
  

 

 د ننگرهار
ت والی  



 

 

 

 

 

  

 ل ید حالت تحل ېد پوهن  ت ید ننگرهار وال" 

 

په  د ک  1397  ننگرهار  زده    799,292  ولټ  ېکال  تنه 

په    یې تنه    759,780  خه څ  ې جمل  ې له د  ېکوونکي لري چ 

)  زویوونښدولتي   او     488,938مرکزونو   هلکان  تنه 

په خصوصي    ییتنه    39,512او    ې( کېتنه نجون  270,842

)  زویوونښ او     33,345مرکزونو  هلکان  تنه   6,167تنه 

 دي.   ختوب هړپه زده ک ېک (ېنجون

په    ادی کوونکي  زده  ک  زویوونښ  1,019شوي   ېمرکزونو 

بابه د    95  و،ړبابه د عمومي زده ک  905  ې جمل  ېد د  ی)چ

  ک ید ل 3او    ېد روزن  وونکوښ بابه د    16  و،ړاسالمي زده ک

  ې بوخت دي. د د   هړکمرکزونه دي( په زده    ړې لوست زده ک

 ځېوایفعال او    یېه  باب  993  خهڅمرکزونو    زویوونښ  ولوټ

په    ې ریغ  یې  ه باب  26 په   ېمرکزونو ک  ویشو  اد یفعال دي. 

 نهینار  یېتنه    14,244  ېچ  وونکيښتنه    16,750  ولډ  زیولټ

)  نهښځی  یېتنه    2,506او   او    14,693دي  دولتي  په  تنه 

او روزنه   وونهښ( په  ېتنه په خصوصي مرکزونو ک  2,057

 بوخت دي.

 ا یاو    وارلسڅد    یې  يوونک ښ  صدیف  85  ېده چ  ړو  ېادونی  د

ک  ېدد   زده  پورته  همدارن  لري  ړېنه    صد یف  15  هګ او 

 دي.   نهښځی یی وونکيښ

 مي یمرکزونه دا  زیوونښ  صدیف  41  ېک  تیننگرهار په وال  د

  یې  ېزده کوونک   صدیف  31ده چه    ړو  ېادونیاو د    ېلر  ۍودان

   کوي. "  ړېزده ک ېاکپه ازاده فض

نقشه وید ولسوال تید ننگرهار وال   

 ژندنه یپ  ت یوال  رهارګد نن" 

 

  7,727  ېچ  ید  خهڅ  تونویوال  ویځد افغانستان د خت  رهارګ نن

  1,334,000  یېنفوس    ولټمتره مربع مساحت لري او    لویک

 . یدیشو کلټا

او د عرض    قویدق  28درجو او    70د طول البلد پر    تیوال  دا

د بحر    ې چ  ی پروت د  ېباند  قو یدق  56درجو او    33البلد پر  

په    تی وال  ارهرګ لري. نن  یوالړمتره لو  599  خهڅ  ېدسطح

د    ېک  لیسره او په سو  تونویوال  رګاو لو  د کابل  ېک  یځدیلو

 پولهسره    تونخواښپ  بریاو خ  اید پکت   ېک  مهیغر په س  نیسپ

د جالل آباد    یېمرکز    ېلري چ  یالولسو  22  تیلري. دا وال

 ." ید ارښ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

معلومات د زده کوونکو   



 

  

لومړۍ دوهم دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم یوولسم دوولسم دیارلسم څوارلسم

هلکان 65,560 68,616 57,257 59,045 52,050 49,110 45,684 36,370 28,575 23,748 19,296 14,967 1,340 665

نجونې 44,114 41,596 32,926 34,344 29,379 26,493 20,469 15,004 11,301 8,214 6,159 4,467 1,185 1,358

ټول 109,674 110,212 90,183 93,389 81,429 75,603 66,153 51,374 39,876 31,962 25,455 19,434 2,525 2,023

عمومی زده کړی

اسالمی زده کړی

د ښوونکو روزنه

د لیک لوست زده کړی

عمومی زده کړی اسالمی زده کړی د ښوونکو روزنه د لیک لوست زده کړی

هلکان 492,038 28,254 1,746 245

نجونې 263,051 9,672 2,248 2,038

 پر بنسټ  کال زده کوونکي د پروګرام او جنسیت  1397د 

 

52,843 3,011 1,561 76 

36,183 

1,250 

1,311 

214 

عمومی زده کړی اسالمی زده کړی د ښوونکو روزنه د لیک لوست زده 
کړی

هلکان نجونې

ر بنسټکال نوی شامل شوی زده کوونکي د پروګرام او جنسیت پ1397د

ي او جنسیت پر بنسټ کال ز   1397د 
 ده کوونکي د ټولګ 

  

 

70%

4%

26%

63%

3%

34%

کامیاب

ناکام

محروم

نجونې هلکان

 د جنسیت پر بنسټ کال د زده کوونکو  پایل    1396د 

 

 پر بنسټ زده کړې د ځاید  کال زده کوونکي   1397د 

1397 

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%
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کلن12

کلن13
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کلن15

کلن16

کلن17

کلن18

کلن19

کلن20

کلن21

نه پورته21د 

هلکان نجونې

 او جنسیت پر بنسټ عمر د  کال زده کوونکي   1397د 

 

/خصویص زده کوونکي   1397د   کال دولتی

759,780 
95%

39,512 
5%

دولتي

خصوصي

53.6%

8.0%

2.3%
5.4%

30.8%

دایمی ودانۍ موقتی ودانۍ د جومات ودانۍ خیمه ازاده فضا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   معلومات د ښوونکو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

