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۲۰۱۳- ۲۰۱۸) ۱۳۹۲- ۱۳۹۷(  

   واک اتیاوېيبشر اتلونکيد ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

  ا

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  د پیل خبرې
 چې په مرسته یې کولی شو پخپله تصمیم ونیسو چې ه ، یوه داسې وسیله ده(TVET) ې زده کمسلکيتخنیکي او 

 خه په کومو موخو کار ه شي چې ه شیان استخراج کو، له دا پرېکه وکو، کولی شو همشیان راول کو او 
 اساس ل ختیا، سولې او یکاو لپاره مهما پرېبلکې دا په هېواد کې د دوامدار. علم او زده که پای نه لري. واخلو
  .  او حتمي الره دهزناک ون لپاره یواینې او د یوویشتمې پی په ولنو او اقتصادي چارو کې د اغکېي

 یو شان د لویانزمنه وسیله ده، چې وانان او ېلپاره وره او اغپیاوتیا ورام د  پرتخنیکي او مسلکي زده کود 
 کې مرسته هوساینه او پراختیا ووي او د خپلې ولنې په اقتصادي او ولنیزې منلو د بېوزل له چې ،دې و روي

 او د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره  روزنې د بېوزل د کچې د رایولومسلکیکه په تېره بیا تخنیکي او  زده. وکي
  . مهمه تالره ده

ودلې دهو تجربووالین او اقتصادي کمزورتیا مسلکي چې یوازې تخنیکي او ، دا ارې او روزنې د وززده ک 
ونو غوتنو  او د مهارتقابلیتونوپرورام باید د کار بازار د  تخنیکي او مسلکي زده کود . لیهواروشي اوند ستونزې نه 

 او وده چې اقتصادي ،کي  رامن ته و کاري واکاستفادېته واب ووايي او یو داسې مناسب، خونده او د 
 په حرکت راوليپرمخت .  

الندې و د تخنیکي او مسلکی زده ک رامونه تر پوول هغه پرو ې او روزنېراولي،ملي ستراتیژي د زده ک 
تیاوو د ودې تر چتر الندې فعالیت کويوچې د تخنیکي او مسلکی زده کدغه ستراتیژي یوه عمومي طرح .  او د و

دغه ستراتیژي . پرورامونه په ول هېواد کې اجرا کېي تخنیکي او مسلکي زده کو چې له مخې یې د ،واندې کوي
 پالیسی جووونکو، ملي چوکا جووي ترولپاره داسې پرورام  تخنیکي او مسلکي زده کوپه افغانستان کې د 

 لو ته همکارو کوونکو، تسهیل کوونکو، وونکو، منیجرانو، مدېرانو او نورو هغو پليملکي کارکوونکو، د پرورام 
  . ، الروونه وکيونه لريختیا کې ااقتصادي پره او چې د افغانستان په ولنیز

معلولینو وزارت او یونسکو لخوا د بشري واک ی د پوهنې وزارت، د کار، ولنیزو چارو، شهیدانو او دغه ستراتیژ
د یادونې ده، چې د تخنیکي . د پراختیا بور د تخنیکي او مسلکي زده کې د کاري لې په ندې همکار جوه شوې

او مسلکي زده کو په له کې د لوو زده کو وزارت، د و چارو وزرات، پراختیايي همکارو ادارو، مدني ولنې او 
د ستراتېژ د جوولو پروسه تر ېره اشتراکي به درلوده، چې مو له ولو هغو ادارو او . کتور شامل ديخصوصی س

  . اشخاصو خه د زه له کومې مننه کوو، چې ددې ستراتېژ په جوولو کې فعاله ونه اخیستې ده
مسلکي زده کې د سیستم د تخنیکي او مسلکي زده کو ملي ستراتیژي هغه الرود سند دی، چې د تخنیکي او 

لور مهم ارکان چې له مدیریت، الس رسی، کیفیت او مالي امکاناتو خه عبارت دي، پياوي کوي او موخه یې په 
  . افغانستان کې د باکیفیته تخنیکي او مسلکي زده کو منظم او مؤثر واندې کول دي

آمنه افضلي                فاروق ورد  
  د کار، ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیر                د پوهنې وزارت

  



 

 

 یژي ملي ستراتاو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

  ب

  سریـــزه
په راتلونکي " ، ۲۰۱۳-۲۰۱۸ (NTVETS) او روزنو ملي ستراتیژي و زده کمسلکي او يد افغانستان لپاره د تخنیک

لپاره الر لو  شرایطو د رامنته کوو، د غوره راتلونکي او د ولو افغانانو لپاره د "کې د بشري واک لپاره اتیاوې
  . هواروي

 چې په مرسته یې کولی شو پخپله تصمیم ، یوه داسې وسیله ده(TVET) او روزنې  ې زده کمسلکيتخنیکي او 
 ه شي چې ه شیان استخراج کو، له دا پرېکه وکو، کولی شو همونیسو چې ه  شی  د ان لپاره  برابر کو او 

ختیا، سولې او یکاو ا پرېبلکې دا په هېواد کې د دوامدار. ده که پای نه لريعلم او ز. خه په کومو موخو کار واخلو
 او زناک ون لپاره یواینې او د یوویشتمې پی په ولنو او اقتصادي چارو کې د اغ اساس ل کېيلپاره مهم

  . حتمي الره ده
 یو شان د لویاننه وسیله ده، چې وانان او زمېلپاره وره او اغپیاوتیا  پرورام د تخنیکي او مسلکي زده کود 

 کې مرسته هوساینه او پراختیا ووي او د خپلې ولنې په اقتصادي او ولنیزې منلو د بېوزل له چې ،دې و روي
ره  روزنې د بېوزل د کچې د رایولو او د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپامسلکیکه په تېره بیا تخنیکي او  زده. وکي

  . مهمه تالره ده
ودلې دهو تجربووالین ې او روزنې د مسلکي چې یوازې تخنیکي او ، دااو اقتصادي  بې  روز زده ک ار

د د اتیاوو سره سم پرورام باید د کار بازار  تخنیکي او مسلکي زده کود . لیهواروشي کمزورتیا اوند ستونزې نه 
  و کاري واکاستفادې او د  هېدلی ، تکه واب ووايي او یو داسې مناسب، او د مهارتونو غوتنو ته قابلیتونو
  . په حرکت راولي او پرمخت وده چې اقتصادي ،کي رامن ته

 ملي ستراتیژي د زده کې او روزنې ول هغه پرورامونه تر پو الندې  او روزنود تخنیکي او مسلکی زده کو
دغه .  تر چتر الندې فعالیت کوي د مهارتونو د پراختیا او  او روزنو  و ک چې د تخنیکي او مسلکی زدهراولي،

پرورامونه په ول   او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو، چې له مخې یې د واندې کويستراتیژي یوه عمومي طرح 
ملي لپاره داسې پرورام  او روزنو  تخنیکي او مسلکي زده کودغه ستراتیژي په افغانستان کې د .  کېيپليهېواد کې 

 کوونکو، تسهیل کوونکو، وونکو، پليچوکا جووي ترو پالیسی جووونکو، ملکي کارکوونکو، د پرورام 
، الروونه ونه لريختیا کې ااقتصادي پره او  لو ته چې د افغانستان په ولنیزهمکارومنیجرانو، مدېرانو او نورو هغو 

  . وکي
 د مسلکي او تخنیکی زده کو او روزنو  د در د ولو ذیدخله مراجعو تر من چې ،دهددې ستراتیژ موخه دا 

 وزارت، د ، شهیدانو او معلولینوولنیزو چارو، د کارد لوو زده کو وزارت، د پوهنې وزارت، ( سکتور دولتي  لکه 
د کانونو، کرنې، روغتیا، سوداري،  بیارغونې،  پراختیا اوو دی لکه د کلوو د چارو وزارت او نور اوند وزارتون

 ولنې پر بنس  د مسلکې او د او ودولتي ادارغیر(، غیر انتفاعي سکتور )نو او داسې نور وزارتوو، مخابراتترانسپور
فني او حرفوي زده کو او روزنو  د د (، او خصوصي سکتور )تخنیکی  زده کو او روزنو  عرضه کوونکې مؤسسې

 او د تشبثاتو پر بنس  د فني او ، د سودار ولنې ه عامه مشارکتوناو ، خصوصي مؤسسې  خصوصي عرضه کولو 
  . رامن ته کي  ندې ایکې او همغي ))حرفوي زده کو او روزنو  عرضه کوونکې مؤسسې

طرح  مرسته په ادارو همکارو یو زیات شمېر والې ولنې د ی سکتور، خصوصي سکتور او ندولتی ددغه ستراتیژي 
پرورام د او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کوستراتیژي د راتلونکي پنو کلونو لپاره په افغانستان کې د دغه . شوې ده

 او روزنوتخنیکي او مسلکي زده کو چې د ،د دې ستراتیژ اصلي ینار پر دې دی.  اصول تشریح کويلویختیا اپر



 

 

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

  ج

 همکارود همدارنه دغه ستراتېژي  او وال وي پر بنس و پایل چې د داسې سیستم له مخې پر مخ وال شي،پرورام د
ورته  او د ه همغيلومیتوبوند اونده ذیدخله ادارو  ترو ینار کوي همکار باورياني او  لو ترمن پر

   .  له تکرار خه مخنیوی وشيفعالیتونو
 و او ارزول، له اوندو وزارتونو او نورمطالعه کولندونو ختیا په پروسه کې د پالیس او ستراتیژ ساد ستراتیژ د پر

تخنیکي او مسلکي زده مشورې کول او د همدغو السته راونو پر بنس د سال  سره پراخې ادارو همکاروملي او نیوالو 
او کوتخنیکي او مسلکي زده ملي ستراتیژي سند اصالح کول شامل دي، ترو په افغانستان کې د ددې او روزنو  کو

  .  کيپه وتهسیستم د اوسني وضعیت واقعیتونه منعکس او د راتلونکي لپاره لومیتوبونه  روزنو
 زده کې او روزنې په برخه کې د ي ملي ستراتیژي د تخنیکي او مسلکاو روزنو  زده کويد تخنیکي او مسلک

ایلې او یا د وتیا پر اساس د زده کې تالره د زده کې پ. يلو سره مرسته کوترویجوکولو او معرفي له روزنیزو پایلو 
 ياقتصادې او ولنیز،  بازارد کار د  د عملي زده کې پر اتیاوو تمرکز کوي او دغه اتیاوې وزده کوونک کار د د 

ايي داسې ، لتان کې پیل شوپه افغانس چې کوم پرورامونهکال کې ) ۱۳۹۰ ( ۲۰۱۱په . همغي کوياتیاوو سره 
 و  هامونضروريي تروته ک تیا پر اساس پهېد وې تخنیکي او مسلکي زده کپه راتلونکي کې  او روزنې وال 

  .  د بریال تالرې په توه وکارول شيروزنو  او د تخنیکي زده کو
دغه ستراتیژي د روزنې د ملي ادارې په رامن ته کولو کې مرسته کوي ترو د تخنیکي او مسلکي زده کو د 

تم مدېریت او همغي تضمین کي، د تخنیکي او مسلکي زده کو په اه د تصمیم نیولو لپاره د مدېریت اونده سیس
توکي  برابر او د ارنې پر بنس د معلوماتو داسې مدېریت باوري کي چې په هغو کې د کار بازار او ېنې اوند 

سیستم هم واندې کوي ترو د قابلیتونو د ملي چوکا همدارنه دغه ستراتیژي د کیفیت د تضمین . چارې شاملې وي
بیرونی او داخلي اغېز، د قابلیتونو له کچو سره د زده کو برابرت او په رسمي  له الرې د تخنیکي او مسلکي زده کو

و ترمنو او تخنیکي او مسلکي زده کو کې د ننه او هم د عمومي زده کد او غیر رسمي تخنیکي او مسلکي زده ک 
  . زده کوونکو خوت زیات کي

باآلخره د تخنیکي او مسلکي زده کو ستراتیژي یو داسې نوی مالي سیستم واندې کوي، چې د الزیاتو او غوره 
وتیاوو لپاره د زیاتېدونکي تقاضا په تاو د خصوصي سکتور او د مهمو صنایعو د مستقیم مشارکت په ون د مالي 

همدارنه دغه ستراتیژي واب ورکونې او . ه ینت او دوامداري خه تضمین ورکويسرچینو د تنوع له الرې ل
رووال ته وده ورکوي او د پایلې پر بنس د مالي میکانیزم له الرې چې د لت سپمولو او د لت بیاترالسه کولو 

  . کويامونو په مرسته بشپیي، د منابعو د الاغېزمنه سمبالونې او تخصیصونې خه مالت
 ارزول کېي و د  دخالت  باید په غور سره ستراتیژ د منابعو کو او روزنو  د ملي   مسلکي او تخنیکی زده د 

 شي چې د عرضې او هسیستم ته اجازه ورکي چې په دومره اندازه پرمخ والکو او روزنو   مسلکي او تخنیکی زده
  .ي کېتقاضا اوسني اتیاوې په دوامداره توه برابر

  

  
  



 

 

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

  د

  د محتویاتو لـلـیک
  ا  ې خبرلید پ

  ب  ـــزهیسر

  د  کیلـ لـاتوید محتو

  ز  مخففات

  ٢  ری او عمومي بهېون ننت،ی وضعی او روزنو اوسنو او مسلکي زده ککيید تخن. ١

  ٢  سي او قانوني چوکای پال۱,۱

  ٤  لیالرو چارو تحل / التوی د بهرنيو تماې  پروسه کاو روزنو د اصالحاتو په اوسنو او مسلکي زده ککيیتخن د ١,٢

  ٤  التی تمااسيی س۱,۲,۱

  ٤  التی اقتصادي تما ١,٢,٢

١,٢,٣ ٦  التی تمازیولن  

  ٩  التی تماکيی تکنالوژ١,٢,٤

  ١٠  زی لنلی د تحلالیری د بهرني چاپ١,٢,٥

  ١٢  تی وضعی اوسنستمی  او روزنو د سو او مسلکي زده ککيی د تخن١,٣

  ١٢  يوون / ونهیتی او روزنو  حکومتي  انستولکي زده ک او مسکيی د تخن۱,۳,۱

  ١٤  ېادار / ېدولتي مؤسسری  او  غې  مؤسسېزې د فني او حرفوي زده کرو او رونو د عرضه کولو خصوصي روزن١,٣,٢

  ١٥   ته عمومي کتنهې او ونلو همکارو و او مسلکي زده ککيی د تخن١,٣,٣

  ١٦  ېون ننستمی د سو او مسلکي زده ککيی د تخنې په افغانستان ک١,٤

  ١٧  تیرې مد۱,۴,۱

  ١٨  ی لپاره السرسولو د ١,٤,٢

  ١٨  تیفی ک١,٤,٣

  ١٩  ې مالي چار١,٤,٤

  ٢٠  زی لنلی د تحلتی د اوسني وضعو او مسلکي زده ککيی د تخنې په افغانستان ک١,٤,٥

  ٢٤  ې او موختی  مامور،یدلوری لژيکیترات  س۲

  ٢٤  یــدلوری ل٢,١

  ٢٤  تی مامور٢,٢

  ٢٤  ې موخ٢,٣
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  ه

  ٢٦  تیرې او مدرول کنستمی او روزنو د سو او مسلکي زده ککيید تخن:  هدفکیژی ستراتیلوم. ٣

  ٢٦   کتنهه  ته لتیرې او مدرول د کن٣,١

  ٢٦   او روزنو بورو او مسلکي زده ککيی د تثبيت ملي اداره  او د تخنتياوو د قابليتونو او و۳,۲

  ٢٧  تونهی او فعاللیتشک: و او روزنو  بورلکي زده ک او مسکيی د تخن۳,۳

  ٢٩  ون لو دخلهی  د  ذ۳,۴

  ٢٩   مشارکت  د دولتي او خصوصي سکتور ترمن۳,۵

  ٣٠   مرکزي کولری  د چارو غ۳,۶

  ٣١  ستمی  دمنجمنت معلوماتي س۳,۷

  ٣٢  ستمی سې او ارزونېارن د ۳,۸

  ٣٢  لی د کار بازار معلومات او تحل۳,۹

  ٣٣  ول لوتونوی لپاره  د ظرفېنې  د ۳,۱۰

  ٣٤  ول لوې او مؤسساتو په هکله د پوهاوي د کچستمی او روزنو  د اصالحاتو، سو او مسلکي زده ککيی د تخن۳,۱۱

  ٣٤   او اداره کولمی  تنظایملت ېوالی او روزنو  لپاره د نو او مسلکي زده ککيی د تخن۳,۱۲

  ٣٦  ی لپاره السرسولود :  هدفکیژی ستراتمیدو. ٤

  ٣٦    فرصتونهانهی او  مساوی  السرسانهی مساو ۴,۱

  ٣٧  ېالر  تــ۴,۲

  ٣٧  یا او روزنو و او مسلکي زده ککيی د تخنې کستمی په ملي سې او مهارتونو د زده کې او روزنېوون  د ۴,۳

  ٣٩  می تنظ کولو د بدلون وېاند او روزنود وو او مسلکي زده ککيی د تخن۴,۴

  ٣٩  ېروزن/ې زده کېکار موندن/ يی د اشتغال زا۴,۵

  ٤٠  ې او روزنې او مسلکي زده کیکی د شخصي کاروبار لپاره تخن۴,۶

  ٤٠  ې او مشورېوون لپاره مسلکي الرې او روزنو د ودو او مسلکي زده ککيی  د تخن۴,۷

  ٤٠   برابرير د جن۴,۸

  ٤٢  تیفیک:  هدفژيکی ستراتمیدر. ٥

  ٤٢  ایت لپاره اتیفی د ک٥,١

  ٤٢  الره پراساس تـــلوی  د پا۵,۲

  ٤٣  ول جوې او روزنو لپاره د ادارو او مسلکي زده ککيی تخنو پراساس واللوی د پا۵,۳

  ٤٣  ونهرن شغلي س٥,٤

  ٤٤  قی د شغلي مهارتونو ارزونه او تصد۵,۵

  ٤٥   چوکای د تثبيت ملي اداره  او ملتياوونو او و د قابليتو۵,۶
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  د

  ٤٦   چمتو کولرامونو پروزوی کول او د روزنته  د نصاب رامن۵,۷

  ٤٧   موادېک او زده ېوون د ۵,۸

) ولریمو( مسلسلو رسالو زوی روزنولیما/  کولته د واحد نصاب رامنه اصل په تووی د و او مسلکي زده کیکی  د تخن۵,۹

  ٤٧  ول، نظام ازیوون ته د ستمیس

  ٤٨  تودولوژيیم/ ېالر تې  د زده ک۵,۱۰

  ٤٨  ول لوتونوی د ظرفې او روزنو په ادارو کو او مسلکي زده ککيی د تخن۵,۱۱

  ٤٨  ې او روزنو عامه ادارو او مسلکي زده ککيید تخن

  ٤٩  ې او روزنو خصوصي مؤسسو او مسلکي زده ککيید تخن

  ٥٠  قیتصد/  او روزنو د ادارو اعتبار او ولکي زده ک او مسکيی  د تخن۵,۱۲

  ٥١   برابرولالیری کاري چاپور او روزنو د کارکوونکو لپاره د و او مسلکي زده ککيی د تخن۵,۱۳

  ٥١   او داخل خدمت روزنهې مخکخه او روزونکو لپاره له خدمت وونکو او روزنو د و او مسلکي زده ککيی د تخن۵,۱۴

  ٥٢  ای لپاره د بشري منابعو پراختتیرې او روزنو د مدو او مسلکي زده ککيی د تخن۵,۱۵

  ٥٣   ورپيژندنه ته د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژستمی او روزنو سو او مسلکي زده ککيی د تخن۵,۱۶

  ٥٣  ایزمنتی اغستمی سو او مسلکي زده ککيی د تخن۵,۱۷

  ٥٤  ژندنهی  پو زده کوی د پخوان۵,۱۸

٦ .٥٦  دوامداره مالي منابع:  هدفکیژی ستراتلورم  

  ٥٦  ستمی سی نولی د تموو او مسلکي زده ککيی د تخن۶,۱

  ٥٦  ېنی سرچې د مالي مرستو نو۶,۲

  ٥٧  هول اريیالي سوابقو مع د م۶,۳

  ٥٨  ېکی او ارزونه او اارنه کاري پالن، – پلي کول ژی د ملي ستراتو او مسلکي زده ککيید تخن. ٧

  ٥٨   کتنهه پالن ته لن کاري۷,۱

  ٥٨   او ارزونهارنه د پلي کولو ژيی  د استرات۷,۲

  ٥٨  ېکی د عملي کولو ا٧,٣

  ٦٠  لهیپا. ٨

  و
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  ز

  مخففات
ANDS     الره۲۰۱۳-۲۰۰۸ (۱۳۹۱ -۱۳۸۷د افغانستان دملي پراختيا ت(  
ANQA     تياوو د تثبيت ملي ادارهد قابليتونو او و 

ANQF    تياوو د تثبيت ملي چوكاد قابليتونو او و 

CESP    و اهد زده ککمي و مهارتونو د پالیس 

DMTVET  واو روزنو معینیت د پوهنې وزارتد تخنیکي او مسلکي زده ک   
HRDB    د بشری منابعو د پراختیا بور 

IP     مهاله پالن وونې او روزنې من ٢٠١٣ - ٢٠١١د 

MoE    د پوهنې وزارت 

MoHE    و وزارتو زده کد لو 

MoLSAMD   ولنیزو چارو، شهیدانو ،او معلولینو وزارتد کار 

MoWA   و چارو وزارت د 

NESP‐II    وونې او روزنې ملي ستراتيژيک پالن ١٣٩٣-٢٠١٣/١٣٨٩-٢٠١٠( ۲د افغانستان د ( 

NHESP    و زده کو ملي ستراتيژيک پالند لو: ٢٠١٤ - ٢٠١٠ 

NSDP    رامد مهارتونو د پراختيا ملي پرو 

TVET     ې او روزنېتخنیکي او مسلکي زده ک 

NTVETS  و او روزنو ملي ستراتيژيد تخنیکي او مسلکي زده ک 
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٢  

  بهیر  اوسنی وضعیت، ننونې او عمومي  او روزنوتخنیکي او مسلکي زده کود . ١
۱,۱پالیسي او قانوني چوکا   

ریزې ، د ز(ANDS) استراتیژي/ د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون، د افغانستان د ملي پراختیا تالره
 هدفونه، د زده کې قانون، د وونې او روزنې ملي ستراتیژيک پالن (EFA)پراختیايي هدفونه، د ولو لپاره د زده کې 

(NESP I, NESP II) و ملي کاري پالن چارو ، د افغانستان د(NAPWA)خیزو، او د هراتیاوو او و زده کد ا 
 دله لومنیو زده کو خه تر لوو زده کو پورې  د جوولو لپاره  د افغانستان د راتلونکينې راپورارزود حقونو 

  .  بوليحیاتي سیستم رول د  ې روزنوونې او
 ته د ولو ماشومانو او وانانو د مساوي او و باکیفیته زده ک اساسي قانونکې تصویب شوی  زېدیز کال ۲۰۰۴ په

د  په ول افغانستان کې چې دی مکلفدولت :"داسې وايي ون په دې اه اساسي قانحق ینار کوي، په یوشان السرسي 
درې " (کيد تامین لپاره اغېزمن پرورام طرح او تطبیق  وزده کو اجباري  او د مننيد عامولو پوهنې  ېمتوازن

 کال په است میاشت کې تصویب ۲۰۰۸چې د هم د پوهنې قانون همدارنه ).  ماده۲۲لویتمه ماده، دویمه برخه، 
  . کويتاکید د ولو افغانانو د زده کې د حق په اه  شوی

په د ووني د اکل له مخې  سره سره، په افغانستان کې ونو پرمختوشويترسره د تېرو و کلونو په موده کې د 
تې د دغو ماشومانو سربیره چې له زده کې بی برخه پا .  ته ندی شامل شويعمر نیمايي شمېر ماشومان الهم وونیو

له  وبرخی پاتې کېد  بیله زده کې خه د او کېدو د وه دننه شوي دي،  شمېر ماشومان د پوهنې په سیستم کې 
سره باید د و له وا ېدکبرخې   د بې لویانوله زده کې او پوهنې خه د دغو ماشومانو او .  ديوا سره مخ

رامونو   پذیرهد انعطافو د  او روزنوتخنیکي او مسلکی زده کد تخنیکي او مسلکی زده .  مبارزه وشيله الرېپرو
رامو او روزنوکیوونه پرووون او د هم مرکزونوود مسلکی روزنیز/ باید د حکومتي ولنې په مرسته د ی د ن والې

رې له الو او روزنو  باید د تخنیکي او مسلکی زده کلویان.  له الرې واندې شيهوخصوصي سکتور او د ولنیزو 
 فني او  تخنیکي او مسلکی ېد بازار د اتیاوو سره سمد کار او په اساس والتیا ې شخصي لېد خپلچې وکی شي 

شخصي کاروبار د  د رسمي دندې او چې د دې و وروي وانان ېر شمېردغه کار به .  زده کيحرفوي مهارتونه 
د پوهنې په سیستم کې ی وکولی شي خپلو زده کو ته نک زده کووبه  کې ورته وختوتیاو ولري، او په ترسره کولو 

  . کير وادامه
 او تخنیکي او مسلکی زده ام وله عپ شي نو زده که وکتل د یو اصلي عامل په توه  تهزده کواود مهاله   که

 ې د دوامداریولو اورا  بېوزل په  د او روزنې ولې چې تخنیکي مسلکي زده کېدا وې په خاص ول  او روزنېک
  . پراختیا په برخو کې وره مرسته کوي

 کېدای ترالسه په الندنیو رسمي سندونو کې  او ستراتیژ پالیسو اونده او روزنود تخنیکي او مسلکی زده ک
  :شي
 (ANDS) استراتیژي/ د افغانستان د ملي پراختیا تالره •

 (NEIP)مهاله ملي پالن  مند پوهنې  •

 کال د اپریل ۲۰۱۳ د NESP III او NESP I ،NESP II (۳) مسوده( او ۲، ۱ژيک پالن د پوهنې ملي ستراتی •
 )میاشتې مسوده

 (NSDP)د مهارتونو د پراختيا ملي پرورام  •

 (NAPWA)د افغانستان د و لپاره ملي کاري پالن  •
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و د پالیسيدد ومارنې  او کار وله الرې دوامداره   د پراختیا مهارتونو د "پروراملومی د لومیتوبونو ملي  •
 " سره یو ای اقتصادي وده او پرمختیا  و لد دندو د زیاتېد  پواسطه جوولو

  (MOLSAMD)د وتیاوو د پراختیا پنه کلن پالن  •
 ته  مساعدت بونکي د کار قوانین بازار کار  د ) ۱( کې و برخهاوندو په  او روزنود تخنیکي او مسلکی زده ک

 ۲۰۱۱د مهارتونو پراختیا، د ) ۳(زده که، او د لیک لوست د کار لپاره ) ۲(، برابرول کار  ودوامداره د او   مقرراتاو 
 د مهارتونو د پراختیا له الرې  دوامداره و کار او د ومارنې د پالیسیو د جوولو  "۱کال د لومیتوب ملي پرورام 

 فعاله پالیسي انو سره د ه اود ومارنې د الپراخ"  پرمختیا پواسطه  د دندو د زیاتېدلو سره یو ای اقتصادي وده او
  . ینار کوي) ادغام(و لمهارتونو د پراختیا پر یوموی کېد

 اتیا ته د واب ویلو په برخه کې  سیستم د جوولو بیناو روزنوتخنیکي او مسلکي زده کوپه افغانستان کې د 
شو ترو تخنیکي او و قانوني بور واندیز ه لپاره د یواو روزنو و کال کې د تخنیکي او مسلکي زده ک۲۰۱۲په 

 او روزنووپه پام کې ده چې د تخنیکي او مسلکی زده ک. د ملي ادارې په توه عمل وکي او روزنېېمسلکی زده ک
ي او تخنیکي  په چوکا کې فعالیت وکي او د  مسلک(ANQA) ېملي ادارد بور به د قابليتونو او وتياوو د تثبيت 

، حکومتي او د مدني ولنې ادارو ته یو عمومي ابزار برابر کي و د دونرانو ، مؤسسو عرضه کوونکواو روزنوزده کو
. په سیستم کې د معیاري شرایطو او د کیفیت د تضمین په چارو کې مرسته وکي  او روزنووتخنیکي او مسلکی زده ک

سیستم او روزنو  وبور تر همغ الندې، د تخنیکي او مسلکي زده کد   او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو
 میلیونونو و نورفرصتونه  او روزنو توه جوشي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کوجمعی او منظمهکېدای شي په 

    .  کې مرسته وکيمختیا او پرهافغانانو ته وغول شي او له دې الرې د هېواد په اود مهاله سول
، چې د اقتصادي او ديې پیل کهې نوي  له الرې شمېرې فرمان۴۵د ولسمشر ما د  افغانستان حکومت د
 بشري او د  ول د ظرفیتونو لوولاخیز او پراخ هرپه .  کيې لو هې همغهمکارو پراختیا په برخو کې د ېولنیز

تخنیکي او مسلکي زده غه ستراتېژ له مخې ددتمه کېي چې . برخې نل کېيپانې تشکیلول د دغو هو اصلي 
 چې تخنیکي دههیله  .مهم رول ولوبويپه برابرولو کې  کاري واک الزمد دوامداره پرمخت لپاره د او روزنې کې 

 چې د ، زده که او روزنه برابره کيپر اساس او د تقاضا هاوند"ضروري داسې  به  او روزنېاو مسلکي زده کې
   ". ي شییل سکتورونو اتیاوو ته واب وولپاره د اقتصادي او ولنیزشخصي کاروبار  او  دندورسمي

 کمولو لپاره د ملي پالیس د  رادغه ملي ستراتیژي د پراختیا او د بېوزل داو روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو 
دولتي  غیره کې د خصوصي سکتور، دغه ستراتیژي د زده کې او روزنې د برابرولو په برخ. چوکا یوه مهمه برخه ده

  .نو د پراخ ون اتیاوې رندويادارو او ول
  
  
  
  
  



 

 

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

٤  

الرو /  پروسه کې د بهرنيو تمایالتو   د اصالحاتو په اوسناو روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو ١,٢
   تحلیلچارو

    سیاسي تمایالت۱,۲,۱
. بنسیزه پالیسي دهپورې د هېواد  زېدیز کال ۲۰۱۳ر تخه  ۲۰۰۹له  (ANDS)د افغانستان د ملي پراختیا تالره

 سره (MDGs) موخېي، د زریزې پراختیايي کارول کېختیا د مهم چوکا په توه ادغه ستراتیژي د هېواد د پر
 سکتورونو کې کورني د طبیعي زېرمو، صنعت او خدماتو پهیوای کوي او و اخیزه تالرې تصویبوي و د اقتصاد 

او د مسلکي کار لپاره تقاضا وي  اقتصادي پرمخت ته الره هوارد هېواددغه پانونه .  پانونې ته وده ورکياو بهرني
يولو .  

