اوس�مهال . واد ک�ې براب�ره ک�ړييزده کوونکو لپاره به د باکيفيته زده کړو زمينه په ټول ه  ۲۵۰۰چې د 

 .ښځينه محصلين ديسلنه ټيوټ کې کابو پنځه ويشت يپه دې انسټ

ښوونځيو څخه  ۴۸له ټولو . نشته يوونځڅ تخنيکي او مسلکي ښيواليتونو کې ه۱۲واد په ياوسمهال د ه
سلنه زده کوونکي يې ۴۲سلنه زده کوونکي يې په کابل کې دي او يواځې  ۵۸په کابل کې دي او  يي ۱۵
 .چې دا هم د انډول د نشتوالي ښودنه کوي کې دينورو واليتونو  په

ک�ال ک�ې د زده  ل۱۳۸۷رو کلون�و ک�ې د تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو ش�موليت زي�ات ش�وى او پ�ه يپه ت
پ�ه ع�ين ح�ال ک�ې د  ،دييې نجونې ج�وړوي ورس�) ٪۲۵(تنه  ۲۵۰۰ تنو ته چې  وزر۱۶ر يکوونکو شم

ر ځوان�ان غ�واړي د الزم�و يپ�ه داس�ې ح�ال ک�ې چ�ې ګ�ڼ ش�م. مسلکي زده کړو د جذب وړتيا ه�م ټيټ�ه ده
ونځيو وک�والى کې مسلکي ښو ل۱۳۸۷مهارتونو د تر السه کولو لپاره د کار بازار ته داخل شي خو په 
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همدا راز د تخنيک�ي او . جذب کړي لسم ټولګي ته فارغين صرف ۲۲۰۰سو د نهمو ټولګيو يشو چې د ل
ده چ�ې پ�ه  س�لنه۴ ت�ه د عمومي زده ک�ړو ليس�ې نسبتزده کونکو  ټولګيو) ۱۲-۱۰( مسلکي ښوونځيو د

 .ده چې دا ډير ټيټ حد دی  ٪۱۰ل کال  د وزارت  موخه ۱۳۹۳

ل�ه مخ�ې د مل�ي، س�يمه اي�ز او نړي�وال ک�ار د ب�ازار د ) NSDP(ګ د مل�ي پروګ�رام د مهارتونو د پرمخت�
ل�ه ب�ده خ�و ه، پ�ه غ�اړه د او معلولينو چارو وزارت ت�ه ور نودايشه ،ټولنيزو چارو، ړنه د کارياړتياوو څ

 لو واليتونو کې د ک�ار د ب�ازار اړتي�اوې پ�ر اساس�ي ډول ن�ه دي پ�هيالبيواد په بيچې تر اوسه د همرغه، 
ره ج�دول ک�ې د واليتون�و پ�ه کچ�ه د يشم۶په . ګوته شوې څو د هغو اړتياوو له مخې ښوونځي ودان شي

 .په ګوته شوې شتېر او ريهرې څانګې د زده کوونکو شم

 ريده کونکو او ښوونځيو شمزله مخې د مسلکي او تخنيکي زده کړو د  رشتېد تحصيلي  -دول جم ۹

د ښوونځيو  واليت رهيشم
 څانګېتحصيلي  شمېر

زده  هد ليلي د زده کونکو شمېر
 ټول ښځينه نارينه کوونکو شمېر

، اوب�و رس�ونې، د ت�ودوخې برٻښ�ناد موټرونو، راډيو او ټلويزيون، ماش�ين،  15 کابل 1
د مرکزون��و  رغ��ول، د فلزات��و ت��وږل، د تص��دي اقتص��اد، م��الي کري��ډيټ، 

رنګ���ول، ب���وديجې، م���دني ص���نعت، جي���ويزي، اوب���دل، کمپي���وټر س���اينس، 
اګرانومي، ځنګلونه، حيواني عل�وم، وترن�ري، مهندس�ي، ودان�ۍ، د ص�نعتي 

 ماشينونو رغول، اداره او منيجمنټ، سوداګرۍ، اداره او اقتصاد

7684 1632 9316 2967 

د موټرون��و ت��رميم، برٻښ��نا، ماش��ين، مهندس��ي، ودان��ۍ، اګران��ومي، حي��واني  4 هرات 2
 علوم، ارت، موسيقي، سراميک

922 301 1223 450 

ترک���اڼي، د موټرون���و ت���رميم، پي���اوړې برٻښ���نا،  د وداني���و بس���ته ک���ول او  2 هلمند 3
 اګرانومي

216 0 216 225 

 130 153 0 153 کرهنه او وترنري 1 فراه 4
 157 309 100 209 اگرانومی، سوداګري 2 کندز 5
 167 453 1 452 ې دودولنهبريښنا، ماشين، د موټرونو ترميم، اگرانومی، اقتصاد او د کر 2 بغالن 6
 100 212 0 212 اگرانومی، حيواني علوم 1 فارياب 7
 85 132 0 132 ڼياترک 1 کنړونه 8
 115 86 0 86 ماشين، بريښنا، د موټرونو ترميم، ترکاڼي، پښتوب يا آهنګري 1 دهارکن 9

 115 146 0 146 ماشين بريښنا، د موټرونو ترميم، 1 خوست 10
 337 949 189 760 رانومی ، حيواني علوم، بريښنا، د موټرونو ترميماگ 3 ننګرهار 11
 0 217 217 0 اداره او منجمنت 1 سمنګان 12
ماش�ينری، ترک�اڼي، س�اختمان، فل�زی ک�اری،  د موټرونو ت�رميم ، ميخاني�ک 2 پروان 13

 حيواني علوم اگرانومی،
353 2 355 120 

 65 85 0 85 اگرانومی 1 ميدان وردک 14
 0 13 0 13 اگرانومی 1 اميانب 15
د سختو او ګټو کانونو ايس�تل، د تېل�و او ګ�ازو ل�ه څاګ�انو اس�ختراج او ګټ�ه  3 بلخ 16

اخيستنه، د تېلو او ګ�ازو د چ�اڼ ف�ابريکې او تجهي�زات، جيول�وجي، د تيل�و 
او ګ��ازو د چ��اڼ کمي��اوي تکنول��وجي، اګران��ومي، د ان��دازه ګي��رۍ واحدون��ه، 

رٻښ��نا ان��رژي، او د غي��ر عض��وي او س��نتيز توک��و کنټ��رول او اتوم��ات، د ب
 . تکنالوجي

824 34 858 377 

 235 365 0 365 د برمې ماشين االت، د موټرونو ترميم، اګرانومي  2 جوزجان 17
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   30 0 30 اګرانومی 1 ډايکنډي 18
 30 30 0 30 اګرانومی 1 بادغيس 19
 80 121 0 121 اګرانومی 1 بدخشان 21
 75 66 0 66 رانومیاګ 1 ارزګان 22
 170 640 0 640 بريښنا، تعميرات، کرهنه د موټرونو ترميم، ماشين، 1 کاپيسا 23

        13499 2476 15975 6000 

 ل کال1387مسلکي او تخنيکي معينيت، : ماخذ

ک�ال ک�ې د  ل۱۳۸۷څخ�ه پ�ه  ۶۳۵ښځينه وو په ګ�ډون ل�ه  ۱۲۸ر د ينکو شموکال کې د ښو ل۱۳۸۳په 
د تخنيک��ي او مس��لکي تعليم��اتو د ټول��و .دلىيت��ه رس�� تن��و  ۹۴۶ پ��ه ګ��ډون کس��انو ۲۲۷کو ښ��ځينه ښ��وون

تخنيک��ي او مس��لکې ښ��وونځيو ت��ه د نجون��و د  .س��لنه ي��ي  د کاب��ل پ��ه والي��ت ک��ې وي ۵۶ښ��وونکو څخ��ه  
  .سلنه ښځينه ښوونکي په کابل کې موجودې دي ۷۵شاملې د ډيرو محدوديتونو سره سره په کابل کې 

زرو کسانو په وړتي�ا س�ره ليلي�ې ج�وړې ش�وې  ۶ه کوونکو لپاره په مرکز او واليتونو کې د د نارينه زد
کې ځاى پرځاى په ليليه کابل پوهنتون  د نجونې ۶۵ليليه نشته او يواځې  لپاره هيڅ خو تر اوسه د نجونو

چ�ې د مس�لکي  په داس�ې ح�ال ک�ې . وړتيا ټيټه دهلپاره د ليليې د نارينه او ښځينه زده کوونکو . ديشوې 
 د ليل�ې ره بي�ا د ښ�ځينه ووي�پ�ه تت�ه، ک�ې ليلي�ې  هاو تخنيکي زده کړو د انډول او عادالنه پراختيا پ�ه برخ�

 .ږييکليدل لپاره مهمه اړتيا 

ه�م برخ�ه اخيس�تې چ�ې ت�ر  س�کتورد لومړي ځل لپاره پ�ه تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو ک�ې خصوص�ي 
 .شوي دي جوړ ټيوټونهيټصي انساوسه په کابل او بلخ واليتونو کې اووه خصو

ونکي ه�م د نص�اب پ�ه ښوپه پايله کې  ،لري ه الزمې وړتياوې ن ټيوټونهينسټونځي او اوډٻرى مسلکي ښ
، ټوټييانس�ټنيز او وترن�ري هد کابل کرل کال پورې ۱۳۸۷تر . ږييک خدو کې له ستونزو سره ميپلي ک

ل ش�وي وښ�پ�ر اساس�ي تجهيزات�و پ ټوټييټانس�او د خوست والي�ت ميخ�انيکي  ټوټييانسټدهرات تخنيکي 
 .دي

 :نصاب بياکتنه او پرمختيا د د درسي او ښوونيزو توکو او
د دې س�تونزې د ل�ه منځ�ه وړل�و . سي توکي نشتهرپه ډٻرو برخو کې د سټنډرډ نصاب، کتابونه او نور د

ي��رات، م��دني ې او وترن��رۍ، راډي��و تل��ويزون، مهندس��ۍ، تعمن��لپ��اره د برٻښ��نا، موټرون��و د ت��رميم، کره
صنعتونو، جيوديزي، محاسبه، ادارې، اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې درسي مفردات برابر ش�وي او 

او حس�ابدارۍ او  راديو او تلويزون او ادارې او مديريت ماشين،ې، وترنرۍ،  برٻښنا، ناوسمهال د کره
 .ليکلو کار دوام لري د درسي کتابونو د په برخه کې  بانکدارۍ

او پ��ه .نص��اب د متخصص��ينو لږوال��ى دى مس��لکي اص��لي س��تونزه د  او درس��ي توک��و نص��اب نيزود ښ��و
له همدې امله د دې ستونزې د حل . جه نشتهيخواشينۍ سره چې د متخصصينو د استخدام لپاره کافي بود

ورځ�و لپ�اره د درس�ي مفردات�و پ�ه برخ�ه ک�ې پ�ه  ۲۰مسلکي غړي په درسي پرورګ�رام ک�ې د  ۱۸لپاره 
 ل۱۳۸۸ل�ري پ�ه  امک�اننکو او مس�لکي غ�ړو لپ�اره چ�ې د ت�اليف وښ�و ۲۶روزل شول او د ايران کې و

 .يجوړيږ پد يوې مياشتې لپاره يو ورکشابه کال کې 
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 :روزنه وغړاو د څارنې د  ي کارکوونکوادار، د ښوونکو
ال و اوس�مه، خ�د ليسانس د سند درلودل، د تخنيکي او مسلکي زده ک�ړو د ښ�وونکو لپ�اره مه�م ش�رط دى

س�لنې ش�اوخوا اد  ۵۸ولې په اوس مه�ال ک�ې د  . سلنه ښوونکي له ليسانس لږې زده کړې لري ۵۸کابو 
ه څ��ه ه��م چ��ې ک��. تخنيکل��ی او مس��لکی زده ک��ړې اس��تاذان د ليس��انس د درج��ې څخ��ه ل��ږ تحص��يالت ل��ري

ون�و ر واليتييو شمپه نځي د څوارلسم ټولګي فارغ ښوونکي لري، په عين حال کې وواليتي ليسې او ښو
ک��ې د څوارلس��م ټ��ولګي ف��ارغين مون��دل ه��م ګران��ه خب��ره ده چ��ې پ��ه تخنيک��ي او مس��لکي معيني��ت ک��ې د 

ره بي��ا د ښ��وونکو د ي��نکو د وړتي��ا پ��ه ل��وړوالي  او پ��ه توښ��وونکي د روزن��ې رياس��ت ک��والى ش��ي د ښ��و
ب�ره ه ک�ړو زمين�ه برادر واليتون�و ک�ې د زيپروګرامونو په چوکاټ کې څوارلسم ټولګي پورې په ي�و ش�م

 .ړيک
ده چ�ې د هغ�و څ�انګو لپ�اره چ�ې د ک�ار د ب�ازار  د تخنيکي او مسلکي زده کړو د پروګرام بله س�تونزه دا

اړتياوې پکې دي او فارغان يې کوالى شي په بازار کې جذب شي مسلکي ښوونکي لږ دي او په دولتي 
پ�ه ب�ازار ک�ې ورت�ه نځيو کې تدريس وکړي او د هغو څانګو لپاره چې ونه حاضريږي چې په ښوتنخوا 

اړتيا نشته ښوونکي زيات دي او له همدې امله پ�ه آس�انۍ س�ره پ�ه واليتون�و ک�ې د پرمختي�ا او غوړٻ�دنې 
 .وړتيا لري

د ښوونکو د وړتيا ټيټوالي ته په پام سره د وړتيا د لوړوالي لپاره م�نظم پروګرامون�ه ډٻ�ر اړي�ن بريښ�ي، 
برخ�و ک�ې د مس�لکي ښ�وونکو د وړتي�اوو د لوړول�و لپ�اره لو يالبيسره چې تر اوسه په بله بده مرغه خو 

ړن�ه يمنظم پروګرامونه نه دي برابر شوي څو يې له مخې د اوسنيو ښوونکو د وړتيا له مخ�ې ج�اج او څ
ل پروګرامون�ه ش�ته چ�ې پ�ه دې ي�البيپه عين حال کې د ښوونکو د وړتيا د ښه کولو لپ�اره ب. سره شي تر

 :ډول برابر شوي دي
د ښ��وونکو د روزن��ې لپ��اره پ��ه پ��ه برخ��و ک��ې  يکمپي��وټر او انګليس�� ٻښ��نا،بر د ماش��ين، •

 ورزول شول کسان ۱۴۲کال کې  ۱۳۸۷
 انسان په غربت کې تنو ښوونکو لپاره ښوونيز سيمينار د ۵۸د کرهنې په برخه کې د  •

)P.I.N (سسې لخوا جوړ شوؤم 

 کړل شولنيز بورسونه وروواد ښويښوونکو لپاره د تاجکستان د ه ۲۶د کرهنې د  •
ک���ارکوونکو لپ���اره د کمپي����وټر او  ۸۸د تخنيک���ي او مس���لکي زده ک���ړو د معيني���ت د  •

 انګليسي کورسونه جوړ شول

 جوړ شو پتنو تدريسي مرستياالنو ته ورکشا ۴۸ښوونځيو د تخنيکي او مسلکي  •

 ته  رې او منجمنټ کارکوونکي هندوستانتنه کارکوونکي د ادا 100 •

کسان ن�ور د نص�اب پ�ه برخ�ه ک�ې اي�ران ۱۸رکيې ته او بنګله ديش او ت، تنه فلپين۳۰  •
ي�و نکي د ځانګړي تخني�ک پ�ه برخ�ه ک�ې هس�پانيې او وکارکو ۸واد ته او همدا راز يه

 ونې په برخه کې فرانسې ته واستول شولجوړ تن هم د پالن

واد ت��ه ي��ک��ارکوونکي د ماس��ټرۍ د دورې لپ��اره هندوس��تان ه ۲د زده ک��ړو د معيني��ت  •
 واستول شول

 
 :يريت او همغږيمد

، لوايحو او طرزالعملونو په ګډون تقنيني اسناد زاړه دي او بي�ا اتود تخنيکي او مسلکي زده کړو د مقرر
ر مقررې بيا چاپ شوې خو په ډٻ�رو برخ�و ک�ې يمهال يو شم که څه هم د طالبانو پر. کتنې ته اړتيا لري

او کل�ي  پاليس�ئ  خنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړېله بلې خوا ت. دي لرونکي نه دا اليحې له اړينو واقعيتونو 
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د ى ل�ه مخ�ې او د هغ� وشي ربو پر اساس اوادونو د تجيد نورو هاو موخې يې له عمومي زده کړو سره 
 .شي او پرمختګ وکړيکتل و پاليسۍ او موخې بيا تخنيکي او مسلکي زده کړو 

غ�ږۍ پ�ه برخ�ه ک�ې ل�ه ک�ار او د مسلکي او تخنيکي زده کړو اړون�د ل�ه ن�ورو ارګ�انونو س�ره د ډٻ�رې هم
همغ�ږۍ او ب�ه دغ�ه ک�ې  يراتل�ونک ناس�تې ش�وي او پ�ه س�ره  ونوټولنيزو چارو او لوړو زده کړو وزارت

په عين حال کې الزمه ده چې له دې ارګانونو سره د منظم�ې همغ�ږۍ لپ�اره ل�ه دې . ګړندۍ شي مرستې
 .ارګانونو سره پرمختللې مکانيزم پلى شي

ل�ري او اص�الحاتو ت�ه ه د څارنې اوسنى سيستم  بشپړ اغيز او کارندوالى ننځيو تخنيکي او مسلکي ښوو
د هم�دې لپ�اره د ، ل دي ل�ره ک�ې معتب�ر او ک�افي معلوم�ات ن� برخ�ه ر ستونزې پ�ه دېيو شمي. اړتيا لري

ي�و ډيټ��ابيس د تخنيک�ي او مس�لکي زده ک��ړو معيني�ت هڅ�ه ک��وي چ�ې پ�ه تخنيک��ي او مس�لکي معني�ت ک��ې 
ونې، پرٻک�ړې او د تخنيک�ي مس�لکي زده ک�ړو پ�ه ج�وړ د پالنکې ډٻټابيس په دې . کړي سيستم رامنځته

 .دياړه د راپور چمتو کول شامل 

 
 زده کړه )د سواد(ليك لوست  د
 

 :سواد ته انډوليز السرسى
ک�ال ک�ې  ل ۱۳۸۷پ�ه .  د مخکنيو کلونو پ�ه نس�بت اوس�مهال س�واد زده ک�ړې ت�ه السرس�ي ښ�ه ش�وې ده 

واد ک�ې ي�ښوونځي د سواد د زده ک�ړې لپ�اره د پ�وهنې وزارت پ�ه مالت�ړ پ�ه ه ۷۸او کورسونه  ۱۵۴۸۱
کس�ان د س�واد  ۵ښوونکي د پوهنې له وزارت څخه په هره ولسوالۍ کې  شنييهم ۲۹۰۰کابو  .دي لفعا

د ن�وي . ښ�ځې ج�وړوي  ي�يس�لنه ۳۴روزن�ه بوخ�ت دي چ�ې او نه ود زده کړې په کورسونو کې په ښ�و
کليوالو سيمو کې د سواد زده کړې د مرکزونو رامنځته کولو ته ډي�ره پاملرن�ه ش�وی پاليسې په اساس په 

وادوال د س��واد د زده ک��ړو د معيني��ت او ي��ب��ې س��واده ه ۳۷۸۵۲۰ک��ال ک��ې څ��ه د پاس��ه  ل۱۳۸۷پ��ه . ده
سواد د زده کړې په کورسونو کې د ښځو د  د . ديپه کورسونو کې په زده کړو بوخت دولتي مؤسسو نا

نې د پ���وهنې د مل���ي اس���لنه ج���وړوي چ���ې ل���ه ټاک���ل ش���وې م���وخې ي��� ۷۲ل���وړه ش���وې او  ش���موليت کچ���ه
  .)شکل ته دی وکتل شي ۷(  يسلنې زيات د ۱۲په پالن کې له ټاکل شوې  ستراتيژيک 

د  نوښ��تد س��واد زده ک��ړې (   LIFEن��وي او ابتک��اري الری د لپ��اره ښ��وونيز د ښ��وونې او زده ک��ونې  
، او د پ�وهنې وزارت د ) سواد زده کړه او د ټولنې غښتلتيا(  LCEP1-LCEP2، ) ژوندانه د وړتيا لپاره 

د ش�موليت  پروګرامونو دنورو نوښتونو لکه د سيمې د خلکو او د ديني مشرانو ګډون د سواد زده کړې 
 . لوبولی دیکې مؤثر رول  په زياتوالي

 
 اسد جنسيت پر اس شميرد سواد زده کړي کلونو کې  1387-1385 په- جدول 7 

په دريو وروستيو کلونو کې د س�واد زده کونک�و ش�مير د س�واد زده ک�ړې پ�ه 
 پروګرامونو کې 

د ښځو  
 کال نارينه  ښځينه  همجموع سلنه

58% 253091 147645 105446 1385 
70% 325032 226451 98581 1386 
72% 378520 274386 104134 1387 

 1387، شميرنه تد پوهنې وزارت د سواد زده کړې معيني: مأخذ
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عم�ر  کلون�و۱۵د ک�ې ک�ال  ز۲۰۰۵راپور له مخې پ�ه  ملي د ارزونو د  (NRVA)د ګواښ او زيانمنښت يا 
اټک�ل ) س�لنه ښ�ځينه۱۳س�لنه نارين�ه او ۳۲( سلنه ل�وړه ش�وې۲۴سواد کچه شا وخوا  د لرونکو اشخاصو

 .يدميليونه وګړي بې سواده  ۱۱پاسه  واد څه ديکال کې د ه ل۱۳۸۷چې په ې،شو
زده ک�ړې دا  س�واد رې دي�وادون�و پ�ه پرتل�ه ډٻ�ره ټيټ�ه ده ک�ه چين�ورو ه س�واد کچ�ه د دک�ې افغانس�تان په 

واد ک�ې ب�ه ير په همدې توګه پاتې شي په هيزده کوونکو شمسواد  پروګرام همداسې دوام پيدا کړي او د 
 .ينه ليدل ش پام وړ بدلون و سواد په فيصدۍ کې د د

د س�واد زده ک�ړې کورس�ونه . او ض�رورت څخ�ه ک�م دي اړتي�اد  مرکزون�ه  ريد سواد زده ک�ړې ګ�ڼ ش�م
ر په لرې پرتو سيمو او يډٻرى په ښارونو کې جوړيږي په داسې حال کې چې د بې سواده وګړو ګڼ شم

د سواد د زده کړې د کورسونو لپ�اره د . او د سواد زده کړې کورسونو ته السرسي نه لري کليو کې دى
بي�ا پ�ه ره ي�مرکزون�و او دفترون�و نش�توالى پ�ه ت س�يمييزو ولسواليو کې د ښ�وونيزواو په  کمښتوړ ځاى 

 .کار دی کليوالو سيمو کې ستونزمن
په داسې حال کې  سره کيږي راز د سواد د زده کړې لپاره د کورسونو جوړول په سمه توګه نه ترهمدا 

زده کړې د سواد  .لپاره شته ښوونځي په ټول افغانستان کې د عمومي زده کړو  ۱۱۰۰۰چې څه د پاسه 
د کورس��ونو لپ��اره د  څ اړيک��ې نش�ته او هغ��وى د س��واد د زده ک�ړېيد کورس�ونو او ښ��وونځيو ت��ر م�نځ ه��

 .عمومي زده کړو ښوونځي د کورسونو لپاره نه کاروي
لو داليلو لکه د ک�ورني اقتص�اد ټيټ�والي، پ�ه ټولن�ه ک�ې د ن�اوړو يالبيد سواد د زده کړې کورسونو ته په ب

 راز د هم�دا . ره بي�ا د ښ�ځو لپ�اره ي�ې س�تر الملون�ه ديي�ودونو شتون او د س�واد د اهمي�ت ن�ه درک پ�ه تد
او د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره له رس�نيو ه�م پ�وره  د استراتيژۍ سواد  زده کړې لپاره د تبليغاتو

 .اخيستل شوېده ه ګټه ن
له مخ�ې چ�ې د پ�وهنې وزارت او د يونس�کو لخ�وا سواد د زده کړې د اړتياوو د راپور ز کال د ۲۰۰۸د 

دف�اع، . ر نور وزارتونه هم د سواد د زده کړې پالنونه پل�ي ک�ويييو شم رهيشوې په پوهنه وزارت سرب
. لري لپاره کارکوونکيکورسونه د خپل زده کړې  هم د سواد  ونهکورنيو چارو او عامې روغتيا وزارت

وزارتون�ه ه�م د خلک�و لپ�اره د  ع�دليي، کرهنې، ښ�ځو چ�ارو او تياد بيا رغونې او پراخکليو د  همدا راز
 .سواد د زده کړې پروګرامونه پلي کوي

ې ن�دافغان نادولتي او نړيوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو ادارې هم د سواد زده کړې معينيت تر څار ال
د اهدافو د السته ) و لپاره ښوونه او روزنه د ټول(د  ړيوال پروګرام الندېن) LIFE(د سواد د زده کړې تر 

 .کوي يپروژې پل راوړنې لپاره 
د مسلکي پرسونل لږوالى او د بوديجې تخصيص او مالي سرچينې د سواد د زده ک�ړې د پروګرامون�و د 

څ پرمختي�ايي يک�ال ک�ې ه� ل۱۳۸۷په ددې پروګرام لپاره د دولت لخوا . نه ودې او پرمختيا بل المل دى
ميليون�ه ډال�رو پ�ه  ۴٫۵د ( افغ�انۍ  هميليون� ۲۲۷ک�ال ک�ې  ل۱۳۸۸جه يې په يدجه نه وه او عادي بوٻبود

 .وه) شاوخوا
 

 :لچمتو کود ښوونيزو توکو او درسي کتابونو 
د سواد د زده کړې نص�اب پ�ه دوه پړاوون�و ک�ې . د سواد د زده کړې ښوونيز نصاب وړاندې جوړ شوى

 په دريو مياشتو ک�ې زده کړه سوادد وروستنۍ  په شپږو مياشتو کې اوزده کړه اساسي سواد : ږييپلى ک
براب�ر ش�وى د سواد زده کړې ښوونکو ته الرښود کتاب هم  رانوراز د ښوونکي او سوپروايزهمدا . دي
الرښ���ود او د د ښ���وونکي  ،کتابون���ه  زده ک���ړې او ل���ه س���واد وروس���ته زده ک���ړې س���واد اساس���ي د. دى

 ۵۵۰ک�ال ک�ې  ل۱۳۶۸پ�ه . يد ياو چاپ ش�و يشو په دري او پښتو ژبو ليکل سوپروايزرانو الرښود 
د س�واد  کتابون�ه د ښ�وونکو الرښ�ود  زره ټوکه۱۳سواد د زده کړې او اساسي او وروستۍ  زره ټوکه د 

 .چاپ او ويشل شوي دي زده کړې د پروګرام د پراختيا د يوې برخې تر نوم الندې تدوين، 
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رسمي ژب�و، ترکمن�ي  دريم واد پهيسي توکي دهد اساسي قانون د حکمونو له مخې ښوونيز نصاب او در
 ت�ه تي�اراو چاپ چمتو هم  ژبه او نورستاني برابريږي او همدا راز د سواد د زده کړو کتابونه په ازبکي

 .د کوچيانو لپاره هم تعليمي نصاب چمتو شوى دى. دي
او د بزګران�و ،  د سواد زده کړې درسي کتابونه او ښوونيز نصاب د سواد او حساب زده کړې لپاره دی

وزارت پ�ه پ�ام ک�ې ل�ري چ�ې د . ښځو ، دوکاندارانو او نورو ځ�انګړو ګروپون�و د اړتي�او مط�ابق ن�ه دی
LCEP1-LCEP2 ددې سره . د پروګرامونو له الرې د خاصو ښوونيزو او زده کړنيزو توکې توليد کړي

سره پلي ش�ي ترڅ�و دغ�ه  سره بايد دغسې پروګرامونه د سواد زده کړې د معينيت سره په پوره همغږۍ
 . توکي باالخره د وزارت د ښوونيز نصاب يوه برخه وګرځي

 
 :د سواد د زده کړو د ښوونکو روزنه

د سواد د زده کړې د ښوونکو د روزنې او د هغوى د فعاليتونو د برابرښ�ت لپ�اره د س�واد د زده ک�ړې د 
تخصص�ي  روزن�ې د ښوونکي دښوونکو د روزنې رياست په نوي تشکيل کې زيات شوى او همدا راز 

 .وټ هم برابر شوى دىيټيانسټ
 ۱۰ل��ه ) ښ��ځينه ښ��وونکي ٪۲۸(ان د س��واد د زده ک��ړو ښ��وونکي کس�� ۸۰۰ک��ال پ��ورې   ل۱۳۸۷ت��ر 

 د  ښ�وونکي د کورني�و چ�ارو وزارتتن�ه  ۵۰راز هم�دا . برخمن شول څخه ورځنيو ميتوديکو کورسونو
د س��واد زده  ښ��وونکي ه��م د دف��اع وزارت  ۲۰۰ او د س��واد زده ک��ړې ل��ه کورس��ونو څخ��ه  مل��ي پوليس��و

 .زل شولوپه ميتوديک کورسونو کې ورکړې د کورسونو څخه 
په واليتونو کې په کورسونو کې ښوونکو ته د کورس�ونو او ښ�وونې پ�ه  سر الرښودانتنه  ۷۰اوسمهال 

 .روزل شوي ديورځنيو ميتوديکو کورسونو کې  ۱۰په  الرښوونکي دا ټول. حال کې دي
ک��ړو د کورس��ونو د کيفي��ت د څ��ار لپ��اره  دهاو د س��واد د ز زده کوونک��و) س��واد(لي��ک لوس��ت مهال د اوس��

پ��ه پ��ام س��ره ش��وې  م��نظم سيس��تم نش��ته، خ��و د کورس��ونو کيفي��ت او د زده کوونک��و د زده ک��ړې کچ��ې ت��ه
س�واد د د . مياش�تو م�وده کم�ه ده ۹د سواد زده کړې لپاره د .ديه لو داليلو د خوښې وړ نيالبيڅيړنې په ب

د سواد د زده کړې پروګرام د ليک لوس�ت لپ�اره ل�ږ پ�ه . زده کړې لپاره د کتابونو نشتوالى محسوس دى
د س�واد د زده  يزه توګهپه ټول. مسلکي زده کړو او مهارتونو کې شامل دى او باالخره جذابيت يې لږ دى

تحص�يل لپ�اره  لوړ ه د هغوى دپروګرامونو ته کميږي او له بلې خوا دا پروګراموندغو  والتيايکوونکو ل
 .هم امکانات نه برابروي
لو سيمو کې هغه س�تونزه ده چ�ې يالبيواد په بيره بيا ښځينه ښوونکو نشتوالى د هيد مسلکي ښوونکو په ت

او پ�ه کليوال�و  پاليس�ۍپوهنې وزارت د ن�وې  د. په دې سيمو کې يې د سواد د زده کړې کيفيت ټيټ کړى
 ته د پام له امله په د سواد د زده کړو پروګرامونه په ښ�اري س�يمو ک�ې څ�ه دسيمو کې د سواد زده کړې 

ښوونکي له السه ورکړل ځکه هغوى په هغو برخو کې چې ښ�وونکو ت�ه ي�ې اړتي�ا درل�وده  ۲۷۵۰پاسه 
دل سخته چاره ده ځکه چې په دې سيمو کې د يموندل ک په کليوالو سيمو کې د ښوونکي. جذب شوي دي

همدا راز په کليو کې د سواد د زده ک�ړو اوس�ني ښ�وونکي ک�افي ل�وړې زده . ده لوړه بيسوادۍ کچه ډيره
د س�واد د زده . کړې نه لري او ډٻرې روزنې ته اړتيا لري څو د سواد د زده کړې کتابونه تدريس ک�ړي

کړې معينيت نوى نصاب او روزل شوي ترينران نه لري نو له همدې امله په پام کې ده چې پ�ه کليوال�و 
مو کې د ښوونځي ښوونکي له رسمي وخت وروسته د س�واد د زده ک�ړو پ�ه کورس�ونو ک�ې ه�م درس سي

 .ورکړي
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 :ښوونيزه څارنه
تر نړيوال پروګرام الندې قرار )  LIFE -سواد زده کړه د ټولنې د غښتلتيا لپاره( اوس مهال افغانستان د 

راتيژيک ن�وم الن�دې ت�رې ګټ�ه  اخس�تل لري چ�ې د س�واد زده ک�ړې د پروګ�رام د پراختي�ا لپ�اره د ي�و س�ت
او  )  LCEP2م پ�روژه د ټولن�و د غښ�تلتيا لپ�اره ۲د س�واد زده ک�ړې ( ن�ورو پروګرامون�و ه�م د  ۲ .کيږي

 . ل کال کې پيل شوي دي۱۳۸۷په )  ELAپه افغانستان کې د سواد پراختيا (
د ه��رې او  ک��ېښ��ارونو  پ��ه او د واليتون��وپ��ه ه��ره ناحي��ه ک��ې د س��واد د زده ک��ړې پروګ��رام د کاب��ل ښ��ار 

همدا راز  .ولسوالۍ پر سر دوه د څارنې غړي لري او د واليتونو د مرکز په سويه هم دوه تنه څارونکي
د ښې څارنې لپاره د سواد د زده کړې د پروګرامونو او . کسان څارونکي غړي لري ۱۲په معينيت کې 

او ل�ه  ې ش�وير ف�ورمې ټ�وليلو لپاره يو شمد ښه والي او د سواد د زده کړې د معلوماتي سيستم د جوړو
دا ف�ورمې . ش�وي ديکتنې وروسته واليتونو ت�ه د معلوم�اتو د را ټولول�و پ�ه موخ�ه اس�تول  څارنې او بيا

په دې برخ�ه ک�ې واليتون�و ت�ه د فورم�و د . د معلوماتو د راټولولو په موخه استول شوې دي ته  واليتونو
تي�ا پ�ه ح�ال ک�ې اخد سواد د زده ک�ړې معلوم�اتي سيس�تم د پر. ىويش په اړه هم يو سيمينار جوړ شوى د

 .دى
 

 :مديريت او همغږي
څخ��ه د  د هغ��هنړي��وال پروګ��رام غ��ړى دى او د )  )LIFE( د پياوړتي��ا لپ��ارهس��واد زده ک��ړې  د(افغانس��تان 

ګټ�ه  ژيک چوکاټ په توګه د سواد د زده کړې د پروګرامونو د ښ�ه وال�ي لپ�ارهتيراتټوليزو فعاليتونو د س
) LCEP2 -سواد زده کړه د ټولنې د غښتلتيا لپاره( غټې پروژې د  ۲ل کال کې ۱۳۸۷په  .يستل کيږياخ
د نص�اب د ګټ�ه  LCEP2د . پ�ه ک�ار پي�ل ک�ړی دی) ELAپه افغانستان کې د س�واد زده ک�ړې پراختي�ا (او 

 .تونه  شامل دياخستنې په پروژه کې د ليک ، لوست، حساب او د نيوکې د تفکر وړتيا ښوونيز مهار
همدارنګه دغ�ه پروګ�رام د س�واد زده کوونک�و لپ�اره واړه پورون�ه تي�ارې ک�ړي او د پ�ور ورک�ونې واړه 

س��واد زده زره  ۳۰۰دغ�ه پروګ�رام ب�ه   .بانکون�ه ي�ي رامنځت�ه ک�ړي او د تولي�د مهارتون��ه پي�اوړی ک�ړي
س�لنه س�واد  ۶۰ددې پروګرام . کلونو لپاره د خپل پوښښ الندې راولي ۵واليتونو کې د  ۱۸کوونکي په 

 . مياشتو موده په بر کې نيسي ۱۸په دغه پروژه کې هره دوره به د .  زده کوونکي ښځې جوړوي
 پروژه د سواد د زده ک�ړې د پروګ�رام ل�ه اوس�ني نص�اب څخ�ه )ELA(ليولوړا په افغانستان کې د سواد د

 ۱۸د دا پ��روژې . ويو ک��ې ج��ذبزره ب��ې س��وادان پ��ه کورس��ون  ۶۰۰ کلون��و ک��ې  واو پ��ه پنځ�� ګټ��ه اخل��ي
 ۹ل�ه . مياش�تې وخ�ت اخل�ي ۱۲ک�وي او ه�ر پ�ړاو ي�ې  ون�ه پي�لفعاليتخپ�ل ولسواليو ک�ې  ۵۰په واليتونو 

 .زده کړې هم لري او د وړې پور ورکونې مياشتو لپاره حرفه اى ۳مياشتې سواد زده کړې وروسته د 
د ټيټ�و تحص�يالتو ټ�ولګي څخ�ه  ۱۲د دا پروژې د مسلکي ښوونکو لږوالي ته پ�ه پ�ام س�ره غ�واړي چ�ې 

په  د پوهنې وزارتسيستم  اعتبارنامې يا تصديقنامېد ي او د هغوى لپاره وګومارلرونکي ښوونکي هم 
 .رامنځته کړي موافقې سره

د بوديجوي او د نا کافي بشري قواو د ستونځو سره سره د سواد زده کړې معينيت د س�واد زده ک�ړې پ�ه 
هغ�ه موسس�ې چ�ې پ�ه واليتون�و . اتو د کړنو څخه کافي معلوم�ات ن�ه ل�ريبرخه کې  د خصوصي موسس

ک��ې د س���واد زده ک��ړې کورس���ونه پ���رمخ وړي د س��واد زده ک���ړې د معيني��ت او د واليتون���و د پ���وهنې د 
د سواد زده کړې د پروګرامونو د  د خلکو د ونډې اخيستنې سيستم .رياستونو سره کافي همغږي نه لري

ک�ه څ�ه ه�م د ولس�واليو د س�واد . تونو او ولسواليو په سطحه نه دی رامنځت�ه ش�ویپلې کولو  لپاره د والي
زده کړې ډيرئ دفترونه تجهيز شوي ولې بيا هم د بوديجې د نه اج�را ل�ه امل�ه د س�واد زده ک�ړې بعض�ې 

 . دفترونه د اړتيا وړ تجهيزات نه لري
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 پراختيا نا خبيبد پوهنې د 
 

 :او تجهيزد عمومي زده کړو د ښوونځيو جوړول 
ښوونځيو کې بش�پړ ش�وي او د ۱۷۵۲درسي ټولګي په  ۱۹۷۱۸تر اوسه  د پيل څخه دويد پالن له پلي ک

  .ښوونځيو کې تر کار الندې دي ۱۸۴۸په  جوړول ټولګي ۱۸۷۰۶
س�لنه  ۴۳د  س�انتياوې اواښوونځيو لپاره د څښلو د اوبو او روغتيايي چارو  سلنه ۸۸پوهنې وزارت د د 

س��لنه ښ��وونځي  ۵۵ک��ابو  ب��ه ک��ال ک��ې ل۱۳۸۷پ��ه  . براب��رې ک��ړې دي مي��ز او څ��وکۍ   ښ��وونځيو لپ��اره
 .وړ ودانۍ نه لري ګټېسلنه ښوونځي د  ۴۵ الهمي او اوسولرودانۍ 

دغ�ه ده خ�و يت�ه رس�۱۴۴کال کې يې درس�ي خ�ونې درل�ودې  ل۱۳۸۷د هغو زده کوونکو اوسط چې په  
 زده ک�ونکي ۷۳تر ټولو لږ يې په پنجشير کې دي چ�ې  او لريلو واليتونو کې ډٻر توپير يالبيپه بنسبت 

. زده ک�وونکي دي۲۸۷ ې لپ�ارهخ�ون ېي�و داو زي�ات ي�ې پ�ه غ�ور ک�ې دي چ�ې  يو درسي خ�ونې ت�ه دی
 )م شکل وګورئ۱۰(

 م شکل ـ د واليتونو په کچه په ټولګيو کې د زده کوونکو نسبت۱۰

 
 ل۱۳۸۶رنه، يد پوهنې وزارت شم: مأخذ 

   .نې پروګرامونه د مهمو ستونځو سره مخ دی چې د هغې د پرمخت�ګ مخني�وۍ کي�ږيد وزارت د ودانو 
رو کلونو کې د پارلم�ان او ک�ابينې ل�ه خ�وا د ب�وديجې يوونځيو د رغولو لپاره د بوديجې کمښت، په تد ښ

د ماليې وزارت او نورو دولتي ارګانونو ت�رمنځ  په تصويبولو کې ځنډ، د انکشافي بوديجې په برخه کې
د مس�توفيتونو لخ�وا د والي�اتو د پ�وهنې رياس�تونو ت�ه د ب�ويجې پ�ه ورکول�و ک�ې وروس�ته  ،ري ستونزهکا

له مارچ تر (مياشتې  تر چنګاښ کبپه هرکال کې له  ددی په خوا کې . والۍ له مهمو ستونزو څخه دي
پ�ه ( غ�ږيد مرک�ز او واليتون�و د پ�وهنې د رياس�تونو ت�رمنځ ن�ه هم تړل،پورې د بانکي حسابونو  )جون

د مرک�ز او واليتون�و د پ�وهنې د  )ځانګړې توګ�ه د درس�ي ټولګي�و د رغ�ونې لپ�اره د ځ�ای پ�ه ټ�اکلو ک�ې
رياستونو د کار پر وړاندې د بوديجې د تحويلولو لپاره د مستوفيتونو له خوا د ستونزو جوړول، د دولت 

دايکن�ډي، (لک�ه پ�ه نو نش�توالی، په درٻيمه درجه واليتونو کې د ودانيزو ش�رکتواوږده پروسهد تدارکاتو 
د پوهنې وزارت د جوړونې د پروګرامونو د پرمختګ د خنډ ټول  )و واليتونو کې نورستان، زابل او نو

 .المل ګرځيدلی دی
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 :او تجهيزد مدرسو او دارالعلومونو ودانول 

درس�ې، چ�ې څ�و دارالعلومون�ه او دين�ي م 19دارالعلومونو او مدرسو د ودانول�و ک�ار روان دی او    65د 
 ي�وازې اوس�مهال .دي  ي، بشپړې شوې او ګټې اخيستنې ته چمتو ش�ووکاله وړاندې يې کار پيل شوی و

  . د استفادې وړ ديومونو درسي شعبې د مدرسو او دارالعل سلنه۵
 :او تجهيز د تخنيکي او مسلکي ښوونځيو ودانول

و کلون�و ي�رو دري�پ�ه ت) و په ګډونسيلد نې هد فارياب او بغالن واليتونو د کر( د پنځو تخنيکي ښوونځيو
 .دييې درسي شعبې ګټې اخيستنې ته چمتو  سلنه  80 په پای کې. کې بشپړې شوې دي

خ�انيکي ليس�ې، د مس�لکي يس�ې، ميچارې، د کابل د صنايعو د لبيا جوړونې ښوونځي د تخنيکي ثانوي د 
او د کاب���ل د اوت���و  يوټ بي���ا رغون���هټينس���ټد ا دارۍتدريس���اتو رياس���ت د ادارې تعمي���ر، د م���الي او حس���اب

 .دي يد ترميم چارې بشپړې شو ود ليليټيوټ يانسټميخانيک 
 

 :په ولسواليو کې شعبو جوړولد هغوي د د دار المعلمينونو د ودانيو او 
د ښځو لپاره ليلي�ه  ودار المعلمينون ۲ي، او لرتدريسي ودانۍ  مناسبهدارالمعلمينونه  ۱۷اوسمهال يوازې 

تدريس�ي وداني�و د ودانول�و  17البت�ه د  .د نارين�ه وو لپ�اره ليلي�ې چمت�و ک�ړې دي والمعلمينون� دار 12او 
پ�رمخ  ل�ه مخک�ې ن�ه  ليلي�و د برابرول�و چ�ارې۱۰ليلي�و او د هلک�انو لپ�اره د  17چارې، د نجونو لپ�اره د 

ک�ار د بدخش�ان، ي�و دارالمعلمينون�و د ودان ۹د   .وود يادو شويو ودانيو کار مخکې پيل شوی  .روانې دي
 .، کاپيسا او پروان په واليتونو کې پيل شوی دیښار کابلد دي، غزني، کندوز، باميان، ډايکن

  
 :په واليتونو او ولسواليو کې د پوهنې د ادارو ودانول 

، پکتي�ا، پکتيک�ا، پنجش�ير، پ�روان، مي�دان وردګ او س�منګان واليتون�و ک�ې د والي�ت ه کابل ښ�ار، کاب�لپ
دي، کاپيس�ا، خوس�ت، ايکن�ډدي او د  يکال کې بش�پړې ش�و 1387ودانۍ جوړول په ۹و ونپوهنې د رياست

 ک�ال ک�ې پي�ل او ال 1386د ک�ار چ�ارې پ�ه د ودانيو  ابل واليتونو د پوهنې د رياستونولوګر، ارزګان او ز
ل ک�ال ت�ر پاي�ه ۱۳۸۸نور ودان�ۍ د  ۵ودانيو د ودانولو چارې بشپړې شوي دي او  ۱۰د  .يد ېهم روان

 . ه بشپړ شيب
 

 :مديريت او همغږي
د پوهنې د ادارو او د ښوونځيو د ودانيو د ودانولو او طارحۍ خوندي استنډردونه د سيمه يي�زو توک�و او 

دغ�ه معي�ارونو  د.ښيګڼو څخه په ګټې اخستنې سره پراختي�ا مون�دلی او د ګټ�ې اخس�تنې وړ ګرځي�دلی دی
ول��ې پ��ه ځين��و . د څ��ارنې لپ��اره ګټ��ه اخيس��تل کي��ږي څخ��ه د وداني��و د ودانول��و او ارزول��و د پروس��ې څخ��ه

واليتونو کې د ښ�وونځيو د وداني�و د جوړول�و د څرنګ�والي څخ�ه کنټ�رول کم�زورې ده او پ�ه پ�ای ک�ې د 
 . ودانيو څرنګوالي د خوښۍ وړ نه دی

دي  يش�و ټاک�لپ�ه ه�ر والي�ت ک�ې ) يو مشر انجنير او پنځه ن�ور انجني�ران(د انجنيرانو شپږ کسيزه ډلې 
هر يو له دې اجينرانو څخه د ځ�انګړو وداني�و د څرنګ�والي د .  څارنه وکړي  ودانيو د څرنګواليې د چ

رې د ودانۍ کومه برخه له معيار سره براب�ره ن�ه وي، ق�راردادي ت�ه يکه چ .کنټرول د څارنې مسول دي
و کوډون�و پ�ه برخ�ه البت�ه د انجنيران�و لپ�اره د نړيوال� .ږي چې له معيار سره يې برابره کړي يالښوونه ک

  .ضروري ده (ICB)کې معياري روزنه يا 
ي وس��ايلو تپ��ه برخ��ه ک��ې د ترانس��پورڅ��ارنې س��تونزې د س��احوي انجنيران��و لپ��اره د وداني��و د  دغ��و ډل��و 

 .کمښت د يادولو وړ خبره ده
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پ�ه په ځينو واليتونو کې د پراختيايی مرستندويو او د پوهنې وزارت پ�ه م�نځ ک�ې د ښ�وونځيو د ودانول�و 
همدارنګه د درسي ټولګي�و د ځ�ای د ټ�اکلو پ�ه اړه د تعميرات�و او وداني�و د . برخه کې کافي همغږي نشته

 . رياست او د والياتو د پوهنې ترمنځ کافي همغږي نشته
او کاب�ل ښ�ار د نګرهار، خوست، کندز، بلخ، جوزجان، هلمن�د، بامي�ان او ن(واليتونو د افغانستان په لسو 

کو لپاره د دولت له خوا د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت په مرسته د ښارګوټي د ښوون) کېواليت 
ځمک�ه د ښ�وونکو د ښ�ارګوټي لپ�اره ځ�انګړې  هجريب� 102129ودانول  پيل شوي چې ت�ر اوس�ه پ�ورې 

 .شوې ده

 
 او حمايوي خدمتونه  پراختياد ادارې د د پوهنې 

 
 :نو پراختيا يد اداری اصالح او د بشری سرچ

ي�ې  س�لنه۲۷، چ�ې هزره د ۲۰۶د پ�وهنې ټول�و ک�ارکوونکو ش�ميره  د ش�ميرنې پ�ه اس�اس کال ل۱۳۸۷ د
محل�ی دود او  .ج�وړوی س�لنه۷۷وک�ارکوونک وټول�د د پ�وهنې انې زره ي� ۱۵۸ښ�وونکې  .ښځې جوړوي

د راوجونه ، او د ښځو پروړاندی تبعيض لرونکۍ کلتور او په ځينو سيموکې د امنيت نه شتون  د ښ�ځو 
د ښځو دګمارلو لپ�اره د جل�ب او ج�ذب ي�و  ازر مداه. یيو خڼډ دې کپه برخه پوهنې  دوړاندی  ن پرتوش

پ�وهنې وزارت پ�ه  د. ږیي�د جنس�يت ل�ه مخ�ی ن�ه ت�ر س�ره ک ن�همارګ. نش�تهخاص الرښ�ود او پروس�يجر 
 هم�دا رنګ�ه د .س�ره ، د بس�تونو ټ�اکنی د جنس�يت ل�ه مخ�ی ن�ه دی ترس�ره ش�وی  ياتواليل کې له زيتشک

او ن�ورو ډيپ�ارتمنتونو  د ډيپارتمن�ت پ�ه  ک�ړنالرو او اليح�و ګوم�ارنېد  يپوهنې وزارت د جنسيت پاليس
 .هنه د ېشوه کې شامل

ستراتيژيک پالن پ�ه رڼ�ا او د  د ملي ل او د دندو اليحه د پوهنېيتشک یاو کارکوونکو نو ديپارتمنتونود 
 جوړښ��ت او  يپخ�وا د ادار ين�ه ک�ارکوونکت ۶۲۱. دی یاداری اص�الحاتو پ�ه معي�ارونو ک�ې نه��ايی ش�و

 د ملکې خدمتونو ق�انون او د ګم�ارلو او د رتب�ی او. په سيستم سره وګمارل شول)  ( PRRاصالحاتو يا
د خپلواک او داوطلبانه ګمارلو د ستونزو له جملی څخه . ې دهتصويب شو هکړنالر يد لوړوال تنخواګانو

 .یکمښت دځواک  يلرونکو بشر فيتياو د ک ې، سياسی فشارونه او الس وهن
ل پ�ر اس�اس او د رتب�ی او معاش�اتو ل�ه سيس�تم س�ره س�م ش�روع يتش�ک يد ن�و پروس�ه ټاکنې او ګوم�ارنې 

بس�تونو  زره  ۴۶د ک�ارکوونکو او ښ�وونکو د   ي�وازېد بوديجې محدوديتونو ته پ�ه کتن�ی س�ره ، . ېشو
د هغ�ه ي�وه  ه�م زموين�هوړتي�ا اکو د چ�ې د ښ�وون ي،کاله پوری ب�ه بش�پړ ش� ۱۳۸۸ګمارل او معادلت تر 

د  .ت�ه چ�ې تحص�يلی رتب�ی ي�ی ل�وړی دی خاص�ه کتن�ه ش�وی ده  تنخ�واوود هغ�و ښ�وونکو  .برخ�ه ده  
 ياو د خ��دمت ت��ر کلون��و ، د دوولس��م ټ��ولګ وړتي��اوونيول��و ،  ېک��پ��ام د تحص��يل پ��ه  تنخ��واوېښ��وونکو 

د چ�ې دغ�ه د ښ�وونکو  ټاک�ل ش�وې،ې افغ�انيو د دوکت�ورا ت�ر رتب�و پ�ور  ۲۱۴۰۰تر  ۶۵۰۰ته  فارغينو
  .له ده سئوړ م پامد  نسبتامتيازاتو په ني پخوا

 يم�ارلوګ يک�ارکوونک يتنه تخنيک� ۱۱۹۱وزارت په موخه،  يد لوړوالکاري وړتيا د ادارو د  پوهنې د
لپاره ي�و کميس�يون پ�ه  ېکارکوونکو د ارزون يپوهنې وزارت د تخنيکد  ېکال په پای ک ل۱۳۸۷د . يد

ک�ارکوونکې وارزوه  او د هغ�ه پ�ر اس�اس پ�ه ک�ارکوونکو او د  يغه کميسيون ه�ر تخنيک�، داچوهالره و
 .لړ تغيرات او تعديالت راغلل يوې لړۍ ک يهغوی په کار

د ورکول�و پ�ه تنخ�واوو د  ېاو د بان�ک ل�ه الر يفس�اد د مخني�و يک�ارکوونکو د تثبي�ت، د ادار ود ريښتين
واليتون�و او د کاب�ل پ�ه ښ�ار ۲۴په  ۍلړثبت وزارت دکارکوونکو د  وو لپاره، د پوهنېاسانتيالړۍ کې د 

 .شول یثبت کړ ېک سيډٻټابمعلومات د شته کارکوونکو په اړه په  ي، او تفصيلېشو هکې بشپړ
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 ي،، م��الي، د ادارکچ��ه د مرک��ز او واليتون��و پ��هت��ه  وک��ارکوونک ۶۰۰۰ ل ک��ال څخ��ه ت��ر اوس��ه۱۳۸۶ل��ه 
 ېکړنالرو پ�ه برخ�ه ک�د  استخداماو د  ژبې زده کړې ، انګريزېهدکړر زټۍ، د کمپيوجکنالوټ يمعلومات

د ګډون کوونکو  مالي غوښتنې د هغو س�تونځو ل�ه جمل�ې او  تشويقيې لږواليد  .ې دهزدکړه ورکړل شو
ددې س�ره س�ره د پ�وهنې . څخه دي چې د وړتي�ا ړ ل�وړوالي د پروګرامون�و د اغيزتي�ا مخ�ه ي�ي ني�ولې ده

 . ړتيا د لوړوالي جامع پروګرام نه لريوزارت ال تر اوسه د و
 

 :م پراختيا تد مالي سيس
 ېد ب�وديج ي�ې ېځ�ل پ�ه هي�واد ک� يچې په ل�ومړ ی،پوهنې وزارت يو له هغو دريو  وزارتونو څخه دد 
الم�ل  ېد پ�ر اس�اس، د پروګ�رام سيس�تم د ېب�وديجد . وی دیپلی ش� يوه پروګرام له مخېسيستم  د  ینو
او واض��حو موخ��و  وچ��ې د مشخص�� يش��ې ځ��انګړت��ه  پروګرامون��و غ��وه ېنيس��رچ يږی چ��ې م��الي��ک

 .سره سمه وی ې، او د بوديجې د لګښت پايله دِغوښتنيدرلودونکې و
پ��ه  يتخنيک��ې او مس��لکې ک��ارکوونک ۵۰پ��ه موخ��ه،  يد ل��وړوالوړتي��ا برخ��و د  يوهنې وزارت د م��الد پ��

 او د يک�ړ يپ�ه س�طحه کمپي�وټر د مرک�ز ېسيس�تم ي� يهمدارنګ�ه م�ال. يمرکز او والياتو کې ګم�ارلی د
پ��ه پ��وهنې د څخ��ه د م��اليې وزارت لخ��وا  د پراختي��ا )AFMIS(د ټرمين��الونو   م��الي سيس��تم يمعلوم��ات