د پروګرام او جنسیت پر بنسټ  کال ښوونکي   1397د    

عمومی زده کړی

اسالمی زده کړی

د ښوونکو روزنه

د لیک لوست زده کړی

عمومی زده کړی اسالمی زده کړی د ښوونکو روزنه
د لیک لوست زده 

کړی

نارینه 13,211 844 179 10

ښځینه 2,404 26 11 65

/خصویص   ښوونکي  کال   1397د  دولتی  

ړله هغه نه لواو سانس یل څوارلسم پاس دولسم پاس د دولس نه کښته

پر بنسټ  زده کړی د کچ  ال ښوونک  د ک  1397د   

 

14,693 
88%

2,057 
12%

دولتي خصوصي

ښوونکو سلنه د ولسوالیو پر بنسټ  کال د ښځینه   1397د   

 

 

26.6% 58.5% 14.7% 0.2% 

  

 

 

4460 9794 2461 30 

 



  

 

و مرکزونو  ز معلومات  د ښوونی   



 

  

ز مرکزونه د پروګرام او ډول پر بنسټکال   1397د  ښوونی   

ونیز مرکزونه د ولسوالیو پر بنسټ ښو کال  1397د   

 

ز مرکزونه د جنسیت پر    1397د  کال ښوونی 

 بنسټ

ښوونیز مرکزونه د ودانۍ د ډول پر بنسټ کال   1397د   

 

ښوونیز مرکزونه د شفټونو پر بنسټ کال   1397د   

 

67

22

6

2

14

3

315

138

452

لیسه

متوسطه

ابتدائیه

اسالمی مدرسه

دارالحفاظ

دارالعلوم

دارالمعلمین

حمایوی مرکز

د لیک لوست زده کړی

عمومی زده کړی د لیک لوست زده کړی

د ښوونکو روزنه اسالمی زده کړی

ز مرک  1397د  /خصویص ښوونی  زونه کال دولتی  

 

810 
79%

200 
20%

9 
1%

-
0%

شفټه1

شفټه2

شفټه3

شفټه4

269
26%

150
15%

600
59%

د هلکانو د نجونو ګډ

893 
88%

126 
12%

دولتي خصوصي

40.9%

16.3%

5.0%

9.9%

25.9%

2.0%

سلنه

دایمی موقتی جومات خیمہ آزاده فضا نا معلوم
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وماتوسایلو معلد زیربنا او    



  

ربنا او اسانتیاوو پر بنسټ ښوونیز مرکزونه د زیکال   1397د   

 

 

وسایلو معلومات ښوونیزو مرکزونو )متوسطه او لیسه( د  کال د    1397د   

نسیت پر بنسټ ښوونیزو مرکزونو تشنابونه د جکال د    1397د   

 

64%; 172

51%; 77

48%; 290

36%; 97

49%; 73

52%; 310

د هلکانو

د نجونو

ګډ

نلری لری

ښوونیزو مرکزونو ودانۍ د جنسیت پر بنسټ کال د    1397د   
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287
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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د کمپیوټر البراتوار

لری نلری

15%
72

29%
137

56%
266

14%
78

24%
132

61%
334

د نجونو د هلکانو ګډ

لری نلری



 

  

 

ز شاخصو  نهښوونی   



 

 نا خالص شمولیت  کال د زده کوونکو د جذب سلنه او   1397د 

ي  - کوونکو نسبت ښوونکو ته  د زده و ک  عمویم زده کړ کال   1397د 
دولتی  

دولتی  - د زده کوونکو نسبت شعبو ته و عمویم زده کړ د  کال   1397د   

 

 

149.0 

173.1

نا خالص شمولیت نا خالص جذب
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وونکو سلنه د ولسوالیو پر بنسټ کال د نجونو زده ک   1397د   

 

 



 

 ضمیم  



  