چوکا په اه د میاشتې د  کال د جوالی ۲۰۱۲توکیو پالزمینې  د د (ANDS)د افغانستان د ملي پراختیا تالره 
 ودې او پرمخت د اصولو پر بنس وال دی، چې د پراختیا  اقتصاديې او دوامدارېمعلومات ورکوي، چې د هراخیز

دیموکراسي او عادالنه اکنې؛ حکومتداري، د قانون :  خه مالت وکيلېداو حکومتدار په پنو سترو برخو کې له 
 مصرف؛ د حکومت عواید، د بودیجې شفافیتاو سوداریزې بانکدار دولتي مالي چارو حاکمیت او بشري حقونه؛ د 

  .پراختیا او دوامداره ه؛ هراخیزولي حکومتپه والیتي کچهاو 
 د همغي دېته الر هواروي، چې ژمنو چوکا  دد مرستوسره د  (NPPs) ملي پرورامونو ونو لهد لومیتوب

  . د افغانستان د حکومت د ملي بودیجې له الرې ولول شيبرخه  سلنه ۵۰ي مرستو لترله یپراختیا
په ملي پرورامونو  ۲۲ دونوچې د لومیتوب، کيموخې ترالسه ، چې هغه دا دهمومي ستراتیژي د افغان حکومت ع

 کې رامونهاکل شوي ديچوکاچې دا پرو ، اکلي د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژاو یتوب د پام وه  لوم
صادي پرمخت او مالي ینت موخو د ترالسه د افغانستان د پراختیا، اقت، پرورامونه ۲۲ ملي ونود لومیتوب. رندوي

 پراختیا، د خصوصي سکتور پراختیا، د زېربناوود : شل شوي ديې په شپو برخو وارزتناک ل کېي او لپارهکولو 
  . کرنې او کلو پراختیا، د بشري منابعو پراختیا او حکومتداري او امنیت

 داسې وسیلې په توه وري، چې د حکومتي ېو ته د یو ملي پرورامونونود افغانستان حکومت د لومیتوب
ي ترو د فعالیتونو له تکرار خه مخنیوی وشي او په اوندو سکورونو کې یوه ووزارتونو ترمن ه همکاري زیاته ک

 ملي پرورامونه باالخره هغه وخت خوندي او ونود لومیتوب.  اجنا طرح او اجرا کيو لومیتوب دروانه او 
 پرمخت ته السرسی ومومي کله چې بهرني مالي مرستې ورو ورو ل شي او افغانستان د خپل پرمخت وامدارهد
  . غاه واخليخپله ولیت په بشپه توه په ؤمس

   اقتصادي تمایالت  ١,٢,٢
انستان د ن افغ. کې وضعیت ژوره اغېزه ه د افغانستان پوننونچارو اونده ، اقتصادي او سیاسي و، ولنیزود نفوس

 الندې ژوند کرېوزل تر ېزیات وي یې د بخه  برخې ېمیدرله ، چې رايوزله هېوادونو په له کې ېترولو ب
  . کوي

 امنیتي چارو سپارل، چې تر و افغان چارواکو ته د ولموخېد جې پلي هېواد په توه، د افغانستان اقتصادي 
۲۰۱۴ ېوالېي، د نیي، پودوامداره مرستپه ولنې  کاله پورې بشپوک خه مالت دمهاله پرمختو له او کورني ه 

 پراختیا په او د کرنې په سکتور کې د خدمتونو او تولیداتو وزې اغومثبتپه  کانونو د استخراجاقتصادي وضعیت باندې د 
  . پورې تلی دي
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رمخت تجربه ک، چې اصلي المل یې د  کلونو ترمن ه اقتصادي پ۲۰۱۱/ ۲۰۱۰ او ۲۰۰۴ /۲۰۰۳افغانستان د 
 کال ۲۰۱۱ تولیداتو رتینی وده د ود کورني ناخالص. يبیارغونې او د کرنې د ېرو حاصالتو په برخو کې پانه اچول د

 و ناخالصو کلونو ترمن د کورني۲۰۱۸ او ۲۰۱۳د . ه پورې لوه شوې سلن۱۱,۸تر  ١ کال کې۲۰۱۲په  خه ې سلن۷,۳له 
وده له تولیداتو ر نکل شوی ده، چې د ۶-۴تیني مند ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ او ۲۰۰۴ -۲۰۰۳ سلنه ا سلنه ۹ کلونو ترمن 

له دې سره سره افغانستان د خو . بهرني مرستې له اقتصادي پرمخت خه په کلکه مالت کوي. ودې سره پرتله کېي
 ۵۹۰ تولیداتو د سي سر عاید یې یوازې ولص ناخاداخلی کال کې د ۲۰۱۲ن له شاته پاتې هېوادونو خه دی چې په 

   . ووامریکايي الره 
 ېزې باندې ناوه اغه باوري په خپل وار پر پانونېزه کوي، او بې اغناوه باور ېامنیتي وضعیت د خلکو پر ب

ې د کرنه چ. کته شوې دهرا  سلنو پورې ۸ شرکتونو شمېره تر و راجسر شويو کال کې د نوي۲۰۱۲٢په . پریدي
دوامداره او لوی شمېر دندو او د عوایدو د زیاتېدو لپاره مهمه الره ل کېي، د کلنيو تولیداتو له مخې د داخلي 

په داخلی ناخالصو تولیداتو کې د کرنې بار ته . ناخالصو محصوالتو دلورمې برخې پر ای یو پر دریمه برخه تشکیلوي
له تاریخي پلوه د کانونو . زو تولیداتو په توه همدغه مرحله تعقیبويپه پام سره، اقتصادي پرمخت بیا هم د کرنې

  . و نې کاره کې دي تمایالتتمثببیا د دوه برابره  او د خدمتونو سکتور ولیکوچنی سکتور دوامداره پرمخت و
ېره ېره له ده  پام سره چې د افغان کمپینو ولیزه شمته پهواقعیت او دې خنونو موجوده د سوداري په الر کې 

ساده کېدو وشرکتونه رتیني مالي او تشکیالتي جوت نه لري، د سودار چاپیریال الهم الزیاتکمپن او او کوچني 
ا دی، او په افغانستان کې سوداري د سهیلي آسیا د نورو هېوادونو په پرتله رانه ده په تېره بیا د دغو شاخصو په ته 

  ٣.  خونديتوب، د پولو په اودو کې سوداري کول او د یوې سوداري تلد پانه اچوونکو: برخه کې
 په سلنو خه ۱۰,۲ کال له ۲۰۱۱ کال کې ندې نیمايي بدلون وموند چې د ۲۰۱۲د مصرفوونکي د بیې تورم په 

 و سرهپه اخیست چې د یو شمېر امونو ، او د حکومت پالیسي داسې دهی رای شوې پورې سلن۶,۲تر کې  کال ۲۰۱۲
او د افغانستان د ملي پراختیا قانون په ساده کولو مرکي تعرفو او د مالیاتو د، د اسعارو سمون، ونې او پانلکه سودار

معاشاتو، ېرو امنیتي لتونو  پهد ملکي کارکوونکو ولت  د٤.  له الرې صنعتي پانونې وهويې د چوکاتالر
  .و ېرې پیسې لويلعرضه کوپه الونو او خدمتونو سربېره د م

 عملیاتي او پراختیایي پلوه ېرې لتونه له زېربناوو، طبیعي زېرمو، د خصوصي سکتور پراختیا، روغتیا او پوهند 
  .ي دشوي

 ادارې ناظر دی او د بشپ غیتوب ې نیوال دافغانستان د سوداري. دیموجود په هېواد کې د آزاد بازار سیستم 
 یو ترصادرات یوازې د هېواد ، ته کتو سرهکوچني اندازې نستا د راکې ورکې و تولیداتو . لپاره یې غوتنه کې ده

، او د احصایې د مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې د هېواد د پولي واحد د ارزت د پورې محدود ديو بازارونو 
 واردات تر ولال کال کې ۲۰۱۲په . ه دې پدې وروستیو کې ل شواندازه د توقع خالف  صادراتو له کبله درایېدو 

  . دلی دیې چې د سودار د لو اسمي کسر سبب ري، دي سلنو پورې زیات شو۵ندې 
ته د  کلونو کې اقتصادي وده کمزوره شي پداسې حال کې چې د خدمتونو تقاضا ۲۰۱۴ او ۲۰۱۳ چې په ده،تمه 

   . واب ویلو له کبله به د دولت لتونه ېر شي
 هغه ستر واونه چې ملي اقتصاد ٥.  دیانه ول هیله بونکیحتیاطپه  پالن مهالهنمتصادي پرمخت لپاره د اق 
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٦  

، ددې ترن د حکومتي ی دی پورې تلو اغېزو په پراختیا د هغهپروسه او د خصوصي سکتور پپه ي، د لید واغېزمن
ش او د مرستو اغېزه او د ادارو په ظرفیت کې د ېو د زیاتېدو اوند د مالي اتیاوو زیاتېدل، جغرافیوي ونولت

د خصوصي کان کیندنې لپاره د قانوني چاپیریال خه د ارزت اضافه شوي مالیې تر ( پرمخت اصالحاتوتشکیالتي 
 سیستم کې عمومي اغېزناکه توه اجرا شي او د حکومتدار په ه اوترو بودیجه په ) ورپېژندنې او د مرکاتو سمون

  .وال او واب ورکونې خه تضمین ورکيله رو

   ولنیز تمایالت ١,٢,٣
و پر انساني پاني ديهپه افغانستان کې د درېو لسیزو جدمهاله اغېزې پریپه وروستیو کلونو کې د ژوند په .  او

. ه سطح کې دي ن په پرتله الهم په ینورې د ونه پراختیا شاخصبشري دی؛ که ه هم د ه والی راغلی کې کیفیت
، چې کمزوره روغتیا، ولنیز کويی یوزل وضعیت کارندوې کې د افغانستان ای د بونود بشري پراختیا په شاخص

اونده خدمتونو کچه د نورې خدمتونه، پوهنه او تغذیه، د لو اوبو ته نابرابره السرسی او ناکافي روغتیاساتنه او برینا 
نفوس الهم د بېوزل تر کرې الندې ژوند کوي او له نیمايي زیات خلک زیانمنونکي  دریمه برخه. ن په کچه نه ده

 د ولپه افغانستان کې د ژوند هیله د ولو اونیو هېوادونو او په اوسط . وزله کېدو له جدي وا سره مخ ديېاو د ب
 ناوه د ن ترولو ونهانانو روغتیايي شاخصندو د مینې لوه کچه الهم د افغید م.  پاتې هېوادونو په پرتله ل دهوروسته

   . وضعیت کې واقع کوي
 سروی له مخې، افغانستان د لیک لوست زده کې له ۲۰۰۷ /۲۰۰۸ (NRVA)د وا او د زیانمننې د ملي ارزونې 

ل  خه برخې ې  دریمله افغانانو  لرونکو عمراو لود پنلس کلونو . رايپلوه د ن ترولو یو هېوادونو په له کې 
 پرېدو راهیسې د پام و پرمخت لهله دې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت .  شيکولیلوستل لویان لیکل او شمېر 

 میلیونو خه زیات زده کوونکي شامل شوي دي ۸,۵ زېدیز کال کې په عمومي زده کو کې له ۲۰۱۱په . شوی دی
 میلیونه ۱۰,۵عمومي ول تر پایه پورې په ٦ کال۲۰۱۳ چې د، ې تمه کېيچې یو پر دریمه برخه یې نجونې دي او داس

ترمن د یوشان السرسي په برخه ینه او نارینه زده کوونکو خو پوهنې ته د . يپه وونيو کې شامل شزده کوونکي 
  .  پرای پاتې دیېر توپیرکې الهم 

 کلونو او یا ۱۵د . ه دهېرکچه یې وان نفوس د  چې ،افغانستان په منني آسیا کې یو له هغو هېوادونو خه دی
 سلنو خه زیات دی، دا پدې معنا ده چې له اقتصادي پلوه په هر دوو افغانانو ۵۰له هغې کته عمر ماشومانو تناسب له 

لونکي په راتو د زیاتوالي بهیر به  چې د نفوسکېي، تمه .٧ نورو باندې متکي ديهپافغانان  ېریو شخص خه له کې 
د هېواد .  د نفوسو د ېروالی کچه په ېرو ده، په تېره بیا په کلیوالي سیمو کې ومومي دوام همدې توهلسیزې کې په

ان له چې  ېروي، رسولو او د کار پر بازار باندې فشار په نفوس مخ پر زیاتېدو دی، چې دا حالت پر زېرمو، د خدمتونو 
   . ي فرصتونو له کمت سره مخ ديد مناسب او دوامداره کارواندې خه 

د کاري واک معلومات يي چې د کار عمر لرونکي وو دوه پر دریمه برخه د کار په بازار کې ون لري، 
ل کاري واک بېکاره ل کېدای خه  دندو بوخت دي، پداسې حال کې چې له لسمې برخې په یو ل مختلفوچې 
ون او دندو اندازه د کلو په پرتله یه ده، دا که چې په ار کې د و، د ار په کاري بازارونو کې د . شي

   .  کسانو د ون کچه یه دهه عمرخاوانانو او پ
اوو د کاري واک د ولال  میلیونه اکل شوې ده او یا هم ۱,۵په رسمي سکتور کې د کاررانو شمېره ندې 

به وده دا  او داسې تمه کېي چې ې په حال کې دیودد امداره توه رسمي سکتور په دو. برخه تشکیلوي ٪۲۰میلیونو 
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په دوامداره سکتور صنعت او  او د خدمتونو به غوره کويرسمي په تېرېدو سره  وخت  د اقتصادکهي را پراخه ش
  . توه پرمخت کوي

چې په  یابر سره مخ د لخوا له نابره کاري فرصتونو په چوکا کې د وزار یه کچه د نیمآزاد کاروبارد 
- اريکې په بازار په  د کار ه او مؤقت کاري فرصتونهنیم. متاثره کېي ندې نیمايي دنده لرونکي وي دې سره

کیفیت ی  دندو  د اوکاري فرصتونه ېر خو مؤقت او نیمي ديپه کلیوالي سیمو کې :  دی تلکلیوالي وېش پورې
  ٨. دی

سرچینو په توه د  د کار بازار ته د السرسي په الره کې خنونه او د ومارنې د کاري واک معلومات يي چې
 پوستونو لنمهالهپه عموم توه وان کارکوونکي د زده کوونکو د لنمهاله او . د غیررسمي شبکو فعالیت، شتون لري

   . يتیا لر ته اترالسه کولو
 ون کمت ېر لیدل کېي، چې د تنخوا  نارینه جنسینه اود کلیوالي سیمو په پرتله په اري سیمو کې د 

ې زیاتره په غیررسمي اقتصادي برخو کې کار کوي او په عموم توه . دی و شمېر ل دندو ینه کارکوونکولرونک
 په برخو کې هوساینې  او کورنیزو چاروکرن د.  ترمن توپیر شتون لريینه او نارینه جنسد دندو په چوکا کې د 

ومره چې کورن ېرې بېوزله دي په  موسمي کاري تقاضا پورې تلی دی، په تر ېره ینه کاري واک ون د
 کاري سطحې ې ون کموالی او د یینه کار کوونکو دد . همغه اندازه یې په کارونو کې د غو مشارکت ېر دی

ورنیو دری، د کاري فرصتونو کموالی، د تجربې کموالی بنسیز الملونه د کار په بازار کې د و د ون په هکله د ک
  .  ديعوامل شاملکلتوري او نور او د زده کې د کچې یوالي 

او د افغان ماشومانو ندې پنمه برخه په ېر محکم نه دی  کته ماشومانو باندې د کار کولو بندیز ن پنلس کلله
  . دواه کلیوالي او اري سیمو کې کار کوي

 توه د ناثابت او يقانوني کوאل په عموم ایه شوي خلک او غیرېدننه بد هېواد ، کوאلل، راستنېدونکي کوא
  . غیرمسلکي کاررانو په له کې شمېرل کېي

له  سروی له مخې، کوچیان له ولنیز او اقتصادي پلوه ۲۰۰۷ /۲۰۰۸ (NRVA) او د زیانمننې د ملي ارزونې خطرد 
ولنې له خنونو سره مخ دي چې بني پلورونکو اونده ، ربت او کېي، او د جوي، جو خه ل لمحرومو 

زده که .  ديکارونهروزنې او دندې ته السرسی نلري او د هغوی عمده معیشتي او عایداتي فعالیتونه یوازې غیرمسلکي 
  ٩. وزلي له منه ول کېدای شيې او ب کېي چې په مرسته یې کمزوره وتیاوې، بیکاريلیو له هغو مهمو الرو خه 

و خه ار ی او له کلدایمي ول له خپلو ولنو سره د یوای کېدو خوتونه په ېر را ستنه شویو کوالود افغان 
 کال وروسته ۲۰۰۲د کوالو د خپلې خوې راستنېدنه له . په برخه کې ننونې را من ته کې ديته د خلکو د لید 

د افغان .  کېرفشار هم  او د کار پر بازار باندې یې راغی شاوخوا سلنه زیاتوالی ۲۰کې وو په شمېر د ، چې هپیل شو
 لسیزې تر نیمايي کلونو پورې صورت  ۱۹۹۰خه د ۱۹۸۰لوم په له . درلودې ې پې مختلفېکوالو د کوال دو

دویمه په د طالبانو د واکمني پرمهאل .  کوאل شول هېوادونو تهووموند، چې زیاتره یې روزل شوي لې وې او پرمختللي
 وکوאل زیاتره د افغانستان له کلیوال.  شولکه او هلته خپاره تهکواله شوه چې ندې هېوادونو لکه ایران او پاکستان 

داسې کاري چې د کوال نوي پې به زیاتې شي، په تېره بیا .  وویکیې ولنو خه وتلي وو او ل تحصیل 
  ١٠.  خلکو په برخه کې، که ه هم اوسني کوالي او خوتونه لنمهاله، موسمي او ردتي ديکردهتحصیل

                                                            

8  ILOتو وخت، : ، افغانستاندوامداره دندو ته د اوop.cit.  
  د یونیسف لپاره. کیدنې کیسه) برخی بی(د وه :  د ووني بی برخې ماشومانبنيوالو، د جوي او )۲۰۱۱( کونسل Samuel Hall د  9
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٨  

د کار مهاجرت یوه معیشتي ستراتیژي ده او د جذبولو او هولو عوامل یې زیاتره د تمې و تنخوا ترالسه کول او 
د مهاجرت اقتصادي . فغانستان کې شتون نلري، چې په اي مهارتونو زده کول دوپه مهاجرت کې د کارموندنې و نوي

رامنته کولو او په افغانستان کې د و د پیاوي کولو په الرو د مرستې، چې په تېره بیا د بېوزل د کمولو، د دندو 
خه په بردولو ې مهارتونو د لود نويکوالي  همدارنه د کورنیو د عوایدو لپاره مهمه برخه تشکیلوي، اوکې ېر اغېزمن 

  .  ور میکانیزم جوويکې 
ملي لومي  د ونو چې د لومیتوب، هدف دیهغهپه بهر کې د افغان کارکوونکو لپاره د کاري فرصتونو پراخول 

 د اخیستو سره هېوادونو کې د یو ل امونو په خلیجي او وپرورام تر ادارې الندې فعالیت کوي او زیاتره په سیمه ییز
  .  کوي ته پاملرنهرامندندو 

د سواد کچه د وانانو ترمن لوه ده په تېره .  او غیرمسلکي دينالوستي خلک ه میلیون۱۱په افغانستان کې ندې 
د .   دی او زیاتره تکه او مسلکي کاري واک مهاجرت کوياسانهبیا په اري سیمو کې چې وونیو ته السرسی 

 محدودېدو، د ورو پانونو د  د د خوتزېربناوو، د لوست زده کې د کچې یوالی د تولید د کمېدو  لیک
 د زیاتېدو له وکمېدو او د مهارتونو د د شونتیا د ، د مرستو له الرې د پرمخت د یواليجذبولو لپاره د ظرفیت 

  . وجهې د کار بازار د فعالیت لپاره خن ري
 کلونو شاملېدونکي وي اوسمهאل ۱۸ -۱۶  نویو ته دد احصایې د مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې، د کار بازار

 تنو پورې او په لسو ۷۵۰,۰۰۰ شمېره تر کسانوکلونو کې د دغه عمر راتلونکو په پنو .  تنو ته رسیي۵۰۰,۰۰۰ندې 
 یې  تنه۱۰۰,۰۰۰ فارغانو له لې، ندې ۲۳۵,۰۰۰ لوو زده کو خه د له.  میلیون تنو ته رسیي۱,۲کلونو کې شاوخوا 

د کار په بازار کې زیاتره شاملېدونکي .  کې ای مومي١١ پوهنتون او یا د تخنیکي او مسلکي زده کو په اداروکومپه 
  . دی ل مهارت یې ېرلوست   لیکهم د هغوی د  دي او یا يکسان یا نالوست

په را کې، په افغانستان  شاخصو ي واندوینو اونده د اقتصادارزت په پوهېدو سره سره د ېرد کاري فرصتونو 
 پورې په افغانستان دې دمهتر .  نه ده ترسره شوېې سروې ترتیب شوه او سمباوريد کار بازار په اه د ال تر اوسه کې 

 په وتیاوو چې د کاري واک د تنخواانو، مهارتونو، ،کې د کار بازار په اه داسې پراخ او منل شوي معلومات نشته
   .  ويل شوی خه کار اخیستون له نورو شاخصو

استخدام (کارومارونکو . توپیر لريتکه او مسلکي کاررانو تقاضا مخ پر زیاتېدو ده او د والیتونو په سطح د 
اوسه نه دي ک شوي، دا که چې په هېواد کې کارر  تر  چې یو شمېر شته مسلکي دندې ال،ویلي دي) کوونکو

 چې په کورني بازار کې د تکه کاررانو د نشتوالي له کبله بهرني مسلکي کارر ،ي نه لري او دوی ا دمهارتونهکافي 
  ١٢. په کار ووماري

 په دواه کلیوالي شخصي کاروبار. د کار په رسمي بازار کې د کار تقاضا له ده او عامه سکتور ورباندې نفوذ لري
 ومارونکي دي پداسې حال کې چې رسمي دندې لياص پخپله په افغانستان کې کورن. او اري سیمو کې عام او دود

  . ی شمېر دوه برابره ده یېپه اري سیمو کې زیات دي، چې د خصوصي سکتور د دندو په پرتل
 او لري ې دندېندې دوه پر دریمه برخه خلک د کرنې په سکتور کې بوخت دي، چې دغه سکتور ترولو ېر

بازار له پلوه  / سوداري او د کروندې کوچنکتور انتیا کورند دې س. ېره دهتقاضا دکرهې په سکتور کې 
 ورکه او ه   خرالو، راکهتوکوپه غیرکرنیز سکتور کې، د کوچني . سیمه ییز بدلونونه او دوامداره کرنیز معیشت دي
 ولوچلولو فعالیتونه تر ري او د هل غخدمتونه او رغونه له هغو وروسته  دندې دي، چې ېسودا وره دندې

                                                            

  د پوهنې وزرات د تخنیکي او مسلکي زده کو معینیت:   سرچینه 11
   کال سرویUSAID ۲۰۱۲خه د  کوچني او منني پانونو د بزنس خاوندانو او مدیرانو ۹۵۹ د  12
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د .  سرچینه ده، چې زیاتره په کابل کې شتون لريغورهپه اري سیمو کې عامه سکتور د دندو د فرصتونو . کېي
     . د دندو په برخه کې ل رول لوبويهېواد په کچهسکتور په ایعو صن

: کتورونو پورې تلی دی بېالبېلو سپه مسایلو ترکیب ینه او نارینه جنس اوندهد کاري واک د زده کې او د 
د کرنې سکتور او په . ترولو ل مسلکي او تکه کارران د کرنې، رغونې او پاتې خدماتي سکتورونو کې موجود دي

د . پرته کار کوي) تادیاتو( تنخوا لهلمسلکي خدماتي سکتورونو کې زیاتره د و پر ومارنې تمرکز کېي او کورني 
  .  په سکتورونو کې عام دیلوبیکاري د رغونې او کان کیندل مسلکي دندو په چوکا کې 

 د افغان کاري واک دی، چې له مخې، د افغانستان حکومت ژمن (ANDS) ېملي پراختیا تالر د افغانستان د
 بشريد . او په اغېزناکه توه سیال وکيیې مؤثریت او د ومارنې وتیاوې ېرې شي  ترووتیاوې غتلي کي 

اونده کموي، د نوي تکنالوژیکي را  ېمت د فزیکي پانې د ې په الره کې خن جووي، د پانونو پانې ک
  . د مهاجرت ې کمويهم  او کنی کويکوي، د اقتصاد ساختاري بدلون  وسایلو جذب کمزوره

کې د )  مدېریت د سودار، رغونې اووه، کانونهکر(ي سکتورونو مخ پر ود او د اقتصاد ه مهارتونو په برخیود کمزور
 ۲۰۱۴-۲۰۱۰ چې د ، ديموخېلوست او د مهارتونو د لوولو هې هغه   وانانو د روزلو پرمخت او د خلکو د لیک

لو عمر او  کلونو ۱۵د یې  نیول شوي دي، چې موخه په پام کېکلونو لپاره د پوهنې د ملي ستراتیژیک پالن لخوا 
  . زده کې پراخول ديلوست  د تخنیکي او مسلکی زده کو او د لیکولو سره  په اوو برابره ک وانانو ولرونک

  تکنالوژیکي تمایالت ١,٢,٤
 وسایلو او منابعو د کارولو او معلوماتي مخابراتي تکنالوژي ته د  اوندهزیاتره کارخانې او کمپن د تکنالوژ

ه پرمخت شوی، لکه نه چې مخابراتي سکتور په که ه هم یو انداز. السرسي له پلوه په یه سطح کې فعالیت کوي
 ی سلنه وده کې ده، په تېرو دوو کلونو کې د انرن کاروونکو شمېره در ۶۰ولتېره لسیزه کې هر کال په اوسط 
   ١٣.  ديې شوېی را لس برابرهندې برابره شوې ده او د خدمتونو بیې 

 او په  دندې واندې کي شمېر ل کچه یې ېره ده اييونېپانسکتور چې د  چې د کانونو ،داسې تمه کېي
 چې د ١٤که ه هم د منابعو د دهلیز تالره . د مسلکي او نیمه مسلکي کاررانو لپاره ديدندې زیاتره دې برخه کې 

چاپیریال  د معیشتونه، ولنیز او دوامدارهد پراخولو په موخه، چې پخپل وار نور کورني زېربنا کانونو له پراختیا خه د 
 کې د اینو پانو د یوای کولو او زېربناوود کانونو په . فعالیتونه پیاوي کوي، د یوې وسیلې په توه کار اخلي

 اقتصادي فعالیتونو وهمدارنه د معیشتي، ولنیز او محیطي عواملو د پیاوي کولو له الرې، داسې تمه کېي چې د نور
  ١٥.  پانه اچونې سره ه او یوای همکاري وشيتولید ېر شي او د خصوصي سکتور له

 زیات افغان کورنیو ته معیشتي فرصتونه ې سلن۴۰ سلنه کاري واک ته کار برابروي او له ۶۰د کرنې سکتور، چې ندې 
 له په برخه کې) اوبو لول، تولید، د راغونولو وروسته فعالیتونه( وسایلو د کارولو واندې کوي، د پرمختللي تکنالوژ

خدمتونه ل دي چې د دندو د رامنته کولو لپاره د کرنیزې سودار شونتیا الزم کمت سره مخ دی او د پراختیا لپاره 
  .او پیاوتیا محدودوي

  
  

                                                            

13  ،یېوאل بانک، د افغانستان اقتصادي اپن op.cit  
  . کال د ستمبر میاشت۲۰۱۲، د ای مشورتی ادارهد وتیاوو د ستراتیژ پراختیا، د الت:  د افغانستان د زیرمو دهلیز 14
   تخنیکي لنیز، واشنن ي سي-، د زیرمو د دهلیز نوت)۲۰۱۲(نېوאل بانک  15
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  د بهرني چاپیریال د تحلیل لنیز ١,٢,٥
 او مسلکي زده د تخنیکییې  مخې چې جدول په بهرني چاپیریال کې د ینو تمایالتو لنیز واندې کوي، ېالند

  :کو سیستم باید فعالیت وکي
 کمزورتیاوې پیاوتیاوې

د افغان حکومت عمومي پالیسي داسې اکل شوې ده  •
چوکا د  کي چې دتوکیو موخې عمليو هغه 

 ملي پرورامونو له الرې ۲۲لخوا د لومویتوبونو د 
حکومت هه کوي و . تعیین شوي دي

 . اصالحات راوليدیموکراتیک 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۰ او ۲۰۰۴-۲۰۰۳اقتصادي ودې کچه د  د •
 د بیارغونې اصلي برخه یېکلونو ترمن لوه وه، چې 

د .  ووات پانه اچونه او لو کرنیز تولیدپه برخه کې
اساس کورني ناخالص تولیدات درې ه  پسرانه عاید

تر ارنې او ) تورم(پسوب . برابره لو شوي دي
 تو د داخلېدو له مرسود بهرني. کنرول الندې دی

 . مله جاري حسابونه په بیالنس کې ديال

د اودمهاله پراختیايي مرستو لپاره د نېوالې ولنې  •
 . دوامداره همکاري

 کورني اقتصادي وضعیت باندې د استخراج او د هپ •
 فعالیتونو مثبته اغېزه، د خدمتونو په هکانونو اوند

ختیا او د کرنې په سکتور کې د اسکتور کې پر
 .حاصالتو ې

 او ی دیخصوصي رسمي سکتور پنه برابره لو شو •
 کال کې ۲۰۰۴د ثبت شویو رسمي کمپنیو شمېر په 

 پورې ۵۴۶۵ کال کې تر  ۲۰۱۱خه په ۱۱۳۹له 
سوداري کولو قانوني چوکا د  د. یرسېدلې د

سوداري د پیلولو او د مالیاتو د تادیه کولو 
 . ي ديشو ات راول په برخو کې اصالحنوشاخصو

د زېربناوو، طبیعي زېرمو، د خصوصي سکتور پراختیا،  •
روغتیا او پوهنې په برخو کې لتونه زیات شوي 

 . دي

 کال کې په عمومي زده کو کې د زده ۲۰۰۹په  •
چې ( شوې لوه میلیونو پورې ۶,۵کوونکو شمېره تر 

 کال ۲۰۰۲، د )یو پر دریمه برخه یې نجونې دي
د کار .  شوې دهه دوه برابرهراهیسې د وونکو شمېر

 ٪۶۶په بازار کې د کاري عمر لرونکي خلکو اندازه 
 یې ې ٪۵۰، نارینه یې ٪۱۰۰ندې (سلنه شوې ده 