 .يږيستل کيوزارت کې کار اخ
او   یش�روع ش�و ېل�ه الر  (VPP)سيس�تم يد انف�راد ېد کارکوونکو د معاشاتو ويشل د مع�اش ورک�ون

تر اوسه زيات شمير د محاس�بې د  .يتر السه کو ېنکونو له الرخپل معاشونه د با يکارکوونکسلنه ۲۱
په برخه کې زده کړه ن�ه دي ) VPP(ديپارتمنت کارکوونکي د معاش ورکونې د انفرادي د نوي سيستم 

 .کړي او د هغه سره آشنا نه دي 
 ييت�او وال يخپرون�و او مرک�ز او حس�ابدارۍ د رياس�ت  اوسيس�تم د م�الي  یيو ګټ�ور او ک�ار ورک�وونک

 پروګرامون�و وخ�ت د  ر خپ�لپه توګه د مالي لګښتونو راپور پلګې يبمنځ شتون نه لری، د  سيستمونو تر
او د اړونده آمرينو د پيسو صالحيتونه د تدارکاتو د نوي قانون په برخه کې پ�ه واليت�ي . يالسته نه ورځ

 . بخشو کې واضحه نه وي
 

 :ادارو سمبالول ۍ د پوهنې دجټکنالو اړيکتيايي او يپه معلومات
د ولس��واليو د پ��وهنې  س��لنه۲۰ې، ادار رياس��تونو او د والي��اتو د پ��وهنې د ېادار يمرک��ز ېد پ��وهنې ټ��ول

 .يد يپه ټيلفونونو سمبال شو مؤسسې وښوونيز سلنه د۱۵مديريتونه، او 
. ال دیپه کمپيوټر او پرينتر س�مب ېاو د والياتو د پوهنې ادار ېادار يد پوهنې مرکز  هسلن ۴۰شاوخوا

 .يوسايلو ته السرسۍ نه لر ېتر اوسه د ال ېسسؤم ېخو د ولسواليو د پوهنې مديريتونه او ښوونيز
د انټرن��ت  ېد والي��اتو د پ��وهنې د رياس��تونو ادار س��لنه ۵۰او  ېادار يمرک��ز ټ��ولې مدارنګ��ه د پ��وهنېه

دغ�ه تجهيزات�و ت�ه  ېسس�ؤم ېخو د ولسواليو د پوهنې مديريتونه او ښوونيز، يوو ته السرسۍ لراسانتيا
 .ينه لر يالسرس

ټکن��الوجۍ پ��ه  يک��ارکوونکې د معلوم��ات وزارت د پ��وهنې س��لنه۵ ددې امکان��اتو د راوس��تلو س��ره س��ره، 
 .ي ديبرخه کې زدکړه کړ

وروستيو کې د پوهنې وزارت لخوا پيل  ېکول په د يد پروژی پل کمپيوټر اپټد يو لپ ماشوم ته يوهر 
ل�پ ټاپون�ه د هي�واد پ�ه مرک�ز او پ�ايي  xo  ۵۰۰۰همکارانو په همکارۍ  دغه پروژه د خپلو . يد يشو

 .يتوګه وويش ې زدکوونکوته به په وړياګتر شپږم ټولڅخه واليتونوکې د څلورم 
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لپ ټاپونه يی ددغه والي�ت ماش�ومانوته ويش�لی   xoپايه  ۴۰۰دغه پروژه په ننګرهار واليت کې پلی او 
  . يد ييت کې ويشل شوپايی په کابل وال ۲۰۰۰او همداراز 

دغ�ه  .ته او د اسانتياوو لړۍ پ�ه زدک�ړه ک�ې دی  زده کوونکوپروژی موخه ، د کمپيوټر زدکړه دغې د  
ددې پ�روژې پل�ي  .يګټه پورته کړ ېتر يچې ماشومان کوالی ش يکمپيوټرونه له انټرنت سره وصل د

 . يوټرونه تيار کړيکول به والدين ديته وهڅوي ترسو خپلو ماشومانو ته د لپ ټاپ کمپ
 

 :ايدادونه جامالک او 
واد پ�ه ي�کورونو او د ښ�وونکو د ښ�ارګوټی لپ�اره د ه يرهايش جريبه ځمکه د ۱۰۲۱۲۹تر اوسه پوری 

 .مرکز او والياتو کې تثبيت شوی دی
جريبه ځمکه ک�ې چ�ې د کاب�ل پ�ه ده س�بز ولس�والۍ ۲۴۰د جوړولو پروتوکول په  يد ښوونکو د ښارګوټ

د ښ�وونکو . اوبو لګونی او مادارۍ وزارتونو تر منځ السليک شو ،نې وزارت او د کرهنیکې ده د پوه
رهايش�ی  ۱۱۰۱د پراختي�ا وزارت لخ�وا  ونولپاره  د ښارګوټی دځمکو د نمرو د ويشلو په مقصد د ښ�ار

يس ، د کابينی غړو ، ئځمکو باندی نمری ولګول شوی چې د يوی لويی غوڼدی په ترڅ کې د جمهور ر
ددغ�و  .يد ييشل شوومان او ځينی دولتی ټولنو لخوا د رهبرۍ په سطحه  ښوونکو ته موقت اسناد پارل

جريبه ځمکه د خلکو لخوا د واليتون�و او ولس�واليو د ښ�وونځيو د جوړلول�و  ۵۳۹ځمکو له جملی څخه ، 
 .شوي دي اهدالپاره 

 
   :مديريت او همغږی
ي روان د ورو ډير وخ�ت نيس�ی او   ي اود يمرکزپروسيجرونه ،  ېادار وندهاړ ېپوهنې وزارت پور

ل���ه کوم���ه ځاي���ه چ���ې دغس���ې . يو د پ���وهنې وزارت ډي���رۍ م���راجعين ل���ه دی برخ���ی څخ���ه س���ر ټک���وا
پروس�يجرونه پ��ه ي�و ش��ان د دولت�ي وزارتخ��انو لپ�اره د اج��ر وړ ګرځ�ي ، باي��د د هغ�ه اص��الحات د ل��وړو 

 . سطحو څخه پلي شي

 
 

 پراختيات يد ستراتيژيک مدير
 

 : حاصال اوليسو وده د پا
اوس�مهال د ، چ�ې او د کابينې له خوا تص�ويب ش�وچمتو کال کې  ل۱۳۸۷د افغانستان د پوهنې قانون په 

ک�ال پ�ه پ�ای ک�ې  ل۱۳۸۵هم�دا راز د خصوص�ي زده ک�ړو مق�رره ه�م د . الن�دې دی وارسۍپارلمان تر 
پ��وهنې د ق��انون ل��ه مخ��ې پ��ه بي��ا کتن��ه ه��م د  روالنلوايح��و او ک��ړد . ې ده، تص��ويب او منظ��وره ش��وچمت��و

 . جريان کې ده
د پ��وهنې د  لک��هپاليس��ي ن��ه ل��ري  مدون��هه��م  ال ت��ر اوس��ه وزارت ک��ې ګڼ��ې برخ��ې ش��ته چ��ېپ��ه  ېپ��وهند 

 او تخنيک�ي مخکې زده ک�ړې  ، له ښوونځیي، د هر اړخيزو زده کړو د پاليسيانډوليزې پرمختيا  پاليس
سيګانې بياکتنې ته اړ دي لکه د ښوونځيو د جوړونې همدارنګه د پوهنې ډيرئ پالي. ېاو مسلکي زده کړ

 . پاليسي او د څارنې او ارزونې پاليسي
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 :جوړونه يژيک او عملياتي پالنتراتس
د دې . براب�ر ش�و لپارهکلونو  ل۱۳۸۹ او ل۱۳۸۵ د پوهنې ملي ستراتيژيک پالن د لومړي ځل لپاره په

 یاو همغ�ږۍ الم�ل ش�و، مؤثري�ت ونو ک�ې د دوام د پ�وهنې وزارت پ�ه فع�اليتڅخه پالن د پايلو له جملې 
پ�الن د ت�ر الس�ه ش�وو تجرب�و پ�ه رڼ�ا ک�ې ل�ه درې کال�ه تطبي�ق  س�تراتيژيک لومړنۍ مل�ي د پوهنې . ید

او  ۱۳۸۹پ�الن د د پ�وهنې دوه�م مل�ي س�تراتيژيک او  الن�دې راغ�ئکال کې بياکتنې  ۱۳۸۸وروسته په 
ي���اتي پالنون���ه ه���م پ���ه مرک���ز او واليتون���و ک���ې د هم���دا راز عمل. کلون���و لپ���اره چمت���و ش���وی دی ۱۳۹۴

 . ال څخه پيل شوی دیک ۱۳۸۶ په اساس دستراتيژيک پالن 
سيستم اوس هم ډٻر مرکزي دی، د پوهنې مرکزي رياستونه او  جوړونې وزارت کې د پالنپه  ېپوهند 

ک�ې ک�افي رول ن�ه پوهنې رياستونه د ستراتيژيک او عملي�اتي پ�الن پ�ه برابرول�و د همدا راز د واليتونو 
 . لري 

د مرک�زي رياس�تونو او  س�ره او نهايي پالن او بوديجه په وخت ید وزارت منظور شوددې سره سره ، 
چې په مرک�ز او واليتون�و فعاليتونه هغه ږي او يد واليتونو پوهنې رياستونو ته په واک کې نه ورکول ک

مغ�ږي ن�ه ل�ري او اوس ه�م فعاليتون�ه او ږي په بشپړه توګه ل�ه کلن�ي عملي�اتي پ�الن س�ره هيکې ترسره ک
 . بوديجه نه ده سټنډرډ شوې

 :سيستمنې ، ارزونې او راپور ورکوڅارنېد معلوماتو، 
و پ�ه س�ويه په مرکز کې وده موندلې او د واليتون�  EMISد افغانستان د پوهنې د ادارې معلوماتي سيستم 

ش�وی چ�ې  ستم مرکزي دی او دا د دې الملد احصايوي معلوماتو سي. وده نه ده کړید معلوماتو سيستم 
ورکول�و او راټولول�و پروس�ه ډٻ�ر وخ�ت واخل�ی او معلوم�ات پ�ه وخ�ت د پ�الن د  ډٻټابيس ته د معلوماتو 

دا ستونځه ددې المل شوی  چې معلومات په وخ�ت  .پروګرامونو د چارواکو په واک کې ورنکړای شي
دا مس�ئله ددې الم�ل ش�وی چ�ې . تيار ورنک�ړل ش�يسره د پروګرامونو او پالن جوړونکو مسؤلينو په اخ

يواځې د پالن رياست دغ�ه سيس�تم او معلوم�اتو ت�ه السرس�ي ول�ري او ن�ور رياس�تونه هغ�ه ت�ه السرس�ي 
 .د څارنې او ارزونې د معلوماتو د عملکرد څخه ګټه واخلي  ونلري او په نتيجه کې ونشي کوالی چې

 . لوجۍ د استفادې نشتوالی دیااړيکتيايي او معلوماتي ټکن د پروسې د اوږدوالي يو بل المل له اغيزمنې
همدارنګه هغه راپورونه چې ددې سيستم لخ�وا تولي�د کي�ږي ډي�ر پيچل�ی وي او نش�ي کي�دای چ�ې د ټول�و 

نو الزمه ده چې د نورو رياستونو د اړتياو پر اساس ځانګړي بخش�ونه پراختي�ا . لخوا د کار وړ وګرځي
 .سره توحيد شيومومي او د مرکزي سيستم 

 
س�ره ش�وه او را  کال کې د پوهنې له ټولو ښونيزو مؤسسو څخ�ه ټ�وليزه ل�ومړنۍ س�روې ت�ر ل۱۳۸۶په 

وی راپور  يې خپور شاو  سروې هم بشپړه  ريزهيشم کال ل۱۳۸۷د . او راپور يې خپور شو ټول شوي
خ�و بي�اهم د ي�ا مون�دلی که څه هم د پوهنې او روزنې معلوماتې سيستم په وروستيو کلونو کې پراخت .دی

 . د قبول وړ ندی راټول شوي معلومات
منف�ي اغي�ز ک�ړی، ځک�ه د ښ�وونځيو  بان�دې رنويش�م د هڅونکو او مرستو وي�ش د واليتون�و د پ�وهنې پ�ه

ر له واقعيت څخ�ه زي�ات ښ�يي څ�و ډٻ�ر هڅ�ونکي او مرس�تې ت�ر يچارواکي د ښوونځي د زده کونکو شم
ر د زيات ښ�ودلو ب�ل الم�ل ل�ه درې کال�ه ښ�وونځي پرٻښ�ودولو يشم همدا راز د زده کونکو د. السه کړي

 د پرٻښودلو پاليسي ده نومده کونکي د زوروسته د ښوونځي په حاضرۍ کې د 
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 :پلټنه او څارنه )داخلي(ي کورن
س��لنه د پ��وهنې ۷۵ک��ې ک��ابو  ل۱۳۸۷چ��ې  دي،مفتش��ين پ��ه مرک��ز ک��ې روزل ش��وي  ۱۶اوس��مهال ک��ابو 

س�لنې ۱۵کال ک�ې ک�ابو  ل۱۳۸۷په . يڅارل شوي دپه منظمه توګه تشينو لخوا د دې مف واحدونهاداري 
 .دنه شوېيشکايتونو ته رس

 
 :ستراتيژيکې اړيکې 

دفت�ر د وزارت د چ�ارو د والياتو سره دهمغږۍ  سره د منظمو اړيکو د جوړولو لپارهد پوهنې رياستونو
رې ل��ه واليت��ي چ��ارواکو س��ره منظم��ې دې ادا.  د رياس��ت دفت��ر د تش��کليالتو الن��دې رامنځت��ه ش��وی دی  

ي�ې ل�ه هغ�وی س�ره  ګرامونو له اجرا س�ره س�مې موض�وعاتغونډې کړې او له پاليسی، پرٻکړو او پرو
ړلو شريکې کړې او د هغوی غوښتنې او وړانديزونه يې اورٻدلي دي او د هغوی د ستونزو د له منځه و

 . الزمې الرې چارې لټويلپاره 
نې په تعقيب او له مرستندويانو او بهرنيو پرمختيايي همک�ارانو س�ره د همغ�ږۍ د پوهنې د پرمختيا د ټول

دا ب��ورډ ه��ره مياش��ت . ک��ال ک��ې رامنځت��ه ش��و ل۱۳۸۷پ��ه  EDBب��ه موخ��ه د پ��وهنې پرمختي��ايي ب��ورډ ي��ا 
د دې ب�ورډ د جوړٻ�دو . منظمې غونډې ج�وړوي او د پ�وهنې د پرمخت�ګ پ�ه اړون�دو مس�ايلو بح�ث ک�وي

يانو س�ره د همغ�ږۍ ووزارت او مرس�تندپ�وهنې مش�ورې او د  ل�ه مق�ام س�ره س�الاصلي موخه د وزارت 
  .رامنځته کول دي

د پ��وهنې د پراختي��ا، پالنون��ه، پرمختګون��ه او س��تونځي اړون��ده موض��وعات د س��يمې د خلک��و، مش��رانو، 
 . سياستوالو، مرستندويانو او نورو ته ورکول کيږي

ږي او د پ�وهنې ي�د پ�وهنې د وزارت پ�ه اړه ارزول ک ن�ې و خپروخپرون� واو ډل�ه اي�ز يورسند همدا راز 
 . ږييوزارت اړوندو چارواکو ته يې په اړه معلومات ورکول ک
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 لومړيتوب لرونکي پروګرامونه: څپرکې ريمد
 

نوم��وړی ه��ر ي��و پروګ��رام د اړون��د , دا س��تراتيژيک پ��الن پنځ��ه لومړيت��وب لرونک��ي پروګرامون��ه ل��ري
پ���ر م���خ وړل كي���ږي او فق���ط د اس���تراتژيك م���ديريت پرمختي���ائي فرع���ي  نې الن���دېمعيني���ت ت���ر څ���ار

 ادارهب د نېغ�ې څ�ارنې الن�دې احد وزي�ر ص� )په دي ځاي كي د پنځم پروګرام الن�دي دي(پروګرامونه
 .کيږي

ه�ر پروګ�رام فعاليتون�ه تش�ريح ، برخ�و او د ېفرع�ي م�وخ ،ېم�وخد دې څپرکي په اوږدو ک�ې ب�ه، کل�ي 
 :كيږي

 او اسالمي زده كړي عمومي. ۱
 د ښوونكي د روزني او نصاب پرمختيا. ۲
 تخنيكي او مسلكي زده كړي.۳
 د سواد زده كړي.۴
 ي مديريتنند پوه.۵
 

 اسالمي او عمومي زده کړې: لومړی پروګرام
 

پالنون�و د دې فرع�ي . عمومي زده کړې او اس�المي زده ک�ړې: دا پروګرام دوه فرعي پروګرامونه لري
 .شپړ تفصيل وروسته راغلیب پروګرامونو

 

 يعمومي زده کړ :۱٫۱فرعي پروګرام 
 

 کلي موخه
ک�ې واد ي�ههې�واد د ښوونځي عمر لرونک�ي ټ�ول ماش�ومان ل�ه ان�ډول پرت�ه او پ�ه مس�اوي توګ�ه پ�ه ټ�ول 

ښوونې او روزنې ته السرسی ولري، څ�و د ف�ردي، ک�ورنۍ او ټ�ولنيز س�الم او بري�الي فيته يباکباکېفيته 
 .الر پيدا کړيلوړو زده كړو تحصيالتو ته   او د ژوندانه وړتيا

 

 راتلونکې پنځه کلن پالن

 :عمومي ستراتيژۍ
و د ښ��وونځي او الحاقي��ه څ��انګ د د پ�وهنې وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري چ��ې عم�ومي زده ک��ړو ت��ه  السرس��ي

نګړې او پ�ه ځ�اد الحاقي�ه ش�عبو پ�ه نيازمن�دو س�يمو . كچه زياتوالي ورك�ړي پهولو له الري د هيواد جوړ
ډول په لرې پرتو سيمو کې چې پکې د ښوونځي د جوړٻدو شرطونه براب�ر ن�ه وي پ�ه هغ�ه س�يمه ک�ې د 

ش��مېرل ښ��وونې او روزن��ې اړتي��ا پ��وره ک��ول، د پ��وهنې وزارت ل��ه اص��لي او اساس��ي س��تراتيژيو څخ��ه 
په هغه  صورت کې چې له ښوونځي څخه يو کلی د دری کيلو مترو واټن هومره پ�روت . کيږيرل يشم

دا ش�عبه د ي�وه بس�ت اس�تحقاق ل�ري او هم�دا ښ�وونکې ک�والی . وي، وزارت هلته الحاقيه شعبه پراني�زي
د پ�وهنې وزارت مرس�تندويه مؤسس�ې د دې س�تراتيژۍ . شي له ل�ومړي ت�ر دري�م ټ�ولګي درس ورک�ړي
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او د امكان په صورت كي، دغه ښوونځي د هيواد د پوهني په رسمي سيس�تم ك�ي  .عملي کولو ته هڅوي
 .املويش

د پ�وهني   پ�ه ځ�انګړي ډول پ�ه کليوال�و س�يمو ک�ې كچ�ه  دو او ش�موليتيداخلد په ښوونځيو کې د نجونو 
 څخ�ه  ب�ه  دا وي  و بناپردي د عم�ومي زده ك�ړو ل�ه مهم�و اس�تراتيژي،وزارت يو له لمړيتوبونو څخه دي

لې�ږد ښ�ځينه ښ�وونکو  او د پراختيا لوړوالياو  جوړولسو يللېسو چې د نجونو د منځنيو ښوونځيو او 
كو د روزن�ي پ�ه فرع�ي نرنګ�ه چ�ه د ښ�ووه څ�.تش�ويقي پروګرامون�و ل�ه الري كليوال�و س�يموته د ل�هږد يل

نجون��و ش��موليت ت��ه د ښ��وونكي د ا، دا وزارت ب��ه ډي��ره هڅ��ه وك��ړي چ��ه د  پروګرامون��و ك��ي راغل��ي دي
پ�ه  څخ�ه نې او رزون�ېهم�دا راز وزارت د نجون�و ل�ه ښ�وو. روزني په پروګرام كي زي�اتوالي ورك�ړي 

 .منظمه توګه څارنه کوي
عمومي زده کړو د پراختيا په برخه کې، په ځانکړي ډول د ښوونځيو په ارتقا  د وامساويتوب او عدالت 
او پ�ه واليتون�و او ولس�واليو بان�دې د امکان�اتو او  ، د نوي ښوونكو لپاره د بس�تونو تخص�يصسساو تاسي

 .به رعايت شيسرچينو  وٻش 
ې وزارت به خصوصي سکتور د خصوصي ښ�وونځيو د تاس�يس او ن�ادولتي مؤسس�ې د عم�ومي د پوهن

زده کړو د پروګرامونو د تطبيق په برخه کې هڅ�وي او ورت�ه ب�ه د ثب�ت، راجس�تر او ن�ورې اس�انتياوې 
چ��ې د واليتون��و د پ��وهنې البت��ه . ه هغ��وي ت��هرزون��د براب��روي، لک��ه د درس��ي کت��ابونو او د ښ��وونکي 

 .ده په غاړه لريه خصوصي مؤسسو د څارنې دن رياستونه پر
نې اصول په ټولو ښوونځيو کې تطبي�ق زووزد هر اړخيزه ښوونې او ر څو د پوهنې وزارت هڅه کوي

يژۍ تد دې س�ترا. را م�نځ ت�ه ک�ړيري�ال يچاپچاپېريال مناسب صنفي  د ټولو زده كوونكو لپاره کړي او
ګډون ټول ماشومان په ګډه له  ښوونې او روزنې ګټه پورته بو په وپه پلي کولو سره به د معلولو او  معي

دا ستراتيژي به په تدريجي ډول پلي شي او ښوونکي به يې په اړه اړې زده کړې ت�ر س�ره ک�ړي .  کړي
 .څو وتوانيږي د هر راز غوښتنو ماشومانو ته د مؤثر تدريس جوګه شي

ه د ښ��وونځيو د ادارې اړون��د مس��ؤليتونه او د پ��وهنې رياس��تونو او د ولس��واليو د پ��وهنې م��ديريتونو ت��ه ب��
د ښوونکو ګمارنه او تبديلي او د زده کوونکو اړوند کارونو لکه د شهادتنامو چمتو . واکونه ورکړل شي
 .د ټولو والياتو په سطح کول او داسې نور

ې دو پ�ه موخ�ه د پ�وهنې وزارت پ�ه پ�ام ک�ېهمدا راز د ښوونې او روزنې غښتلي او ښه کيفيت ته د رس
لري، چې د سيمې د مخه ورو، د زده کوونکو د والدينو ګډون د ښوونځيو په چارو کې په ځانګړي ډول 

د څارنې په برخه کې د سيمه ايزو شوراګانو له  الرې ال پياوړی ک�ړي،  ود ښوونځيو د ساتنې او له هغ
يج�ه د س�يمه همدا راز وزارت غواړي د همدې پروسې د پرمختګ په موخه يوه ځ�انکړې او خاص�ه بود

ايزو ش�وراګانو پ�ه واک ک�ې ورک�ړي، چ�ې د ښ�وونځيو د وض�عيت د ښ�ه وال�ي پ�ه برخ�ه ک�ې ت�رې ک�ار 
، او وزارت به دي شوراګانو سره همكاري وكړي تر څو دوي د ښ�وونځيو پ�ه څارن�ه ك�ي واخيستل شي

 .ډيره برخه په غاړه واخلي
ې زمينه  برابروي، چې په دې ل�ړ ک�ې د د پوهنې وزارت د ناامنه سيمو ماشومانو ته د ښوونې او رزون

تيژيو څخه کار اخلي لک�ه د س�يمه اي�زو ش�وراګانو او مخ�ه ورو پ�ه مرس�ته د ت�ړل اررالو ستېالبېيالبيب
پ�ر دې پ�ه پ�ام ک�ې ره يس�ربس�ربېره . شوو ښوونځيو پرانيستل او د محلي ښوونځيو او مدرس�و ج�وړول

ه ږۍ په موخ�ه د اساس�ي زده ک�ړو پ�ه رياس�ت ک�ې ي�وچې د ناامنه سيمو د ښوونيزو فعاليتونو د همغ ييد
 .واحد تاسيس کړي څانګه او

د ښوونځيو د کېفيت د ښه والي او د پاليسيو د سهي تطبي�ق او د وزارت د مق�ام د الرښ�وونو د اج�را پ�ه  
موخه به له ښوونځيو د څارنې او نظارت سيستم ال پياوړی او په اړه به يې اړون�دې اس�انتياوې براب�رې 

 .شي
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 :موخې
 زياتوالیشموليت اساسي دوره کې د  په •

o  لپاره اساسي دوره کې د شموليت سوچه کچه د هلکانو رهل کال پورې به پ۱۳۹۳تر 
د هلكانو سلنې ته ورسيږي، او نا سوچه کچه به په  ترتيب ۶۰لپارهسلنې او د نجونو ۷۵
 سلنې ته لوړه شي۷۲ د نجونو  سلنې او۹۰

o  ساسي دوره کې د معلولو، معيوبو او کوچي ماشومانو نا ل کال پورې به پر ا۱۳۹۳تر
 .سلنې ته رسيږي۵۰سلنې او د نجونو ۶۰سوچه کچه د هلکانو 

 زياتوالیشموليت کې د  دورهپه ثانوي  •
o  سلنې او د نجونو به ۶۰ل کال پورې به په ثانوي دوره کې د هلکانو داخله ۱۳۹۳تر

 سلنې ته ورسيږي۴۰
o  معلولو، معيوبو او کوچي ماشومانو  وري كي ددوي په ثان ل کال پورې به۱۳۹۳تر

 .ته رسيږي يسلن۳۰او د نجونو  يسلن۳۵د هلکانو  هداخل ناخالصه
o  او  ٪۳كال پوري به د ښوونځي پريښودل او تكرار به په ترتيب سره تر  ۱۳۹۳تر

 .ته كم شي ۱۱٪
o  کي په ټولو عمومي ښوونځيو کې د زده کوونکو د ذهني، فزيل كال پوري، ۱۳۹۳تر

 يږياو رواني پراختيا په موخه د زده کړې مناسب چاپېريال جوړ
o  د عمومي زده کړو د ښوونځيو د نظارت او  د څارنې د سيستم ل كال پوري،۱۳۹۳تر

 كيږيغښتلي  هد غړو روزن
o  او د ادارود  ګډون په د اولياوو او د سيمې د مخه ورول كال پوري، ۱۳۹۳تر 

د عمومي زده    ي له الرياو روزن وجوړٻد د وشوراګانالرښوني كي د  په ښوونځيو
 غښتلي كيږي كي ټولو ښوونځيو پهکړو 

 :د پروګرام څانګې
 

 عمومي زده کړو ته السرسی )1
 تر تعليمي نصاب اخوا فعاليتونه )2
 خدمتونه لپاره د زده کوونکو )3
 زده کړې الري له لرې )4
 ښوونيزه څارنه )5
 مديريت او همغږي )6

 :سرسیعمومي زده کړو ته ال: لومړۍ برخه
 جزئي موخې

د  ومانوماو احتياج مندو ماش په ځانکړې توګه د نجونو لداخلېد ماشومانو په ښوونځيو کې د •
 ،تطبيق كلني د زياتوالي په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوداخلې

 )۸،۷۰۰،۰۰۰(هسوه زر اوهل کال پورې پر اساسي زده کړو کې د اته ميليونو او ۱۳۹۳تر  •
 وليت زياتوالي،د شمزده کوونو 

د ل کال پورې په ثانوي زده کړو کې د يو ميليون او درې سوه زرو زده کوونکو ۱۳۹۳تر  •
 شموليت زياتوالي،
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ښوونځيو ته اړتيا لري، د  نوو ل کال تر پايه د هغو سيمو چې۱۳۸۹د پالن رياست په مرسته د  •
 .ښوونځيو د ځايونو د ټاکلو د سروې بشپړول

 .ښوونځيو جوړول ابتدايه نويو ۴۶۹۰ل هېواد کې دل کال پورې په ټو۱۳۹۳تر •
 ۲۲۰۰ابتدايه ښوونځيو لوړتيا منځنيو ښوونځيو ته او د  ۳۰۰۰د ل کال پورې ۱۳۹۳تر  •

 .منځنيو ښوويځيو لوړتيا ليسو ته
الحاقيه ټولګيو ۴۸۰۰ل کال تر پايه د سيمو د خلکو او نادولتي مؤسسو په همغږۍ د ۱۳۹۳د  •

 .جوړول
 .د زده کړې مرکزونه جوړٻږي۳۲۰۰ې به له ښوونځي پاتې ماشومانو ته ل کال پور۱۳۹۳تر  •
او تيز  انوړندو، کڼو، ذهني ناروغ(د معلوليت لرونكي ماشومانوته ل کال پورې به۱۳۹۳تر  •

 .ښوونځي جوړٻږي ۵۰۰ماشومانو ته انو يکوچکوچېانو او د  ۱۶ )هشهو
 .كي جوړه شي هر واليت رهل كال پوري، به د ښوونځي يو نمونه پ۱۳۹۳تر  •
والياتو كي د ښوونځي نه مخكي يوه يوكلنه تعليمي دوره په  ۵ل كال پوري، په ۱۳۹۳تر  •

 .امتحاني ډول سرته رسيږي
ي ښوونځيو او په پاکستان او ايران کې د مهاجرينو د ښوونځيو د ود خصوصپه افغانستان كي  •

 .ثبت او راجستر اړوندې اسانتياوې برابرول
او د  )سلنه ښځينه ۶۰(زره۱۰۰دورې لپاره د زده كړو د اساسې  ل کال پورې د۱۳۹۳تر  •

 .نويو ښوونکو ګمارونه) سلنه ښځينه ښوونکې۶۰( هزر ۱۹ثانوي دورې لپاره د 
زرو غير تدريسي کارمندانو ۲۸ل کال پورې د عمومي زده کړو د ښوونځيو لپاره د ۱۳۹۳تر  •

 .ګمارنه
نا امنيو له کبله له درس او ښوونې پاتې دي  ل کال پورې د هغو ماشومانو لپاره چې د۱۳۹۳تر  •

 .يږيد ښوونې او روزنې زمينه برابر
 

د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو ته د متوازنې ښ�وونې او روزن�ې زمين�ه براب�رول، د پ�وهنې وزارت 
ل کال پورې شاوخوا ۱۳۹۳چې په دې توګه وزارت په پام کې لري څو تر . له اساسي پاليسيو څخه دي

زده کونکونو ته  د اساسي زده کړو کې او ي�و ميلي�ون او درې  )۸۷۰۰۰۰۰(سوه زره اوهيونه او اته ميل
د پ�وهني وزارت د نورمون�و مط�ابق د .سوه زره زده کوونکو ت�ه د ث�انوي زده ک�ړو زمين�ه براب�ره ک�ړي

ټ��ولګي پ��ه ه��ر  ۱۶زده ك��وونكي او  ۳۵ه��ر ښ��وونكي ت��ه (ښ��ووني او روزن��ي د برابرول��و پ��ه منظ��ور 
لمړني  ۳۰۰۰زره نوي ښوونځي تاسيس، او د  ۴۶۹۰كال پوري  ۱۳۹۳وزارت بايد تر ) ځي كيښوون

 .منځني ښوونځيو لوړتيا ليسو ته وركړي ۲۲۰۰ښوونځيو لوړتيا منځني ښوونځيو او د 
د ښځينه ښوونکو  لكهدي، ل يالبيببېالبېل په عمومي زده کړو کې د نجونو د داخلې د کموالي الملونه 

د دې ستونزو د حل په موخه د پوهنې وزارت . نيتي، فرهنګي او ټولنيزو ستونزو شتون دینشتوالی، ام
په کچ�ه د عام�ه واد يههېواد د زده کړو په اړه د نې وزررزونې پالن لري، چې نجونو ته د ښوونې او 

د  په دې پوهاوي کې د اسالم له نظره د نجونو د ښوونې او روزن�ې. الره واچوي رهپوهاوي پروګرام پ
ده رول په برخو بحث کيږي او خل�ک ه په پراختيا او بيا وداونولو کې يې د رغنواد يههېواد اړتيا او د 

 . لپاره الره برابره كړي د نجونو د ښوونې او روزنې چي به وهڅول شي
ي�و ل�ه  د وزارت په هغو سيمو کې چې پکې ښوونځيو ته السرسی نشته د ښوونځيو ج�وړول او تاس�يس،

په کچه د ښ�وونځيو د تاس�يس واد يههېواد يو څخه ګڼل کيږي، له همدې کبله وزارت د ټول اصلي پاليس
ل کال تر پايه ۱۳۸۹پيل کړې، چې د  ېسروسروي زه ياړخاړخېزه د موقعيت معلومولو لپاره يوه هر 

له دې سروې موخه د هغو سيمو په ګوته ک�ول دي، چ�ې ښ�وونځيو ت�ه اړتي�ا ل�ري او . ورسيږي سرتهبه 
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ښ�وونځي تاس�يس او  ه هال پک�ې نش�ته، څ�و وزارت وت�وانيږي د هم�دې معلوم�اتو پ�ر اس�اس اړون�داوس�م
 .پراختيا ورکړي

په لرې پرتو سيمو او کلي�و ک�ې چ�ې د  ښ�وونځيو د جوړول�و جوګ�ه ن�ه دي، د ښ�وونځي د عم�ر لرونک�و 
و ج��وړول د ماش��ومانو لپ��اره د مت��وازنې ښ��وونې او روزن��ې د السرس��ي پ��ه موخ��ه پک��ې د الحاقي��ه ټولګي��

ېرل کي��ږي، چ��ې پ��ه دې توګ��ه ب��ه د پ��وهنې وزارت د يوزارت ل��ه ي��و ل��ړ کړن��و او اق��داموتو  څخ��ه ش��م
الحاقي�ه ټ�ولګي ۴۸۰۰ل کال ت�ر پاي�ه د س�يمو دخلک�و او ن�ادولتي ارګ�انونو پ�ه همغ�ږۍ او مرس�ته ۱۳۸۹

 .جوړ کړي
د ښ��وونې اوروزن��ې او د ښ��وونځي عم��ر لرونک��و ماش��ومانو  ت��ه ن��ه وزررزون��ه زه ښ��وونه او ي��ه��ر اړخ

خدمات وړاندې کول د پوهنې وزارت له مهمو پاليسيو څخه دي، وزارت په پام کې ل�ري څ�و دا پاليس�ي 
پر مخ بوځي څو وکوالی شي د جوړو، معلولو او معيوبو ماشومانو په ګډون  دا پاليسي په تدريجي توګه

ي د نص��اب د ج��وړوني، س��ييسدا پال س��والی ش��ي،رټ��ول ماش��ومان پ��ه ي��وه ټ��ولګي ک��ې زده ک��ړې س��رته و
خ��و د دې پاليس��ۍ بش��پړه تطبي��ق هغ��ه مه��ال  ښ��وونكي د روزن��ي ، اداري هي��ات او د ښ��وونځيو څارن��ه ده

. ښوونځي جوړ کړای شي۱۶شونی دی چې وزارت د ړندو، کڼو او ذهني وروسته پاتې ماشومانو لپاره 
ل ک�ال ۱۳۹۳پ�الن ک�ې ل�ري د  همدا راز د کوچيانو د چارو د رياست سره په تفاهم د پوهنې وزارت پ�ه

 .د کوچيانو ښوونځي جوړ کړي۵۰۰تر پايه شاوخوا 
سلنه د ښوونځي عمر لرونکي ماش�ومان ل�ه ښ�وونځي ب�ې برخ�ې دي، ن�و د دوی د ۴۶اوسمهال شاوخوا 

نې چټک مرکزون�ه ج�وړ زووزد ر ۳۲۰۰جذب او روزنې په موخه به د نادولتي سازمانونو په مرسته  
 .بشپړه څارنه کويشي، چې وزارت به يې 

دغه مراكز به د داسي ټولګيو لرونكي وي چه وكولي شي كارګر ماشومان هم په ښاري سيمو كي شامل 
 .بشپړه څارنه کوي ليت نهاد تاسيس او فع وزارت به يې داچې  .كړي شي

ل كال پوري په ه�ر والي�ت ك�ي ح�داقل د ښ�وونځي ي�و نمون�ه د ۱۳۹۳وزارت په پالن كي لري، چي تر 
وك�و تټوك�و  ښ�وونيزوزده ك�ړه نيزهدغه ښوونځي به پ�ه . د امكاناتو په درلودو سره تاسيس كړي هېليلي

بص�ري او ارتب�اطي او معلوم�اتي تكن�الوژي مجه�ز ش�ي، او پ�روژه او  -او نورو الزمو ټوكو لكه سمعي
ونځي كال كي به په دوه والي�اتو ك�ي دوه ښ�و ۱۳۹۰په . كال كي وشي ۱۳۹۳په  يي تحقيقاتي مراحل به

واو نتايجو پ�ر اس�اس ب�ه پ�ه ن�ورو رباتارباو د دغه تجربوي ښوونځيود تج. په تجربوي ډول تاسيس شي 
ټولكي غښتلي يا برجسته زده ك�وونكي او د امك�ان پ�ه  ۹د  .والياتو كي هم د ښوونځيو نمونه تاسيس شي

لپ���اره  ټ���ولګي د لم���ړي نمب���ر لرونك���ي زده ك���وونكي ب���ه د دي ښ���وونځي د ش���موليت ۵ص���ورت ك���ي د 
وروپيژندل شي او هوښياره ماشومان به هم دي ښوونځي داخل شي او د هوښ�يارو ماش�ومانو د پيژن�دلو 

 .لپاره به د پرمختيا د سنجش تخصيصي سيستم جوړ كړي 
زره ن�وي ښ�وونکي د اساس�ي دورې لپ�اره او ۱۰۰ل ک�ال پ�ورې ۱۳۹۳وزارت په پام کې لري، چې تر 

ي، چ��ې ښ��وونکي ب��ه د ښ��وونځيو د اړتي��اوو او اړون��د څ��انګو د زره د ث��انوي دورې لپ��اره وګم��ار۱۹
 .سلنه به د ښځينه ښوونکو وګمارل شي۶۰. تخصص په پام کې نيولو سره وګمارل شي

 . توج�ه وش�ي دښوونكو جذبولو لپاره به پ�ه چټكتي�ا س�ره  ود نو_ د زده كوونكو معيار نسبت ښوونكي ته 
نه ښوونکې زياتې کړي څو د نجونو پ�ه داخل�ه ک�ې زي�اتوالی د وزارت له پاليسيو يوه دا هم ده، چې ښځي

 .)د ال نورو معلوماتو لپاره د ښوونكي د روزني فرعي پروګرام ته رجوع وكړي( رامنځته شي
وزارت په پالن کې لري څو د ښوونې او روزنې د خدمتونو په چمتو کولو کې د ع�امو خلک�و ون�ډې ت�ه 

خصوصي ښوونځيو د جوړولو مقرره جوړه او تصويب کړې  پراختيا ورکړي، نو په همدې موخه يې د
غواړي او د دې پروګرام د ال پراختيا په موخه غواړي دا لړۍ د واليتونو په کچه پراخه کړي، وزارت 

، څو ډاډمن شي چې د پوهنې نصاب او مقررات پکې وكړيله دې ټولو ښوونځيو څارنه او نظارت  چه
 .په سمه توګه مراعات شوي
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پام کې لري څو د هغو زده کوونکو لپاره چې د ناامنيو له کبله يې په سيمو کې ښوونځي تړل  وزارت په
پ��ه دې ل��ړ ک��ې وزارت ل��ه . ش��وي او ل��ه زده ک��ړو پ��اتې دي د ښ��وونې او روزن��ې زمين��ه براب��ره ک��ړي

 ستراتيژيو ګټه اخل�ي لک�ه د محل�ي ش�وراګانو ل�ه الرې، د س�يمې د مخ�ه ورو او س�پينلو يالبيببېالبېلو 
ږيرو په ملتيا، د تړل شوو ښوونځيو د بيا پرانيستلو او د محلي ښوونځيو او مدرسو د جوړول�و ل�ه الرې 

 .به دا کار تر سره کوي
 

 :له تعليمي نصاب اخوا فعاليتونه: دوهمه برخه
Uجزئي موخې 

 ږييسلنې ښوونځيو ته د لوبو اړوند توکي او تجهيزات برابر۸۰ل کال پورې ۱۳۹۳تر  •

 چمتو کيږي کسلنې ښوونځيو ته الزم او مجهز څارندوی ځوا۸۰پورې  ل کال۱۳۹۳تر  •

لوبغاړو زده کوونکو ته په سيمه ايزو او نړيوالو تورنمنټونو کې د ونډې اخيستو زمينه  ۷۰۰د  •
 برابريږي

وهڅول  ېټولن ونو ياو انجمنبه د زده كوونكل کال پورې د ټولو ښوونځيو په کچه ۱۳۹۳تر  •
 .فعليتونه الډير وهڅول شي ييشي تر څو درسي ماورا

وزارت په پالن کې ل�ري د زده کوونک�و د ه�ر اړخي�زه روزن�ې پ�ه موخ�ه د تعليم�ي نص�اب د پل�ي کول�و 
ل ۱۳۹۳ره له  نصاب اخوا فعاليتونه په ټول ښوونځيو ک�ې عمل�ي ک�ړي، چ�ې پ�ه هم�دې موخ�ه ت�ر يسرب

هم�دا راز وزارت پ�ه پ�ام . ې ش�يد لوبو ت�وکي او اس�انتياوې براب�ر به  ته وسلنې ښوونځي۸۰کال پورې 
ورنمنټون�و ک�ې د ون�ډې ټته په  سيمه ايزو او نړيوال�و ) تنه هر کال۱۴۰(زده کوونکو ۷۰۰کې لري څو 

وادون�و د کلت�وري او فرهنګ�ي ياخيستو زمينه برابره کړي، چې په دې سره به زده کوونکو ته د نورو ه
 .ګټې اخيستنې زمينه برابره شي راکړې ورکړې او په دې لړ کې د هغوی له نورو تجربو د

کې ل�ه زده کوونک�و د م�نظم څارن�دوی ځ�واک چمت�و ک�ول د ) ښوونځيو ۱۴۴۰۰(سلنه ښوونځيو ۸۰په  
ل ک�ال پ�ورې ب�ه ي�ې ت�ر س�ره ک�وي، څ�و پ�ه دې س�ره وت�وانيږي د ۱۳۹۳وزارت بله پاليسي ده، چې تر 

تنه او رول اغي�زمن او م�ؤثر ثاب�ت پلين په برخ�ه ک�ې د زده کوونک�و ون�ډه اخيس�يښوونځيو د نظم او ديس
 .کړي

دغ�ه فعاليتون�ه ب�ه د زده . ي فعاليتونه به د موجودو مشاورينو د نظ�ر الن�دي ج�وړيږييدغه درسي ماورا
 انجمنونه كوونكو د مختلفو انجمنونو له خوا چه د دي جملي نه علمي انجمنونه، شعر، فرهنګي او ټولنيز

پ�ه هن�ر، خطاب�ه او ن�ورو فع�اليتونو چ�ه پ�ه نص�اب ك�ي ن�دي  ګ�ډونانجمنون�و ك�ي  دارنګهپه ،  جوړيږي
 .وكړي مرستهلوي  رسرهوکې  په پياوړتياد استعداد راغلي  

 
 :د زده  کوونکو خدمات: دريمه برخه

Uجزئي موخې 
ښوونځيو کې د مشورې او الرښوونې پروګرام پلی کړای ۳۲۰۰ل کال پورې به په ۱۳۹۳تر  •

 شي
ۍ دورې ټولو زده کوونکو ته د قرطاسيې د وٻش لړۍ تر ل کال پورې به د لومړن۱۳۹۳تر  •

 سره شي
ل کال پورې به د لومړنۍ دورې د ټولګيو پر ټولو زده کوونکو خوراکي توکي ۱۳۹۳تر  •

 وويشل شي
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 شي ونکو ته روغتيايي خدمات برابر کړایسلنې زده کو۸۰ل کال پورې به ۱۳۹۳تر  •
نه له ښوونځيو څخه د مياشتنۍ کتنې په ګرځند روغتيايي کلينيکو۳۵ل کال پورې به ۱۳۹۳تر  •

 موخه وګومارل شي
سلنې د ثانوي دورې زده کوونکو ته د اعاشې او هستوګنې ۱۰ل کال پورې به ۱۳۹۳تر  •

 .اسانتياوې برابرې شي
يم ل�ري مد ښوونيزو او روغتيايي مشورې او الرښوونې د خدمتونو د چمتو کولو په موخ�ه وزارت تص�

ټولو ښوونځيو په کچه د مشورې او الرښوونې پروګرام پلی ک�ړي، ن�و ل�ه  ل کال پورې د ۱۳۹۳څو تر 
د سالکار او الرښود ښوونکو روزنه او ګمارنه  ۳۲۰۰همدې المله وزارت په پام کې لري څو شاوخوا 

  .تر سره کړي
ل کال پورې به د لومړنيو ټول�و ښ�وونځيو د زده کوونک�و لپ�اره د قرطاس�يې د وٻ�ش پروګ�رام ۱۳۹۳تر 

و يب�دو هڅون�ه او ل�ه غري�پلي کولو موخ�ه ښ�وونځيو ت�ه د زده  کوونک�و د داخل دد دې پروګرام . شي يپل
ماشومانو  دهمدا راز . کورنيو سره د زده کوونکو د قرطاسيه د توکو د برابرولو په برخه کې مرسته ده

ل ۱۳۹۳ت�ر د ماشومانو د هڅونې په موخه ب�ه  ښوونځيو ته د غريبو کورنيو د صحي وضعيت بهبود او
 .کال پورې د ټولو لومړنيو ښوونځيو پر زده کوونکو خوراکي توکي وويشل شي

ت�ه د روغتي�ايي خ�دمتونو چمت�و ک�ول د وزارت د موخ�و ) ميليونه زده کوونک�و۸(سلنې زده کوونکو ۸۰
هم��دا راز وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري چ��ې . ل ک��ال پ��ورې ب��ه پل��ې کي��ږي۱۳۹۳، چ��ې ت��ر ده ي��وه برخ��ه

 م�نظم ص�حيد  په جمله د كابل ايي کلينيکونه د واليتونو په مرکزونو کې له ښوونځيوروغتي هګرځند۳۵
 .کتنې په موخه وګماري، چې دا کلينيکونو به يو ډاکتر او د اړتيا اړوند روغتيايي توکي لري

به په ښوونځيو کې ت�ر س�ره  ېصالب سيستم كتنااو محيطي مسايل لكه د ف کتنه اړوندهاو د زده کوونکو 
تون��ه او د ښ��ار يمديرد  ولس��واليو د پ��وهني  ،د ښ��وونځيو م��ديريت ب��ه څخ��ه د دغ��ي څ��ارنو نت��ايج  ک��وي 

او هم�دا . كي�ږي چ�ه الزم اق�دامات د ښ�وونځي د مح�يط پ�ه اړه س�رته ورس�وي  راپور ورک�ولپوهني ته 
م�نظم ډول كلينيكون�و مس�ئولينو پ�ه  ېراز به د ښوونځيو د ادارو او كلينيكونو تر منځ پيدا شي تر څو د د

كو په موجوديت كي به د نښوونځيو ته مراجعه وكړي او زده كوونكي معاينه كړي او د بيمارو زده كوو
 .او که اړتيا وليدل شي نورو روغتونونو ته به يې د درملنې لپاره استويهغوي تداوي وشي 

زارت ل�ه موخ�و سلنې زده کوونکو ته د اعاشې او هستوګنې د امکان�اتو براب�رول د و۱۰د ثانوي دورې 
د ټولو هغه زده كوونكو لپ�اره سيمو  د کليوالورل کيږي، چې په دې سره وزارت وکوالی شي يڅخه شم

 .نه لري، اسانتياوې برابرې کړي يچې ثانوي زده کړو ته  السرس
 

 ===:له لرې زده کړې: څلورمه برخه
Uجزئي موخې 

رياست او د ښوونيز او  واليتونو په کچه له لرې زده کړو د۳۴ل کال پورې د ۱۳۹۳تر  •
 روزنيز راډيو او تلويزون د پروګرامونو پراختيا

پروګرامونو د  زوپرمختيا د ښوونيپروګرامونو  وخپرنيزساعته ۱۸د تعليمي راديو تلويزيون د  •
ل كال تر ۱۳۸۹د  سرهدې همغږۍ نږخپرولو لپاره د لري الري نه او نورو پروګرامو سره په 

 .پايه پوري

المي زده کړو، د ښوونکي د روزنې، ليک لوست، تخنيکي او مسلکي، د د عمومي او اس •
ې په برخو کې د و الرښود او د کورني ژوند د ښه  کونماشومانو د روزنې په اړه د والدين

 .راډيويي او تلويزوني ښوونيز او روزنيز پروګرامونو چمتو کول 
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روګرامونو پر وړاندې د شته د پاليسيو، پالنونو، السته راوړنو اود ښوونې او روزنې د پ •
 .ستونزو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو چمتو کول 

 .راډيو او تلويزون له الرې د خپرو شوو پروګرامونو ارزونه تعليمي د •
پروګرامون�ه خپ�اره ښ�وونيز او روزنيز د ټولو والياتو لپ�اره  په مياشتنۍ ډولتعليمي راديو تلويزيون به 

خپرونه به پرمختيا وكړي ترڅو د وزارت ټول اصلي او فرعي پروګرامونه چ�ي ساعته  ۱۸يوه . كړي 
د پوهني د نورو رياس�تونو ل�ه الري ب�ه ښ�وونيزه . د لري الري ښووني سره په اړيكه كي دي رفع كړي

دا پروګرامونه شامل د مختلفو ښ�وونيزو  پروګرامون�و . پراختيا ومومي  سمعي او بصري پروګرامونه 
، تخنيک�ي او مس�لکي زده يسالمي زده کړو، د ښ�وونکي روزن�ې، د لي�ک لوس�ت زده ک�ړعمومي او ا د

دغ�ه  ،ي، او د خلكو د خپراوي زياتوالي د پاليسيو په اړه ، پالنون�و او د وزارت د كړن�و څخ�ه كي�ږيکړ
په ځانګړي ډول هغه خلک چې په لرې پرت�و س�يمو ک�ې  لپاره وخلک وټول چي دکوالی شي  پروګرامونه

ني���ز پروګرامون��ه ب���ه د پ���وهنې وزارت د هم��دا ډول روز. الره براب��ره ك���ړيونې او روزن���ې دي د ښ��و
ل�ه . په مرسته تر سره شي نوښوونيز او روزنيز راډيو او تلويزون د نورو محلي راډيوګانو او تلويزونو

د زده کړې د پروګرام د کچ�ې د لوړول�و اوپرمخت�ګ پ�ه موخ�ه ي�و څ�ارونکې سيس�تم پ�ه ک�ار  الري لرې
 .ول شوی، چې ورته به نوره پراختيا هم ورکړل شياچ
 

 :څارنه ښوونيزه: پنځمه برخه
Uجزئي موخې 

د عم���ومي زده ک���ړو د  پراختي���ا  تطبي���ق او څ���ارنې د ن���وي سيس���تمد ل ک���ال پ���ورې ۱۳۹۰ت���ر •
 پروګرامونو  فعاليتونو تطبيق

ارو تنه له ښوونځي د څارنې غړي، د څارنې په نويو الرو چ ۳۶۰۰ ل كال پوري۱۳۹۳تر  •
 کې روزنه تر السه کوي

د ښوونيزو مسايلو په )  ېوار ۳په كال كي (مړني او منځني ښوونځي په منظم ډول  وټولو ل •
 .الندي نيول كيږي  ېاړه د څارن

، د نصاب او پاليس�يو لپاره فيت د ښه واليځيو ښوونيزه څارنه، د ښوونځيو د کيښوونليسو او اساسي له 
يحو او مقررات�و لپ�اره اړين�ه ده، خ�و ل�ه ب�ده مرغ�ه اوس�مهال د دې کتن�ې د سهي تطبيق او د وزارت د ال

لپاره يو منظم سيستم نش�ته او د پ�وهنې وزارت ي�ې د پي�دا کول�و پ�ه لټ�ه ک�ې دی، چ�ې پ�ه لومړي�و ک�ې ب�ه 
 .شيپلی  ملي سطح ښتي بڼه ولري او د هېواد په کچه له اړوند اصالحاتو راوستو وروسته  پهايازم
څ��ارني ټ��ول غ��ړي ب��ه د څ��ارني د سيس��تم د ښ��ه تطبي��ق پ��ه منظ��ور ښ��وونيزه  دوري ل ك��ال پ��۱۳۹۳ت��ر 

د دې س��يمينارونو د . ، او زده كړني��ز ټ��وكي ب��ه ي��ي د ن��وي سيس��تم پ��ر اس��اس تي��ار ش��ي زدك��ړي وګ��وري
 .روزنيزو توکي به د ښوونيزې څارنې او د ښوونځيو د ادارو په اړه وي

ل�ه ښ�وونځيو ليدن�ه وک�ړي او پ�ر ) په کال ک�ې درې ځل�ه(ه لري، چې په منظمه  توګه دد څارنې غړي دن
د معي�ارونو پ�ه تطبي�ق ك�ي ن�ابرابري  او .كړي اړه يې د ښوونځيو تدريسي اواداري مفصل راپور برابر

او د سرچينو تخصيص ځانګړي شوي ښ�وونځيو ت�ه او هغ�ي ت�ه د رس�يدلو پ�ه منظ�ور د ټول�و ښ�وونځيو 
 .مديرانو او نورو اړونده مديرانو ته 

 :همغږي او مديريت: شپږمه برخه

 جزئي موخې
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ل كال پوري به د ټولو ښوونځيو لپاره مشورتي او حمايتي شوراكاني جوړيږي او ۱۳۹۳تر  •
 .غړي يي  روزل كيږي 

 .كال پوري به ټول ښوونځي د كلني مرسته شوي وجي نه برخمند شي ۱۳۹۳تر •

او مقررات بيا وکتل شي او  يل کال پورې به د عمومي زده کړو ټولې پاليسۍ، اليح۱۳۹۳تر  •
 .ظر ورکړل شيند اړتيا په صورت کې به يې په اړه بيا ځلي 

 .ل كال تر پايه پوري به د نهم ټولګيو لپاره د ملي معياري ارزوني سيستم تر سره شي۱۳۹۱د  •

 سلنې کارمندانو ته د مناسبې کاري فضا برابرول۵۰ل کال پورې لږ تر لږه ۱۳۹۳تر  •

 به د زده کوونکو سوانح او نومرې پر کمپيوټري سيستم برابرې شي ل کال پورې۱۳۹۳تر  •

 د كلني عملياتي پالن برابرول او خپرول او د ربعوار او كلني ګزارشونو د بوديجي سره •

د پرګرامونو، پروژو او د فعليتونو اصالح  د پروګرامونو شپږ مياشتيني ارزوينه او مرور د  •
 ي ته د السرسي په منظورضرورت په صورت كي او تعيين شوي موخ

د عمومي  زده کړو په پروګرامو د ښکېلو ارګانونو د همغږۍ په موخه څلورمياشتنۍ ناستې  •
 .جوړول