 ښوونکي 
 )خصویص(

 ښوونکي 
 ( )دولتی 

 د زده کوونکو داخله 
 )خصویص(

 د زده کوونکو داخله 
 )  )دولتی

ۍ لرونک 
ودانز

دولتی  
 مرکزونه 

 نوم  د مرکزونو شمی  

   ټول نارینه ښځینه ټول نارینه ښځینه ټول
   ټول هلکان  نجونز

ي  خصویص  هلکان  نجونز
 ولسوایل دولتی

       
2,150  

          
667  

       
1,483  

     
14,600  

        
1,839  

     
12,761  

     
39,512  

     
6,167  

     
33,345  

            
759,780  

    
270,842  

    
488,938  

                       
421  

          
126  

          
893  

 ټول

       
1,558  

          
561  

          
997  

       
2,676  

        
1,063  

       
1,613  

     
29,742  

     
4,624  

     
25,118  

            
122,751  

      
53,517  

      
69,234  

                         
31  

             
80  

             
47  

 جالل آباد 

            
79  

            
15  

            
64  

       
1,204  

           
225  

          
979  

       
1,744  

        
164  

       
1,580  

              
66,934  

      
26,688  

      
40,246  

                         
43  

             
10  

             
57  

 رسخرود 

              
-    

              
-    

              
-    

          
352  

              
20  

          
332  

              
-    

           
-    

              
-    

              
14,824  

        
5,682  

        
9,142  

                         
14  

              
-    

             
34  

 حصارک 

              
-    

              
-    

              
-    

          
377  

                
7  

          
370  

              
-    

           
-    

              
-    

              
20,666  

        
5,958  

      
14,708  

                         
13  

              
-    

             
30  

ازد   شير

               
7  

              
-    

               
7  

       
1,050  

              
45  

       
1,005  

          
457  

           
-    

          
457  

              
48,613  

      
15,244  

      
33,369  

                         
35  

               
2  

             
74  

  
 خوگيان 

              
-    

              
-    

              
-    

          
998  

                
2  

          
996  

              
-    

           
-    

              
-    

              
40,113  

      
16,601  

      
23,512  

                         
26  

              
-    

             
76  

هار   چير

              
-    

              
-    

              
-    

          
317  

               
-    

          
317  

              
-    

           
-    

              
-    

              
18,473  

        
6,711  

      
11,762  

                            
8  

              
-    

             
38  

 پچير و اگام 

               
3  

              
-    

               
3  

          
806  

              
21  

          
785  

             
73  

            
1  

            
72  

              
39,857  

      
15,420  

      
24,437  

                         
27  

               
1  

             
50  

 رودات

              
-    

              
-    

              
-    

          
435  

               
-    

          
435  

              
-    

           
-    

              
-    

              
34,221  

        
7,871  

      
26,350  

                         
12  

              
-    

             
47  

 اچير  

              
-    

              
-    

              
-    

          
152  

               
-    

          
152  

              
-    

           
-    

              
-    

              
14,248  

        
4,994  

        
9,254  

                            
4  

              
-    

             
25  

 نازيان 

              
-    

              
-    

              
-    

          
132  

               
-    

          
132  

              
-    

           
-    

              
-    

                
9,398  

        
3,167  

        
6,231  

                         
12  

              
-    

             
21  

 دور بابا 

            
23  

              
-    

            
23  

          
435  

               
-    

          
435  

       
2,670  

          
20  

       
2,650  

              
26,917  

        
5,897  

      
21,020  

                         
15  

               
6  

             
34  

   
شينوار )غن 

 خيل ( 

               
3  

              
-    

               
3  

          
438  

                
3  

          
435  

          
205  

          
27  

          
178  

              
27,242  

        
7,602  

      
19,640  

                         
15  

               
1  

             
31  

 مهمند دره

 خالصه  یید احصائ تید ننگرهار وال 



 ښوونکي 
 )خصویص(

 ښوونکي 
 ( )دولتی 

 د زده کوونکو داخله 
 )خصویص(

 د زده کوونکو داخله 
 )  )دولتی

ۍ لرونک 
ودانز

دولتی  
 مرکزونه 

 نوم  د مرکزونو شمی  

   ټول نارینه ښځینه ټول نارینه ښځینه ټول
   ټول هلکان  نجونز

ي  خصویص  هلکان  نجونز
 ولسوایل دولتی

               
9  

              
-    

               
9  

          
165  

               
-    

          
165  

          
306  

          
31  

          
275  

                
7,707  

        
1,954  

        
5,753  

                            
7  

               
1  

             
19  

 لعل پور

              
-    

              
-    

              
-    

          
252  

               
-    

          
252  

              
-    

           
-    

              
-    

              
14,780  

        
6,098  

        
8,682  

                         
17  

              
-    

             
25  

 گوشته 

              
-    

              
-    

              
-    

          
626  

               
-    

          
626  

              
-    

           
-    

              
-    

              
39,827  

      
11,252  

      
28,575  

                         
15  

              
-    

             
46  

   كوټ 
 بن 

          
122  

               
1  

          
121  

          
651  

              
18  

          
633  

          
584  

        
171  

          
413  

              
35,020  

      
12,034  

      
22,986  

                         
24  

               
3  

             
37  

 کامه 

              
-    

              
-    

              
-    

          
426  

              
16  

          
410  

              
-    

           
-    

              
-    

              
16,967  

        
6,091  

      
10,876  

                         
17  

              
-    

             
36  

 دره نور 

            
14  

               
1  

            
13  

          
853  

           
130  

          
723  

          
111  

          
12  

            
99  

              
30,490  

      
12,622  

      
17,868  

                         
29  

               
1  

             
49  

ړ )خيوه( 
 کوزکي 

              
-    

              
-    

              
-    

          
189  

               
-    

          
189  

              
-    

           
-    

              
-    

                
8,366  

        
2,993  

        
5,373  

                            
9  

              
-    

             
22  

ده باال)هسکه  
 مينه( 

          
332  

            
89  

          
243  

       
1,635  

           
280  

       
1,355  

       
3,620  

     
1,117  

       
2,503  

              
97,399  

      
34,183  

      
63,216  

                         
36  

             
21  

             
58  

 بهسود 

              
-    

              
-    

              
-    

          
431  

                
9  

          
422  

              
-    

           
-    

              
-    

              
24,967  

        
8,263  

      
16,704  

                         
12  

              
-    

             
37  

 كوټ

 



 دولتی   -ونکو لست نو، زده کوونکو او ښوکال د ښوونیزو مرکزو 1397د 
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  155            149            6                 5,838         5,838           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  نی نی زینب  801000001 3ناحیه  جالل آباد 

  161              -                161            6,171           -                6,171        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عبدالوکیل 801000003 ناحیه اول  جالل آباد 

  161            1                 160            7,321         826            6,495        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور میا عمر  801000004 ناحیه دوم جالل آباد 

  136            131            5                 4,977         4,977           -               فعال  دایم   سیمو ودو د ت د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نی نی عایشه صدیقه  801000005 ناحیه چهار  جالل آباد 

  149            143            6                 4,952         4,432         520           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان االن   801000006 ناحیه چهارم  جالل آباد 

  78                 -                78               5,918           -                5,918        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شمس الدین مجروح  801000007 ناحیه چهارم  جالل آباد 

  121              -                121            6,400           -                6,400        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  ننگرهار 801000008 ناحیه چهارم  جالل آباد 

  114              -                114            4,963           -                4,963        فعال  دایم   یمود تودو س د هلکانو  لیسه ه کړی  زدعمویم لیسه ذکور چکنوری  801000009 چار رایه مرستون  جالل آباد 

  138              -                138            6,740           -                6,740        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید محمد عارف  801000010 ناحیه پنجم جالل آباد 

  51                 -                51               3,278           -                3,278        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استقالل  801000011 ناحیه پنجم جالل آباد 

  126            24               102            5,489           -                5,489        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور تجربوی 801000012 ناحیه سوم  جالل آباد 