 ).دي

 ٪۸کار کچه ېد رسمي کارونو په چوکا کې د ب •

 هیلې اوندهافغان چارواکو د افغانستان د اقتصادي ودې  •
 د امنیتي په موده کې ) ۲۰۱۴-۲۰۱۲(کلونو د بدلون د 

کلونو په موده ) ۲۰۲۵-۲۰۱۵(د او  سپارلوپه مسؤولیتونو 
رې  مرستو پوپهلسیزې په جریان کې د  د اوتون کې 

 . تلې ده

. شمېره یه شوېده) پانونو( ثبت شویو کمپینو ود نوي •
پولي شاخصې او د پولي واحد . صادرات ل شوي دي
 .ارزت ی شوی دی

بزنس او سوداري الهم د سره پ، د پالیسي د  •
 له خن سره مخ کبلهواندوینې کمزوروالي او فساد له 

  دوالود سوداري کولو شاخصې د پان. دي
خوندیتوب، د پولو په اودو کې د سوداري کولو او د 

 )  د تلو په برخو کې کمزوره ديکاروبار

  کمپن  کوچني ٪۹۲د خصوصي سکتور په کمپنیو کې  •
 .  دي

 ناخالصه تولیداتو کې ل یو کورنپه شخصي کاروبار •
 . لريارزت 

د رسمي کارونو په چوکا کې د بیکار کچه یه ده  •
 .او کمزوري کاري فرصتونه بیا ېر ديلنمهاله خو 

پنه ودې د ) و او بهرنیوکورني(د خصوصي کمپنیو  •
. اصلي الملونه رغونه او خدماتي صنعت  دیبرابره کېدل 

د قانون ل (د بشري پراختیا په شاخصه کې یوالی  •
حاکمیت، کمزوره روغتیايي وضعیت، ولنیز خدمتونه، 

نا ته ل ېوغتیا ساتنې، برپوهنه او تغذیه؛ د لو اوبو، ر
مله رامنته شوې الالسرسی او د طبیعي ناورینونو له 

 )بېوزلي
د خلکو یو پر دریمه برخه د بېوزل تر کرې الندې  •

 سلنه یې زیانمننونکي او د بی وزله ٪۵۰ژوند کوي او 
 . کېدو له وا سره مخ دي

 ٪۶۰ په برخه کې د خلکو اندازه له د شخصي کاروبار •
غیررسمي اقتصادي برخه کې د خلکو اندازه په ، او زیاته
 . سلنه ده۸۰٪

 .  دندې لريلنمهاله او نیمې وي ۴۸٪ •

د اري، کلیوالي او سیمه ییز توپیرونو سره په غیررسمي  •
 وانان او ې تنخوا لرونکي ٪۴۵اقتصادي برخه کې 
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په رسمي اقتصاد کې د دندو زیاتوالی د اقتصادي . ده
سکتور د پراخولو په برخه کې د تکه او مسلکي 

 . اری واک لپاره تقاضا لوه کې دهک

د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ لتونه یو پر  •
 کلونو ۲۰۱۲ او ۲۰۱۱ د دی يلسمه برخه ی شو

ترمن د انرن کاروونکو شمېره درې برابره لوه 
 .شوې ده

 ونوربه داسې تمه کېي چې د زېرمو د دهلیز تالره  •
د صوصي سکتور اقتصادي فعالیتونو او لو او د خ

 . برابر کيپانونې لپاره زیات تولیدات او ې 

 . دندې لري

  اقتصادي سکتورونو کې له بهره د مسلکيمخ پر ودېپه  •
 . کاري واک واردېدل

 په مهمو سکتورونو کې د نوي تکنالوژ ېرد کرنې په  •
 .د کارونې کچې یوالی

د لوې تکنالوژ د ترالسه کولو او کارولو ورو  •
  . پرمخت او د یجیلي وېش ییدل

 واونه موکې او فرصتونه

 پراخ ملي پالیسي، هد پراختیا او حکومتدار لپاره یو •
ورکوونکو د معیاري پانونو او د اقتصاد چې د بسپنه 

 .  سکتورونو د پراختیا سره جو ويمخ پر ودېد 

د لومیتوب د ملي پرورامونو له الرې د افغانستان د  •
ملي انکشاف ستراتیژ له اجرا خه د مالت لپاره د 

 .بسپنه ورکوونکو ولنې ژمنه
 .مثبت اقتصادي لیدلوری •
خراج او کانونو اوند  کورني اقتصاد باندې د استهپ •

فعالیتونو د دندو مثبته اغېزه، د خدمتونو سکتور او د 
 . کرنې سکتور د تولیداتو او و پراختیا

 او د کار په بازارونو کې د ېرېدلد انساني پانې  •
لې دې ، چې له داخلېدل تکه او مسلکي وو ونوي

 تازه  خه پوهنتونله تنه ۴۰۰۰هر کال خه 
 . ېيفارغ

اسې تمه کېي چې د زېرمو دهلیز، چې استخراجي د •
 سره ې کاو د کانونو فعالیتونه له کورني ارزتناک

 اقتصادي فعالیتونو او لو او د خصوصي ونلوي، نور
 . رسويوسکتور پانونو ته ې 

د پولې هاخوا ته د کاري واک خوت، د  •
مسلکي کاررانو مهاجرت، په بهر کې ترالسه شوي 

هوانې او د نويتنخواپه بهر کې د .  مهارتونو زده ک
 . خپرو افغانانو ترالسه شوې شتمني

رامنته کېدونکي سیمه ییزې شبکې کېدای شي په  •
سیمه کې د زیاتې سودار او صادراتو سبب 

 . وري

  

• په برخه کې وامنیتي وضعیت د پان ربی د نې او سودا
 . الیباوري زیاتو

رمخت د ویجاېدونکي سیاسي  پ اصالحاتود تشکیالتي •
 .  شوی دییوضعیت له امله کمزور

زیاتېدونکي مالي اتیاوې د حکومت لت او پر  •
 . جغرافیوي پراختیا باندې اغېزه کموي

 ناخالصه تولیداتو د سترې برخې او وېشنې لپاره ود کورني •
 .   پالنونه نه عملي کويمشترکد مرستو جریان، 

د هر کال لپاره د اکل  کلونو ترمن ۲۰۱۸-۲۰۱۳د  •
 ناخالصه و اندازه ودې په پرتله د کورني٪۶-۴شوي 

یه ده، چې ان د ول  اوسط  وده پهتولیداتو واقعي
له ودې د  ٪۹ کلونو د ۲۰۱۲-۲۰۱۱ او ۲۰۰۳-۲۰۰۴

 . خه هم یه دهکچې 

 د ېرېدل او کاررو پر بازار باندې فشار ۵۰۰,۰۰۰د  •
 په  سره ایی دغه شمېرهو اوسنی وضیعت ته په کتونفوس

 .  میلیونو پورې لوه شي۱,۲یوه لسیزه کې تر 

په کورونو کې شخصي کاروبار او کوچني کمپن د  •
 . اصلي ومارونکو په توه پاتې دي

مله ال تولیداتو له و کمت او ل ده د تکنالوژهکر •
 . اغېزمنه پاتې ده

 سکتورونه پراخې دندې  اوندهد کانونو او استخراج •
 ه اقتصاد باندې ل یا هې اغېزه نه کوي، او هنلري، او پ

 ثبات او ه اقتصاد پلوید تبادلې پر بیې، حکومتدار، د 
 .  اغېزې پریودلی شيناوهعامه پانونو باندې 

 مهاجرت کمزوره قانونيباور مسایل   د امنیت او بی •
 . کوي او د کوال نوي پې ته الره هواروي
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  سیستم اوسنی وضعیت او روزنو د او مسلکي زده کو د تخنیکي  ١,٣

  ووني/  انستیتیونه  حکومتي  او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو۱,۳,۱
  :  ادارې په الندې ول ديپلي کوونکي ې سیستم مهم او روزنوپه افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو

 د  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو(DM TVET)  عینیتد م د تخنیکي اومسلکي زده کود پوهنې وزارت 
؛ د و ریاست تخنیکي او مسلکي پرورامون:ریاستونه لري دری معینیتدغه . پر غاه لري یت مسؤولسیستم رسمي 

وونکي مسلکي زده کو ۱۴۵ د معینیتدغه .  ریاست، او د مسلکي نصاب پراختیاو ریاستتخنیکي او مسلکي زده ک 
 انستیتیوتونو ۱۰۵او د تخنیکي او مسلکي زده کو )  د شپې د لیسو په ون ولي پورې۱۲ تر ۱۰له ( لیسو دوزنواو ر

روزنې په اساسي توه  زده کې او تخنیکي او مسلکي . همغي او ارنه کويمدېریت، )  ولي پورې۱۴ تر ۱۳له (
  . تر پنو کلونو پورې دوام کويخه  له دوو  یېرسونه او د روزنې زیاتره کوتر سره کېي کې انستیتیوتونو په 

 کې له انستیتیوتونو وونیو او ۲۵۰ زیدیز کال کې د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کو په ۲۰۱۳په 
  ۳۹وونیو او انستیتیوتونو له لې ۲۵۰زده کوونکي شامل کي دي، چې د )  ې۸۵۴۱۵) ۸۴۷۰ول افغانستان خه 

دری کلن کورس ) ونهوی انسی۱۰۵ تخنیکي منني ووني او ۱۴۵(نه ووی ووني او انسی۲۵۰.  کابل کې ديیې په
 ماهرود . ورکوي ولي یپلوم  ۱۴ولي سره پای ته رسیي، او د پاتې دوو کلونو کورس د ۱۲برابروي چې د 

، د تجهیزاتو کمت او د برینا او اوبو کموالی د وونکو، د روزنې معیاري نصاب، د روزنې باکیفیته موادو نشتوالی
   . داسې هې ترالس الندې نیول شوي، چې پخواني نصاب نوی شي. نو د فعالیت مخه نیسيودغو وونیو او انسیو

 وده ېرهپه تېرو و کلونو کې د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کو پرورام د کیفیت او کمیت له پلوه 
 ته او د ثبت شویو زده کوونکو شمېر له  ۲۵۰خه ۴۲نو شمېر له ووی کال کې د وونیو او انسی۲۰۱۳په . کې ده
 شمېر ولال ثبت شویو زده کوونکو و کال کې د نوي۲۰۱۳په . ی دیشو  تنو ته لو ۸۴۴۱۵خه ۱۵۰۰۰شاوخوا 
۲۶۴۴۰) ۴۱۵۳ ۳۲۴۴ (۱۰۷۳۷، پداسې حال کې چې د فارغانو شمېر یته رسېدل) و ۲۰۱۳په . ی دیته رسېدل) و 

ییو او انسوون وویکال کې د وزارت په تخنیکي وونکو شمېر ؤ ۲۶۵۹نو کې د .  
 لپاره اوسېدونکو ونو رغونه د والیتنويو تعلیمي مؤسساتود جغرافیوي وېش له پلوه د تخنیکي او مسلکي زده کو 

د ، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو  کې الزیات فرصتونه برابرويالسرسي په برخهته د تخنیکي او مسلکي زده کو 
د تخنیکي او مسلکي زده کو ندې نیمايي ) ۲۰۰۲( کاله مخکې ۱۰ری دی، لکه نه چې ې زهپراختیا په برخه کې 

له (نه  سل۹۶وونیو د  کال کې د تخنیکي او مسلکي زده کو ۲۰۱۱په . موقیعت درلود په کابل کې مؤسساتو تعلیمي
له )  ولي پورې۱۴تر خه  ۱۳له ( سلنه ۶۳نو وویاو د تخنیکي او مسلکي زده کو انسی)  ولي پورې۱۲ تر ۱۰

 . کابل خه بهر په والیتونو کې واقع وو

 سره یوای تخنیکي وتیاوې هم  زده کېلوست   لیکلهد پوهنې وزارت پالن لري، چې د نالوستو لویانو لپاره 
اندې کد دریم (ي وNESPمسوده (  

 د ۱۴پوهنتونونه لري، چې د لیسانس او ماستر په سطح زده کې واندې کوي، او  ۱۷د لوو زده کو وزارت 
فعال  خصوصي پوهنتونونه ۶۰، تر سربېره پردې.  زده کوونکي لري۱۳۶,۵۰۰انسیونه لري، چې شاوخوا کو لوو زده 

 دې سربیره، د لوو زده پر.  د خوست، کندز او بلخ په والیتونو کې فعالیت کويي، چې زیاتره یې په کابل او نور یېد
 واک رامنته بشريجو کي، و داسې فارغان او د منني کچې " ولنېز کالجونه"کو وزارت واندیز کوي، چې 

  .   ولريمهارتکي، چې د صنعت د اتیاوو د برابرولو 
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 عمومي ریاست له الرې په  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کوولینو وزارت د کار، ولنیزو چارو، شهدا او معل
دغه ریاست د . لريپر غاه مسؤولیت او روزنو د عرضه کولو افغانستان کې د غیررسمي تخنیکي او مسلکي زده کو 

ېواد په اري  یې فعال دي او د ه۲۲ جملې خه مسلکي روزنیز مرکزونو شبکه اداره کوي، چې له دغې دولتی ۴۲
 کارکوونکو د کار او د ولنیزو چارو وزارت او د ۲۷۹ زیدیز کال کې په ولیزه توه ۲۰۱۳په . سیمو کې موقعیت لري

تنو  ۱۱۸ دې خه، چې له کوي د تخنیکي او مسلکي زده کو په برخه کې کار سرهمهارتونو د پراختیا د ملي پرورام 
 زیدیز کال کې د تخنیکي ۲۰۱۳په . کويروژې په چوکا کې تنخوا ترالسه  پتنو کار کوونکو د ۱۶۱د حکومت او 

 میلیونه امریکايي الره ۹,۸۵او مسلکي زده کو د عملیاتي او پراختیايي چارو لپاره د کار او د ولنیزو چارو وزارت 
لیونه امریکايي الره د  می ۱,۳۸۸خه بودیجې ولالد تخنیکي او مسلکي زده کو لپاره د منل شوي .  بودیجه لري

د مسلکي روزنې .  لخوا برابر شوي ديندویه ولنو میلیونه امریکايي الره نور د نیوالو مرست۸,۴۶۲ او لخوادولت 
زیاتره زده کوونکي .  میاشتو دوام کوي۹ تر ۶مرکزونه د مهارتونو لنمهاله روزنیز پرورامونه واندې کوي، چې له 

ي، و د کار بازار ته ننوي، هغه ول غوازده کد مهارتونو ، چې  ديويهغه لوستي وي، وانان، لویان، بیکاره 
 ۱۵، او د لولین وي یا معیو خه وي اوو له کورنندای، د شهويوي چې زده کې یې نه دي یا بشپ کي یا نالوسته 

 زده کوونکي شامل ۱۲۰۲۵رکزونو کې  زیدیز کال کې د مسلکي روزنې په م۲۰۱۲په .  کلونو ترمن عمر ولري۴۵او 
   .  کال کې وروزل شي۲۰۱۳ وي به په ۷۰۰۰شوي وو او تر 

، شهدانو او  چې د کار او د ولنیزو چارو، غوره پرورام دیهغه (NSDP)د مهارتونو د پراختيا ملي پرورام 
 روزنیزو پرورامونو له الرې روزنه  زده کوونکي د هغو۵۱۱۷۱شاوخوا .  وزارت تر ادارې الندې فعالیت کويمعلولینو 
  د یادونې و ده چه د فني او حرفوی  چې د مهارتونو د پراختیا د ملي پرورام له لوري ارل کېي ،کېده ترالسه 

پروسې له د  د داوطلب   مرکزونو سرهو او خصوصي روزنیزمؤسسودولتي  غیرنمرستو او روزنو د عرضه کولو لپاره  د 
له روزنیز نصاب د انکشاف د انې /  تعلیمی  استندردونو او د مهارتونو د پراختيا ملي پرورام د.  ېيالرې تون ک

 د تر دې مهاله، .  رامنته کوي  (NOSS)وتیاوو پر بنس د شغلي مهارتونو ملي اسندردونه الرې  په هېواد کې د
فني او حرفوي زده کو او د  کي دي او جو استندردونه  ملي ۱۵۷ مهارتونو شغليد مهارتونو د پراختیا ملي پرورام 

نه د ر، چې دهروزنه ورکېددې استندردونو خه د ې اخیستلو په هکله  روزنو  عرضه کوونکو مؤسسو ته یې 
  .  ورکيوکاروي جو اوکاري مهارتونو د ملي معیارونو پر بنس نصاب 

چې د ولسمشر د لومي مرستیال د دفتر تر ادارې الندې ، (CESP)ه د وونې او روزنې او مهارتونو د پالیس کمې
 بور  او روزنو او د تخنیکي او مسلکي زده کو(ANQA)فعالیت کوي، د افغانستان د قابلیتونو د تثبیت د ملي ادارې 

 روزنې او لکه نه چې د وونې او. لپاره د حقوقي، قانوني او عملیاتي چوکاونو د طرح کولو په حال کې ده
سیستم لپاره د او روزنو مهارتونو د پالیس کمېه او د مهارتونو د پراختيا ملي پرورام د تخنیکي او مسلکي زده کو 

 د پېژندنې او تصدیق لپاره و روزن  او غیررسميو زده کو پراختیا کار کوي داسې تمه کېي چې د مخکینيهمعیارونو پ
  . یو میکانیزم رامنته شي

د معلوماتو او تکنالوژ وزارت، :  وزارتونو لخوا پرمخ ول کېيالندېر پر اساس عامه روزنیزې ادارې د د سکتو
 وزارت، د رانسپور او هوانورد وزارت، د مالیې وزارت، د کرنې، اوبو لونې او مالدار وزارت، د ولود 

د . ته بودیجه او کارکوونکي لري انو چارو لپاره د روزنېزهر وزارت .  روغتیا وزارتېکورنیو چارو وزارت او د عام
 هد لوو زده کو وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کو برخ (شمولیتتخنیکي او مسلکي زده کو په برخه کې عامه 

  . برخه تشکیلوي ٪۴۴ زده کوونکو وونې او روزنې د ولالد ) ده نیول شوېپه پام کې نه 
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   ادارې/ مؤسسې دولتي غیر او  مؤسسې خصوصي روزنېزې رو او رونو د عرضه کولو د فني او حرفوي زده ک ١,٣,٢
 ۵۰,۷( دی عرضه کوونکی تر ولو لوی  او روزنوپه افغانستان کې خصوصي سکتور د تخنیکي او مسلکي زده کو

ې وزارت لخوا د  نورې ادارې د پوهن۱۲۰ او فعالې ديخصوصي ادارې لرونکي ز ا جو۴۰اوسمهאل په هېواد کې ).  سلنه
 د معلوماتي او مخابراتي ولد خصوصي سکتور انتفاعي روزنیزې ادارې په عمده . جواز ترالسه کولو په حال کې دي

  .  زده کوونکو ته روزنه ورکوي۱۵۰,۰۰۰په برخو کې ندې )  زیاتره انریزي( او ژبو محاسبېتکنالوژ، مدېریت، 
نشتوالی او د مسلکي زده کو لپاره د د یا کاري چوکا د سیستم و تصدیقولوونې او روزنې په برخه کې د د 

ي او روزنیز پرورامونه د اعتبار و نه د تصدیق شوي نه او ې ادارې ثبت شوله کبله وونیزېملي معیارونو د نشتوالي 
 زده وشويدغه حالت د فارغ .  خپلسري شوي دي ورکولتصدیق لیکونه او اعتبار ي، له همدې کبله د زده کېد

 په اه ومارونکو ته د اعتبار و معلومات نه واندې کوي، او زده کوونکي د یوې سمې دندې ترالسه لیاقت د وکوونک
  . برخی کوي ې  شرایطو خه بوکولو یا د زده کو د دوام لپاره له پېژندل شوي

 ۱۰,۱( په برخه کې روزنه ورکوي ومهارتون زده کوونکو ته زیاتره د لومني مسلکي ۳۰,۰۰۰نادولتي ادارې ندې 
 له لوري د ترسره شوي سروی پر بنسNSDP( (  مهارتونو د پراختیا ملي پرورام زیدیز کال کې د۲۰۰۹په ). سلنه

، )کېدای شي ل  معلوماتی لومنپه اهچې په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو د برابرولو د رنوالي (
  . واندې کوي مسلکي زده کې نادولتي ادارې ملي او نیوالې ۱۰۰ل په هېواد کې اوسمهא

 لپاره ظرفیت موجود دی، او په دواه کلیوالي او اري سیمو شمولیت شاوخوا زده کوونکو د ۳۰,۰۰۰  دهر کال
 ادارو د د دغو نادولتي.  دهپورې تر اتلسو میاشتو و خه دریلهد روزنیزو پررامونو موده . کې روزنه ورکول کېي

روزنې د تخنیکي او مسلکي زده کو د ) انجوانو(د دغو نادولتي ادارو . هشتن سیستم ېتصدیق او اعتبار په برخه کې ه
په نورو برخو نه دي پېژندل شوي، چې دا پدې معنا ده چې زده کوونکي نشي کولی په رسمیت رسمي سیستم له مخې 

.  ته السرسی وموميمهارتونو په خپل مسلک کې د لوو زده کو اوي په آسان سره خپلو زده کو ته دوام ورککې 
  :ي لنیز په الندې ول دمهارتونو شویو ود تخنیکي او مسلکي زده کو د فرعي سیستمونو لخوا د برابر

  معلوماتد تخنیکي او مسلکي زده کو د واندې کوونکو په اه عمومي 
 داره کوونکیا غیررسمي/رسمي سطح د واندې کوونکو ول

د تخنیکي او مسلکي زده کو 
 انستیتیوتونه دولتی

   ۱۴ولي خه تر ۱۳له 
 ولي پورې

 د پوهنې وزارت رسمي

د تخنیکي او مسلکي زده کو 
  لیسېدولتی

 ۱۲تر ولي خه  ۱۰له 
 ولي پورې

 د پوهنې وزارت رسمي

د تخنیکي او مسلکي زده کو 
 عامه روزنیز مرکزونه

میاشتو خه  ۶له  (لنمهاله
 غیرمتعارف ) میاشتو پورې۱۲تر 

د کار او د ولنیزو چارو 
وزارت، د مهارتونو د پراختيا 

 ملي پرورام

د تخنیکي او مسلکي زده کو 
 خصوصي روزنیزې ادارې

د نادولتی ادارو لخوا د تخنیکي 
 او مسلکي زده کو برابرول

 دورو په حدودو کې ود پاسني
 یوه مختلفه دوره

 دواه رسمي او غیر
 رسمی

ولې یې د پوهنې وزارت، د 
 ولنیزو چارو وزارت کار او د

یا د مهارتونو د پراختيا ملي /او
 .پرورام سره ایکه نه لري

می میاشت،  کال د ۲۰۱۳، د ل، کنفرانس دوامداره دندې رامنته کو"د تقاضا له مخې د وتیاوو پراخول"پاه وېبد کار نیوالې ادارې : سرچینه
کابل، په افغانستان کې د امریکې د نیوאل پراختیايي ادارې د کاري واک د پراختیا خه اخیستل شوی، د مهمو معلوماتو غیر رسمي لنیز، 

۲۰۱۲ .  
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زده کې غیررسمي پخوانی سیستم   تر ولو ستر واندې کوونکی هماغه د کارمهارتونوپه افغانستان کې د تخنیکي 
 ،د خلکو د خولې کیسې دا روانه کوي.  ورې الرې په توه پېژندل کېيې د کارموندنې لپاره د یودی، چې دا هم

په دې  زده کوونکو ظرفیت لري، ۳۰۰,۰۰۰چې په هېواد کې د کارزده کې غیررسمي پخوانی سیستم هر کال د ندې 
  . برابرونکي دی ترولو لوی مهارتونو د افغانستان د تخنیکي سیستم سره ویلی شو، چې دا

 تنو ل ۵ یې له ٪۶۰له لې )  کمپنیووکوچني( مسلکي دندو ۵۳۰,۰۰۰ چې د ، اکل کوي(ILO) د کار نیواله اداره
 کسان ومارل  ۵ول  بازاري مسلکي دندو په حدودو کې، په اوسط ۷۵,۰۰۰د " خونې "FACTد . کارکوونکي لري

  . ار زده کوونکي دي تنه د ک۲ تنه یې مسلکي کارران او ۳شوي، چې 
 مسلکي  په کوچنیو کمپنیو په میلیون ترمن زده کوونکي د بازار۱ او ۶۰۰,۰۰۰ یو لنمهاله اکل يي چې د GIZد 

 نو د غیررسمي کار زده کې سیستم به د تخنیکي او مسلکي زده کو د رسمي دا تایید شيکه . دندو کې کار کوي
  . د لیدولو ظرفیت ولريرتونومهاسیستم په پرتله لس برابره زیات د 

  د تخنیکي او مسلکي زده کو همکارو لو او ونې ته عمومي کتنه ١,٣,٣
د خصوصي روزنیزو ادارو او نادولتي ادارو په ون د تخنیکي او مسلکي زده کو د واندې کوونکو ولې دندې 

 انستیتیوتونو لیسو او دولتيلکي زده کو د د پوهنې وزارت د تخنیکي او مس. یوازې د یو وزارت لخوا نه ارل کېي
 مرکزونو خه یزو مسلکي روزنو خپللهمعلومات راولوي، پداسې حال کې چې د کار او د ولنیزو چارو وزارت 

 خصوصي او نادولتي ادارو خه نه د پوهنې وزارت او نه هم د لهد تخنیکي او مسلکي زده کو مر . معلومات راولوي
دغه معلومات د تخنیکي او مسلکي زده کو د فرعي سکتور .  یزو چارو وزارت پراخه ارنه ترسره کېکار او د ولن

 تخنیکي او مسلکي زده لهد خصوصي او نادولتي ادارو . په برخه کې د پالن جوونې او پانونې په موخه ېر مهم دي
 سلنه ۸۰ کابویکي او مسلکي زده کو  په صورت کې حکومت د تخند نه کولوکو واندې کوونکو خه د ارنې 

   .و خه محرومېيزده کوونکو په اه معلومات
 پراختیايي همکارانو لخوا د و ملي فعالینو او د نیوالوپه افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو سیمې د بېالبېل

لنه کتنه د تخنیکي او ونو ته فعالیت ادارود همکارو .  شوي ديتر پو الندې نیولپروژو او پرورامونو په مرسته 
د تخنیکي او مسلکي زده . هغه ساحې په وته کوي، چې هغوی ورسره مرسته او کار په کې کويمسلکي زده کو 

 پراختیايي همکارانو ترمن د ود نیوالهم ملي همکارو لو او حکومتي او  چې د ،کو د ملي ستراتیژ هدف دا دی
 پرورامونو و شويي همغغوره جو کي او ددې ترن په راتلونکي کې د اساسیو پیاوی الزیاتو همکاریو لپاره 

  .لپاره الروونې او لومیتوبونه روانه کي
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  ۲۰۱۲کتنه، د افغانستان اسالمی جمهوریت، ته  سکتور مشترک کال د زده کې ۱۳۹۱/۲۰۱۲د : سرچینه

  

  ې د تخنیکي او مسلکي زده کو د سیستم ننونېپه افغانستان ک ١,٤
 سیستم په تېرو و کلونو کې پرمخت کی دی، په تېره  او روزنوپه افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو

، د مشارکتي و اتروخبرد  په اه میکانزمونو نیو بهرنیو قانوني او د پالیسي چوکا، د کیفیت د ارنې د داخلي او د بیا 
په  (ANQF)د ملي چوکا د تثبیت  قابلیتونو او وتیاوو،  د افغانستان د وجوولد  ، د کاري لو داری ولنې کومتح
ې په برخه کې روزند  او د وونکو د جوولو استندردونو د مليمهارتونو شغليد و چارو د ترسره کولو،  د لومنياه

  . پرمخت کی دی
اتیاوو کې د مهارتونو د پراختیا  هغو ورو سکتورونو په چې ،تم هه کې دهد تخنیکي او مسلکي زده کو سیس

 رامنته کولو وتیا لري، لکه د کرنې او د کلیو د پراختیا د کار د فرصتونو دته پاملرنه وکي، چې ېر پرمخت او د 
، د رانسپور سکتور، د صنعت  سکتور، د کانونو سکتورکاروبارسکتور، د رغولو او ودانولو سکتور، د سودار او 

  . نا او اوبو سکتور، د سیاحت، روغتیا او د تغذیې سکتورونهېسکتور، د بر

ی شکل و همکارې ډلې او دنده: لوم د تخنيکي او مسلکي زده ک

فيت د ظر
 عامه -لوړول

 سکتور

د ظرفيت 
 -لوړول

 خصوصي
 سکتور

د تخنيکي او 
مسلکي زده 
و ملي  ک
 ستراتيژي

تصديق او 
د (معيارونه 
وړوالي، 
نصاب، 

)وونکو کچې  

د روزنيزو 
ادارو، 

مرکزونو، 
روزنيزو 

رامونو  پرو
 ثبتول

د نصاب 
 پراختيا

تسهيالت، 
تجهيزات او 
 توکي

وونکي  د 
 روزنه

د روزنې 
مستقيم 

 چمتول کول

ومارونکي  د 
له اړتياوو، د 

کار بازار سره 
 اړيکې

 دنده

د پوهنې 
د /وزارت

تخنيکي او 
مسلکي زده 
و معينيت  ک

د لوړو 
و  زده ک
 وزارت

ولنيزو  د کار، 
چارو، شهداو 
او معلولينو 
 وزارت

د پوهنې 
د /وزارت

تخنيکي او 
مسلکي زده 
و معينيت  ک

ولنيزو د کار، 
چارو، شهداو 
او معلولينو 
 وزارت

د لوړو زده 
و  ک
 وزارت

د لوړو زده 
و  ک
 وزارت

د کار، 
ولنيزو 
چارو، 

شهداو او 

د پوهنې 
د /وزارت

تخنيکي او 
مسلکي زده 
و معينيت  ک

د پوهنې 
د /وزارت

تخنيکي او 
مسلکي زده 
و معينيت  ک

د کرنې 
وزارت

د کرنې 
 وزارت

و  د 
چارو 
 وزارت

د امريکې 
يوال  ن

ي اداره پراختياي
(USAID) 

د امريکې 
يوال  ن

پراختيايي اداره 
(USAID) 

د امريکې 
يوال  ن

پراختيايي اداره 
(USAID) 

ري  د مل
ملتونو 

پراختيايي 
رام  پرو

يوال  ن
 بانک

د وړتياوو د 
پراختيا ملي 
رام  پرو

د وړتياوو د 
پراختيا ملي 
رام  پرو

د وړتياوو د 
پراختيا ملي 
رام  پرو

د وړتياوو 
د پراختيا 

ملي 
ر امپرو  

د وړتياوو 
د پراختيا 

ملي 
رام  پرو

ې  د زده ک
د وړتياوو 
د پاليس 
ه کمي

د بشري 
منابعو د 

 پراختيا بورډ

د بشري 
منابعو د 

 پراختيا بورډ

د مهارتونو د 
تثبيت ملي 

اداره/چوکاټ  

د افغانستان د  
رۍ او  سودا

 صنايعو خونه 

ې ويب پا

خراسان

ولنې او 
نادولتي 

رېادا  

ونه  يو ې انس
او روزنيز 
 مرکزونه

ولنې او 
نادولتي 
 ادارې

ومارونکي  

د جاپان د 
مرستو 

يواله اداره ن

د جاپان د 
مرستو 
يواله  ن
اداره

د امريکې 
يوال  ن

پراختيايي اداره
 /STAY  

 وزارت
 حکومتي اداره

بسپنه 
ک خصوصي ک

ا

د جرمني د 
مرستو 

يوال ه اداره ن
(TITA) 