رل کيږي، د همدې يد ښوونې او روزنې په اړه د خلکو ګډون د پوهنې وزارت له عمده پاليسيو څخه شم
لپاره شوراګانې جوړې شوې دي او پاليسۍ د پلي کولو په موخه تر اوسه پورې د اته زرو ښوونځيو 

واد ټولو ښوونځيو ته د ښوونځيو د ساتنې او يل کال تر پايه د ه۱۳۹۳وزارت په پام کې لري، چې د 
كال تر  ۱۳۹۳شوي دي او د  ېشوراګاني جوړ ۸۰۰۰چه تر اوسه  مشورتي شوراګانې جوړې کړي

ه خلکو او د ښوونځيو له دا شوراګانې به د سيمو لنوري شوراكاني جوړي شي  ۶۴۰۰پايه به 
ده يې له ښوونځيو مالتړ، د هغې ساتنه او له ادارې سره نو څخه جوړې شوې وي، چې اصلي دنمسؤولي

ل ۱۳۹۳همدا راز د . ده رول لريونځي په امنيت  او اداره کې رغندا شوراګانې د ښو. يې مرسته ده
قانوني  ونووايحو او طرزالعملد ل  .ل شيشوراګانو ټول غړي په دې اړه وروز کال تر پايه به  د دې

اسناد تل تر ارزونې او مشورې الندې وي، چې د اړتيا پر مهال پکې اړوندې سمونې کيږي، چې دغه 
وادونو د تجربو او د دې اسنادو د پخواني تطبيق پر اساس تر سره يارزونې او مشورې د نورو ه

 .الرې د خلکو او کتونکو لپاره خپريږيکيږي، چې دا ټول اسناد به د وزارت د رسمي وٻبپاڼې له 
ښ�وونيز پرمختي�ائي نص�اب ل�ه خ�وا پرمختي�ا  ل كال پوري د مل�ي معي�اري ارزون�ي سيس�تم د۱۳۸۹تر 

په ازمايښتي ډول تطبيق كيږي او د څارني لپاره ب�ه ئ�ي ي�و ب�ورډ تاس�يس  ېل كال ك۱۳۹۰وكړي او په 
ومي زده ك�ړو رياس�ت د ټ�ول هي�واد پ�ه كچ�ه ق مسئول به د عميد تطب ېبه د د ېل كال ك۱۳۹۱په . شي
معلوماتي ارزوني د نتايجو تحليل د ښووني او روزن�ي پ�ه اړه د هي�واد پ�ه ب�يال بيل�و برخ�و  ېاو د د. وي

 .كي به برابر شي
د   ېروزن�روزن�ي  او  ېِښ�وونِښ�ووني ن�ي د نت�ايجو ن�ه ب�ه د زده كوونك�و د يارزو ېددي او همداراز د 

. د عمومي زده كړو په ښونځيو او يا د تخنيكي او مسلكي كي كار واخستل شي وړلو لپاره ېمخكمخكي 
بنا پر دي د عمومي زده كړو رياست د ښووني د پراختيا نصاب د رياست، د ښوونكو د روزني رياست 
او د تخنيك��ي او مس��لكي زده ك��ړو رياس��ت پ��ه مرس��ته ي��و مك��انيزم  ت��ه د تخنيك��ي او مس��لكي زده ك��ړو د 

د زده . ټ��ولګي پ��وري پراختي��ا ورك��وي ۹ن��ه ت��ر  ۷ونك��و د تعي��ين او تش��خيص لپ��اره  د مس��تعدو زده كو
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كوونكو د كلني زده كړه د الښه پرمختګ د ارزوني په منظور د موجود شپږ مياش�تي ازم�ويني سيس�تم د 
 بيا كتني الندي نيول شوي او معياري كيږي

موخه ب�ه د عم�ومي زده ک�ړو پروګ�رام د مؤثرو فعاليتونو او مناسب کاري چاپېريال په هڅه كوي چي 
سلنې لپاره چمتو کيږي او له کاري مناسب چاپېري�ال څخ�ه موخ�ه ۵۰به خپلو کارمندانو ته لږ تر لږه د 

 .د ټولو تجهيزاتو او اړندو اسانتياوو سره، سره د کار پوره او مناسب ځای شتون دی
لوم��اتو د غون��ډولو، زده  کوونک��و ت��ه د د ښ��وونځيو د ادارې د پروس��ې د اس��انتيا د ډٻټ��ابېس لپ��اره د مع

د زده کوونکو څو اسنادو د وٻش او د متعلمينو د نورو اړتياوو د حل په موخه وزارت په پالن کې لري 
 .څانګې په مرسته  په کمپيوټري سيستم چمتو کړي EMISنومرې او سوانح د پالن رياست د 

س�اس، د فع�اليتونو د پرمخت�ګ د وزارت د نورو پروګرامونو لکه د وضعيت د څېړنې پر ا
او اغيز، د پوهنې د ستراتيژيک ملي پالن سره س�م، دا پروګ�رام ه�م کلن�ي عملي�اتي پالنون�و 
ته پراختيا ورکوي او د هرو دريو مياشتو د پرمخت�ګ د راپ�ور او د پروګ�رام د س�تونزو پ�ر 

ارت د اس��اس عملي���اتي پالنون��ه چمت���و او د پ���الن او د ارزون��ې د عم���ومي رياس���ت او د وز
همدا راز د پروګرام شپږ مياشتني فعاليتونه به تر دقيقې کتن�ې . رهبرۍ په واک کې ورکوي

او ارزونې الندې رازي، چې له نتائجو به يې د عملياتي پالنونو پ�ه بي�ا کتن�ه او پراختي�ا ک�ې 
3T.ګټ�����������������������������������������������������������ه اخيس�����������������������������������������������������������تل کي�����������������������������������������������������������ږي
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 ياسالمي زده کړ :۱٫۲فرعي پروګرام 

 کلي موخه
پ��ه موخ��ه، چ��ې وک��والی ش��ي پ��ه ت��دريس، تبلي��غ، امام��ت، د م��امور او د بش��ري س��رچينو د ښ��ې روزن��ې 

کارمند په توګه په دولتي، نادولتي او خصوصي مؤسسو کې د جذب او د لوړو زده کړو په مؤسسو ک�ې 
 د تحصيل په دوام کې ښه جوګه شي، د اسالمي زده کړو پراختيا او غښتلي کول

 
 راتلونکې پنځه کلن پالن

 :عمومي ستراتيژۍ
سالمي تعليماتو د سيستم س�مونه او غښ�تلي ک�ول د اس�المي تعليم�اتو د پروګ�رام د لومړيت�وب لرونک�و د ا

د اس�المي زده . د هېواد مدرسې بايد باارږښته اسالمي زده ک�ړې وړان�دې ک�ړي. پروګرامونو څخه دي
مداره توګ�ه ت�ر کړو د سيستم د ال پياوړتيا او ښه والي په موخه له ديني عالمانو سره سال مشورې په دوا

 .سره کيږي، چې په دې لړ کې يې له اندونو ګټه واخيستل شي
پ��ه اس��المي زده ک��ړو ک��ې د نجون��و ش��مېر ک��م دی او د پ��وهنې وزارت پاليس��ي دا ده چ��ې پ��ه مدرس��و او 
دارالعلومونو کې يې شمېر زيات وي، په ځانګړي ډول په راتلونکو پنځو کلونو کې به په دارالعلومونو 

داخلې او ج�ذب ت�ه ځ�انګړې پاملرن�ه کي�ږي، څ�و د مدرس�و لپ�اره ښ�ځينه ښ�وونکې ورزول کې د نجونو 
 .شي

د اسالمي زده کړو د پرمخت�ګ پ�ه برخ�ه ک�ې د خصوص�ي س�کتور ون�ډه او پ�ام د ق�انون پ�ه چوک�اټ ک�ې 
همدا راز شته نادولتي مدرسې دې ته هڅول کېږي څو خپل فعاليتونه د پوهنې . تشويق او هڅول کيږي

سره همغږي او ثبت کړي، چې ټولې ديني مدرسې يو ډول تعليمي نصاب پلی کړي، چ�ې پ�ه  له وزارت
 . تاييدويوزارت  اسناد غين رفا د پايله کې به د ټولو مدرسو

و نص�اب د نص�اب د پراختي�ا پ�ه عم�ومي رياس�ت ک�ې ج�وړٻږي او د له هغه ځايه چې د اسالمي زده ک�ړ
ښوونکو مسلکي روزنه او پرمختګ د ښوونکي د روزنې د عمومي رياست له الرې پلی کي�ږي، ن�و ل�ه 
همدې کبله د اسالمي زده کړو د رياست، د تعليمي نصاب د رياس�ت او د ښ�وونکي د روزن�ې د رياس�ت 

 .كيږيپياوړې  تر منځ همغږي د ګډو ناستو له الرې

 :موخې
پورې د اسالمي زده کړو د مدرسو د زده کوونکو  تنو زرو۱۹۰ل کې تر ۱۳۹۳په کال  •

 متوازن زياتوالی
م ټولګيو د زده کوونکو ۱۴م او ۱۳زرو پورې د دارالعلومونو د ۱۰ل کې تر ۱۳۹۳په کال  •

 متوازن زياتوالی
سلنې ۴۰داخلې زياتوالی تر  ل کال پورې په مدرسو او دارالعلومونو کې د ښځو د۱۳۹۳تر  •

 پورې
 مدرسو او دارالعلومونو څخه د څارنې د سيستم پراختيا او وړتيا ل كال پوري د۱۳۹۰تر  •

 :د پروګرام برخې
 اسالمي زده کړو ته السرسی )1
 د زده كوونكو خدمتونه )2
 ښوونيزه څارنه )3
 مديريت او همغږي )4
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 :اسالمي زده کړو ته السرسی: لومړۍ برخه
 

 جزئي موخې
 كلني تطبيق عامه پوهاوی د المي زده کړو کې د نجونو د داخلې په اړهپه اس •
 نويو مدرسو جوړول۲۸۰ل کال پورې د د۱۳۹۳تر  •
 نويو دارالحفاظونو جوړول۷۷ل کال پورې د ۱۳۹۳تر  •
 نويو دارالعلومونو جوړول۳۲واليتونو کې دنجونو لپاره د۳۲ل کال پورې په ۱۳۹۳تر  •
م او ۱۳زرو زده کوونکو او د دارالعلومونو په ۱۹۰ په مدرسو کې د كال پوري ۱۳۹۳تر  •

 زرو زده کوونکو جذبول او روزنه۱۰م ټولګيو د ۱۴
زرو ښوونکو ګمارنه ۶ل کال پورې په دارالعلومونو، مدرسو او دارالحفاظونو کې د ۱۳۹۳تر  •

 )سلنه يې ښځينه وي۴۰چې لږ تر لږه (
نادولتي او له پوهنې سره په دې لړ کې  د ديني مدرسو د پراختيا او ورسره د مرستې په موخه د •

 د مرستندويو بنسټونو او په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو هڅونه او تشويق
 

الملون�ه ل�ري، چ�ې د هم�دې ل يالبيببېالبېل کم دي، چې دا خي يببېخي په مدرسو کې د نجونو داخله 
، چ�ې د بېلګ�ې پ�ه  س�ره کي�ږيالملونو د حل په موخه د عامه پوهاوي بېالبېل فعاليتون�ه او کړن�ې ت�ر 

په مدرسو کې له اسالمي او شرعي حجاب سره د نجونو د اسالمي زده ک�ړو پ�ه : توګه يې دا يادولی شو
اړه پ�ه جوم�اتونو ک��ې د امام�انو تبلي�غ او د خلک��و هڅون�ه، ل�ه عالم��انو، مخ�ه ورو، س�پين ږي��رو او د زده 

ې د مس�ؤولينو پرل�ه پس�ې ناس�تې او هم�دا راز پ�ه کوونکو د اولياوو سره د واليتون�و او ولس�واليو د پ�وهن
اسالمي زده کړو کې د نجونو  د ګ�ډون او پک�ې د داخلې�دو او ورت�ه د هڅ�ونې پ�ه موخ�ه د خلک�و عام�ه 

او په دې اړه اړون�دې اس�انتياوې براب�رول او داس�ې ن�ور خصوصآ د راديو او تلويزيو له الري پوهاوی 
الی ش�و پ�ه مدرس�و او دارالعلومون�و ک�ې د نجون�و د داخلې�دو فعاليتونه او کړنې، چ�ې پ�ه مالت�ړ ي�ې ک�و

 .شمېر زيات شي
دارالعلومونو ته د نجونو جذب او هڅول د اسالمي زده کړو د رياست په کاري لومړيتوب کې دي څو د 
ښځينه ښوونکو شمېر زيات شي، چې په  دې سره وکوالی شو زيات ش�مېر نج�ونې مدرس�و ت�ه ج�ذب 

ښ�ځينه دارالعلومون�ه د واليتون�و پ�ه مرک�ز د هس�توګنې د ټول�و اړتي�اوو او ۳۲څ�و  کړو، نو په پام ک�ې ده
امکان�اتو س�ره ج�وړ ش��ي څ�و وک�والی ش��و د نجون�و د مدرس�و د غوښ�تنو او پ��ه عم�ومي زده ک�ړو ک��ې د 
ښ��ځينه ښ��وونځيو د دين��ي مض��مونونو پ��ه برخ��ه ک��ې د ښ��ځينه مس��لکي ښ��وونکو پ��ه روزن��ې س��ره ځ��واب 

چې وزارت غواړي په هر واليت کې لږ تر لږه يو ښځينه دارالعلوم د نارين�ه وو د ووايو، دا په دې مانا 
 .دارالعلوم تر څنګ جوړ کړي

زرو ۱۹۰ل کال پورې په دين�ي مدرس�و ک�ې د زده کوونک�و ش�مېر ۱۳۹۳پام کې ده چې تر  وزارت په
دا ش�مېره د د زده کوونک�و . زرو ت�ه ورس�يږي۱۰م ټولګيو د زده کوونک�و ش�مېر ۱۴م او ۱۳ته او په 

مدرس�ې ج�وړې ش�ي څ�و ټ��ول ۲۸۰دې غوښ�تنه ک�وي، چ�ې د هې�واد  پ�ه کچ�ه پ�ه  ټول��و  ولس�واليو ک�ې 
د هغ�و ولس�واليو لپ�اره چ�ې وګ�ړي ي�ې ډٻ�ر دي د مدرس�و د . وکوالی شي مدرسو ته السرسی پيدا ک�ړي

پ�ر ځ�ای بې�ل  دارالحفاظ ټولګي يې زياتيږي چې په پايله کې دې ته اړتيا ليدل کيږي چې باي�د د ټولګي�و
بې�ل  ۷۷ل ک�ال پ�ورې ۱۳۹۳دارالحفاظ جوړ او ثبت کړل شي، نو له همدې امله په پام ک�ې ده چ�ې ت�ر 

 .دارالحفاظونه جوړ شي
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 ل ک�ې د زده ک�وونکي نس�بت د ښ�وونکي پ�ر وړان�دې۱۳۹۳د پوهنې وزارت پاليسۍ ته په کتو، پ�ه ک�ال 
ږي ن��و دي ت��ه اړتي��ا لي��دل كي��ږي چ��ي زي��اتي، ن��و ل��ه هغ��ه ځاي��ه چ��ې د زده کوونک��و ش��مېر وي۲۵ باي��د

 . تنه نوي ښوونكي جذب كړي شي۲۸۳۰
هڅه كوي تر څو وكولي شي د اسالمي زده كړه نصاب د عمومي سره نږدي كړي نو دا راز وزارت هم

ل��ه هم��دي كبل��ه د اس��المي تعليم��اتو ډي��ر ش��مير مض��امين د عم��ومي زده ك��ړو ك��ي او د عم��ومي زده ك��ړو 
پښ��تو او انګليس��ي ژب��ه د اس��المي تعليم��اتو پ��ه | س، اجتم��اعي عل��وم، دريمض��امين لك��ه رياض��يات، س��اين

 .نصاب كي ورزيات شي
اوس��مهال د دين��ي زده ک��ړو مدرس��ې د ودان��ۍ، درس��ي کتابون��ه، البرات��وار، روغتي��ايي مرک��ز، د لوب��و د 

لري چه  نو له دي كبله وزارت پالن ميدانونو او نورو اړو امکاناتو د اسانتياوو د نه شتون سره مخ دي،
څو د اسالمي زده کړو د  ل كال پوري په دارالعلومونو او مدرسي په دي امكاناتو مجهز كړي۱۳۹۳تر 

اغيز کچه لوړه شي، چې په دې سره ځوانان نورو هېوادونو ته د دين�ي زده ک�ړې پ�ه موخ�ه اړ ن�ه ش�ي 
 .او په خپل هېواد کې ورته د اړو ديني زده کړو چاپېريال برابر کړل شي

مي زده ک��ړو پ��ه برخ��ه ک��ې د پ��وهنې وزارت د خصوص��ي س��کتور، مل��ي س��وداګرو او د خي��ر د اس��ال
ښېګڼې د خلکو ونډه هڅوي، چې په همدې موخه يې د خصوصي مدرسو د ثب�ت او راجس�تر ل�ړی پي�ل 

همدا راز د پوهنې وزارت په پام  کې ل�ري، چ�ې پ�ه . کړې او په اړه يې الزمې اسانتياوې برابرې کړې
وزارت د نصاب د پلي کولو په موخه د بېالبېلو پروګرامونو لکه د درسي کتابونو د  دې مدرسو کې د

وٻش او د خصوصي مدرسو د ښوونکي د روزنې لپاره د منظمو پروګرامونو جوړول ل�ه  الرې ل�ه دې 
 .پروسې مالتړ کوي

 

 :د زده كوونكو خدمات:دوهمه برخه
 جزئي موخي

 رول د ټولو زده كوونكو لپارهل كال پوري د صحي اسانتياو براب۱۳۹۳تر  •
 زده زده كوونكو لپاره د اعاشه او اباتي د اسانتياو برابرول۳۰د  •

تنه زده كوونكي د مدارسو او دارالعلومو كي شامل دي او د هغوي  ۷۷۶۰په اوس وخت كي 
مصارف د خصوصي مرسته كوونكو او اسالمي زده كړو د بوديجي له خوا تآمين كيږي د زده 

ښه السري لپاره د مدارسو او دارالعلومو لوي كول او نوي ليليه جوړيږي او تر  كوونكو د ال
زره زده كوونكي ب په ليليو كي جذب شي ، او په هماغه  ۳۰كال پوري په شمير د  ۱۳۹۳

توګه چي د عمومي زده كړو د فرعي پروګرامونو په دريمه برخه كي راغلي دي د اسالمي 
 .متونه هم برابر كړي شيزدكړو زده كوونكو ته به صحي خد

 
 :ښوونيزه څارنه :دريمه برخه

 :موخې
 د اسالمی زده کړو لپاره د ښوونيزې څارنې د سيستم پراختيال كال پوري ۱۳۹۰تر  •
تنو د څارنې د غړو ۷۰د واليتونو د مدرسو او دارالعلومونو لپاره د  ل كال پوري۱۳۹۰تر  •

 روزنه
دري ځلي  نصاب د پلي کېدو له پروسې څارنه د اسالمي زده کړو په مرکزونو کې د تعليمي •

 په كال كي
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له مدرسو ښوونيزه څارنه د اسالمي زده ک�ړو د کېفي�ت، د نص�اب او د وزارت د پاليس�يو او لوايح�و او 
مقرراتو د سم پلې کېدو لپاره اړينه ده، چې له بده مرغه اوسمهال د ښوونيزې څارنې يو فعال او رغند 

په پام کې لري چ�ې عم�ومي زده ک�ړو س�ره پ�ه همغ�ږۍ د اس�المي زده ک�ړو  وزارت. کاري سيستم نشته
آزميښتي بڼه  ل كال كي۱۳۹۰ دا سيستم به په. لپاره يو نوي د څارنې ښوونيز سيستم ته پراختيا ورکړي

 .شيتطبيق به په ملي کچه ل كال كي ۱۳۹۱په ولري، چې 
دې سيستم د سم پلي کول�و پ�ه موخ�ه دا  د. کسان زيات کړل شي۷۰د څارنې اوسني غړي کم دي او بايد 

 .د روزنې توکي به د نوي سيستم سره سم برابر کړل شي. اړينه ده چې د څارنې غړي سم وروزل شي
 او د اداري او ښوونيزي څارني دسالمو شيوو په اړه وي

ړو د اس�المي زده ک� )لږ تر لږه پ�ه ک�ال ک�ې درې ځل�ې(د څارنې غړي دنه ده لري، چې په منظمه توګه 
مرکزون��ه وګ��وري د هغ��وی اداري او تدريس��ي چ��ارې وارزوي او پ��ه اړه ي��ې د مرکزون��و مس��ؤولينو او 

 .ښوونکو ته سپارښتنې وکړي

 :مديريت او همغږي: برخه څلورمه
 جزئي موخې

 ل کال پورې د اسالمي زده کړو د پاليسيو او لوايحو بيا کتنه۱۳۹۳تر  •
چي خصوصي تحصيل يي كړي  ه کې بيا کتنهد عالمانو د سويې د ارزونې د پروسې په برخ •

 دي
 شوراګانې جوړول۷۲۲ل کال پورې د دارالعلومونو او مدرسو ۱۳۹۳تر  •
ل کال پورې د اسالمي زده کړو د رياست د کارمندانو او د دارالعلومونو او مدرسو د ۱۳۹۳تر  •

 کارمندانو روزنه
ته مناسب کاري چاپېريال  ل کال پورې د اسالمي زده کړو د رياست ټولو کارمندانو۱۳۹۳تر  •

 چمتو کول
 ل کال پورې د اسالمي زده کړو د بورډ جوړول۱۳۹۰تر  •
ل كال پوري د اسالمي زده كړو د اداراتو ټولو كارمندانو ته د مناسب كاري محيط ۱۳۹۳تر  •

 برابرول
 .د كلني او ربعوارو ګزارشونو د بوديجي سره ترتيب او خپراویكلني عملياتي پروګرامونو  د •
 س پراختيايل کال پورې د اسالمي زده کړو د دٻټاب۱۳۹۰تر  •

 
لکه څنګه چې د اسالمي زده کړو پاليسۍ او لوايح ډٻر زاړه او او پخواني دي نو اړينه ده چ�ې د اوس�ني 

 نوي حالت سره سم له بيا کتنې او دقيقې اروزنې وروسته پکې اړوند تغير راوستل شي
ومونو او مدرسو کې د اسالمي زده کړو ش�وراګانې  د مدرس�و ل کال پورې به په ټولو دارالعل۱۳۹۳تر 

او دارالعلومونو د پراختيا او پرمختګ او ورڅخه د ښ�ې څ�ارنې او د دې مرکزون�و پ�ه چ�ارو د خلک�و د 
 ګډون د زياتوالي په موخه جوړې شي

لمان ، د اسالمي زده کړو د پروګرام له مخې هغه عاديد وضعيت په څېړنه کې راغلي چي نګه څلکه 
چې خصوصي تحص�يالت ل�ري د ي�وې ځ�انګړې آزم�وينې ل�ه الرې د هغ�وی د س�ويې ارزون�ه ت�ر س�ره 

د وړانه ديز شوو ستونز پر بنسټ اړينه ده چې د ارزونې دا پروس�ه باي�د ت�ر څېړن�ې الن�دې او . کېږي
پک��ې اړون��د او الزم تغي��رات پ��ه دې موخ��ه راوس��تل ش��ي، چ��ې هغ��ه ش��مېر عالم��ان چ��ې آزموين��ه ت��رې 

 .ستل کېږي ريښتا هم د دې کار جوګه دياخي
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ل ک�ال ک��ې ج�وړٻږي، څ��و د اس�المي زده ک��ړو د مهم�و مس��ئلو او د ۱۳۸۹د اس�المي زده ک��ړو ب�ورډ پ��ه 
دارالعلومونو او مدرس�و پ�ه اړه د تخنيک�ي س�تونزو د ح�ل پ�ه موخ�ه څېړن�ې وک�ړي او پ�ه اړه ي�ې خپ�ل 

ي�و ځ�ای د وزارت محت�رم مق�ام ت�ه وړان�ه دي�ز نظرونه د حل د مناسبو الرو چارو په وړاندې کولو سره 
 .وکړي

دا پروګرام د وزارت د نورو پالنونو په شان د پروګرام د وضعيت د څېړنې او د فعاليتونو د پرمختګ 
او اغي��ز د اروزن��ې او د پ��وهنې د مل��ي س��تراتيژيک پ��الن س��ره س��م کلن��ي عملي��اتي پالنون��و ت��ه پراختي��ا 

مياش��تو پ��ه ورس��تيو ک��ې د راپ��ور پ��ر بنس��ټ عملي��اتي  رووڅل��و ورک��وي او د پرمخت��ګ او س��تونزو د ه��ر
 .پالنونه ترتيب او د پالن او ارزونې عمومي رياست او د وزارت رهبرۍ ته وړاندې کوي

ړن�ې الن�دې ني�ول کي�ږي، چ�ې پ�ه نتيج�ه يپروګرام شپږ مياشتني فعاليتونه د ارزونې او څ اهمدا راز به د
 و په پراختيا کې ګټه اخيستل کيږيکې به يې له پايلو د عملياتي پالنون

همدا راز يو هر اړخيز او جامع ډٻټابېس به د اسالمي زده کړو د پروګرام د فعاليتونو لپاره ج�وړ ک�ړل 
او د اسالمي زده کړو ټول ارق�ام او د . دا ډٻټابېس به د افغانستان د معلوماتي سيستم يوه برخه وي. شي

د څارنې، ارزونې او پالن جوړونې په برخ�ه ک�ې ب�ه ت�رې مرکزونو معلومات به پکې وساتل شي، چې 
د پروګ��رام معلوم��ات ب��ه د ښ��وونيزې څ��ارنې د غ��ړو لخ��وا د اس��المي زده ک��ړو ل��ه . ګټ��ه واخيس��تل ش��ي

 .ږدول کيږييمرکزونو څخه مرکز ته ل
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 اوساينس او تكنالوژي د تعليمي نصاب او د ښوونکي د روزنې: دوهم پروګرام
 پراختيا

 

او د ښوونکي د روزن�ې پراختي�ا  ، دفرعي پروګرامونه لري، د تعليمي نصاب پراختيا  ريدا پروګرام د
 .ده كړه دهتكنالوژي او ساينس ز

 
 د تعليمي نصاب  پراختيا:۲٫۱فرعي پروګرام 

 کلي موخه
د اسالم د اساساتو او ملي ارزښتونو پر بنست د نوي تعليمي نصاب س�ره س�م د درس�ي کت�ابونو، د مم�دو 

علم�ي  ن�وي ښ�وونيځ نص�اب پ�ه اس�الميرزونيزو ب�ا کېفيت�ه توک�و داس�ې چمت�و ک�ول، چ�ې د درسي او 
 معيارونو سره برابر وي

 سرٻزه
د تعليمي نصاب د پراختيا رياست، د ساينس او ټکنالوجۍ تعليمي مرکز او د خپرونو او کتابونو د وٻ�ش 

 .ل کيږيرياست، ټول په ګډه د تعليمي نصاب د پراختيا د پروګرام مسؤولين بل

 پالن نکل هپنځ يراتلونک

 :ستراتيژۍاعمومي 
نوی نصاب به د اسالمي اصولو پر بنس�ټ او د مل�ي او س�يمه اي�زو معي�ارونو پ�ه ځ�انګړې ډول د فع�الې 

د دغ�ي هڅ�و .م�وميوزده کړې او د زده کوونکو د ورځني ژوند سره د نصاب د تړاو په موخه پراختيا 
او د تلپ�اتي  ده د زده كړي او زده ك�ړل ش�و مه�ارتونو څخ�ه دي، اصلي المل د زده كوونكي عملي استفا

د بش�ر حق�وق، جنس�يتي : او پرمختللي نص�اب پ�ه موخ�ه ب�ه ه�ر اړخي�زه او ع�ام ش�موله موض�وګانې لک�ه
، د چاپېريال س�اتنې او روغتي�ا پ�النې  په باره كي پوهاوي ناروغی د ايډز د ،برابري، له نشه يي توکو 

د ټ�ولنې اوس�نۍ او . ه د درس�ي کت�ابونو پ�ه پ�اڼو ک�ې ځ�ای پ�ه ځ�ای ک�ړل ش�ياو داسې نور موضوعات ب
په به په نوي نصاب کې  يراتلونکې اړتياوې او غوښتنې په  ځانګړي ډول ټولنيزې او اقتصادي اړتياو

د تعليمي نصاب د پراختيا به برخه کې به د مدني ټولنو، زده کوونک�و او د وال�دينو . نظر كي ونيول شي
 .ورې تر سره کېږيسره يې مش

کول، د تعليمي نصاب د اغيز څېړل او ارزول او د نورو هېوادون�و تطبيق د درسي کتابونو ازميښتي 
 له مثبتو تجربو ګټه اخيستل

ديني مضمونونه به په  شي او د اسالمي زده کړو او عمومي زده کړو د نصاب محتواوې به سره نيژدې
ضمونونه لکه رياضي، ساينس، ټولنيز علوم، پښ�تو، دري عمومي زده کړو کې او د عمومي زده کړو م

 .او انګليسي به د اسالمي زده کړو په نصاب کې ورزيات کړل شي
د درسي کتابونو چاپ او وٻش به خصوصي شرکتونو ته ورکول کيږي، چې دولت به هغه مهال يوازې 

 .كړي اډمند کار بهير څاري، او ټولو زده کوونکو ته به د کتابونو له رسېدو ځان ډ
واليتي الرښوونکي، د ساينس واليتي سوپروايزران او د ښوونيزې څارنې غړي به د نوي نصاب سره  

څ��و ن��وي کتابون��ه ښ��وونکو ت��ه ور وپېژن��ي او د  او دغ��ه كس��ان مس��ئول دي  ږيي��ک کې��ږيس��م روزل 
 .نصاب په سم پلي کولو کې ورسره مرسته وکړي
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و نوي درسي كتابونه چه د عمومي زده كړو لپ�اره ج�وړ نصاب رياست  نصاب ا ځزهمدارنګه د ښووني
او د دارالمعلمينون�و ښ�وونكي د ن�وي ښ�وونيز . شوي دي د ښوونكي د روزني رياست سره ئي شريكوي

نصاب په برخه كي زده كړي ګوري او نوي ښوونيز نص�اب د هخ�وي پ�ه پروګرامون�و ك�ي ش�ته دي او 
ك�ي د درس�ي كت�ابونو د ت�دريس ش�كل د ښ�وونكي د  مخكي له خدمت نه به ځاي پ�ر ځ�اي ش�ي پ�ه واقع�ت

 روزني د ښوونيز نصاب يوه بله برخه ده
كه چيري د دارالمعلمين�و زده كوونك�و ت�ه ن�وي ښ�وونيز نص�اب د ښ�وونكو د روزن�ي پروګ�رام د تطبي�ق 
كولو په جريان كي روزنه وركړل شي ، ښوونيز نصاب ب�ه پ�ه ښ�ه توګ�ه تطبي�ق ش�ي ن�و پ�ه دي توګ�ه د 

د روزني زده كوونكي كولي شي چ�ي پ�ه مكم�ل تي�اري س�ره ن�وي كتابون�ه ت�دريس ك�ړي او پ�ه ښوونكي 
محلي شرايطو او حاجتونو پلي كړي او سربيره پر دي د ښوونځيو مديران او څارونكي ه�م پ�ه دي الره 
كي زده كړي وګوري تر څو وك�ولي ش�ي د ن�وي نص�اب پ�ه پل�ي كي�دو ك�ي د ښ�وونځيو د ښ�وونكو س�ره 

 .مرسته وكړي
ل كي ۱۳۹۰د پرمختيايي ښوونيز نصاب د ښه كيفيت په اړه د وزارت د ټولو پروګرامونو لپاره په كال 

د مس��تقل مل��ي پرمختي��ايي ښ��وونيز نص��اب انس��تيتوټ ج��وړيږي، دا انس��تيتوټ ب��ه  د عم��ومي زده ك��ړو د 
وس�ه ب�ه د ښوونيز نصاب د لوي پاليسيو او د اسالمي زده ك�ړو مس�ئول وي ، او د پرمختي�ايي نص�اب پر

 .ښوونكي د روزني، تخنيكي او مسلكي زده كړو او سواد زده كړو د پرګرامونو سره همغږي وكړي
ک��اري د د وړتي��ا ل��وړول د وزارت  د تعليم��ي نص��اب د کارمن��دانو پ��ه ځ��انکړې توګ��ه د ځوان��و مؤلفين��و

 .کې راځي كالو ۵لمړيتوبونو څخه په راتلونكي 

 :موخې
ړو د ښوونځيو او مدرسو د درسي او روزنيزو توکو پراختيا د تعليمي نصاب او عمومي زده ک •

 او پرله پسې بيا کتنه
د لومړنۍ او ثانوي دورې د ټولګيو د زده کوونکو د روزنې د ل كال پوري، ۱۳۹۳تر  •

 پرمختګ په موخه په ټول هېواد کې د ارزونې د سيستم پراختيا او پلي کول
ه اوسنيو علمي معيارونو سره د درسي کتابونو د هېواد ټولو ښوونځيو او مدرسو ته لهر كال  •

 چمتو کول
 ټولو ښوونکو ته د الرښود کتاب تيارول كال پوري، ۱۳۹۰تر  •

 :د پروګرام برخې
 د تعليمي نصاب، درسي کتابونو او د ښوونکي د الرښود پراختيا او بيا کتنه )5
 د کتابونو او  درسي توکو چاپ او وٻش )6
 م پلي کول او پراختياد ښوونيز پرمختګ د ارزونې د سيست )7
 وړتيا لوړولد  )8
 مديريت او همغږي )9

 

 د تعليمي نصاب، درسي کتابونو او د ښوونکي د الرښود پراختيا او بيا کتنه: لومړۍ برخه

 :جزئي موخې
د تعليمي نصاب په برخه کې د ټولنې د اړتياوو او غوښتنو پرله پسې څېړنه او مطالعه، د  •

 کې د ښه او اغيزمن پرمختګ په موخه ښوونځيو او مدرسو په تعليمي نصاب
 په ښوونځيو کې د نصاب د پلي کېدو د کچې ارزونه •



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 81
 

د اساسي او ثانوي په (د نصاب او د عمومي زده کړو د مفرداتو بيا کتنهل كال پوري۱۳۹۳تر  •
 )ګډون

 د نصاب د چوکاټ او د اسالمي زده کړو د مفرداتو بيا کتنهل كال پوري ۱۳۹۳تر  •
 د عمومي زده کړو د درسي کتابونو بيا کتنه ل كال پوري۱۳۹۳تر  •
 د اسالمي زده کړو د درسي کتابونو پراختيا او بيا کتنهل كال پوري ۱۳۹۳تر  •
 د دريمې ژبو د درسي کتابونو پراختيال كال پوري ۱۳۹۳تر  •
زده کړو د زده کوونکو د  ي يوكلنوله ښوونځي مخکې او د ځانګړل كال پوري ۱۳۹۰تر  •

 وزنهنصاب پراختيا او ر
 د درسي كتابونو پراختيا په بريل خط •
 سمعي لغاتونو د فرهنګ پراختيا -د اشاروي ژبي لپاره د بصري •
ل كال پوري د خاصو احتياجمندو زده كوونكو لپاره د ښوونيزو توكو د نصاب ۱۳۹۳پر  •

 پراختيا
 امينود ټولو مض و لپاره د ښوونک كړو د اسالمي او عمومي زدهل كال پوري ۱۳۹۳تر  •

 ښود کتابونو پراختيا او بيا کتنهالر
د ماشومانو لپاره د : د تكثر او تنوع نه استقبال( د افغانستان د شرايطو سره د يو متناسبه نسخي  •

 ښوونځيو لپاره)هر اړخيز او مناسب چاپيريال الرښود
، د هر مضمون جدولونو، نقشو، مودلونو (د اړوندو درسي توکو ل كال پوري، ۱۳۹۳تر  •

 پراختيا او بيا کتنه...) او تشريحي ځوابونه خاصي پوښتي
فيت��ه تعليم��ي نص��اب ي��وه اوږده او غزٻ��دلې پروس��ه ده چ��ې د ټ��ولنې د نوي��و غوښ��تنو او اړتي��اوو او يب��ا ک

معاصرو علمی پرمختګونو په رڼا کې پراختيا مومي او پکې اړون�د ب�دلون راځ�ي، ن�و پ�ه ک�ار ده چ�ې د 
موج��ود تعليم��ي نص��اب ش��امل د ي��و مض��مون كي��ږي چ��ي  ،ټ��ولنې غوښ��تنې ت��ل مطالع��ه او وارزول ش��ي

 ۱۰ټوګي پوري زده كوونكو ت�ه ورپيژن�ي هم�داراز پ�ه  ۹څه تر  ۷حرفوي مهارتونه په عمومي توګه د 
د انتخ��ابي كورس��ونو . تولګي��و ك��ي ي��و اختي��اري مض��مون د حرف��وي مه��ارتونو پ��ه اړه ج��وړيږي ۱۲او 

ري پراختي�ا وك�ړي ،د پراختي�ايي نص�اب رياس�ت ب�ه د نصاب  به د تخنيكي او مسلكي زده كړو په همك�ا
حرفوي انتخابي مضامينو تدريسي ساعتونه د ارزويني الن�دي ونيس�ي ت�ر څ�و ځ�انګړي ك�ړي چ�ي دغ�ه 

ښ��وونځي ك��وولي ش��ي هغ��ه . درس��ي س��اعتونه ش��مير د دي مض��امينو د ت��دريس لپ��اره ك��افي دي او كن��ه
او هغ��ه حرف��وي انتخ��ابي  .ږي انتخ��اب ك��ړيمض��مون چ��ي د س��يمو د ك��اري ب��ازار اړتي��ا ورت��ه لي��دل كي��

مضامين چي په دي ښوونځيو كي تدريس كيږي هغه مضامين ب�ه وي چ�ه پ�ه وركش�اپونو ب�ه ي�ي د ل�وي 
 .سرمايه گزاري حاجت نه وي لكه د محسابداري ، اداره او مديريت، زراعت، مالداري او توريزم 

ليم�ي نص�اب د پل�ي کې�دو ارزون�ه، د درس�ي د نويو کتابونو پلي کول، پ�ه ښ�وونځيو او مدرس�و ک�ې د تع
کت��ابونو پ��ه اړه د ښ��وونکو او زده کوونک��و د مثبت��و ان��دونو او نظرون��و راغون��ډول د تعليم��ي نص��اب پ��ه 
غښ��تلي کول��و او پرمخت��ګ ک��ې اساس��ی رول ل��ري، چ��ې د دې پ��ه رڼ��ا ک��ې د تعليم��ي نص��اب پ��ه چوک��اټ، 

بونو او نورو درسي توکو کې بيا کتنه او الزمه مفرداتو، درسي کتابونو، د الرښوونکي د الرښود په کتا
سمونه او اصالح تر سره کېدای شي، چې په نتيجه کې به زمونږ د هېواد پوهنه د ټولنې د غوښتنو او 
شرائطو او د ن�ړۍ د علم�ي معي�ارونو س�ره پ�ه تلپ�اتې او دوام�داره توګ�ه ل�ه باکېفيت�ه درس�ي کت�ابونو او 

 .وي ددرسي توکو برخمن
هغه زده كوونكي چي مورني ژبه يي يو د دريمو ژبو څخه وي په ه�ر ټ�ولګي انون سره سم،له اساسي ق

د تعليمي نصاب د پراختي�ا د فرع�ي پروګ�رام ل�ه  كي به د دريمي ژبي مضمون ولري نو په همدي توګه 
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مخې په پاميري، ازبکي، ترکمني، بلوچي او نورستاني ژبو له لومړي ټولګي تر دولسم ټولګي د درسي 
 ل كال پوري به پوري شي۱۳۹۳او تر  ابونو د تاليف چارې پيل شوې ديکت

همدا زار د تعليمي نصاب د پراختيا فرعي پروګرام په پام کې لري، چې له ښوونځي مخکې زده کړو د 
کلنو زده کوونکو او د ځانګړو اړتياوو لرونکو لکه ړانه ده، کاڼه او ذهني وروسته پاتې زده  ۶کلنو تر۴

 .ره يوه ځانګړي نصاب ته پراختيا ورکړيکوونکو لپا
 

 :د درسي کتابونو او زده کړيزو توکو چاپ او وٻش: دوهمه برخه
 

 جزئي موخې
عنوانه د درسي کتابونو  او د ۳۵۵د زده کوونکو له شمېر سره سم د عمومي زده کړو د  •

 په هر دوه كالو كي عنوانه درسي کتابونو چاپ۱۴۹اسالمي زده کړو د 
 زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو چاپ) ړندو او کڼو(تياوو لرونکو د ځانکړو اړ •
 عنوانه د ښوونکي د الرښود کتابونو چاپ۵۰۴د ښوونکو له شمېر سره سم د  •
 د هر كال په شروع كي په ښوونځيو او مدرسو کې د درسي کتابونو وٻش •
 مجهزيدل فيصده عمومي ښوونځيو مدارسو او دارالمعلمينو ۶۰ل كال پوري د ۱۳۹۳تر  •
 )د درسي کتابونو د وٻش او څارنې پالن(د معلوماتي بانک پراختيا   ل كال پوري۱۳۹۳تر  •

 
عنوان�ه د اس��المي زده ۱۴۰عنوان�ه د عم��ومي زده ك�ړه درس�ي كتابون�ه او۳۵۵ك�الو ك�ي، ۵پ�ه راتل�ونكي 

هغ��ه درس��ي کت��اب چ��ې د . ك��ړو د زده كوونك��و د ش��مير مط��ابق پ��ه ه��ر دو ك��الو ك��ي ي��و ځ��ل چ��اپ ش��ي
ګرافي��ک، ډي��زاين او د کاغ��ذ پ��ه غ��وراوي ک��ې ي��ې د ښ��ه وال��ي هڅ��ه ش��وې وي زده ک��وونکې لوس��ت ت��ه 

 .چي دي مسئلي ته به جدي توجه وشي. هڅوي
د هېواد ټولو ښوونځيو او مدرسو ته د درسي کتابونو او درسي توک�و او د ښ�وونکي د الرښ�ود وٻ�ش د 

زارت د ج��دي پ��املرنې وړ وګړځ��ي او د دې دې پروګ��رام ي��وه س��خته او مهم��ه مرحل��ه ده، چ��ې باي��د د و
پروسې لپاره امکانات او اړوند توکي چمتو کړي، څو ښوونکي او زده کوونکي پر خپل وخت له درسي 

 .کتابونو او مالتړو درسي توکو برخمن شي
په دې لړ کې الزمه ده چې د زده کوونکو دقيقې شمېرې ت�ه د ټولګي�و او د لوس�ت د ژب�ې پ�ر اس�اس او 

لوماتو لپاره چې زده کوونکي ته د اړ درسي کتاب په ټاکلو ک�ې اغي�ز ل�ري، د خپرون�و رياس�ت نورو مع
او د معلوم��اتو ل��ه بان��ک څخ��ه پ��ه مرس��ته د درس��ي کت��ابونو، مالت��ړو درس��ي توک��و او د . السرس�ی ول��ري

څ��و ټ��ول زده . ښ��وونکي د الرښ��ود د چ��اپ او وٻ��ش پروګ��رام پ��ه عمل��ي او منظم��ه توګ��ه ت��ر س��ره ش��ي
د خپلو اړتي�اوو س�ره س�م کتابون�ه ت�ر الس�ه ک�ړي، او د ه�ر ن�وع غلط�ې ګټ�ې اخيس�تنې مخ�ه ب�ه کوونکي 

 .ونيول شي

 :د ښوونيز پرمختګ د څارنې د سيستم پلي کول او پراختيا: برخهدريمه 
 جزئي موخې

ل کال پورې د ښوونيز پرمختګ د ارزونې د سيستم پراختيا او د ازموينو د لوايحو او ۱۳۸۹تر  •
 يا کتنهمقرراتو ب

 ارزونې سيستم پرمختګ او بيا کتنه ملي معياري د۱۳۹۰تر  •
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ړو د ښوونځيو د منظمي ازمويني د مؤثريت او ډاډ په منظور ، د د عمومي او اسالمي زده ك
بيا ليدل شوي ازمويني ته اړوند قوانين او مقررات او د ازموني الرښودني د هر مضمون لپاره 

ل كال پوري توضيع كيږي چي دا كار به د عمومي ۱۳۹۰تر پراختيا كوي او په ښوونځيو كي 
 .شي یوكړلوكړلي زده كړو د پروګرام په نيږدي همكاري سره 

د متوازن او مساوي پرمختګ د ډاډ او د ښوونيزو  ړوپه ټولو هيوادو كي د زده کوونکو د زده ك
نکو ته د زده کړې او روزنيزو پالن شوو موخو د السته راوړولو لپاره اړينه ده، چې زده کوو
د ارزويني دا . د کچې د پرمختګ ارزونه د ملي او معياري ازموينو له  الرې تر سره شي

گه  د دي ارزوني همدارن ښتنو د جامع بانك پر اساس پراختيا ومومي سيستم به د ازمويني د پو
تخنيكي او پايلي د زده كوونكو د رشتي په انتخابولو كي د مرستي په منظور، په عمومي او يا 

ټولكي نه ورسته د ګټي وړ  ۹مسلكي زده كړو كي د زده  كړي د مخكي وړلو په موخه د 
 وګرځي

همدا راز دا پايلې کوالی شي د تعليمي نصاب د ارزونې او د ښوونکي د روزنې د پروګرام د 
ټولګيو  ۹ړو د ملي او معياري ارزونه د عمومي زده ك.  اغيز  په برخه کې مرسته وکړي

ل كل كي به د ښوونيز نصاب ۱۳۸۹په . غينو لپاره په لمړي مرحله كي پلي كړلي شيفاري
ل كال كي به يي په امتحاني ډول ۱۳۹۰پرمختيايي فرعي پروګرام دي سيستم ته پراختيا او په 

ټولګيو لپاره هم پلي كړلي  ۶او  ۳د ارزوني دغه سيستم به په دوهمه دوره كي د . پلي كړي 
 .شي

 :يلاد وړتيا لوړو :برخهڅلورمه 
 

 جزئي موخې
د نصاب د پراختيا، د ساينس د مرکز او خپرونو د رياستونو د ل كال پوري ۱۳۸۹تر  •

 او پراختياکارمندانو د وړتيا د  لوړولو د هر اړخيز پالن ترتيب 
ل كال پوري د نصاب د ښوونيز نصاب د پراختيا ټولو اصلي او فراعي برخو او ۱۳۸۹تر  •

 يو متخصص تيارول چي په مربوطه رشته كي ماستري ولري درسي كتابونو ته د
د وړتيا  كوونكوکاراو د نصاب د پرختيايي رياست د اداري  خپرونو دل كال پوري ۱۳۸۹تر  •

 ي د پالنجوړوني، څارني، راپور وركوني او نورو الزمو اداري مهارتونو كيلالوړو
 .د نوي نصاب په اړه د ښوونيز څارني د غړو كلني زده كړي  •

د ښوونيز نصاب پراختيايي رياست د خپلو كاركونكو د وړتياو د لوړولو په موخه  به يو پراخ  پالن پ�ر 
په لمړي قدم ك�ي ب�ه د موج�وده ك�اركونكو  ارزون�ه او د زده ك�ړي اړتي�ا پ�ه نظ�ر ك�ي وني�ول . مخ يوسي

 و نظري پروګرامونهد نوموړو ارزونو د پيلو په بنسټ اوږد مهالي او لنډ مهالي  روزنيز عملي ا. شي
د كمپيوتري، معلوم�اتي او ارتب�اطي تكن�الوجيو او انګليس�ي ژب�ي ج�وړ ك�ړل  د تعليمي نصاب د پراختيا،

 .نوموړي پروګرامونه به د هيواد په داخل ، خارج او يا په ګاونډيو هيوادونو كي پلي شي. شي
كي د ماستري درجي د السته دغه رياست به د پوهنتونونو وړ فارغين په ګوته او د ضرورت وړ رشتو 

دغ�ه ښ�وونيز پروګرامون�ه نوم�وړي رياس�ت ت�ه دا موق�ع . راوړني په موخه بهرنيو هيوادونو ت�ه ولي�ږي
وركوي تر څو درسي كتابونه ، د ښوونكي الرښود او نور د ښه كيفيت لرونكي ښ�وونيز ت�وكي تولي�د او 

 .د زده كوونكو او ښوونكو په الس كي وركړل شي
ب پراختيايي پروګرام ، لوړ پوړي او د ښووني د څ�ارني غ�ړو ت�ه د ن�وي نص�اب پ�ه اړه د ښوونيز نصا

روزنه وركوي تر څو هغو د ښوونځيو م�ديرانو او ښ�وونكو ت�ه د نوي�و كت�ابونو، البراتوارون�و او ن�ورو 
  .ګټورو درسي توكو څخه د ګټي اخستني الرښوونه وكړي
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 :مديريت او همغږي: برخه پنځمه
 جزئي موخې

) ، اليحه او طرزالعمل قانون( د تقنينيل كال پوري د نصاب د پراختيايي رياست ۱۳۹۳تر  •
 بيا کتنه جوړونه او اسنادو

 ل كال كي د پراختيايي ښوونيز نصاب د ملي انستيتوت جوړول۱۳۹۰په  •
د پراختيايي نصاب د رياست د ټولو كاركونكو لپاره د مناسبي كاري ل کال پورې، ۱۳۹۳تر  •

 .وړلفضا منځته را
څلور مياشتيني او كلني راپورونو  و سره د بوديجي،عملياتي پالنون وکلني په هر كال كي د •

 كول او خپرولچمتو
ضرورت په صورت كي په كلني توګه د پروګرام د فعاليتونو او پروژو شپږ مياشتنۍ کتنه د  •

   .او ارزونه
تل د ارزونې الندې وي او په اړه به ي�ې  د پروګرام تقنيني اسناد به له ټولو لوايحو او طرزالعملونو سره

دا . الندي وني�ول ش�يمناسبې مشورې کيږي، چې د اړتيا په صورت کې به اړوندې سمونې او بيا کتنې 
ارزون��ې او مش��ورې ب��ه د ن��ورو هېوادون��و او د دې پروګ��رام پخواني��و تجرب��و ت��ه پ��ه کت��و س��ره س��رته 

الرې د خلک��و او مراجعين��و پ��ه واک ک��ې ورک��ول دا اس��ناد ب��ه د پ��وهنې وزارت د وٻبپ��اڼې ل��ه . رس��يږي
 .ږييک

ل ۱۳۹۰تقنيني اسنادو د ارزوني پيلي به د نصاب د پراختيا د ملي انستيتوت د تاسيس د مرسته لپاره پ�ه 
د غه انستيتوت ب�ه د اس�المي اوعم�ومي زده ك�ړو د تعليم�ي نص�اب د لوي�و . كال كي  د گتي وړ وگرځي

اختيايي پروسي به د ښ�وونكي د روزي، تخنيك�ي او مس�لكي زده ك�ړو پاليسيو مسئول وي او د نصاب پر
 او د سواد زده كړي سره همغږي رامنځته كړي

دا پروګ��رام د وزارت د ن��ورو پروګرامون��و پ��ه څې��ر د پروګ��رام د وض��عيت د څېړن��ې او ارزون��ې پ��ر 
او د ه�رو . ا ورک�ويبنسټ او د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن سره سم کلنيو عملياتي پالنونو ته پراختي

دريو مياشتو په وروستيو کې ب�ه د پروګ�رام د پرمخت�ګ او ور پېښ�و س�تونزو پ�ر بنس�ټ عملي�اتي پ�الن 
همدا راز د پروګرام . ترتيب او د ارزونې او پالن عمومي رياست او د وزارت رهبرۍ ته وړاندې کوي

ل��ه نت��ائجو او پ��ايلو ب��ه ي��ې د ش��پږ مياش��تني فعاليتون��ه ب��ه د دقيق��ې ارزون��ې او څېړن��ې الن��دې وي، چ��ې 
 .عملياتي پالنونو په بيا کتنه او پراختيا کې ګټه اخيستل کيږي
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 روزنه د ښوونکي:۲٫۲فرعي پروګرام 

 کلي موخه
په عمومي ښوونځيو او ديني مدرسو کې د زده کوونک�و د روزن�ې او ت�دريس د کېفي�ت د ښ�ه  وال�ي پ�ه 

ړتي�اوو پرمخت�ګ، او د زده کوونک�و د رزوني�زو پ�ايلو او موخه د نارين�ه او ښ�ځينه ښ�وونکو د اساس�ي و
 نتيجو لوړوالی

 :عمومي ستراتيژۍ
د ښوونکو د ګومارنې پروسه په تدريجي ډول غير مرکزي شوې او د تحص�يلي رش�تې او اختصاص�ي، 

او د ث�انوي دوري ښ�وونكي  .مسلکي، عمومي او انتخابي مضمونونو د وړتي�ا پ�ر اس�اس ت�ر س�ره کي�ږي
ب�ه پل�وه  ي�ول�ه  هنتون فارغان وي او هر واليت د خاصو مضامينو ښ�وونكو ت�ه احتي�اج ل�ري ن�وبايد د پو

پوهنتونونو ته خبرتيا ورګړل شي چي د دغ�ي مض�امينو پ�ه برخ�ه ك�ي  د محص�لينو داخلي�دو ت�ه پاملرن�ه 
 پلوه زيات شمېر ګومارل شوي ښوونکو ته د خپلو تحصيلي سويې د لوړولو په موخ�ه بله او له وكړي 

 .برابر شي د داخل خدمت د پروګرامونو له خوا فرصتونه هلنډه مهال
د ښ�ځينه وو لپ�اره د ښ�وونکي د روزن�ې ك�ي د ل�رې پرت�و او س�ختو ش�رائطو لرونک�و س�يمو همدا رنگ�ه 

 .ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونيول شي
ه ل�ه خ�دمت مخک�ې دا ک� پ�ه دواړو پروګرامون�و ك�ي په دارالمعلمينونو ک�ې د محص�لينو ج�ذب اوروزن�ه،

برخو کې وي او که د خدمت پر مهال برخو کې، د هر واليت د ښوونځيو د اړتياوو او غوښتنو سره سم 
نو په همدې اساس د دولسم  ټولګي ف�ارغين چ�ې پ�ه ک�انکور ک�ې ګ�ډون ک�وي د دې پ�ر  . شيبه تر سره 

پ�وهنې او ل�وړو زده ک�ړو  ج�ذب ش�ي، د له خوا په دارالمعلمينو كي کانکور دځای چې د لوړو زده کړو 
 كيږيد اړتياوو سره سم ورپېژندل  دارالمعلمينونو ته وزارت د ګډ هيئت لخوا د ولسواليو او واليتونو

ي��و مش��تركه كميټ��ه ب��ه د پ��وهني او ع��الي زده ك��ړو وزارت ت��ر م��نځ ج��وړه ش��ي ت��ر څ��و د ك��انكور پ��ايلي 
ه اس�اس دارالمعلمينون�و ك�ي ج�ذب ك�ړي  وڅيړي او محصلين به ي�ي د والي�اتو او ولس�واليو احتي�اجونو پ�

 .چي دا پروسه شروع شوي ده او د پالن په دوره كي به وړتيا  وكړي
د وزارت يو له مهم�و اس�تراتيژي د نجون�و د داخيلي�دو زي�اتوالي او د ښ�ځينه ښ�وونكو د كيفي�ت او ش�مير 

د  پر مهال او وروستهد خدمت وړتيا لوړوالي  د د ښوونکوپه دي منظور ، وزارت لمړي  .زياتوالي دي
د ښ�وونكي د زده ك�ړي . كي ، خاصه توجه وكړي مخکې برخو نه خدمت  نجونو د داخيليدو زياتوالي د

په اوله مرحله كي د خدمت پر مه�ال پروګرامون�ه د ښ�وونكو څو  په ولسواليو کې پراختيا مومي، شعبي 
د خكي پروكرامونه  تي�ار ك�ړي  او لپاره تيار كړي او وروسته به د احتياج په صورت كي د خدمت نه م

ښوونکي د رزونې پروګرامونه ښوونځيو ته نيژدې او د ښوونکو د هستوګنو ځايون�ه ت�ه لن�ډ ج�وړ ک�ړل 
 .شي او د ښځينه ښوونکو ګډون مخ په زياتېدو شي

ټ�ولګي ټيټ�ې زده ک�ړې ل�ري، د روزن�ې ځ��انګړي ۱۲لپ�اره، چ�ې ل�ه   وهم�دا راز د هغ�ه ښ�ځينه  ښ�وونک
 .جوړ کړل شي پروګرامونه

روزن�ې  ښ�وونكو د ټ�ولګي ټيټ�ې زده ک�ړې ل�ري، د۱۲لپ�اره، چ�ې ل�ه   وهمدا راز د هغه ښځينه  ښوونک
تر څو د ښځينه ښوونكو شمير په لري پرتو سيمو كي ډير .جوړ کړل شي به ورته ځانګړي پروګرامونه

 كړي
چ�ي دغ�ه   مالت�ړ ک�وين�ه د پوهنې وزارت د دارالمعلمينونو د جوړٻدو په موخه ل�ه خصوص�ي س�کتور 

مالت��ړ د ښ��وونكو د روزن��ي د خصوص��ي مركزن��و جوړول��و د م��الي مالت��ړ او همك��اري پ��ه موخ��ه  اود 
 وزارت د تاييد وړ دي
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او . او د ښوونکي د روزنې نصاب د هغوی په واک  کې ورکوي او الزمې الرښوونې به تر سره ک�وي
او د دارالمعلمينون��و څخ��ه د څ��ارنې پ��ه  څخ��ه د ډاډفي��ت يککېفي��ت د هغ��وی د روزني��زو پروګرامون��و ل��ه 

 .ړل شيموخه به ځانګړي معيارونو او منظم ميکانيزم ته وده ورک
د ښ�وونكي د روزن��ي د ټ��ول پروګرامون��ه د كيفي��ت ل��وړوالي لپ��اره، د ښ��وونكي د ښ��ووني رياس��ت ب��ه پ��ه 

عم�ومي زده او د ښوونكو د روزني د . ل كال كي د ښوونكي د روزني په ملي انستيتوت بدل شي۱۳۹۰
كړو فرعي پروګرامونو او اسالمي زده كړو مسئوليت ب�ه پ�ه غ�اړه واخل�ي ، او د ښ�وونكو د روزن�ي، د 

ټ�ول . تخنيكي او مسلكي زده كړو پراګرامونو او د ليك لوس�ت واح�دونو س�ره ب�ه ني�ږدي مرس�تي ول�ري 
 .دارالمعلمينونه به د ملي معيارونو سره سم د فعاليت جواز تر السه ګړي

خو، وړتياوو، سټنډرډونو او د ښوونکي د زورنې د ښوونيزو پروګرامونو په برخه کې به له لوړو د مو
زده کړو وزارت س�ره همغ�ږي ال پي�اوړې ش�ي څ�و پ�ه پوهنتونون�و ک�ې د ښ�وونکي د روزن�ې پروس�ه د 

 .تعليمي نصاب او د پوهنې وزارت د اړتياوو سره سمه تر سره شي
خصوصي برخې فعاليتونه به د پوهنې د ملي ستراتيژۍ په رڼا ک�ې پ�ه د تمويلونکو، نادولتي مؤسسو او 

 .ځانګړي ډول د ښوونکي د روزنې د ستراتيژۍ سره سم همغږي او تنظيم کړل شي
هم��دا راز وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري چ��ې د دريم��ې ژب��ې د ښ��وونکو د روزن��ې، ځ��انګړو زده  ک��ړو، ل��ه 

 .ښ���کلو هنرون���و پروګرامون���ه ج���وړ ک���ړي د ښ���وونځي مخک���ې زده ک���ړو، کمپي���وټر، ب���دني روزن���ې او
همدارنګه د ښوونكي د روزني په پروګرام كي به د پراخه زده كړو مناسبي استراتيژياني ځاي پر ځ�اي 
كيږي تر څو ښوونكي وكړي شي د ټولګي سيمه پراخه كړي، په دارالمعلمينو كي به د ښوونكو د وړتي�ا 

 .په امتحاني توګه تطبيق كيږي) ريپښتو او د( د لوړوالي په موخه په دو ژبو تدريس

 :موخې
 

د ښوونکو د مالتړ په مرکزونو او دارالمعلمينونو کې له خدمت  مخکې او د خدمت پر مهال  •
چټګو رزونو او د هغوی د تحصلي سويې د لوړولو په موخه د موجوده ښوونکو او د 

 .ټولګي د فارغينو السرسی۱۲
زرو ښوونکو جذب او ۶۰ام له مخې د موجوده ل کال پورې د خدمت پر مهال پروګر۱۳۹۳تر  •

 ټولګيو ته د هغوی د تحصيلي سويو  لوړول۱۴رزونه، او د څانګو د اړتيا سره سم د 
ته له خدمت مخکې ) سلنه ښځينه۴۵(ټولګي فارغينو ۱۲زره د ۵۰ل کال پورې د ۱۳۹۳تر  •

و فارغينو ته پروګرام له مخې په اړو څانګې کې مسلکي روزنه، په ځانګړي ډول د هغو سيم
 چې د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ دي

 سلنه ښوونکي د وړتيا ازموينې په برياليتوب تر سره کوي۷۰ل کال پورې لږ تر لږه ۱۳۹۲تر  •
ټولو ښوونکو او اداري کارمندانو ته د همېشني مسلکي پرمختګ د سيستم جوړول، د ښوونکي  •

ګدون، چې د خدمت پر مهال د په )Teacher Career Ladder(د مسلکي چټک پرمختګ 
 پروګرام له مخې د لنډ مهاله  روزنو په رڼا کې مخ په تغير دي

په واليتونو او ولسوالي کې د ښوونکي د زده کړو په مرکزونو کې ډٻری محصلينو او استاذانو  •
ته د اعائشې او هستوګنې امکانات برابرول، چې ښځينه ؤ ته يې لومړيتوب په پام کې نيول 

 شوی
دريس د همېشني کېفيت د اوچتولو او غښتلي کولو او د زده کوونکو دزده کړو د پايلو د د ت •

لوړولو په موخه، محصلينو او استاذانو ته د لنډ مهاله او اوږد مهاله زده کړو لپاره د درسي 
 کتابونو او روزنيزو عصري باکېفيته توکو چمتو کول
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دريس د كيفيت د لوړولو او د محصلينو د ل كال پوري د استادانو پر وړتياوو، د ت۱۳۹۰ تر •
زده کړيزو پايلو د ښه اغيز په موخه د دارالمعلمينونو د استاذانو او اداري کارمندانو او د 

 .ښوونکي د روزني د کامندانو د وړتيا د لوړولو سيستم جوړول

 :د پروګرام برخې
 د ښوونکي د روزنې لوړو زده کړو ته السرسی )1
 مندانو د مسلکي پرمختيا سيستم جوړولد ښوونکو او اداري کار )2
 د محصلينو او استاذانو هڅونه )3
 د نصاب او ښوونيزو توکو پراختيا او بيا کتنه )4
 د وړتياوو لوړول )5
 مديريت او همغږي )6
 

 :د ښوونکي د روزنې لوړو زده کړو ته السرسی: لومړۍ برخه
 جزئي موخې

ل کې ۱۳۹۳ته په کال ۶۲کې  ل۱۳۸۸څخه په کال ۳۸به له  يرواد د دارالمعلمينونو شميد ه •
 ورسيږي

ل کال پورې به  د هېواد په ټولو ولسواليو کې د دارالمعلمين څانګه د ولسوالۍ د ۱۳۹۳تر  •
 ښوونکي د روزنې د مرکز په توګه پرانيستل شي

زره ښوونکوو جذب او ۱۱۰ل کال پورې د ښوونکي د روزنې په مرکزونو کې د ۱۳۹۳تر  •
 )زره د خدمت پر مهال۶۰و زره له خدمت مخکې ا۵۰(روزنه 

ورڅخه او ، ثبت كوول په وزارت كيخصوصي دارالمعلمينونو شوو  او تاسيس جوړنوي  د •
 ل كال پوري۱۳۹۳تر  مالتړ او ورته د اړوندو خدمتونو وړاندې کول

 انو ګومارنهددائمي استا۲۲۰۰ل کال پورې د ۱۳۹۳تر  •
زي�ات ښ�وونکي وګوم�اري، ل�ه ب�ل پل�وه   زرو۱۱۹د پوهنې وزارت بايد په پنځو راتلونکو کلونو ک�ې ل�ه 

، چ��ې د ه دي او زده ك��ړي ت��ه ض��رورت ل��ريزر۶۰ش��مېر  ښ��وونكو ټولګي��و د ف��ارغينو۲ ۱س��مهال د 
هېواد اوسني دارالمعلمينونو يې د ځايولو جوګه نه دي، نو له همدې کبله د ښوونکي د روزنې پروګرام 

او دا ام�ر د  .ت�ه ورس�ويبابو ۴۲ک�ال پ�ورې  ل۱۳۹۳په پام ک�ې ل�ري چ�ې د دارالمعلمينون�و ش�مېر ت�ر 
دائمي استادانو ته  په راتلونكي پنځه كالو كي نيازمند دي اوسمهال د هر واليت په هر مركز كي  ۲۲۰۰

په ل�ومړۍ مرحل�ه ک�ې ب�ه پ�ه لوي�و ولس�واليو ک�ې اساس�ي دارالمعلمينون�ه  . حداقل يو دارالمعلين فعال دي
ت�ه ل��ه خ�دمت  مخک��ې او د خ�دمت پ�ر مه��ال زده ک�ړو پروګ��رام  ج�وړ ش�ي، څ��و خپل�و ګاون��ډيو ولس�واليو

په  دوهمه مرحله  کې به د ټولو ولسواليو پ�ه کچ�ه د الحاقي�ه څ�انګو پرانيس�تنه وغزي�ږي،        .ورسوي
د هر واليت د اړتياوو له تناسب س�ره س�م ب�ه ل�ه خ�دمت مخک�ې او د خ�دمت  . څو د ليليو اړتيا راکمه شي

 .توګه تر سره شي نظمهه مپر مهال پروګرام به پ
همدا راز په ولسواليو کې د دارالمعلمينونو د الحاقيه څ�انګو د ښ�وونکو د هميش�ني پرمخت�ګ پ�ه موخ�ه د 
ښوونکو د مالتړ مرکزون�ه ج�وړٻږي، د دې مرکزون�و اس�اس ب�ه د خ�دمت پ�ر مه�ال د مل�ي پروګ�رام ل�ه 

س�ر ک�ې ب�ه د خ�دمت پ�ر مه�ال او چ�ې پ�ه ل�ومړي .مخې د لس کس�يزه ليسانس�ه ډل�ې لخ�وا ايښ�ودل کي�ږي
پ�ه . وروسته به له خدمت مخکې زده کړې د ښوونکو او د ښوونځيو د اداري کارمن�دانو لپ�اره براب�روي

لک�ه د ښ�وونکو لپ�اره د مط�العې توک�و، د نو يس�رچس�رچېنو ل�و يېالبيېمرکزونو کې به ښ�وونکي ل�ه ب
هم�دا راز د پ�وهنې وزارت .  ی ش�يدرسي مرستې کتابونو او ښوونيزې سي ډي ګانو څخه ګټه اخيستال
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د  خصوصي دارالمعلمينونو له جوړول�و مالت�ړ ک�وي او هغ�و ل�ه کېفي�ت او کړن�و ب�ه منظم�ه څارن�ه ت�ر 
 .سره  کوي

 :مسلکي پرمختيا د سيستم جوړولشنۍ يهمهمېشنۍ د ښوونکو د : دوهمه  برخه
 

 جزئي موخې
په لومړي، دوهم او )  (INSETل کال پورې به د ټولو ښوونځيو ښوونکي د انست۱۳۹۳تر  •

 روزنه تر سره كړاي شيدريم پروګرام کې 
په څلورم پروګرام زده كري د داخل خدمت دسلنه ۵۰ل کال پورې به د ټولو ښوونکو ۱۳۹۳تر  •

 کې روزنه  تر سره کړای شي
سلنه ښوونکي له لرې د زده کړې له پروګرام څخه به ۳۰ل کال پورې به لږ تر لږه ۱۳۹۳تر  •

سلنه به يې ملي ازموينه په برياليتوب تر سره کړای ۸۰توګه ګټه پورته کړای شي او په منظمه 
 شي

 ل کال پورې به په مرکز او واليتونو کې د ښوونځيو او مدرسو ټول اداري کارمندان ۱۳۹۳تر  •
د ښوونځيو د اداري په اړه وروزل شي او د ښوونكو لپاره به تخنيكي مالتړونه مساعد كړي 

 .شي
د روزنې رياست د ښوونکو د مسلکي وړتيا او کچې لوړولو او له تدريسي خويون�و، درس�ي د ښوونکي 

) د مض���مون محت���وا(او د دوه���م انس���ت ) د ت���دريس الرې چ���ارې(نص��اب ل���ه محت���وا، د ل���ومړي انس���ت 
د دريم او څلورم انست لپاره د زده كړو د توكو پراختيا په جيريان  روزنيزو توکو ته پراختيا ورکړې او

 . كي ده
ل کال پورې د عمومي او اسالمي زده  ک�ړو ټ�ول ۱۳۹۳د ښوونکي د روزنې د پروګرام له مخې به تر 

ښوونکي د لومړي، دوهم او دريم انست په پروګرامونو کې روزنه تر سره کړي، چې ل�ږ ت�ر ل�ږه د دې 
د ه��رې ولس��والۍ د ښ��وونکو . س��لنې ب��ه پ��ه  څل��ورم انس��ت ک��ې روزن��ه ت��ر س��ره ک��ړې وي۵۰ښ��وونکو 

رښوونکي به د ښوونکو د روزنې سربېره له ښ�وونځيو ليدن�ه ه�م ت�ر س�ره ک�وي، چ�ې ښ�وونکو ت�ه د ال
تدريس پر مه�ال عمل�ي الرښ�وونې وک�ړي، څ�و هغ�ه څ�ه ي�ې چ�ې پ�ه س�يمينارونو ک�ې زده ک�ړي دي پ�ه 

 .ټولګي کې يې په عملي بڼه وړاندې کړي
ت�ر . ا لوړولو په موخه جوړ کړل شيله لرې د زده کړې سيستم به د ښوونکو د مسلکي روزنې او وړتي

. سلنه ښوونکي له لرې د زده کړې له پروګرام برخمن کېدای شي۳۰ل کال پورې به لږ تر لږه ۱۳۹۳
مخامخ بڼه يا هغ�ې ت�ه ورت�ه پ�ه بل�ه بڼ�ه، پ�ه ځ�انګړي ډول د   په د راديو تلويزيو څخه دا پروګرامونه به

 .)د عمومي زده كړو فرعي برنامو ته مراجعه وكړي(لرې او ناامنه سيمو لپاره ترې کار اخيستل کيږي
ل ک��ال پ��ورې ب��ه پ��ه مرک��ز او واليتون��و ک��ې د ښ��وونځيو او مدرس��و ټ��ول اداري کارمن��دان ۱۳۹۳ت��ر 

بېالبېلې زده کړې سرته رسوي، د همېشنيو زده کړو په موخ�ه ب�ه مس�لکي حلق�ې ج�وړې ک�ړل ش�ي، 
زې دا چې دا روزن�ې ب�ه ورس�ره د اداري کړن�و پ�ه چې په پايله کې به د ښوونځيو اداري پرسونل نه يوا

. پرمختګ کې مرسته وکړي بلکې په تدريس او ښوونيزو چارو ک�ې ب�ه ي�ې ه�م اغي�ز پ�ر خپ�ل ځ�ای وي
اداري پالوی به کوالی شي د ښوونکو تدريس وڅاري او ورته يې د پرمخت�ګ او ښ�ه وال�ي پ�ه موخ�ه د 

 .اړه الزم تدابير ونيول شي زده کړې حلقې جوړې او د زده کوونکو د رزونې په
 

 :د محصلينو او استاذانو لپاره مالي هڅونې: دريمه برخه
 جزئي موخې
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سلنه استاذانو ته په هغو واليتونو او ولسواليو چې د دارالمعلمينونو د ۲۰ل کال پورې ۱۳۹۳تر  •
 يږيبرابر يتنخواګان يټاکل شوو معيارونو له مخې پکې استاذان کم دي، سيمه ايز

تنو ۲۵۰۰ل کال پورې په هغو سيمو کې چې د ښځينه ښووونکو له کمښت مخ  دي ۱۳۹۳تر  •
 كيږي ښځينه او کوچي محصلينو ته د مرستې په توګه تنخوا ټاکل

سلنه نارينه ۹۰ل کال پورې د واليتونو او ولسواليو د دار المعلمينونو ټولو ښځينه او ۱۳۹۳تر  •
ره له خدمت مخکې د اعاشې او هستوګنې محلصينو ته د اړينو شرطونو په پام کې نيولو س

 .يږيامکانات برابر
هغو واليتونو کې چې د مسلکي استاذانو کمښت پکې ليدل کېږي هر استاذ ته د س�يمه اي�ز امتي�از ۱۸په 

د دې پروګرام له مخې دا پروګرام په الندې . زرو افغانۍ ورکول کيږي۱۰تر  ۸په توګه هره مياشت له 
کنه دهار، هلمند، ارزګ�ان، زاب�ل، پکتي�ا، پکتيک�ا، خوس�ت، نيم�رزو، ف�راه، : يواليتونو کې تر سره کيږ

دا س�يمه اي�زه تنخ�وا ب�ه ل�ه . دايکندی، باميان، بادغيس، ل�وګر، پنجش�ير، کن�ړ، غ�ور، نورس�تان او س�رپل
 .پرته ويڅخه کدري امتيازاتو 

د مرس��تې پ��ه توګ��ه  افغ��اني ۳۰۰۰واليتون��و پ��ه دارالمعلمينون��و ک��ې د ه��رې ښ��ځينه محص��لې لپ��اره۲۵د 
مياشتنۍ تنخوا د نورستان، کنه دهار، هلمند، پنجش�ير، ارزګ�ان، زاب�ل، ف�راه، نيم�روز، ب�ادغيس، غ�ور، 
فارياب، کندز، پ�روان، پکتي�ا، پکتيک�ا، س�رپل، خوس�ت، کن�ر، لغم�ان، غزن�ی، وردګ، س�منګان، ل�وګر، 

د محص��لينو د ښ��ې حاض��رۍ او دا مياش��تنۍ تنخ��وا . بامي��ان او دايکن��ه دي پ��ه  واليتون��و ک��ې من��ل ش��وې
پ�ه هغ�ه واليتون�و ک�ې چ�ې د د . کي�ږيادا  لپ�اره  د تحصيل دوري برياليتوب سره تړلې، چې د دو کلونو

لري د نهم څخه تر دولسم ټولګيو پ�ورې محص�لينې پ�ه دې پروګ�رام  كميدولسم ټولګي ښځينه فارغينې 
و شوي نصاب سره سم د لومړي ت�ر او د اصول صنفي د ښوونکو د روزنې له نوي چمت. کې داخلې دي

 .دريم ټولګي د ښوونکي په توګه روزنه ورکول کيږي
د تحصيل ل�ه بش�پړٻدو وروس�ته فارغ�ان د خپل�و کورون�و او کلي�و س�ره ني�ژدې لومړني�و ښ�وونځيو ک�ې د 
ښوونکي په توګه ګمارل کيږي او ورته د لومړي کال په پ�ای ک�ې د دوو مياش�تو تنخ�وا د ډال�ۍ پ�ه توګ�ه 

محصلينو د ښه ج�ذب پ�ه ص�ورت ک�ې پ�ه ښځينه په دې پروګرام کې ګډ دارالمعلمينونه د . کيږي ورکول
کال کې دوه ځلې فوق العاده بوديجه، چې له سل تر څلور س�وو زرو افغ�انيو ده، پ�ه ه�ر سمس�تر ک�ې ت�ر 

 .شي السه کوي، چې په دې سره د دارالمعلمين تحصيلي چارې ال پياوړې کړي
د مياشتنۍ مرستۍ په کومک . نځي د مسلکي ښوونکو له ډٻر کمښت سره مخ  ديانو ګرځند ښوويد کوچ

ب�ه د دولس�م ټ��ولګي ک�وچي ف�ارغين دارالمعلمينون��و ت�ه ج�ذب او ل��ه فراغ�ت وروس�ته ب��ه  د کوچې�انو پ��ه 
 .ښوونځيو کې د ښوونکي په توګه تدريس تر سره کړي

نزې د ل�رې کول�و پ�ه موخ�ه ب�ه د دولس�م په ولسواليو او لرې کليو کې د مسلکي استاذانو د کمښ�ت د س�تو
ټولګي فارغين د خپل�و کلي�و او هس�توګنو پ�ه ني�ژدې دارالمعلمينون�و ک�ې د ليلي�ې، اعاش�ې او هس�توګنې د 
 شرائطو له چمتو کولو سره، سره داخليږي او ورڅخه به ژمنه اخيستل کيږي چې له فراغت وروسته به

 .ه تر سره کويدپه خپلو کليو کې د ښوونکي دن حداقل دري كاله
 

 :د نصاب او ښوونيزو توکو پراختيا او بيا کتنه: څلورمه برخه

 جزئي موخې
ل کال پورې به  د دارالمعلمينونو ټول درسي کتابونه د ښوونکي د روزنې د نوي ۱۳۹۳تر  •

 نصاب او عمومي زده کړو د نوي نصاب سره  په همغږۍ پراختيا ومومي
زنې پنځه ميليونه  ټوکه درسي کتابونه چاپ او ل کال پورې به د ښوونکي د رو۱۳۹۳تر  •

 ووٻشل شي
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د ښوونکو او د ښوونځي د اداري کارمندانو د لنډ مهالې روزنې د ښوونيزو توکو بيا کتنه او  •
 پراختيا

ل کال پورې به نوي ښوونيز توکي د اړتياوو د پېژندلو او د ښوونکو د وړتيا د ټاکلو ۱۳۹۳تر  •
 سره سم پراختيا ومومي

پروګرامونو ) تصويري(او ليديز ) صوتي(غږيز ۲۴۰ل کال پورې به لږ تر لږه ۱۳۹۳تر  •
 .له بهرنيو ژبو ژباړل شويو پروګرامونو ته پراختيا ورکول کيږي۱۰۰او

هر کال د ښوونکو او اداري کارمندانو د تنخواګانو او قدم د لوړوالي لپاره د وړتيا د لوړوالي  •
 .يږيازموينې تر سره ک

 
و د نصاب چوک�اټ او درس�ي مفردات�و د عم�ومي زده ک�ړو د ن�وي نص�اب او د ښ�وونکي د د دارالمعلمين

اوسمهال درسي کتابونه د پراختيا پ�ه ح�ال ک�ې دي او . روزنې د ملي سټنډرډونو پر اساس پراختيا ليدلې
پ�ه . ل کال پورې به ټول درسي کتابونه د دارالمعلمينونو د  ټول�و رش�تو لپ�اره پراختي�ا وم�ومي۱۳۹۳تر 

نيم�ايي پ�ه پښ�تو او ن�يم پ�ه (عنوانه کتابونه ۳۴۰ټوليز ډول د دارالمعلمينونو د ټولو رشتو لپاره اوسمهال 
ل ک�ال ۱۳۹۳دا چې په کال . ته ورسيږيعنوانو  ۴۰۰ د نوي رشتو لپاره شته، چې دا شمېره به) دري

ځه ميليونه  ټوګه زره محصلني زده کړې تر سره کوي نو اړينه  ده چې شاوخوا پن۱۱۰کې به  شاوخوا 
 .درسي کتابونه چاپ او  ووٻشل شي

د عمومي زده كړو په ښوونځيو كي روزنيزه ژبه د زياتره زده كوونكو د ژب�ي پ�ه اس�اس پ�ه دري ي�ا پ�ه 
پښ��تو ژب��ه وي ټ��ول ښ��وونكي د دي وړتي��ا ن��ه ل��ري چ��ي د هي��واد پ��ه دواړو ژب��و ت��دريس وك��ړي چ��ي پ��ه 

تونو د وړتيا د څه رنگوالي په اړه د هيواد په دواړو رسمي ل كال كي به د ښوونكو د ژبو د مهار۱۳۸۹
ژبو لپاره تحقيقات وكړي ش�ي، د ښ�وونكو د روزن�ي د تطبي�ق پروګرامون�ه ب�ه پ�ه امتح�اني ډول غښ�تلي 

 .كيږي تر څو د ښوونكو د برياليتو په صورت كي دواړو ژبو ته پراختيا وركړي شي
لپ�اره ښ�وونيزو توک�و پراختي�ا مون�دلې، چ�ې د ښ�وونکې د د ښوونځيو د اداري کارمن�دانو د س�يمينارونو 

چ��ې د دې  ل��ريپ��ه پ��ام ک��ې  وزارت.روزن��ې فرع��ي پروګ��رام د دې س��مينارونو ل��ه الرې پل��ی کې��ږي
پروګ�رام د ارزون�ې او د اداري کارمن�دانو د ن�ورو اړتي�اوو پ�ر اس�اس دا ت�وکي بي�ا ځل�ی وکت�ل ش��ي او د 

 .ورکړل شيكي پراختيا  ل كال۱۳۸۹په  اړتيا سره سم نويو توکو ته
د اوسنيو ښوونکو د وړتيا د لوړول�و، د ت�دريس د الرو چ�ارو د ښ�وونې او ن�ورو اړون�دو الرښ�وونکو د 
وړاندې کولو په موخه د ل�ومړي او دوه�م انس�ت د ښ�وونيزو توک�و س�ربېره ب�ه د دري�م اوڅل�ورم انس�ت 

مه�ارت دی  جوراو د مضموني  د دريم انست موضوع زده کړه. ښوونيزو توکو ته پراختيا ورکړل شي
همدا راز د لومړي او دوهم  انست ښوونيز توکي ارزول . او د څلورم انست موضوع ژبه او حساب دی

 .شوي چې بايد د سمينارونو د کېفيت او اغيزمنتوب په موخه بيا ځلي کتنه وشي
پ�ه پ�ام ک�ې ل�ري  د لومړي تر څلورم انسته د ښوونيزو توکو په څنګ کې د ښوونکي د روزنې پروګ�رام

ل��ه بهرني��و ژب��و وژب��اړي، څ��و د دارالمعلمينون��و  ۱۰۰غږي��ز او لي��ديز ن��وي پروګرامون��ه او  ۲۴۰څ��و  
دا پروګ�رام ب�ه د ښ�وونکي د رزون�ې د ن�وي نص�اب او د . استاذانو او ښوونکي ترې ګټه واخيستلی ش�ي

يو ه�ر  دې د زده کړېسربېره پر . لومړي تر څلورم انست د ښوونيزو توکو پر اساس پراختيا ومومي
روزني�ز رادي�و او (اړخيزه سيستم به د واټن، سپوږمکۍ، انټرنې�ټ او تحري�ري توک�و ل�ه الرې پي�ل ش�ي

 .)تلويزيون د عمومي زده كړو فرعي پروګرام ته مراجعه وكړي
د ښوونکو مطلوبې وړتياوې د هغوی د مضمون او هغه ټولګي چې پک�ې ت�دريس ک�وي پ�ر اس�اس ټاک�ل 

نو د هم�دې وړتي�اوو پ�ر اس�اس د . ز د ښوونځي د اداري کارمندانو مطلوبې وړتياوې همکيږي، همدا را
ل ۱۳۸۹څخ�ه ت�ر ۱۳۸۸د وړتياوو ملي ازموينه د ښوونکو او اداري کارمندانو لپاره چمتو ش�وې، چ�ې 

د دې ازموينې پايلې او ارزونې نه يوازې دا چې د هغوی د رتبو او معاشونو په . پلي کېږي پوري کال
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ه کې مرسته کوالی شي بلکې د بېالبېلو ګروپونو د اړتياوو په ټاکنه کې رغنه ده رول لري، چې برخ
ن��و ل��ه هم��دې امل��ه ښ��وونکي او د ښ��وونځيو اداري . د روزن��ې پ��ه برخ��ه ک��ې ت��رې ګټ��ه اخيس��تل کي��ږي

يله کې به کارمندان په  سيستماتيک ډول او د ملي ازموينې د پايلو پر اساس او د لنډ مهاله زده کړو په پا
 .يې رتبې لوړٻږي او مسلکي پرمختګ به کوي

 

 :د وړتيا لوړوالی:  پنځمه برخه
 ي موخېجزئ

استاذان د  زره۵ل کال پورې به د دارالمعلمينونو او د ولسواليو د الحاقيه څانګو ۱۳۹۳تر  •
 اکاډيمۍ کې زده کړې تر سره  کړي مليښوونکې د روزنې په 

سلنه په ۶۰د ښوونکي د روزنې د رياست د کارمندانو  ل کال پورې به لږ تر لږه۱۳۹۳تر  •
 .اړوندې زده  کړې سرته ورسوي كارمندان سلنه۷۰ اود دارالمعلمينو مرکز او واليتونو کې

د ښ��وونکي د روزن��ې ل��ه اک��اډيمۍ موخ��ه د دارالمعلمينون��و، الحاقي��ه  څ��انګو، د ښ��وونکي د روزن��ې او د 
مه�ال او اوږدمهال�ه پروګرامون�و د پروګرامون�و پل�ي ک�ول او  وزارت نورو کارمندانو ته د لن�ډمهال، منځ

د ملي مسائلو لکه د مسلکي ښوونکو په ځانګړي ډول ښځينه، د زده کونک�و د زده ک�ړې . چمتووالی دی
په پايلو کې د ښوونکي د زده کړو انعکاس او د ښوونيزو پروګرامونو د اغيز د ارزونې په برخه ک�ې د 

د تحقي�ق، پاليس�ۍ جوړول�و او د نوي�و پروګرامون�و د چمت�ووالي مرک�ز بل�ل ښوونکي د روزن�ې اک�اډيمي 
هم��دا راز پ��ه دارالمعلمينون��و ک��ې د ت��دريس او زده ک��ړې د کېفي��ت د اغيزمنت��وب او د نوي��و زده . کي��ږي

کړو د اړتياوو سره سم به د ښوونکي د روزنې اکاډيمي څارنې تر سره کوي او الزمې کړنې به ي�ې پ�ه 
 .اړه تنظيموي

ښوونکي د روزنې د رياست د کارمندانو او د دارالمعلمينونو د اداري کارمندانو د وړتي�ا د لوړول�و پ�ه  د
موخه به په مرکز او واليتونو کې د انګليسي ژب�ې، کمپي�وټر او ادارې زده ک�ړې ت�ر هغ�ه بري�ده پ�ر م�خ 

موقعي�ت پ�ه  پ�ام ک�ې دا زده ک�ړې ب�ه د اړتي�اوو او ه�رې برخ�ې او ديپارټمن�ټ د کارمن�دانو ک�ار او  ځي،
ل���ه دې زده ک���ړو موخ���ه د ښ���وونکي د روزن���ې د ټول���و پروګرامون���و د پ���ايلو . نيول���و س���ره تنظيمي���ږي

 .اغيزمنتوب دی
 

 :مديريت او همغږي: شپږمه برخه
 

 جزئي موخې
د ښوونکي د روزنې د ريفروم سره سم د تقنينيي نويو اسنادو چمتو کول او د مقرراتو، لوايحو  •

 بيا کتنهاو طرز العملونو 
 پراختيا (Accreditation)د ښوونکي د روزنې د مؤسسو د سيستم د معياري کولو  •
 ل كال كي د ښووكي د روزني د يو ملي اكاډمي تيارول۱۳۹۰په  •
ل کال پورې د ښوونکي د روزنې د رياست ټولو کارمندانو ته د مناسب کاري ۱۳۹۸تر  •

 چاپېريال برابرول
نويو اداري ۶۰۰کې د ښوونکي د روزنې په ادارو کې د په مرکز، واليتونو او ولسواليو  •

 کارمندانو ګومارنه
د ښوونکو د دٻټابېس پراختيا او ورڅخه د ښوونکو د مسلکي وړتيا او رتبو په برخه کې  •

 سيستماتيکه ګټه اخيستنه
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د څلور مياشتينيو او ګلنيو ګزارشونو  کلنيو عملياتي پالنونو چمتو کولښوونكي د روزني د د  •
 .جي سرهبودي

ه او د اړتيا په صورت كي تعيين د پروګرام د فعاليتونو او پروژو شپږ مياشتنۍ کتنه او ارزون •
 شوي موخو ته د السرسي په منظور

د همغږي د څلور مياشتينيو غونډو دايرول د  ښوونكو د روزني پروګرام ټولو برخه اخستونكو  •
 .سره

روزن���ې د مؤسس���ې س���ټنډرډونه د پرمختلل���و اوس���مهال د ښ���وونکي د رزون���ې پروګ���رام د ښ���وونکي د 
هېوادون��و د ښ��وونکي د روزن��ې د مؤسس��و پ��ه مرس��ته پي��ل ک��ړي، څ��و د هغ��ې پ��ر اس��اس دا مؤسس��ې 
وارزول شي او د ادارې، اسانتياوو، استاذانو، درسي توکو او د زده کړې د پ�ايلو د معي�اري کول�و لپ�اره 

 .عملي تدابير چمتو او تر کار الندې ونيول شي
ني اسنادو پروګرام هغه لوايح او طرزالعملونه دي چې وخت په وخت د اړتياوو سره س�م څې�ړل، د تقني

سره له دې چې يو شمېر له دې اسنادو څخه څېړل او بيا کتل شوي، خ�و بل�ه برخ�ه ي�ې . او کتل کيږي
تجرب�و دا څېړنې او  بيا کتنې د يوې ګډې پروسې او د نورو هېوادونو د . ال اوس هم تر کار الندې ده

دا اس�ناد د پ�وهنې وزارت د وٻبپ�اڼې ل�ه . او د همدې اسنادو د لومړي پلي کېدو پر اساس تر سره کيږي
 .اٻښودل کيږي وړانديالرې د خلکو او مراجعينو پر

ل ك�ال ك�ي د ښ�وونكي د روزن�ي د ي�و مل�ي اك�اډمي ۱۳۹۰د دي بيا كتنو او ارزولو له پايلو څخه ب�ه  پ�ه 
لي دن��ده د اس��المي او عم��ومي زده ك��ړو د پروګرامون��و لپ��اره د ښ��وونكو ج��وړول وي د دي اك��اډمي اص��

روزنه ده،  دا اكاډمي به د ښوونكي د روزني واح�دونو، لي�ك لوس�ت او تخنيك�ي او مس�لكي پروګرامون�و 
 .سره هم مرسته وكړي 

پ�ه  ع�اليتونوفرياس�ت پ�ر د ښ�وونکي د روزن�ې د پالن جوړوني د وړتيا په منظور،  م�ديريت او څارن�ه  
دايم�ي کارمن�دان، ن�وي اداري اجي�ران د ۶۰۰څو په راتلونک�و پنځ�و کلون�و ک�ې  كز او والياتو كي تررم

ليليو د مسؤولينو، مالي تدارکاتو، د کمپيوټر او ساينس د البراتوارونو، له لرې د زده کړې د مسؤولينو، 
 .د الحاقيه څانکو د مسؤولينو په ګډون په  مرکز او واليتونو کې وګوماري

ب��ه د وزارت د بش��ري ق��وا د اداري د معلوم��اتي سيس��تم د برخ��ي پ��ه  د ښ��وونکي د روزن��ې دٻټابېس��ونه. 
ښ��وونځيو د ښ��وونکو، محص��لينو، د پراختي��ا وك��ړي ، اود ) پ��نځم پروګ��رام ت��ه مراجع��ه وك��ړي( حي��ث

 .دارالمعلمينونو د استاذانو، اسانتياوو او نورو اړوندو معلوماتو د دقيقې شمېرې په اړه وي
د ښ�وونکو، دا ډيټابيس به د پوهني اداري معلوماتي سيستم س�ره م�رتبط وي او د دي معلوم�اتو څخ�ه ب�و 

په ارصه كي ګټه واخستل شي دغه معلومات د تيار شوو استاذانو او اداري کارمندانو د مسلکي پرمختيا 
يسي كاركوونكي زده كړو نوعيت ، تر سره شوي ازمويني او هغه امتيازيات چي تدريسي او غيري تدر

د بش�ري ق�وا د معلوم�اتي سيس�تم راپورون�ه د زده ك�ړي د فع�اليتونو د . ئي مستحق دي پ�ه ب�ر ك�ي ول�ري
 .پالن جوړوني او ارزولو لپاره د ګټي نيول كيږي 

دا پروګ��رام د وزارت د ن��ورو پروګرامون��و پ��ه څې��ر، د وض��عيت د څېړن��ې او د فع��اليتونو د اغي��ز د 
، د وړتي�ا  تراتيژيک پالن سره سم کلني عملياتي پالنونو ت�ه پراختي�ا ورک�ويارزونې، د پوهنې د ملي س

چي كمپيوټر، پرنټر، انټرني�ټ ، فرنيچ�ر او قرطاس�يه پ�ه ب�ر (وړ امكاناتو او تجهيزاتو لپاره كلني بوديجه
د  پ��ه پ��ای ک��ې ه��رو څل��ور مياش��تو او تي��اره ش��وي ده او د ت��داركاتو برخ��ي ت��ه تحوي��ل كي��ږي ) ك��ي ل��ري
راپور او د پروګرام مشكالت به د عملياتي پالن پر اس�اس تي�ار او ج�وړ ك�ړي ش�ي او پ�ه پ�اي  پرمختګ

هم�دا راز ب�ه پ�ه ه�رو . د پالن د عمومي رياست او د وزارت رهب�رۍ پ�ه  واک ک�ې ورک�ول کي�ږي كي 
ب�ه شپږو مياشتو کې شپږ مياشتني فعاليتونه تر څارنې او دقيقې ارزونې الندې ونيول شي، چې له پ�ايلو 

 .يې د عملياتي پالنونو په پراختيا کې ګټه اخيستل کېږي
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 د ساينس او تكنالوجي زده كړه: ۲٫۳فرعي پروګرام

3Tهكلي موخ 

د ښ��وونځيو او ښ��وونكو د اساس��ي وړتي��ا پراختي��ا د اس��اينس او تكن��الوجي د البراتوارون��و د توك��و د ګټ��ي 
 يت د وړتيا لپارهاختني د رامنځته كولو په موخه د ساينس او تكنالوژي د كيف

3Tيژيعمومي استرات: 

د ساينس او تكنالوژي يو ملي مركز او شعبات ئي په والياتو كي ج�وړيږي ت�ر څ�و د زده كوونك�و د زده 
كړي وړتيا  ته د ساينس او تكنالوژي په حوزوكي الزيات�ه وړتي�ا ورك�ړي د هغ�ه تج�اربو چ�ي پ�ه ن�ورو 

 .وي لپاره په افغانستان كي ګټه اخستل كيږيهيوادونو كي تر سره كيږي چي د هغي ښهترينو د د

د مركزونه او شعبات د ساينس او رياضياتو د البراتوارونو كي د ښوونكو سره په ښوونځيو كي مرسته 
كوي او د زده كړي د فعاليتونو جزوي عنوان ته د رياضياتو او ساينس په عرصه كي د ښوونكو سره د 

معلوماتي او ارتباطي تكنالوژي په عرصه كي د ګټي اخستني  ساينس او رياضياتو د تجهيزي توكو او د
پ��ه عرص��ه ك��ي زده ك��ړي ورك��وي همدارنګ��ه دا مرك��ز ب��ه ي��و م��نظم ميك��انيزم د څيړن��ي، د س��اينس او 

دغه مركز به د نوي تحوالتو پ�ه عرص�ه ك�ي  د ت�دريس . رياضياتو د زده كړي د ارزولو به جوړ كړي 
تو او د معلوم��اتي او ارتب��اطي تكن��الوژي پ��ه ي��ادولو ك��ي الزم پ��ه روش��ونو ك��ي او د س��اينس او رياض��يا

 .تحقيقات تر سره كړي او د تدريس او يادولو د امورو د خه والي لپاره  پيشنهاد تيار وي

د ساينس د مركز كاركونكي كولي ش�ي د س�اينس او تكن�الوژي زده ك�ړو د مل�ي مرك�ز د بس�تونو لپ�اره د 
دي مركز او كاركونكو ظرفيت په واليت�ي مراك�زو او د ښ�وونځيو ازاد رقابت له الري شركت وكړي د 

د البراتوارون��و تكنيش��نونو او د س��اينس د ښ��وونكو ، رياض��يات او ارتب��اطي او معلوم��اتي تكن��الوژي د 
ساينس او ارتباطي او معلوماتي تكنالوژي په اړه زده كړي د با كيفيته زده كړو له پروګرامونو له الري 

 .شيڅخه به بهره مند 

د س��اينس او رياض��ياتو د زده ك��ړو او تحقيق��اتو پ��ه اړه الزم��ي زيربي��اوي د پ��وهني د زيربن��او د پ��نځم 
پروكرام فرعي پروګرام پراختي�ا ل�ه الري ب�ه پراختي�ا وك�ړي ن�و د هم�دي كبل�ه د س�اينس او تكن�الوژي د 

ك�ي او د س��اينس او والي�اتو  ۳۴مل�ي مرك�ز لپ�اره  ي��و ودان�ي پ�ه كاب�ل ك��ي او ش�عبات ب�ه ئ�ي د هي��واد پ�ه 
معلوماتي تكنالوژي يو يو البراتوار جوړول په هر ښوونځي كي چي د ښوونځيو د مركزي ودانيو برخه 

د البرات��وار تجهي��زات، د زده ك��ړي كيتون��ه د ټول��و ښ��وونځيو لپ��اره تي��اريږي ت��ر څ��و . ب�ه ن��ه وي ،كي��ږي
 .ي توګه عرضه كړيوكولي شي د ساينس او تكنالوژي روزنيز پروګرامونه په عملي او نظر

3Tموخي: 

د اسالمي او عمومي زدكړو د ښوونځيو مجهزول په البراتوارونو، روزنيزه كيتونو او نورو  •
 روزنيزه توكو باندي

د ساينس ،رياضي او ارتباطي او معلوماتي تكنالوژي د ښوونكو زده كړه د البراتوارونو او  •
ساينس ، رياضي او البراتواري ازمايشونو  نورو سيميز مرتندويه توكو څخه د ګټي اخيستني په اړه د

 .لپاره
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3Tد پروګرام برخي: 

د ښوونځيو مجهزول په البراتوارونو او د ساينس، رياضي او ارتب�اطي او معلوم�اتي تكن�الوژي پ�ه .   ۱
 نورو توكو باندي

ي د س�اينس، رياض��ي او تكن��الوژي د ښ��وونكو زده ك��ړه د البراتوارون��و او روني��زو توك��و څخ��ه د ګټ��.  ۲
 اخيستني په اړه

 مديريت او همغږي. ۳

3Tد ښوونځيو مجهزول په تجهيزي او زده كړه نيزو توكو: لمړي برخه: 

 جزئي موخي

سلنه عمومي او اسالمي ښوونځي مجهزول په د رياضي او ساينس ۵۰ل كال پوري د ۱۳۹۳تر  •
 په كيتونو باندي

معلينونو مجهزول په د سلنه عمومي ،اسالمي ښوونځيو او دارال۴۰ل كال پوري د ۱۳۹۳تر  •
 رياضي او د ساينس په البراتوارونو باندي

سلنه عمومي او اسالمي ښوونځيو او دارالمعلمينو مجهزول په ۳۰ل كال پوري د ۱۳۹۳تر  •
 كمپيوتر البراتوارونو باندي

يو جامع س�روي د ښ�وونځيو د احتي�اج د البراتوارون�و پ�ه اړه د س�اينس د څ�ارونكيو ل�ه خ�وا پ�ه 
ي تر سره كړي شي د ساينس ، رياضي او د د ساينس د البراتوارونو معي�اري كيتون�و والياتو ك

د البراتوارونو د كتابونو او نورو مطالعاتي . مخكي د ساينس د مركز لخوا پراختيا پيدا كړي ده 
او د ساينس او د ) ټولګي ۶-۴د ( توكي، او د ابتدايه ښوونځيو لپاره د رياضي او ساينس كيتونه 

د يو رق�ابتي او داوطلب�ي ) ټولګي۱۲-۷(اتي تكنالوژي البراتوارونه د ثانوي ټولګيو لپاره معلوم
د البراتوارون�و الزم تجهي�زات د . پروس�ي ل�ه طريق�ه د ښ�وونځيو پ�ه اختي�ار ك�ي ورك�ول كي�ږي

ښ��وونځيو لپ��اره بوديج��ه د افغانس��تان د دول��ت ل��ه تي��اريږي او همدارنګ��ه جنس��ي مرس��تي چ��ه د 
. معلوماتي تكنالوژي البراتوارونه په بر كي لري جذب او وهڅول  به ش�ي  ساينس ،رياضي او

د البراتوارونو يو تكنيشن ب�ه موظ�ف ك�ړل ش�ي ت�ر څ�و د البراتوارون�و او موج�وده توك�و څخ�ه 
 .مراقبت او مواظبت وكړي

3Tڅخ�ه او معلوماتي تكنالوژي د ښوونكو زده ك�ړه د البراتوارون�و  ړيکتياييد ساينس او ا: دوهمه برخه
 :تني په اړهسد ګټي اخي

 :جزئي موخي

ل كال پوري د زده كړي د توكو اصالح او پراختيا د البراتوارونو د تكنيشنونو او د ۱۳۹۰تر  •
 ساينس او معلوماتي او ارتباطي تكنالوژي لپاره

 مراكزو تاسيس په والياتو كي ۳۴ل كال پوري د ساينس د ۱۳۹۰تر  •
 ارونو د تكنيشنونو زده كړهالبراتو ۱۴۰۰۰ل كال پوري د ۱۳۹۳تر  •
• 3T سلني ښوونكو روزنه د البراتوارونو او ۵۰ل كال پوري د رياضي او د ساينس د ۱۳۹۳تر

سيميزو مرستندويه درسي توكو څخه د ګټي اخيستني په اړه د البراتوارونو په عملي ازمايشاتو 
 .كولو سره
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كي د ابتدايه ټولګيو لپاره پراختي�ا د البراتواري ازمايشاتو الرښود د رياضي او ساينس په مضامينو 
او د په البراتواري ازمايشاتو په اصالح او پراختيا باندي كار د ساينس او رياض�ي د . وركول شوي

مض��امينو د منځن��ي او ث��انوي ټولګي��و لپ��اره  او د البراتوارون��و څخ��ه د حف��ظ او مراقب��ت الرښ��وونه 
لو والياتو لپاره د ساينس ي�و فرع�ي مرك�ز د ټو. ل كال پوري به مكمل شي۱۳۹۰جريان لري او تر 

ل ك�ال ۱۳۹۰والياتو كي پر  ۳۴په عنوان د ساينس او تكنالوژي د زده كړو د ملي مركز الحاقيو په 
پوري جوړيږي دغه مراكز ب�ه د والي�اتو پ�ه ي�و د مرك�زي ليس�و ك�ي تاس�يس ك�ړي ش�ي دا مراك�ز د 

او د تكنيش�نونو او دس�اينس، رياض�ي او ساينس او تكن�اوژي پ�ه البرات�واري تجهيزات�و مجه�ز ش�وي 
 .معلوماتي تكنالوژي د ښوونكو لپاره تري ګټه واخستل شي

هغ��ه . پ��ه ښ��وونځيو ك��ي د البراتوارون��و د تي��ارولو ن��ه مخك��ي، ب��ه ي��و تكنيش��ن اس��تخدام ك��ړي ش��ي
تكنيش��نونو چ��ه ن��و اس��تخدام كي��ږي د س��اينس پ��ه واليت��ي مراك��زو ك��ي  د رياض��ي او تكن��الوژي د 

رونو څخه د مراقبت په اړه به په ښوونځيو كي وروزل ش�ي  ښ�وونكي ب�ه د واليت�ي س�اينس البراتوا
او تكنالوژي مركزونو ت�ه دع�وت ك�ړي ش�ي ت�ر څ�و د البراتوارون�و او د البرات�واري ازمايش�اتو پ�ه 

 .كولو كي چه د منځنيو ښوونځيو په نصاب كي راغلي دي زده كړه وګوړي 

3Tمديريت او همغږي: دريمه برخه: 

 :زئي موخيج

 ل كال پوري د ساينس او تكنالوجي د زده كړو د ملي مركز تاسيس۱۳۹۰تر  •
ل كال پوري د ساينس او تكنالوجي زده كړو د ملي مراكزو كاركونكو ته د ۱۳۹۰تر  •

 مناسب كاري محل تيارول
 ل كال پوري د يو ملي كادر روزل د ملي واليتي مربيانو څه۱۳۹۰ •
ز ديټابيس رامځته كول  د پالن د جوړولو، او د ساينس ل كال پوري د ساينس د مرك۱۳۹۰ •

 د كيتونو او د البراتوارونو د توضيع د مراقبت لپاره
د  كلنيوعملياتي پالنونو خپرونه او پراختيا ،او د ساينس او تكنالوژي د ملي مركز لپاره د  •

 څلورمياشتنيو او كلنيو راپورونو بوديجه
ي مرور كول او د پروژو د فعليتونو اصالح او د پروګرامونو او پروژو  شپږ مياشتن •

 بياكتني تعيين شوي موخو ته د رسيدو په مخه

ل كال پوري ب�ه د پ�وهني وزارت د س�اينس مرك�ز د س�اينس او تكن�الوژي د مل�ي زده ك�ړو پ�ه ۱۳۹۰تر 
 مركز بدل شي يو پروپوزل د دي مركز د جوړولو او ودان�ي لپ�اره پ�ه كاب�ل او د س�رمربيانو روزن�ي پ�ه

د ساينس او تكنالوجي دغه مركز ب�ه پ�ه . اړه تيار شوي دي د چين دولت ته د تمويل لپاره وركړل شوي 
 .البراتوار، د زده كړي تجهيزاتو، درسي توكو او ميزونو او چوكيو مجهز شي

ټاك�ل ) كاله كاري س�ابقه ل�ري ۷چي د ليسانس تحصيلي سند او (كسيزه ټيم ۲۴د افغان مربيانو يو اصلي 
او د شپږ مياشتو لپاره به د هيواد نه بهر زده كړي وګوړي ، دغه مربيان د ساينس او تكنالوژي په شوي 

ملي مركزكي ګومارل شوي او د بهرنيو متخصصانو په مرسته به، د زده كړنيزو توكو به د سرمربيانو 
ربيانو ت�ه زده س�رم ۲۰۴والياتو  ۳۴او د ساينس د ښوونكود روزلو پراختيا ومومي دغه اصلي تيم به د 

كړه وركړي او په ورستي مرحله كي به، د البراتوارونو تكنيشنونو اود س�اينس ښ�وونكو س�رمربيانو ت�ه 
والياتو كي زده كړه وركړي، د دي ښوونيزه دوري څخه ورسته به ، د ساينس او تكنالوژي مل�ي  ۳۴په 

ټاكل شوي شمير ښ�وونكو او  مركز به د يو مشخص وخت لپاره په دوره اي توګه د ساينس او تكنالوژي
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سرمربيانو ته به زده كړي وركړي ، سرمربيان او د س�اينس س�ر ښ�وونكي پ�ه هغ�ه تحقيق�اتو ك�ي چ�ي د 
 .مربيانو اصلي ملي ټيم له خوا واقع د ساينس او ملي تكنالوجي په مركز كي به برخه واخلي 

رس��ته مربوط��ه ام��ور د ل ك��ال پ��وري، ب��ه ي��و ډيت��ابيس تي��ار ك��ړي ش��ي ت��ر څ��و د هغ��ي پ��ه م۱۳۹۰ت��ر 
 .البراتوارونو په توضيع  د پالن د البراتواري ازمايشاتو د كاربرد په موخه مراقبت شي

دا پروګ���رام د وزارت د ن���ورو پراګرامون���و پ���ه ش���ان، د پروګرامون���و د وض���عيت تحلي���ل او پرمختي���ا د 
كلن�ي عملي�اتي پالنون�و  ارزوني او د فعليتونو موثريت او د پوهني د ملي استراتيژيك پالن س�ر مط�ابق ،

هر كال د ساينس او تكنالوژي ملي مركز د ضرورت وړ تجهيزات او امكاناتو كلني . ته پراختيا وركوي
د هرو څلورو مياشتو ك�ي د پرمخت�ګ راپ�ور او د .  بوديجه تياروي او د تداركاتو برخو ته ئي تحويلوي

او د عم�ومي پ�الن رياس�ت او د وزارت د پروګرام ستونزي د عملياتي پالن پر اساس تيار او جوړكړي 
همدارنګ��ه ه��ر شپږمياش��تي د پروګ��رام شپږميش��تني . ارزي��ابي او رهب��ري پ��ه اختي��ار ك��ي ورك��ړل ش��ي

فعاليتونه د جوري بررسي او ارزويني الندي ونيول شي او دپايلو څخه به ئ�ي د عملي�اتي پالنون�و بهب�ود 
 .او تجديد نظر لپاره ګټه واخستل شي
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 تخنيکي او مسلکي زده کړې: دريم پروګرام
 کلي موخه

د س�ره س�م او س�يمې د ب�ازارونو د س�ټنډرډ واد ي�ههېواد د مسلکي مهارتونو د تر السه کولو په موخه د 
پ�ه واد ي�ههې�واد لپاره د وړ او باکيفيته مسلکي او تخنيکي زده کړو برابرول څ�و د  ووښځينه او نارينه 

 .مختګ کې رول ولوبويانډوليز او عادالنه پر

 :يژۍتراتعمومي س
دا چې د تخنيکي او مسلکي زده کړو موخه مهارتونه دي چې د بازار س�ټنډرډونه پ�وره ک�ړي د مس�لکي 
او تخنيکي زده کړو پروګرام د کار بازار څيړي او د هغې لپاره د کار د بازار له اړتيا س�ره س�م نص�اب 

ت��ر الس��ه ک��وي چ��ې د تخنيک��ي او مس��لکي زده ک��ړو د  او څ��انګې ټ��اکي او پ��رې بي��ا کتن��ه ک��وي او ډاډ
 مرکزونو فارغين په کار بازار کې د جذب وړتيا لري