  76               73               3                 3,029         3,029           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  تجربوی  نسوان لیسه  801000013 اربابا  جالل آباد 

  138            135            3                 6,673         6,673           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نازو انا  801000014 جوی هفت  جالل آباد 

  174            162            12               5,889         5,813         76              فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نی نی حوا  801000015 جوی هفت  جالل آباد 

  109              -                109            4,644           -                4,644        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نرصت  801000016 ناحیه چهارم  جالل آباد 

  27               20               7                 1,448         1,448           -               فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان عبدالرحیم نیازی  801000017 قول اردو جالل آباد 

  21               3                 18               836            370            466           فعال  خیمہ یمودو سد تو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورامید آباد  801000018 ناحیه اول  جالل آباد 

  75               10               65               1,735         1,382         353           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ دارالمعلمير   د ښوونکو روزنه  دارالمعلمير  ذکور اساس  801000020 جوی هفت  جالل آباد 

  39                 -                39               692              -                692           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور شهید محمد هاشم میوندوال   801000021 چهار رایه مرستون  جالل آباد 

   د تودو سیمو ګډ د لیک لوست زده کړی مکتب  د لیک لوست زده کړی  مکتب سواد حیان  نسوان تجمع خورد ساالن  801000022 عرب  ها  جالل آباد 
  19               17               2                 880            765            115           فعال  موقن 

  46                 -                46               2,004           -                2,004        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عربان  801000023 ناحیه سوم  جالل آباد 

  50               47               3                 993            993              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  د لیک لوست زده کړی مکتب  د لیک لوست زده کړی  یان  مکتب نسوان سواد ح 801000024 عرب  ها  جالل آباد 

  7                   -                7                 274              -                274           فعال  جومات  د تودو سیمو هلکانو  د  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور حرفوی محبس  801000025 ناحیه اول  جالل آباد 

  52               10               42               3,181         1,505         1,676        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور افغان مینه 801000026 افغان مینه  جالل آباد 

ه شینواری 801000045 جالل ا با د  جالل آباد    59               43               16               4,071         4,071           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  شهید انگير 

  18                 -                18               1,266         450            816           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورملنگ جان  801000051 نجم الجهاد  جالل آباد 

  10                 -                10               506            232            274           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنارنج باغ 801000052 نارنج باغ جالل آباد 

  20               2                 18               1,422         514            908           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه ه کړی عمویم زد ابتدایه ذکورنجم الجهاد حصه اول  801000053 نجم الجهاد فاميل   جالل آباد 

  18                 -                18               1,432         445            987           فعال  م  دای د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنجم الجهاد حصه دوم  801000054 نجم الجهاد فاميل   6ناحيه  جالل آباد 

  12                 -                12               1,548         507            1,041        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه رزق للا  801000055 6ناحيه  جالل آباد 

  39               15               24               2,350         988            1,362        فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورصدیق للا ریشتير   801000057 ناحیه اول  جالل آباد 

  17                 -                17               1,292         523            769           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربير  اکماالن   801000058 بير  اکماالن   جالل آباد 

  11                 -                11               456            205            251           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورجوی هفت ایه ابتد 801000059 شهید عبدالخالق مینه جالل آباد 

  40               14               26               1,586         1,586           -               فعال  دایم   وو سیمد تود د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نجم الجهاد   801000060 مولوی خالص فامیل  جالل آباد 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربابریانو  801000061 باریان  جالل آباد 
  9                 5                 4                 1,100         552            548           فعال  موقن 

  35               3                 32               1,484           -                1,484        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  عبدالرحیم نیازیلیسه ذکور  801000065 قصبه جالل آباد 
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ت عباس  801000066 نجم اجهاد فامیل  جالل آباد    7                   -                7                 567            188            379           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحرص 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  کبير )اهل هنود(  ذکوربابا ابتدایه  801000083 مرکز)ناحیه اول( جالل آباد 
  5                   -                5                 58               30               28              فعال  موقن 

  15               6                 9                 470            217            253           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ئیهابتدا عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربایزید روشان  801000084 روشان مینه جالل آباد 

  7                   -                7                 383            180            203           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوروحدت مین    801000085 وحدت مینه  جالل آباد 

  55               46               9                 3,254         3,254           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نرصت  801000086 ۴ناحیه  جالل آباد 

  4                   -                4                 289            134            155           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ دارالحفاظ  کړی اسالیم زده   دارالحفاظ ذکور دارالهدا  801000087 3ناحیه جالل آباد 

ی   نسوان سیده اممدرسه اسالیم   801000088 3ناحیه  جالل آباد    4                 1                 3                 381            381              -               فعال  جومات  د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  المومنير  الکيی

  6                 1                 5                 398            218            180           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ دارالحفاظ  ړی اسالیم زده ک دارالحفاظ زید بن حارث  801000090 3ناحیه  جالل آباد 

  56                 -                56               3,210           -                3,210        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نجم الجهاد 801000092 مرکز ولسوال  جالل آباد 

ت حمزه  801000117 6ناحیه جالل آباد    2                   -                2                 192            80               112           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحرص 

   د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان حفصه للبتات  801000118 6ناحیه جالل آباد 
  4                 2                 2                 711            711              -               فعال  موقن 

  55               49               6                 3,159         3,159           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان چهارباغ صفا  802000001 چهارباغ  رسخرود 

  57                 -                57               3,068           -                3,068        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امرخیل  802000002 امرخیل  رسخرود 

  16               1                 15               712            712              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شمشه پور  802000003 شمشه پور  رسخرود 

  13                 -                13               644            238            406           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور برککړک  802000004 برککړک  رسخرود 

  65                 -                65               4,657         1,562         3,095        فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شیخ مرصی  802000005 شیخ مرصی   رسخرود 

  8                 1                 7                 739            739              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه ړی عمویم زده ک لیسه اناث کوز ککړک  802000006 کوز ککرک  رسخرود 