د جرمني د 
مرستو 

يواله اداره   ن

حکومتي 
 ادارې

د جرمني د 
مرستو 

يواله اداره  ن

د جرمني د 
مرستو 

يواله اداره   ن

ري  د مل
ملتونو 

روزنيز، 
علمي او 

 کلتوري اداره

ري ملتونو  د مل
روزنيز، علمي 

او کلتوري 
 اداره

د امريکې 
پوځ د 

اينجنيرانو 
 ډله

د امريکې 
پوځ د 

اينجنيرانو 
هډل  

د جرمني د 
مرستو 

يواله اداره  ن
(TITA) 

د جرمني د 
يواله  مرستو ن
(TITA)اداره 

د جرمني د 
مرستو 

يواله اداره   ن

د کلو د صنايعو 
ملي پراختيايي 
رام  پرو

د کلو د 
صنايعو ملي 
پراختيايي 
رام  پرو

د افغانستان 
تخنيکي او 

وټ ي مسلکي انس

د افغانستان 
تخنيکي او 
مسلکي 

وټانس ي  

د افغانستان 
تخنيکي او مسلکي 

وټ،  ي انس
امريکايي پوهنتون، 

 KVOخراسان، 

د افغانستان 
تخنيکي او 
مسلکي 

وټ،  ي انس
امريکايي 

ت



 

 
١٧  

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

 په ول هېواد  دا پرمخت ته د السرسي په برخه کې هم د پام و پرمخت شوی دی، په تېره بیافرصتونوروزنیزو 
د تخنیکي او مسلکي زده کو په برخه کې د . ه شوی دی رامنت د ودانولو او رغولو له الرېانستییتونوکې د روزنیزو 

 زده کوونکو د جذبولو لپاره تر و ظرفیت اکل شوی دی، او هر کال د نوي۲۳۸,۰۰۰ عمومي ولنوم لیکنې لپاره په 
د تخنیکي او مسلکي زده کو په لیسو او انستېتیوتونو کې د جذبولو کلنی .  تنو پورې ظرفیت اکل شوی دی۱۳۰,۰۰۰

 ۷۰,۰۰۰ تنو خه س کال تر ۲۰,۰۰۰ له کلونو ۲۰۰۸/ ۲۰۰۷ېره پنه برابره زیاته شوې ده، چې د اکل له مخې د شم
تنو پورې رسېدلی دی، خو د تخنیکي او مسلکي زده کو له لیسو او انستیتیوتونو خه د فارغ شویو زده کوونکو لپاره د 

 دي، چې اصلي ې کمزورې پایلې الهم ېررالسه شویو مهارتونود تدندو شمېره ېره یه پاتې شوې ده، دا که چې 
  . ی ظرفیت دی کمتونه او د خدمتونو د واندې کوونکو ، یې د سیستم نیمتیاوېدالیل

ېرې  پروسه په الندني برخو کې اصالح کولو د  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کوله دې ولو سره سره
 ولنیز همکاران ترو  ه اداره او کنترول  د سیستم هراخیزلکه  لي او منظم کېدو ته اتیا لري او ال اصوهمغ، پراختیا

، د روزنیزو روزنیزو پرورامونو همغي بازار سره د  لهاو د کارېرول ي، زده کې ته د السرسي وتیا شدخیل را 
د زده کوونکو له اتیاوو سره د زده کو ،  لوکیفیتد زده کو ،  ېره تقاضال ترو په دې برخه کېجذبورا فرصتونو 
  . کول دوامداره و مالي مرستد، او مالیموالی

   مدېریت۱,۴,۱
تخنیکي او مسلکي زده ، د ده اداره نه لريحوا سیستم  او روزنو په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو

الندني کي په   نه لريقابلیتونه هممعیاري ته او نشعرضه کوونکو مؤسسو تر من همغي بېالبېلو د او روزنو کو 
  : تشریح کويعناصر سیستم د مدېریت مهم  او روزنو افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو

 تخنیکي کچې په مننمؤسسات د   او روزنو د پوهنې وزارت تر ادارې الندې د تخنیکي او مسلکي زده کو. ۱
  ).تکه تخنیکران( ولي دي ۱۴  او۱۲فارغانو تمرکز کوي، چې 

 دولتي او خصوصي غېر   او روزنو عرضه کوونکې  او خصوصي کمپن، د تخنیکي او مسلکي زده کودولتي. ۲
  .  پرورامونه واندې کوي او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کومؤسسې 

 ولنیزو ،د کار  کورسونه او پرورامونه  یاادارې  او روزنو  تخنیکي او مسلکي زده کونیمه رسمي / د غیر رسمي. ۳
زده  و د کاربېالبېلپر مخ ول کېي، چې  سکتور لخوادولتي ادارو او خصوصي غېر وزارت، ، شهیدانو او معلولینو چارو 

 وه و ایستل شویو او د کار په بازار کې نور خه د ووني پریودونکو، دنده لرونکو، له وونيکوونکو لکه
دغه پرورامونه .  پرورامونه واندې کوي او روزنو لپاره د ندو موندلو په موخه د تخنیکي او مسلکي زده کوپاتې لو

په . کېيواندې نه د رسمي پرورامونو برعکس تراوسه پورې په منظمه توه او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو 
 لپاره په رسمیت پېژندل شوی سند  او روزنوسلکی زده کو ول د ترالسه شویو تخنیکي او م او نیمه رسميغیر رسمي

  . نشته ترو ترالسه شوي زده کې او روزنې په رسمي به تصدیق کي
هر واندې  د روزنو  نه دي، او ې سیستم پر بنس وال په تاید شوي تثبیت  د قابلیتونودې مهارتونو زده کد . ۴

   . یو کسانو ته ورکوي فرغ شو لیکونهي کوونکی د خپلې خوې بر
، خو د ارزونې او تصدیق لپاره د یو منظم سیستم د او په هر ای کې عرضه کېي خپل سرېغیررسمي روزنه ېره . ۵

  . وپېژنيپه رسمیت  زده کې  شغلی یا حرفویمهאل هې داسې میکانیزم نشته چې غیررسمي نشتوالی له کبله اوس
د موخو د اکلو او د ) ېسیمه ییز، ملي او نیوال/محلیسکتوري، ( ادارې / ذیدخله مؤسسات په ولو کچو کې . ۶

  .  نه لري اجرا او ارنې لپاره اصولي تالرېېد پرورامونو د منظماو روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو 



 

 

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

١٨  

 لخوا تر (CESP) بور د وونې او روزنې او مهارتونو د پالیس کمېې  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو. ۷
د تخنیکي او مسلکي . راي د واندیز شوي ملي ادارې په چوکا کې قابلیتونوجوېدو الندې دی، چې د افغانستان د 

 او روزنو  د عرضه کولو  بور د بېالبېلو سکتورونو لکه وزارتونو، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو زده کو
د وونې او روزنې او . يېو خه جوز د استاو ولنونرانو / وونک او د بسپنه ورکومؤسسې  او خصوصي دولتي

کمې د افغانستان د قابلیتونو د تثبیت د ملي ادارې قانون ې مهارتونو د پالیسی دی، جوه دغه ادارې کد همدارن 
 کنو  پاره د معیاري ل ېادارد  تثبیت د قابلیتونود افغانستان د هم د بور او او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو 
  . طرزالعملونه رامنته کيدي

   د ولو لپاره السرسی ١,٤,٢
 وونې او روزنې په  زیاتره په مرکز کې صورت مومي او د او روزنه په افغانستان کې تخنیکي او مسلکي زده که

ي، چې دا کار هم ل د  ترمن ایکې او روزنو  تخنیکي او مسلکي زده کو رسمي رسمي او غیرعمومي سیستم کې د
 فرعي  او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو .د زده کوونکو لپاره د زده کې د دوام په موخه فرصتونه محدودوي

لکه نه چې د ن په نورو برخو کې (د زیاتره افغانانو په ذهنیت کې . لیدل کېي بدلون ته اتیا تالرېسکتور د 
ددې تر .  کېيکتلزده کې په توه ې  درجې  دویمته د  او روزنې سلکي زده کې، تخنیکي او م)هم همداسې ده

 خه د انستیتیوتونو ولي تصدیق یا له تخنیکي وونیو یا ۱۲کېدای شي، چې زده کوونکي یولي د دا شا یو دلیل 
  . ینه ورکوي ولي یپلوم ترالسه کوي، بیا پوهنتون ته د لوو زده کو په موخه د کانکور آزمو۱۴

د تخنیکي او مسلکي زده کو په وونیو او انستیتیوتونو کې شامل زده کوونکي وايي چې هغوی لېواله دي چې 
د مسلک په الره کې د الروونو نشتوالی پر وو او .  ته دوام ورکيزده کود لوو زده کو په یوه اداره کې خپلو 

ولنیز پلوه د تخنیکي او مسلکي زده ک و په .  پر پېژندنې منفي اغېزه کوياو روزنوولهد تخنیکي او مسلکي زده ک
د  .  مفکورې د بدلون لپاره ور نه دي ای لرلوزیاتره ادارو کې اوسني شرایط د تخنیکي او مسلکي زده کو د دویم

هغه او روزنو  زده کو  د برابرولو او پر کتابونو او لکچرونو د تمرکز ناتواني، د تخنیکي او مسلکيمهارتونوعملي 
وونکي چې زیاتره علمي بیورافي لري خو هې تخنیکي او صنعتي تجربه نه لري، دا ول د زده کې د سکتور په اه 

 چې د افغانستان د اودمهاله اقتصادي پرمخت لپاره د یوې مهمې الرې په توه د اوندو ،نفی کوي هغه لیدلوری
 ته له السرسی یوازې د فزیکي  او روزنو ته  تخنیکي او مسلکي زده کو .نته کويکاري واک راملرونکی وتیاوو 

سیمه ییز پو او د فرصتونو  او روزنو آسانتیاوو شتونتیا پورې تلې نه ده، که ه هم د تخنیکي او مسلکي زده کو
  . و خه لرې ديلبرابرول له بشپېد

  کیفیت ١,٤,٣
 سیستم د ولو برخو او د  او روزنو کې نیمتیاوې د تخنیکي او مسلکي زده کود کیفیت او اغېزمنتیا په برخو 

   .  کې د اندېنې و خبره ده ولو اخونوپه  د برابرولو  او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو
تجربو په ه  غورود نیوال. ریتي سیستم ته اتیا لريی باکیفیته مدي او  یو نو او روزنې تخنیکي او مسلکي زده کې

 چې د شغلي معیارونو پر بنس یو ، پدې له کې دي او روزنې، په افغانستان کې تخنیکي او مسلکي زده کېاساس
ي چې و داسې سیستم جولپارهي او د ارزونې و، چې پر نصاب متمرکزه اوسن تالره بدلرامن ته کيسیستم داسې 

 او غیررسمي پرورامونو د فارغینو او نوماندانو پرمخ نیمه رسميد رسمي،  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو 
  . خالص وي
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  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

 د  او روزنو د شغلي معیارونو سیستم او د معیار پر اساس ارزونه او تصدیق په ه د تخنیکي او مسلکي زده کو
دا کار .  وروي او د السرس وپه اساستقاضا د  ترو سیستم المناسب، ل کېي هو اساسي برخه اصالحاتو د

  .  ته اتیا لريآتو اجراوالزیات فکر کولو او ندي
میتودونه او تالرې دي، چې د روزنې د یو هغه  نوي کول، و، تجهیزاتو توکو درسيد کیفیت لویې ننونې د روزن

  .  دیمونو نشتوالیسیستد  او د ارزونې و توکیزوواندې کوونکي او بل ترمن توپیر لري، او د قابلیت پر اساس د روزن
 لې نشتوالی، په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي اساسيروزونکو د /د تخنیکي او مسلکي زده کو د وونکو

روزونکو /د تخنیکي او مسلکي زده کو د وونکو.  کېيلخنونو خه مهمو زده کو د پراختیا په الره کې له 
روزونکي /د تخنیکي او مسلکي زده کو زیاتره وونکي. ه کبله ی دیکیفیت د هغوی د مسلک د اعتبار د کموالي ل

 په کلکه ېزده کتخنیکي او مسلکي  او  د لوې سویې مهارتونه لري، چې دا کارونهکې او قابلیت نسبتاْ ل رسمي زده
زیات شمېر . نخوا لري او ل تشهرت وونکي یه روحیه، ی ولنیز او تخنیکي مسلکي دې ،  پرسربیره.  کويېاغېزمن

چې تخنیکي وونکي شي خو د وروستي انتخاب په توه د تخنیکي وونکي په صفت ومارل اي، کسان نه غو
   . لري، دا که چې دوی له دې پرته بل انتخاب نه کېي

  مالي چارې ١,٤,٤
والی د تخنیکي او  کال بودیجې زیات۲۰۱۳ -۲۰۱۲ سکتور د عامه لتونو په برخه کې د وونې او روزنېد 

ې دهد  ومسلکي زده که اندازه برابره کعامه سکتور د تشکیل د غیرکافي مالي مرستو یوه ل .  
 داخل خدمت روزنیز /ای  په کار د سیستم  نه دی طرح شوی ، چې داسېتراوسه د کمپینو د هونې لپاره 

د مهارتونو د پراختیا د ملي پرورام چې  ې ادارې خصوصي روزنیزههغ. روزنه ورکيکارمندانو ته مرکزونو له الرې 
 هغوی  ته السرسی لري،مالي مرستوتخنیکي او مسلکي زده کو له الرې د ) پروپوزل( له خوا د واندیزونو NSDPیا 

 مناسب د لتونو لپاره دې ته نه ای ویستل شوي، چې د قابلیتونو د کیفیت معیارونه په پام کې ونیسي او همدارنه
   . کانیزم هم موجود نه ديمی

اوکه تخنیکي او مسلکي زده کې په اساسي توه په مرکز کې ورکل شي، نو لت به یې لو وي، چې دا کار 
لکه نه چې د ن په . انحصاري حالت رندويي کوي  دپه افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو د برابرولو

نستان کې هم د تخنیکي او مسلکي زده کو پرورامونه د عمومي زده کې په پرتله نورو هېوادونو کې عام دی، په افغا
 ته ، پراخې پانې اچونېکو شمېر ل ويزده کوون په نسبت د د وونکيپه دې زده کو کې ېر لو لت لري، چې 

 کار کوونکو د استخدام لباره په برخه کې د عملیاتي چارو او د او د عادي لتونو او د عملي روزنې د اجرا اتیا لري
  .  اتیا لريتهاضافي منابعو 

 میکانیزم اصالح شوی دی، چې دا کار د منابع او پایلو مالي امکاناتود عامه حسابدار د قانوني چوکا پر بنس د 
شي، چې او هغه موخې ترالسه او کیفیت تضمینېدلی ترمن ایکه رامنته کوي، سرچینې متنوع کوي، لتونه سپموي 

 کې، د بودیجې په الره کې الي په صورت نشتودد دغه میکانیزم . کې راغلي ديپالنونو په  چارواکو مرکز په کچه دد 
  د زده کوشته ننونې به د کیفیت، السرسي او د تخنیکی او مسلکي زده کو د جذبولو ستونزې الزیاتې کي او

 ې اقتصادي تقاضا او د ولنیزپه برخه کې مهارتونو د اقتصادي ودومره پراخ نه شي ومره چې الزم دی پو به 
  .مهارتونه لو شياتباعو په برخه کې تقاضا 
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  په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو د اوسني وضعیت د تحلیل لنیز ١,٤,٥
  :ت لنیز الندني تمایالت رندويد مسلکي زده کو او عمري زده کو اوسني داخلي وضعی

 کمزورتیاوې پیاوتیاوې

• د افغانستان د ملي : د پالیسي یو قوي کاري چوکا
، )NESP) ۱ ،۲، ۳  ، (ANDS)پراختیا تالره 

NEIP رامیتوب ملي پرو۱، د لوم (NPP1) 

د مهارتونو د پراختيا ملي پرورام، : ملي پرورامونه •
لومی ، د لومیتوب د و چارو د وزارت پالن

 (NPP1)ملي پرورام 

د بشري : او همغي ادارې) حکومتداري(د مدېریت  •
منابعو د پراختیا بور، د تخنیکي او مسلکي زده کو 

ه د، د ز(TVET TWG) تخنیکي کاري له هاوند
 (CESP)کې او د وتیاوو د پالیس کمیه 

 د بسپنه ورکوونکو د همغ میکانیزم •

د تخنیکي او مسلکي زده کو د عمومي سیستم د  •
 . برخو په هکله نیوאل نوتونهو او د انسمون

د وتیاوو او مهارتونو د تثیبت د ملي چوکا په  •
ون د کیفیت د تضمین او ارنې د داخلي او 

  میکانیزمونو لپاره نظرونهوبهرني

 او د تخنیکي او مسلکي زده وونې او روزنېد  •
 کو په سکتور کې عامه لتونه زیات شوي دي

خوا د تخنیکي او مسلکي زده کو  خلکو لود عام •
 .ي دي زیات شولبرابرو

شمولیت ېر په تخنیکي او مسلکي زده کو کې  •
 شوی دی

و اپه تخنیکي او مسلکي زده کو کې د جلب  •
جذب د زیاتولو لپاره ارتباطی کمپاین پالن شوی 

 دی

  شوي ديمعرفيسیستمونه او تشویق د هونې  •

و ترمن د تخنیکي زده کو او د لوو زده ک •
  شوي ديپه وته الرې تحرک او ایکو

 مهارتونو داو د تخنیکي ) سواد(د لویانو د لوست  •
 ارزولپرورام ترمن شته ایکې تعریف شوي او 

 شوي دي

د مهمو همکارو لو د مدېریت او همغي سیستم  •
 . مشخص شوی نه دی

د تخنیکي او مسلکي زده کو د مدېریت، اجرا،  •
لپاره په درې اخیزو جوتونو ارنې او ارزونې 

 . کې د ولنیزو ملرو ون منظم نه دی

ې  او ارزونېارند د مدېریت معلوماتي سیستم،  •
 کمزورتیا

•  تیاوو سره لاندې کېدونکي مهارتونه د بازار له او
له صنعتي کارخانو او همدارنه ، تاو لري

او د سکتورونو، د کار بازار معلومات او تحلیل، 
 اداري او عملیاتي ایکې ې کمزورې پرورامارن

   .  ېر نه دیوالی او ندې
د تخنیکي او مسلکي زده کو د : محدود السرسی •

عامه او خصوصي واندې کوونکو د جلب او جذب 
لیکنه او د وه پاتې لو ل  ظرفیت او پو، نوم

 . السرسی

 کې سیستم سره د ایکې  د غیررسمي کارزده •
 .الینشتو

 رسمي او غیررسمي تخنیکي او مسلکي زده کو،  د •
 و ترمنیکو او تحرکرسمي زده کت د اکم  .

د کیفیت ( د لیدولو کم کیفیته سیستم، مهارتونود  •
تضمین، د قابلیتونو د تثبیت ملي چوکات، 
رجسرکول، اعتبارورکول، کری، د ارزونې او 

 ).تصدیق میکانیزمونه تصویب شوي نه دي

ي او مسلکي زده کو د جذبولو کمزوره د تخنیک •
 .  نشتوند الرو دندو دوتیا او د

 .تیاد سیستم کمزورد مالي ثبات له اخه  •
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 واونه موکې

د تخنیکي او مسلکي زده کو ملي ستراتیژي د  •
کوي، د ملي واندې سمون لپاره الروونې 

پرورامونو له لوري د اقداماتو لپاره ساحې برابروي 
نیوالو بسپنه ورکوونکو سره همغي رامنته او له 
 .ويبرابر الروونې  په دې اهاوکوي 

 او ېد تخنیکي او مسلکي زده کو پېژندل شو •
 ملي اداره د تخنیکي او مسلکي زده کو مجهزه

 . مدېریت، ایکې او د کیفیت تضمین پیاوی کوي

تصویب شوی او مهارتونو د تثبیت د ملي وتیاوو  •
مي زده کو او د تخنیکي او مسلکي چوکا د رس

 ونو او د قابلیتتحرک رامن ته کويمن تر زده کو 
 .  کويې سویې په وته زده کد

مخ پر د  عرضه  وتیاوودد ولنیزو همکارانو ون  •
سم تقاضا سره لپاره له  اقتصادي سکتورونو ودې

 . برابروي

ز یول روزنیمو نصاب او د قابلیتونو پر اساس والد  •
 د شغلي مهارتونوچې د ) کورسونه(پرورامونه 

 پر بنس طرح شوي (NOSS)اوسني ملي معیارونو 
 انعطاف وتیا زیاتوي او د پرورامونو ددي، د 

وتیاوو د پراختیا په پرورامونو کې د بېالبېلو اکل 
 .  پراخويفرصتونهشویو لو د ون لپاره 

کو او  معیارونه چې د زده) وظیفوي (شغلينوي  •
طرح شوي دي، د مخ سویو لپاره  بېالبېلو دقابلیتونو 

پر ودې سکتورونو د تقاضا په برخه کې وتیاوې 
 . زیاتوي

، د تشویقې هېپه کارای کې د روزنې لپاره  •
کې سمون او د خصوصي سکتور  ده رسمي کارز

 . والی زیاتوي  د وتیاوو ایکه او ندېمشارکت

زده کې او د ووني  د غیررسمي او پخواني کار •
 ای غوره تنظیم شوي روزنې ترمنروزنې او د کار

 .  لو د السرسي وتیا زیاتويپل شویوایکې د 

او  مهارتونو ود کاري تجربې له الرې د ترالسه شوي •
تصدیق د مخ پر ودې  او د پخوانیو زده کو ثبت

 د تکه کاررانو اندازه ې سره سمغوتنله صنایعو 
 .زیاتوي

زیات ملي او نیوالې منابع د روزنیزو ادارو شمېره  •
 روزنیزو ادارو سطح لووي، د واوسنيد زیاتوي، 

د تخنیکي او مسلکي زده کو ملي اداره چې په  •
بشپه توه تصویب شوې نه وي او کافي منابع 
ونلري، د تخنیکي او مسلکي زده کو د ادارو د 

 .  جالوالي او وه والي ستونزه نشي هوارولی

 تفاهم ولنیزد ي زده کو په اه د تخنیکي او مسلک •
د زده ، سره د زده کو تاو بازار لهلی د کار نشتوا

 د دوام کچه اصالحاتواغېز، ورتیا او د کو 
  . یوي

د  ملي ادارې دد تخنیکي او مسلکي زده کو  •
د کیفیت ، چې مدېریت، والي په صورت کېنشت

، د کار بازار معلومات  باوري کي سیستمدتضمین
 R&D د مدېریت معلوماتي سیستم،  کياو تحلیل

 ي، پهباوري ک میکانیزم لپاره یو منظماو د هونې 
نصاب، روزنیز (تخنیکي او مسلکی زده کو 

شرکتونه او کمپن را ) پرورامونه، ارزونه او تصدیق
په دې سره تخنیکي او مسلکي زده . شاملې کي

 چې هغه وا.  کې په مؤثر ول نه عرضه کېي
 عرضې متکي پاتې به د تخنیکي زده کو بهسیستم 

 نصاب او پرورام په برخه کې ل پانه دکېي، او 
 دندو و نويپه اساس د د تقاضا ترواچول کېي 

، او هم د سیستم د جذب ونه واندې کيلپاره قابلیت
 . وتیا یه پاتې کېي

• کولو او باکیفیته ياوکه د معیاري کولو، همغ 
تمونه تصویب نه شي نو د تصدیق شویو او سیس

باصالحیته ومارونکو لخوا پېژندنه او تشخیص، د 
شان اندازه، همدارنه  تنخواانو او کاري شرایطو یو

د زده کوونکو د جذبولو وتیا چې په تخنیکي او 
مسلکي زده کو کې شامل شي، په اوسني یه سطح 

 . کې پاتې کېي

 په  نشتواليدولو سیستمونو بتد ثد اعتبار ورکولو او  •
 کې د خصوصي عرضه کوونکو کیفیت، صورت

تخنیکي وتیا او واندیز د کیفیت د معیار په 
واندې نه اندازه کېي او ورکل شوی تصدیق د 
قابلیتونو او د شرایطو له رسمي سطحو سره جو نه 

 . راي

 سیستمونه جو نه پخوانیو زده کو د ثبتاوکه د  •
سرسي پراخولو او د زیانمنوونکو د شي نو د ال
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تخنیکي او مسلکي زده کو د واندې کوونکو د 
و جذب ظرفیت پراخوي او په لرې پرتو سیمو اجلب 

 هکې د غوره پو او محرومو لو ته پاملرن
 . ويتضمین

که وونکو ومارل  وونکو بیاروزل، د تود اوسني •
او د مدېرانو د سطحې لوول د تخنیکي او مسلکي 

 . زده کو د واندې کولو سیستم پیاوی کوي

د تخنیکي او مسلکي زده کو د ادارو ېر  •
مسؤولیتونه او خپلواکي د هغوی د جذبولو ظرفیت او 

ورکونې    کاري بازارونو کې د وابوپه سیمه ییز
 . وتیا زیاتوي

 او مسلکي زده کو ېنه او پراختیا د د تخنیکي •
 کارونو وروزنې میتودولوژ ته وده ورکوي او د نوي

او دندو په برخه کې د پرورامونو واندیزونه 
 . زیاتوي

 د ترنترالسه کولو بېرته د لت سپمولو او  •
 متنوع میکانیزم د تخنیکي او مسلکي زده مالي مرستو

 وتیا، او د پرورامونو ینت، ماليد کو 
تخنیکي او مسلکي زده کو د ادارو د پانونې 

 . ظرفیت تضمینوي

 . شاملولو ظرفیت ی پاتې کېي

 میکانیزم د واحدد لپاره  مالي مرستود همغ او  •
مله د لومیتوبونو اکنه د نيوالو مرستو النشتوالي له 

 . له لوری پرمخ ول کېي

عامه روزنیزو ادارو ته د صالحیتونو او اختیاراتو د  •
فیت، د کارای او د لید کموالی د عرضې ظر

روزنې لپاره له ومارونکو سره  د کارزده کې 
کار کول، پر نوي نصاب، پرورامونو، تجهیزاتو او 
توکو پانه اچول، د روزونکو کیفیت او د 
زیانمنوونکي لو لپاره د روزنیزو واندیزونو د 

 . پرمخت فعالیتونه، اغېزمنوي

یکي او  چې د تخنالی،د یوې داسې ادارې نشتو •
مسلکي زده کو د ېنې او پراختیايي چارو د 
همغ مسؤولیت ولري، د نوي لومیتوبونو د 
پېژندلو او د پانه اچونې لپاره د ترالسه کېدونکي 

 . هدفونو د اکلو خه مخنیوی کوي

اوسني مالي میکانیزمونه چې ول یې له مرکزي  •
و بودیجو او نیوالو مرستو سره تلي دي، د عرضه ا

تقاضا ترمن شته درز او نیمتیاوې تلپاتې کوي او 
 .  کويېد سمون او اصالحاتو ولې هې کمزور
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   او موخې ماموریت  ستراتیژيک لیدلوری، ۲
  لیــدلوری ٢,١

لکي زده کو او د ملي ستراتیژي په افغانستان کې د تخنیکي او مس او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو
 پراختیايي و لیدلوری طرح کوي، چې د هېواد د اقتصادي او ولنیزمؤثرلته او   د پراختیا سیستم لپاره یو کممهارتونو

 له تر و کوي، چمتو کوي) سي او ې( او پر ان بسیا اتباع ماهرپالنونو په ترالسه کولو کې مرسته کوي او 
  .  وده او پرمخت کوي یشتهمدې الرې د ولو افغانانو مع

  ماموریت ٢,٢
، واب ورکوونکي، له اتیاوو سره برابر، عصري لپاره د  او روزنود ستراتیژ موخه د تخنیکي او مسلکي زده کو

، د  برابری کيزیاتې دندېزده کې او د غوره کیفیت د افرادو لپاره هراخیز او عادالنه سیستم جوول دی، چې 
د .  کيزمینه رامن ته او پرمخت ېودد ولنې لپاره د  او و فرصت چمتو کي تولیداتوېرد نو لپاره  کمپیشرکتونو او

ستراتيژ موخه دا ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کو د فعالینو نقش، مسؤولیتونه، جوتونه او اتیاوې روانه 
دغه ستراتیژي به د . ارو لو ترمن همکاري زیاته کي له تکرار خه مخنیوی وکي او د بېالبېلو همکفعالیتونوکي، د 

 بازار ترمن ایکې ینې  دواندې کوونکو او د کارد  او تقاضا د موضوعاتو له مخې د زده کې او د روزنې ېعرض
و او اجراء کې د برابر، السرس او کیفیت لجووپه  ستراتیژيک پالن دکي، او د تخنیکي او مسلکي زده کو 

  . ورکيپراختیاخیزو موضوعاتو ته ای او هرا

  موخې ٢,٣
 او مناسب، خونده، ماهر په افغانستان کې د یو موخهد تخنیکي او مسلکي زده کو د ملي ستراتیژي عمومي 

 . وکي دی، چې د بېوزل په کمولو او په ولنیز او اقتصادي پرمخت کې مرسته رامن ته کول کاري واک رنوتی
په   او روزنو لو کیفیت تخنیکي او مسلکي زده کوپه اساس دموخه دا ده چې د تقاضا بله  ستراتیژ ېد دهمدارنه

ي او د او ولر له ولو اقتصادي سکتورونو سره ته کچهره کي چې په رامن ته کاري واک داسې الزم برابرولو سره
  . لپاره د السرس و وي)  او ونارینه(ولو خلکو 

  :په الندې ول دياکلې موخې  د ستراتیژ والي په اه زیاتمؤثریت دکیفیت او د کاري واک  ماهرد 
 کوي چې د يفعالیتونه همغهغه  او روزنې ول مهارتونود تخنیکي او مسلکي : لمدېریت او کنرول تقویه کود . ۱

 نیمه رسمي   رسمی، غیر رسمي او و کې تخنیکي او مسلکي زده کپه، کېي ترسرهعامه او خصوصي ادارو له لوري 
 عرضه کوونکو او د رسمي او غیر رسمي  شاملې دي او هم هغه روزنیز پرورامونه شامل دي، چې او روزنې زده کې

  . واندې کېيکمپنیو لخوا 
وونکو ته  واندې ک او روزنو زده کود مسلکي او تخنیکي: لالسرسی زیاتو ته  او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو. ۲