د دې پروګرام له سترو تګ�الرو پ�ه تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو د پ�انګونې لپ�اره د خصوص�ي څ�انګې 
نګ��ه د ت�ه پ��ه پ��ام س�ره خصوص��ي څا وووړتي��ا واو ل�وړ ل��ېد ک��ار د ب�ازار د اړتي��اوو بېالبې. هڅ�ول دي

 .دولتي څانګې په پرتله د کار د بازار له معيارونو سره په جوړولو کې پوره وړتيا لري
پوهنې وزارت په تخنيکي او مسلکي زده کړو کې د نجونو شموليت او د هغوى زياتوالي ته ځ�انګړى د 

د رامنځت�ه  پام لري او د عامه پوهاوي د پروګرام له الرې د نجونو لپاره دوړ مسلکي او تخنيکي څانګو
 .کولو هڅه کوي او په دې زده کړو کې د هغوى ونډه پراخوي

پوهنې وزارت په تخنيکي او مسلکي زده کړو ک�ې د کليوال�و س�يمو د زده کوونک�و ش�موليت د راز همدا 
ت��ه ځ��انګړى پ��ام ک��وي او ل��ه هم��دې امل��ه د هغ��و س��يمو د زده کوونک��و لپ��اره چ��ې ل��ه ل��رې س��يمو راځ��ي 

او اعاشې د برابرولو هڅه ک�وي او تخنيک�ي او مس�لکي ، هستوګنې سانتياوواد  خصوصآ د انجونو لپاره
او په هري ولسوالي كي يو يو تخنيكي او مسلكي ښونځي جوړوي تر  ښوونځي په واليتونو کې پراخوي

د تخنيك�ي او مس�لكي زده ك�ړو . څو انجوني او هلكان په اساني سره مسلكي زده كړو ته السرسي ولري 
 .پاملرنه كوي) دوه يا پنځه كاله(تره د اوږد مهاله وخت لپارهپروګرام زيا

خ�و د ، تخنيکي او مسلکي زده کړې د اوږدمه�ال لپ�اره د لڼ�دمهالو ښ�وونيزو پړاوون�و پ�ه وس�يله غځ�وي
حرف�وي کورس�ونو د ترس�ره کول�و لپ�اره د ښ�وونځيو ل�ه تجهيزات��و او  هامک�ان پ�ه ص�ورت ک�ې د لنډمهال�

 .وړتياوو هم استفاده کېږي
 

 :موخې
موخه د ياتوالى په ز  د ښوونځيو د زياتولو له الرې د تخنيکي او مسلکي زده کړو لپاره د السرسي •

 ۱۰۲نه  ۳۸ته ، د واليتو تخنيكي ښوونځيو شمير د  ۳۲څخه تر  ۱۶سيميزو تخنيكي اكاډميو له 
 ښوونځيو جوړول په ولسواليوکې تخني ۳۶۴وته او د 

تنه وه په ۱۹۵۰۰كال كي  ۱۳۸۸د زده كوونكو جذب چي په  په تخنيكي او مسلكي زده كړو كي •
 .زره تنو ته زيات شي  ۱۵۰كال كي به ۱۳۹۳

 لنه زياتوالىس۳۰کال پورې په تخنيکي او مسلکي زده کړو کې د نجونو د شموليت  ل۱۳۹۳تر  •
معلولو او معيبو زده کوونکو ۱۰۰۰کال پورې د  ل۱۳۹۳په تخنيکي او مسلکي زده کړو کې تر  •

 جذب
 د ښوونکو د اساسي وړتياوو لوړوالى او د زده کوونو د ښوونيزو پايلو په ښه والي کې هڅه •
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 سلنه ښوونکي د وړتيا ازموينه په بريا ترسره کړي۴۰چې لږ تر لږه  ،له دې چارې څخه ډاډ •
سلنه د مسلکي او تخنيکي زده کړو ښوونکي له فعالو ښوونيزو ۸۰له دې چارې ډاډ چې لږ تر لږه  •

 استفاده وکوالى شي څخه رويو

د کار د بازار له غوښتنې سره سم د زده کوونکو د پايلو د وړتيا او د تدريس د کيفيت ښه والى او  •
 له عصري ميتودونو او نصاب څخه ګټه اخيستنه

 د تخنيکي او مسلکي مرکزونو او ښوونځيو تجهيز پر اساسي عصري ښوونيزو مهارتونو •
ن لكي زده كړو د اداري د كاركونكو روزنه  د پالل كال پوري د تخنيكي او مس۱۳۹۱تر  •

 ړوني،مراقبت ګزارش وركونه او نورو ضروري مهارتونو په اړهوج
 

 :برخې د پروګرام
 د مسلکي او تخنيکي زده کړو لپاره السرسى )1
 د زده كوونكو خدمات )2
 کتنه او پرمختيا ښوونيزو توکو او نصاب بياد  )3
 د مسلکي او تخنيکي ښوونکو روزنه )4
 نهڅار هزښووني )5
 مديريت او همغږي )6

 
 :ىساو تخنيکي زده کړو ته السر يمسلک: لومړۍ برخه

Uجزيي موخې 
په تخنيکي او مسلکي زده کړو کې د جذب د زياتوالي لپاره د عامه پوهاوي د  •

 ل كال څخه۱۳۸۹د  پروګرامونو جوړول

 ىزياتوال ټيوټونوټيد تخنيکي او مسلکي انس ته ۳۲څخه ۱۶کال پورې له  ل۱۳۹۳تر  •
 د تخنيکي او مسلکي ښوونځيو زياتوالى ته۱۰۲څخه  ۳۸کال پورې له  ل۱۳۹۳ر ت •
 بابو تخنيكي او مسلكي ښوونځيو جوړول ۳۶۴د  کال پورې ل۱۳۹۳تر  •

 ۱۰د ، سرهاړتياوو څانګو سره ټولوکال پورې د زده کوونکو لپاره له  ل۱۳۹۳تر  •
 تخنيکي او مسلکي ښوونځيو جوړول

سلنه ۳۰(هرز ۱۵۰يکي او مسلکي ښوونځيو کې د کال پورې په تخن ل۱۳۹۳تر  •
 زده کوونکو جذبول )ښځينه

ښوونکو  ۸۸۰۰د  کېتخنيکي او مسلکي ښوونځيو  پهکال پورې  ل۱۳۹۳تر  •
 ګومارنه

د تخنيکي او مسلکي زده کړو  په  د خصوصي برخو هڅونه  ېرکال پو ل۱۳۹۳تر  •
 فعالو لپاره اكاډميو ۵۰سرمايه ګزاري او حداقل د تخنيكي او مسلكي د  

ټولګي د فارغانو د  ۹د خصوصي صنعتي برخو سره د تفاهم او مقرراتو سره د  •
 تخنيكي زده كړو په موخه
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ش��ري ځ��واک د ت��امين پ��ه بواد د اقتص��ادي پرمخت��ګ او بي��ارغونې لپ��اره د مس��لکي او ک��ارکوونکي ي��د ه
و پ��ه هغ��وى ک��ې د پ��وهنې وزارت غ��واړي تخنيک��ي او مس��لکي زده ک��ړو ت��ه پراختي��ا ورک��ړي اد موخ��ه 

ک�ال پ�ورې  ل۱۳۹۳ده چ�ې ت�ر  پ�ه دې برخ�ه ک�ې د پ�وهنې وزارت پاليس�ي دا. شموليت کچه لوړه کړي
تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو پ�ه د نه�م ټ�ولګي ف�ارغين س�لنه  ۹کال پورې کابو  ل۱۳۹۹او تر  ۱۲کابو 
-۱۰(يو ش�مير د س�يميزو تخنيك�ي او مس�لكي ښ�وونځ راز پ�ه پ�ام ک�ې ل�ريهم�دا وزارت . شامل شيکې 
ب�ابو ت�ه زي�ات  ۱۲۰) ټ�ولكي۱۲-۱۰(ته او د واليتي تخنيك�ي او مس�لكي ښ�وونځيو ش�مير ۳۲) لكيوټ۱۴

د تخنيك�ي او ) ټولكي پ�وري۱۰-۱۲(كړي  همدارنګه وزارت په پام كي لري چي په هري ولسوالي كي 
د السرسي پ�ه د غه ښوونځي به د تخنيكي او مسلكي زده كړو  .مسلكي زده كړو يو ښوونځي جوړ كړي

تن�ه زده كوونك�و لپ�اره د  ۵۴۰۰۰موخه زيات والي وكړي او د راتلونكو پنځ�ه ك�الو پ�ه اوږدو ك�ي ب�ه د 
تخنيکي او مسلکي ښوونځي په دوه ش�فتونو ک�ې فعالي�ت تخنيكي او مسلكي زده كړو الره برابره كړي ، 

 ي ک�ې د زده کوونک�ول�ري او پ�ه ه�ر ټ�ولګښ�وني ونځى په منځنۍ توګه شپاړس درسي ولري او هر ښو
 .ر پنځلس کسان ويېشم منځنی

د ش��موليت د زي��اتوالي لپ��اره ب��ه د عام��ه پوه��اوي  پ��ه مس��لکي او تخنيک��ي زده ک��ړو ک��ې د ښ��ځينه وو
يو او تلويزون او نورو رس�نيو څخ�ه خپ�اره ش�ي څ�و خل�ک د دې ډرا ښوونيز او روزنيزپروګرامونه له 

ښ��وونځيو ک��ې د پوه��اوي پروګرامون��ه پ��ه ليس��و او راز ب��ه پ��ه هم��دا . ږيزده ک��ړو پ��ه اهمي��ت وپ��وهې
 .ښوونځيو کې په د هېواد د ټولنيزو او کلتوري شرايطو سره سم د نجونو لپاره جوړ او پياوړي شي

د اساسي قانون او پوهنې وزارت د ق�انون ل�ه مخ�ې او هم�دا راز پ�ه تخنيک�ي او مس�لکي زده ک�ړو ک�ې د 
پ�وهنې وزارت د دې ډول ښ�وونځيو د ثب�ت او راجس�تر  خصوصي څانګې د پياوړتيا د تګالرې له مخې

سس�و د ګ�ډو مؤد خصوصي ښوونيزو . لپاره ساده پروسه جوړوي او هغوى تر خپل مالتړ الندې راولي
سسو د مرستې جذبول، د ښ�وونيز نص�اب ؤونر مدکاري کمېټو جوړول، د خصوصي زده کړو لپاره د 

زو څ��انګو لپ��اره تعليم��ي پالنون��و او درس��ي مفردات��و سس��و او ښ��وونيؤمالبيل��و يببېالبيل��و براب��رول، د 
ټولګيو  ۹د پوهني وزارت به هغه پاليسي غوره كړي چي د هغي په مطابق د  .راټولول نور پالنونه دي

 .زده كوونكي د تحصيل لپاره په خصوصي موسساتو كي د بورسونو څخه برخمند شي
و مس�لکي ښ�وونکو د ش�مېر زي�اتوالي ت�ه اړتي�ا ر زي�اتوالى د تخنيک�ي ايد ش�م ټيونويټد ښوونځيو او انس�

 و پ�هښ�وونک د ريش�م کال ک�ې باي�د د زده ک�وونکي  ل۱۳۹۳د پوهنې وزارت د پاليسۍ له مخې په . لري
ن�وي  ۸۸۰۰ل�ه هم�دې امل�ه پ�وهنې وزارت غ�واړي پ�ه راتلونک�و پنځ�و کلون�و ک�ې . کس�ان وي۱۳پرتله 

کس��انو  ۹۷۴۶ې د ښ��وونکو ټ��ول ش��مېر ت��ر ک��ال پ��ور ل۱۳۹۳ښ�وونکي اس��تخدام ک��ړي او ب��االخره ت��ر 
ښوونکي د هغوى د تخص�ص ل�ه مخ�ې پ�ه بېالبېل�و ښ�وونځيو ک�ې د اړتي�ا ل�ه مخ�ې  وا. پورې رسيږي
ب�ه د ک�ار ل�ه ب�ازار س�ره پ�ه س�يالۍ ګ�انې اتنخود تخنيکي او مسلکي زده کړو د ښوونکو . ګومارل کيږي

  .داىيکه نه وي نو مسلکي ښوونکي نه شي جذب، شي ېکې لوړ
وزارت ب��ه د تخنيك��ي او مس��لكي اس��تاذانو تنخواګ��انو ت��ه د رتب��و او مع��اش د سيس��تم د تطبي��ق ل��ه الري 
زياتوالي وركړي او د بعضي سيمو لپاره به د لري سيمو امتيازات تر سره او كدري تنخواګاني به ورته 

 .برابري كړي شي
ل درې غي��ر تدريس��ي راز وزارت غ��واړي چ��ې د ه��ر مرک��ز لپ��اره چ��ې ج��وړيږي پ��ه اوس��ط ډو هم��دا

کارکوونکي به پکې کار کوي، په پايله کې به په پنځ�و وروس�تيو کلون�و ک�ې الزم�ه وي چ�ې څل�ور س�وه 
 .شي وګومارل شل کارکوونکي

يکي او مسلکي زده کړو يو مرکز جوړيږي او په ي�و ش�مېر واليتون�و نپه هر واليت کې لږ تر لږه د تخ
مسلکي زده ک�ړو س�يمه اي�ز مرکزون�ه ل�ه متناس�بو اړتي�اوو او کې به د محلي صنايعو لپاره د تخنيکي او 

 .وړتياوو سره جوړ شي
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 :د زده كوونكو خدمات :دوهمه برخه
 جزئي موخي

زره زده كوونكو ته د اعاشي او  ۴۵ل كال پوري د تخنيكي او مسلكي زده كړو د ۱۳۹۳تر  •
 اباتي اسانتياوي برابري كړي

زده كړو ته د پوهني د وزارت ي�و د اص�لي موخ�و څخ�ه بل�ل د ځوانانو د السرسي زياتوالي تخنيكي 
كيږي د هغه ځايه چي په كليو كي د تخنيكي او مسلكي ښوونځيو د جوړولو امكانات نشته ، د پوهني 

د تخنيك�ي (زره زده كوونكو لپ�اره  ۴۵وزارت په پام كي لري تر څو د اعاشي او اباتي اسانتياوي د 
تي�اري ك�ړي ت�ر څ�و ) وونكي په سيميزو او واليتي ښ�وونځيو ك�يسلنه زده ك۵۰او مسلكي زده كړو 

د دغي اسانتياو زي�اتوالي . وكولي شي د روستايي سيمو د زده كوونكو شموليت ته زياتوالي وركړي
 .كولي شي چي د انجونو شموليت ته په كليوالو سيمو كي زياتوال وركړي

 
 :تيااخښوونيزو توکو او نصاب بياکتنه او پرد  :دريمه برخه

Uجزيي موخې 
ړنه او د تخنيکي او مسلکي زده کړو لپاره د نصاب او څانګو يد کار د بازار په اړه څ •

 .و په موخهټاکل
سوداګريز اقتصاد او هوټلوالۍ لپاره د دارۍ، بانک ر،ټکال پورې د کمپيو ل۱۳۹۳تر  •

 و څانګو د نصاب پراختياينو

يت، راديو او تلويزيون، د اداره او مدير څانګود ښوونيزو کال پورې  ل۱۳۹۳ر ت •
 کتنه نصاب بياد  سرك جوړني د ماشين االتو جوړول ، حسابداري او انجينري

و ښوونيزو او درسي کتابونو تاليف او يلو تخنيکي او مسلکي څانګو لپاره د نويالبيد ب •
 برابرول

او  پکال پورې د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونيزو او درسي توکو چا ل۱۳۹۳ر ت •
 شٻو

 ،د تخنيکي او مسلکي ښوونځيو تجهيز او له دې چارې ډاډ د اړتيا وړ توکو برابرول، •
سلنه زده کوونکي تجهيزاتو ته السرسى ۳۰کال پورې به لږ تر لږه  ل۱۳۹۳چې تر 

 يولر
په ملي سټنډرډ  دکال پورې د تخنيکي او مسلکي څانګو د هر يوه لپاره  ل۱۳۹۳تر  •

 دليسره ک سيستم د ازموينې تر
 

تخنيکي او مسلکي پړاوونو د نصاب او څانګو د ټاکنې لپاره به ټوليزې څيړنې د کار د بازار په برخه د 
 له اړتيا سره سم ترد جتماعي امورو او كار وزارت او د مهارتونو د پراختيايي پروګرام په مرسته  کې 

ې ځ�انونو ت�ه ک�ار مخ الړې شي چې فارغان يې وکوالى شي د ک�ار پ�ه ب�ازار ک� څانګې به پر. يسره ش
کتنه به  څانګو او نصاب بيا دراز  ادهم . ضرورت په اړه وي او د هغوي تخصص د بازار د  .ومومي

 د ليسو او وکلن هد انسټېټيوټونو دو. چې د کار د بازار لپاره الزمې وړتياوې پياوړې کړي ،داسې وشي
او د زده کوونک�و ل�ه عالق�ې س�ره س�م بندي به د کار د بازار له ټوليزې س�روې ه کلونو پړاوونو ډل ېدر
ړن��و مرک��ز ب��ه پ��ه دوام��داره توګ��ه د ک��ار د ب��ازار اړتي��اوې او د تخنيک��ي زده ک��ړو د ېد څ. س��ره ش��ي ت��ر

 .يې د پالن په برخه کې کار واخليبه ړي او له پايلو ېفارغانو وضعيت وڅ
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داګريز اقتص��اد او ړن��و ت��ه پ��ه پ��ام س��ره پ��ه د ټکن��الوجۍ او کمپي��وټر، ب��انکوالۍ، س��وېس��ره ش��وو څ ت��ر
هم�دا .  دي هوټلدارۍ په برخه کې د نصاب پرمختيا به د تخنيکي او مسلکي زده کړو په لومړيت�وب ک�ې

كي ب�ه په نصاب  ومهندسي پروګرامون ويو تلويزون، د ماشين آالتو ترميم او نورډراز به د مديريت، را
ټولګيو كي به  ۱۴او  ۱۳نصاب په د ښوونيز  .نوي اصالحات راوړل شي  په راتلونکو پنځو کلونو کې

د ښووني طريقه زيات�ه ك�ړي ش�ي ت�ر څ�و د دي ټولګي�و زده ك�وونكي وك�ولي ش�ي پ�ه تخنيك�ي و مس�لكي  
ښوونځيو كي د ښوونكو په حيث وګمارل شي د هري څانګي نصاب ب�ه د مجرب�و اس�تاذانو ل�ه خ�وا ي�و د 

 ه تر سره شيانستيتوټ كي پراختيا ومومي او وروسته به د ټول هيواد په كچ
درسي کتابونه او ښوونيز توکي به په راتلونکو پنځ�و کلون�و ک�ې د ټول�و د نصاب د پراختيا نه به ورسته 

ښوونځيو زده کوونک�و  پرتخنيکي او مسلکي زده کړو د څانګو لپاره وليکل شي او له چاپ وروسته به 
 وويشل شي

يک�ي او مس�لکي مرکزون�و ک�ې پ�ه عمل�ي لنه ت�دريس پ�ه تخنس۶۰دې ته په پام سره چې تمه کېږي کابو 
 ب�ه کابو له دريو د يوې برخ�ې د تخنيک�ي او مس�لکي ښ�وونځي کال پورې ل۱۳۹۳تر. سره شي توګه تر

او د بوديجي د موجوديت په صورت كي به زي�ات ښ�وونځي پ�ه م�درنو  .شي ښلپه مدرنو تجهيزاتو وپو
 .تجهيزاتو وپوښل شي

وړتياوې په تخنيکي او مسلکي زده ک�ړو ک�ې پ�ه ه�ره برخ�ه ک�ې  نو دې چارې ته په پام سره د اړتيا وړ
انګې د نص�اب ل��ه پرمختي��ا څ��دي، د تخنيک��ي او مس�لکي زده ک��ړو پروګ�رام غ��واړي د ه�رې  ېبېالبېل�

د  د زده كوونك�و څ�و س�ره ک�ړي وورسته د هغې څانګې لپاره د نص�ابونو ل�ه مخ�ې س�ټنډرډ ازم�وينې ت�ر
پ�ه س�لنه په لومړي کال ک�ې د زده کوونک�و د ج�ذب  اوشي معلوم مسلکي او تخنيکي زده کړو کيفيت هم 

او د زده كوونكو څخه  .سره کړي اړوندو برخو کې د تخنيکي او مسلکي زده کړو د معينيت څېړنه تر
د تحصيل د فراغت په وخت كي غوښتنه كيږي چي د تحصيل څخه ورس�ته د ك�ار د اش�غال پ�ه ص�ورت 

 ست ته راپور وركړيكي د تخنيكي او مسلكي زده كړو ريا
 

 :د تخنيکي او مسلکي ښوونکو روزنه: څلورمه برخه
Uجزئي موخې 

پروګرام پرمختيا او د مسلکي او تخنيکي مرکزونو لپاره د تخنيکي مالتړ  ود لنډمهاله روزنيز •
 سيستم

 پر مهالخدمت د د تخنيکي او مسلکي مرکزونو ټولو ښوونکو ته د تدريس د ميتود په اړوند  •
 ده کړهلنډمهاله ز

تنو ۱۵۰ ،وينه د فارغڅخله الرې د ليسانس په کچه له څوارلسم  نود هېواد د پوهنتونو •
 ښوونکو د تحصيلي سويې لوړتيا

زموينه اکال پورې د تخنيکي او مسلکي زده کړو د ښوونکو لپاره د ملي لياقت  ل۱۳۹۳تر  •
 .ږييتطبيق

 
 ښوونکو د وړتيا د لوړٻدو په برخه کې لنډد تخنيکي او مسلکي زده کړو پروګرام په پام کې لري چې د 

انو ت�ه د کاب�ل پ�ه ي�وه ذپه هره څانګه کې مسلکي اس�تا. مهاله روزنيز پروګرامونه تر الس الندې ونيسي
چ�ې نص�اب پ�ه څانګ�ه او بي�ا کتن�ه ک�ې د پراختي�ا دن�ه ده پ�ر غ�اړه ل�ري دن�ه ده ورک�ول  ،کې انسټېټيوټ

ت�دريس ليدن�ه وک�ړي او د هغ�وى کم�زورۍ او س�تونزې  کېږي څو د يو شمېر ښوونځيو د ښوونکو له
 وپېژني او پر بنسټ يې لنډمهاله روزنيز پروګرامونه جوړ کړي
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راز د ښوونکي د روزنې د رياست په همغږۍ او د هغوى له تخنيکي وړتيا په ګټې اخيستنې سره، همدا 
، ال�ه کورس�ونه ج�وړٻږيمه کال پورې د تولو ښ�وونکو لپ�اره د ت�دريس د ش�يوې پ�ه اړه لن�ډ ل۱۳۹۳تر 

 . ینه د یځکه د روزنيز کيفيت ښه والى له سمون پرته شون
ليس�انس ټيټ�ه ل�ه س�لنه اس�تادان  ۵۸  دې ته په پاملرنې سره چ�ې د تخنيک�ي او مس�ليکي تعليم�اتو ش�اوخوا

دې پروګ��رام د ښ��وونکي د تربي��ې څانګ��ه پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري چ��ې د هې��واد د  تحص��يلي س��ويه ل��ري او د
 همدا. وړه کړيلتنو استادانو تحصلي سويه د ليسانس په درجه ۱۵۰فارغينو د م ۱۴ه الري د پوهنتونو ل

تن��ه اس��تادان د ليس��انس ل��ه درج��ې ۱۰۰راز د تخنيک��ي او مس��لکي زده ک��ړو د کيفي��ت د ښ��ه وال��ي لپ��اره 
 .ړيرۍ ته د له هېواده بهر د تحصلي بورسونو له الرې ارتقا ورکټماس
 

 :هڅارن ښوونيزه: برخهپنځمه 
Uجزئي موخې 

څارنې د سيستم  ښوونيزې له مرکزونو دزده کړو د تخنيکي او مسلکي ل كال پوري ۱۳۹۳تر  •
 سمون

 ل كال څخه۱۳۹۳د  څارنې د غړو روزنهښوونيزې څارنې په نوي سيستم کې د  ښوونيزې د •
 لږتر لږه په كال كي دري ځلي څارنه ښوونيزه له مرکزونوزده کړو د تخنيکي او مسلکي  •

 
ې سيستم زوړ دى او س�مون ت�ه اړتي�ا ل�ري رنڅا ښوونيزې له مرکزونو د زده کړو نيکي او مسلکيد تخ

ځانګړي شاخصونه او ف�ورمې باي�د . يڅو د تخنيکي او مسلکي روزنې د کيفيت ښه والي ته پاملرنه وش
 .د څارنې نوى سيستم بايد د څارنې غړو ته روزنه ورکړي، جوړې شي

فورمې ډکې  ،درې ځله له مرکزونو ليدنه وکړيکې لږه په کال  ول لږ ترډڅارنې غړي بايد په مرتب د 
ي او ښ��وونکو او د مرک��ز مس��وولينو ت��ه الزم��ې ک��ړ اړي��ن معلوم��ات را غون��ډ دغ��ه څ��ارونكي ب��ه ي،ړک��

ي او ستونزې په ړبنسټ کره راپور چمتو ک را غونډ شويو معلوماتو او ليدنو پر د او .يوکړالرښوونې 
 .يړوړاندې ک د پروګرامونو د كيفيت د لوړولي لپاره او مسلکي معينيت چارواکو تهلنډ ډول د تخنيکي 

 

 :مديريت او همغږي: برخه شپږمه 
Uجزئي موخې 

کال پورې د تخنيکي او مسلکي زده کړو پروګرام طرزالعملونه او لوايح او ټولې  ل۱۳۹۳تر  •
 پاليسۍ بيا ارزول کېږي

ي ، د تخنيکي او مسلکي ښوونځيو ادارول اداري کارکوونکيټکال پورې  ل۱۳۹۳تر  •
ه لتنه غړي د وړتيا د لوړٻدو  ۵۰او د تخنيکي او مسلکي ښوونځيو د څارنې  کارمندان

 د شيبرخمن څخه پروګرامونو

 کال پورې د تخنيکي او مسلکي زده کړو ټولو کارکوونکو ته مناسب کاري ل۱۳۹۳تر  •
 برابرٻږي چاپېريال

او خپراوي سره  د بوديجي ،  د کلني عملياتي پالنونو پراختياد تخنيكي او مسلكي پروګرامونو  •
 .د دري مياشتنيو او كلنيو راپورونو
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ارزونه او بيا  ۍشپږ مياشتينپروژو او پروګرامونو  دد پروګرام د پروژو د فعاليتونو اصالح او  •
 .د اړتيا په صورت كي کتنه

 د تخنيکي او مسلکي زده کړو لپاره د ډٻټابيس پراختيا •

چې د تخنيکي او  ،جوړل او همغږي کول ناستود دري مياشتنيو ټولو هغو ارګانونو سره  له •
 .مسلکي زده کړو په پروګرام کې ښکېل دي

 
تر ارزونې او مشورې الندې نيول کې�ږي او تل د پروګرام په تقنيني اسنادو کې لوايح او طرزالعملونه 
دغ�ه ارزون�ې او مش�ورې پ�ه مش�ارکتي . نيول ش�يد اړتيا په صورت کې به تر بيا له سره کتنې الندې و

سره  پروسو کې او د ځينو هېوادونو د تجربو پر بنسټ او د دې اسنادو د تطبيق د مخينې له مخې به تر
 .شيل وپه واک کې ورک ينوله الرې د خلکو او مراجع پاڼېدغه اسناد د پوهنې وزارت د ويب. شي

كوونك���و، د دي پروك���رام ټول���و اداري ك���ار كوونك���و، د د تخنيك���ي او مس���لكي څ���ارونكو او اداري ك���ار 
څ��ارونكو ت��ه  د زده ك��ړي پروګرام��و ن��ه ج��وړيږي، دغ��ه زده  ۵۰ښ��وونځيو م��ديرانو او د دي پروګ��رام 

 .كړي د مديريت موضوعات او د څارني د ميټوډ پراختيا په بركي لري
ت او څېړنې او د پرمخت�ګ غه پروګرام د وزارت د نورو پروګرامونو په څېر، د پروګرامونو د حالد

عملي�اتي پالنون�و ت��ه  ي�و، د کلنس�ره س�مد فع�اليتونو د اغېزمنت�وب او د پ�وهنې د مل�ي س�تراتيژيک پ�الن 
همداراز هر كال، تخنيكي او مسلكي معينيت د دغي امكاناتو او تجهيزات�و لپ�اره بوديج�ه  پراختيا ورکوي

او پ��ه پ��اى ک��ې د ک��ال پ��ه ه��ره برخ��ه ک��ې د  .تي��اروي او د وزارت د ت��داركاتو رياس��ت ت��ه ئ��ي تس��ليموي
د عمومي رياست او د وزارت او ارزونې پرمختګونو او ستونزو پر اساس راپور چمتو کوي او د پالن 

ارزون�ې او بي�ا س�ره راز د پروګرام  شپږ مياشتني فعاليتونه تر همدا . ويورکيې په واک کې رهبرۍ د 
اخيس�تل ګټ�ه پ�ه بي�ا کتن�ه او پراختي�ا ک�ې ملي�اتي پالنون�و ل�ه پ�ايلو ي�ې د ع ، چ�ېکتنې الندې نيول کې�ږي

 .يشکېدای 
دا ډيټ��ابيس ب��ه د . ش��يتيار لپ��اره  ونوفع��اليتد  راز ټ��وليز ډيټ��ابيس د مس��لکي او تخنيک��ي زده ک��ړوهم��دا 

افغانستان د پوهنې د معلوماتي سيستم ي�وه برخ�ه وي او ټ�ولې ش�مېرې او معلوم�ات ب�ه پ�ه دې ډيټ�ابيس 
 د پروګ�رام معلوم�ات ب�ه د. شي لپاره به تر ګټه واخستل پالن جوړاو ساتنې او ارزونې  زيرمه وي او د

 .كيږي مرکز ته ليږدول څخه ټول اوتخنيکي او مسلکي مرکزونو  ښووني د څارني له غړو له خوا د
 دله نورو ارګانونو سره د همغږۍ لپاره بايد تخنيکي او مسلکي زده کړې په پروګرام کې وي او د ک�ال 

دا غونډې به د لوړو زده کړو، کار او ټولنيزو چارو، . کې به همغږي کېږيپه موده  و دريو مياشتوهر
 .يسره کيږ کي مؤسسو د استازو په ګډون تريونرانو او خصوصي تخندمؤسسو او  مرستندويه د
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 زده کړه )د سواد(ليك لوست  د: مڅلورم پروګرا
 

Uکلي موخه 
خ�دمات د هغ�وي د بلق�وه وړتي�او او  )س�واد(لي�ک لوس�ت  د ت�ه عمرونو خاوندانود پورته  کلنوله پنځلس 

 . زده كړي لوړتيا په موخه تر څو هغو وكولي شي په جامعه او اجتماع كي يو فعال او ښه رول ولري
 

 :د پنځو راتلونکو کلونو پالن
 يعمومي ستراتيژ

مرکزونو په توګه  ړومالتد د فعاليتونو د عمومي زده کړو له اوسنيو ښوونځيو څخه د سواد د زده کړې 
کې�ږي ګټه اخيستل سوادۍ د ستونزې د حل لپاره د مرکز په توګه  د کورسونو د جوړولو او يا هم د بې

خ�ه ب�ه د ښ�وونځي د درس�ونو ل�ه خالص�ېدو وروس�ته د س�واد د زده څاو د همدې ښوونځيو له ښوونکو 
هم��دا راز ب��ه ل��ه  .ې س��ره ک��ار واخيس��تل ش��يک��ړې پ��ه کورس��ونو ک��ې د زده ک��ړې لپ��اره پ��ه ح��ق الزحم��

خه د ښوونکو پ�ه توګ�ه اس�تفاده څخه هم د کورسونو په توګه او له مال امامانو څجوماتونو او تکيه خانو 
 .وشي

يزو مرکزونو څخه په د سواد د زده کړې د پروګرام د پلي کېدو لپاره کار اد سواد د زده کړې له سيمه 
کارونو لپاره په کار وړل کېږي د ولسي غونډو د ځاى په توګه به ه�م  دا مرکزونه د څو .واخيستل شي

 .ترې ګټه اخيستل کېږي او هلته به د سواد د زده کړې زده کوونکي نور څه هم زده کوي
د سواد دزده کړې د کورس�ونو تمرک�ز ب�ه ل�ه ښ�ارونو څخ�ه کليوال�و س�يمو ت�ه زي�ات ش�ي او د معلولين�و، 

ګروپونو ته به ځانګړى پام وشي، او د سواد د زده کړې پ�ه کورس�ونو ک�ې معيوبينو او کوچيانو په څير 
 .به زده کړې ته وهڅول شي

د سواد زده کړو ته د خلکو د هڅولو او د زده کونکو د زياتولو په موخه به د عامه پوهاوي پروګرامونه 
او ښ�وونځيو څخ�ه تل�ويزون، جوم�اتونو،  ښوونيز او روزنيزپياوړي شي او له رسنيو څخه په تېره بيا 

 .به خلک وهڅول شي او له هغو به استفاده وشي
 د سواد دزده کړې د کورسونو د کيفيت د ښه والي او د شموليت د زياتوالي لپاره پ�ه ښ�وونيزو توک�و بي�ا
کتنه کېږي او د خلکو له ژوند سره نږدې او تړل�ي موض�وعات پک�ې ځ�ايږي او د بېالبېل�و ګروپون�و 

کتن�ه  لپاره د هغوى د ژوند مهارتونو پ�ه پ�ام س�ره س�م ب�ه پ�ه دې موض�وعاتو بي�الکه کروندګرو يا نورو 
 .کېږي

 د س��واد د زده ک��ړې پ��ه کورس��ونو ک��ې د ش��موليت د زي��اتوالي لپ��اره پ��وهنې وزارت د خ��وراک، روغتي��ا
او د نباتاتو د تخمونو په څېر يو شمېر هڅونکي پروګرامونه هم د کورس غړو ته په تېره بي�ا  ساتنې
 .وو ته په پام کې لري او د هغې د ويش لپاره به هم روڼ او اغيزمن ميکانيزم رامنځته کړي ښځينه

د سواد د زده ک�ړې پروګ�رام ب�ه پ�ه دولت�ي او ن�ادولتي ادارو ک�ې د س�واد د زده ک�ړې د کورس�ونو د پل�ي 
همدا راز   .کولو لپاره وهڅول شي او په عين حال کې به د مشرتابه، همغږۍ او څار وړتيا هم لوړه شي

په پام کې ده چې معلوماتي سيستم د س�واد دزده ک�ړې د پرمختي�ا لپ�اره د س�واد د زده ک�ړې د معيني�ت او 
 .نورو دولتي او نادولتي مؤسسو لخوا هڅه وشي

الس�ه کول�و او ل�ه دې چ�ارې د ډاډ لپ�اره چ�ې د  د سواد دزده ک�ړې د کورس�ونو د اغيزمنت�وب د ډاډ د ت�ر
معياري ارزونه به  ؟نهه کي په ليکلو او لوستلو او ابتدايي حساب پوهېږي ککورس په پاى کې زده کون

 .کېږي يکېږي او په پراخه پيمانه به پلتر سره 
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د پوهنې قانون ته په پام سره د بې سواد يا ک�م س�واده دولت�ي او ي�ا غيردولت�ي ک�ارکوونکي لپ�اره د س�واد 
دولتي مؤسس�و س�ره ن�اوزارتون�و او دولت�ي او  له همدې امل�ه پ�وهنې وزارت ل�ه دې .زده کړه اجباري ده

خپله  .مرسته کوي څو د سواد د زده کړې د کورسونو د جوړولو لپاره اړوندې اسانتياوې رامنځته کړي
سواد يا کم سواد قرار دادي کارکوونکي لپاره د سواد زده کړه پ�ه لومړيت�وب ک�ې  د پوهنې وزارت د بې

 .ده
نص�اب ت�دريس کې�ږي عم�ومي تعليم�اتو ت�ه زده ک�ړو د عم�ومي د سواد د زده کړې ښوونځي چې پکې 

 .وړل کېږي او د واليتونو د پوهنې رياستونو تر څار الندې د وزارت په مرکز کې فعاليت کوي
د سواد د زده کړې د ښوونکو د وړتيا د لوړولو لپاره اغيزمن سيستم په بېالبېلو س�ويو ج�وړ ش�وى او 

 .روګرامونو کيفيت لوړ شيپلى به شي څو د سواد دزده کړې د پ
 

 :د پروګرام موخې
سلنه ښځينه او ۴۳(سلني ته۴۸كاله او لوړ د ۱۵ل كال پوري د سواد دميزان زياتوالي ۱۳۹۳تر  •

 )سلنه نارينه۵۴

 هبېسوادو ته زده کړ او شپږسوه زره  کال پورې لږ تر لږه درې ميليونه ل۱۳۹۳تر  •
 يدنجونې  بې سوادهبرخه سلنه ۶۰ږ تر لږه د دې پروګرام ل •
 ويبشپړ هښوونيز پروګرامون سلنه زده کونکي۷۰کال پورې لږ تر لږه  ل۱۳۹۳تر  •
يا د سوادزده كړي (کسانو ته زره ۳۶۰زده كړو تيارول کال پورې د حرفوي  ل۱۳۹۳تر  •

 )سلنه زده كوونكو ته۱۰

 هت سلنه۸۰ سلني نه ۵۰د  د پايلو ښه والىد فارغانو کال کې د سواد دزده کړو  ل۱۳۹۳په  •
 

 :د پروګرام برخې
 سواد ته انډوليز السرسى )1
 تيااخکتنه او پر ښوونيزو توکو او نصاب بياد  )2
 روزنهد سواد د زده کړې د ښوونکو او څارونکو  )3
 نهتعليمي څار )4
 همغږي او مديريتد پروګرام  )5

 
 

 :سواد ته انډوليز السرسى: لومړۍ برخه
Uجزيي موخې 

 كول عامه پوهاوياد د زده كړي  د ګټو په اړه د سوجوماتونو او ښوونځيو له الرې د  د رسنيو، •
 زده کونکو انډوليز جذب ۳،۶۰۰،۰۰۰کال پورې د څه د پاسه  ل۱۳۹۳تر  •

کال پورې په عمومي ښوونځيو کې د لس زرو سواد زده کړو مرکزونو او په  ل۱۳۹۳تر  •
 جوماتونو کې د زرو سواد زده کړو مرکزونو جوړول
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 مرکزونو جوړول سيمه ييزو ۴۱۲ولو ولسواليو کې د واد په ټيکال پورې د ه ل۱۳۹۳تر  •
زده کړو د مرکزونو انډوليز رامنځته  زره الحاقيه او د سواد د۱۴۰کال پورې د  ل۱۳۹۳تر  •

 کېدل

لپاره د نورو دولتي او خصوصي  کال پورې د ګټې وړ شل زرو مرکزونو د جوړول ل۱۳۹۳تر  •
 لپاره د هغوي د موجودو بيسوادو كاركونكوارګانونو هڅول 

 ښوونکو قراردادي د يوولس زروتنه د نوي دايمي ښوونكي  ۲۸۵۰د کال پورې  ل۱۳۹۳تر  •
 .ګومارل

 
سواد خلک يې په اهميت او ګټه نه پوهېږي او بايد هغوى وهڅول  سواد د هر چا حق دى خو ډٻرى بې

ام��ه ش��ي څ��و د س��واد د زده ک��ړې پ��ه کورس��ونو ک��ې ش��امل ش��ي، د دې م��وخې لپ��اره الزم��ه ده چ��ې د ع
پوهاوي پروګرامونه د رسنيو له الرې له راديو او تلويزون او د ديني علماوو، جوماتونو او تکي�ه خ�انو 

بش��پړ ل��ه الرې پل��ې ش��ي څ��و خل��ک د س��واد پ��ه ګټ��ه وپ��وهېږي او پ��ه دې کورس��ونو ک��ې د ګ��ډون لپ��اره 
څ�و پ�ه  همدا راز هغه کسان چې په کورسونو کې شامل ش�وي دي ه�م باي�د وهڅ�ول ش�ي .يپوهاوی ولر

 .منظم ډول په کورسونو کې ګډون وکړي او د ليک لوست او حساب وړتيا لوړه کړي
همداراز وزارت په پام كي لري تر څو سواد زده كړي د پروګرامونو تطبي�ق د وزارت ل�ه همك�ارانو ل�ه 

 ”ده ك�ړهد جامعي د وړتيا لپاره د سواد ز ”,“د سواد زده كړي ابتكار د ژوند د لوړ والي لپاره ( خوا لكه
د زده كړل شو تجرباتو او درسونو څخه به د خلك�و د س�طح   (LIFE, ELA, LCEP)او نورو پروګرامونو

 .د لوړيدو لپاره ګټه واخلي 
هم��دا راز وزارت پ��ه پ��ام ک��ې ل��ري چ��ې د خلک��و د هڅول��و لپ��اره د الزم��ې ب��وديجې پ��ه ص��ورت ک��ې د 

تېره بيا د ښ�ځينه وو لپ�اره براب�ر ک�ړي  خوراک په څير هڅوونکې ټولګې هم د کورسونو د شاملينو په
او د هغې د ويش د متاوزن او اغيزمن ويش لپاره هم روڼ ميک�انيز رامنځت�ه ک�ړي څ�و ډاډ حاص�ل ش�ي 
چې دا هڅونکې ټولګې په ريښتيا سره په کورسونو کې د شموليت د زياتوالي المل شوې او هغه شاملين 

په منظمه توګه په کورسونو کې برخ�ه اخل�ي او نهايت�اً چې له دې هڅونکو توکو استفاده کوي ريښتيا هم 
 باسواده کېږي کنه؟

د  .ته د کچې زياتوالى دى ېسلن۴۸د سواد دزده کړې د پروګرامونو وړتيا ته په پام سره کلي موخه چې 
په پنځو کلونو کې لږ ترلږه دري ميليونه د س�واد د زده ک�ړې زده ک�وونکي ج�ذب او  بايد پوهنې وزارت

نو الزمه ده  باالخره که په اوسط ډول په هر کورس کې پنځه ويشت زده کوونکي وروزل شي .وروزي
دا کورس��ونه ب�ه د عم��ومي زده ک��ړو د  .زره کورس�ونه ج��وړ ش��ي۱۲۰ ک�ال پ��ورې ب��ه ل۱۳۹۳ت��ر  چ�ي

د دې م�وخې  .ښوونځيو، جوماتونو او د خلکو د کورونو پ�ه ګ�ډون پ�ه بېالبېل�و ځ�ايونو ک�ې ج�وړ ش�ي
زره د عمومي زده کړو ښوونځي پ�ه ټ�ول هې�واد ک�ې او هم�دا راز ۱۰کې ده چې لږ تر لږه لپاره په پام 

 .زر جوماتونه د سواد د زده کړې د مرکزونو په توګه وکارول شي
زره ۳۶۰همدا راز د سواد زده كړي پروګرام په پ�ام ك�ي ل�ري چ�ي د معم�ولي كورس�ونو ن�ه س�ربيره، د 

كورس�وه ه�م داي�ر ك�ړي د دغ�ه كورس�ونو م�وخي د س�واد او سواد زده كړي زده كوونك�و لپ�اره حرف�وي 
فرفه په يو وخت كي زده كړه وركول دي تر څو ل�ه ي�و خ�وا د خلك�و عالق�ه زيات�ه ش�ي او ل�ه بل�ي خ�وا د 
خلكو د كار موندلو د وړتيا موجب په بازار كي كيږي د سواد زده كړي كورسونه به هڅه وګري تر څو 

خلكو لپاره خصوصآ د خاصو احتياجمنو او كوچي زده كوونكو لپاره د سواد زده كړي كورسونه د ټولو 
همدا راز د پوهنې وزارت له قانون سره سم وزارتون�ه او ن�ور دولت�ي او ن�ادولتي ارګانون�ه برابر كړي، 

هم بايد وهڅ�ول ش�ي چ�ې مرس�ته وک�ړي څ�و د س�واد دزده ک�ړې کورس�ونه د د دې ادارو د ک�ارکوونکو 
س�واده دي او ب�االخره  زره دولت�ي ک�ارکوونکي ب�ې۵۰اټکل کېږي چ�ې ک�ابو  .لپاره هم جوړ کړاى شي
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هم�داحال وزارت پ�ه پ�ام ك�ي ل�ري چ�ي د ي�و مل�ي   .کابو دوه زره کورسونه بايد د هغوى لپاره جوړ شي
 .مركز پراختيا امكان د سيميزو سواد زده كړي پروګرامونو لپاره  د ارزوني الندي ونيسي

پرل�ه  زره کورسونه جوړ ک�ړو او د کورس�ونو ش�مېر پ�ه ۱۴۰نو کې کابو که وغواړو چې په پنځو کلو
دا چ�ې  .زره کورس�ونه فع�ال وي ۳۰کال ک�ې ب�ه ک�ابو  ل۱۳۹۳شي اټکل کېږي چې په ډٻر  پسې توګه

ک�ال ک�ې  ل۱۳۹۳نکى کوالى شي په اوسط دوه کورسونو ته درس ورکړاى ش�ي پ�ه وهر قراردادي ښو
ک�ال ک�ې د بس�ت وي�ش ت�ه پ�ه پ�ام س�ره د س�واد دزده ک�ړې  ل۱۳۸۸پ�ه  .زره ښوونکو ت�ه اړتي�اوي۱۵به 

 ۲۸۵۰ک��ال پ��ورې ک��ابو ل۱۳۹۳رس��مي ښ��وونکي ل��ري د دې لپ��اره الزم��ه ده چ��ې ت��ر  ۴۲۵۰پروګ��رام 
 .استخدام كړي ښوونکي د سواد دزده کړې لپارهقراردادي  يوولس زره  دايمي ښوونكي او

 
 :ختيااپر ښوونيزو توکو او نصاب بياکتنه او د: دوهمه برخه

Uجزيي موخې 
 په نصاب کې د بياکتنې لپاره د سواد د زده کړې د اغيزمنتوب په برخه کې څېړنه •

 ختيا په برخه کې بياکتنهاکال کې د درسمي کتابونو او تعليمي نصاب د پر ل۱۳۹۳تر  •
او  زره د ښوونكو الرښود ۳۰، لپاره زده كوونكو  ۲٫۷د کال پورې د سواد دزده کړې  ل۱۳۹۳تر  •

 .چمتوکول زره د حرفوي كورسونو لپاره درسي كتابونو۳۶۰

 کال پورې د لږ تر لږه پنځوس سلنې زده کوونکو لپاره د ښوونيزو توکو برابرول ل۱۳۹۳تر  •

او د هغ��وى د  ش��هادتنامونو ت��ه د يک��ال پ��ورې د س��واد د زده ک��ړې د کورس��ونو ف��ارغ ل۱۳۹۳ت��ر  •
 استعداد د ارزونې د سيستم رامنځته کول

 
پرل�ه  چې د تګالرو په برخه کې ياد شول د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې لري چ�ې پ�هلکه څنګه 

توګه د سواد د زده کړې په نصاب کار وکړي څو د درس�ي کت�ابونو او ښ�وونيزو توک�و کيفي�ت ښ�ه  پسې
يودونو څخ�ه وزارت ته به د نورو هيوادونو د صحيح ميتوډ او تجربو په كار واچوي او د هغي ه .کړي

الزم�ه ده چ�ې اوس�نى ښ�وونيز نص�اب وارزول ش�ي او د به د سواد د زده كړي په اړه تحقيق وګ�ړي اود
 .او د درسي توكو په اړه ګټه وخليڅېړنو او ارزونو د پايلو له مخې د نصاب د ښه والي الرې چارې 

ې لپ�اره درس�ي کتابون�ه د هم�دې م�وخ .درسي کتابونه بايد د لوړ سن خلکو لپاره ډٻر جذاب او ګټ�ور وي
بايد د لوړ سن خلکو د ورځني ژوند سره اړيکې ولري لک�ه بېالبېل�ې روغتي�ايي او مس�لکي زده ک�ړې 

همدا راز د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې ل�ري چ�ې د س�واد د زده ک�ړې بېالبې�ل  .او داسې نور
ښځو لپاره بېالبېل درس�ي کتابون�ه د  د بېلګې په توګهدرسي کتابونه د زده کوونکو لپاره برابر کړي 

البت�ه ټ�ول درس�ي کتابون�ه ب�ه ي�و ډول درس�ي چوک�اټ  .او د کرون�دګرو لپ�اره ه�م بېالبې�ل موض�وعات
ختيا ومومي او د ښوونکو الرښ�ود کتابون�ه ب�ه ه�م پ�ه وړ اهمدا راز ښوونيز درسي کتابونه به پر .ولري

چ�ي موج�وده درس�ي كتابون�ه د زده كوونك�و د او د ډاډ حاص�لول ددي ن�ه   .ب�دلونونو س�ره بي�ا وکت�ل ش�ي
احتياجونو سره نږدي والي لري او د هغوي زده كړي پياوړي كوي ، زده كوونكي ب�ه د درس�ي كت�ابونو 

په هر كورس كي دوه كتابونه د زده كوونكو په اختيار كي وركول كيږي، د . په طراحي كي سهم واخلي
زره درس�ي كتابون�ه چ�اپ او وويش�ل ش�ي، ۷۲۰۰څه دپاسه همدي لپاره، په راتلونكو پنځه كلونو كي به 

زره الرښ��ود  ۳۰د ښ��وونكي د روزن��ي . انتظ��ار وړلكي��ږي چ��ي د الرښ��ود كت��ابونو عم��ر دوه كال��ه وي 
كت��ابونو ت��ه اړتي��ا ده د س��واد د زده ك��ړي د معمل��وي كت��ابونو ن��ه برس��يره ، د س��واد زده ك��ړي د حرف��وي 

 .چاپ او پر زده كوونكو به وويشل شي زره درسي كتابونه۳۶۰كورسونو لپاره هم 
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زده  سلنه۵۰زده کړې پروګرام ته په پام کې ده چې درسي کتابونه او توکي چمتو او  همدا راز د سواد د
ده چ��ې درس��ي ت��وکي ل��ه س��واد زده  د دې موخ��ه دا .ميليون��ه کس��انو ت��ه وويش��ل ش��ي ۱٫۸کوونک��و يعن��ي 

 .کوونکو سره مرسته وکړي چې ښه سواد زده کړي
سواد د زده کړې پروګرام په پام ک�ې ل�ري چ�ې د س�واد دزده ک�ړې د ف�ارغينو د س�ټنډرډ ارزون�ې او د د 

لپ�اره  ينود سواد د زده کړې له کورسونو د ف�ارغ .د جاج لپاره هم پروګرام پلى کړي شهادتنامو هغوى د
ټولګيو کې هم که يې د اساسي تعليماتو شرايط پوره کړي وي کوالى شي د اساسي زده کړو په څلورمو 

 .ځاى ورکړل شي
 

 :روزنه او څارونكو زده کړو د ښوونکو د )سواد(ليک لوست د : دريمه برخه
Uجزيي موخې 

 ښوونکو  او څارونکو لپاره د نصاب او درسي توکو چمتو کول ل كال پوري د۱۳۸۹تر  •

 ټيوټ جوړوليد سواد دزده کړو د ښوونکو د روزنې انسټل كال پوري ۱۳۸۸تر •
 ترٻنرانو روزل ۴۱۲کال کې په واليتونو او ولسواليو کې د  په هر •

 روزنه ۍهر کال د ټولو ښوونکو کلنپه اړه د ميټوډ کې او د تدريس په مضمونونو  •
لپ�اره د درې زرو ښ�وونکو  وونك�وزده کل�وي عم�ر لرونك�و  ځ�انګړو د کال پ�ورې  ل۱۳۹۳تر  •

 روزل
لويان دي او د لويانو د تدريس ډولونه د ماش�ومانو د  دا چې د سواد دزده کړې د کورسونو زده کوونکي

تدريس له ډول سره ت�وپير ل�ري ن�و پ�ه ک�ار ده چ�ې د هغ�وى لپ�اره ځ�انګړى نص�اب او ځ�انګړي درس�ي 
زده ک��ړې د پروګ��رام او د س��واد د ت��دريس  دا نص��اب ب��ه د س��واد د .ت��وکي او ښ��وونکي وروزل ش��ي

ه��ر ک��ال د  .دون��ه ه��م ول��ريوارزون��ې او ميت ښ��وونې دون��ه او ت��ګ الرې او هم��دا راز د پرمختلل��يوميت
 .ښوونيزو څارونکو د څارنو د پايلو له مخې د نوې ښوونې لپاره ښوونکي بايد وروزل شي

دا چې په پوهنتونونو او دار المعلمينونونو کې د لويانو د تدريس لپاره ځ�انګړى ميت�ود نش�ته ن�و اړتي�ا ده 
 ل كال كي۱۳۹۰په  انسټېټيوټ يو د سواد د زده کړې د روزلوچې د ښوونکو د وړتياوو د لوړلو لپاره 

او سربيره د نورو فعاليتونو، دا انستيتوټ د سواد زده كړي د ښوونكو سويه او وړتي�ا ب�ه ه�م   .جوړ شي
 .وټاكي

او بي�ا ب�ه هغ�وى د  ش�ي ترينران پ�ه واليتون�و ک�ې د دې پروګ�رام ل�ه الرې روزل  ۴۱۲هر کال لومړى 
پ�ه دې  .سيمو ته ځي او هلته به د سواد دزده کړې ښوونکو ته روزنه ورکويلو يالبيببېالبېلو هېواد 

 . ګوري به هر کال يو ځل ټول ښوونکي د تدريس او پوهې نوي اصول او الرې چارې زده کړيتوګه 
د معلولو زده کوونکو د سواد د لپاره الزمه ده چې کابو درې زره ښوونکي په ځانګړو الرو چارو سره 

 .ه ګروپونو ته د زده کړې لپاره وروزل شيپورت
 

 :نهڅارښوونيزه  : هڅلورمه برخ
Uجزيي موخې 

 ختياازده کړې د پروګرامونو په پلي کېدو څار او د هغو پر کال پورې د سواد د ل۱۳۹۳تر  •

 کال پورې د سواد د زده کړې د نهه سوه څارونکو غړو روزل ل۱۳۹۳تر  •
 نهڅار وونيزهښ زده کړې د کورسونو د سواد د •
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سيس���تم تطبي���ق د س���ټنډرډونو د ه���ر ک���ال د س���واد دزده کوونک���و د تعليم���ي پرمخت���ګ  د ارزون���ه  •
 .كورسونو د تكميليدو نه وروسته

 
زده ک�ړې پروګ�رام پ�ه پ�ام ک�ې  سيستم پخ�وانى دى د س�واد داوسنی  نېدا چې د سواد په زده کړو د څار

ونه او نوې فورمې ځ�اى ک�ړي څ�و سيس�تم پرمخ�ګ لري چې په نوي څارنيز سيستم کې نوي طرز العمل
د پ�وهنې وزارت پ�ه ن�وي تش�کيل  .ته د نوي سيستم په اړه روزنه وركړي ټولو غړو نيوکړي او د څار

پ��وهنې م��ديريتونو ک��ې ه��م ش��ته چ��ې د س��واد دزده ک��ړو د  د ک��ې ش��پږ مس��لکي غ��ړي ش��ته او د ولس��واليو
 .اړه لريدنه ده په غنې کورسونو د جوړولو او د هغو د څار
ک�ال پ�ورې نه�ه س�وه د س�واد دزده  ل۱۳۹۳زده کړې پروګ�رام ت�ر  همدا راز په پام کې ده چې د سواد د