  53                 -                53               3,129           -                3,129        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فقرللا  802000007 سیدان فوالدی   رسخرود 

  26                 -                26               765              -                765           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کوز ککړک  802000008 کوز ککړک  رسخرود 

  16               1                 15               537            489            48              فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کشکک  802000009 کشکک رسخرود 

  28                 -                28               1,210           -                1,210        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی    هید ادم خان لیسه ذکور ش 802000010 شمشه پور  رسخرود 

  17               6                 11               820            820              -               ال عف دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان باالباغ  802000011 باالباغ  رسخرود 

  12               3                 9                 520            520              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سیدان عرنی  802000012 سیدان عرنی  رسخرود 

  30                 -                30               1,560           -                1,560        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فتح آباد 802000013 فتح آباد   رسخرود 

  21                 -                21               1,446           -                1,446        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  سلطان پور علیا 802000014 سلطان پورعلیا ود رسخر 

  13                 -                13               750            433            317           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  صدیق  دارالحفاظ ذکور عبدالخالق  802000015 نظر آباد رسخرود 

  47               40               7                 2,074         2,074           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نی نی مریم  802000016 درو نته  رسخرود 

  44                 -                44               1,560           -                1,560        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور باال باغ 802000017 باال باغ  رسخرود 

  70               1                 69               4,547           -                4,547        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چارباغ صفا  802000018 چارباغ صفا   رسخرود 

  19                 -                19               709            282            427           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کټه پور  802000019 کته پور رسخرود 

  33               25               8                 1,584         1,584           -               فعال  م  دای د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان امرخیل  802000020 امرخیل   رسخرود 

  33               7                 26               1,987         928            1,059        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غوچک  802000021 غوچک  رسخرود 

  17                 -                17               548              -                548           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور شهید آدم خان  802000022 سلطانپور سفل  رسخرود 

  26               11               15               1,385         1,385           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سلطانپورسفل  802000023 سلطانپورسفل  رسخرود 

  12               4                 8                 682            682              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه ده کړی عمویم ز  لیسه نسوان فتح آباد 802000024 فتح آباد  رسخرود 

سید حسن گیالن   802000025 صوان    رسخرود    37               10               27               2,794         1,136         1,658        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پير

ف   802000026 بیماران  رسخرود    21                 -                21               1,148           -                1,148        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید محمد ارسر

  16               2                 14               595            251            344           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قلعه سلیم   802000027 فتح آباد   رسخرود 

  7                   -                7                 227            103            124           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  به کور دو آمتوسطه ذ  802000028 دو آبه رسخرود 
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  12                 -                12               478            142            336           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مومن آباد  802000029 مومن آباد رسخرود 

  69               25               44               3,955         1,687         2,268        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عبدالرحمن پژواک  802000030 بگرایم رسخرود 

  16                 -                16               944            381            563           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خير آباد 802000031 خير آباد  رسخرود 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ور بړینهمتوسطه ذک 802000032 بړینه  رسخرود 
  13                 -                13               621            287            334           فعال  موقن 

  5                   -                5                 330            177            153           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقلعه شایه  802000033 قلعه شایه   رسخرود 

  شيخ مرصي  802000039 شيخ مرصي  رسخرود 
  23                 -                23               1,521           -                1,521        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شاركون 

  14               1                 13               1,058         365            693           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سياه سنگ کوچر  802000040 سياه سنگ رسخرود 

  6                   -                6                 814            339            475           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان تور غر  802000041 اميل  سياف ف رسخرود 

  6                   -                6                 225            90               135           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورآدم خيل   802000042 آدم خيل رسخرود 

  5                   -                5                 871            367            504           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچهار باغ  802000043 چهار باغ رسخرود 

  2                   -                2                 300            171            129           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركاكو خيل  802000044 كوز كاكو خيل  رسخرود 

   رسخرود 
   802000045 سياه سنگ لوچ 

  3                   -                3                 297            121            176           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورلوچ 

  29               11               18               1,858         860            998           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  سم آغا متوسطه نسوان لعل قا  802000046 غوچك  رسخرود 

  15                 -                15               575            230            345           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شال پاچا  802000047 قلعه الال رسخرود 

  21               1                 20               881            685            196           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نازنير  جبار خيل   802000048 شيخ مرصي  رسخرود 

  15               1                 14               1,011         412            599           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ناله بیدک  802000049 ناله بیدک رسخرود 

  3                   -                3                 261            82               179           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  صدیق آبادنسوان  ابتدایه 802000050 صدیق آباد رسخرود 

  6                   -                6                 851            349            502           فعال  یم  اد د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان فتح آباد  802000051 فتح آباد  رسخرود 

  16               5                 11               913            449            464           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورهمیشه بهار  802000052 گنده چشمه رسخرود 

  9                   -                9                 999            462            537           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان محمد عمر بختان   802000054 بختان  رسخرود 

ف  802000058 نداره  خرود رس    14                 -                14               737            737              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شهید محمد ارسر

اغا  رسخرود    3                   -                3                 383            138            245           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ودقاض  فضل محم  ابتدایه نسوان  802000060 قلعه باگو شمس تير مير 

  13                 -                13               903            340            563           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشفیق للا صدیق   802000061 شیخ مرصی بنا دکون   رسخرود 

   د تودو سیمو د نجونو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 802000062 سلطان پور سفل  رسخرود 
  8                 1                 7                 85                 -                85              فعال  موقن 

  8                 2                 6                 410            251            159           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتجمع خوردساالن زیړان   802000063 زیړان   رسخرود 

  7                   -                7                 447            189            258           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهیدصق  للا سفير  802000064 احمدزې  رسخرود 