 او غوتنه یې اتیا لرياو روزنو  ته  چې ول خلک په رتیا سره تخنیکي او مسلکي زده کو هغه ساحې په وته کوي
   . کوي

برخو ولو  د  چې د کار د بازار ، سیستم ته الروونه کوي او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو: لکیفیت لوود . ۳
 د تصدیق لپاره یو سیستم و او د زده کقابلیتونو واندې کي، د معیاري قابلیتونه او مهارتونهالزم  لپاره  شغلونود اونده 
  . جو کي

 زدهکو او روزنو  د مسلکي او تخنیکيله مخې یې  چې ، مالي سیستم طرح کويداسې: لمالي چارې پیاوي کو. ۴
   .  د وتیاوو سره سمون ولريپرورامونه د مالې اخه پایت لري ، منظم وي او د کار د بازار

 ترو پورتن  طرح کويتالرې ملي ستراتیژي داسې  او روزنود افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کو
  .په برخه کې ترالسه کي مالي مرستو دوامداره، کیفیت، د السرس وتیا او )کنرول( د مدېریت موخې
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   د سیستم کنرول او مدېریت او روزنوي زده کود تخنیکي او مسلک: لومی ستراتیژیک هدف. ٣

   کتنه ته لهد کنرول او مدېریت  ٣,١
 د سیستم لپاره د مدېریت او کنرول روانه سیستم ېر مهم دی، چې د  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

 اداره چې سیستم په وتیا سره ،يتضمین کدا او کي  او اغېزې تامین مؤثریتبېالبېلو همکارو لو ور او ارزتناکه 
 خه ه ونو تخصصو په برخه کې د شته پراخ او روزنوشوی دی، او په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو

  . يیستل شواخ
تخنیکي او مسلکي زده .  لو د فعالیت ساحه دهذیدخله بېالبېلو   سیستم د  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

وونې او روزنې د روزنې او ېک او روندو سکتورونو لکه  د سوداد ا ند  فرعي سکتور دی، خو ددې تر
 لخوا رامنته  داسې نوروروغتیا سکتور، د کار او ولنیزو چارو او  د کانونو سکتور،دکرنې سکتور، دصنعت سکتور، 

 سیستم باید له خصوصي سکتور سره د  او روزنوکود تخنیکي او مسلکي زده . شویو اتیاوو ته هم عادالنه پاملرنه کوي
ي، بلکې  له مهارتونو خه ه اخلتمه کېي دغه سکتور به نه یوازې او برابرو شرایطو له مخې همکاري وکي

 رول نه کې فعاال او روزنونیولی تر اجرا پورې په تخنیکی او مسلکي زده کوخه له مدېریت خصوصی سکتور به 
  . ولوبوي

 و، غیررسمي او د پانونې پراساس جو شوي نیمه رسميلپاره چې د تخنیکي او مسلکي زده کو رسمي،د دې 
 او پرورامونو ته وده ورکو، او د کار بازار د چک بدلیدونکي اتیاوو ته ورسیو، د تخنیکي او مسلکي زده کو

  : د سیستم کنرول او مدېریت باید پداسې یوه الره تنظیم شي چېروزنو
   لو تقاضاوو ته په کافي اندازه پاملرنه وکي،ذیدخلهد وسکتوریزو او و . ۱
 د انعطاف ترمن عامه او خصوصي ادارو، اقتصادي سکتور او په هېواد کې له نورو ادارو او ذینفعو لو ود بېالبېل. ۲

  و دوه اخیزې ایکې رامنته کي،
  .لنې اتیاوو د برابرولو لپاره په سمه توه فعالیت وکيد وو د زده کې او روزنې تقاضا او د و. ۳

   بور او روزنو د قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي اداره  او د تخنیکي او مسلکي زده کو۳,۲
 سیستم د مدېریت او کنرول میکانیزم د دې لپاره واندې شوی دی، چې  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

 د تخنیکي او مسلکي زده کو .  کيېمنعکس ې او اقتصادي  ې  او ولنیز  لو، ذینفعو لویدخله ذپه هېواد کې د 
د تخنیکي او  دغه ادارې د پوهنې وزارت. ون لري حکومتي ادارې شتېپه اه د تصمیم نیولو لپاره پنه مهماو روزنو 

 وزارت، د مهارتونو د پراختيا ملي پرورام، د علولینو شهیدانو او م، د کار او د ولنیزو چارومعینیت مسلکي زده کو 
  او روزنووونې او روزنې او مهارتونو د پالیس کمېه، د بشري منابعو پراختیايي بور او د تخنیکي او مسلکي زده کو

  . ې خه عبارت دي تخنیکي کاري لې په برخه کې د هغ
و الندې ده، چې د شپو قانوني بورونو خه جوه ل ترجوېد(ANQA)د قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي اداره  

فرعي هر ذکر شویو  دې د الن او روزنوود زده ک. شوې ، چې د همدې ادارې د تشکیل په چوکا کې فعالیت کوي
  .سیستم لپاره یو بور شتون لري

 او غیررسمي زده کې او لوست   لومني زده کې، ثانوي زده کې، لوې زده کې، اسالمي زده کې، لیک
 زیدیز کال ۲۰۰۸نه چې په رد قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي اداره  لکه .  او روزنېتخنیکي او مسلکي زده کې

 وزارت، د مالیې وزارت او ، شهیدانو او معلولینوکې د پوهنې وزارت، د لوو زده کو وزارت، د کار او د ولنیزو چارو
په توه " خپلواکې ادارې"د یوې   مرستیال لخوا په السلیک شوي تفاهملیک کې ویل شوي ديد ولسمشر د لومي

  . .رامنته کېي، چې خپل قانوني اعتبار لري
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سیستم د بور د تخنیکي او مسلکي زده کو  او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو  به د دغه تشکیل له مخې
، چې د افغانستان د قابلیتونو د ؤ زیدیز کال کې داسې تصمیم نیول شوی ۲۰۱۲ه پ . اران وياداره کوونکی او قانوني 

د .  بور وي او روزنوتثبیت د ملي ادارې په چوکا کې لومی جوېدونکی بور به د تخنیکي او مسلکي زده کو
 افغانستان د قابلیتونو د  زیدیز کال کې تاسیس شوې ده، د۲۰۰۹او وتیاوو د پالیس کمیه، چې په وونې / زده کو 

بور لپاره د کار معیاري  او روزنو تثبیت د ملي ادارې قانوني او عملیاتي چوکا، او د تخنیکي او مسلکي زده کو 
او روزنو بور، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو. کنالرې چمتو کي دي
و مسوده چمتو شوې ده، خو د تصویب لپاره باید د اتمقرر قوانینو او خ په توه عمل کوي، دسیستم لپاره د یوه قانوني ا

  .  شيواندېوزیرانو شورا ته 

  تشکیل او فعالیتونه:  بور او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو۳,۳
دغه . و خه جو شوی دی ل ذیدخله دولتي او غیر دولتي  بور د اوند  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو

یيو او انسوون و عامهه د وزارتونو، د تخنیکي او مسلکي زده کي توان په وبورنو، د تخنیکي او مسلکي یو
د سودار ومارونکي او سوداریز استازي لکه (زده کو د عامه او خصوصي واندې کوونکو، خصوصي سکتور 

، مدني ولنه، د و )سوداریزې ولنې او د خصوصي مسلکي ولنو په ونخونې، سوداريز او صنعتي مرکزونه، 
پلوه او    ادارو یو بیدولتي او غیردولتي  ود بور غي به د دوا .ولنو او نادولتي ادارو استازو خه جو شوی دی

  . د بور مشر او نور غي په د وزیرانو د شورا لخوا واکل شي. متناسب استازی وي
  : په بور کې د الندني وزارتونو استازي ون کوي او روزنویکي او مسلکي زده کود تخن

 د پوهنې وزارت، •

 د لوو زده کو وزارت، •

  وزارت،، شهیدانو او معلولینوچارو ولنیزو، د کار •

 د کرنې وزارت، •

 و د پراختیا وزارت،لید ک •

 د سودار او صنایعو وزارت،  •

 د عامې روغتیا وزارت، •

 د اطالعاتو او کلتور وزارت، •

 د مالیې وزارت، •

 د اقتصاد وزارت، •

 د اري پراختیا وزارت، •

 د برینا او اوبو وزارت،  •

 .د و چارو وزارت •
د افغانستان د قابلیتونو د تثبیت د ملي ادارې د زده کې سیستم د عمومي همغي له مخې، په افغانستان کې د 

 او  ادارې په توه، د تخنیکي او مسلکي زده کوواحدېد مدېریت لپاره د او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو 
 د بور خاص مسؤولیتونه په مرکزي او سیمه ییزه کچه د تخنیکي او مسلکي زده کو چارواکو او واندې روزنو

 او زده کو په اني توه د تخنیکي او مسلکي . کوونکو لپاره تصمیم نیول، اجرا او د خدمتونو واندې کول دي
  :  دندې لريېبور الندروزنو 
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 ؛لو کې سالمشورهجووپه پالیسي او قانون د  لپاره او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو •
د روزنیزو  او ل د کیفیت د تضمین او د ارزونې لپاره سیستم طرح کو او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو •

 ؛ل ارچارو
 او مهارتونو د تثبیت  لپاره د وتیاوو او روزنومکاري د تخنیکي او مسلکي زده کو حکومتي ادارو په ههد اوند •

 ؛و کې مرستهلارپه د هغو د چارو  او ولطرح کوپه  ملي چوکا د
 و دشغلي شويو او د نورو بېالبېلو ادارو له لوري د جولد شغلي معیارونو د اکلو په پروسه کې مرسته کو •

 ؛لصویبوملي معیارونه تمهارتونو 
•  ونده ادارو په همکارنالرې طرح کومهارتونو شغليد د اد چاروید هغو، ل د ارزونې لپاره قوانین او ک  

 ؛ل اداره کوومعلوماتاونده  او د ارزونې ل تصویبوووسایلد توکو او ، د ارزونې لار
 ؛لار اونده چارې او ل د تصدیق سیستم طرح کو او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو •
 ؛ل یې ارچارې او لیو میکانیزم طرح کود د پېژندنې او د اعتبار لپاره  •
 ؛ل یې ارچارې او لد تخنیکي او مسلکي زده کو د ادارو لپاره د ثبتولو او واک ورکولو یو سیستم طرح کو •
، چې د ل او دوامداره روزنې له پرمخت او اجرا خه مالت کو لومنوروزونکو د هغ /د تخنیکي وونکو •

وزارت او نورو اوندو وزارتونو له لوري ورکول ، شهیدانو او معلولینو پوهنې وزارت، د کار او د ولنیزو چارو 
 کېی؛ 

، چې د کار او د ولنیزو و کې مرستهلطرح کوپه  سیستم دلپاره  (LMIA)د کار بازار د معلوماتو او تحلیل  •
 سره تلی دی، او له ارنې خه LMIکار بازار معلوماتو یا د ي  وزارت د پالن شو، شهیدانو او معلولینوچارو

 ،لیې ا ترالسه کو
 له مرستندویه ادارو سره غونې نیول او د تخنیکي او مسلکي زده کو لپاره د مالي امکاناتو ترالسه کول •

 ؛ لاندې کو لپاره قوانین او الروونې وبسپنود مالي چارو او او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو  •

د خصوصي سکتور د الپرمخت لپاره یو هوونکی او ور چاپیریال او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو  •
 ؛لتسهیل کو

 طرح تالرې لوولو لپاره ونو دعامه او خصوصي واندې کوونکو د ظرفیتد د تخنیکي او مسلکي زده کو  •
 ؛لکو

 ؛ل اروهغد  او ل، نورو ته یې سپارلنه ترسره کوولې اینې ېنې او پراختیايي کارواونده  •
 ؛لچارو خه ارنه او ارزونه کوله د سمون او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو  •
 ؛ل لو ترمن شونې النجې او شخې هواروذیدخله  د سیستم بېالبېلو  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو •
 ؛له بور سره د عملیاتو او فعالیتونو په برخه کې مرسته کول او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو  •
لپاره نور این فعالیتونه ترسره او روزنو خنیکي او مسلکي زده کو ت او د السرس له اتیاوو سره سمد تقاضا،  •

 .لکو
دغه انې .  ي کمې رامنته شیو شمېر  به بور د فعالیتونو د اجرا لپاره او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو 

دغه .  نه ويبه  د بور انتصابي غي  او روزنو  کارپوهان ولري، چې د تخنیکي او مسلکي زده کوهبه د موضوع اوند
  . وسایلو باندې سمبال وي و خپل فعالیتونه پرغاه واخلينورو بور باید پر کارکوونکو، آسانتیاوو او 
 یو داسې پراخ له فرعي سیستمونه  او روزنو خنیکي او مسلکي زده کو د تات بهتمه کېي چې اداري پالن او ترتیب

 په  او روزنېتخنیکي او مسلکي زده کې نیمه رسمياو  غیررسمي ،ي چې رسمي کېهمغله الرې  سیستم واحداو 
  . ان کې رانغاي
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   لو ون ذیدخله  د ۳,۴
په اني  د بېالبېلو سکتورونو  د ولنې  روزنه  به اوپ تخنیکي او مسلکي زده که دا انېري چه دغه ستراتیژي

  رد یو واحد  لپاره سکتورونو  د د زده کې سکتور، د کار بازار، صنعت، د کرنې او کلو پراختیا او عامه ادارې ول
 وشي پدې موخه چې له دغو سکتورونو سره په غوره کیفیت او د اوندو وسایلو په مرسته همکاري. په توه کار کوي

 په ذیدخله مراجعو ته  سیستم باید ولو اوندو  او روزنو شي، د تخنیکي او مسلکي زده کوې ینې ایک ترمن یېاو
  :ذیدخله مراجع په الندې ول دي ېترولو مهم. خپل مدېریت او اداره کې برخه ورکي

 سکتور، د سوداریزو او مسلکي یزارومارونکي، مدني ولنه، سودپه کاردولتي ادارې، غیر،  ونران حکومت، د 
 عامه او  او روزنو د عرضه کولو ولنو په استازیتوب کارران او کارکوونکي او د تخنیکي او مسلکي زده کو

  .  مؤسسې خصوصي 
سیستم د جوت  او روزنو  چې د تخنیکي او مسلکي زده کو، خه داسې تمه کېيذیدخله مراجعوله بېالبېلو 

ته  ذیدخله مراجعو.  په موخه د خپل تخصص، تجربې او ظرفیتونو له الرې مرسته او همکاري وکيد ېرولو مؤثریتاو 
 د سیستم په الندنیو دندو  او روزنوپه اني توه د دې لپاره اتیا لیدل کېي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو

  :  کې ستر رول ولوبوي
 لیکل اوکتل؛یو د جوولو مسوده  له الرې د پالیسپه اوندو ادارو او بورونو کې د ون •

  او روزنو د زده کود شغلي معیارونو په اکلو او د کاري ارزونو په اجرا کولو کې د فعاله ون له الرې د  •
 کیفیت تضمینول؛

 خپلو کارکوونکو ته د روزنې ورکولو، زده کوونکو ته د کارزده کې پرورامونو د واندې کولو او د کار •
  واندې کول؛ او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کوېزده کې د روزنې لپاره د فرصتونو د برابرولو له الر

، او د تخنیکي او مسلکي مراجعو ذیدخله د او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کوهپه مرکزي او والیتي کچ •
  ارنه او ارزونه کول؛ او چاروسره دون په  د ادارو د مدېره پالوی په ناستو کې اوروزنوزده کو

  . مرسته کوللپاره پراختیا د سیستم مالي امکاناتود مالي چارو او او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو  •

    د دولتي او خصوصي سکتور ترمن مشارکت۳,۵
ي او بریالي سیستمونه د حکومتاو روزنو نیوالو تجربو دا ودلې ده، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو 

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو .  پر بنس جویيمشارکتغیرحکومتي سکتورونو ترمن د قوي او روانه 
  .  باید الپیاوی او رسمي شيمشارکتخصوصي  - دولتی  دې ینار کوي، چې په افغانستان کې هملي ستراتیژي پ

 مقرراتو د جوولو او د کیفیت د مدېریت سیستم په قوانینو او   چې د قوانینو، فرعي،حکومت قانوني دنده لري
د قانوني .  سیستم تنظیم کي او روزنو مرسته د خپلو کنو د مالت او ارنې له الرې د تخنیکي او مسلکي زده کو

  : دي ولپه النددندو بیلې 
لپاره او مهارتونو د ثبیت یاوو ارزول او تضمینول، د وت) دندې( د شغلي معیارونو لپاره د یو سیستم جوول، د کار 

 تالرې کوونکو ته د جواز ورکولو عرضه او روزنو د یو ملي چوکا جوول، د تخنیکي او مسلکي زده کو 
 مشخص کول او د تالرولپاره د قوانینو او او مرستو د مالي چارو او روزنو جوول، د تخنیکي او مسلکي زده کو 

  . د ول سیستم ارلزنو او روتخنیکي او مسلکي زده کو 
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غیرحکومتي سکتور باید په لویو کمپنیو کې د روزنیزو فرصتونو د برابرولو او په کوچنیو کمپنیو کې د کار زده 
 رول د پام و په سیستم کې  او روزنو د برابرولو په مرسته د تخنیکي او مسلکي زده کویزو پرورامونوکې روزن

 شویو پالنونو سربیره، د تخنیکي او مسلکي زده وجود  کو د کارای پر بنس د تخنیکي او مسلکي زده. ولوبوي
لی  مهم رول لوبوېر د عمومي عرضې په برخه کې او روزنوکو غیرحکومتي ادارې د تخنیکی او مسلکي زده کو

، د تخنیکي او مسلکي  د پیاوي کولوله اتیا سره د برابرونېد کیفیت او  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو. يش
 ه د عمومي عرضې د زیاتولو او همدارنه سیستم ته د السرسي وتیا د پیاوي کولو او همدارنه پ او روزنوزده کو

 د بار د سپکولو لپاره د خصوصي سکتور له تجربو او وتیاوو  او روزنوحکومت باندې د تخنیکي او مسلکي زده کو
او د تخنیکي او مسلکي زده کوبه  ستراتیژ د اجرا په دوره کې د دې  . ېره مهمه دهخه په بشپه توه ه اخیستنه

  . شيبه به ورکل  واندې کوونکو رول په سمه توه مشخص او رسمي خصوصي د روزنو 
او  بور د تخنیکي او مسلکي زده کو  او روزنو، د تخنیکي او مسلکي زده کوپه همکار ذیدخله مراجعو د 
جوولو په موخه امونه د  چاپیریال غوره ادارو د زده کې عرضې د پراختیا لپاره د هوونکی او يدولتد غیرو روزن
، د )جواز ورکول، رجسر کول او اعتبار ورکول( قانوني چاپیریال رامنته کول هکې د فعالبرخه  پدې  .يواوچت

 او  او د تخنیکي او مسلکي زده کې ېروله السرسی سیستم لپاره خدمتونو تداو روزنو تخنیکی او مسلکي زده کو
  . کول هم شامل دي د عرضې کیفیت د لوولو لپاره له نوتونو او اقداماتو خه مالت روزنې 

 دورې په پام کې نیولو سره، د   د پراختیا د لوم او روزنو په افغانستان کې د تخنیکی او مسلکي زده کو
 دولتي  د  او روزنو  د پرورام د اجرا کولو په برخه کې د تخنیکي او مسلکي زده کوحکومت بل ستر رول دا دی چې

پدې کې د .  پراختیا ورکي  هغې ته او فزیکي ظرفیت او تخنیکي وتیا پیاوې  مؤسسوواندې کوونکودولتي او غیر
 د  او د وونې او روزنې په مرکز د  (روزونکو او مدېرانو د روزنې / د وونکو او روزنوتخنیکي او مسلکي زده کو

 د مؤثریت او  مؤسسو د واندې کوونکو او روزنو خه مالت، او د تخنیکي او مسلکي زده کو ) کار په ای کې 
  . اغېزمنتیا د زیاتولو لپاره د وسایلو او اتیاوو برابرول، شامل دي

ادارو د اوسني  دولتي  سکتور او د غیر د خصوصي او روزنو په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو
 حکومت د تخنیکي او سره مالت په ولنې ې وضعیت په پام کې نیولو سره، داسې تمه کېي چې د بسپنه ورکوونک

   .  لپاره لېوالتیا و يي لوبولو د ارزتناک رول د برابرولو په برخه کې  او روزنومسلکي زده کو

    د چارو غیر مرکزي کول۳,۶
 او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو په ول هېواد کې ملي ستراتیژي  او روزنو خنیکي او مسلکي زده کود ت

 د لیدلوري له مخې، ې استراتیژي د دغ.  یو سیستم جووي)په محلي کچه (  لپاره د غیرمرکزي کولود عرضه کولو 
شغلي (د سیستم د معیاري کولو  تر ن ح کولو مرکزي چارواکي به د ملي پالیسیو او د قانوني فعالیتونو د طر

 ې  د ی، روزونکو روزل او د سطحې لوول /معیارونه، ارزونه، تصدیق، اعتبار ورکول، د تخنیکي او مسلکي وونکو
 لپاره د مرستندویه وسایلو د برابرولو شریکانو چارواکو سره همغي او الروونې ورکولو، او د پلی کوونکو ې کچ

د مرکزي حکومت چارواکي د خپلو دندو یوه مناسبه برخه د غیرمرکزي کچې ادارو ته . ت پرغاه ولريمسؤولی
  . انې کوي

همدارنه دغه ستراتیژي د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارو ته د مسؤولیتونو سپارلو ته پدې موخه وده ورکوي، 
 چې په ول ،دغه کار به ادارو ته اجازه ورکي. تیا تقویه شيچې د دغو ادارو داخلي اغېزمنتیا او د سیستم بهرنی اغېزمن

  . افغانستان کې د ولنو خاص سیمه ییز اقتصادي، ولنیز او د وتیاوو پراختیا ته په غوره توه پاملرنه وکي
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 چې حکومت باید د عامه مالي حسابدار قانون په ون اوسنی قانون تر بیاکتنې ي،ستراتیژي واندیز کودا 
، او د اتیا په کيادارو ته یوه اندازه خپلواکي وراو روزنو الندې ونیسي، چې دا کار د تخنیکي او مسلکي زده کو 

 سیستم د غیرمرکزي کولو  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو. يلصورت کې په قانوني چوکا کې تعدیالت راو
 اجرا به په منظمه توه تر ارنې او ارزونې الندې ې  د هغ شي اوې به په روانه توه په قوانینو کې مشخصتالرې

  . ونیول شي
 د تخنیکي او مسلکي زده ه مرکزي چارواکي به په مرکزي او والیتي کچ او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

لکي زده وکي، د تخنیکي او مسیې همغي، مالت او ارنه چارې ، ونه جو کيد پرورامونو پالناو روزنو کو 
 ادارو د دولتې د غیراو روزنو د عامه ادارو لپاره مالي مرستې تامین کي، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنوکو

 د بور په همغ سره قانوني  او روزنوعرضې لپاره مرستندویه میکانیزمونه طرح کي، او د تخنیکي او مسلکي زده کو
او ارې چارواکي په والیت او ولسوال کې د تخنیکي او مسلکي زده کوهمدارنه د مرکزي اد. دندې اجرا کي

  .  له دفترونو سره مرسته کوي او هغوی ته د ظرفیت له مخې دندې سپاريروزنو
د  ایکو و تنظیم شويود سم  او د سیمې د کار بازارونو سره مناسبوالي د  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

 ود پراخ.  مسؤولیتونه وسپارل شيېرنیغه   په   ادارو ته باید نیغاو روزنو خنیکي او مسلکي زده کودرلودلو په موخه، د ت
 چې د ايي ا دي، ادارې او روزنوحکومتي  منلو سره د تخنیکي او مسلکي زده کو لهمدېریتي مسؤولیتونو 

مکاري د خپلې ادارې لپاره مدېره پالوی جو  په هذیدخله مراجعوسوداریزو ولنو په ون د ولو اوندو سیمه ییزو 
همدارنه د . مدېره پالوي به د وونیو د ارنې او د پالنونو، بودیجو او راپورونو د تصویبولو مسؤولیت ولري.  کي

 ذیدخله مراجعو  واندې کوونکي به هم وهول شي، چې د اوندو  دولتي  غی او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو
  . الي خه ا ترالسه شيوای مدېره پالوی جو کي، ترو په سیمه ییز اقتصادي چاپیریال کې د هغوی له یو سره یو
 د سیستم غیرمرکزي کول دې ته اتیا لري او روزنو د، د تخنیکي او مسلکي زده کوسربېره یو نوي قانوني اصل پر
 ظرفیتونه ه د ادارو په کچاو روزنو نیکي او مسلکي زده کو کې په تېره بیا د ولسوال، والیت او د تخسویه هرهچې په 

 چارواکي به د تخنیکي او ه مرکزي کچپه بور او او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو. او وتیاوې تقویه شي
وزنې  چارواکو د رې کچېادارو د مدېرانو او د هغوی د مدېره پالوی د غو په ون د یاو روزنو د مسلکي زده کو 
  .  لپاره منابع په پام کې ونیسيالي او ظرفیت لوو

   معلوماتي سیستممنجمنت  د۳,۷
 د زده کو او  اغېزناکه پالن جوونه د تخنیکي او مسلکي ادارو او د  او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو

 ومارل شویو ود نورروزونکو او په سیستم کې  / ، تخنیکي وونکوه هکله پتسهیالتوروزنو د عرضه کولو 
چې کاري آزموینې ، شمېر زده کوونکو په اه معلوماتو ته اتیا لريه کارکوونکو، شاملو او فارغو زده کوونکو، او د هغ

د .  یابیسونو کې وساتل شيو معیارونه، ارزونې او پایلې باید په اکل شويشغلي. بشپې کې ويپه بریا سره یې 
 د بور تر ارنې الندې، د تخنیکي او مسلکي زده کو لپاره د مدېریت د یو او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو

 موضوع ل و لومیتوب دیوه مهمه او و ولد توحیدهراخیز معلوماتي سیستم د جوولو په موخه د دغو اقداماتو 
  . کېي
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   د ارنې او ارزونې سیستم۳,۸
پرمخت د ارلو او د مخکیني پاو د خنونو او ننونو د د ون  د سم او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

 په همغي سره د تخنیکي او مسلکي ذیدخله مراجعو نورو د بور  او روزنوپېژندلو لپاره، د تخنیکي او مسلکي زده کو
  : د ارنې یو سیستم جووي چېروزنو  اوزده کو 

  لپاره د بیاکتنې وسایل پېژني، نوي او د شاخصو په توه توضیح کونود دغه ستراتیژ موخې د شاخصو •

  دي، سم سره نو ملي پراختیايي شاخصوو له نورونه ا ترالسه کوي چې شاخص •

• وند معلومات د اد ارزولو لپاره ا ترالسه کوي چې د پرمخت TMIS،ته شوي ديلخوا رامن  

او نوي کولو ) کمپیور ته دننه کول( منظم اپلو  معلوماتو او تحلیل سره مرسته کوي او د معلوماتو دو لومنيله •
 .  خه ارنه کوي

 د او روزنو پایلې د تخنیکي او مسلکي زده کو) نظارت( بور د ارنې  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو
  . پرمخت په راپور کې تالیف کوي، چې په کال کې یول چاپیي

   د کار بازار معلومات او تحلیل۳,۹
شرط دی  لمنی این  د الروونې لپاره یو  الو روزنور بازار د معلوماتو تحلیل د تخنیکي او مسلکي زده کود کا

 د کار بازار معلومات د بازار د عرضې. په پام کې ونیسي د کار بازار تقاضا  او روزنېتخنیکي او مسلکي زده کېترو 
، په بېالبېلو کچو کې د ووني پریودونکو شمېره، د والیو ېر اخ پورې تلی دی، د بیلې په توه د نفوسپه

همدارنه د کار بازار معلومات د .  وو شمېره، د وتیاوو په اه معلومات او داسې نوربې روزارووالیت پر اساس د 
 د تخنیکي او د دغو معلوماتو پر بنس،. اه لري کاري شرایطو پورې په بازار  د لوولو تقاضا او د کارد  مهارتونو

 مهارتونو ا معلومه شي، چې کومو او راتلونکي تقاضا تحلیل کېدای شي، و دموجوده لپاره  او روزنومسلکي زده کو
، د سکتورونو او بازار له اتیا سره د مهارتونو د تناسب نشوالی، د والی کممهارتونو، د بیلې په توه، د ته اتیا ده

 پانونې، او په اري او کلیوالي سیمو کې اقتصادي ې ، مخ پر ودې بازارونه، نواتیامسلکونو پر اساس د دندو 
  . فرصتونه
، شهیدانو او  واندوینې له مخکې خه د کار او د ولنیزو چارو یو ه معلومات او بازارونو په اهو ین کار د د 
د کار او د ولنیزو .  و ديو د استفادېا کې شتون لري  وزارت، د احصایې د مرکزي ادارې او نورو ادارومعلولینو
د بور او روزنو  وزارت د کار بازار د معلوماتو او تحلیل برخه د تخنیکي او مسلکي زده کو ، شهیدانو او معلولینو چارو

زده کو  د دغه شان معلوماتو راولول د تخنیکي او مسلکي  په اهد کار بازار. لپاره د کار بازار په اه معلومات برابروي
  موجوده  بور د کار بازار او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کومر. يېتکرار نه  بیا ليپه سیستم کېاو روزنو 

 لپاره د السرس و ذیدخله مراجعو  د  او روزنودغه معلومات د تخنیکي او مسلکي زده کو او يومعلومات تحلیل
 د سیستم د جوت او اغېزمنتیا لپاره د پالن جوونې، او روزنو وروي ترو ورخه د تخنیکي او مسلکي زده ک

  . يیستل شاجرا، ارنې او ارزونې په موخه ه واخ
د  چې ،د سیستم د خبرولو لپاره د کار بازار تحلیل یوه دوامداره پروسه دهاو روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو 

 د هغو په  اتیاوې تعقیب اوقابلیتونو لپارهاضا بدلونونه او د وتیاوو او تق په اه د او روزنوتخنیکي او مسلکي زده کو
 سیستم ته اجازه او روزنودغه کار د تخنیکي او مسلکي زده کو. تعدیالت راوي  ال تر مخه اساس په پرورامونو کې 

نونو، نصاب، کورسونو او توکو  معیارونو د طرح کولو، د روزنې د پالوورکوي چې د شغلي معیارونو د بیاکتلو او د نوي
  .   د بدلولو او د وونې لپاره د مناسبو ظرفیتونو د جوولو له الرو عمل وکي
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  ظرفیتونو لوولد  ې لپاره   د ېن۳,۱۰
 د پرمخت مخه د هغو اوندو معلوماتو د ېر کمت له کبله او روزنومهאل د تخنیکي او مسلکي زده کو اوس

په سیستم کې د پالن جوونې، ارنې او نوت لپاره این او روزنو خنیکي او مسلکي زده کو نیول شوې ده، چې د ت
 و، د تخنیکی او مسلکي زده کو د اوسنيغوتنود لتونو، د کار بازار د او روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو. دي