څ�ارنيز سيس�تم ک�ې ب�ه روزل کې�ږي څ�و د س�واد د زده  ښ�وونيز غړي ولري او په نوي نېکړې د څار
 .ومومي پراختيا کړې کورسونه د محتوا له نظره ښه

د س�واد دزده ک�ړې کورس�ونه ګ�وري او الزم�ې ي مياشتو ك�ي يوځ�ل در په ولسواليو کې د څار غړي په
 زده ک�ړې پروګ�رام ه�م د  هم�دا راز د س�واد د .الرښوونې کوي او د ښوونکو او څارونکو کړن�ې څ�اري

 تر تطبيق كويکورس په پاى کې زده كوونكو د زده كړي د پرمختيا د ارزوني استنډرډ سيستم د 
 

 :مديريتاو همغږي : پنځمه برخه
Uجزيي موخې 

کې د هغوى و دريو مياشتو زده کړې د ستر کميسيون جوړول او د کال په هر د سواد د •
 دوامدارې غونډې

 کتنه تقنيني اسنادو، لوايحو او طرز العملونو بيا دزده کړې  د سواد د •
 مناسب کار اداريکارکوونکو لپاره د تنه تنه د معينيت  ۵۰لږترلږه کال پورې  ل۱۳۹۳تر  •

 امنځته کولرچاپېريال 
په كلني  نې د کچې لوړولود ټولو کارکوونکو د وړتيا او د ښود پروګرام زده کړې  د سواد د •

 توګه

 .جوړول او خپرانوي د كلينيو او ربعوارو راپورونو د بودجي سره عملياتي پالن  ید کلن •
ونه او بيا ارز ۍشپږ مياشتينپروژو او پروګرامونو  دد پروګرام د پروژو د فعاليتونو اصالح او  •

 .د اړتيا په صورت كي کتنه
 کال پورې د سواد د زده کړې د ډيټابيس پرمختګ ل۱۳۹۰تر  •

د پاليس���يو او څ���ارني د تعيينول���و پ���ه م���وخ د س���واد زده ك���ړي او همغ���ږي بان���دي د س���واد زده ك���ړي د 
پروګرامونو د تطبي�ق كوونك�و ، د س�واد زده ك�ړي ع�الي كميس�ون د رئ�يس جمه�ور د مع�اون د رهب�ري 
الندي او د لوړو زده كړو او پوهني وزارت د وزيرانو د اشتراك سره، داخله، ملي دفاع، حج او اوق�اف 

د . او علومو اكادمي، شاروالي، د بشري حقوقو مستقل كميسون او مدني جامع تر م�نځ ج�وړ ك�ړي ش�ي 
 .كميسون سكړتيت د پوهني وزارت د سواد زده  كړي معينيت په غاړه ولري

وه  مشورې کېږي او که اړتيا سالاړه يې ړل کېږي او په ې، لوايح او طرز العملونه تل څتقنيني اسناد
مش�ورې د ن�ورو هېوادون�و د تجرب�و او پخواني�و  دا څيړن�ې او س�ال .پرې بياکتن�ه او پک�ې ب�دلون راځ�ي

ل��ه الرې د خلک��و او  ٻبپ��اڼېدا اس��ناد د پ��وهنې وزارت د و .کي��ږي ت��ر س��ره اس��نادو د تطبي��ق ل��ه مخ��ې
 .په واک کې ورکول کېږي ينواجعمر
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د سواد زده كړي پروګرام په پام كي لري د سواد زده كړي د معينيت د ټولو كار كوونكو ظرفي�ت ت�ه پ�ه 
مركز او والياتو كي  وړتيا وركړي ، د پروګرم كاركووونكي ب�ه، د م�ديريت او اداري ، انګليس�ي ژب�ي 

 .كړه وګوري  او د سواد زده كړي په تخصصي موضوعاتو كي به زده
يژيک پالن له مخې د فعاليتونو تراتر د پوهنې د ملي سېدا پروګرام د وزارت د نورو پروګرامونو په څ

ړل کې��ږي او ه��ر ک��ال عملي��اتي پالنون��ه ې��د اغيزمنت��وب او پرمختي��ا لپ��اره ارزون��ه او پروګرامون��ه څ
پ��اره بوديج��ه تي��اروي او د او ه��ر ك��ال د پروګ��رام د پروګ��رام د پرمختي��ا او تجهيزات��و لپرمخت��ګ م��ومي 

س�تونزې د پرختي�اوي او د پروګ�رام او د ه�رې څل�ورمې پ�ه پ�اى ک�ېتداركاتو رياست ت�ه ي�ي تس�ليموي ،
 .عمليات پالن له مخې په ګوته کېږي او د وزارت د ارزونې او پالن عمومي رياست ته سپارل کېږي

عملياتي پالنونو د پرمختګ او بياکتنې همدا راز شپږ مياشتني فعاليتونه هم ارزول کېږي او پايلې يې د 
 .لپاره په پروګرامونو کې کارول کېږي

دا ډيټابيس د افغانس�تان د پ�وهنې پ�ه برخ�ه  .همدا راز د سواد د پروګرام لپاره به ټوليز ډيټابيس جوړ شي
کې د معلوماتي سيستم ي�وه برخ�ه ده او ټ�ولې اړون�دې ش�ميرنې او معلوم�ات ب�ه د دې پروګ�رام او ن�ورو 

د  .پروګرامونو په اړه پکې خونه دي وي او د ساتنې او ارزونې لپاره به يې هم ښ�ه پروګ�رام ج�وړ ش�ي
 .ليږدول کيږيد والياتو نه مركز ته څارونکو غړو لخوا ښوونيزو پروګرام معلومات به د 
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 ښووني او روزني مديريتد  :پنځم پروګرام
 

 د د پوهنې هاو بل ، د استراتيژيك پالن پراختياپراختيا خبيناېيبپوهنې د  برخې يو دري د ونهدا پروګرام
 لري ،ده ې پراختياادار
 

 خبينا پراختيايبد پوهنې د : ۵٫۱ فرعي پروګرام
 

 کلي موخه
ادارې او  ،ښ��وونيزيد خون��ه دي توب لپ��اره د زده کوونک��و او د ښ��وونې او روزن��ې د ټول��و ک��ارکوونکو

 .په ټول هېواد کې د بيخبناو د متوازي توسعه له خوا  برابرول د پوهنيښې فضا 
 
 :راتلونکو کلونو پالنپنځو د 

 
 :ستراتيژيعمومي 

ښ��وونيز او ت��ه د ښ��وونځي عم��ر لرونك��ي ماش��ومانو د پ��وهنې وزارت دن��ه ده ل��ري چ��ې پ��ه وړي��ا توګ��ه 
د زده كوونك�و  د ښووني او روزني د ښه كيفيت لپ�اره دي ت�ه اړتي�ا ده چ�يخدمتونه برابر کړي، روزنيز

ل�ه دې امل�ه د پ�الن وزارت پ�الن ل�ري چ�ې ت�ر . او ښوونكو لپاره يومناسب ښوونيز چاپريال تيار ك�ړي 
 .شي  برخمنېمناسبو ودانيو  لهمؤسسې  ښوونيزې کال پورې ټولې 1399

پ��ر اساس��ي او معي��اري توګ��ه د دغ��و وداني��و د جوړول��و او ت��رميم پروس��ه ټاک��ل ش��وٻده چ��ې د وزارت د 
هم�دا ده چ�ې د وزارت ل�ه مهم�و تګ�الرو ي�وه دا ده چ�ې ودان�ۍ پ�ه  .نو ل�ه خ�وا څ�ارل کې�ږي متخصص�ي

 .معياري سيستم پالن شي، ښه وڅارل شي او تطبيق شي 
چي د احاطي داسې ودانېږي  بهودانۍ  ښوونيزونويو  د انجونو د شموليت د زياتوالي لپاره به د انجونو

د نوي��و وده ښ��وونځي ب��ه ه��م پ��ه دي امكان��اتو چمت��و ش��ي  او دي��وال او د اب��و امكان��ات ب��ه ول��ري او موج��
مؤسسو ودانۍ به داسې ودانېږي چې د معلولو او معيوبو ماشومانولپاره هم مناسب وي، چې ښوونيزو 

 .دوی ته هم په ښوونځيو کې د زده کړې زمينه برابره شي 
 .ې وزارت ي�ې څارن�ه ک�وي کې د خلکو ونډه اخيستل يوه بل�ه داس�ې تګ�الره ده، چ�ښوونه او روزنه په 

وزارت کوښ��ښ ک��وي چ��ې د ښ��وونځيو د جوړول��و لپ��اره خل��ک او مل��ي پ��انګوال وهڅ��وي چ��ې د پ��وهنې 
ځک�ه چ�ې وزارت پ�ه  .وزارت ت�ه ځمک�ې ورک�ړي او د ښ�وونځيو پ�ه ودانول�و ک�ې زيات�ه برخ�ه واخل�ي 

 ښ�وونې او رزون�ې د ل�ه بل�ې خ�وا .غاړه واخلي  يوازې سر دا توان نه لري چې د پوهنې ټول لګښت پر
په برابرولو کې د خلکو ملګرتيا ډٻره شوې او په دې اړه احساس زيات شوی او د ښوونځيو س�اتنې دود 

 .هم ډٻر شوی دی
د پ�وهنې وزارت پ�ه مش�ارکت س�ره د خلک�و ت�رمنځ د ښ�وونځيو د وداني�و پ�ه جوړول�و ک�ې د همغ��ږۍ او 

 .همکارۍ راپيداکول، د پوهنې وزارت يوه بله تګالره ده 
د ښوونځيو د شوراګانو له وړتيا ګټه اخيستل، چې د خلکو ونډه پکې وي، په مستقيم ډول خلک پ�ه اداره 

 .)عمومي زده كړو فرعي پروګرام ته مراجعه وكړي( کې ونډه اخلي ښوونه او روزنهاو مديريت، 
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رخ��ه د پ��وهنې وزارت ي��وه بل��ه پاليس��ې دا ه��م ده چ��ې د ښ��وونځيو پ��ه ودانول��و ک��ې  خصوص��ي س��کتور ب
خو د خصوصي سکتور له خوا د ښوونځيو ودانول د هغو انجنيرانو له خ�وا څ�ارل کې�ږي چ�ې  .واخلي

 .کې د انجنيرانو يوه ډله لري تله دې امله وزارت په هر والي .په واليتونو کې مېشت دي 
وزارت پ��الن ل��ري، چ��ې ت��ر ډٻ��ره ح��ده د ځ��ايي خلک��و پ��ه  پ��وهنېل��ه ب��ل پل��وه، د اغېزمنتي��ا پ��ه ه��دف، د 

 .مشارکت او مرستې سره تر خپله وسه د سيمې ښوونځي جوړ کړای شي 
مخ ځ�ي، ه�ر هغ�ه والي�ت چ�ې  د ښوونځيو ودانول اصالً د توازن او ټولنيز عدالت د تطبيق پر بنسټ پر

په ښوونځيو کې يې زده کوونکي د زده کړې لپاره پ�وره ټ�ولګي ن�ه ل�ري، هم�دوی ت�ه ډٻ�ر ح�ق ورک�ول 
چي په نتيجه كي به د وداني وضعيت د شاخص پر اساس د زده  جوړ شي کېږی چې نوي ټولګي ورته

 . كوونكو نسبت د درسي خونو سره متوازن شي
 

 :موخې
، معيارونه، ډيزاينونه، د کار د اندازې پراختياتګالرو د  د پوهنې د ودانيو د ساختماني کارونو •

 معلومول، د اجرا کولو الرښوونه او اټکلي لګښت

 او پوهنيزو ادارو تثبيت، چې ترميم او يا ودانۍ ته اړتيا لري نومرکزو يزوښوون د ټولو هغو •
 او مجهز جوړولرغونه مرکزونو ښوونيزو د پوهنې د ادارو او  •

درسي شعبې  زده کړو په سلو کې د اسالمی او عمومي 75لږه بايد  کال پورې لږ ترل  1393تر  •
 ګټې اخيستو ته چمتو شي

لرونکې او ودانۍ د تخنيکي او مسلکي زده کړو درسي شعبې د سلنه  ۱۰۰يکال پورل  1393تر •
 ګټې اخيستو ته تيارې شي

 د دار المعلمينونو درسي شعبې درس ويلو ته چمتو شيسلنه  75لږه  کال پورې لږ ترل  1393تر •

 د پوهنې ټولې ادارې د ګټې اخيستو او د کارکولو ودانۍ ولري هکال پورې بل  1393تر •

 ترميم شوو ودانيو ساتنه او څارنهد جوړو شويو او يا  •
 د عملي کولو ډاډمنتيا ېد ښوونځيو د ودانولو لپاره له ټاکل شويو معيارونو او د هغ •
د پروګرامونو اداره کول،  بېخبيناوو د پراختياله اړوندو رياستونو او ادارو سره په همغږۍ سره د  •

 کې ښکېل ديبېخبينا په پراختيا چې د پوهنې د 
 

 :رخېد پروګرام ب
 د دارو تثبيتپوهنې مرکزونو او يا د ښوونيزو د ترميم او يا ساختمان لپاره د  )1
 ودانولاو  د ښوونځيو مجهزولزده کړو د عمومي  )2
 ودانولاو  او مدرسو مجهزول د دارالعلومونو )3
 او تجهيز ودانولد تخنيکي او مسلکي ښوونځيو  )4
 ول او ودانولد دارالمعلمينينو ، د ساينس مركز او البراتوارونو مجهز )5
 او تجهيز ودانول په ولسواليو کې د دار المعلمينونو او د هغوی د شعبو )6
 په واليتونو او ولسواليو کې د پوهنې د ادارو اعمار او تجهيز )7
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 د کيفيت څارنه او کنټرول )8
 د جوړو شويو او يا ترميم شويو ودانيو ساتنه او څارنه )9

 مديريت او همغږي )10
 

 :ادارو تثبيت د پوهنې د  او مرکزونوښوونيزو لپاره د دانولو واو  بيارغونېد : لومړۍ برخه
Uي موخېئجز 

 د وضعيت ارزونه بېخبيناوود موجوده ل كال پوري ۱۳۹۱تر  •

د پوهني ټول ادارات  کال پورېل  1393څو تر لپاره د ځمکې تدارک او تثبت،ودانيو د پوهنې د  •
 مؤسسې د ملکيت سند ولري سلنه ښوونيزې۸۰لږه  تر لږ او

 د نويو ودانيو لپاره د تثبيت شوې ځمکې او ځای ارزونه •
 د ښوونځيو د جوړولو او يا ترميم لپاره د پالن ترتيبول •
 
لپاره د واقع بينانه تطبيق پروګرام په موخه، وزارت په پام کې لري چې پراختيا د بېخبيناوو د  پوهنېد 

ټ�ولې اړون�دې ودان�ۍ، تدريس�ي پ�ه دې پروس�ه ک�ې د وزارت  .د موج�وده بېخبين�اوو وض�عيت وارزوي
اداري تعمي�رات ارزول کې�ږي چ�ې د هغ�وی اړتي�اوې پ�ه پ�وهنې او يا درسي ټولګي او ي�ا ه�م د  ودانۍ

 .ګوته شي او دا په ډاګه شي او د اړتياوو پربنسټ راتلونکي پالنونه برابر شي 
پوهنې مؤسسې، او د يزې ښوون سلنه۸۰ د ودانيو لپاره د ځمکې د مالکيت تدارک او تثبيت لږ ترلږه بايد

 .شيپلي کال پورې به ل   1393پروګرامونو يوه برخه وي، چې ترپراختيايي د بېخبيناوو د 
خوا، وزارت پالن لري چې د نويو ودانيو د جوړولو په موخ�ه د تعمي�ر لپ�اره مناس�به ځمک�ه او ځ�ای  بل

همدارنګ�ه . يو ځای ټاک�ل کي�ږيد ټاکل شويو معيارونو پر بنسټ، د ښوونځيو د ودان. ټاکيووارزوي او 
 .پالن جوړ کړي كلنيد موجوده ښوونځيو د ودانيو د ترميم لپاره يوچي هر كال  وزارت په پام کې لري

 
 :تجهيز او ودانولد ښوونځيو زده کړو د عمومي : دويمه برخه

Uجزئي موخې 
ونځيو د  ښوزره درسي ټولګيو جوړول او د موجوده  65لپاره د  وښوونځي وشوي وجوړ ود نوي •

 زده کړو پراختيا عمومي

 زره درسي ټولګي ترميمول 16د موجوده ښوونځيو •

 چې احاطه نه لري زره هغو نويو ښوونځيو لپاره احاطه جوړول، 2د  •

چې د څښلو اوبه نه لري، د اوبو او روغتيايي اسانتياوو  زره هغو نويو ښوونځيو لپاره، 5د •
 برابرول

 زرو البراتوارونو جوړول ۲كنالوژي د د ساينس او معلوماتي او ارتباطي ت •

 ښوونځيو لپاره د ميزونو او څوکيو برابرولموجودو زره  4د هغو  •

 چې نه يې لري ښوونځي لپاره سپورتي اسانتياوې برابرول، نويو   6600د هغو •
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د ښوونځيو د محافظو ښوونكو د كورنيو لپاره د كورونو جوړول د ښوونځيو د جوړولو د  •
 .د برخي په عنوانازمايشي پروګرام 

 
زده  کال پورې د موجوده ښوونځيو د توسعې په خاطر او د عم�وميل ۱۳۹۳ وزارت پالن لري چې تر

همدارنګ�ه  . زره درسي ټولګي د ټول هېواد په کچه ودان ک�ړي 65سيس ښوونځيو لپاره اد جديدالت کړو
امني�ت او س�اتنې پ�ه د . زرو پ�ورې موج�وده درس�ي ټ�ولګي ت�رميم ک�ړي 16چ�ې ت�ر  ،وزارت پالن لري

، زرو ښوونځيو لپاره د محافظتي دي�وال ج�وړول 2په ځانګړې توګه د ښځينه زده کوونکو لپاره د موخه
 .پايه پورې دغه چاره تطبيق کړي کال ترل  1393چې وزارت غواړي د

ښ��وونځيو ت��ه ميزون��ه، څ��وکۍ، د څښ��اک اوب��ه او روغتي��ايي اس��انتياوې براب��رول د  زده ک��ړو د عم��ومي
ي تعليم��اتو د ښ��وونځيو د جوړول��و د ق��رارداد ي��وه برخ��ه ده چ��ې د قراردادي��انو ل��ه خ��وا د نوي��و عم��وم

 .ودانېدونکو ښوونځيو لپاره جوړٻږي 
دې کبل�ه هم�ل�ه ، خو ډير شمير ښوونځي د احاطې دٻوالون�ه او همدارنګ�ه د څښ�اک اوب�و سيس�تم ن�ه ل�ري

ښ�وونځيو لپ�اره مح�افظتي دٻوالون�ه، د  پاي�ه پ�ورې د دوو زرو کال ت�ر ل1393وزارت پالن لري چې د 
او د پنځو زرو ) تنه زده كوونكو لپار۱۰۰۰په اوسط ډول د (ره مېز او څوکۍاڅلورو زرو ښوونځيو لپ

 .ښوونځيو لپاره د اوبو او فاضالب اسانتياوې برابرې کړي
 ميدانون�هولوب ره  ورزش�ي اس�انتياوي اوداښ�وونځيو لپ� 6600همدارنګه، وزارت په پام کې لري چ�ې د 

وداني د س�اينس او ۲۰۰۰د ساينس او معلوماتي او ارتباطي تكنالوژي د ښه كيفيت په موخه  .جوړ کړي
معلوماتي او ارتباطي تكنالوژي  البراتوارونو جوړول په هغه ثانوي ښوونځيو كي چي البراتوارونه نه 

وونكو د كورني�و لپ�اره سربيره پر دي وزارت په پالن كي لري د ښوونځيو د محافظو ښ�. لري جوړيږي
په ازمايشي ډول جوړ كړي د پوهني وزارت د دي طرح�ي د ت�اثير او عمل�ي كول�و پ�ه موخ�ه د ښ�وونكو 
لپاره د سكونت برابرول د ښوونځيو نه د ښه محافظت په اړه او د نورو س�تونزو د كمي�دو پ�ه اړه تحقي�ق 

كي په دي اړه د وزارت د دي طرحي د او څارنه كوي د دي د پيلو د مندلو څخه به وروسته كار پيژندون
 .پراختيا په اړه تصميم ونيسي

 
 :ودانولسمبالول او د مدرسو او دارالعلومونو : دريمه برخه

Uجزئي موخې 
نويو درسي ټولګيو ودانول او  3500دارالعلومونو د  اول كال پوري د نويو مدرسو ۱۳۹۳تر  •

 ورکولپراختيا موجوده مدرسو ته 

 درسي ټولګيو اساسي ترميمول ۱۰۰۰دارالعلومونو د د موجوده مدرسو او  •

هغو مدرسو د دوانيو محافظتي دٻوالونه جوړول، چې مخکې يې   220دل كال پوري ۱۳۹۳تر  •
 نه درلودل

هغو مدرسو او دارالعلومونو لپاره د څښاک د اوبو او روغتيايي   200کال پورې د  ل1393تر  •
 رياسانتياوو برابرول چي دغه اسانتياوي نه ل

هغو مدرسو او دارالعلومونو لپاره د څوکۍ او ميز برابرول چي  380کال پورې د  ل1393تر  •
 څوكي او ميزونه نه لري

 ښوونځيو لپاره سپورتي اسانتياوې برابرول، چې نه يې لريهغو   450ل كال پوري د ۱۳۹۳تر  •

 دارالعلومونو لپاره ليليې جوړول  32مدرسو او 180دل كال پوري ۱۳۹۳تر  •
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 لدارالعلومونو لپاره جوماتونه جوړو  60ل كال پوري د۱۳۹۳ تر •
  3500مدرس�و او دارالعلومون�و لپ�اره د ي�ود نو. د وزارت د پاليسۍ يوه برخ�ه دهپراختيا مدرسو ديني د 

نظ�ام  )فتيېش�( لپ�اره د ي�وه ن�وبتي ېهمدارنګه د موجوده مدرس�. درسي نويو ټولګيو جوړول بشپړٻږي
ينګښ�ت او مص�ونيت رامنځت�ه کې�دو پ�ه ټد مدرسو زده کوونک�و ت�ه د امني�ت د  .بنسټ پراختيا مومي پر

مدرس�و د مح�افظتي دٻوالون�و ج�وړول ه�م د وزارت پ�ه پ�الن ک�ې راځ�ي، چ�ې د   220موخه د موجوده 
مدرس�و او  200دغ�ه وزارت پ�ه پ�ام ک�ې ل�ري چ�ې د راز  هم�دا. پاي�ه ب�ه تطبي�ق ش�ي  ک�ال ت�ر ل 1393

کو لپاره د اسانتياوو د برابرولو په موخه د څښاک د اوبو، روغتي�ايي او ن�ورو دارالعلومونو د زده کوون
تن�ه ۳۰۰پ�ه اوس�ط ډول (مدرسو او دارالعلومونو ته ميزونه او څ�وکۍ ورک�ول   380،خدمتونو برابرول

کال پورې به وزارت په کې  ل1393د وزرات د اهدافو يوه بله برخه ده، چې تر  )په هري مدرسي كي 
 .ته ورسېږي  خپلو موخو

اسانتياوې برابرول هم د وزارت په پالن کې راځ�ي، چ�ې د  لوبومدرسو او دارالعلومونو لپاره د   450د
 .لپاره ډٻر الزم دي روزنې او  ودې زده کوونکو د فکري او بدني

 س�يمو زده کوونک�و لپ�اره د ېت�ه پ�ه پ�ام س�ره د ل�رزده ک�ړو همدارنګه، وزارت پالن لري چې اسالمي 
  60دارالعلومون��و لپ��اره   60د .  دارالعلومون��و ليلي��ې ج��وړې او فع��الې ک��ړي   32درس��و اوم 180

 .پايه به بشپړه شي  کال تر ل 1393برخه ده، چې د بله جوماتونه جوړول هم د وزارت د پالن يوه 
 

 :سمبالښت او جوړولد تخنيکي او مسلکي ښوونځيو : څلورمه برخه
Uجزئي موخې 

 سمبالولکس جوړول او ېو مسلکي ښوونځيو د کمپلنويو تخنيکي ا  ۱۱۰د  •
 تخنيكي او مسلكي ښوونځيو جوړول او سمبالول په ولسواليو كي ۳۶۴د  •
 اساسي ترميم کسونوکمپلي  ۳۴د موجوده تخنيکي او مسلکي ښوونځيو د •

 سمبالښت او جوړولمسلکي او تخنيکي ښوونځيو د ليليو   121د  •
ل   1393د پراختي�ا لپ�اره، وزارت پ�الن ل�ري چ�ې ت�ر  زده ک�ړو واد کې د تخنيکي او مس�لکييپه ټول ه

 .يدا به په هرو الزمو توکو مجهز و. نوې تخنيکي او مسلکي ښوونځي جوړ کړي   ۱۱۰کال پورې
 ۳۶۴همدارنګه، د پوهني وزارت د تخنيكي او مسلكي زده كړو د ښه السرسي لپاره پ�الن ل�ري ت�ر څ�و 

ج�وړ او س�مبال ك�ړي، دغ�ه مجتمع�ي پ�ه ټول�و الزم�و امكان�اتو او تخنيكي ښوونځي د ولسواليو په س�طح 
تخنيك��ي او مس��لكي  ۳۴همدارنګ��ه، د . تجهيزات��و س��ه د تخنيك��ي او مس��لكي ښ��وونځيو لپ��اره مجه��ز وي 

 ل 1393، چ�ې ت�رموخو څخه ش�مېرل کي�ږيد وزارت له  پراختيا او سمبالول ښوونځيو اساسي ترميم،
 .تر سره شيکال پورې به 

پرت�و  ېزده ک�وونکي چ�ې د ل�ر زده ک�ړو زارت پالن جوړ ک�ړی، د هغ�و مس�لکي او تخنيک�يد پوهنې و
 .ليليې جوړې کړي  ۱۲۱سيمو دي، او زده کړې ته متوازن السرسی نه لري، دغو ښوونځيو ته

 
 :زنې د مرکزونو جوړول او سمبالولور ښوونکي د د: پنځمه برخه

Uجزئي موخې 
 ونه جوړول او سمبالولکسېکمپل  48مينونول كال پوري د نويو دار المعل۱۳۹۳تر  •

 مرکزونو جوړول  ۳۶۴ د مالتړ د ل كال پوري د ښوونکو۱۳۹۳تر  •
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 ليليې جوړول او مجهزول  55 ونول كال پوري د دارالمعلمين۱۳۹۳تر  •

 ۳۴ل كال پوري د ساينس او تكنالوجي د ملي زده كړو مراكز او شعباتو جوړول په ۱۳۹۳تر  •
 والياتو كي

 سيميزو زده كړو مركزنو جوړول ۳۶۰ال پوري د ل ك۱۳۹۳تر  •
 

ي ن��و  48روزن��ېک��ال پ��ورې، د ښ��وونکي د  ل1393وزارت پ��الن ل��ري چ��ې پ��ه ټ��ول هې��واد ک��ې ت��ر
ب�ه د ل�رې س�يمو د زده کوونک�و لپ�اره درس�ي تعمي�ر، ادارې او  ګ�انې دغه مجتمع. جوړ کړي  مجتمعات

 .ليليې هم ولري 
او د ل��رې س��يمو او ولس��واليو د ښ��وونکو لپ��اره د الزم حماي��ت  د کيفي��ت د ل��وړواليښ��وونې او روزن��ې د 

کال ترپاي�ه د هې�واد پ�ه ټول�و ښ�ارونو او ولس�واليو  ل1393برابرولو په موخه وزارت پالن لري چې د 
دغ��ه مرکزون��ه ب��ه کثيراالس��تفاده وي، او د . مرکزون��ه ج��وړ ک��ړي  مالتړي��ز  412ک��ې د ښ��وونکو لپ��اره

کزون�ه وي، د س�واد زده ک�ړې س�يمه يي�ز روزني�ز مرکزون�ه ب�ه وي، او د مر مالتړي�زښوونکو لپاره ب�ه 
 .د مديريتونو ګټه به هم ترٻنه اخيستل کېږي  پوهنې ولسواليو د

 
 :چمتو کولد ادارو جوړول او  د پوهنې: شپږمه برخه

Uجزئي موخې 
 چمتو کولجوړول او  يوودان  20د د واليتي ادارو لپاره پوهنې د •

دامونو وولسواليو کې د کتابونو او درسي توکو لپاره د زٻرمو او ګ  364واليتونو او  34په •
 جوړول

د پوهنې د اداري کارکوونکو لپاره د مناسب کاري چاپېريال برابرول هم د پوهنې وزارت يوه تګ�الره 
ودان��ۍ ج��وړوي   20د وزارت د دې پاليس��ې د تطبي��ق لپ��اره وزارت د پ��وهنې د واليت��ي ادارو لپ��اره . ده
ولسواليو کې د کتابونو او   364واليتونو او   34نګه، وزارت په پالن کې لري چې د هېواد په همدار .

 .کړي چمتو  درسي توکو د خونه دي ساتلو په موخه کتابي زٻرمې جوړې او 
 

 :فيت څارنه او کنټروليد ک يود ودان: اوومه برخه
Uجزئي موخې 

او د څارنې او  د انجنيرۍ د ډلې نډرډونوسټيزان او ډاو ولسواليو کې د طرح او  په واليتونو •
 کنټرول د انجينرۍ د ګروپ پياوړتيا

 د ودانولو، ساتنې او څارنې د تګالرو په اړه له سره کتنه ودانيو د •

 په اړه له سره کتنه يېاو يا  پراختيا د ودانيزو پروژو لپاره د معيارونو •

 د نقشو ترتيب او ډيزاين •

 بيهد کار اندازه او اټکلي  •

 ارداد الرښود ترتيبولد قر •

 د کيفيت څارنه او کنټرول •

 او ثبت د تګالرې ترتيبول سپارلو د ودانيو د •



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 118
 

 پرې روان دی د وزارت او نورو مؤسسو له خوا د هغو پروژو څارنه چې کار •

 د څارنيزو رپوټونو ترتيبول •

 د پروسې اسانول سپارلو ثبت او د ودانيو د بشپړو شويو •

 اخيستل )ګرنټۍ(ضمانت کلن  هلپاره د يو ودانۍ ا د ښوونځي دد جوړوونکي ودانيز شرکت لخو •
، په ځ�انګړې توګ�ه د هغ�و تعميرات�و چ�ې د خصوص�ي ش�رکت ل�ه څارنهاو تعميراتو د کنټرول و د وداني

ل��ه دې امل��ه وزارت پ��ه مرک��ز ک��ې د . هخ��وا ج��وړٻږي، ه��م د پ��وهنې وزارت ل��ه اص��لي تګ��الرو څخ��ه د
ن��ه ده ي��ې د ښ��وونځيو او د پ��وهنې د ادارو لپ��اره د تعميرون��و د انجنيران��و ي��وه ډل��ه ل��ري، چ��ې اص��لي د

همدارنګه د پوهنې وزارت . جوړولو د داسې طرحې او ډيزان جوړول دي، چې پر معيارونو والړ وي 
د هېواد په ټولو واليتونو کې د انجنيرانو ډل�ې ج�وړې ک�ړې دي، چ�ې د پ�وهنې د داني�و د جوړول�و او د 

وزارت په پ�ام ک�ې ل�ري . و معيارونو د تطبيق او څارنې دنه ده پرغاړه لري وزارت له خوا د ټاکل شوي
تر څو هغوي وكولي ش�ي . چې دغو ډلو ته ترانسپورتي او يا د اړتيا وړ نورې اسانتياوې برابرې کړي 

 .د ټولو ساختماني كارونو نه په ټولو ساحاتو كي څارنه وكړي
پ�ه برخ�ه ک�ې ک�وم معيارون�ه او  څارنېد  ونيزو پروژهمدارنګه، وزارت په پام کې لري چې د هغو ودا

وزارت پالن لري چې د پروژو د اټکل�ي قيم�ت، . سټنډرډ په کار اچول کېږي، له سره پرې کتنه وکړي
دغ�ه نقش�ې او طرح�ې ب�ه د پ�وهنې د . نقشو، طرحو او د کار د ان�دازو پ�ه برخ�ه ک�ې معيارون�ه وارزوي

 .لپاره وي  ودانيونويو 
او د کيفي�ت د کنټ�رول او څ�ارنې د اس�انولو لپ�اره الرښ�ود  تړونون�ورت پالن لري چې د همدارنګه، وزا

پروس�ه ي�ې اس�انه  س�پارلواو ثبت لپاره ځ�انګړې تګ�الره ول�ري څ�و د  سپارلوترتيب کړي او د ودانيو د 
 .شي

د وزارت د پاليسۍ له مخې د پ�وهنې د پ�روژو رغ�ول چ�ې د وزارت ي�ا ن�ورو ارګ�انونو لخ�وا کې�ږي د 
وزارت د س��ټنډرډونو ل��ه مخ��ې پ��ه منظم��ه توګ��ه څ��ارل کې��ږي څ��و ډاډ ت��ر الس��ه ش��ي چ��ې ټاک��ل ش��وي 

د دې ټيمونو يوه . معيارونه د کارٻدونکو توکو او نقشې او طرحې په برخه کې په پام کې نيول شوي دي
ی ش�ي دنه ده هم د څارنيز راپور چمتو کول او مرکز ته د هغه استول دي څو د تعميراتو رياست وکوال

 .چې د ودانيزو پروژو پلی کول وارزوي او د اړتيا په صورت کې پرې بيا کتنه وکړي
وزارت همدا راز غواړي چې ټول هغه ښوونځي او اداري ودان�ۍ چ�ې د خصوص�ي وداني�زو ش�رکتونو 

هم ورک�ول کې�ږي څ�و د س�تونزې ي�ا  ضمانتلخوا رغول کېږي د هماغه شرکت لخوا د يو کال لپاره 
 .مهال هماغه شرکت په ګرمه ورکولو اړ ايستل شينيمګړتيا پر 

 
 :د ودانيو ساتنه او پالنه: اتمه برخه

Uجزئي موخې 
 د ساتنې او پالنې د ډلو جوړول او پياوړي کول •
 د اداري او تدريسي خونو د ودانيو منظمه پالنه او ساتنه •

پ�ه ټ�ول هي�واد ک�ې د س�اتنې او د پوهنې د اداري او تدريسي ودانيو د پالنې لپاره وزارت پالن ل�ري چ�ې 
رۍ واليتي ډلو ته به يې راپور ندا ډلې به په منظمه توګه ودانۍ ګوري او د انجي. پالنې ډلې جوړې کړي

هم��دا راز ب��ه دا ډل��ې ي��و ش��مېر جزي��ي . وړان��دې ک��وي څ��و هغ��وی د اړتي��ا پ��ر مه��ال الزم اق��دام وک��ړي
وهڅول شي چ�ي ي�و ش�مير جزي�ي بي�ارغوني د ښوونځيو كميټي به هم . بيارغونې هم پخپله ترسره کوي

 .پخپله غاړه واخلي
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 :مديريت او همغږي: نهمه برخه
 

Uجزيی موخې 
 د ودانيو د ساتنې او رغونې لپاره د کلنيو عملياتي پالنونو برابرول •

 د تخنيكي مالتړونو فراهمول د ځمكي په ويشلو كي د پوهني كاركونكو لپاره •
ه او د پوهنې د ملکېتونو او ځايدادونو په اړه د د ساختماني پروژو له ډيټابيس ساتن •

 معلوماتو بياكتنه د پروژو د بشپړيدو نه مخكي
 د عملياتي پالنونو د پلي کېدو څارنه •
 سسو همغږيؤد اړوندو رياستونو او نورو چي د پوهني د زيربناو د ښکېلو م •
 او کلني راپور چمتو کولدريو مياشتو د کال د هرو  •

ي پروګرام د کلنيو عملياتي پالنون�و د پ�النې د پل�ي کول�و او پرمختي�ا مس�ول دی چ�ې د د بيخبناو پراختياي
 .پوهنې ملي ستراتيژيک پالن پر اساس برابريږي

همدارنګه د بيخبنا پراختيايي پروګرام د ځمكي د ويشلو د پروكرام پ�ه برخ�ه ك�ي د وزارت د ك�اركونكو 
دي برخ��ه ك��ي ترس��ره  ك��ړي ده او ښ��اري دي پروګ��رام تخنيك��ي س��روي پ��ه . س��ره ه��م مرس��ته ك��وي 

پراختيايي وزارت سره الزمه همغږي په غاره لري او د ضرورت په ص�ورت ك�ي ب�ه تخنيك�ي مرس�تي 
 .تياره كړي 

کال پورې د پ�وهنې وزارت د ملکېتون�و او ځاي�دادونو د ثب�ت لپ�اره  ل۱۳۹۳وزارت پالن لري چې تر 
پ��روژو او ځاي��دادونو اړون��د ټ��ول معلوم��ات ثب��ت ي��و ډٻټ��ابېس ول��ري چ��ې پک��ې ب��ه د وزارت د رغني��زو 

 .کېږي
 .څو د فعاليتونو د تکرار او په عين حال کې د رغنيزو لګښتونو د کموالي مخه ونيسي

د پوهنې وزارت د بنسټونو د پرمختګ د فعاليتونو اړوند د کلني او د کال د څلورو برخو د راپور چمت�و 
ورونه د ودانيزو پروژو د ارزونې او اړوندو ارګانونو ته دا راپ. کول د پوهنې وزارت بل پالن جوړوي

 .د وزارت د ښې حساب ورکونې په موخه ترسره کېږي
 

 همالتړيز خدمتوناو پراختيا  ادارې يد پوهن:۲٫۵ پروګرام يفرع
 

U موخهکلي 
وو اس�انتيااو  هپه ټول هېواد کې د پوهنې د خپرونو لپاره اقتصادي او روښانه ګټ�ورو مالتړي�ز خدمتون�

 .برابرول
 

 :يستراتيژ يعموم
پ��وهنې وزارت د د . مهال��ه دی ټ��ول پخ��وانی، پيچل��ی او اوږد ېد پ��وهنې ادارو اوس��نی ل��ړی او ک��ړنالر

همدارنګ�ه . ه وین�ډسانه او لااو مالي کړنالری او لړۍ   يد اصالح او پراختيا لپاره، ادار ېپوهنې ادار
س�ره کې��ږی او د  مخ�ی اس��انتيا او خدمتون�ه ت��ر د اوري�دونکو ښ��ه رض�ايت ت��ه خاص�ه کتن��ه او د هغ�ه ل��ه

 .يمراجعينو شکاياتوته په دقت سره کتنه کېږ
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د پراختي�ا او ګټورت�وب پ�ه موخ�ه لوي�ه اس�تفاده  ېڅخ�ه د پ�وهنې ادار ټکن�الوجۍ رتباطيااو  يد معلومات
 .سيستمونه په مرکز او والياتو کې د امکان تر حد پوری کمپيوټری کېږی يدارا. يکېږ

ل�ه غټ�و  ېص�الحيت ورک�ول د خپرون� مرکزي�ت  او د الد تې ادارو ته په والياتو او ولسواليو کې د پوهن
لپ�اره اس�تخدامي بس�تونه د والي�اتو د پ�وهني ښ�وونکو  ن�وي د د هر كال په پيل كي  .ستراتيژيو څخه دی

 پلی ش�ی او د ښوونکو ګمارل او تبديلی د والياتو په سطحه به رياست مقام په واك كي وركول كيږي او
 .ته راوليږل شي د وزارت مقام مرکز نهايي لست به يي د تآييد لپاره

د اص��لی پراختي��ايی ب��وديجې ل��ه الری د پ��وهنې د تموي��ل کوونک��و د مرس��تو پ��ه اړه تش��ويق د بهرن��ۍ 
الم��ل کې��ږی چ��ې وزارت  ېد چ��ې دا د، پراختي��ايی ب��وديجې پ��ه ځ��ای د پ��وهنې ل��ه س��تراتيژيو څخ��ه دی

 د ل�ومړنی خپرون�و او د پ�وهنې وزارت س�تراتيژۍ س�ره س�م مص�رف ک�ړی او ېستوکړای شی دغه مر
 .د مرستو ګټورتيا لوړه الړه شی نابرابري كمي او

وو پ��ه وړان��دې کول��و او مالتړي��زو خ��دمتونو ک��ې ل��ه خصوص��ي څ��انګې او اولس��ي اس��انتياوزارت ب��ه د 
زاده او ش�فافه پروس�ه وي او اه د پلې کوونکې مؤسسې يا شرکت ټاکل ب. وړتياوو زياته ګټه پورته کړي

وزارت ب�ه هڅ�ه وك�ړي چ�ي ل�ه م�اليې او . وزارت به د مؤسسو يا شرکتونو په کړنو کلکه څارنه وکړی
 .اقتصاد وزارتونو او نورو اړوندو واليتی دولتي ارګانونو سره همغږي ته پراختيا وركړي

تياوې لوړې شي او د خدماتو د وړان�دې بيا د واليتونو په سويه به وړره يتتېره د ادارو د کارکونکو په 
کولو اغيز او کېفيت به په دوامداره توګه زيات شي او د کارکونکو د وړتيا ارزونه به هم په منظم ډول 

د پوهنې د ادارې په پراختيا کې د عدالت د اصل مراعات ب�ه وش�ي او ب�ې برخ�ې ولس�والۍ . شي وڅارل
 او واليتونه به د پام وړ وګرځي

 
Uموخې: 

نوي مديريت او اداري سمونونو  ه دارزون، ښوونه، داري، اجراييوي او استخدام د جوړښتونود ا •
د ښوونې او روزنې د . له معيارونو سره سم د بشري سرچېنو اغيزمن مديريت او هڅونې

 پروګرامونو په پلي کولو کې د افرادو او ادارو د کاري وړتيا لوړول
د پوهنې وزارت کارکوونکي به د خپلې دندې د ترسره سلنه ۷۵کال پورې لږ تر لږه  ل۱۳۹۳تر  •

 کېدو لپاره الزمې وړتياوې ولري

د اغيزمن مالي سيستم د پراختيا له الرې د پوهنې د پروګرامونو د تطبيق لپاره د حسابدارې او  •
 مالي خدمتونو برابرول او په مرکز او واليتونو کې د بوديجې د جوړلو د وړتياوو رامنځته کول

 .پورونو سپارلراد مالي حسابونو ورکول او د پرٻکړې لپاره د مالي او څيړنېزو  په وخت

ه د کافي مالي رمختګ او عادي بوديجې لپارکال پورې د پوهنې د پروګرامونو د پ ل۱۳۹۳تر  •
 بوديجې موندل

 به ورکړل شيې تنخواګانې خپل وخت د پوهنې د کارکوونکو ټول رپ به کال پورې ل۱۳۹۳تر  •

او تدارکاتي سيستم پراختيا د تدراكاتي او  يواد کې د فعال او شفاف لوجيستيکه ټول هېپ •
 لوجستيكي  پروخت خدمتونو وړاندې کول د پوهني د پروګرامونو د تطبيق لپاره

 کال پورې د پوهنې د ادارو د اړتيا وړ ټولو توکو په وړ بيه برابرول او رانيول ل۱۳۹۳تر  •
ركونكود كار او اداراتو موثريت د لوړوالي لپاره د تعليم او د پوهني په نظام كي د پوهني د کا •

ۍ ګډول او کنالوجتربيې د پروګرامونو په بريالي تطبيق کې د معاصرو اړيکتيايي او معلوماتي ټ
 .پيژندل
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سلنه د پوهني مديريتونه په ولسواليو کې، او ۸۰کال پورې په مرکز، واليتونو او  ل۱۳۹۳تر  •
 وړي استفادي كويګټلوجۍ څخه اله معلوماتي او اړيکتيايي ټکنسلنه ښوونيزه موسسات ۳۰

 د پوهنې د ادارو او کارکوونکو لپاره د پروخت  مالتړيزو خدمتونو برابرول •

د پوهنې د ادارو لپاره په ملي او واليتي سطح د  ېسلن۸۰کال پورې لږ تر لږه  ل۱۳۹۳تر  •
 وو برابرولاسانتياي او لوجيستيکي ترانسپورت

او د ځمکې تر السه کول او د  سرته رسولمرکزونو او ښوونځيو د قانوني پړاوونو د ښونيزو  •
 تونو او ځايدادونو ثبت كول په مركزي ډيتابيس كي،يپوهنې د ټولو ملک

د دفترونو، ښونيزو مرکزونو  او کارکونکو او زده کونکو د خونديتوب او ساتنې لپاره له ولسي  •
 امنيتي پوهاوي سيستم جوړول او پياوړي کول ارګانونو سره همغږي او د ياو امنيت

 
 :د پروګرام برخې

 اصالحد بشري سرچېنو پرمختيا او د ادارې  )1
 د مالي سيستم پرمختګ )2
 يکنالوجټاو اړيکتيايی معلوماتی  )3
 ونهايدادځو اامالک ، خدماتتدارکات او لوجسټيک،  )4
 ساتنه او خونديتوب )5
 غږيو همامديريت  )6

 
 

 :پرمختيا او د ادارې اصالحنو يد بشري سرچ: لومړۍ برخه
Uجزيی موخې 

د ن�وي ې د ن�وي پروګ�رام ل�ه مخ�ې د عام�ه ادارو د س�مونکچ�ه د مرکز، واليتون�و او ولس�واليو پ�ه  •
 تشکېل پلي کول

 د اړتياوو د پيژندنې او جاجونې له مخې د وزارت د سازماني جوړښت رغول •

پ��اره د ن��وي سيس��تم او د رتب��و او ک��ال پ��ورې د پ��وهنې وزارت د ټول��و ک��ارکوونکو ل ل۱۳۹۳ت��ر  •
 معاشونو د پروګرام پلي کول او د ازاد رقابت له الري كمارل كيږي

ک����ال پ����ورې د ک����ارکونکو د وړتي����اوو د لوړول����و د ټ����وليز پ����الن پل����ي ک����ول او د  ل۱۳۹۳ت����ر  •
ي ي�ل�ه نش�ه  او  )ح�يط زيس�تم( س�اتنې چاپيريال ،جنسيت ر، مديريت،حقوق بشر،ټانگليسی،کمپيو

 ه د مبارزې لپاره د ځانګړي سيستم پلي کولتوکو سر

د ارزونو د پايلو له مخې د ک�ارکونکو هڅون�ه، او د ك�اركونكو د وظيف�وي  ل كال پوري۱۳۸۹تر  •
 ت او د كلني ارزونې د سيستم پلي کول او پراختيا اجرا

 پراختياپلي کول او (HRMIS)ل كال پوري د بشري سرچېنو د معلوماتي سيستم ۱۳۸۹تر  •
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بي��ا کت��ل ش��وی او د معاش��اتو او رت��ب سيس��تم س��ره پ��ه مرك��ز او ل يتش��کتش��کېل پ��وهنې وزارت ن��وی د 
والياتو ي  د تطبيق په حال کې دی، دا تشکېل د پوهنې د مل�ي س�تراتيژيک پ�الن ل�ه پروګرامون�و س�ره 

د پوهنې وزارت سازماني جوړښت پ�ه دوام�داره توګ�ه ارزول کې�ږي او د ل�زوم . زياته سازګاري لري
د جن�در پاليس�ي د وزارت او اس�تخدامونو د جوړول�و پ�ه بي�اكتني ټول�و . ر مهال به پکې بدلونون�ه راځ�يپ

 .پراوګرامونو كي په ونظر كي نيول شوي او د امكان تر حد پوري په ټولو مواردو كي دعايت كيږي
ك�ي د  ښ�وونكي ب�ه پ�ه والي�اتو ۴۲۰۰۰ك�اركوونكي پ�ه مرك�ز او ۴۰۰۰ل كال تر پايه پوره ب�ه ۱۳۸۸د 

اداري كاركوونكي به په والي�اتو  ٪۲۵معاشاتو د رتبي سيستم له الري وګمارل شي او پاتي ښوونكي او 
ل ۱۳۹۱ل كال كي د دي پروسي له الري وګمارل شي او پاتي نور ټول كاركوونكي ب�ه د ۱۳۸۹كي په 

رې اس�تخداميږي هغه کارکونکي چې د معاشونو او رتبو د سيستم ل�ه ال. كال تر پايه پوري وګمارل شي
 غوره وال�ي لوړ معاش اخلي او تمه کېږي چې دا سيستم د ښو کارکونکو د جذب او د پوهنې وزارت د

په كليوالو سيمو كي د اداري او تدريسي كاركونكو د تعيين او ګمارلو د هڅوني .او اغيزمنتوب المل شي
يون او مالي�ه وزارت س�ره په منظور، خصوص�آ ښ�ځينه ك�اركونكو لپ�اره،وزارت د ملك�ي خ�دماتي كميس�

همكاري كوي تر څو ال زياتي هڅوني د كليوالو س�يمو د هڅون�و پ�ه عن�وان ، او پ�ه كليوال�و س�يمو ك�ي د 
 .ښځينه ښوونكو لپاره اضافي تنخواګاني برابري كړي

ت�ر اوس��ه د وړتي��ا د لوړول��و فعاليتون��ه ن��امنظم وو او پ��ه وزارت بان��دي ي��ې اغي��ز ل��ږ وو، وزارت د دغ��و 
س�لنه د ۸۰ونو د تنظيم او د هغوی د اغيز د زياتوالي لپاره ټوليز پالن او تګالره په پام کې لري او فعاليت

 چاس�تنې چاپيريال، جنسيتحقوق، د بشر مديريت،  عمومی انگليسی، کمپيوټر،پوهنې کارکوونکي به د 
نيازس�نجي پ�ر  د ك�اركونكو د وړتي�ا لوړول�و د.ي توکو سره د مبارزې پ�ه برخ�ه ک�ې وروزيياو له نشه 

دغ��ه ښ��وونيز . اس��اس ، د هغ��وي لپ��اره ښ��وونيزه تخصص��ي پراوګرامون��ه ج��وړ او س��رته رس��ول كي��ږي
 .پراوګرامونه د زده كړي او الرښووني په برخه كـې مقررات ، لوايح،پاليسي په بر كي لري

د سيس�تم د ا د لوړولي د استراتيژٻو يو برخ�ه ده  چ�ې يد مشاورينو او تخنيكي متخصصينو ګمارل د وړت
پراختيا ، ملكي كاركوونكو ښوونه، د خدماتو د عرضې پراختيا او د مشاورينو د كار د پاى ټاكلي وخت 

چي د پوهني وزارت د هغو زده كړو څخه چي د ملكي خدمتونو د .  په اړه د روښانه موخو لرونكى دى
 .كميسون له خوا برابريږي ګټه اخلې
د څارنې او ارزونې سيستم به ه�م پل�ی ش�ي، د وزارت د ك�اركونكو د کارکونکو له دندو او اجراتو څخه 

ارزونه به په كلنۍ توګه تر سره كيږي او د دغ�و ارزون�و پ�ر اس�اس ب�ه د پاس�نيو ردو ل�ه خ�وا اص�الحي 
دا سيس��تم ب��ه مرس��ته وک��ړي چ��ې د ک��ارکونکو . پيش��نهادونه د ك��اركونكو لپ��اره پ��ه الس ك��ې وني��ول ش��ي

ه شي او د دغو معلوماتو نه ب�ه د ن�ورو ښ�وونيزو پروګرامون�و پ�ه جوړول�و نيمګړتيا او کمزوريو معلوم
 .كي كار واخستل شي 

د ښوونكو د ثبت او راجسترايشن د ډيتابيس د پايلو پر اساس او د دى سيستم د پوره تحليل د پوره كېدو 
ب��ه د  دا سيس��تم. څخ��ه ورس��ته د بش��ري س��رچينو د معلوم��اتو م��ديريت ي��و ج��امع سيس��تم پراختي��ا م��ومي

ك�اركونكو د س��وبقو ثب��ت او تعيين��اتو تش�كيل، د وړتي��ا ل��وړول او د كړن��و ارزون�ي لپ��اره خ��اص واحدون��ه 
دغ��ه سيس��تم ب��ه د پ��وهنى وزارت د رياس��تونو خ��اص نيازون��ه ح��ل او الزم راپورون��ه ب��ه د ن��ورو . ول��ري

 .وزارت خانو لپاره تيار او د پوهني اداري معلوماتي سيستم سره به وصل كړى شي
 
 :د مالي سيستم پراختيا: وهمه برخهد

Uجزيی موخې 
 ځای کول او وړاندې کول د واليت او پروګرام له مخې د عادي او پرمختيايی بوديجې يو •
 په وخت ورکول ورکړو په مرکز او واليتونو کې د مالي •
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ل كال پوري د لګښتونو او بوديجې ۱۳۹۲ل كال پوي او واليتونو د تر ۱۳۸۹په مرکز كي تر  •
 پلي کول او پرمختيا  BPETد څارنې  سيستم يا  جوړونې

 پروګرام عملي کول  AFMISل كال پوري په مرکز او واليتونو کې د ۱۳۹۰تر  •
 د واليت او پروګرام له مخې د ربعوارى بوديجې د لګښت د څيړنيزو راپورونو وړاندې کول •
 لړۍ همغږي کولد ماليې، اقتصاد او بهرنيو چارو وزارتونو په تفاهم د مرستو د جذب د  •
پوهنې وزارت د بوديجې د برابرولو د سيستم په پلي کولو سره خپل کار پيل کړی چي د ماليه وزارت د 

د غوښ��تنو پ��ه اس��اس وي او پ��ه راتلونک��و کلون��و ک��ې ب��ه ه��م ع��ادي او پرمختي��ايي بوديج��ه د پروګ��رام او 
 ټ�وليزه والی ش�ي چ�ې پ�هپ�ه دې ص�ورت ک�ې ه�ر پروګ�رام ک�. واليتونو له مخې برابره او وړاندې ش�ي

توګه څومره بوديجه د مركزاو هر والي�ت لپ�اره پ�ه واك ك�ي ل�ري او ک�والی ش�ي د هغ�ې ل�ه مخ�ې خپ�ل 
د ي��ادولو وړ ده چ��ې پروګ��رام ب��ه د عملي��اتي پ��الن پ��ر اس��اس براب��ر وي دا هري��و . ک��ړي براب��ر فعاليتون��ه

 .يږيپروګرام د پالن دعمومي رياست د څارنى او ارزونې الندي تر سره ك
د پ��ه وخ��ت  ورک��ړو د وزارت د فع��اليتونو د اغي��ز او س��موالي الزم��ه پ��ه مرک��ز او واليتون��و ک��ې د م��الي

هماغه راز چ�ې د حال�ت پ�ه څيړن�ه ک�ې راغل�ي پ�ه واليتون�و ک�ې پ�ه ځ�انګړې توګ�ه د پيس�و . ورکول دي
د هم�دې . اچول د بېالبېلو الملونو له مخې ځنډيږي چ�ې د پالنون�و پ�ه تطبي�ق ک�ې د ځن�ډ الم�ل کې�ږي