   د تودو سیمو ګډ د لیک لوست زده کړی مکتب  د لیک لوست زده کړی  سواد حیان  کالنو بانده  802000072 ګالن بانډه  خرود رس 
  6                 1                 5                 410            280            130           فعال  موقن 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  ده کړی یم ز اسال  اناث سیدبرهان  802000076 0 رسخرود 

  13               5                 8                 1,240           -                1,240        فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورنی نی مریم   802000079 درونټه  رسخرود 

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان حصارک  803000001 شبک حصارک    20               8                 12               953            953              -               فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شهید عبدالحق  803000002 پاینده خیل   حصارک    13               12               1                 583            583              -               فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رسندو  803000003 رسندو حصارک    18                 -                18               739            268            471           فعال  دایم   د رسړ

  15                 -                15               1,208         462            746           فعال  دایم   سیمو و د رسړ  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور عل شير  803000004 عل شير  حصارک 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور الجگړ  803000005 الجگړ حصارک    13                 -                13               746            346            400           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور جوکان  803000006 جوکان  حصارک    20                 -                20               882            112            770           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ذکور تورن عبدالرحمن شهید سطهمتو  803000007 آب ذرکان    حصارک    9                   -                9                 563            218            345           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ئ  803000008 دواب   حصارک  ړ و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غونډه څير   14                 -                14               765            284            481           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کوز سیاب   803000009 کوز سیاب  حصارک    24                 -                24               768            236            532           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور محمدی  803000010 محمدی  حصارک    17                 -                17               348            97               251           فعال  دایم   د رسړ
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و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  صارک غلجان  لیسه ذکور ح 803000011 شبک حصارک    30                 -                30               1,011           -                1,011        فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بها ول 803000012 بها ول حصارک    13                 -                13               484            160            324           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور مدینه العلوم  803000013 میاه صاحب  حصارک    11                 -                11               397            152            245           فعال  جومات  د رسړ

ه  حصارک  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمنه خیل 803000014 غوگير    6                   -                6                 535            219            316           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قادر خیل  803000015 قادر خیل حصارک    11                 -                11               331            153            178           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتوری ناو  803000016 کودره حصارک    4                   -                4                 164            54               110           فعال  ازاده فضا  رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور  یاغ  بند  803000017 یاغ  بند حصارک    7                   -                7                 526            234            292           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربرجوکان  803000018 برجوکان  حصارک    5                   -                5                 337              -                337           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردیوانه بابا  803000019 تومن   حصارک    5                   -                5                 132            69               63              فعال  ازاده فضا  د رسړ

ه  حصارک  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ص ابتدایه ذکوررسه نا 803000020 غوګير    4                   -                4                 184            102            82              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمنصور چینه  803000021 منصور چینه حصارک    4                   -                4                 129            62               67              ال عف ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چارتوت  803000022 چارتوت  حصارک    4                   -                4                 254            96               158           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گزک  803000023 گزک  حصارک    4                   -                4                 292            150            142           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ی  803000024 الهور خیل  حصارک  و سیم ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورڅير   5                   -                5                 129            59               70              فعال  ازاده فضا  و د رسړ

و سی ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگاړو بابا  803000025 منڅ گاړو  حصارک    6                   -                6                 125            62               63              فعال  ازاده فضا  مو د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ناور  803000026 ناور حصارک    23                 -                23               547            231            316           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور پاس سیاب  803000030 سیاب علیا  حصارک    5                   -                5                 195            79               116           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرحوم رسور خان دلسوز  803000031 ناص خیل رک حصا   6                   -                6                 257            129            128           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  د هلکانو  حمایوی مرکز  روزنه  ونکو د ښو  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم  803000032 شبک حصارک     د رسړ
  2                   -                2                 75                 -                75              فعال  موقن 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید عبدالحق  803000033 پاینده خیل  حصارک    16                 -                16               635              -                635           فعال  م  دای د رسړ

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور کوچر های حصارک غلجان   803000034 مرکز   حصارک    7                   -                7                 181              -                181           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعالم کڅ  803000036 عالم کڅ  حصارک    6                   -                6                 125            59               66              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور خالد بن ولید  803000038 راغه حصارک    2                   -                2                 101              -                101           فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور کوز گاړو بابا  803000039 کوز ګاړو  حصارک    3                   -                3                 123            53               70              فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  بن مسعود مدرسه اسالیم ذکور عبدللا  804000001 مریک خیل شير   13                 -                13               914              -                914           فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنری جبه 804000002 نری جبه شير   9                   -                9                 377            133            244           فعال  فضا ده ازا د رسړ

ازد  زاد  804000003 ماما خیل  شير و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شير   32                 -                32               1,566           -                1,566        فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور طوطو  804000004 طوطو شير   50                 -                50               2,355           -                2,355        فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور طوطو  804000005 طوطو شير   6                   -                6                 354              -                354           فعال  جومات  د رسړ

ازد  و  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان طوطو  804000006 طوطو شير   28               7                 21               1,817         1,817           -               فعال  دایم   سیمو  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کنډئ  804000007 کنډئ شير   16                 -                16               654            241            413           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پټلو  804000009 پټله  شير   26                 -                26               1,399         223            1,176        فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ایه ذکوروډيسار تداب 804000010 مریک خیل شير   3                   -                3                 106              -                106           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ه اسالیم مدرس اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور طوطو  804000011 لقمان خیل  شير   13                 -                13               546            231            315           فعال  جومات  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور څيله  804000012 مریک خیل شير   21                 -                21               1,396           -                1,396        فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گندمک  804000013 گندمک شير   27                 -                27               1,235         266            969           فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اشپان  804000014 اشپان  شير   22                 -                22               1,377         432            945           فعال  دایم   د رسړ