، ) د عامه سیستم خه بهراو روزنو ي زده کوپه تېره بیا د تخنیکی او مسلک (و په اهاو اغېزموجودیت پرورامونو د 
  . سان سره نه ترالسه کېيا د خوي او قناعت په اه معلومات په ذیدخله مراجعو نظرونو او د 
 په مرسته ترسره کېي، ینوخصصم واوند ېنه زیاتره د نیوالالو روزنو مهאل د تخنیکي او مسلکي زده کو  اوس

پدې موخه چې د اودې مودې لپاره .  او ل پرمختللي ديي ېر کمزورظرفیتونهې ملي دا د دې واقعیت له مخې چ
  .  ظرفیتونه جو شيه کیفیتبا د ېنې لپاره  او روزنوپران بسیا شو، په هېواد کې باید د تخنیکي او مسلکي زده کو

 شي، و د ېنې لو ه والیتي کچ د ېنې لپاره ظرفیتونه به په مرکزي او اوروزنود تخنیکي او مسلکي زده کو
 ه د پالن جوونې په پروساو روزنواتیاوې وپېژني، د ينې فعالیتونه اداره کي او بیرته د تخنیکي او مسلکي زده کو

او د دغو دندو د منلو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو . کې د کار اخیستلو لپاره د ېنې له پایلو خه ه واخلي
 او معلولینو ، شهیدانو اوولنیزو چارو او  د پوهنې، لوو زده کو، د کارترو جووي انه هور د ېنې یوبروزنو 

  .  وکي ېنیزو پرورامونو سره په ندې همغ کې کار لهنورو وزارتونو 
  : صالحیتونه په الندې ول ديانود ېنې 

 ، راولول او اداره کول؛په وته کولشته معلوماتو  په اه د  او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو •

  په واک کې د معلومات ایودل، لکه د ېنې د پایلو د چاپولو له الرې؛ذیدخله مراجعود  •

 نیول شوي په پام کې او ارنې په ولو پروسو کې په سمه توه ېجوون  چې معلومات د پالندا باوري کول •
 دي؛

 ؛ولپه وته کد ېنې د اتیاوو  •
 . ارلچارو ادارو سره د ېنیزو پروژو لپاره تون کول او د هغوی د وله ېونک •

 خالوېمعلوماتي سیستم او د ارنې او ارزونې منجمنت  د او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کوانهد ينې 
 چې د ،تر الس الندې نیسي چارواکي داسې پرورامونه  او روزنو همدارنه د تخنیکي او مسلکي زده کو. بشپوي

 تقویه کي، چې د ونهظرفیتونه په اني توه پوهنتونهغه  د ېنې نور او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو
  . روزونکو په روزنو کې بوخت دي /د وونکو او روزنکو تخنیکي او مسلکي زده کو 

  :کوم امونه چې باید اوچت شي، هغه دا دي
 لپاره د لوو زده کو وزارت او نورو اوندو پوهنتونونو، وته کولو  په اتیاوو دد ولو  ظرفیت د لوبشريد  •

یول؛یانسین یکېونو او مرکزونو سره ا 

 پوهنتونونو او نورو ېنیزو ادارو ي برابرول او د ينې په موخه له افغانمالي امکاناتود ېنیزو پروژو لپاره د  •
 سره تون السلیک کول؛

 او له نیوالو کارپوهانو سره د افغان همغ ادارو سره د ينیزو پروژو د ي له چې د افغان لورباوري کولدا  •
شریکانو د یوای کېدو په مرسته په افغانستان کې د ېنیز ظرفیت د لوولو لپاره د نیوالو کارپوهانو لخوا د 

 شویو ينو خه ه اخیستل کېي؛ ترسره له په برخه کې  او روزنو تخنیکي او مسلکي زده کو

 دندو او وتیاوو په برخه کې، او د یو و، په تېره بیا د نويپه وته کول  د ېنې د اتیاوو او لومیتوبونو  •
نې ادار مني نیز پالن طرح کول، چې د افغانستان دې يومهالهوونه وکته الر  . 
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٣٤  

د بور د ېنې له  او روزنو ، د تخنیکي او مسلکي زده کو مکارد نورو ادارو د شته ېنیزو پرورامونو په ه
 د موخو لپاره د وتیاوو  او روزنو خه داسې تمه کېي، چې د دوامداره تحلیل، د تخنیکي او مسلکي زده کوانې

 د شبکې لخوا د د ارنې پروسه به د همکارو لو. د واندوینې او ارنې لپاره یو عملي او د اجرا و پالن جو کي
 د موندلو په موخه  لېوالتیاوو واندې شوي معلوماتو، د کار بازار معلوماتو او د پلنې معلوماتو خه د کار بازار د مهمو 

  . کار واخلي

اوي د  د اصالحاتو، سیستم او مؤسساتو په هکله د پوه او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو۳,۱۱
  لوولکچې 

تخنیکي او مسلکي زده . په نستبا ی نظر وريته   او روزنووتخنیکي او مسلکي زده کخلک  په افغانستان کې
یو دلیل یې دا . ارزته دندې، لې تنخواانې او د شخصي پرمخت لپاره ل فرصتونه لري   زیاتره کم او روزنېکې
 چې دا ستونزه د کار په بازار کې د  د پرورامونو کیفیت ی دی، او روزنوچې د تخنیکي او مسلکي زده کو، دی

  توه، تخنیکي او مسلکي زده کې یپه عموم.  د فارغانو د سیالي کولو مخه نیسي اوروزنوتخنیکي او مسلکي زده کو
د زده کوونکو لپاره د وروستي انتخاب په توه پېژندل کېي، په تېره بیا کله چې لوو زده کو ته الره و نه او روزنې 

  .  دغه ناسم تصور لپاره باید د حل الره وموندل شيد. مومي
په تېره بیا  (په مرسته  ذیدخله مراجعو چارواکي د خپلو او روزنو د همدې لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو 

بازار د اتیاوو پر بنس د تخنیکي د  د پرمخت د روانه فرصتونو او د کار کاروبارد شخصي ) مؤسسې  سوداریزې 
مسلکي زده کو د لو کیفیت پرورامونو او کاري وتیاوو د واندې کولو لپاره د یو نوي سیستم د طرح کولو په او 

 ېر کي، یوتیا د لرلو په اه پوهاو  همدارنه، دغه کمپاینونه به د السرسي. موخه د عامه پوهاوې لپاره پانونه کوي
 هم په اري او کلیوالي سیمو کې د  او روزنې  مسلکي زده کېچې په مرسته یې دا روانه کېي، چې تخنیکي او

د ومارونکو او د خصوصي سوداریز سکتور ترمن د تخنیکی او الزمه ده چې .  دیآزادېولو اکل شویو لو پرمخ 
  . لې وشي  د درلودلو او پوهاوي په اه اني هلېاو روزنو مسلکي زده کو

 په سیالیو کې د افغانانو ون ته پدې موخه وده ورکول کېي، مهارتونود کې  ن په او  کې دننه افغانستانپه
  .  شي او په هېواد کې کاري تخصص لو شيتصور سمپه اه د خلکو او روزنو چې د تخنیکي او مسلکي زده کو 

  اداره کولې ملتیا  تنظیم او  لپاره د نیوال او روزنو  د تخنیکي او مسلکي زده کو۳,۱۲
د .  د سمون پروسه د تخصص او منابعو پراخې او سمې کارونې ته اتیا لرياو وزنود تخنیکی او مسلکي زده کو

 سکتور سره خپلې لهاو روزنو  کوي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کوور بلنه ته شریکانوافغانستان حکومت د نیوالو 
پروژې باید د تخنیکي او مسلکي زده  همکار او ملتیا  د ههمدارن. مالي او تخنیکي مرستې دوامداره او زیاتې کي

  .  د ملي ستراتیژي له مخې صورت ومومي او د هغه له هدفونو او اصولو خه مالت وکی او روزنوکو
، چې ول دوه دا باوري کويبور  او روزنو ، د تخنیکی او مسلکي زده کو د بشري منابعو د پراختیا بور په همکار

 پالن شویو فعالیتونو موخه د دغه ستراتیژ د هدفونو و او د ولشوې ده او واخیز رسمي همکاري همغه هاخیز
د بسپنه ورکوونکو د همکار لپاره سم . بشپه همغي لريمهاله کاري پالنونو سره   او منو کلنيلهترالسه کول، او 

د پروژې د ارنې .  فعالیتونو له تکرار خه مخنیوی وشيشي او دهمغي باوري  تالرو دمیکانیزمونه تنظیمیي، چې 
  .يشجو سم  ملي سیستم سره لهد ارنې او روزنو میکانیزمونه باید د تخنیکي او مسلکي زده کو 
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  د ولو لپاره السرسی: دویم ستراتیژیک هدف. ٤

   فرصتونه مساویانه  السرسی او  مساویانه  ۴,۱
تخنیکي او مسلکي زده نیمه رسمی  او غیر رسمي رسمي، ه سیستم د اوند او روزنود تخنیکي او مسلکي زده کو

 د  لو د السرسي د پراخولو په مرسته ولنیز ون لپاره هه کوي، او همپه پام کې نیول شیو و ته د ول او روزنوکو
 ملي ستراتیژي پدې موخه جوه شوې  او روزنومسلکي زده کود تخنیکی او .  کويباوريالسرسي ولو لپاره مساوي 

 ې انايي او ددې لپاره د زده کو په واندې کولو کې ي، چې پوره شده، چې د ولو افغانانو د روزنې اتیاوې 
د خلکو  ېر ادا او روزنو د تخنیکی او مسلکي زده کوالزمه ده، چې  همدې کبله له. ولنیزې اتیاوې په پام کې نیسي

ي  ته السرسېره پاملرنه وک ولنو محرومو، په تېره بیا هغو کلیوالي سیمو او  ېره پاملرنه وشي، او فرصتونه ورته ته
  .ته ېره اتیا لرياو روزنو واندې شي، چې تخنیکي او مسلکي زده کو 

  چې تخنیکي او مسلکي زده کو،ههمدارنه د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د ملي ستراتیژي موخه دا د
اقتصادي پلوه کمزوره دي او  او چې له ولنیز، السرسی پراخ شيه د خلکو  ته د ولو ولنیزو لو، په تېره بیا هغاو روزنو

   : کسانو د السرس لپاره باید انې پاملرنه وشيو د الندني. اني اتیاوې لري
  یې ترک کی دی ووني هغه کسان چې  •

 د نالوستو کسانو په ون هغه خلک چې رسمي زده کې نه لري؛ •

د رسمي او غیررسمي کارزده (  تشبثاتو کې  د  کار رامنته کوونکي او کار کوونکي  رسمي او غیررسمي په •
  اتیا لري؛مهارتونو زده کې ته شویو د تصدیق لوولو او مهارتونو، چې د )کوونکو په ون

 رن؛ کروندر او د هغوی کو •

د  ترو یا بیالي روزنو ته اتیا لري او روزنو  تخنیکي او مسلکي زده کو اساسي خلک چې بې روزارههغه  •
 ؛  کې ای پیدا کيبازار په کار 

 لو او د نورو لو خلک چې محرومو او د معلولینهغه لې چې اني اقتصادي ستونزې لري، لکه کونې،  •
 خیستو توان نه لري؛ ابرخېد کار په بازار کې د 

 . د هېواد د ولو سیمو نجونې او ې •

سیستم په افغانستان کې یو او روزنو  په پایله کې، د تخنیکي او مسلکي زده کو د پراخولو السرسي لپاره دد ولو 
نیکي او تخ. يې پوره ک، چې د کار بازار د بېالبېلو برخو اتیاورامن ته کوي و کاري واک استفادېمناسب او د 

 په زیاتېدو کې فرصتونو او کاري د مؤثریت  مارکېکارد  אلوی کلدته د السرسي زیاتېدل او روزنو  مسلکي زده کو 
عمر لرونکي خلک په کار  لپاره  د مناسب  فعالیتونو کې  شمېر د کار و او غیرکرنیزومرسته کوي، چې په کرنیز

هغه  واک  بشري مسلکي دندو د د کورنيو شرکتونو د  او روزنې همدارنه، تخنیکي او مسلکي زده کې. وماري
 دا کار د ، چې.دهکار په  لپاره د پوره کولو پانونو د جذبولو او د ملکی خدمتونو د اتیاوو و، چې د نويتشه کوي

ته د او روزنو و په پای کې، تخنیکي او مسلکي زده ک. عامه خدمتونو د کیفیت او اغېزمنتیا په زیاتولو کې مرسته کوي
 مسافرو کاررانوهغو  وانانو، ناتوانه وو او  روزاره لو، لرې پرتو خلکو، بی آسېب پذیره السرسي زیاتېدل د 

د زده کې او روزنې فرصتونه به له دغو خلکو سره مرسته وکي، چې د ور . برخې دي   چې بی،اتیاوې برابروي
 آسېب پذیره لود . پراختیا کې د پام و مرسته وکيه او په اقتصادي او ولنیزکار لپاره خپلې وتیاوې درک کي، 

 دي، د همدې لپاره د تخنیکي آسېب پذیره برخې او    بیېترمن ،ې د خپل نارینه سیاالنو په پرتله په ولنه کې زیات
   .کويورلومیتوب ته  وخلي چې اسیستم داسې امونه او روزنو او مسلکي زده کو
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    تــالرې۴,۲
لو روزنیزو فرصتونو، د وتیاوو د کچو، او مسلکونو ترمن ېالبېد تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو سیستم به د ب

ملي چوكا خه تمه کیي چې په ملی له د قابليتونو او وتياوو د تثبيت . هراخیز خوت او پرمخت زیات کي
 چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د رسمي او  نیمه رسمي، کچه پیژندل شوي وتیاوې رسمي کي،

  . يه ک الره هواراو تحرک تهغیررسمي فرعي سیستمونو ترمن د زده کوونکو د انعطاف و خوت 
 تخنیکي او مسلکي زده کو او  رسميهمدارنه د قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي چوكا د رسمي او   نیمه

تخنیکي او مسلکي زده کې . ، اسالمي او لوو زده کو ترمن د انعطاف و تالرې رامنته کويعموميد روزنو او 
د یو شمیر اکل شویو .  لپاره امکانات رامنته کيپایتاو روزنې باید تل د مسلک د پرمخت او د زده کې د 

د او روزنې لپاره داسې تالرې غوره شي، چې ې  خنونه لرې کل شي ترو د زده کسره به پورته کولو  امونو  په
 يوانعطاف و .  

  د وونې او روزنې او مهارتونو د زده کې په ملي سیستم کې د تخنیکي او مسلکي زده کو او ۴,۳
  روزنو ای 

 سیستم د پرمخت په الره کې هغه موجود خنونه لرې کي، وونې او روزنې چې د ،د ستراتیژ موخه دا ده
په داسې مرحله کې زده کې زمنتیا کموي، لکه ېاغد زده کې د زده کوونکو د زه توروالي سبب ري او چې 

، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو نظرهد زده کې د پایلو له . يو د پرمخت الره نه ې، چې نور هپرېودل
 ملی او مهارتونو د تثبیت له، او د وتیاوو ه دهبرابر سره وزده کله  د لوو زده کو د لنې دورې ترولو لوه سویه

  .یې سویه برابره نه دهچوکا سره 
 له (ABEP) زده کو پرورام اساسيالندنی راف يي چې تخنیکي او مسلکي زده کې او روزنې او د لویانو د 

د زده کې او روزنې ستان  د افغاند یوای کولو په پیاوتیا سره زده کو  رسمينیمهزده کو سره د زده کو د رسمي 
  . د اوسني او راتلونکي سیستم نیمتیاوې بشپوي

 و زده کعمري  د زده کو پرورام او اساسي د لویانو د اواو روزنې  تخنیکی او مسلکي زده کېتمه ده چې 
 زده او لوو زده کې  عموميواحد وونیز سیستم شي په افقی او عمودي ول له رامنته کیدونکی سیستم ول یو 

یکې ولري سره وکا  .  
سویو بیالبیلو زده کوونکي د زده کې په دغه د انعطاف او نفوذ و سیستم زده کوونکو ته اجازه ورکوي، چې 

 د افغانستان د وتیاوو او مهارتونو د تثیبت همدارنه دغه سیستم، ې خه بهر شی او یا بلې ته داخل شي برخکې له یوې
  . پیژندنې، اعتبار او تصدیق لپاره الره هوارويپه رسمیت ، معادلې د زده کې د السته راونو د په اساسچوکا د ملي 

ي او زیات خلک هوي چې په ته پراختیا ورب تالرې د زده کې سیستم اونده بدیلېد زده کې او روزنې لپاره 
سلکي روزنیزو پرورامونو د واندې کوونکو او د مسلکي د لنمهاله م. بوخت شي او خپله پوهه زیاته کي زده کو

او ترو د تخنیکي او مسلکي زده کو شته  ته اتیا زده کو او روزنو د وونیو او انستیتیوتونو ترمن ندې همکار
 ي سره مرسته وکهغو زده کوونکوله  او باوري کي ایکې ، عمومي زده کو او لوو زده کو ترمن قويروزنو 

  . په مختلفو ساحو کې زده که کول غوايچې
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غیر رسمي زده کو پرورامونه باید د افغانستان د وتیاوو او مهارتونو د تثیبت  ره مهمه ده چه نیمه رسمي  اوېا د 
تثبیت د ملي ادارې د تخنیکي او مسلکي زده کو  ولري، او د افغانستان د قابلیتونو د تاود ملي چوکا د معیارونو سره 

 کولی شی ی، هغوې ترسره کې زده ک رسمی ول یېنیمهپه هغه وانان چې .  تصدیق شيلخواد بور  او روزنو
نهايی  پخپله په دې توه ویلی شو، چې زده که،. سیستم کې دوام ورکيد رسمي زده کو په  زده کو تهخپلو  

زده  دې سره  شي،  پهدایی یو ای کیو له بل سره په عمودي او افقي توه مختلفې برخې یې بلکې، دیهدف نه 
  . يکوونکي د زده کو اکل شوي هدف ته رسی

   د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنود واندې کولو د بدلون و تنظیم۴,۴
 پراختیا لپاره الره هواروي او هغه ندهخود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو سیستم د خپلو پرورامونو د 

د تخنیکی او مسلکي زده کو .  لو بیالبیلو  اتیاوو  ته پاملرنه وکيو او د اکلضرورتونو کاري مختلفوهوي، ترو 
  :  او ترالسه کیدای شي په الندې الرو چارو ممکنو تنظیم ) انعطاف(اوروزنو د بدلون 

ترالسه شوې   چې له مخې یې ارزونې ته السرسیشغلي، د مایولر روزنې تنظیم، راونې پر اساس تنظیم  د السته •
  او د مرستې د برابرولو لپاره د همغ میکانیزمونه،تخصیصولو، د منابعو د يیژندل کیزده کې په رسمیت پ

ول، یدتوحروزنو  په یو منسجم سیستم کې د رسمي،  نیمه رسمي اوغیررسمي تخنیکی او مسلکي زده کو او •
 . ترو اونده ولې لې وکولی شي زده کو ته په مساوي ول السرسی ولري

په وونیزو :  طرحو سره مرسته کولو لومنيله تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو  رسميد رسمي او  نیمه •
کي زده ؛ لنمهاله تخنیکی او مسلې او روزنې او مرستندویه روزنېتخنیکي او مسلکي زده کمؤسساتو کې 

 په  سیستم عنعنوي صنعت رو لخوا د ماهرود کې کاري زده کې،  کمپنیو شرکتونو او  پهکې او روزنې؛ 
  فعالیتونه،یا شخصيکار زده کې برابرول؛ غیررسمي زده کې لکه د دندې په ای کې زده که او ساس د ا

مرسته کول چې په رسمي او  سرهدولتي ادارو دولتي  او غیرهغو  له ولود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو  •
 واندې همدارنه له هغو غیر رسمي.  واندې کوي او روزنېزده کېاو مسلکي رسمي به تخنیکي نیمه 

 او  نیمه رسمي سره مرسته کوي چې په ) کمپنیو، د  اشتغال زایي روزنې او غیررسمي  اشتغال زایي(کوونکو 
 .زده کې واندې کوي  او مسلکي عنعنوي ول تخنیکي

  روزنې/کار موندنې زده کې/  د اشتغال زایي۴,۵
وتیا، د تخنیکی او مسلکي زده کو او ) انعطاف(د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د برابرولو د بدلون 

ه کې روزنه د کار زد. یاه لر پیاوي کولو او پراخولو پورې پهروزنو د یو شرط په توه د کار زده کې د روزنې 
په کوچني کمپنیو کې واندې کیي، چې دا هغه ای دی چې عملي روزنه د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د 

، چیرې تاو لريد کار له ن سره عمال  لویه ه دا ده، چې موندنېکار/ د  اشتغال زایي. سیستم له مخې صورت مومي
تجربو . او د ژوند د رتینو شرایطو په شان وظیفوي مهارتونه زده کويچې زده کوونکي هره په منظمه توه وري 

 زده مهارت زده کوونکي د پام و غوره السته راونې ترالسه او عملي وتیاوې او کاري سره چې پدې ،ودلې ده
لو سبب موندد پردې سربیره، کوچنی  کمپن زده کوونکي ه پوهوي، چې دا کار له فراغت وروسته د دندې .  کوي

 اساس د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو هپه پای کې، د اشتغال زایي او کار زده کې روزنه د ووني پ. ري
لته تمامیي ، دا که چې کوچني کمپن له مخکې خه د روزنې لپاره این ماشین آالت لري، اوکه   په پرتله کم

 مسلکي زده کو او روزنو  په ادارو کې له رسمي روزنې سره پالن وي چې د کار زده کې روزنې د تخنیکي او
 او کاري اساسيد تخنیکی، . يوضمیمه او  شي، نو پدې وخت کې دغه روزنیزې دورې په عموم توه ېرې لنې 

 لهبازار د ، چې د کار يیاساس ل کسیستم عنعنوي  و د زده کي کارو پراختیا د غیررسمي او پخوانيمهارتونو
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 لپاره په زه پورې وې، هغوی تهزده کوونکو د  او  لريثباتله پلوه ، د لتونو  لري اتیاوو سره ندې والیجودهمو
سره له دې، دغه سیستم د غیررسمي کوچني کمپنیو په برخه کې د تکنالوژ له کمت سره مخ دی . لريولنیز اعتبار 

دغه ستراتیژي غیررسمي کار زده . دې کولو لپاره لې هیلې لرياو همدارنه په راتلونکي کې د ېرو زده کو د وان
 له رسمي تخنیکی او مسلکي زده کو سره له هغو سره مرسته کوي تروکه د یو داسې منبع په توه په پام کې نیسي، 

ت وپېژندل چې ددې لپاره باید په افاقی او غیر رسمي ول ترالسه شوی مهارت د ارزونې له مخې په رسمی ایکي ولري
  . شي

   د شخصي کاروبار لپاره تخنیکی او مسلکي زده کې او روزنې ۴,۶
شخصي د که ه هم .  جوويبرخهبازار یوه مهمه د شخصي کاروبار په دواه کليوالي او اري سیمو کې د کار 

ه خپل کاروبار کې ددې لپاره چې پ.  وي له پلوه ېر تکه او ماهر تخنیکی قابلیتلپاره یو شخص باید دکاروبار 
، د سوداریز ې ارزون اتیاووواقعيد ، د بازار نوت، بشپ اعتمادانه اچوونکي پران بریالیتوب ترالسه کي، پ

 کاري، ې پیلول مالي سرچینکاروبارپردې سربیره، د یو .  او د واونو پیژندنې ته اتیا لرياساسي مهارتونهمدېریت 
  . یا لري ته ات یا ودانېجواز او مک

 روزنیزو پرورامونو د طرح ود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو واندې کوونکي هول کیي، چې د خپل
  دلې په توه، د تکنالوژېد ب.  کولو په وخت کې په سیمه کې د سوداريز سکتور کاري چاپیریال په پام کې ونیسي

 یا د مرستندویه هسره د کارزده کو پرورامون، ولنو او شرکتونو یو کمپنله او له هغو خه استفادهوسایلو پیژندنه او 
  . روزنیزو پرورامونو تنظیمول

داسې پرورامونه تر الس الندې ونیسي، چې باید همدارنه د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو اجرايوي  لې 
کارآفریني د پخواني سیستم کیفیت پیاوی او /زایيد شخصي کاروبار لپاره د وانانو د چمتو کولو په موخه د ا اشتغال 

د رسمي او نیمه رسمي روزنو او همدارنه د غیر رسمي روزنو په نصاب کې د پانې اچونې د وتیاوو . لو کي
  . خوندیتوب او روغتیا موضوعاتو په اه الزیاته پاملرنه وشي) وظیفوي(پراختیا، کاري شرایطو او د کاري 

  او مسلکي زده کو او روزنو د ودې لپاره مسلکي الروونې او مشورې  د تخنیکي ۴,۷
د کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې او کسب د زده کې او د د  الرودموندلو/ دندو د پیدا کولود 

، چې سم رکي ته وتیا و مشورو ته باید ېره پاملرنه وشي، ترو راتلونکي زده کوونکي په تیره بیا وانانوالروونو او
 فرصتونو ي زده کو او کاري عمرو واکي او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د سیستم لخوا د برابر شويکسب

چې دا به تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو اتیاوو ته د السرسي په برخه کې . خه په بشپه توه ه واخلي
  . مرسته وکي

   د جنر برابري۴,۸
 او مسلکي زده کو او روزنو سیستم به د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو  فرصتونو تـه د السرسـي                        د تخنیکي 

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو        . او د پرورامونو په واندې کولو کې د جنر د برابر موضوع ته وده ورکي              
و مسلکي زده کو او روزنو  ادارې به د جنـر لپـاره   د تخنیکي ا  . ول فرصتونه به د و لپاره یوشان د السرسي و وي          

پالیسي انې طرح کي، چې د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنـو پـه برخـه کـې د نجونـو او ـو لپـاره فرصـتونه                            
د تخنیکـي او  .  کـي باوريتبعیض نشتوالي  کې د او روزنوو پر واندې په تخنیکي او مسلکي زده کو      رامنته او د    

 زده کو او روزنو ستراتیژي د ینه نوماندانو لپاره د یو شان السرسي پر اهمیت باندې ینار کوي، لکه نـه      مسلکي
    چې د افغانستان د ملي پراختیا په ستراتیژ(ANDS)      ر مـسایل بایـد د حکومـت دکې ویل ذکر شوي دي، چـې د جنـ 

  . وي" مسؤولیت"ولو سکتورونو 
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٤٢  

  کیفیت: فهد ستراتیژيک دریم. ٥

  د کیفیت لپاره اتیا ٥,١
و کاري   اتیا د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو سیستم هدف دا دی، چې یو داسې مناسب او د 

د تخنیکي او .  د افغانستان په اقتصادي او ولنیزې پراختیا کې مرسته وکي چېرامنته کي) نارینه او ینه(واک
ي، چې د هیواد په بیالبیلو اقتصادي لی شسیستم  شمیر خلک د دې و روی پیاومسلکي زده کو او روزنو 

  .  دندې وموميیا شخصيسکتورونو کې ورې دندې او 
له شرایطو سره مناسبو زده د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو سیستم د خپلو ولو پرورامونو د لو کیفیت او 

ې کوي د برابرولووکو او روزنو ملي ستراتیژي د کیفیت د مدېریت د د تخنیکي ا.  هو مسلکي زده ک
 او د ې دوامداره ارنبرابرولو،د تخنیکي او مسلکي زده کو اوروزنو د پرورامونو د له اتیا سره سم پراختیا، /پراخولو

ه ادارو سره مرست  لهکیفیت د مشخص شویو معیارونو د ترالسه کولو په موخه د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو
د او روزنې دا ده، چې تخنیکي او مسلکي زده کې  تالره هد دې موضوع لپاره مهم. ي چارې یې رهبري کو اوکوي

ه  ارزونل شي او د قابلیترک اعتبارو زده کو ته ،  پر بنس تنظیم شي  معیارونوقابلیتونو پر اساس عیار شي، د شغلي
  .  ورکل شي او تصدیق وشي

   پایلو پراساس تـــالره  د۵,۲
پدې .  سیستم په توه تنظیم شي روزنیزد تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو ملي سیستم به د پایلو پر اساس د یو

 د وونې، روزنې او زده کې د وروستي معیار په توه وپیژندل ونهاینې وتیاوې او قابلیتبه معنا چې د هر مسلک لپاره 
  .  شي

، چې د یو کارکوونکي یا قابلیتونه په ان کې رانغاي، علم او ېوتیاوهغه راخه موضوع ده چې  یوه پمهارت
قابلیت د شغلي مهارتونو .  لپاره ضروري دي سیالپانه اچوونکي په توه د هر مسلک او د کار په بازار کې د بریال

 له لوري تر (NSDP)پراختیا د ملي پرورام ، چې دا مهאل د مهارتونو د کېي کې توضیح (NOSS)په ملي معیارونو 
، او د زده کې، کېي معینیت سره شریک لهپراختیا الندې دی، او د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کو 

د شغلي . يل ش په مرسته به الزیاته پراختیا وکادارو او ولنو اونده او مسلکيروزنې او د کار ن په اه د ولو 
 ملي معیارونه د روزنو او زده کو د قابلیت پایلې مشخص کوي او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو مهارتونو

  .  سیستم په چوکا کې د کیفیت د مدېریت لپاره معیار جووي
 بشپېدو سره، د زده کوونکو قابلیت د هغې  مسلکي لهپرورامونو په د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو 

یو نوماند چې د مسلکي . په اساس طرح شوې د ملي معیارونو نوي، چې د شغلي مهارتویکپه مرسته ارزول ارزونې 
  شوې شغلي ويي، هغه ته په یو معیاريقابلیتله الرې خپل  )که هغه یوه ارزونه وي یا د ارزونو یوه ل وي(ارزونې  

کولو لپاره شغلي ارزونه د هر هغه شخص پرمخ ترالسه د   د تصدیق.  بری لیک ورکول کیيشغليساحه کې ملي 
 نیمه رسمي تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو یا د وتیاوو د غیررسمي پراختیا له الرې  او ده چې د رسميپرانېستې

د پایلو پراساس سیستم یوه داسې وسیله ده، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو . کی ويالزم قابلیت ترالسه 
  . ولو برخو کې یوشان ارزت رامنته کويپه 

د پایلو پراساس د تخنیکي او مسلکي زده کو او ارزونو په سیستم کې د تخنیکی او مسلکي زده کو او ارزونو د 
 د شغلي یې باید ورکي، چې زده کوونکي پراختیا ته ذهنیت او پوهه، مهارتونه داسېواندې کوونکو موخه دا ده، چې 

د همدې لپاره د . دې الرې بری لیک ترالسه کيترالسه کي او د رندولو وتیا یې ولري او د هم مخې معیارونو له
تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو واندې کوونکي باید د شغلي مهارتو د ملي معیارونو پر بنس نصاب جو کي، 