م��وخې لپ��اره وزارت پ��ه پ��ام ك��ي ل��ري  ت��ر څ��و ي��و ځ��انګري ميك��انيزم دم��الي اوت��دركاتي ك��اركونكو د 
پرګرامونود زده كړو لپاره  اړوند  قوانين ، مقررات او پروسيجرونه تيار كړل شي  او د م�الي ورك�ول 

پيس�و پ�ه اړه چ�ي د م�الي په عين حال كي د مالي وركولو د كافي نق�دي . لپاره اسانتياوي را مينځته كړي
وزارت ته وركول كيږي دغه كاركونكي اټكل ك�وي  چ�ي پ�ه دى توګ�ه ب�ه د وزارت د م�الې ورك�ول پ�ه 

 .موقع سره تر سره شي
ل ك�ال پ�وري ب�ه د ۱۳۹۰د مالي معلوم�اتو سيس�تم د م�اليې وزارت لخ�وا روزل ش�وی او ت�ر  AFMISد 

والياتو كي د تطبي�ق پ�ه ح�ل  ۲۱سيستم په مركز او هيواد په ټولو والياتو كي تطبيق شي اوس مهال دغه
دې سيستم موخه په مرکز او واليتونو کې د ټولو لګښتونو ثبتول دي څو د د لګښتونو په اجرا .  كي دي 

 BPETهم�دا راز د . او د پالن په تطبيق څار وشي او په ځنډونو ک�ې اص�لي الملون�ه څرګن�د او ح�ل ش�ي
شپړه توګ�ه د وزارت د م�الي س�رچېنو د لګښ�تونو پ�ايلې او څرنګ�والی سيستم پلي کول څو په دقيقه او ب

 .ثبت کړي
د راټولو شوو معلوماتو له مخې مالي رياست باي�د پ�ه واليتون�و ک�ې د ب�وديجې د لګښ�ت او حال�ت پ�ه اړه 

 .برابر کړي څو دا څيړنې د اوسنيو ستونزو په حل کې او يا هم د سيستم په اصالح کې مرسته وکړي
وزارت ک�ې د م�الي مرس�تو د پ�ه  ېب�ه د دې پروګ�رام د م�الي سيس�تم د ودې ي�وه برخ�ه د پ�وهن همدا راز

له ماليې،  اقتصاد او بهرنيو چارو وزارتونو . جذب د فعاليتونو د همغږي کولو دنه ده هم په غاړه ولري
د خب�رو  سره همغږي او د مالي مرستيو را جذبول، يا په بل عبارت مالي رياست له دې وزارتون�و س�ره

 .اترو پروسه د مرستو د جذبولو په موخه پر مخ وړي
 

 :معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجي: دريمه برخه
Uجزيي موخې 

کنالوجۍ په ګټې اخيستو سره د نوروهېواد په دولتي ادارو کې تجربې ټله معلوماتي او اړيکتيايي  •
 کولتر سره څيړل او 
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نې وزارت او تعليمي ادارو اړتياوې په ډاګه کول، چې معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ ته د پوه •
په هغه کې کمپيوټري سيستمونه، سافټويرنه ، د كاركوونكو ښوونيزي اړتياوى او د معلوماتي او 

 اړيکتيايي ټکنالوجۍ توکي هم راځي

د تداركاتي پروسې په برابرولو کې د تخنيکي سالمشورو او څارنې رامنځته کول ،اود اداراتو  •
 ول په معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ او له هغه نه اغېزمنه ګټه اخيستنهسمبال

د معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجي د شبکې د داخلي بېخبيناو برابرول او د پوهني د ټولو اداراتو  •
 سمبالو په مرکز، واليتو كي

ټولو اداري کال پورې د مركز، والياتو او ولسواليو په سطح د پوهني وزارت د  ل1393تر  •
 .کارکوونکو روزنه د معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ څخه د اغېزمني ګټى اخيستلو په موخه

 ساتنه او څارنهاو ورڅخه د معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ سيستم تجهيزاتو ته وده ورکول،  •

کړې  د زدهته زده کوونکو  سنلې۱۰ د کال پورې له څلورمه تر شپږم ټولګي پورې ل1393تر  •
 لپاره د لپ ټاپونو وٻشل

 د پوهنې وزارت د معلوماتي وٻبپاڼې مالتړ او نوي کول د خپراوي په مخه •
ل�ه او . وزارت به د ارتباطي او معلوماتي تكن�الوژي څخ�ه د پراخ�ه ك�ار اخس�تي پ�ه مخ�ه څارن�ه وك�ړي 

لوجي څخ�ه م�وثره ګټ�ه پايلو څخه به ئي تصميم د معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ پ�ه اړه او د دي تكن�ا
همدارنګ�ه د .اخستنه په دفاترو او د دي وزارت د مركز او والياتو په بيال بيل�و برخ�و ك�ي ترس�ره ك�ږي 

ښوونيزو او روزنيزه مقاصدو لپاره د معلوم�ا او اړيكتي�ايي تكن�الوژي څخ�ه  د ګټ�ي اخيس�تني پ�ه اړه ه�م 
نس او تكن�الوجي د زده ك�ړو او د ښ�ووكي الزمي څارني د ښوونيز نصاب د پراختيايي پروګرام ، د ساي

 .روزني د مركز په همكاري ترسره شي 
د معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ رياست دې ټکنالوجيو ته د و اليتونو، ولسواليو، مرکز او ښ�وونيزو 

سسو اړتياوې جاجوي او له مخې يې خپل پالن برابر او پلی کوي او همدا راز ي�ې پ�ه تجهي�ز او ک�ار ؤم
د پوهنې په ټول�و مرک�زي  ، چېپوهنې وزارت په پام کې لريد کال پورې  ل۱۳۹۳تر  .څارنه کوي هم

س��لنه ښ��وونيزې ادارې پ��ه  ۳۰س��لنه د پ��وهني مديريتون��ه پ��ه ولس��واليو ك��ي او۸۰واليت��و ټ��ول ادارات او 
ونكي لكه څنګه چي په لمړي برخه كي راغلي دي كارك. ال کړي مبمعلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ س

 به د معلوماتي او اړيكتيائي تكنالوجي په اړه الزمي زده كړي ترسره كړي
معلوماتي او اړيکتيايي ټکنالوجۍ کارونه دې ته اړتيا لري څو مالتړ او پالن�ه ه�م مط�رح ش�ي او هم�دا  د

 د معلوم�اتي او. راز د پروګرامي ساتنې او نورو کمپيوټري ستونزو له منځه وړلو لپاره ګام پورت�ه ش�ي
م کې لري چې د دې تجهيزاتو د ساتنې او پ�النې لپ�اره ي�و سيس�تم ج�وړ ااړيکتيايي ټکنالوجۍ رياست په پ

او پلی کړي، چې په منظم ډول به تجهي�زات څ�اري او س�تونزې ب�ه ي�ې ل�ه منځ�ه وړي او هم�دا رازب�ه د 
 .اړتيا پرمهال هم د هغوی د عدلون بدلون لپاره اقدام کوي

لم�ري څپرك�ي ت�ه مراجع�ه ( تاپ يو زده كوونكي ته د ارزوني الندي ونيسي  پوهنې وزارت به يو لپد 
وزارت پ�ه پ�ام . د دي څارنو له پايلو څخه به د دى پ�روژو د الپراختي�ا لپ�اره ګټ�ه واخس�تل ش�ي ) وكړي

چې د معلوماتي او اړيكتيايي تكنالوجي څخه په ښوونځيو او ښوونيزه موسساتو كاراخستني ته   ،کې لري
 او ، د دې پروژې پلی کول به موروركړي دى پروژي له الري وي او كه له كوم بلى پراختيا  كي كه د

 .ټاپونه برابر کړي  ره هم لپاپالر وهڅوي د خپلو نورو ماشومانو لپ
د پوهنې وزارت وٻبپاڼه د اطالع رسونې او د خلکو د نظرونو د اخيس�تو لپ�اره فعال�ه ش�وې، او باي�د وده 

په منظم ډول بيا کتنه ک�وي او دخلک�و پوښ�تنو او نظرون�و ت�ه  ېوٻبپاڼ ېخپل د زارتد پوهنې و. ومومي 
خپل پالنونه، راپورون�ه، احص�ايې او د افغانس�تان د ښ�وونې او روزن�ې پ�ه برخ�ه . پرليکه ځوابونه وايي
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ک��ې څېړن��ې او هم��دا راز ن��وي خبرون��ه ب��ه ه��م د دې وٻبپ��اڼې ل��ه الرې پ��ه مل��ي ژب��و او انګليس��ي ژب��ه 
 .خپروي

 
 :ايدادونهجځايدادونهتدارکات او لوجيستيک ، خدمتونه، امالك او : څلورمه برخه

Uجزئي موخې 
 ل كال پوري د تداركاتو او لوجستيك د مركزي او واليتي واحدونو سمبالول او روزنه۱۳۸۹تر  •
او ټولو تړونونو ، د خريداري او امالكو ، د  پېرونول كال پوري د پوهنې وزارت د ۱۳۸۹تر  •

 پورتي امكاناتو د ساتني او د وزارت د ټولو ځايدادونو او ودانيو د ثبت د ډيټابيس ودهترانس
 د ځمكي برابرول د ښوونيزو مراكزو، اداري او د ښوونكو د شهركونو د جوړولو لپاره •
د معارف د امالكو او ځايدادونو قبض د بعضي ارګانونو او اشخاصو له خوا، د اړوندو منازعاتو  •

 حل

ترانسپورتي امكاناتو، د پروګرامونو لپاره توكي ، اداري تجهيزات او (دمتونو برابرول د حمايوي خ •
 د اړتيا په صورت كي د كاركونكو ته په مركز او والياتو كي) ودانيو او د ترميم او ساتني خدمات

 مرکزي او واليتي ت�دارکات ېد پوهنې وزارت د لوجيستيک او تدارکاتو لپاره مرکزي رياست او دوهم
هم��دا راز د پ��وهنې وزارت د ټول��و . پ��ه ښ��و تجهيزات��و پس��ولل کې��ژي او ک��ارکونکي ي��ې روزل کې��ږي

اخيستونونو د تړونون�و د ثب�ت لپ�اره د پرمختلل�ي ډيټ�ابيس ج�وړول او پ�ه هغ�ه ک�ې د ه�ر رنګ�ه مالوم�اتو 
اليس�ۍ همدا راز غوښتل شوو سيمو ته د اړوندو توکو رسول التب�ه د پ�وهنې وزارت ل�ه پ. خونه دي کول

 .سره سم د شونتيا تر حده به دا چاره د خصوصي شرکتونو لخوا کېږي
اوسمهال د خدماتو رياست، د مامورينو لپاره د منظم ترانسپورتي خدماتو، ن�وري ترانس�پورتي اړتي�اوي 

د دغسي خدماتو د ښه كيفيت لپاره ب�ه ي�و . او د وزارت د نورو نقليه وسايطو د ترميم  دنده په غاړه لري
 .ابيس تيار كړي شي چي د وزارت د ترانسپورتي خدماتو اړوند معلومات پكي ثبت كيږي ډيت

د وخ��ت پ��ه تيري��دو س��ره ب��ه وزارت ترانس��پورتي خ��دمات او د نقلي��ه وس��ايطو ترميم��ات ب��ه خصوص��ي 
 .سكتورونو ته وركړي او په عين حال كي به د دى خدماتو له معياري كولو څخه به څارنه كوي 

رو نه زياتي ښوونيزي موسس�ي فعال�ه دي چ�ي ل�ه نيم�ائي ن�ه زي�اتى ئ�ى د اس�تفادي وړ ز ۱۱اوسمهال د 
وداني لري او ځمكه ئى د پوهني وزارت د ملكيت الندي ده او د نورو ښونځيو لپاره بايد هم ځمكه تياره 

د وزارت د امالكو او ځايدادونو رياست . كړي شي تر څو د مكاتبو د جوړولو پروسه شروع كړي شي 
ت�ر .عماري كارونو او د ښوونكو لپاره د ځمكي د ويشلو لپ�اره د ځمك�ي د پيژن�دي دن�ده پ�ه غ�اړه ل�ري د 

د پ�وهني د .  سلني كاركونكو لپاره ځمكه وويشي۷۵ل كال پوري به دغه رياست د دى وزارت د ۱۳۹۳
 ښ��وونيزو موسيس��و لپ��اره د اختص��اص ش��و او موج��وده ځمك��و د ملكي��ت د وض��عيت پ��ه اړه د معلوم��اتو
منظم��ول ، او ك��اركونكو ت��ه د توزي��ع ش��و ځمك��و لپ��اره، وزارت ي��و ډيت��ابيس ت��ه پراختي��ا ورك��وي او پ��ه 

او د دغو معلوم�اتو څخ�ه ب�ه د ښ�وونيزو مراك�زو د . مستمره توګه به ئى له معلومات څخه بياكتنه كوي 
ول�و د ځ�اي د دغ�و معلوم�اتو څخ�ه ب�ه د ښ�ونځيو د جوړ. جوړولو په تصميم نيولو كي ګټه واخستل شي 

همدارنكه دا رياست د وزارت د غصب شو ځايدادونو د قضاياو حل . پيژندني لپاره هم كار واخستل شي
 .او فيصل دنده په غاړه لري

 
 :نيتؤساتنه او مص: پنځمه برخه

Uجزيي موخې 
 د ساتنې او پالنې د واليتي او مرکزي يونټونو تجهيز او روزنه •
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 فظتي سيستم وده د امنسيتي نهادونو په همكاريد دفترونو او تعليمي مرکزونو د محا •
د دفترونو او ښوونيزو مرکزو او همدا راز د دې مرکزونو ته د ښوونکو او زده کوونکو د تګ  •

 راتګ د الرو دوامداره څارنه او د احتمالي ګواښونو پېژندل

او د هغوي  له احتمالي ګواښونو د خبرتيا او الرښود د زمينې برابرول د خاصو كاركونكو لپاره •
 له طريقه نورو كاركونكو او زده كونكو ته

 له پېښو د مخنيوي لپاره د ولسي او امنيتي ارګانونو د همغږۍ ټينګښت •
 په ډٻټابېس کې د ورځنيو پېښو ورځنی ثبت او د څېړنيزو راپورونو وړاندې کول •
ارو او ښ�وونځيو بريدون�ه رو کلونو کې د افغانستان د ملت دښمنانو څو ځله د هېواد د پوهنې پ�ه اديپه ت

د دې د . کړي او ګڼ زده کونکي ي�ې ش�هيدان ي�ا ټپي�ان ک�ړي او ګ�ڼ ښ�وونځي ي�ې ه�م ل�ه منځ�ه وړي دي
مخني��وي لپ��اره پ��وهنې وزارت د امنيت��ی ارګ��انونو پ��ه همک��ارۍ س��ره د دفترون��و او ښ��ونيزو مرکزون��و د 

د خونديتوب او ساتنې په برخ�ه ک�ې  ساتنې سيستم پرمخ بيايي او مرکزي رياستونه او واليتي يونټونه به
 .سمبال او وروزي

همدا راز به د ښونيزو مرکزونو د کارکونکو، زده کونک�و او ښ�وونکو د ت�ګ رات�ګ الرې پ�ه دوام�داره 
د کلي�دي . توګه وڅارل شي او احمتالي ګواښونه به وپيژندل شي او د مخنيوي لپاره به يې وړ اقدام وشي

د خبرونې او الرښود او د دى كليدي كاركونكو ل�ه خ�وا ن�ورو ك�اركونكو کارکونکو د احتمالي ګواښونو 
 .او زده كونكو لپاره بايد يو شمېر روزنې ترسره شي

د ماين او چاوديدونکو توکو په ګواښونو سربېره د ملګرو ملتونو د ماين پاکې د مرکزونو په همک�ارۍ 
بينو لپاره د پوهاوي پروګرامونه ترسره په ښوونځيو کې د زده کونکو، ښوونکو او نورو پوهنيزو منسو

 .کېژي
روزنې لپاره وړ او پوهنې وزارت دنه ده لري چې د ښونيزو مرکزونو چاپيريال خونه دي او د ښوونې 

د دې موخې لپاره په پام کې ده چې تاوتريخوالی، جنسي بده ګټه اخيس�تنه، پ�ه نش�ه . چاپيريال جوړ کړي
ور وپيژندل شي او مخ�ه ي�ې وني�ول ش�ي او د اړتي�ا پ�ر مه�ال ي�ې يي توکو د روږدي کېدو ستونزې او ن
 .عاملين تعذيري ادارو ته وپيژندل شي

د ښونيزو مرکزونو د امنيت خونه دي کول د خلکو او امنيتي ارګانونو له همکارۍ پرته شونې چاره ن�ه 
ره ت��ر ډٻ��رې بالخ��ره وزارت هڅ��ه ک��وي چ��ې د ښ��وونځيو د ش��وراګانو او د خلک��و د ش��وراګانو ل��ه ال. ده

 .کچې کار واخلي او په سيمه ايزو امنيتي ارګانونو او مرکزوو کې د ډٻرې همکارۍ زمينه برابره کړي
همدا راز د ورځنيو پېښو د ثبت لپاره ب�ه ډيټ�ابيس ت�ه وده ورک�ړل ش�ي او د را ټول�و ش�وو معلوم�اتو ل�ه 

س�يمو د پيژن�دلو او د امنيت�ي  مخې به څيړنيز راپورونه وړاندې ش�ي ل�ه دې راپورون�و څخ�ه ب�ه د ن�اامنو
 .تدابېرو د غوره کولو په برخه کې کار واخيستل شي

 
 :مديريت او همغږي: هخشپږمه بر

Uجزيي موخې 

تو د تجديد په اړه کاکال پورې ټول تقنيني اسناد، د اليحو ادارو او مالي تګالرو د تدار ل1393تر  •
 له سره کتنه

 پروګرامونو او پالنونو ترتيب او برابرولپه کلنۍ کچه د پوهنې د ادارو د عملياتي  •
 چمتو کولپه کلنۍ او څلورمياشتنۍ کچه د کاري رپوټونو  •
 .د پوهنې د اداري پروژو د پروګرامونو د شپږ مياشتنيو فعاليتونو ارزونه او مرور •
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لي او چې پ�ه م�ا ،د اداري ، مالي، تدارکاتي، خدماتي او نورو کړنو او لوايحو په ګډون ټول تقنيني اسناد
د تقنين��ي اس��نادو د بي��اکتنې موخ��ه د . اداري معيني��ت پ��ورې اړه ل��ري پ��ه دوام��داره توګ��ه بي��ا کت��ل کې��ږي

اداري سيستم د ساده کولو او کارندوالي او همدا راز د کړچارونو د لنډولو او ساده کولو لپ�اره پرمخت�ګ 
بېالبېل�و الرو ت�ر خلک�و ور  دا تقنيني اسناد منظميږي او د پوهنې وزارت د ويب پاڼې پ�ه ګڼ�و ل�ه. دی

 .رسول کېږي
د وزارت د دې او نورو پروګرامونو په څير د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن له مخې د فعاليتونو اغيز 

 و دري�و مياش�تواو د پرمختګ ارزونه د کلنيو عملياتي پالنونو د پرمختګ زمينه برابروي او د کال د هر
د ستونزو او پرمختګ راپ�ور وړان�دې ک�ږي او د پ�الن د عم�ومي  په پای کې به د عملياتي پالن له مخې
همدا راز به په شپږ مياشتنيو فعاليتونو ل�ه س�ره غ�ور کې�ږي او . رياست په واک کې به ورکول کېږي

 .له پايلو څخه به يې د عملياتي پالن په وده کې ګټه اخيستل کېږي
 

 پراختياد ستراتيژيک مديرت :۳٫۵فرعي پروګرام
 

Uکلي موخه 
مل�ي او د چ�ې  ،د هدفمندۍ زياتوالی، اغېزمنتوب، مفيديت، او د پ�وهنې وزارت ش�فافه حس�اب ورکون�ه

 نړيوالو قوانينو په چوکاټ کې پر ستراتيژيکه کچه برابر وي
 

 :ستراتيژۍعمومي 
د پالنونې غير مرکزي والی، ساتنه او د ارزونې د سيستم تدريجی اج�را د پياوړتي�ا پ�ه ح�ال ک�ې ده او د 

رو د ک��ارکونکو د وړتي��ا پ��ه غي��ر مرک��زي س��ويه پ��ه دې برخ��و ک��ې ل��وړوالی م��ومي او س��تراتيژيکي ادا
مخ الړ شي او واليتي معلوماتي سيستم به غيري مركزي والي روند ته  پالنونه به په واليتونو کې هم پر

 .وده ومومي
ډون ب�ه پ�ه طرح�و د خلکو او مدني ټولنې او خصوصي څانګې په ګ�ډون د ټ�ولنې د بېالبېل�و څ�انګو ګ�

تر څو د ښووني او روزني نظم . کې د پوهنې په مركزي او والياتو كي  د هڅونې او پياوړتيا المل شي
همدارنګه د دى پروسي  . او خلګ د پوهني د پروګرامونو په نسبت د ملكيت احساس وكړي. وده ومومي

 .موخه د محلي خلكو د اړتياو لپاره د ښووني او روزني مناسب كول دي 
ټولې پاليسۍ، پروسيجرونه او کنټرول�ي ميکانيزمون�ه ب�ه پ�ه واليتون�و او ولس�واليو ک�ې د م�الي او اداري 

او د وزارت داخل�ي تفت�يش پراخ�ه . فساد د کموالي لپاره سم او خپور شي او ک�ارکونکي ب�ه وروزل ش�ي
 .كيږي

د اصل له مخې د واليتونو به د ټولنيز عدالت او انډول  ۍ سرچينېاو کورن ۍد پوهنې وزارت ټول بهرن
 .او ولسواليو تر منځ وويشل شي

ب�وديجې ل�ه الرې خپل�ې مرس�تې زي�اتې ک�ړي او د  پراختي�اييمرستندويان به وهڅول ش�ي چ�ې د اص�لي 
 .وزارت د پروژو او پروګرامونو د اقتصادي اغيز په ال زياتوالي کې مرسته وکړي

او زده کونکو معلومات او ش�مېرې د کمپي�وټري همدا راز به د ښونيزو مرکزونو، کارکونکو ښوونکو 
کولو له الرې د واليتونو په س�ويه د زده کونک�و د س�وانحو او اداري اس�تخدامونو پ�ه برخ�ه ک�ې او هم�دا 
راز دا پروسه په ټولو ولسواليو کې پلې ش�ي او بي�ا ب�ه پ�رې کتن�ه وش�ي څ�و ټ�ولې ش�مېر ښ�ې ش�ي او د 

 .وموميپروسې اغيز هم له اداري پلوه ښه والی 
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همداراز د وزارت په ټولو برخو کې د معلوماتي سيستمونو او ډيټابيسونو په برخه کې ب�ه همغ�ږي او دا 
سيستم له الرې وتړل شي څو د وزارت بېالبېلې برخې له يو بل سره اړين معلومات  EMISټول به د 

 شريک کړي او دا معلومات د پرٻکړې پر مهال د ډٻرې همغږۍ لپاره وکارول شي
ولې پرٻکړې او اقدامات به د دقيقو معلوماتو له مخ�ې وش�ي او د اړتي�ا پ�ه ص�ورت ك�ي ب�ه د څ�ارني او ټ

بررسى الندي ونيول شي او له ځايي او نړيوالو رسنيو سره به د پوهنې اړيکې اس�تراتيژيو د پاليس�و پ�ه 
 .چوکاټ کې برابرې او پياوړې شي

 
 :موخې

ي تګالرې، اليحې بيا کتل کېږي او له سره پرې غور کال پورې د ټولو اسنادو تقنين ل1393تر  •
 ږييککېږي

د پوهني وزارت رول د بهرني پراختيايي بوديجي له خوا د تمويل شو پروژو په همغږ كي د  •
وزارت د لمړي توبونو پر اساس پاختيا مومي او مرستندويه هيوادونه هڅول كيږي  چي خپلي 

 .له طريقه اختصاص كړيمرسته شوي بوديجي د وزارت د اصلي بوديجي 

د تفتيش رياست وړتيا به پراختيا ومومي او د پوهني د رياستونو كلني تفتيش به تر سره شي او د  •
 .فساد سره مبارزه وشي

 وخت رسيدګي وکړي د پوهنې وزارت به د مراجعينو ټولو شکايتونو ته پر •

 پالنونو د عملياتو ارزونه پراختياييپه ملي او واليتي کلنۍ کچه د وزارت د سترو فعاليتونو د  •

 پراختيا او غښتلي کولپه مرکز او واليتونو کې د پوهنې د معلوماتي ادارې د سيستم  •

 او څلور مياشتنی راپور ترتيبول او وٻشل یله سټنډرډ فارمټ سره برابر کلن •
 

 :د پروګرام برخې
 و اصالح او وده ورکوليد پاليس )1
 د ستراتيژيک او عملياتي پالن جوړول )2
 هنى اداري معلوماتي سيستم، څارنه، ارزونه او رپوټ ورکولد پو )3
 و د مديريت ودهند بهرنيو سرچي )4
 کورنی تفتيش او ارزونه )5
 اړيکي ېستراتيژيک )6
 يمديريت او همغږ )7

 
 :و اصالح او ودهيد پاليس: لومړۍ برخه

Uجزيي موخې 
 به شيغښتلې د پوهنې علمي شورا ته وده ورکول کېږي او  به کال پورېل ۱۳۹۰تر  •
 مليکاله به پاليسۍ، مقررات او د وزارت عمومي اليحې د اړتيا مطابق مشخص شي  ل۱۳۹۰تر  •

به له سره وکتل شي او د پاليسو د اړتيا په صورت کې به نويو اليحو او مقرراتو  ې ژمنېاو نړيال
 ته وده ورکړل شي
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سنادو کتاب وده کال پورې به د افغانستان د پوهنې ښوونځي او د پوهنې د تقنيني ا ل۱۳۹۰تر  •
 .کې به ورکړل شي  واک مؤسسو پهښوونيزو وکړي چاپ به شي او د پوهنې د ادارو او 

د وزارت علمي شورا ته د يوې تخصصي برخ�ې پ�ه توګ�ه پراختي�ا ورک�ړي څو وزارت په پام کې لري 
د  ټ�ولنې اص��لي دن�ده، علم��ي کتن�ه او د ښ��وونې او روزن�ې وزارت الرښ��وونې ېد د. ياو تقوي�ه ي�ي ک��ړ

دي دغ��ه ش��وراوي  ل��وړو اکاديمي��ک او ادارې پ��ه س��طحه، د ښ��وونې او روزن��ې د ښ��ه کېفي��ت پ��ه موخ��ه
 پاليسي، مقرري او نوى لوايحو ته پراختيا وركوي تر څو باكيفيته ښووني او روزني ته برابره السرسي 

حقيق��اتي او داخل��ي او ب��ين الملل��ي ت ،وك��ړي د اداري فس��اد پ��ه خ��اطر  وزارت مب��ارزه تض��مين ش��ي او 
 .سٮو څارنه او بيا ليدنه تر سره شيپالي مراكزو او اړوندو رياستونو سره په نيږدي همغږي كي به د

د افغانس��تان د پ��وهنې کت��اب د پ��وهنې  پ��ه هکل��ه پ��ه عم��ومي معلوم��اتو، د وزارت س��ازماني جوړښ��ت، د 
پ�وهنې س�ره له و ا. ، د وزارت لويي پاليسۍ او نورو ضروري معلوماتو کې شامليږيېهري برخې دند

همدارنګه د پوهنې تقنيني اس�ناد  .کېږي لپراختيا ورکړپه اړه ته ښوونې  د خلکو پيژندنه او مراجعينو
په يوه کتاب کې راټول شوي له هغه څخه وروسته چاپيږي او د پوهنې ادارو او ښ�وونېزو مؤسس�و ت�ه 

 د ،س��ره پيژندن��ه  ل��ه پاليس��يود تقنين��ي اس��نادو د کت��اب موخ��ه، د پ��وهنې د ک��ارکوونکو  .کې��ږي ولورک��
 .او طرزالعملونه ووسيږي دېپوهنې دن

 
 :هستراتيژيک او عملياتي پالن جوړون: هدويمه برخ

Uجزئي موخې 
نه دد لګښتونو استنډراو به ستندرد شي فعاليتونه  ید وزارت ټول لوبه کال تر پايه  ل۱۳۹۰د  )1

 پراختيا مومي
 موميک پالنونه پراختيا واليتي ستراتيژي کال تر پايه پورې ل۱۳۹۳ د )2
د راتلونکې کلونو لپاره پراختيا ورکول و ته د هر کال تر پايه پورې ملي او واليتي عملياتي پالنون )3

 .راځيالندى تر بيا کتني په هر شپږ مياشتو كي يو ځل کېږي او 
ختيا ته پرا کاله پورې، کلنيز عملياتي پالنونه د پوهنې ټولو مديريتونو او ولسواليو ل۱۳۹۳تر  )4

 ورکول کېږي
مديران د پالن جوړونې،  تنه ۵۰۰نکاله پورې، د ولسواليو، والياتو او مرکز د پال ل۱۳۹۳تر  )5

 تر سره کويکې ښوونه  ساتني او ارزيابۍ په برخو
 

پ�ه بوديج�ه  د ترس�ره  كول�و نح�وه او هغ�ه ت�ه اړون�ده هغه او د ،فعاليتونه یټول لوخپل پوهنې وزارت د 
دغ��ه پروس��ه ب��ه د پالنون��و او اس��تنډردو پروپوزلون��و پراختي��ا او د فع��اليتونو . ف��وي اس��تنډرده توګ��ه تعري

د فع��اليتونو او . اس��تندرد قيمتون�و د س��يميزو تف��اوتونو مط��ابق عي��ارريږي . ترس�ره ك��ول ب��ه اس��انه ك��ړي 
قيمتونو استندرد جوړول د ماليه وزارت رياستونو او پروګرامونو سره  پ�ه ن�ږدي همك�اري ك�ي ترس�ره 

 .ږيكي
کې د پوهنې د مل�ي س�تراتيژيک پ�الن د پل�ي کې�دو پ�ه مقص�د د راتل�ونکي ک�ال دريمه ربع د هر کال په 

 او د هرکال په منځ کې د هغه پلي کول تر بيا. عملياتي پالن د ستراتيژيک پالن پر بنسټ پراختيا مومي
ندې او د پالن د ښه تطبيق په کې د اړتيا او د بيا کتنې پر وړا یکتنې په پا هري بيا د .راځيالندې کتنې 

د پ�الن ج�وړوني عملي�اتي پروس�ه پ�ه مرك�ز او والي�اتو ك�ي پي�ل .  بيا کتل کيږيموخه، عملياتي پالنونه 
د پالن جوړوني د دوري په وخت كي به ،د وزارت د بياال بيالو برخي ظرفيت پراختيا وكړي تر . شوى

تړون نه غير د خپلو پالن جوړوني د عهدي څو هغوي وكولي شي د پالن او ارزوني مركزي رياست د 
ل كال ن�ه د والي�اتو د پ�وهني رياس�تونو س�ره ۱۳۸۹د مالي ، پالن او ارزويني رياستونه به د . نه ووځي

 .مرسته وكړي تر څو خپل عملياتي پالنونو او بوديجي ته پراختيا وركړي
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يكي نګاه نه مرسته وكړي ت�ر څ�و ل كال نه، به د ارزوني او پالن رياست د ولسواليو سره د تخن۱۳۹۱د
كلني عملياتي پالنونه او بوديجه ئى تياره كړي دغه پروسه د غيري مركزي پ�الن ج�وړوني ت�ه پراختي�ا 

تن��ه د مرک��ز ،  ۵۰۰ د وزارت د ټول��و س��طوح د پ��الن ج��وړوني د وړتي��ا د پراختي��ا پ��ه موخ��ه. ورك��وي 
ي ، ارزي�ابۍ او راپ�ور ورک�وني پ�ه برخ�و ک�ې ته د پ�الن ج�وړونې ، س�اتن واليتونو او ولسواليو مديرانو

 .زدکړه ورکړي
 

 :سيستم يمعلوماتاو  ېد راپور ورکونې، ارزونې، ساتند : دريمه برخه
Uجزئي موخې 

پراختيايي خپروونو  بېالبېلو کال پورې، د وزارت خاص معلوماتي سيستم د ل۱۳۹۳تر  )1
وماتي سيستم له الري د پوهنې لپاره په مرکز او والياتو کې پراختيا ورکول کېږي او د معل

 .اداره له مرکز سره به ونښلي 
، ټولي مرکزي اداري او د پوهنې وزارت واليتي رياستونه د ښوونې او ېکال پور ل۱۳۹۳تر  )2

 .روزنې معلوماتي سيستم ته السرسۍ مومي
لږ تر لږه او مديريتونه په وسواليوکې سلنه د پوهنې ۶۰لږ تر لږه پورې،  لکا ل۱۳۹۳تر  )3

واد کې  د ښوونې او روزنې معلوماتي سيستم يپه ټول ه ېسسؤښوونېزي مسلنه بېالبېلې ۲۰
 .ته السرسۍ پيدا کوي

کال پورې، د پوهنې وزارت د پرمختيايي خپرونو د پلي کېدو راپور ورکوني  ل۱۳۹۰تر  )4
ونو او د ټولو پروګرام ميکانيزم پراختيا موندلي او په ټولو والياتو او ولسواليوکې پلي کېږي

 .لپاره منسجم او واحد راپورونه برابيږي
پراختيا موندلي او د پوهني وزارت لپاره  کال پورې، د ساتني او ارزيابۍ سيستم  ل۱۳۹۰تر  )5

 .پلي کېږي
ل ۱۳۹۴د مرور او څارل شوي ملي استراتيژي پالن پلي كول  او په کال پورې، ل۱۳۹۱تر  )6

 .يكال كي به د پالن څخه يو اخري ارزونه تر سره ش
، ي�و ل�ه لوي�و  ېتر اوسه په وزارت کې د تصميم نيونو ، د پاليسيو پراختيا او دپالن ج�وړونې پ�ر وړان�د

دغ�ه  ل۱۳۸۶د معلوماتي سيستم ل�ه پراختي�ا س�ره پ�ه ک�ال  .لنجونو څخه  د معتبرو معلوماتو کموالۍ ؤچ
 د  .ه وال�ي ت�ه اړتي�ا ل�ريستونزه تر يوه بريده حل شوې ده، خو تر اوسه هم دغه سيستم پراختيا او ال ښ

دي لپ��اره و زارت پ��الن ني��ولۍ څ��و اختصاص��ي  معلوم��اتي سيس��تمونه مختلف��و ښ��وونېز او روزنې��زو 
دغه سيس�تمونه د ښ�وونې او روزن�ې ل�ه معلوم�اتي . خپرونو ته په مرکز او والياتوکې  پراختيا ورکړي 

 .ځاي کېږي سيستم سره يو
و ښ��وونې او روزنې��زو ټولنوت��ه د پ��وهنې د اداري معلوم��اتي د اړتي��ا وړ معلوم��اتو د الس��ته راوړل ټول��

پ�ه دي برخ�ه ك�ي ي�و ل�ه اص�لي موخ�و څخ�ه د واليت�ي پ�وهني  . واد ک�ې پراختي�ا م�وميي�سيستم په ټول ه
رياستونو ګټه اخيستنه د معلوماتي تكنالوژي او د پوهني د ځاي�دادونو او د زده كوونك�و او ك�اركونكو پ�ه 

کال پ�ورې ټ�ولي  ل۱۳۹۳نو له دي امله، تر . او راټولول په دي سيستم كي ده  اړه د معلوماتو دننه كول
س�لنه ۲۰ف مديريتون�ه او رد ولس�واليو د مع�اس�لنه ۶۰مرکزي اداري، د پوهنې رياستونه په والياتو کې،

 .د پوهنې معلوماتي سيستم سره سمباليږي ېسسؤښوونېزي م
د ګټ�ي اخس�تني پ�ه مخ�ه پ�ه راپور ورکوني سيستم پ�ه  د راپور ورکوني د ښه والي لپاره، اړينه ده چي د

د راپور وركوني مسئولين په ملي او واليتي سطح د پروګرمونو په  ،پراختيا وكړيمرکز او والياتوکې 
دوره ئ�ي . اړه ، د پروګرام برخ�و او د اص�لي پ�روژو د فع�اليتونو لپ�اره د راپورون�و ج�وړول تعييني�ږي 

او د راپور جوړوني مسئولينو ت�ه پ�ه مرك�ز ك�ي . ولينو له خوا تياريږيراپور د د راپور جوړوني د مسئ
د مركزي راپور وركوني مسئولين واليتي راپورونه توحيدوي او د پالن او ارزوني ريست . تسليميږي 

توحي��دي او کلن��ۍ مياش��تنۍ څ��و وزارت څل��ور دا سيس��تم وزارت ت��ه امك��ان ورك��وي  . ت��ه ئ��ي تس��ليموي
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برس��يره پ��ردي ب��ه د ښ��ووني او روزي اداري د معلوم��اتي سيس��تم . تي��ار ك��ړي توګ��هپ��ه ښ��ه   راپورون��ه
د بيالبيلو دخواست كوونكو د اړتياو په اس�اس  وکوالي شي كاركوونكي ته به روزنه وركول شي تر څو

 .الزم راپورونه تيار كړي
ي�ابۍ او ارز ب�ين الملل�ي س�ازمانونو پ�ه همك�اري د پ�ورې د ک�ال ل۱۳۹۳وزارت په پام کې لري چي تر 

او په دومداره توګه د پوهني د ملي اس�تراتيژيك پ�الن ل�ه ترس�ره كي�دو . ساتني سيستم ته پراختيا ورکړي
او د داخل��ي او بهرن��ي س��ازمانونو ل��ه مرس��تي س��ره د پ��وهنې ټ��ولي اص��لي او مهم��ي  څخ��ه س��اتنه وك��ړي

وهنې د پ�روژو د ددغو پروژو د ارزيابۍ اصلي موخه د پرمختګ سنجونه ، د پ� .پروژي ارزيابي کړي
د پوهني د ملي استراتيژيك پالن د  .پلي کولو په الره کې خڼډونه او ددغو ستونزو د حل الري لټون دي

وزارت د پراختيائي همكارانو په همالري ، په منځني وخت او د ترس�ره كي�دو د پ�اي پ�ه مرحل�ه ك�ي ب�ه 
 .وارزول شي

 
 :مديريت مرستو وبهرني د: څلورمه برخه

Uجزئي موخې 
کې جوړي او  کال پورې، بهرنۍ پراختيايي مرستندويي اداري په مرکز او والياتو ل۱۳۹۰ر ت )1

 .او ارتباطي مسئولين به د مركز او والياتو په سطح توظيف شي تقويه کېږي
 .ي په كلني توكهد تمويل لپاره د پروژو تثبيت د بهرني پراختيايي بوديجو له الر )2
د ټولو مالي او بودجوي كمښتونو لپاره  وتوانيږي څو کال کې ، وزارت به په دي  ل۱۳۹۰په  )3

 .مناسبي تګالري جوړي کړي
د نظارت د سيستم پراختيا د جوړونې په پړاو او د بهرني پراختيايي پروژو ل كال پوري ۱۳۸۹تر  )4

 .د قرار داد لړۍ 
زيابي ډٻټابېس يا کړني د تمويل لپاره،  تطبيق، هغو پروژو ساتنه او ارل كال پوري ، ۱۳۸۹تر  )5

 .چي د بهرني پراختيايي بودجو څخه تمويل کېږي
 .د بهرني پراختيايي پروژو تنظيم او ترتيب د ملي او واليتي ستراتيژيکو پالنونومطابق سره سم )6

 
د مالي سرچينو تامين د وزارت پروژو لپاره او همدارنګه د بهرني تمويل کوونکو او فعاليتونو ت�ر م�نځ 

او  .د بهرني پراختيايي مرستو اداري په مرکز او والي�اتو ک�ې ج�وړيږکاله پورې  ل۱۳۹۰هم غږي تر 
او د پراختيائي همكارانو سره ، به د پوهني وزارت . ارتباطي پرسونل به په ټولو والياتو كي مقرريږي 

ډاډ حاصل كړي ټول  هغه پروګرامونه چي د بهرني پراختيائي بوديجي له خوا تمويل كيږي د پ�وهني د 
 .استراتيژيو د موخو په راستا كي طرح او تر سره كيږي ملي پراختيا

اصلي موخه ددغو مرس�تو جل�ب او ج�ذب او همغ�ږي  د وزارت پ�روژو لپ�اره پ�ه مرک�ز او  ېادار ېدغ
ل�ه دي  .دغو مرستو  له الري جبران ش�ي د ووکې اوسيږي، څو د وزارت د پروژو تمويلي خال وواليات

اله پ�ورې دغ�ه وزارت ب�ه وک�ړاي ش�ي څ�و هغ�ه پ�روژي چ�ي ک ۱۳۹۳امله وزارت پالن نيولۍ چي تر 
 .او الزمي بوديجي ورته جلب كړي  تمويل شوي نه دي مناسبي تګالري ورته برابري کړي

ک�ال ک�ې  د خب�رو  ل۱۳۹۰د وزارت ، تمويل کوونکو او بين المللي همکارانو تر منځ لومړۍ ناسته پ�ه 
پ�ه دي ناس�تو ک�ې  .پروژو لپاره منځ ته راځي زارت داترو په مقصد د مرستو د جذب او جلب لپاره د و

به د پروژو د مالي او تخنيکې اړتيا او ضرورتونو په اړه د همکارانو او بين الملل�ي تموي�ل کوونک�و ت�ر 
،  كي�ږينو له دي امله ، د پوهنې پروژي د بهرن�ي پراختي�ايي پ�وديجي ل�ه الري تثبي�ت  .منځ بحث وشي

 .پروژو پر سر له همکارانو او بين المللي تمويل کوونکو  سره جوړه شيدي  څو د خبرو اترو زمينه د
د تمويل پورې اړو معلوماتو د ساتني او حفظ لپاره، د هغو پ�روژو د تطبي�ق، س�اتني  او ارزي�ابۍ چ�ي د 

همدارنګ�ه د  .بهرني پراختيايي بوديجو له الري تمويل کېږي ، يو ډٻټابېس يا ک�ړنالره پراختي�ا م�ومي
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دي ک��ړنالري ل��ه  د. مقص��د ي��وه ک��ړن الره، د تطبي��ق ، س��اتني او ارزي��ابۍ لپ��اره ج��وړه ک��ړي تموي��ل پ��ه
 .سانه شياپراختيا سره به د پروژو د تمويل ، تطبيق ، ساتني او ارزيابۍ لړۍ  به 

د وزارت د اص�لي . د پروژو د ختم په وخت كي يو نهايى راپور تيار او په دى ډيتابيس كي ساتل كي�ږي
او تحلي��ل د ترس��ره ش��وو . ه ارزون��ه د پ��وهني د پراختي��ائي ب��ورد ل��ه خ��وا ت��ر س��ره كي��ږيپ��روژو مش��ترك

 .مسائلو، چالشونو او د پيشنهادي الرو د حل څخه تياريږي
 

 :کتنه داخلي تفتيش او بيا: پنځمه برخه
Uموخې ئيجز 

تنه کال پورې، وزارت به وتوانيږي څو د پوهنې له ټولو ادارو څخه تفتيش او بيا ک ل۱۳۹۳تر  )1
 .وکړي

 .کتنې يو متخصص کدر به  وروزي  مالي بيا کال پورې ، وزارت د مفتشينو او د ل۱۳۹۱تر  )2
کال پورې ، ټول السته راوړل شوي قضيي په يوه ډٻټابېس کې ثبت او تري ساتنه  ل۱۳۹۰تر  )3

 .کېږي
د السته راوړل شو تفتيشو او د ترسره شوو څارنو په مخه د راپور  کال پورې ، ل۱۳۹۳تر  )4

 .وركوني يو شفاف سيستم برابرول او پراختيا وركول كيږي
معي�ارونو  نړيوال�وکتنې يا تفتيش ي�و داخل�ي سيس�تم د  کاله پورې د بيا  ۱۳۹۳وزارت پالن لري چي تر 

ل ك�ال پ�وري ب�ه د پ�وهني وزارت وك�ولي ش�ي څ�و پ�ه ۱۳۹۳ت�ر . پر بنسټ پراختيا او تطبيق ي�ي ک�ړي
سيس�تم د پراختي�ا اص�لي موخ�ه، پ�ه سيس�تماتيک  دتفپ�يش او وڅ�اري  كلنى توګه د پوهني ټ�ول رياس�تونه

پ��ه مرک��زي  دىډول د م��الي ک��ارونو ، ت��دارکاتو ، ګم��ارل ، اداري ، خپرون��ي او د اداري فس��اد پ��ر وړان��
د ترسره شو څارنو پر اساس يو  وزارت په پام کې لري څو  .کتنې دي اواليتي سطحو کې تفتيش او بيا

چي د تفتيش السته راوړني به د دى ل�ه . وركوني د تفتيش د پيلو لپاره تيار كيړي شفاف سيستم  د راپور
ممك�ن ده چ�ه . خوا د پوهني وزير يا ټاكل شوي شخص ت�ه تي�اريږي او الزم اق�دامات ب�ه ت�ر س�ره كي�ږي

قض��يه څ��ارنوالي پ��وري ورس��يږي او ي��ا د خفيف��ه تخلف��اتو پ��ه ص��ورت ك��ي خ��اطي ش��خص ت��ه هش��داريه 
 .يه ئى د بشري نيرو په ډيتابيس كي درج شي وركړل شي او دوس

 
 :تراتيژيکې اړيکېس: شپږمه برخه

Uجزئي موخې 
 پلي کول پراختيا او واړيک وستراتيژيک د کال پورې د پوهنې وزارت ل۱۳۸۹تر  )1
پاليسيو ، پالنونو ، پرمختګونو او شته مسايلو په اړه اړين مواد جوړ او  عامه خپراوي لپاره د د )2

کې نړيوالو خپرونو  فرانسونو کې په مرکز او والياتو  او همدارنګه په معتبروپه مطبوعاتي کن
 .خپاره شي

کال پورې ، د همغږي او مشورتي ورکشاپونو خپروني په الر اچول د والياتو له  ل۱۳۹۳تر  )3
 .سرته رسيږيبه په هرو دريو مياشتو کې مسؤلينو سره 

هر كال پر  مسئولينو سرهلسواليو د پوهنې ووالياتو او همغږۍ ورکشاپونو طرحه د  ربعوارو د )4
 .مخ وړل كيږي
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د تعيين ش�و موخ�و . د ښوونيزو خدماتو كيفيت د وزارت د صحيح اجرا كولو پالنونو پوري اړيكه لري 
ته او د مرستو په تيارولو كي هم ستونزي موجود دي ، نو له همدى امله يو اريكتيائي او اط�الع رس�اني 

د  پرمختګون�و ، او څ�و وك�ړي ش�ي الزم معلوم�ات د پاليس�يو، پالنون�و،. لي�دل كي�ږ ي�و مك�انيزم ت�ه اړتي�ا
د دى ميك�انيزم د جوړي�دو . د زيربط ارګانونو د السرس�ي لپ�اره تي�ار ك�ړي  شته مسايلو  په اړه پوهنې د

ني موخي د زده كوونكو ، وليدينو، خلكو، مرستندونه هيوادونو د اعتماد جلب كول او د افغانستان د پ�وه
نو له دي امله وزارت په پام ک�ې ل�ري څ�و اړي�ن م�واد د پاليس�يو ،  څخه د هغوي د مالتړ جلب كول دي 

ش��ته مس��ايلو  پ��ه اړه پ��ه پ��وهنې ک��ې د عام��ه پ��وهني لپ��اره ج��وړ او  پ��ه م��نظم ډول پ��ه  پرمختګون��و ، او د
للي  چاپيزو خپرونو کې مطبوعاتي کنفرانسونو کې په مرکز او والياتو کې خپاره  او په معتبرو  بين الم

 .چاپ شي
واليت�ي او  همدارنګه، وزارت پالن لري څو د همغږي او مشورو پ�ه مقص�د د پ�وهنې ل�ه غي�ر مرک�زي،

ورکشاوپونه ترتيب کړي ، څو غير له همغ�ږي ج�وړونې مياشتني ولسواليو  په  سطحو کې منظم څلور 
راتيژي ل�ه غي�ر مرک�زي س�طحو س�ره ګ�د د پوهنې په اړه په تصميم نيولو ک�ې ، د وزارت پاليس�ۍ او س�ت

 .کړي  
 

 :مغږي او مديريته: اوومه برخه
Uجزئي موخې 

،  اداري کړنالري، مالي او تدارکاتو څخه ېکال پورې له ټولو تقنيني اسنادو،  اليح ل۱۳۹۳تر  )1
 بيا کتنه وشي

 د پوهني وزارت د پراختيائي بورد منظمو دورئي ناستو جوړيدل سازماندهي كيږي )2
او بيا کتنه د ستراتيژيک مديريت د پراختيايي خپرونو په عملياتي پالنونو کې  په  کلني جوړونه  )3

 ډول
 د څلور پوړيز او کلنيو راپورونو ترتيبول )4
 .يک  مديريت د پراختيايي  پروژو او  فعاليتونو  شپږ مياشتينۍ  مرور او ارزيابيد ستراتيژ )5
 

چ��ي داس��ې ن��ور، ، م��الي ، ت��دارکاتي ، خ��دماتي او  ټ�ول تقنين��ي اس��ناد س��ره ل��ه اداري ل��وحي او ک�ړنالري
د تقنيني اسنادو بيا  .ږي په روانه توګه  تر بيا کتني او ليدني  راځي يک اداري او مالي مديريت پورې اړ

دغ�ه تقنين�ي اس�ناد . يد ډولن�کتني څخه موخه ، د اداري سيستمونو اهميت  او د کړنالرو ساده کول او ل
 .پر وړندې خپرٻږيه د خلکو ببپاڼي څخه ٻالرو سره د پوهنې وزارت له و منظم کېږي او له مختلفو

د پوهني پراختيائي جلسي پ�ه مياش�تنى توګ�ه ترس�ره كي�ږي څ�و د پاليس�ٮو اړون�د مس�ايل، د پروګرامون�و 
اړونده نوي مس�ايل ،د م�الي او بوديج�وي اړتي�اوي او د پ�وهني د د س�هم اخس�تونكو ت�ر م�نځ همغ�ږي ت�ر 

د دى بورد د نظر الندي به كاري تخنيك�ي ګروګ�اني ج�وړي ش�ي او پ�ه م�نظم . نيول شيڅيړني الندي و
ډول به جلسي تشكيلوي څو د تخنيك�ي مس�ايلو اړون�د پروګرامون�ه د ب�ورد پ�ه جلس�و ك�ي ت�ر خب�رو ات�رو 

 .او په اړه ئى الزم تصميمونه ونيول شي. الندي ونيول شي 
) د چټك�و فع�اليتونو د وارس�يو ابتك�ارات( لملل�ي س�طح لك�ه د پوهنې مالي او بوديجوي فعاليتونه پ�ه ب�ين ا

FTI  د پوهنې د پرمختي�ايي ب�ورډ د مالت�ړ الن�دې د افغانس�تان د پ�وهنې د پروګرامون�و د بس�پنه وركول�و
 .لپاره د پام وړ ګرځي

دغه خپرونه لکه د وزارت د نورو خپرونو په څير، د خپروني د وضعيت د تحليل  پر بنسټ د پرمختګ 
فعاليتونو د ګټي او د پ�وهنې مل�ي س�تراتيژيک پ�الن س�ره س�م ، کلني�ز عملي�اتي  پالنون�و ت�ه پراختي�ا  او د

د پرمختګ او س�تونزو راپ�ور د عملي�اتي پ�الن   ېپه پاي کې د خپرون و دريو مياشتوورکوي ،  او د هر
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. سپارل کېږيپر بنست جوړ  او ترتيب  او  د پالن او ارزيابۍ عمومي رياست او د وزارت مشرۍ ته 
او د هغ�ه ل�ه پ�ايلي . همدارنګه د خپروني شپږ مياشتني فعاليتونه تر دقيقي ارزيابۍ او بيا کتني به راش�ي

 .استفاده وشي  ېڅخه به د بيا کتني او دعملياتي پالنونو په پراختيا کې تر
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 او ارزونه څارنه تطبيق،   :څپرکې څلورم 
 

چې د پوهنې وزارت په هغه صورت کې کوالى شي په دې ستراتيژيک پالن کې يادو شويو  روښانه ده
 اټکل چې فعاليتونه په ښه توګه تطبيق شي او پروژې د دې موخو په لوري اندازه او ورسيږيموخو ته 

  .شي او د امکان تر کچې هوارې شيژندل يوپوپېژندل د هغه پر وړاندې ستونزې او ننګونې  .شي

 
 :ق تطبي

 
 :د تطبيق مسئوليتونه او جوړونه 

د پوهني ملي استراتيژيك پالن د پراوګرامونو او د هغو د ترسره كي�دو ځ�انګري س�اختار پ�ه مل�ي 
 .او واليتي سطح ځانګړي كړي دي

 .شوي دي یځاځاي پر  یځاځاي كي ) فرعي پروګرامونو ۱۰شامل د (چي پنځه پرګرامونه 
ربوطه  فعاليتونو ك�ي  ټاك�ل ش�وي دي چ�ي پ�ه معلوم�ه توګ�ه چي  ځانګري اهداف او مقاصد په م

يوبل سره اړيكه لري او كه په پوره توكه تمويل او ترسره كړي وي وزارت  كولي شي چي خپل 
 .لوي او متوسط اهدافو ته په ملي او واليتي سطح السرسي پيداكړي

دي غور او بيا كت�ل ش�وي د اصالحات اداري د پروګرام د پلي كيدو له خوا ،د وزارت ساختار بان
دي تر څو وكولي شي د كارونو له تقراره څخه مخنيوى وشي او په ملي او واليتي سطح همغږي 

او طرحه شوي پراوګرامونه په استراتيژيك پالن كي هم د موجوده ساختار س�ره .پراختيا ومومي 
 .پوره سمون لري 

احت�وا ش�ؤ پروګرامون�و  د پ�ر م�خ  ۵د پوهني د وزير د نظر الندي، پنځ�ه مع�ين ص�احبان د پ�الن 
چ�ي . رياستونو پوري د نظر الندي ل�ري ۸نه تر  ۳وړلو مسئوليت په غاړه لري او د هر معين د 

هر يو رياست د اټكل شؤ فعليتونو ترسره كيدل په يو د فرع�ي پروګرامون�و ي�ا د ي�و پروګ�رام ي�وه 
خ�اص م�ديران  ۵س د نظر الندي او په هر واليت كي د واليت د پوهني رئي. برخه پر غاړه لري

او بالخره ښونځى د روزني�زو . مسئوله  د پالن د پنځه پروګرامونو د تر سره كيدو لپاره لري)۶(
 .پراوګرامونو د عملي ترسره كيدو مسئول د ښونځيو د شوراو په همكارى سره دي

اري موافق�ه غيرى دولتي سازمانونه هم په قانوني چوګاټ كى موجود او د پ�وهنى وزارت د همك�
او خصوص�ي . ليك د امضا او تائيد  ورسته به د اس�تراتيژيك پ�الن پ�ه پل�ي كي�دو ك�ي ون�ډه واخل�ي

د موج�ودو مق�ررو ) ۷(سكتورونه هم  د قرارداد د امضا له طريقه د خاصو خدمتونو په جوړول�و 
 .چوكاټ كى ونډه واخلي