ازد    شير
 

  804000015 کوټگ
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوټگ   6                   -                6                 299              -                299           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور برخاد خیل  804000016 طوطو شير   5                   -                5                 321              -                321           فعال  ازاده فضا  د رسړ
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ازد  و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشنډی توت  804000017 شنډی توت  شير   4                   -                4                 259              -                259           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررسخ آب  804000018 رسخ آب  شير   6                   -                6                 283            150            133           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  لیسه  زده کړی ویمعم لیسه ذکور کودی خیل 804000019 کودی خیل شير   13                 -                13               585              -                585           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور رسکوټ  804000020 کدی خیل شير   7                   -                7                 399              -                399           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ماما خیل  804000021 ماما خیل  شير   11                 -                11               678            678              -               فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان رسکوټ  804000022 رسکوټ  شير   11                 -                11               1,019         1,019           -               فعال  دایم   د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور لویه تریم 804000023 ترکنخیل شير   16                 -                16               829            103            726           فعال  دایم   د رسړ

ازد    7                   -                7                 420            420              -               فعال  دایم   و سیمو رسړ د  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کودی خیل  804000024 کودی خیل شير

ازد  ی  شير ی  804000025 څير و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورڅير   4                   -                4                 263            60               203           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورملك عبدللا خان  804000027 ملك عبدللا شير   3                   -                3                 134              -                134           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشخان  804000028 شخان  شير   4                   -                4                 178            55               123           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  براشپان ابتدایه ذکور  804000029 چمتله شير   4                   -                4                 193            102            91              فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعل خیل  804000031 عل خیل شير   3                   -                3                 196              -                196           فعال  فضا  ازاده د رسړ

ازد  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسمکن   804000032 سمکن   شير   3                   -                3                 187            28               159           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ازد  و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور کندمک 804000033 گندمک شير   4                   -                4                 327              -                327           فعال  جومات  د رسړ

  
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باغیچه  805000001 ډاگ شجاع خوگيان    20                 -                20               700            271            429           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ سهلی عمویم زده کړی  لیسه نسوان نمله  805000002 نمله خوگيان    13                 -                13               866            713            153           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غالم حیدر خان  805000003 شیخ ملک  خوگيان    32                 -                32               1,448         230            1,218        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نکړ خيل 805000004 نکړ خيل خوگيان    20                 -                20               1,229         296            933           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور هاشم خیل  805000005 هاشم خیل  خوگيان    27                 -                27               1,016         184            832           فعال  دایم   د رسړ

  
  26                 -                26               1,859           -                1,859        فعال  دایم   و سیمو رسړ د  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مریک خیل  805000006 مریک خیل خوگيان 

  
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وزیر ټټنگ 805000007 څنگليان  خوگيان    19                 -                19               718              -                718           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربانی کځ  805000008 وزیرټټنگ  خوگيان    3                   -                3                 173              -                173           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور شهید محمدهاشم  805000009 احمد خیل  خوگيان    18                 -                18               658              -                658           فعال  جومات  د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان وزیر  805000010 احمد خیل  خوگيان    24                 -                24               1,081         1,081           -               فعال  دایم   د رسړ

  
زا خیل  805000011 فتح خیل خوگيان  و سیمو  ګډ لیسه زده کړی  عمویم لیسه ذکور مير   25                 -                25               1,205         461            744           فعال  خیمہ د رسړ

  
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کږه  805000012 بازیر خیل  خوگيان    24                 -                24               755            111            644           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قیلغو  805000013 شنو ن   خوگيان    42                 -                42               1,431         579            852           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  کور درگه متوسطه ذ  805000014 زاوه درگه خوگيان    12                 -                12               349              -                349           فعال  دایم   د رسړ

  
مینه خوگيان  مینه  805000015 خير و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خير   31                 -                31               1,324         500            824           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کږه  805000016 کجه روښان کوټ  خوگيان    69               30               39               4,245         1,727         2,518        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ملکیار هوتک 805000017 بازار کهنه کجر   خوگيان    34                 -                34               1,032           -                1,032        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاله خیل 805000018 کوز بهار  خوگيان    13                 -                13               428            139            289           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ارغچ  805000019 ارغچ  خوگيان    16                 -                16               745            221            524           ال فع دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور لوچ   805000020 لوچ    خوگيان    25                 -                25               783            106            677           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور برب  هار 805000021 بر بهار خوگيان    35                 -                35               1,012           -                1,012        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  کور کوز بهار ه ذ لیس 805000022 دهگان  خوگيان    40                 -                40               1,089         54               1,035        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان برب  هار 805000023 شینگ رس خوگيان    22               3                 19               807            807              -               فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچینو میا گان  805000024 چینو میا گان  خوگيان    12                 -                12               520            194            326           فعال  دایم   د رسړ
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و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ادوړ  805000025 ادوړ خوگيان    15                 -                15               262            27               235           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سورداگ 805000026 سورداگ  خوگيان    21                 -                21               715            113            602           فعال  دایم   د رسړ

  
بابا  805000027 لندی خوگيان  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خرص    14                 -                14               836            280            556           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کمبو  805000028 کمبو خوگيان    22                 -                22               896              -                896           فعال  دایم   د رسړ

  
ه خیل 805000029 ضابط شير ین کل  خوگيان  و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پير   30                 -                30               1,288           -                1,288        فعال  دایم   د رسړ

  
ه خ خوگيان  ت خان  805000030 یلابکو پير پير و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور شهید حرص    12                 -                12               500              -                500           فعال  جومات  د رسړ

  
و سیمو  ګډ متوسطه  ه کړی عمویم زد متوسطه ذکور رسما  805000031 رسما   خوگيان    22                 -                22               681            333            348           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زاوه  805000032 زاوه خدرخیل  خوگيان      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  دایم   د رسړ

  
وع خیل خوگيان  و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سنگان   805000033 رسر   18                 -                18               946            281            665           فعال  دایم   د رسړ