  .  لپاره الره هوارويچې د زده کې د یوې سمې  او مناسبې پروسې له الرې د یوه مهارت
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   د پایلو پراساس والو تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو لپاره د ادارې جوول۵,۳
 لپاره د کسبونود بیالبیلو سره سم  تقاضا لهد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو پخوانی سیستم د کار بازار 

 کې پاتې پوره کولوکار بازار د مخ پر ودې تقاضاوو په نیولي، چې په پایله کې د نه وې قابلیت اتیاوې په پام کې 
د تخنیکي او مسلکي زده کو او جوول د همدې لپاره د پایلو پراساس د تخنیکی او مسلکي زده کو سیستم . راغی

 موجوده، دغه سیستم د وتیاوو تقاضا ته پاملرنه کوي، نیمه رسمي روزنې او د يیل ک برخه اساسي اصالحروزنو د 
ترالسه کولو لپاره د  پیژندنه تسهیل کوي او هغو اکل شویو لو ته د تصدیق په رسمیتغیررسمي زده کو د پالنونو 

  . پاتې ديبرخې   وي، چې د خپلو وتیاوو د پیژندلو له فرصت خه بیبرابرالسرسی 
 حکومت د شغلي مهارتونو سیستم په برخه کې، مرکزيد د پایلو پراساس د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو 

د ملي معیارونو، چې باید د نیوالو معیارونو سره د پرتلې و وي، د اجراآتو د ارنې په مرسته او د مسلکي ارزونې او د 
 مسلکي بری لیکونه هغو کسانو ته واندې کوي، چې د (NOSS)تصدیق سیستم، چې د شغلي مهارتو د ملي معیارونو 

ي، د تنظیمولو په مرسته د تخنیکي او مسلکي او مهارت ترالسه کی ووتیا یې و له مخې  شغلي معیارونومشخص شوي
  . زده کو او روزنو د کیفیت او جوت خه د ا ترالسه کولو دنده پرای کوي

د پایلو پراساس د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو سیستم د جوولو په پروسه کې، حکومت قانوني مسؤولیت 
 قوانین او او د کار د ن د نورو همکارو لو په همکار) و ملروولنیز( چې د کارکوونکو او د کاررانو ادارو لري،
  .  کيات وضعمقرر

  شغلي سنرونه  ٥,٤
شغلي معیارونه د بازار د اتیاوو له مخې د یو کارر قابلیت مشخصوي، دا هغه قابلیت دي چې یو شخص ورته اتیا 

 او ېپه قابلیتونو کې زیات شمیر وتیاوې، پوه.  کارر په توه وپیژندل شي"ماهر"یو خاص مسلک کې د لري، و په 
  .  ديې شامل دي، چې د یوې خاصې دندې د ترسره کولو لپاره اینمهارتونه

يي تر د ولو شغلي ساحو لپاره باید د شغلي مهارتونو دومره ملي معیارونه جو شی ومره چې اتیا وي چې دا ا
شغلي معیارونه به د تخنیکي او مسلکي زده کو او ارزونو د سیستم له مخې د ترالسه . يی ملي معیارونو پورې ورس۷۵۰
 "ومارنې و"په کوچنیو برخو تجزیه کیي، چې د سنر  هر شغلي .جو شي قابلیتونو لپارهولو اوندو  و کیدو

کچه تصویب شوي شغلي معیارونه په همدغه به توضیح کیي او د عامه په ملي . قابلیتونو په اه توضیحات ورکوي
د ومارونکو، زده کوونکو او د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو سنر شغلي . کییورکول خلکو په واک کې 

   . د واندې کوونکو ترمن د شغلي مهارتو په اه رووالی زیاتوي
پر ل کولو او تصویبولو مسؤولیت د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو بور د شغلي معیارونو د تنظیمولو، تسهی

که ه هم شغلي معیارونه د کار ن د قابلیت اتیاوې منعکس کوي، د ومارونکو او کاررانو ادارې او د .  دیغاه
مانونه هم د معیارونو په دولتي او خصوصي تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو واندې کوونکي او د مدنې ولنې ساز

 همدې کبله د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو بور د معیارونو د تصویبولو له.  همکاري کويد پام وپراختیا کې 
 په انې توه د کار د ای د اتیاوو په ېچ لپاره د خاصو مسلکونو په برخه کې د کارپوهانو داسې لې جووي

   .برخه کې  ژوره پوهه ولري
د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو بور د شغلي مهارتونو د ملي معیارونو په شان واندې شوي شغلي معیارونه 

د .  ويسم جو شوي او د نیوالو معیارونو سره  ولري اتیاوو سره سمونلههغه وخت تصویبوي، چې کله د کار د بازار 
  .  کنالرې جووي  او خپرويتخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور معیاري
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٤٤  

او  مسلکونو پیژندنه و د نويکبله همدې له.  شيهمغی معیارونه باید د کار د بازار له اتیاوو سره سم شغلی
کنالوجیکي او د سنرونو ل د کار بازار د تحلیل پر بنس صورت مومي، چې دا کار د موجوده ملي توحیدو

  .  یراتو له راوستلو وروسته  د بیاکتنې او جوت لپاره   این بلل کیي په برخه کې د تغپرمختونواقتصادي 
د مسلکونو پیژندنه او یوای کول د کار او ولنیزو چارو ، شهیدانو او معلولینو وزارت او د پوهنې وزارت د 

رو په ندې تخنیکي او مسلکي زده کو معینیت او همدارنه په دولتي او خصوصي سکتور کې د نورو اوندو ادا
د معیار اکلو دغه مشارکتي پروسه  دا یقیني کوي چې، شغلي معیارونه د مسلکونو د ملي . همکار سره ترسره کیي

  .  نیول کېيدرجه بند  د شغلي تعریف شويو عناوینو په توه په پام کې 
و د افغان کارکوونکو د خوت په  شغلي معیارونه په نیواله کچه د سیالیو ا شويجوسم له نیوالو معیارونو سره 

 نیوאل معیارونه منعکس قابلیتونود همدې لپاره، ومره چې امکان ولري شغلي معیارونه باید د .  برخه کې مرسته کوي
د معیار اکلو په کنالرو کې باید . کي، او په همدې حال کې  په هیواد کې د کار د ای د اتیاوو پر بنس وال وي

په عمومي توه د تخنیکی او .   معیارونو منل او ورسره د جوت میتودونه هم شامل ويهادونو د  موجودد نورو هیو
مسلکي زده کو او روزنو د بور لخوا د شغلي مهارتونو د ملي معیارونو په  توه منل شوي شغلي معیارونه په ملي کچه 

  . د نورو بیالبیلو ادارو لخوا  پراختیا مومي

  مهارتونو ارزونه او تصدیق د شغلي ۵,۵
 قابلیتونو او شغليخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو په سیستم کې ارزونه او تصدیق د والو تد پایلو پراساس 

 اني بری لیک په .يید تایید مهمه طریقه ده چې په اساس یې بری لیک ورکول ک سویو ومشخصلو یالبیبارزونې د 
  . روسته ورکول کیي کې تر بریالي کیدو وهارزون

شروط  معیار شغلي ه لري او د اوندقابلیتارزونه او تصدیق د ولو هغو نوماندانو لپاره د السرسي و دی، چې 
 سیستم په افغانستان کې د تیر.  موقعیت او رنوالی مهم نه دیدو ید ترالسه کقابلیت اونده ، د پوره کولی شی

په فزیکي  رسمي پرورام کې کومخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو په برعکس، اوس د تصدیق ترالسه کول د ت
پرورامونو فارغان، د  تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنوغیر رسمياوس د رسمي یا . اه نه لريپورې کولو ون 

صدیق ترالسه زده کې، کولی شي تر ارزونې الندې راشي او ت کاریې په شخصی ول ، یا  دی کېویا هغه چې په دند
  . کي

 زده ولو، د مخکینيتوحیدو، شغلي ارزونه د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د بیالبیلو میتودونو د کبلهله دې 
 قابلیتونو ته د السرسي د وکو د پیژندلو او د  شمیر خلکو لپاره د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو سیستم او هغ

 وتیا نېد دې لپاره چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د فارغانو د ومار. وسیله ده مهمهزیاتولو لپاره یوه 
  د کسب او کار د ېاو دا که مهمه ده چ. وپیژنيپه رسمیت زیاته شي، ومارونکي باید شغلي قابلیت او بری لیکونه 

ي هم د ارزونې په زکاررانو د ادارو استاد په زیاترو هیوادونو کې د .  وي ارزونکې  لې غيبه دسکتورکارپوهان 
  . پروسو کې دخیل وي او باید په افغانستان کې هم دغه راز وي 
 د ارزولو او تصدیق لپاره د یو ملي سیستم جوولو او ونود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور د شغلي قابلیت

روزنو بور د ارزونو د پرمخت او اجرا لپاره قوانین او د تخنیکي او مسلکي زده کو او . تسهیل کولو مسؤولیت لري
د تخنیکی او مسلکي زده . تنظیمويهغه  اري او چارېاو روزنو د تخنیکي او مسلکي زده کو کنالرې جووي او 

ک ورکوي، کو او روزنو بور د افغانستان د قابلیتونو د تثبیت د ملي ادارې له پلوه هغو کسانو ته د شغلي قابلیت بری لی
د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور د قابلیتونو د تثبیت ملي بری . يبشپه کچې په بریال  توه شغلي ارزونه 

  . لیک د قابلیتونو  او وتیاوو د تثبیت د ملي ادارې له لوري ورکوي
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۵,۶ تياوو د تثبيت ملي اداره  او ملی چوکاد قابليتونو او و   
او د تخنیکی او مسلکي زده کو  ام کې لري، چې د افغانستان د قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي ادارهستراتیژي په پ

 ته شاو روزنو بور يرامن . و او روزنو بوريې ولر دندې الندبه د تخنیکي او مسلکي زده ک:  

  ادارو، پرورامونو او وونکو ته اعتبار ورکول. ۱

  ترتیبولنو د تصدیق لپاره د الروو. ۲

  باوري کولارنه، ارزونه او د کیفیت . ۳

 تخنیکي او مسلکي دولتید کار بازار د اتیاوو تحلیل او د هغو پرورامونو ارزول، چې د خصوصي او . ۴
  زده کو د ادارو لخوا واندې کیي

  ولتصویبجوول، تاییدول او  معیارونو د ملي شغلي مهارتونود . ۵

 او ترن یې د افغانستان د قابلیتونو د تثبیت د ملي ادارې د جوولو لپاره ره کويبه غودغه دندې رسمي 
  . يیواندې کواندې شوي قانون هم رسماْ 

 د واندې شوي ملی چوکا پر بنس د قابلیتونود تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو ستراتیژي د افغانستان د 
د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د ستراتیژ د اجرا په پالن .  ورکويختیاپرایژندنې ته پقابلیتونو د منظم سیستم 

 اعتماد الزم همکارو لو ترمن و کچو د بیالبیلو کاروونکو او مهممختلفوکې یو مهم ام دا دی، چې د قابلیتونو په 
کي، چې  ترو دا باوري ي اداري ایکو ته اتیا لرودا د حکومت او د خصوصي سکتور ترمن منظم. رامنته کي

  پهکارد  د پيژندلو، زده کوونکو ته د زده کې په سیستم او کاروومارونکو ته د تکه قابلیتونه  معیارونه او شغلي
 ته د خپلو کارونو د تنظیم لپاره، د درسي موادو او عرضه کولو د جوت ونکوبازار کې د شونې پرمخت لپاره او روز

  .  و اخیزې ې لريد وسیلې په توه 

او مهارتونو د  تصدیق پر بنس د وتیاوو پاویز د اته (CESP)د وونې او روزنې او وتیاوو د پالیس کمیه 
 لویو لهد وتیاوو او مهارتونو د تثیبت ملي چوکا مسوده . د ملي چوکا د تصویبولو لپاره واندیز کی دیتثیبت 

 ېه پایله کې چمتو شوې ده، و له دې ا ترالسه شي، چې دغه چوکا د الندو مشورو پرهمکارو لو سره د ی
 او لخوا) و او خصوصي اداردولتيدواه ( سیستمدپه عمومي توه د زده کې :  منل شویخوا له ادارو او لوریو

د ). و لخوا ادارو، همدارنه د ومارنې د خصوصي او عامه اداروحکومتي او خصوصي، ملي او بهرني (وومارونک
ژندل کیي چې د زده کې ول فرعي سیستم ېقابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي چوكا د یو داسې چوکا په توه پ

د تخنیکی او مسلکي زده کو او .  ته اتیا لريموافقې وخت او د ولو مخت پرهراخیزپه ان کې رانغاي، او د 
  .  یو سیستم به د یو لومیتوب په توه طرح شيروزنو سیستم د سمون لپاره، د شغلي قابلیت

د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو بور د افغانستان د وتیاوو او مهارتونو د تثیبت د ملي چوکا اجرا د 
د قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي چوكا د . تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو پر سیستم باندې تمرکز کوي

 د پرتلې و دي، لومی د تخنیکی او مسلکي قابلیتونه شي، چې بیالبیل دا باوري توضیح کوي، ترو سویې مهارتونو
سانه کوي، او په راتلونکي کې د زده کې نور فرعي ازده کو او روزنو په سیستم کې هراخیز خوت تسهیل 

  . تر پو الندې راوليسیستمونه 
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، د شغلي يیک تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو پلی ه چوكا، چې پد قابليتونو او وتياوو د تثبيت ملي
 اندازه ونولکه د قابلیتونو حدود او ترکیب، او د مسؤولیت(  تشریح کويهرې سویې مشخصات، د سویې بیالبیلې ونوقابلیت

نین طرح کوي خوت لپاره قوا) هراخیز(او د افقي او عمودي ) یچې یو و شخص پخپل کارای کې پرغاه لر
 باید ونههمدارنه شغلي قابلیت).  ترمن د خوت لپاره قوانینسویو د بیالبیلو قابلیتونولکه د بیالبیلو مسلکي ساحو او د (

 لوري ته الره هواره شي او  د لوو زده کو لپارهعمومي سیستم د  کي، چې د زده کې برابرداسې فرصتونه 
  . پرمخت وشي

وروسته کیي، چې اکل  موخه پدې  لپارهد قابلیتونوسویې نیکی او مسلکي زده کو  او روزنو  د تخکبله همدې له
په راتلونکي کې د زده د هغو له مخې ای کیي، چې ای پر  ملي چوکا کې د تثبیت په د قابلیتونو د افغانستان بیا

اد او نیمه رسمي زده کو، تخنیکي او منیو ، متوسطه زده کو او اسالمي زده کو ، سوو د لکې سیستم پهکې 
  .  تشریح کويېعادلم او د سطحو ترمن ایکېد قابلیتونو سطحې،  مسلکي زده کو او روزنو او لوو زده کو

چارواکو سره ایکه ینوي، چې د قابلیتونو له د تخنیکي او مسلکي زده کو بور د عمومي او لوو زده کو 
د تخنیکي او مسلکي زده کو او لوو زده کو پالیسي انې د قابلیتونو په برخه کې چې پراخ ملي چوکا جو کي، 

د شغلي زده کو مدارک د ملي زده کو سیستم ته د السرسي د وسیلې په توه د اضافي زده  په هغو کې .پلی کوي
ه د کورسونو جوت یا د  په توبېلېد مناسبې زده کې اختیارات  د . کو انکشاف او یا کمت ته اتیا لري

  .  باید د السرسي و وريېمایول معافیت ده چ

    د نصاب رامنته کول او د روزنیزو پرورامونو چمتو کول۵,۷
 لو او د ودغه نصاب د اکلي.  نوی نصاب جویيوال سره د پایلو پراساس  په معرفي کولو د شغلي استندردونو

  .  نیسيپه پام کېاتیاوې   محلي بازارونو وکار د اني
 کې کله چې د پایلو پراساس د کیفیت د تضمین سیستم په بشپه توه جو شي، نو د ملي نصاب جوولو لهپه پای

دا ته نوره اتیا نه لیدل کېي، د تخنیکي او مسلکي زده کو انفرادي واندې کوونکو، وونکو او علمي بورونو ته 
د  یېته زده کوونکو  و اونده لپاره نصاب طرح کي، چې غواي د خپلشغلونوو  د هغچې کېي، اختیار ورکول
 اکل شویو لو د اني ود تخنیکي او مسلکي زده کو هر واندې کوونکی د خپل. ول غواي تصدیقوواندې کول

  . پل نصاب جو کي، خسم ملي معیارونو سره له مهارتونوبور د شغلي د اتیاوو پر بنس او د تخنیکي او مسلکي 
که ه هم دا منل شوې ده، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو زیات شمېر اوسني واندې کوونکي پداسې حالت 

 روزنې، ېد نو. جو شوي نصاب ته واوي د پایلو پراساسمناسبو روزنیزو رسالو او کې نه دي، چې شغلي معیارونه 
  .  دېته ورته دههم ېبرخد  د پراختیا موادووونې او روزنیزو 

د تخنیکي او مسلکي دا باید باوري شي چې او  لوباید د تخنیکي او مسلکي زده کو د واندې کوونکو ظرفیت 
 د تخنیکي او مسلکي زده کو . دیو لتوکو معیاریزو او روزنیزو زده کو د نصاب، پرورامونو، کورسونو او د وون

لپاره د ملي وسایلو، د نصاب د پراختیا کاري چوکا، د نصاب کولو همغي لوولو، د نصاب د د  ظرفیت دبور باید 
د . کيو مرستې ولو ک برابرپه نصاب او د وونې، روزنې او زده کې د اوندو توکو رساله یی، دد پراختیا الرو

کې د نوي نصاب د تخنیکي او مسلکي زده کو بور د هیواد د تخنیکي او مسلکي زده کو په عامه او خصوصي ادارو 
  .   خه ارنه کويمعرفي کولو
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   د وونې او زده کې مواد۵,۸
 بیاکتنې ته اتیا لري، موادزده کي  او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو ستراتیژي دا مني چې د وونې 

اساس روزنې  ابلیت پرپه بیاکتنه او سمون کې د ق. والې نوې تالرې په پام کې ونیول شي د قابلیت پراساس ترو
(CBT) هوونکي زده ک د قابلیت پراساس د ،(CBTE) او د قابلیت پراساس د ارزونې (CBA) یوالهپه برخو کې په ن 

  . جو شوي مواد د افغانستان له شرایطو سره سم ترتیب شيکچه 
د  له اکلو مخکې موادوچې د دا کار یوې ینې ته اتیا لري، او پایلې یې باید تصمیم نیوونکو ته واندې شي، 

کافي .  او معلومات باید په ملي او سیمه ییزو ژبو وژبال شيمواددغه . يو په اه پرېکه وک سرچینموادو د مناسبو
  . او توزیع شيچاپ مواد د اتیا و اندازې اندازه امکانات برابر شي ترو 

مایول روزنیزو / حد نصاب رامنته کول  د تخنیکی او مسلکي زده کو د یو اصل په توه د وا۵,۹
  سیستم ته د وونیز نظام اول، ) مویولر(مسلسلو رسالو 

هغه اتیاوې  ترو  تنظیمیيپه ول) مویولر (د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو پرورامونه  د واحد نصاب
 همدې توه هر مویول یا د مویولونو په. چې د شغلي مهارتونو په ملي ستندردونو کې تعریف شوي ديپوره کي، 

 ومارنې و یول بریال.  ته الره هوارويمهارتونوترکیب د یو شمیرد هر روزنیز موتیا باید د هغارزونې او ې په بشپ 
تصدیق پورې تلې وي، چې د ارزونې له انتیاوو سره ایکه لري، کوم چې د شغلي مهارتونو په ملي استندردونو 

 سیستم  یو داسې میکانیزم دی، چې د روزنیزو رسالود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د .  شوي ديکې تصریح
 ودو لپاره د انعطاف وتیا ورکوي، او د شاملیدو او پریو او روزنوعرضې ته د انعطاف وتخنیکي او مسلکي زده ک

  . فرصتونه برابروي

 د، چې دلی شیییو ای کبیالبیل مویولونه لپاره مهاله پرورامونو اودد د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو 
 سیستم مویولر/ د واحد نصاب. لپاره این ديشغلي وتیاوو ي کوي، چې د یهغو وونو، روزنو او زده کو رندو

وغواي، د شخصي دالیلو له مخې یو اودمهاله پرورام هر وخت چې کوالی شي په دغه پروسه کې یو زده کوونکی 
د کار په بازار کې په بریالي د هغو په مرسته ، چې ی یې ترالسه ککاري قابلیتپریدي، پداسې حال کې چې دومره 

پرورام  د تخنیکي او مسلکي زده کو د پرورام په بل پاو کې بیرته  بیا اوکولی شياکلي دندې ترسره کومه توه 
    . زده کې بشپې کيد مهارتونو په دې توهاو  ته دوام ورکي برخېشامل شي، او پاتې ته 

 حالت کې زده ېپد. يدای ششمیر مویولونه واندې کیاو هم ېر په لنمهاله پرورامونو کې انفرادي مویولونه 
  ويې، چې د کار په بازار کې پیژندل شوبرخه زده کوي مهمه داسې)  معادلد نسبي قابلیت (قابلیتونوکوونکي یا د 

 زده کوي، چې کیدای شي د وخت په برخې لومني روزنې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د اودمهاله یا/او
  . خپلو زده کو ته ادامه ورکي او بشپ مهارت ترالسه کيتیرېدو سره 

 کې، زده کوونکي د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنوبیالبیل دندې په صورتد انفرادي د زده کوونکو 
 واندې کوونکو مؤسسو لخوا واندې شوي دي، او په پایله وویولونه د وخت په تیریدو سره بشپوي، چې د بیالبیلم

   .   این دیماهر او مسلکی شخص لپاره د هر اخیزه زده کې ترالسه کي، چې داسېکې د قابلیتونو 

تان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو او  ترتیب په افغانسنود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د مویولو
 ته اتیا لري، مهارتونو ود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو واندې کوونکي نوي. روزنو لپاره یوه نوې موضوع ده

ه پ تخنیکي او مسلکي زده کې او روزنې  اداره کي او د مویول په اساسکي، جو  نصاب په اساس مویولچې د 
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 وزارتونه هد همدې لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور او اوند. زنیز پالنونه تنظیم کي رواساسهمدې 
 روزنې د تنظیم لپاره د اداري مویول په اساس دد نصاب د الروونو د پراخولو، د تخنیکي وونکو د روزلو او د 

  .  مرسته کويالزمهادارو سره له  ظرفیت د جوولو له الرو د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو

  میتودولوژي/   د زده کې تالرې۵,۱۰
 اسانتیا د کارولو لپاره هم تالرو ود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو سیستم د وونې او زده کې د پرمختللي

 کې مسؤولیت  ورکوي، چې د خپلې زدهصالحیت او زده کوونکو ته وتیا او شارد محوري ديرامنته کوي، چې 
 مهم معیار د پایلو پر بنس وال واندې شوید تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د سیستم لخوا . پرغاه واخلي

 ې وونو استن مليپه  مهارتونو شغلي د ونهقابلیتدی،  د خورشویدي   تعریف  کې  .  
  زده شارد محوري اوهر اخیزې ،فعالې که ه هم د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو ملي ستراتیژي د 

، چې د خوې و وشي زده کوونکو سره مرسته پیداوژ خه مالت کوي ترو لهمرستندویه هم و او تالرکې  د 
د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو چارواکي د تخنیکي او مسلکي .  په وره او اغیزمنه توه ترالسه کيقابلیتونه

 روزنو واندې کوونکو ته اینې مرستې برابروي، چې د اکليو لو د اتیاوو له مخې پرورامونه  او نصاب زده کو  او
  . کيجو او ترتیب 

   د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو په ادارو کې د ظرفیتونو لوول۵,۱۱
با  او مؤثر زده کو ور، د تخنیکي اومسلکي زده کو او روزنو د ور سیستم لپاره د تخنیکي او مسلکي

 د انعطاف پذیر و، د کار د  داسې پلی کوونکي، چېد تخنیکي او مسلکي زده کواو واندې کوونکي الیق  مسؤولیته
د تخنیکي د همدې لپاره . ر مهم دیې خورا  پراساس روزنیز  پرورامونه جو او برابر کيقابلیتبازار د اتیاوو او د 
 واندې کوونکو ظرفیت لوول د تخنیکي او مسلکي زده کو او خصوصی عامه او  داو روزنو او مسلکی زده کو

  . روزنو د چارواکو اصلي دنده ده

  د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو عامه ادارې
، ې ادارو له لوري واندې کیددولتيپه تیرو کلونو کې تخنیکي او مسلکي زده کې او روزنې  په لویه اندازه د 

په که ه هم . ولفارغپورې زده کوونکي  ولي ۱۲ تر تخنیکي او مسلکي زده کې او روزنې  په رسمي ول یېچې
 تخنیکي او مسلکي زده کو او ومهאل عامه سکتور د خپل اوس. دهیکر تمرکز ې د کیفیت په پرتله پر ظرفیت دې کې

 او کیفیت ته وده له اتیاوو سره د زده کو برابروالی، هوندکولو تمرکز کوي، د کار بازار اتوحید روزنو د ادارو پر 
  .  لو لپاره پرورامونو ته د السرسي وتیا زیاتويمحروموورکوي او د 

 کو د و، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو چارواکي باید دغه پروسه د الندنيه په مرکزي او والیتي کچ
  :تامینولو له الرې تسهیل کي

 ورکول کېي، چې له صالحیت هول کیي او مؤسساتکي او مسلکي زده کو او روزنو  عامه د تخنی •
 ي؛وساتومارونکو او په خپلو ولسوالیو کې له لویو، مننیو او کوچنیو پانونو سره ندې کاري ایکې 

تیاوو پر بنس وال د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د عامه ادارو پرورامونه د سیمه ییزو وتیاوو د ا •
 دي؛

•  تیاوو پر بنسونې د کار بازار د ارامونو په برخه کې عامه پانو او روزنو د پرود تخنیکي او مسلکي زده ک
 وال دي؛
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 نیمه رسمي پرورامونه د دې لپاره طرح شوي، چې په کلیوالي هد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو اوند •
ره د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو واندیزونه زیات کي، او په کوچني  لو لپاوسیمو کې د اکلي

 . سوداریز سکتور کې د کاررانو لپاره د وتیاوو کچه لوه کي

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو عامه ادارو ته پاملرنه شوې ده، په تیره بیا هغه ادارې چې د تکنالوژي د  •
 ا ولري؛ او لیدولو وتیکارولو

 شي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او ارزونو پرورام د شغلي دا باوريسانتیاوو ته وده ورکول، و اعامه  •
  دي؛سم طرح شوي ملي استندردونو سره لهمهارتونو  

 توکي موجود دي؛شارد محوري د وونې او روزنې، او زده کې لو کیفیت او  •

و کې د مدېرانو، اداري کارکوونکو او د تخنیکي او مسلکي زده کو  او د تخنیکي او مسلکي زده کو په ادار •
 روزنو د روزونکو په ون د بشري منابعو پراختیا او سم مدېریت لپاره انې پاملرنه شوې ده؛

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو عامه ادارو ته السرسی پراخ او هراخیز دی، او ادارې د دې لپاره  •
 سانتیاوې برابرې  کي؛ازده کوونکو د اتیاوو لپاره معلولو   دي، چېورالسه کمرستې ت

 د ینه زده کوونکو لپاره د یوشان السرسي خه ا ترالسه شوی دی؛ •

• یو او روزنو عامه عرضه د اوسنیو انسووید تخنیکي او مسلکي زده ک تین رامونو کیفیت اونو او پرو
 ؛ېرويرسی الس هغو ته  او ويمتوازن

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د ادارو او پرورامونو په برخه کې وله عامه پانونه د تخنیکي او  •
 همسلکي زده کو او روزنو د پالن جوونې او د وتیاوو د واندوینې پر بنس په مرکزي او  محلي کچ

 . صورت مومي

  سسېد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو خصوصي مؤ
د اعتماد، همکاري او دوه اخیزې پیژندنې پر بنس د عامه او خصوصي فعالینو ترمن ملرتیا د تخنیکي او مسلکي 

د همدې لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو او .  شرطونه ديبنسیز پراختیا لپاره ېزده کو او روزنو سیستم د دوامدار
ی، چې په ولو والیتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو روزنو د مرکزي چارواکو یو مهم مسؤولیت دا د

  . ورکيهغو ته پراختیا پانونې ته وهوي او لوريپه غیر دولتي برخه کې بیالبیل 
د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو مرکزي چارواکي، چې خپل یو شمیر مسؤولیتونه د تخنیکي او مسلکي زده 

ی و او روزنوکو او روزنو په برخه کې و پوونې – چارواکو ته سپاري، د تخنیکي او مسلکي زده کغیر دولتي پان 
  :ته له ولو مناسبو الرو، په تیره بیا د الندنیو الرو په مرسته پراختیا ورکوي

غیر و له مخې په پیش بیني کیدونکي  او په خپل وخت سره د تخنیکي او مسلکي زده کو د  اتد قوانینو او مقرر •
 دولتي ادارو ثبتول، جواز ورکول او اعتبار ورکول؛

  کول؛اسانه مکو یا ودانیو ته السرسي مناسبو ادارو لپاره ود تخنیکي او مسلکي زده کو  او روزنو د نوي •

 ېمشورسال و سره د دوامداره زید تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د خصوصي واندې کوونکو له استا •
  شي؛په وته انې برخېل، و د غیر دولتي روزنو  جاري ساتهپروس

  کولي همغونه خصوصي سکتور سره د دولتي سکتور برخو پالنلهد تخنیکی او مسلکي زده کو  او روزنو  •
  شي؛ول پورهه په غور کارونو له تکرار خه مخنیوی وشي او نیمتیاوې  ورته دترو



 

 

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

٥٠  

، شغلي  برابرول د کار د بازار معلوماتلپارهدولتي سکتور  یرد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د غ •
د او  معلوماتالزم  ه او نور اوندات مقرراني، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو  استندردونه جوول

 . چمتو کولپایلېپرورامو 
ه د ظرفیت لوولو امونه  لپارمؤسساتود دا یقیني کول، چې د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو د دولتي  •

 د اداري کارکوونکو او د د مؤسساتولکه د وونکو الزیات روزل؛ د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو (
د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د دواو غیر )  لپاره د مدېریت کورسونه او داسې نورپالويمدېره 

 ؛دولتي او دولتې  ادارو لپاره د السرس و دي
  ته السرسی لري؛ موادو او د وونې او روزنې دکتابونو دا یقیني کول  چې غیر دولتي مؤسسې د نصاب الرو •

سمې او اغیزمنې کارونې ته وده  لخوا د موجوده سرچنیو د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو ولو ادارو •
 .  ورکول

  تصدیق/ بار او   د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د ادارو اعت۵,۱۲
 شي، و ژندلیپه رسمیت وپد اعتبارورکولو سیستم به ته  اونده مؤسساتود تخنیکي او مسلکي زده کو  او روزنو