او مسلكي زده كړو، سواد زده ك�ړي اداري او م�الي، د عم�ومي  د زده كړي د پراختيائي نصاب او ښوونكي د روزني ، تخنيكي) ۴(
 .او اسالمي زده كړو معينان

د اس�تراتيژيك م�ديريت (وزي�ر د اړيك�و ي�و مس�ئول ټ�اكي، چ�ى د پ�وهني ادارى پروګ�رام د دري�م فرع�ي پروګ�رام مس�ئول ب�ه وي) ۵(
 )پراختيا

د تخنيك�ي او مس�لكي زده ك�ړو م�دير، د س�واد زده ك�ړي عم�ومي د عمومي او اسالمي زده ك�ړو م�ديران، د دارالمعلم�ين رئ�س، ) ۶(
 .مدير ،او اداري او مالي عمومي مدير

 .  د خصوصي ښونځيو د مخكي وړلو او تآسيس مثال لپار، د ښونځيو د جوړولو د اجناسو او خدماتو مساعدول )۷(
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 :عملياتي پالنونه او كلني بوديجه

كلني بوديج�وي پ�الن چ�ي د هغ�ي ك�ال ځ�انګري دا استراتيژيك پالن به په عملياتي او 
دغه پالنونه د يو مشاركتى پروسي له الري د واليت�ي . موخي په بر كي لري بدل شي

پ��وهني رياس��ت او د ولس��واليو دم��ديريتونو او د مرك��زي رياس��تونو پ��ه حض��ور ك��ي 
هغوي به مسئوليت ولري څو د هغي كال پروګرامونه تعيين او فعاليتونه ئي . تياريږي

د پ��الن او ارزون��ي رياس��ت ه��م پ��ه دى برخ��ه ك��ى، زده ك��ړه ني��زه او . ځ��انګړي ك��ړي
 . وړتيا جوړوني پروګرامونه، چوكاټونه، فرمتونه او نور الزم الرښودونه تياروي

عملياتي پالنونه او كلني بوديجه مخكي له دى ن�ه چ�ي د مالي�ه وزارت ت�ه تس�ليم ك�ړي 
ب��ين الملل��ي همك��ارانو س��ره د پ��وهني پ��ه  د پ��وهني د پراختي��ائي ب��ورد ل��ه الري د. ش��ي

د مالي�ه وزارت ل�ه خ�وا د ب�وديجي د تعي�ين څخ�ه . ساحه كي په اشتراك ايښودل كيږي
وروسته ، واليتي او ملي عملي�اتي پالنون�ه دوه�م ځ�ل لپ�اره د تعه�د ش�وي ب�وديجي پ�ر 

 او د وزارت د تائيد څخه وروسته د پروګرامونو مسئولينو ته. اساس پري غور كيږي
 .په مركزي او واليتي راستونو كي خپراوي وركول كيږي

 :يتونو تطبيقد پروګرامونو او فعال
د پ��الن د موفقان��ه ت��ر س��ره كي��دو لپ��اره لم��ړي ګ��ام ص��حيح درك د هغ��ي ن��ه او د هغ��ي د ترس��ره كي��دو د 

د پ��الن او ارزون��ى رياس��ت اس��تراتيژيك پ��الن پ��ه مل��ي ژب��و تي��اركړي او د . موج��ودو س��رچينو څخ��ه دي
او د ي�و پراختي�ائي سيس�تم ل�ه الري ، د .  كزي او واليتي روساو لپاره زده كړه نيزه جلس�ى براب�رويمر

د دي څخه ډاډ ت�ر الس�ه ك�ول چ�ي . وزارت ټول كاركونكي هم د هغوي د روساو له خوا زده كړه ګوري
پ�الن د  ټولو رياستونو او كاركونكو ئي د محوله دن�دو څخ�ه ص�حيح درك الس�ته راوړي دي، د عملي�اتي

 .پراختيا څخه وروسته هم مشابه زده كړه نيزه پروګرامونه په الره اچول كيږي
د استراتيژي او عملياتي پالنونو د ښه پلي كيدو لپ�اره ب�ه، د والي�اتو او ولس�واليو د پ�وهني ادارات�و ت�ه ال 

څ�و چ�ي د  ه�ر. دير اختيارونه وركړل شي او سمحال به د څارني ظرفيتونه په مركز كي وړتيا وك�ړي 
پروګرامونو مجرايان د ال زياتو تصميمونو په نيول�و ك�ي ون�ډه واخل�ي ، د هغ�وي د مس�ئوليتونو احس�اس 

 .زياتيږي او د ستونزو د حل لپاره به زياتي هڅي وكړي
د پالن د ترسره كيدو په برخه كي مهمترين عمل، د مركز، والي�اتو، ولس�واليو او ښ�ووځيو پ�ه س�طحه د 

د پ��وهني وزارت د سيس��تمونو د پرمختي��ا لپ��اره، د ولس��واليو او واليت��ي . پياوړتي��ا دهخ��دماتو د تي��ارولو 
دفترون��و لپ��اره د ك��افي ك��اركونكو برابول��و، د وزارت د ك��اركونكو او د ښ��ونځيو د مس��ئولينو روزن��ه پ��ه 

ي، په مركز او والياتو كي به د مال. اړوندو موضوعاتو كي، او د تخنيكي مرستو څخه زياته كټه واخلي 
لوژيستيك او تداركاتو سيستم ته خاصه توجه وشي او د پروګرامونو د موخو او د ښه وړتيا په مخه به د 

 .كمپيوټري سيستم او پياوړوكاركونكو څخه كار واخستل شي 
د غي���ري دولت���ي س���ازمانونو او خصوص���ي س���كتورونو د وړتي���ا لوي���ه ګټ���ه اخس���تنه ي���و اص���لي عم���ل د 

همدارنګه د پ�وهني وزارت تموي�ل ك�ونكي هڅ�وي ت�ر . رياليتوب لپاره دياستراتيژيك پالن د پلي كيدو ب
څو سيميزو ظرفيتونو ته پراختيا وركړي او د هغ�و ن�ه د تموي�ل ش�ؤ پ�روژو د پل�ي كي�دو لپ�اره د بهرني�و 

د پوهني وزارت ځانته په استثنايى او زماني شرايطو كي چي په . پرمختيائي بوديجي له الره ګټه واخلي
كي دننه الزم تخصص وجود ونه لري، د بهرنيو شركتونو له خوا د پروګرمونو ترسره كي�دل افغانستان 

 . ييد ويأت
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همدارنګ��ه د پ��وهني وزارت د داخل��ي پراختي��ائي ب��وديجى ل��ه كان��ال څخ��ه او د قراردادون��و، خصوص��ي 
رى ګټ��ه س��كتورونو او غي��رى دولت��ي س��ازمانونو ل��ه الري  د زده ك��ړه ني��زه خ��دماتو د برابرول��و لپ��اره ت��

 .اخلي
د دى پ��الن د ښ��ه پل��ى كي��دو لپ��اره، د پ��وهني وزارت د بي��اال بيل��و برخ��و ت��ر م��نځ ، د پ��وهني وزارت او 

 .همكارو موسساتو ترمنځ  په مركزي او واليتي سطحه همغږي د مشتركو جلساتو له الري زياتيږي
په مرك�ز اوالي�اتو  ترس�ره  دننه د پروګرامونو او بيالبيلو پروګرامونو تر منځ همغږيزه هفتوارى ناستى

د ښوونكي د روزني او او د تخنيكي او مسلكي زده كړو رياست، د لوړو زده كړو وزارت، كار .  كيږي
او اجتماعي امورو، شهدا او معلولينو او همدارنګه مستقل رياس�تونه چ�ي د پ�وهني پ�ه س�كتور ك�ي دي د 

او ه��ر څل��ور مياش��تو ك��ي ب��ه د ه��رى مياش��ت .ني��ږدي همغ��ږي س��ره ب��ه دغ��ه پروګرامون��ه پل��ي ك��ړي
 .پروګرامونو همغږيزه ناستي د ټولو دخيلو ارګانونو په اشراك سره ترسره كيږي

 

 :رسكونه او كمښتونه
او د ماش�ومانو السرس�ى ښ�ووني  كي په پلي كيدود  په بعضي والياتوپه پلي كيدو د پروګرامونو  ناامني

رت ب�ه پ�ه دوام�داره توګ�ه د ښ�ونځيو ش�وراګانو ت�ه او وزا.  ثيرات اچ�ويأمنفي ت أاو روزني باندي رسم
او ځايي خلكو ته به د ښونځيو په امنيت كي ونډه وركوي سيميزه ښوونيز پروګرامونه . پياوړتيا وركوي

هڅوي او په ناامن�ه س�يمو ك�ي د ښ�وونيزه پروګرامون�و څخ�ه مالت�ړ ك�وي ت�ر څ�و د ماش�ومانو السرس�ي 
 .پوهني ته تضمين شي

ك�ي مسلس�له تغي�رات او منف�ي ت�اثيرات پ�ه  يي�د وزارت پ�ه رهبر ـأه ټول�و خصوص�پ� سياسى بى ثب�اتي
د وزارت توانمندي او د سيستم پياوړتيا كولي شي چ�ي پ�ه دى . ادارى او د پالن د پلي كولو پرمخ اچوي

 .برخه كي موجوده  خطرى مخ په كميدو كړي
د انجون��و ش��موليت ت��ه  پ��ه جن��وبي س��يمو ك��ى أاو د ښ��ځينه ښ��وونكو كمښ��ت خوصوص�� ټ��ولنيزه فض��ا

د انجونو د زده كړو په اړه د عامه خپراوي پروګرامونه . په منځنيو دورو كي كمښت وركوي أخصوص
د م��ذهبي س��يميزو خلك��و ل��ه الره د انجون��و د ښ��ووني او روزن��ي او پ��ه ښ��ونځيو ك��ى د ال زي��اتو ښ��ځينه 

څخه بلل كيږي چي وزارت به ئي ښوونكو د ګمارلو د اهميت په اړه د خلكو خپراوي د هغو استراتيژيو 
 .د خطرو د كمولو لپاره په الره واچوي

به بعضي فقيري كورني دى ته واداري كړي تر څو خپل ماش�ومان د ښ�وني پ�ر ځ�اي  اقتصادي شرايط
وزارت د ماش�ومانو د حقوق�و پ�ه . كاركولو ته وهڅوي او ماشومان ئي د ښوني د نعم�ت ن�ه مح�روم ش�ي

ونه په الره اچوي او د مور او پالر په همكاري به هغوي لپ�اره قرطاس�يه او اړه عامه خپراوي پروګرام
 . خواړه برابر كړي تر څو بي وزله كورني وهڅول شي څو خپل ماشومان ښونځيو ته وليږي

او د هغوي  مي�ل ن�ه درل�ودل روس�تايى س�يمو ك�ي د ت�دريس س�ره ، پ�ه  نشتوالي ود ماهري بشري قوا
نوله دى كبله به د پوهني وزارت . ګرامونو برابرول د تاثير الندي راوليهغي سيمو كي د ښوونيزه پرو

د مالي��ه وزارت او اداري اص��الحاتو كميس��ون پ��ه ن��ږدي همك��اري س��ره هڅ��ه وك��ړي ع��الوه د زي��اتي 
 .تنخواګانو نه واليتي تشويقي تنخواګاني او نوري تشويقي پيسي د ښځينه ښوونكو لپاره برابري كړي

وديتونه او د دولتي بوديجي نه د بهر د اټكل وړ تمويالت، به د باكيفيته زده كړو ته د دولتي بوديجي محد
د پوهني د پراختيايي ب�ورد ل�ه الري ب�ه، د پ�وهني وزارت پ�ه .  په السرسى باندي منفي تاثيرات واچوي

 پارالمان كي هڅه وكړي او د ماليه وزارت او دونرون�ه ب�ه وهڅ�وي چ�ي د پ�وهني او لمړيت�وب لرونك�و
 .پروګرامونو لپاره په د عرصه كي كافي سرچيني برابري كړي
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 :څارنه او ارزونه

 
د ارزون��ي او فع��اليتونو د ترس��ره كي��دو څخ��ه د الس��ته راوړل ش��و پ��ايلو س��اتنه د پ��الن د پروس��و ن��ه او د 

مراقب��ت او ارزون��ه بيالبي��ل . پروګرامون��و او د اص��لي او پرمختي��ايي پ��روژو د ج��زو الينفك��ي څخ��ه ده
 .ونه مګر پوره هم دي نقش

او پراختيايي  OECDد پوهني وزارت د ساتني او ارزوني څخه د همكاري سازمان او اقتصادي پراختيا 
 :غوره كړي او د هغي نه كار اخلي DACمساعداتو كميته تعريف

دوام��داره فعالي��ت دي چ��ي د ځنګ��ړي ش��ؤ شاخص��ونو پ��ه اړه م��ديرانو او اړون��ده جوانب��و لپ��اره د څارن��ه 
أ د پرمختيا برابري او السرسي پرمختيا او ماتيك ارقامو او معلومات د راټلولو له الري ، خصوصسيست

 .موخو ته په استفاده د تخصص شوي بوديجي څخه معلومات برابر وي
او منظمه څارنه د غيري جانبدارانه پروژو، پروګرامونو يا پاليسيو څخه د ترسره كيدو يا پ�وره  ارزونه

د اړتي�او د اه�دافو د اړيك�و . په ش�مول د طراح�ي، پل�ي كي�دو، او د هغ�و د پ�ايلو څخ�ه دهكيدو په حال كي 
برابروالي موخه ، موثريت ، اقتصادي صرفه، د پروژو اوږدمهال�ه او دم�داره تآثيرات،ي�ا پاليس�يو څخ�ه 

س�ه ارزونه بايد معتبر او د ګټي وړ معلومات برابر كړي تر څو وك�ولي ش�ي د تص�ميم نيول�و پ�ه پرو. ده
 .كي د زده كړه شؤ تجاربو څخه د ګټي اخستني الره برابره كړي

 :د استراتيژك پالن څخه ارزونه او څارنه درى اصلي عنصر په بر كي لري
د راپورون�و د برابرول�و ل�ه الري پ�ه ط�ول د . د پرمختيا څخه څارنه د ځانګړي شؤ موخو په مقابل ك�ي 

ري برخي د عملكرد په الره ك�ي معلوم�ات  ځنګ�ړي ش�ؤ كال او پاى د كال كى چي پكي  د پروګرام د ه
موخو ته په توجه سره په بوديجه او كلني پالن كي وي دغه ك�ار د پ�وهني مل�ي اس�تراتيژيك پ�الن دلوي�و 
موخو په رڼا كي ترسره كيږي چي په لمړنيو پايلو، فعاليتونو او اړتياو باندي د هر مالي كال لپاره تبديل 

 .شوي دي
ر اخستني څخه څارنه يا بوديجي ته توجه ، د لګښتونو پ�ه اس�اس نس�بت د پروګرامون�و د د سرچينو د كا

د تمويالتو څخه ګټه اخستنه چي خپ�ل تم�ويالت د  ډونرانو ، جمله د هغو ته  عادي او پراختيايي بوديجي
 .پراختيايي بوديجي له الري اعمالوي

د پ�وهني وزارت د . ونډه اختسنو څخه څارنه د دولت د بهرنى بوديجي له الري د پراختيايي همكارانو د
پ��وهني د پراختي��ايي ب��ورد د غ��ړو پ��ه همك��اري د پ��روژو او هغ��ه تم��ويالت چ��ي د بهرني��و پراختي��ايي 
همكارانو له الري د دولت د بوديجي نه اعماليږي د دوى لپاره د څارني او راپور ورك�وني فرمتون�و ت�ه 

ان د مل��ي پراختي��ايي اس��تراتيژيك پ��الن د پروګرامون��و د پراختي��ا ورك��وي، راپ��ور وركون��ه ب��ه د افغانس��ت
هغه راپورونه چي د پراختي�ايي همكارانون�ه د پ�وهني پراختي�ايي ب�ورد الس�ته . ساختار سره همغږي وي

 .راوړي دي توحيد وركوي
 

 راپور وركونه 
 

اړتيا وړلستونو  او رؤسا او د هغی  نوری بيال بيلی برخی د څارنی پالنونه او د د پروګرامونو مسئولين
. څارونکی د ښونځيو د کتنو په وخت کی ، اجراٻی مديران د څارنی الندی  نسی . چک کول برابروی 

او هغه په خپل وخت . او ډاډ حاصلوی چی پرسونل د پالن ټولی سطحه په صحيح توګه درک کړی دي 
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ب�ه اړه ي�و راپ�ور چمت�و او وروسته د پرمخت�ګ چالش�ونو . او د موجوده الرښودنو سره سم تر سره کوي
او په وروستی ليدنو کی هغوی د ک�ار کړن�و څخ�ه ډاډ حاص�لوي ، پرس�ونل ت�ه خپ�ل نظ�ر وړن�دی . کوي

مياش�تنی راپورون�ه د پروګرامون�و او فع�اليتونو د پ�وهنی د . کوی او اړون�ده م�ديرانو ت�ه راپ�ور ورک�وي
او د . مل��ی ص��طحه تس��ليمېږیواليت��ی رؤس��او ل��ه خ��وا چمت��و ش��وی او د پروګرامون��و مس��ئولينو ت��ه پ��ه 

واح��د . پروګرامون��و رؤس��ا ه��م راپ��ور  خالص��ه ک��وی او د پ��الن او ارزون��ی رياس��ت ت��ه ي��ی تحويل��وی 
 .راپورونه په مياشتنی توګه تياريږی او د ټولو پروګرامونو په الس کی وړکول کيږی 

ره متحد او يوځای کيږی دری مياشتنی پراختيايی راپور د هر پروګرام لپاره تيار او د يو واحد راپور س
او دغ�ه . مالی رياست هم خپل څلور مياشتنی راپور د پروګرامونو د لګښتونو  پ�ه برخ�ه ک�ی تي�اروی . 

 .راپورونه ځانته د کورنی ګټی اخستنی لپاره تياريږی
دويم دری مياشتينی راپور هم د يو شپږ مياشتنی راپور به توګه د پرمختګونو او لګښتونو څخه تياريږی 

د وزارت رهب��ر او د پروګرامون��و، پالنون��و او د ب��وديجی  لګښ��ت رئس��انو  ، چالش��ونه او پيش��نهادی . 
په دی څارنو کی د راتلونکی . حلونو الری د څارنی الندی نيولی او پالن او کلنی بوديجه اصالح کوی 

ر د ټول�و اړيکتي�ايی دا شپږ مياشتينی راپو. کال د عملياتی  پالن د جوړولو لپاره هم پيشنهادونه تياريږی
 .خواو سره شريکيږی 

دغ��ه ت��يم ب��ه پ��ه دري . د پ��الن او ارزون��ي رياس��ت ه��م د څ��ارني او ارزون��ي ي��و مرك��زي ت��يم براب��روي
پلي  مياشتنيو توګه د خاصو پروژو د څارني ماموريت لپاره الړ شي څو د فراهم شؤ راپورونو د واقعي

د تايي او څارني راپورون�ه ب�ه . رسي او تاييد كړيكيدو پايلى دپروګرامونو د مسئولينو له خوا بر
همدارنګ�ه دغ�ه راپورون�ه د پروګرامون��و . د ت�يم ل�ه خ�وا تي�ار او د وزارت پ�ه رهب��ري برابري�ږي

 .مديرانو ته هم ليږل كيږي تر څو د پروګرامونو د ښه پلي كيدو لپاره د دى نه كار واخلي
پراختيا وركړي چ�ي د دوي�م اس�تراتيژيك  (EMIS)وزارت به د پوهني اداري معلوماتي سيستم ته 
دا ي��و مه�م ګ��ام د څ��ارني او ارزون��ي د ي��و ج��امع . پ�الن د پراختي��ا لپ��اره د كاراخس��تلو وړ وګرځ��ي

سيستم د پراختيا په مخه دي او هڅه كيږي تر څو د معلوماتو كيفيت او په وخت وړان�دى ك�ول پ�ه 
ون�و ك�ى ت�ذكر ورك�ړل ش�وي دي چ�ى د پروګرام ۵همدارنګ�ه پ�ه . دى سيستم كى پراختيا ومومي

پوهني اداري معلوماتي سيستم به د واليتو په سطح هم پراختيا ومومي تر څو معلوم�اتو د راټول�و 
همدارنګه، د دى سيستم ن�ه ب�ه خاص�ي برخ�ي د . پروسه ال غښتلى كړي او پراختيا ورته وركړي

 (AFMES)اتو د م�ديريت سيس�تمد افغانستان د م�الي معلوم�. خاصو رياستونو لپاره پراختيا وكړي
ب�ل ابتك�ار دې چ�ى د ه�م ي�و  (BPEST) او د پالن جوړوني د پيګيرۍ سيس�تم او د ب�وديجى لګښ�ت

 .ارزښت وړ معلومات د څارني لپاره برابروي
خاص تحليلي ګزارش�ونه ب�ه د دى سيس�تم د معلوم�اتو پ�ر اس�اس تي�اريږي چ�ي د تص�ميم نيول�و او 

 .تلي شيبررسي په اړه به ترى كار واخس
د كلن��ۍ لګښ��تونو ي��و ج��امع تش��ريحى راپ��ور ب��ه ج��وړ ش��ي چ��ي د پ��الن د پل��ي كي��دو پراختي��ايي 
برابروالي به د هر پروګرم د مخو په مقابل او هم چالشونه، درسونه او د پلي كي�دو څخ�ه حاص�له 

د كړن�و كلن�ي راپ�ور ب�ه ، رامنځت�ه ش�وي تغي�رات پ�ه ځ�انګړي ش�ؤ . تجربات به په برك�ي ونيس�ي
درس�ي خون�و  -زده كوونكو ته، د زده كوونكو نس�بت –كى لكه شموليت ، د ښوونكو نسبت موخو 

د . ته، د ازمويني پايلي او د زده كوونكو د ښونيزو پراختي�ا ت�ه ب�ه ن�ور اړون�د معلوم�ات راوښ�ائي
دى راپور نه به په عنوان د اصلي الرو چارو د څيړني، د فرعي او اص�لي پروګرامون�و د كړن�و 

دغه ګزارش د ون�ډه اخس�تونكو لپ�اره لك�ه د . زونو د سنجيش په منظور د كار وړ ګرځيد ټولو ار
دا راپور به د پ�وهني وزارت . پوهني همكاران، د اقتصاد وزارت، ماليه او پارلمان ته برابريږي

همدارنګ��ه وزارت ب��ه د تحقيق��اتو او . د وي��ب س��ايټ ل��ه الري د خلك��و پ��ه اختي��ار ك��ي ورك��ړل ش��ي
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تيا په صورت كي د ښووني او روزني د الزياتو كاركړنو د ارزون�ي او څ�ارني پ�ه مطالعاتو د اړ
 .منظور د اړوند ځانګړي شؤ موخو به په دويم استراتيژيك پالن كي تر سره كړي
دا تفت�يش ب�ه د . د افغانستان دولت د عمومي تفتيش او كنترول اداره به كلني تفتيش ت�ر س�ره ك�ړي

د تفت�يش كلن�ي راپ�ور ب�ه د شپږمياش�تو پ�ه وخ�ت ك�ي . برك�ي ول�ريمالي او تفتيش ټول مسايل پ�ه 
 .وروسته دمالي كال د پاي نه برابرشي

 
 :جلسى

د پ��وهني د پراختي��ائي ب��ورد مياش��تنۍ جلس��ى س��ازماندهي ش��وي او د پ��الن د پل��ي كول��و ت��ازه راپ��ور ب��ه د 
لپ�اره شپږمياش�تينى  همدارنګ�ه وزارت ب�ه د دى ب�ورد د همغ�ږي. پوهني د همكارانو لپ�اره براب�ر ك�ړي 

وزارت د پروګرامون��و، غي��رى دولت��ي س��ازمانونو،  ېپ��وهنپ��وهني دا جلس��ات ب��ه د . جلس��ي ج��وړ ك��ړي
. خصوص��ي برخ��و او خ��ارجي تموي��ل كونك��و د كړن��و د عم��ومي څيړن��و پ��ه عن��وان ترتي��ب ك��ړي ش��ي

ور او ي�و شپږمياشتيني جلسات به متش�كل د ي�و جلس�ى د مخكين�ي م�الي ك�ال د پراختي�ائي څيړن�و پ�ه منظ�
د پ�الن د پرختي�ائي او . جلسى د راتلونكي ك�ال د ب�وديجي او ك�اري پ�الن د څيړن�ي پ�ه منظ�ور څخ�ه وي

څيړنو شپږمياشتي جلسات به د ميزان او عقرب په مياشتو كي تر سره شي تر څو وكولي ش�ي د پ�وهني 
عقي�ب د هغ�ى پارلم�ان د وزارت د بوديجي د برابرولو په اړه متخذه تصميمونه د ماليه وزارت ته او په ت

دولت د كلي بوديجي د برخي په عنوان پارلم�ان ت�ه ش�امل ش�ي پ�ه دى جلس�ه ك�ي كلن�ۍ ك�اري پ�الن او د 
استراتيژيك پالن بوديجه، د مخكيني كال د تفتيش راپور او د څارني هيئتانونه د څارنو لسته راوړن�ي او 

 . د څارني تحقيق او مرور كيږي
 

 :  الوړتي و وړتياد څارني د 
د پالن د پلي كولو د ارزوني او څارني سيستم وړتيا په بيالبيلو سطوحو د عملي الرښودنو او ښ�وونيزو 

عالو د هغ�و ن�ه ، د پ�الن او ارزون�ي رياس�ت د وړتي�ا د پراختي�ا او . پروګرامونو له الرى وړتيا ومومي
برخ�ه د ن�ورو رياس�تونو او د  خپراوي په مخه د ارزوني او څارني د پايلو څخه د كار اخستني لپاره يوه

 .تصميم نيونكو په منځكى فعاليت وكړي
همدارنګه به د پالن او ارزونى رياست د نورو پروګرامونو سره مرسته وك�ړي څ�و خپ�ل د ارزون�ي او 

منطق��ي  ۲متوقع��ه پ��ايلي، بالفاص��له پ��ايلي او ځ��انګړي ش��وى فعاليتون��ه د . څ��ارني سيس��تم غښ��تلي ك��ړي
اټ كي په منظمه توګ�ه د ګټ�ي اخس�تي وړ وګرځ�ي ت�ر څ�و وزارت وك�ولي ش�ي استراتيژك پالن په چوك

مفيد او په وخت معلومات د تطبيق د ښه والي او د پروګراونو د پالنونو د بيا لي�دنو لپ�اره د اس�تفادي وړ 
 .ونيسي

 
 :رسۍوامرور او  

څ�ه چ�ى مخك�ي براب�ر  په شپږ مياشتينيو جلسو كي د پالنونو ، د نظر وړ بوديجو او راپورونو ، او هغ�ه
عالوه د دى نه، د پوهني وزارت د مخكينى كلنى جلسى د . شوى اؤ په اړوند به ئي بحث او څارنه وشي

تص��ميم پ��ر اس��اس او د پ��وهني د پراختي��ايي ب��ورد پ��ه همك��اري د ش��پږ مياش��تيني جلس��ي څخ��ه مخك��ي ب��ه 
ى ارزيابي كړي او يا د پ�الن څارنى او مطالعات ترسره كړي تر څو استراتيژيك پالن اصلي متوقعه پيل

ن��ورى خاص��ى برخ��ى د څ��ارني الن��دي ونيس��ي، د مث��ال پ��ه عن��وان، د زده كوونك��و د زده ك��ړي د موقع��ه 
، د ب�وديجي ك�ارايى او مؤثري�ت تخص�يص ش�وي،  د پ�روژو د پايلى،د پوهني د خدماتو د پوښ�ښ مي�زان

دغ�ه څ�ارنى د .....). اره كي�ږي اواقتصادي صرفه والي په بهرنى بوديجى چى د تمويل كونكو له خوا اد
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وزارت نه بهرني نهادونو له خوا پلي كيږي او پ�اى ك�ى د معلوم�اتو د بيرون�ي س�رچينو پ�ه عن�وان ت�ر د 
همدارنګه د دى څارنو پايلي د ن�ورو م�واردو د پيژن�دنى پ�ه منظ�ور د . وزارت له خوا ګټه اخستل كيږي

د برابرولو لپاره د وزارت او تمويل كونك�و د اس�تفادي څارني او مراقبت لپاره او همدارنګه د معلوماتو 
 .وړ ګرځي

 

 :ارزونه
 

 :منځمهاله ارزونه
د دندو اليحه د پوهني د پراختيايي ب�ورد پ�ه ن�ږدى  ېارزونارزونى د پوهني وزارت د بهرنى منځمهاله 

زون�ه ت�ر به وګم�اري ت�ر څ�و منځمهال�ه ار) بيرون د وزارت نه(همكاري تياره كړي او بهرني مشاوران
سره او د ارزونى راپور چي شامل د پراختيايي ارزونى، تطبيق چالشونه توصيو او نظراتو كيږي تي�ار 

ب�ه د ايس�تراتيژي پ�الن د  (EDF)د ارزون�ي او پ�الن رياس�ت ب�ه د پ�وهني ي�و مراختي�ايي مجتم�ع . به شي
دغ�ه جلس�ى د . ر سره كړيتطبيق په نيمه دوره كي داير كړي څو د پالن د پلي كيدو منځمهاله ارزونه ت

پوهني د وزير رياست ته دايريږي اوپه هغي كي د وزير معيين�ان، د پ�وهني د رياس�ت رئيس�ان ، تموي�ل 
د حاص�له . كوونكي نماينده ګان، غيري دوالتي او عمومي نهادونه او تمويل ك�وونكي ب�ه اش�تراك وك�ړي

مقايسى، د پالن د تطبيق د نيمه وروستى پايلو پر اساس  د استراتيژيك پالن د اصلي او فرعي موخو په 
دورى لپ��اره د اړتي��ا پ��ه ص��ورت ك��ي ب��ه د بي��ا څيړن��ي وړ وګرځ��ي او د وروس��تني اس��تراتيژيك پ��الن 

  .جوړوني لپاره به د استفادي وړ وګرځي
 

 :وروستۍ ارزونه
راختي�ايي ستراتيژيك پالن د پلي كيدو وروستى ارزونه د پالن دپلي كيدو دورى په پاى ك�ى د پ�وهنى پد 

پ�ه دى .د دى ارزونى د ترسره كيدو لپاره بهرن�ي مش�اوران ګم�ارل كي�ږي. مجتمع له خوا تر سره كيږي
ارزونه كى د استراتيژيك پالن متوقعه پايلى په ارتباط د ښووني او روزن�ي كل�ي وض�عيت پ�ه افغانس�تان 

و د څارن�ه او امع�ان كي بررسي شي او د استراتيژيك پ�الن د پل�ي كي�دو څخ�ه حاص�له تجرب�ى او درس�ون
د ارزونى پايلى به عمآل په منظور د پراختيا، د وروستني استراتيژك پالن څخه د . نظر الندى نيول شي

د ارزون�ي وروس�تې راپ�و د دورى پ�ه پ�اى ك�ى پل�ي . پلي كيدواو څارني په اړه  د استفادي وړ وګرځ�ي 
و مقايسه، او د تر سره شؤ تحقيق�اتو پ�ايلى چي شامل د پايلو د څارنى، د پالن د پلي كيدو د دوه اخري كل

دغ��ه راپ��ور ش��امل د پروګ��رام د پل��ي كي��دو د پراختي��ا خالص��ى، چالش��ونو ، درس��ونو او حاص��له . كي��ږي
دغه راپور به د متوقعه پايلو د السته راړني او د اس�تراتيژيك پ�الن ل�وړ مدت�ه ت�آثيرات ب�ه . تجربو كيږي

و متوقع�ه پ�ايلو څخ�ه الس�ته ن�ه وي راغل�ي، عل�ت ب�ه ئ��ي ك�ه چي�رى ي�وه برخ�ه د موخ�و ا. م�نعكس ك�ړي
،م�دني ټولنى،تموي�ل )في�د ب�ك(دا راپ�و د خلك�و د . تشخيص او الزمى د حل الرى به ورته براب�رى ك�ړي
 .كوونكو او د پالن د پلي كيدو همكاران په بر كي لري

 
 :څيړنهموردي مطالعات او 

او بين���المللى تحقيق���اتي نه���ادونو  پ���ه د پ���الن او ارزون���ى رياس���ت د پوهنتونون���و او د مل���ي 
همكاري د پالن فعاليتونه يا برخه د بخشونونه چي وزارت ت�ه خ�اص اهمي�ت ل�ري د څ�ارنو 

دغه ارزونه به مؤثريت، كارايى او ثبات او د دى فع�اليتونو د پ�ايلو . او تحقيق الندى ونيسي
ى، د وزارت د اړون��دو دا پ��ايلى پ��ه منظ��ور د پاليس��يو څ��ارن. دوام ب��ه د توج��ه الن��دي ونيس��ي
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تحليل��ي پ��ايلى ب��ه دغ��ه رن��ګ ارزون��ي د وزارت د . اس��ترتيژيو د موخ��و پ��ه مخ��ه د اس��تفادي وړ وګرځ��ي
 .رهبري په السرسۍ كي ورګړي

 لګښتونه او بوديجه: پنځم فصل
 

ل کال د ملي ستراتيژۍ پالن اهداف، ستونزو او چيلينجونو ۱۳۹۳د پوهنې وزارت د : مصارف
 .موخې ډيرو لګښتونو ته اړتيا لري) ښوونه او روزنه د ټولو لپاره(  ته د السرسۍ او د

د پنځه کاله پخوا په پرتله د زده کوونکو د شمير د ډيروالي فشار او د پوهنې د کيفيت او تناسب 
 . د ال ښه والي غوښتنې ډيرې شوي دي

کوونکو څخه د خلکو غوښتنې د پوهنې وزارت د وس څخه لوړې دي ، همدارنګه د اوسنيو زده 
 . په راتلونکي کې توقع درلودل ډيرې پانګې اچونې ته اړتيا لري

وزارت ته پکار ده چې د نوو زده کوونکو لپاره مناسب ښوونيز چاپيريال برابر کړي، نوي 
ښوونځي جوړ کوي او ال ډير ښوونکي په دندو وګوماري، او بيا دا ټول وروزي ترڅو د پوهنې 

ې چارې ، زده کړې ، او همدارنګه داسې لنډمهاله بدلونونه رامنځته تدريس الرلوړ معيارونه د 
 . کړي چې اوږدمهاله اغيزې لري

د ښوونې او روزنې د کيفيت لوړول بې له دې چې د اليقه او په شرايطو پوره ښوونکو ته د 
جلبولو او ساتنې لپاره کافي معاش ورکړل شي هيڅ امکان نه لري، د هيواد په کچه د معاشونو 

 .ډيرول او د رتبو او معاشونو سيستم پلي کول ډيرې پانګې ته ضرورت لري
ددې لپاره اړينه ده چې د لويانو او کوچنيانو لپاره د په ښوونه او روزنه کې ډيره پانګه اچونه 

ښوونې او روزنې د لومړيتوبونو، د ډيموکراسۍ د پروسې او د خلکو د ټولنيز ګډون لپاره 
 . لري ځانګړی اهميت او ارزښټ

ښوونه او روزنه د هغه بشري سرچينو اساس جوړوي کوم چې د هيواد د اقتصاد د ودې لپاره 
 . ډير اړين دی او کوالی شي چې د سولې په رامنځته کولو کې او ټينګولو کې مهم رول ولوبوي

 

 :عادی بوديجه
ی د تنخوا ل کال ک ۱۳۸۸د معاشاتو محاسبه د موجوده کارکوونکو  شمير د ضرب په اساس په 

ښوونکو، ( به اوسط کی د رتب و معاش سيستم به اساس د کارکوونکو هری مجموعی ته 
په تنخواګانو کی زياتوالی د رتب او معاش . لپاره وړکول کيږي) مديرانو، او اداری کارکوونکو

موجوده کارکوونکی به د راتلونکو څلور کالو . سيستم به خاطر په جداګانه توګه محاسبه کيږي
ل کال نه دا پروسه ۱۳۸۸چی د . اوږدو کی د رتب او معاش سيستم تر پوښښ الندی راشي  به

 ۴زرو تدريسی کار کوونکو په ټول والياتو او  ۴۲ل کال کی په حدود  ۱۳۸۸.  شروع شوی ده
متباقی . زره غيری دولتی کار کوونکی په مرکز کی د دی سيستم د پوښښ الندی راغلی دی

کال پوری او  ۱۳۹۳تنه غيری تدريسی کارکوونکی به تر  ۱۲۵۵۴زره ښوونکی او  ۱۳۲
ل کال پوری د دی سيستم ۱۳۹۱ل کال نه تر ۱۳۹۰تنه غيری دولتی کارکوونکی به د  ۲۵۱۰۸

زده کوونکو ته او د زده کوونکو د شموليت د  -د ښوونکو نسبت. تر پوښښ الندی راشی 
. زره نوی کار کوونکي وګمارل شی ۱۶۵ی کالو په وخت ک ۵زياتوالی  په اساس به د راتلونکو 
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د نوی کار کوونکو د ګمارنی هزينه په جداګانه توګه د رتب او معاش سيستم پر اساس محاسبه 
 .شوی ده

 
 د نوي کارکوونکو د ګمارنی پالن: ۸جدول 

 لنديز
۱۳۸۷ 

 واقعي

۱ ۳۸۸ 

 اټکل شوی

۱۳۸۹ 

 اټکل شوی

۱۳۹۰ 

 اټکل شوی

۱۳۹۱ 

 اټکل شوی

۱۳۹۲ 

 اټکل شوی

۱۳۹۳ 

 اټکل شوی

 مجموع

۱۳۹۳-۱۳۸۹ 

 ۱۳۵٫۶۴۶ ۳۳٫۲۱۵ ۳۲٫۳۸۰ ۳۰٫۴۳۴ ۲۹٫۰۰۴ ۱۰٫۶۱۳   ښوونکی

 ۹٫۱۱۲ ۲٫۲۴۱ ۲٫۱۹۳ ۲٫۰۸۰ ۲٫۰۱۷ ۵۸۳   مديران

 ۲۰٫۷۱۶ ۵٫۰۵۴ ۴٫۹۲۲ ۴٫۶۳۹ ۴٫۳۹۲ ۱٫۷۰۹   اداری کارکوونکی

۱۲٫۵۰ نوی ګمارنی-۴مجموع 
۰ ۱۲٫۵۰۰ ۱۲٫۹۰۳ ۳۵٫۴۱۳ ۳۷٫۱۵۳ ۳۹٫۴۹۵ ۴۰٫۵۱۰ ۱۶۵٫۴۷۴ 

  
تنخواګانون��ه غي��ر هزين��و پ��ه س��هم ك��ي زي��اتوالي د ښ��وونځيو او زده كوونكولپ��اره د ) ۲۵او  ۲۲ك��د (د 

تدريس���ي او ښ���وونيزو توك���و د برابرول���و لپ���اره، س���اتني او څ���ارني او د ج���وړ ك���ړي ش���ؤ ښ���ونځيو د 
پراختي��ا  وداني�وترميم د انكش�افي ب�وديجي ل��ه خ�وا او د ك�اركوونكو س�فريۍ او س��اتني او څ�ارني سيس�تم د

 .لپاره په نظر كي نيول شوي دي
 

 د غيرمعاشاتو او معاشاتو د هزينو پيشنهاد شوي نسبتونه: جدول۹
اټك���ل  ۱۳۸۸ واقعي۱۳۸۷ د هزينو لنډيز

 شوى
اټك����ل  ۱۳۸۹

 شوى
اټك����ل  ۱۳۹۰

 شوى
اټك���������ل  ۱۳۹۱

 شوى
اټك����ل  ۱۳۹۲

 شوى
اټك����ل  ۱۳۹۳

 شوى
 مجموع

         عادي بوديجه

 %78 %75 %77 %78 %80 %82 %90 %86 )۲۱(تنخوګاني
 %17 %19 %18 %17 %16 %15 %9 %11 )۲۲(اجناس او خدمات 

 %5 %6 %6 %5 %4 %3 %0 %3 )۲۵(اخيستني
د ع������ادي بوديج������ه -۲مج������وع 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 نسبت

 
. فقي�ت امي�زه وهد عادي بوديجي د مي�زان ترس�ره كي�ده مو. پيشنهاد شوى بوديجه يو شمير مزاياوى لري

ځكه چي د وزارت دايمي كاركوونكي چي د مديريت په مديريت بوديجه او پروګرامونه په غاړه ل�ري د 
ع�الوه د دى ن�ه ، دا ميټ�ود د ع�ادي او انكش�افي ب�وديجي د . دولت د عادي بوديجي سيس�تم س�ره اش�نا دي
 .يوځاي كولو او توحيد لپاره الره مساعدوي

 

 :پراختيائي بوديجه 
افغانستان حكومت د داخلي بوديجي د سرچينو د كمبود په خاطر قادر نه دي څو د ښووني او روزني  د  

راتيژيك تد تمويل كوونكو او مرسته كوونكو مشاركت د س. بوديجه د عادي بوديجي له الري تآمين كړي
موفقيت او السرسي پالن موخو ته، زره دريم پراختيائي موخو ته ، او ښوونه او روزنه د ټولو لپاره ، د 

د ښ��وونځو د وداني��و . د پراختي��ائي ب��وديجي عم��ده برخ��ه پ��ه دغ��و م��واردو ك��ي لګ��ول كي��ږي. ش��رط  دي
، د پروګرامون��و پراختي��ايي ۍګ��انو پ��ه برخ��ه ك��ي تخنيك��ي همك��ارج��وړول، د تخنيك��ي همك��ارانو د تنخوا

وونه او روزن�ه، لك�ه د ښ�وونكو س�ريع ښ�وونيز پروګ�رام، محل�ي ښ�(بوديجه او نورى خ�دماتي مش�اوري
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ي�ادى ش�وى ب�وديجي او هغ�وى ت�ه مش�ابه م�وارد د دى ب�وديجي ل�ه ) فراګيره ښوونه او روزن�ه او برخ�ۍ
 .الري نه په دى مرحله كى قابل د تآمين نه دي

 
 

 )۱۳۸۹-۱۳۹۳(د پوهني د ملي استراتيژيك پالن لګښتونه: دولج ۱۰
 د پوهني وزارت

 )1393 – 1389( د پوهني ملي استراتيژيك پالن
 )000,000( ىمليون افغان  پروګرامونه ۵ټول 

 1387 د لګښتونو لنډيز
 واقعي

1388  
 اټكل شوي

1389 
 شوىتخمين 

1390 
 شوىتخمين 

1391 
 شوىتخمين 

1392 
 شوىتخمين 

1393 
 شوىتخمين 

 مجموع
1389-1393 

         لګښتونه عادي 
  155,948 40,407 35,892 31,408 26,980 21,262 12,749 11,307 )21( تنخواګاني

  35,253 10,506 8,614 6,910 5,396 3,827 1,319 1,465 )22(خدمات  اواجناس 
  9,829 3,233 2,512 1,885 1,349 850 42 338 )25( اخيستني

  201,030 54,145 47,018 40,203 33,725 25,940 14,110 13,110 د ټولو پروګرامونو د عادي بوديجي مجموعه
  204,758 45,128 44,749 41,761 37,318 35,802 9,929 3,030 بودجه يي پراختيا
 405,788 99,273 91,767 81,964 71,043 61,742 24,039 16,140 مجموع پروګرامونو  ۵د ټولو 

         
 )000,000( ىمليون افغان زده كړي و اسالمياعمومي :  پروګرام 1

 1387 د لګښتونو لنډيز
 واقعي

1388  
 ټكل شويا

1389 
 شوىتخمين 

1390 
 شوىتخمين 

1391 
 شوىتخمين 

1392 
 شوىتخمين 

1393 
 شوىتخمين 

 مجموع
1389-1393 

         لګښتونه عادي
 142,184 36,711 32,752 28,722 24,671 19,328 11,548 10,266 )21(تنخواګاني

 32,137 9,545 7,861 6,319 4,934 3,479 405 594 )22(و خدمات ااجناس 
 8,960 2,937 2,293 1,723 1,234 773 13 34 )25( اخيتني

 183,281 49,193 42,905 36,765 30,838 23,580 11,966 10,894 مجموع د ټولو پروګرامونو د عادي بوديجي 
  9,440 2,107 1,783 1,830 1,668 2,052 1,332 330 بودجه پراختيايي 

 192,721 51,300 44,688 38,595 32,506 25,632 13,298 11,223 زده كړي و اسالمياعمومي :  پروګرام د بوديجي مجموعه 1 د

         
د  و تكنالوژياو ساينس ښوونكي د روزنه ا،  نصاب د: پروګرام 2 

 زده كړو پراختيا
     )000,000( ىمليون افغان

 1387 د لګښتونو لنډير
 واقعي

1388  
 اټكل شوي

1389 
 شوىتخمين 

1390 
 شوىتخمين 

1391 
 شوىتخمين 

1392 
 شوىتخمين 

1393 
 شوىتخمين 

 مجموع
1389-1393 

         لګښتونه عادي
 3,658 835 784 732 691 617 334 257 تنخواګاني )21(

 815 217 188 161 138 111 267 340 )22(و خدمات ااجناس 
 225 67 55 44 35 25 6 21 )25( هاي ۍخريدار

 4,699 1,119 1,027 937 863 752 608 618 ي بوديجي مجموعهد ټولو پروګرامونو د عاد

  32,106 5,705 7,581 6,532 5,833 6,455 3,606 643 بودجه راختيايي 
و ښوونكي د روزنه ا،  نصاب د: پروګرام د بوديجي مجموعه 2 د

 د زده كړو پراختيا و تكنالوژياساينس 
1,261 4,213 7,207 6,696 7,469 8,608 6,824 36,805 

         
     )000,000(ى مليون افغان ېكړكړيزده  و مسلكياتخنيكي : 3برنامه 

 1387 د لګښتونو لنديز
 واقعي

1388  
 اټكل شوي

1389 
 شوىتخمين 

1390 
 شوىتخمين 

1391 
 شوىتخمين 

1392 
 شوىتخمين 

1393 
 شوىتخمين 

 مجموع
1389-1393 

         لګښتونه عادي 
 4,090 1,388 1,005 733 542 422 260 195 تنخواګاني )21(

 948 361 241 161 108 76 174 114 )22(و خدمات ااجناس 
 269 111 70 44 27 17 15 5 )25( اخيتنى

  5,308  1,859 1,316 939 678 515 448 314 د ټولو پروګرامونو د عادي بوديجي مجموعه
  4,879 1,150 1,135 1,067 905 622 832 133 بودجه پراختيايي 

 10,187 3,009 2,451 2,006 1,583 1,137 1,281 447 زده كړي و مسلكياتخنيكي :  پروګرام د بوديجي مجموعه 3 د

         
     )000,000( ۍمليون افغان سواد اموزي: پروګرام  ۴

 1387 د لګښتونو لنډيز
 واقعي

1388  
 اټكل شوي

1389 
 شوىتخمين 

1390 
 شوىتخمين 

1391 
 وىشتخمين 

1392 
 شوىتخمين 

1393 
 شوىتخمين 

 مجموع
1389-1393 

         عادي لګښتونه
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 3,220 785 720 654 585 475 251 215 تنخوګانى )21(
 724 204 173 144 117 86 27 19 )22(و خدمات ااجناس 
 201 63 50 39 29 19 1 0 )25( اخيستنى

 4,145 1,052 944 838 732 580 279 234 وع بودجه عادي همه برنامه هاممج
 13,435 3,235 3,064 2,648 2,373 2,115 264 0 انكشافيد ټولو پروګرامونو د عادي بوديجې مجموعه بودجه

سواد : پروګرام د بوديجې مجموعه ۴4 د مجموع بودجه برنامه
 زده کړهآموزي

234 543 2,695 3,105 3,486 4,008 4,287 17,580 

         
     )000,000(مليون افغاني  اداره ي د پوهن: پروګرام 5

 د لګښتونو لنډيز
1387 
 واقعي

1388  
پيش بيني 

 شده
1389 

 تخمين شده
1390 

 تخمين شده
1391 

 تخمين شده
1392 

 تخمين شده
1393 

 تخمين شده
 مجموع

1389-1393 
         عادي لګښتونه

 2,795 688 630 567 490 420 355 375 تنخواګانى )21(
 628 179 151 125 98 76 446 398 )22(خدمات و ااجناس 
 174 55 44 34 25 17 7 278 )25( اخيستني

  3,598 922 826 725 613 513 809 1,051 مجموع د ټولو پروګرامونو د عادي بوديجي 
  144,898 32,931 31,186 29,684 26,539 24,558 3,895 1,924 بودجه پراختيايي  
 148,496 33,853 32,012 30,409 27,152 25,071 4,704 2,975 اداره  د پوهنى :جموعه پروګرام د بوديجي م ۵ 5د

 .افغانيو ؤ ۵۰دالر برابر د  ۱د امرايكايى دالرو د مبادله نرخ په افغانيو د بوديجي د تيارولو په وخت كي،: توجع

 

 :يمال
 
و لپ�اره د هغ�ي جمل�ى ن�ه كلن�ى ع�ادي لګښ�تونه جدول تخمين شوى مالى اړتياوى د استراتيژيك پ�الن د پل�ي كول� م ۱۰۱۰ 

او د ب�وديجى ج�وړونى پ�ه اص�ولو ك�ى د پ�وهنى  ييدا جدول د پروګرامونو د لګښتونو د ميزان پ�ر اس�اس تي�ار ش�و. ښائي
كلن��ى دورى لپ��اره د اړتي��ا وړ ب��وديجي مجموع��ه د  ۵د . وزارت د مش��اركت س��ره د پروګ��رم پ��ه اس��اس تي��ار ش��وي دي

دي چ��ي د هغ��ى ) ملي��ارده امريك��ايى دال��ر ۸۱۱۶(ملي��ارده افغ��انى  ۴۰۵۷۸۸ل ك��ال پ��ورى  ۱۳۹۳ل ك��ال ن��ه ت��ر ۱۳۸۹
 ۲۰۱۰۳۰د پراختي��ايي ب��وديجي ل��ه الري او  ) ميليون��ه امريك��ايي دال��ر ۴۰۹۵(ملي��ارده افغ��انى  ۲۰۴۷۵۸مجم��وعى ن��ه  
ن�ه زيات�ه بوديج�ه د اس�المي او  س�لنى۹۱د .  د عادي ب�وديجي ل�ه خ�وا ن�ه دي) مليون امريكايي دالر  ۴۰۲۱(ميلياده افغاني

سلني نه د عادي بوديجي پ�ه  ۱۴په دى حال كي ، د غيري معاشاتو لګښت د .  عمومي زده كړو لپاره تخصيص شوي دي
س�لنى ت�ه  ۵۲ل ك�ال ك�ي ب�ه ۱۳۹۳ل كال ك�ي زي�اتيږي او اټك�ل كي�ږي چ�ي پ�ه ۱۳۸۹سلني ته په  ۱۸ل كال كي ، ۱۳۸۷

د بوديجى لګښ�ت د عم�ومي .  نخواګاني هم د عادي بوديجي يوه عمده برخه تشكيلويد دى سرسره د معالمينو ت. ورسيږي
 .ټولګيو په اساس محاسبه شوي دي ۱-۱۲زده كړو لپاره  د 

سلنه د ښ�وونكي د ښ�ووني او روزن�ي د پراختي�ا  ۱۶سلنى نه زياته عادي بوديجه د پوهني د بيخبناو د پراختيا لپاره، ۶۱د 
س�لنه د س�واد ام�وزى لپ�اره پ�ه ۷يو او اداراتو كى د معلوم�اتي او اړيكتي�ايي تكن�الوژي لپ�اره ، او سلنه په ښوونځ ۸لپاره ، 

ځك�ه چ�ي ب�دون د هغ�ي ن�ه . د وزارت د وړتيا پراختيا د وزارت د لمړي توبونو څخه ګڼل كي�ږي. نظر كى نيول شوي دي
 .لسواليو په سطح مبارزه وكړيبه وزارت قادر نه وي چي د راتلونكو چالشونو سره د مركز، والياتو او و

راتلونكو كلو لپاره د وزارت د پراختي�ايي ب�وديجي ل�ه الري  ۵دغه جدول د تمويل كوونكو د مالي تعهداتو اړوند معلوما د 
 .تياروي

 كلو لپاره ۱۳۸۹-۱۳۹۳د تمويل كوونكو تعهدات د وزارت د اصلي پراختيايي بوديجي له الرى  د : جدول۱۱

 )000,000( ىيون افغانمل ټول پروګرامونه

 واقعي 1387 كال/  پروګرم
1388  

 اټكل شوي
1389  

 تخمي شوى
تخمي  1390

 شوى
تخمي  1391

 شوى
تخمي  1392

 ه شوى
تخمي  1393

 شوى
 مجموع

1389-1393 

                 زده كړو پروګرام و اسالمياعمومي  د
         زده كړي و تكنالوژياساينس  د، تربيه معلم، پراختيا نصابد

         زده كړي و مسلكياتخنيكي 
         آموزيزده کړهسواد 

         اداره د پوهني 
       9,929 3,030 )فرعي(مجموع 

 كلو لپاره ۱۳۸۹-۱۳۹۳د تمويل كوونكو مالي تعهدات د وزارت د خارجي پراختيايي بوديجي له الري د : جدول ۱۲

 )000,000(مليون افغاني  ټول پروګرامونه



 1393 -1389 د پوهنې د ملي ستراتيژيک پالن مسوده

 صفحه 146
 

 واقعي 1387 كال/  پروكرام
1388  

 پيش بيني شده
1389  

 تخمين شده
تخمين  1390

 شده
تخمين  1391

 شده
تخمين  1392

 شده
تخمين  1393

 شده
 مجموع

1389-1393 
                 زده كړو پروګرامونه اسالمي اوعمومي  

 دآموزش ، تربيه معلمد ښوونکي روزنه ، پراختيا نصابد انكشاف 
         روزنه ساينس و تكنالوژي

         كي او مسلكي  زده كړييتخن
         آموزيزده کړهسواد 

         اداره د پوهني 
         )فرعي(مجموع 

 
 :د ماخذونو لړليك

و د ل��د ك :كاب��ل. او خطرون��و مل��ي څارن��ه آس��يب پ��ذيرۍد . ل ۱۳۸۴ .او پراختي��ا وزارت بي��ارغونېد كل��و د : ۱
 .او پراختيا وزارت ونېبيارغ

د افغانستان د پرمخت�ګ راپ�ور . ل ۱۳۸۴.نو پراختيايي پروګراماسالمي جمهوري افغانستان او د ملګرو ملتو: ۲
اس��المي جمه��وري افغانس��تان او د ملګ��رو ملتون��و پراختي��ايي : کاب��ل. ل��ور د دريم��ه زري��زه پراختي��ايي موخ��و پ��ه

 پروګرام
: کاب�ل. د افغانستان د بشري سرچينو د پراختي�ا راپ�ور. ل۱۳۸۶. ختيا مرکزد بشري سرچينو او پاليسيو د پرا: ۳

 اسالمي جمهوري افغانستان
: کاب�ل. د افغانستان د پوهنې د وزارت د څ�ارنې او ارزون�ې چوک�اټ. ل۱۳۸۷.) هينډ، ج. شا، ف( د ډافا ټيم : ۴

 .د پوهنې وزارت
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