 کیفیت د مؤسساتو سیستم جو شي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو ند اعتبارورکولو داسې ور او اغیزم
  .يشتضمین 

د اعتبارورکول د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو   دا چې لومی.  لريتصدیق دوه موخې/ اعتبارورکول
د باصالحیته ورکولو  د اعتبارته تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو .  خې اکياو مو لپاره د کیفیت معیارونه مؤسساتو
د روزنیزو  په هغو کېې  کوي، چوته په توه، د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو بور هغه برخې په ادارې

دویم دا . شيه پوره کی معیاروناونده الزم  او له هغو سره مرسته کوي ترو. ديکیفیت معیارونه ی مؤسساتو د 
ورکول، د تخنیکي او مسلکي زده کو د بازارونو رووالی زیاتوي، چې له همدې الرې زده کوونکي او  چې اعتبار

  . يیل ک وا خه ژغور د یوالي له کیفیتدکو روزونکي د تخنیکي او مسلکي زده 
سرچینې فزیکي او انساني هغه الزم  پر بنس وال دی، چې نو شاخصو د هغوتصدیق دهي د کیفیت/ ورکول اعتبار

 او معموال د ، چې د باکیفیته تخنیکي او مسلکي زده کو  او روزنو د واندې کولو لپاره این ديپه وته کوي
په وله کې درسي خونې، نو د شاخصو. له نصاب خه سرچینه اخلياو روزنو مسلکي زده کو تخینکي او 

 د ونهتصدیق دهي لپاره د کیفیت نوي شاخص/ د اعتبارورکولو. يد شامل قابلیتونهورکشاپونه، د وونکو شمیر او 
مرکز کوي، لکه د نصاب د  د داخلي کیفیت پر مدېریت باندې تمؤسساتوتخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د 

بازار سره ایکې،  د کارکوونکو مدېریت او د بشري منابعو پراختیا، له  وونه، د کار شارد محوري ظرفیتونه، جوولو
   . او مالي مدېریت

ته الس رسی  مرستندویه خدمتونو هغو  ترو ته ورکول کیيدواه وله مؤسساتواعتبار عامه او خصوصي رسمی 
ورکول د تخنیکي او مسلکي زده  اعتبار.  تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د بور لخوا واندې کیي دولري، چې

موقع ورکوي، چې خپلې وتیاوې او کمزورتیاوې په رتیني توه وارزوي، و د کیفیت دا ته مؤسساتوکو او روزنو 
 موجودهکي زده کو او روزنو په سیستم کې  د تخنیکي او مسل د ان لپاره هدف واکي او همپه موخه د لوولو

له  ده، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو 'کیفیت نه'ورکول د  اعتبار. پیدا کيپراختیايي مرستو ته السرسی  
  . واندې کي و خدمات  د اتیاد بازار سره مرسته کوي، چې زده کوونکو ته مؤسساتو

ي، و له دې ا ترالسه شي، چې زده کوونکي باکیفیته روزنې ش ورو ورو اجباري  اخیستل بهاعتبارد رسمي 
  . يقانوني شپه اني توه د مسلکي ارزونې له لوري باید که ه هم د روزنې کیفیت . ترالسه کوي
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 کوي، او کیدای شي دغه ې او همغتنظیمد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور د اعتبارورکولو پروسه 
 هغه وخت چې کله دغه خوي، ل شچارواکو ته وسپار پوو نیکی او مسلکي زده کو او روزنو یمسؤولیت د تخ

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د چارواکو لخوا . يه ولرظرفیتوناونده الزم چارواکي په راتلونکي کې 
او د نورو هیوادونو وال اکل شویو شاخصو وي، چې په  ملي قوانینو او کنالرو وال په د اعتبارورکولو  بهاعتبارورکول

د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور به د عامه او خصوصي واندې . یستل شوېخاه پکې له تجربو خه 
         .کوونکو او د اوندو همکارو لو په ون د اعتبارورکولو دغه قوانین تعیین کي

 و ارزوي او ورته مؤسسات شي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو ېو به د دې لپاره جېیکمد اعتبارورکولو 
 د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د بور لخوا ېیکمد اعتبارورکولو . واکي او بیا اعتبار ورکي) سویه(ارزت 

و، زی د استارامنته کیي، او د حکومت د تخنیکي کارپوهانو، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو  د ادارو
    . ومارونکو او د خصوصي سکتور د نورو همکارو لو په ون جویي

 و بورل شويو ادارو یو به د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د اعتبارورکد تخنیکي او مسلکي زده ک
ست خپروي، چې رسمي او د هغو په مرسته به په کلني ول د هغو مؤسسو ل جو کي (MIS)لوماتي سیستم معیابیس 

  . اعتبار ورکل شوی دی

   د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د کارکوونکو لپاره د ور کاري چاپیریال برابرول۵,۱۳
د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو  په سکتور کې د تکه مسلکي کارکوونکو د جذبولو ستونزه د تخنیکي او 

د دغې  ستراتیژ .  کیيد موجودیت المليوالي او نامساعده کاري شرایطو د ر مسلکي زده کو او روزنو د اعتبا
موخه دا ده، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د سمون د یوې مهمې برخې په توه د تخنیکي او مسلکي 

  . يی ش کبرابریال زده کو  او روزنو د مسلکي کارکوونکو لپاره یو ور، هوونکی او په زه پورې کاري چاپیر
 هې وکي، چې د تخنیکي او مسلکي زده پراخې او الزمېد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو سیستم به 

د تخنیکي او مسلکي .  بیاکتنه وکي په اهعوایدو د اندازې او د کار شرایطو/ کو او روزنو کارکوونکو د تنخواانو
 به تشویقي پیسي ورکل شي چه په دعوه طلبانه توه یې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو هغو ذیدخل جوانبو ته

د تخنیکي او ي پالوي، د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو ادار. زده کو او روزنو په برخه کې خدمت کی 
  . و وي پورې اونده لې ته به په زه اکلو ونو دو او د معیاریغي د مدېره پالود مؤسساتو مسلکي زده کو 

 د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د وونکو او روزونکو لپاره له خدمت خه مخکې او ۵,۱۴
  داخل خدمت روزنه

 وونکي او نوترد تخنیکي او مسلکي زده کو اوروزنو و ،  په شرایطو برابر، هول شوي، د بدلون و او 
روزونکي باید د دې وتیا ولري، چې د .  سیستم د  مالتیر جوويد روزونکي د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو

 ي بدلیدونکي چاپیریال سره لهتکنالوژان عیار کور روزنیز چاپیریال و  او د بیالبیل لو لپاره اکل شویوبرابر 
 روزنو د  ادارو کې د تخنیکي او مسلکي زده کو اوود افغانستان حکومت د وونکو په تخنیکي روزنیز. کي

د دغو پرورامونو موخه دا ده، چې د تخنیکي او مسلکي زده . روزونکو لپاره روزنیز پرورامونه پیل کي دي/وونکو
 مسلکي ارزونې لهي، چې په دې ول وروزروزونکو ظرفیت لو کي، و زده کوونکي /کو او روزنو د وونکو

مخکې او د داخل خدمت زده کې او روزنیز فرصتونه د ه خ خدمت له. ر شيیتخه په بریالي توه ) ازموینې(
  .  وونکو او روزونکو لپاره برابریيهرې سطحې دتخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د رسمي سیستم د 
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روزنې مسلک ته السرسی د هغو کارکوونکو /د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د خدمت مخکې وونې
د وونکو او روزونکو راتلونکې له به داسې مسلکي . یالبیلې تعلیمي او مسلکي تاریخچه لري دي، چې بستییپرانپرمخ 

ن د یو  د  تجربه لري، او د تخنیکي او مسلکي زده کو د یو فارغ یا د کاري او کارلیاقتوي وي، چې تخنیکي 
یکي او مسلکي زده کو په برخه کې د تکه مسلکي کس په توه، د عملي کار د تجربې تر بشپولو وروسته بیا د تخن

 ن  دد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د پرورامونو فارغان او د کار. روزونکي جویدولپاره هول کیی
 پرورامونو کې دننه وروزونکو په روزنیز/تکه مسلکي وي باید د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د وونکو

  . ترسره کويکیني شرط په توه شغلي ارزونه کیدو لپاره د یو مخ
 د دوامداره لوولو او د مادام العمر مهارتونوروزونکو د / وونکوو اوسني دد تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو

د . ورکول کیيلومیتوب  د تعقیب لپاره د روزنیزو پرورامونو پراخوالي ته لوو قابلیتونوزده کې د تسهیلولو او د 
رامون/وونکيهروزونکي د خدمت مخکې او داخل خدمت روزنیز پرویول د نصاب کرید تخنیکي  سیستم ته ا ،

  .  کې د شاملیدو او پریودو لپاره الره هوارويهروزونکو په روزن/او مسلکي زده کو  او روزنو د وونکو
ده کو ادارو، کمپنیو، د تخنیکي او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو بور مسؤولیت لري، چې د لوو ز

ي، و د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو ې ولر ایک ینېادارو او نورو اوندو موسسو سرهله مسلکي زده کو 
روزونکو /او په هیواد کې د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د وونکوقابلیت تثبیت کي د وونکو او روزونکو 

  .  پالنونو له اجرا سره مرسته وکيولپاره د روزنیز

   د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د مدېریت لپاره د بشري منابعو پراختیا۵,۱۵
کې په هغو ، چې د روزلو په برخه کېاداري کارکوونکو  او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د مدېریت

د تخنیکي او مسلکي زده کو او ي چې روزنه یک دي پانونه د غیو په توه شامل  د شورا او بور ادارې ېهمکار
  . يیک سطحو ترسره  و بیالبیل پهروزنو د مدېریت

  :د بشري منابعو د پراختیا پرورام لپاره انې اکل شوې لې دا دي
 په مرکزی او والیتي کچو د تخنیکی او مسلکي زده کو او روزنو لو غي •

 اداري کارکوونکي او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو هکچپه سوالیو ولد په مرکزي، والیتي او  •
 اجرایوي  لې

 د مسلکي ارزونې سیستم ارزوونکي •

  مشرانید تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنوادار •

 د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د ادارو د مدېره پالوی غي •

  
  
  
 



 

 
٥٣  

  ملي ستراتیژياو روزنو د افغانستان لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو

  روزنو سیستم ته د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ ورپيژندنه د تخنیکي او مسلکي زده کو او ۵,۱۶
د پرمختللي معلوماتي او مخابراتي تکنالوژیو ولو لپاره  او ارزد واندې کولود تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو 

عمر زده کې  د السرسي  او د مادام الهغو ته د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو د کیفیت لوولو او لورپیژند
د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ په مرسته، د وونې، روزنې، . يیک ل  مهم ام په برخه کېفرصتونو د زیاتولو د

 له شارد محوري معلوماتي او مخابراتي تکنالوژي . زده کې او ارزونې موضوعات په ېره له بیه واندې کیدای شي
ان ارزونې شخصيکوي، معلوماتو ته السرسی زیاتوي او د ه ې سره مرستتخنیکي او مسلکي زده ک ې او دزده ک 

  .   الره هوارويلپاره
ادارې روزنیزې حکومت او د تخنیکي او مسلکي زده کو او روزنو نور عامه واندې کوونکي مسؤولیت لري، چې 

ي چې د تخنیکی او مسلکي زده ي کدا باور معلوماتي او مخابراتي تکنالوژیو سره سمبال کي، او پهپه سمه توه 
 له د تخنیکي او مسلکي زده کو يروزونکي د دې و دي، چې معلوماتي او مخابراتي تکنالوژ/کواو روزنو وونکي

 تکنالوژیو د کارولو په برخه کې هوي او وي، او زده کوونکي د زده کې د نويولی شعرضې سره ایکه ورک
 د  واندې کوونکي هول  کیي، چېغیر دولتياو مسلکي زده کو او روزنو د تخنیکي . ي کوالروونه ورته 

  . وکاروي میتودولوژي و زده کالیکترونکي او مختلطو
 او دغه تکنالوژي وکارويادارو خه دا هم تمه  کیي، چې نوي تکنالوژي له د تخنیکي او مسلکي زده کو 

 ه تکنالوژیو خه له.  وتیا لوه کيد سیالنو له مخې د سکتور اوندو صنایعو ته ولیدوي، چې د نیوالو معیارو
  .  ته د مراجعې له الرې صورت موندلی شيتجربود ن غوره  اخیستنه

 او د وونې او روزنې په پروسو کې پدې موخه کار اخیستل کیي، جوولوله نوي تکنالوژی  خه د نصاب په 
ل چې د تخنیکي او مسلکي  یو.  شغلي معیارونو سره ان برابر کيله ، چېوکيزده کوونکو سره مرسته له چې 

 تخنیکي او مسلکي زده کو و خه د خپلمهارتونوزده کو او روزنو ادارې د تکنالوژ وتیاوې زیاتې کي، له دغو 
 صنایعو ته ونکي بیا نور زده کوونکو ته لیدوي، نو زده کوومهارتونهاو روزنو په پرورامونو کې کار اخلي، او بیا دغه 

 وتیا په لوولو کې مرسته  کولو ددا کار د صنایعو د تولید او د سیال. په نورو برخو کې کارويي او دغه تکنالوژي 
  . د تخنیکي او مسلکي زده کو بور د تکنالوژ په لید کې همغي تامینوي. کوي

   د تخنیکي او مسلکي زده کو سیستم اغیزمنتیا۵,۱۷
وجودو منابعو د غوره کارونې لپاره، هه کیي چې د تخنیکي او مسلکي زده کو په سیستم کې اغیزمنتیا زیاته د م

همدغه هې د تخنیکي او مسلکي زده کو د مدېریت په ولو کچو، د تخنیکي او مسلکي زده کو د واندې . شي
  . و په برخه کې هم کیيکولو میتود او د تیرو روزنیزو السته راونو د پیژندلو امکانات

د تخنیکي او مسلکي زده کو د مدېریت په ولو کچو کې اغیزمنتیا د مناسب اداري پراختیا، د بشري منابعو د 
داسې تمه کیي چې د تخنیکي . پراختیا پالیسیو، او د دندو او مسؤولیتونو د روانه تعریفونو له الرې، پرمخ بیول کیي

ه د زیات مدېریتي مسؤولیتونو، چې پکې د روزونکو د ومارنې مسؤولیتونه شامل دي، ورو او مسلکي زده کو ادارو ت
  . ورو سپارنه داخلي اغیزمنتیا ته وده ورکوي

لت تالرو پیاوي کول د دغه سیستم د  د تخنیکي او مسلکي زده کو د واندې کولو په برخه کې د کم
د همدې لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کو د همکاري کولو پالنونو . ضوع دهاغیزمنتیا د زیاتولو لپاره یوه بله مهمه مو

ته وده ورکول کیي او د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارې هول کیي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو د 
زمنتیا د د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارو د اغی. الرې طرح کي لته عرضې لپاره غوره او بدلیدونکي حل کم

  . زیاتولو مسؤولیت د اوند وزارتونو پرغاه پاتې کیی
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   د پخوانیو زده کو  پیژندنه۵,۱۸
د  تیرو زده کو د پیژندنې له الرې له رسمي تخنیکي او مسلکي زده کو سره  نیمه رسمياو غیررسمي تخنیکي او 

و زیاتوالی راولي، او د زده کو له غیرضروري مسلکي زده کو یوای کول، د سیستم په ولیزه اغیزمنتیا کې د پام 
دا هدف د تخنیکی او مسلکي زده کو د کرییي کولو او د هغو شغلي معیارونو د . تکرار خه مخنیوی کوي

ورپيژندلو له الرې چې په رسمي، نیمه رسمي او غیررسمي توه د ترالسه شويو وتیاوو، علم او کووو و د پیژندلو 
نې کوي، او د هغو وو پرمخ د مسلکي ارزونې او د تصدیق له الرې ترالسه کیدای شي، چې غواي لپاره الروو

تصدیق ترالسه کي، او د یادولو و ده چې دا ول د ترالسه شوي رسمي زده کو په پام کې نه نیولو سره صورت 
د پراختیا او پلی کولو مسؤولیت په غاه د تخنیکي او مسلکي زده کو بور د تېرو زده کو د پيژندلو سیستم .  مومي
  .لري
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  دوامداره مالي منابع: لورم ستراتیژیک هدف. ٦

   د تخنیکي او مسلکي زده کو د تمویل نوی سیستم۶,۱
کو په برخه  د تخنیکي او مسلکي زده لپاره د ترالسه کولو موخواو اقتصادي و د افغانستان حکومت د ملي ولنیز

 سیستم د پراختیا لپاره مالي امکاناتو چې د تخنیکي او مسلکي زده کو د ،دغه ستراتيژي هه کوي. کې پانونه کوي
 په د اونده موخو او عادالنه وي، و له حکومت سره ه، وره کاري فضا رامنته کي، چې اغیزمنداسې مناسبه

   . ترالسه کولو کې مرسته وکي
مالی بسپنې د ترالسه کولو  کیي چې د تخنیکي او مسلکي زده کو د هدفونو د ترالسه کولو په موخه د اتیا لیدل

کي، د  ته  د تخنیکي او مسلکي زده کو سیستم باید د کار بازار لپاره وتیاوې رامن.  یو نوی سیستم طرح شيلپاره
 لو لپاره یوشان السرسي برابر کي، دا پل شویود وتیاوو کمتونو کموالي ته پاملرنه وکي، په ول هېواد کې 

 د تخنیکی او مسلکي . او ساتل کیييی ول کارول ک په سمونهبنس یقیني کي چې د تخنیکي او مسلکي زده کو 
زده کو له واندې کوونکو سره مرسته وکي، چې له مالي پلوه ین پاتې شي، او د تخنیکي او مسلکي زده کو په 

  . يپه کار واچوچارې  کارآفریني لپاره هوونکې  الرې/و کې د نوت او  اشتغال زایي ادار
ورودي او خروجي  پراساس، له الندې  (مالي امکاناتو د ترالسه کولو تالرېد تخنیکي او مسلکي زده کو د 

 باید و ته انتخابونستومالي مرد . تحلیل کیي) خه باندې یا له باندې خه الندې، زیاتیدونکی یا صفر پراساس
 په اه د معلوماتو د برابرولو و خدمتونو د کنرول او د هغ"وپیرل شوي" شي او د روزنیزو ادارو خه د ورکللومیتوب 

 په تخصیص کې مالي لتونوجوونې ته الره هواره کي، د    پراختیا او مالي پالنپر بنس وال وي، چې د سودار
  . يشیو مناسب او عادالنه فورمول تضمین لپاره  امکاناتود مالي ي، او ش باوري توازن

نه دولت دی، چې  سرچیهمهمامکاناتو د مالي د اونده فعالیتونو په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کو 
 د ته چېهم ش) فیسونه(مالي امکانات  ي سکتورخصوصهمدارنه د  وزارتونو ته اني   کوي، ه اوندمالي امکانات

زیاتره په  (وعوایدیو ه مالي امکانات له  کیي، ورکولتخنیکی او مسلکي زده کو خصوصي واندې کوونکو ته 
هم د تخنیکي او مسلکي زده له لوري  ې مرستندویه ولن ې د نیوال ددې ترن اويی ترالسه ک)خصوصي ادارو کې
   . يیکو لپاره ورکول ک

  ینې د مالي مرستو نوې سرچ۶,۲
.  کيهمغی مرستو بنس متنوع او وخپلد  تخنیکي او مسلکي زده کو سره د مالي مرستو نوي سرچینې باید له

منابع رامنته کي، د کنرول او د مدېریت جوتونه اندازه  لپاره کافي و خدمتونودغه سیستم باید د عامه روزنیز
  . ي مرستندویه خدمتونو ته وده ورکوپیاوي کي او این

 چې د بهرنیو بسپنه مالي بسپنېتنوع تر تعقیب الندې نیول کیدای شي، چې له الرې یې حکومتي بودیجوي منابع او 
 فیسونو سره لهورکوونکو لخوا ورکل شوي دي، په تدریجي توه د تخنیکي او مسلکي زده کو د زده کوونکو 

 زده کوونکو فشار نه راوي او یا د هغوی ه فیسونه پیوای کیي، پداسې حال کې چې باید ا ترالسه شي، چې دغه
وي د السرسي  په الره کې خننه جو .  

یا د هونې لپاره / وزارتونه بودیجوي کنالرې اودخیل مهم دې سربیره، په تخنیکي او مسلکي زده کو کې پر
سم خپل د عوایدو د زیاتولو فعالیتونه  قوانینو سره محاسبې له ادارې وهوي چې د عامه مالي او  تروپالنونه طرح کوي

  . مالي منابع تامین کي) اضافي( تکمیلي  تروپراخ کي
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 تولیداتو خرول، سوداریز فعالیتونه و شويوجود لکه د زده کوونکو لخوا (د عوایدو د راولولو اوسني فعالیتونه 
د مدېریتي او بازار موندنې وتیاوو د پیاوي کولو د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارو ) یا د تسهیالتو په کرایه ورکول

  .  مقررو د تصویبولو په مرسته، زیاتیدای شيو شویو عوایدو د کارونې لپاره د نويواو د راول
پر د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارو مدېره پالوی به د عوایدو د راولولو د ارلو، مالت او نظارت مسؤولیت 

په عموم .  کارول هم د مسؤولیت په چوکا کې رايبسپنو د همدارنهونو رنوالی او اجرا، د فعالیت. ولريغاه 
 خپل اصلي هدف خه، چې زده  لهتوه، د عوایدو د راولولو فعالیتونه باید د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارې

  .  تخنیکي او مسلکي زده کو برابرول دی، لرې نه کيه کیفیتباکوونکو ته د 
د تخنیکي او مسلکي زده کو ادارو په برخه کې خصوصي باید  د تخنیکي او مسلکي زده کو سیستم همدارنه

د خصوصي پانونې د تسهیلولو . پانونې وهوي او په تخنیکي او مسلکي زده کو کې د کمپنیو ون زیات کي
  .  ديې الرې چارې په کارور مرستې، بورسونه، د تجهیزاتو د ورکولو طرحې او نتشویقيمالي لپاره 

لته   ادارو او پرورام کمد  اغیزمنه، وره او عادالنه کارونه او د تخنیکي او مسلکي زده کو مالي مرستود 
د تخنیکي او . مدېریت، د کیفیت موضوع په پام کې نه نیولو سره، د دغه ستراتیژیک هدف د تحقق مخکینی شرط دی

 د کارولو مسؤولیت مالي مرستو مالي خپلواکي لري، د هغو عامه هرې کوونکي چې  واندېدولتیمسلکي زده کو 
  . لري، چې د حکومت لخوا ترالسه کیي

 پر بنس د راپور ورکولو یو سیستم طرح کوي، او د لت) صورت حساب(وزارتونه د معیاري مالي سوابقو 
 روزنیزو ادارو خه یوه داخلي ارنه د کېمخخه یب سپمولو میکانیزمونو او نوي مالي ترتیباتو د تشخیص او تصود
  . اجرا کوي) تفتیش(

   د مالي سوابقو معیاري وله۶,۳
 روزنیزو ادارو لپاره د مالي سوابقو و کنالرو له مخې، د ولود افغانستان حکومت د حسابدار د عمومي منل شوي

 مالي معاملو د داخلي وریت ورې کنالرې او د خپلروزنیزې ادارې به د مالي مدې.  معیاري وله چمتو کیيهیو
  . تفتیش لپاره یو سیستم په الره واچوي

د عامه روزنیزو ادارو د مدېریت کارکوونکو د ظرفیت لوول به مدېران د دې و وروي، چې د خپلو شتمنیو او 
نل شوي مالي سیستم سره ان عیار  مله په برخو کې د معیاري قوانینو له مخې غوره استفادېعوایدو د مدېریت او 

 ته هم اتیا لیدل کیي، چې د ادارو مالي مسؤولیت زیات کي او د داخلي مالي مهارتونوددې ترن زیاتو . کي
  . تفتیش مسؤولیت رامنته کي

او د لت  چارېترالسه کولو رته ید ب    د نوي میکانیزم د پلی کولو، د لتبودجېد تخنیکي او مسلکي زده کو د 
قانوني چوکا به توضیح او اوسنی قانون به اصالح شي، و د تخنیکي او مسلکي زده کو د اونده پالنونو د سپمولو 
  . وموميهمغيشوي سیستم سره له اصالح  لتونو
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 کاري پالن، ارنه او –د تخنیکي او مسلکي زده کو د ملي ستراتیژ پلي کول . ٧
  ارزونه او ایکې

  کاري پالن ته لنه کتنه ۷,۱
 وولله کاري پالن د ستراتیژ .  اجرا سره مرسته کويې دوامدارله چې د ستراتیژ ، وسیله دههغهکاري پالن 

، لتونو، د نو فعالیتونو، د اجرا شاخصوو پالن شويه سره یوای کوي او اني موخې طرح کوي، او بیا هغه پوبرخ
  . ارو تجزیه کوي او د اجرا مسؤولو ادېیناجرا 

په پالن کې منمهاله فعالیتونه شامل دي او د یو انعطاف و او کاري سند په توه ه درک شوی دی، او که د 
  . يېلو تجدید او تعدیل لپاره الره هوارنویوي موضوع بدلون ومومي نو د و کولو په پروسه کې اجراييستراتیژ د پل

له کوم لت او شاخصونو پرته ، کوم چه (ره ضمیمه وورئ او معلوماتو لپد مسودې د کاري پالن په اه د الزیات
  )الهم د پراختیا په حال کې ده

    د استراتیژي د پلي کولو ارنه او ارزونه ۷,۲
 چوکا کې د بشري منابعو پراختیايي بور، د تخنیکی او مسلکي يد ستراتیژ د اجرا د ارنې او ارزونې په ادار

 همکارې لې او پراختیايي ملري به په داخلي. له او د تخنیکي او مسلکي زده کو بور شامل ديزده کو کاري 
د کي، چې موخه یې د اجرا و داسې واندیزونه  بهخپلواکه توه د ستراتیژ اجرا واري او د اتیا په صورت کې

 دیپروسې پرمخت .  

  :ارنه الندني کي رانغاي

 ؛د ارنې کلني راپورونه •

 د ارنې شپ میاشتني راپورونه؛ •

 . د ترالسه کولو په هکله د ارزونې وروستي راپورونهموخود اجرا د ولې مودې په تر کې د ستراتیژ د  •

 راپورونه به د بشري منابعو پراختیايي ي او وروستي، کلنيد ستراتیژ د اجرا په اه د ارنې او ارزونې شپ میاشتن
د ارنې او ارزونې راپورونه . خنیکي او مسلکي زده کو بور ته د کره کتنې لپاره ولیل شيبور ته د تصویب او د ت

د تخنیکي او مسلکي .  شيهراپاو له الرې خپب شي او د حکومت د اوندو ویلپاره واندې السرس دبه د عامه خلکو 
ه خبر ورکي، چې دا کار د عامه بوختیا زده کو همکارې لې به مدني ولنې ته د ستراتیژ د اجرا د پرمخت په ا

  . تضمینويه  او مشارکتي پروسشفافهلپاره فرصتونه زیاتوي او د اجرا، ارنې او ارزونې 

  د عملي کولو ایکې ٧,٣
 فعالیتونه دي، چې د ستراتیژ د اجرا ي د لید وتیا د زیاتولو لپاره ضروراصالحاتو وایکې او معلومات د هغ

 او د وایکې پوهه زیاتوي او خلک د ستراتیژ د اجرا د هدف، حدود. خې په توه پیل شوي ديپروسې د یوې بر
د تخنیکي او مسلکي زده کو د ملي ستراتیژ د ایکو د یوې برخې الندې دوه کارونه .  په اه خبرويوتمې و اغیز

  :په توه پلی کیدای شي
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 هکله د اکل شویو لو د خبرولو لپاره؛ د و په ود پوهاوي کمپاین، د ستراتیژ او د هغ •

او د تخنیکي او مسلکي زده کو د   د پوهاوي کمپاین اغیزې تقویه کيترویو حمایوي  کمپاین په الره اچول، 
  .سیستم د پراختیا او ریفورم لپاره عامه لیوالتیا او مشغولتیا په پام کې ونیسي
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 پایله. ٨

ره مالي امکاناتو په اه د تالرو په تشریح کولو سره د تخنیکي او مسلکي د مدیریت، السرس، کیفیت او دوامدا
زده کو ستراتیژي په راتلونکو پنو کلونو کې په افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کو د پراختیا لپاره عمومي 

 ترو د تخنیکي او د ستراتیژ موخه د تخنیکي او مسلکي زده کو د منظمې تالرې پراختیا ده. تالره وضع کوي
مسلکي زده کو پالنونه او پالیس او تطبیق چارې یې په همغي ول ترسره شی او په دې سره د ولو اونده ذیدخله 

د تخنیکي او مسلکي زده کو بور به . لوریو ترمن  همکاري او همغي غتلې شي او له تکراري چارو مخنیوی وشي
د ستراتېژ موخه دا ده، چې شغلي . تم په مدیریت کې خورا ستر رول ولوبويد تخنیکي او مسلکي زده کو د سیس

مهارتونونو معیارونه، د تخنیکي او مسلکي زده کو ارزول، تصدیقول او په رسمیت په پېژندل واري او کیفیت یې 
  . ې کويباوري کي او هم هغو مؤسساتو او ادارو ته اعتبار ورکي، چې تخنیکي او مسلکي زده کې واند

د افغانستان د قابلیتونو د تثبیت د ملي چوکات تر چتر الندې  پر نتیجه وال، د مویول او سویو په به جو شوی 
نصاب پلی کول به تخنيکي او مسلکي زده کو ته السرسی او د هغو کیفیت لو کي او هم به یو زده کوونکی وکولی 

 یوې برخې خه بلې برخې ته ال شي او هم د تخنیکي او مسلکي زده شي، چې د تخنیکي او مسلکي زده کو د ننه له
باآلخره، د ستراتېژ له مخې . کو او عمومي زده کو ترمن خپل پرورام بدل کي او لوو زده کو ته الر ومومي

  . نوی مالي سیستم به د پرورامونو پایت باوري او اغېزمنتیا به یې ېره کي
 ستراتېژ کې تشریح شوه، د افغانستان د راتلونکي اقتصادي او ولنیزې پراختیا لپاره د لکه رنه چې په دې

د کیفیت او کمیت له پلوه د تخنیکي او مسلکي زده . تخنیکي او مسلکي زده کو پیاوی سیستم خورا ېر مهم دی
ي چې د کار په بازار کې سیالي کوي کو پراختیا به د هغو اشخاصو او افرادو په پیاوي کولو کې د پام و رول ولوبو

په دې سره به اونده ماهر کارر یو مؤثر او . او په دې سره د خپل ان، کورنیو او ولنو لپاره سوکالي رامن ته کوي
اغېزمن کاري واک رامن ته کي ترو په راتلونکو کلونو کې د اقتصادي پیاوتیا، د بېوزل په راکمولو او د 

 .عمومي پراختیا کې د پام و ونه واخليافغانستان په 
  



 

 



 

 

  