  
ه خیل  خوگيان   میاگان  805000034 پير

 
و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تنگ   13                 -                13               652            271            381           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
 ابراهیم ایه ابتد 805000035 ابراهیم  خوگيان 

 
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورتنگ     -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

  
غوندی  خوگيان  غوندی  805000036 پير و سیمو  ګډ ابتدائیه کړی عمویم زده   ابتدایه ذکورپير   11                 -                11               642            136            506           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور جهادی وزیر  805000037 وزیر احمد خیل   خوگيان    61                 -                61               1,887           -                1,887        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکډال  805000038 زاوه خوگيان    4                   -                4                 246              -                246           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خان خیل 805000039 خان خیل کجه  خوگيان    6                   -                6                 376            209            167           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوز بهار  805000040 هار کوز ب خوگيان    7                   -                7                 349              -                349           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
  خوگيان 

 
  805000041 دروازیک

 
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه ی عمویم زده کړ  ابتدایه ذکوردروازیک   5                   -                5                 162              -                162           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
ه خیل 805000042 انگوره  خوگيان  و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان پير   4                   -                4                 493            493              -               فعال  خیمہ د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگنگا خیل 805000043 گنگا خیل نکرخیل  خوگيان    5                   -                5                 329            57               272           فعال  خیمہ د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگنداو  805000044 کمبوخورا خیل گنداو  خوگيان    5                   -                5                 169            52               117           فعال  دایم   د رسړ

  و خ
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسکندره  805000045 پردخیل سکندره  گيان      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

  
  خوگيان 

 
  ابتدایه ذکور  805000046 خویک

 
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  خویک   5                   -                5                 321            68               253           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان باغیچه  805000047 نسوان باغیچه  خوگيان    4                   -                4                 166            76               90              فعال  فضا ازاده  د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خوزه خیل  805000048 خوزه خیل  خوگيان    3                   -                3                 275            275              -               فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشیخان  805000050 شیخان  خوگيان    6                   -                6                 227            6                 221           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسقاوه  805000051 سقاوه  خوگيان    6                   -                6                 417            186            231           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  ابتدائیه ده کړی عمویم ز  ابتدایه نسوان لوچ   805000052 لوچ   خوگيان    12                 -                12               389            389              -               فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان حکیم آباد  805000053 حکیم آباد خوگيان    8                   -                8                 425            203            222           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 805000058 مركز  خوگيان     د رسړ

  7                   -                7                 58               37               21              فعال  موقن 

  
و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چمتله  805000059 چمتله خوگيان    37               5                 32               3,442         1,169         2,273        فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان زاوي  805000061 زاوه خوگيان      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

  
   خوگيان 

 
   805000062 شگ

 
و سیمو  ګډ یهابتدائ ی عمویم زده کړ  ابتدایه نسوان شگ   3                   -                3                 240            119            121           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتننگ 805000063 تور غر گچوه  خوگيان    2                   -                2                 175            82               93              فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشيخ آباد  805000064 شيخ آباد  خوگيان    3                   -                3                 172            49               123           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتور غر  805000065 بره باند  خوگيان    2                   -                2                 224              -                224           فعال  جومات  د رسړ

  
ت خيل  خوگيان  ت خيل 805000066 وزير غير و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغير   4                   -                4                 403            146            257           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  هلکانو  د  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخالد بن وليد 805000067 چمتله خوگيان    4                   -                4                 657              -                657           فعال  خیمہ د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان زرغونه انا  805000068 چمتله خوگيان    4                   -                4                 586            586              -               فعال  خیمہ د رسړ

  
و سیم د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان كوز بهار  805000069 كوز بهار باره خيل  خوگيان    5                 2                 3                 597            597              -               فعال  ازاده فضا  و د رسړ
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و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ادور  805000070 ادور خوگيان    3                   -                3                 177            177              -               فعال  ازاده فضا  د رسړ

  خوگي
و سیمو  د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان نی نی مریم 805000071 خورزه خیل  ان    3                 3                   -                392            392              -               فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  نیکه ابتدایه ذکوربیت  805000073 چمته خوگيان    6                   -                6                 325              -                325           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسنگینه  805000074 سنگینه  خوگيان    1                   -                1                 102              -                102           فعال  اده فضا ز ا د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور برب  هار کوچیانو  805000075 برب  هار  خوگيان    2                   -                2                 103              -                103           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسپير  غر  805000076 چمتله خوگيان    12               2                 10               934            465            469           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراعل دند  805000077 کزه خوگيان    4                   -                4                 207            38               169           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  االسالمیه  ور منبع العلوم مدرسه اسالیم ذک 805000078 مرکز   خوگيان    3                   -                3                 108              -                108           فعال  دایم   د رسړ

  
و سیمو  ګډ یهابتدائ عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان سنګینه 805000079 سنگینه  خوگيان    7                   -                7                 462            131            331           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  
و سیمو  د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان عبدللا ابن مسعود 805000080 لوچ   خوگيان    2                   -                2                 127            127              -               فعال  جومات  د رسړ

  
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  زبير ابن کعب  805000083 بهار غلیا خوگيان 

هار  زا  چير هار  806000001 حافظان مير   22                 -                22               615            615              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  چير

هار    23                 -                23               788            788              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ماڼو  806000002 ماڼو  چير

هار    55                 -                55               1,641           -                1,641        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  هلیس عمویم زده کړی  لیسه ذکور تريل   806000003 تریل چير

هار    29                 -                29               1,300           -                1,300        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کندی باغ 806000004 کندی باغ  چير

هار    21                 -                21               832            832              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان هدیا خیل 806000005 هدیا خیل چير

هار    20                 -                20               662            662              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان للم  806000006 للمه چير

هار    39                 -                39               1,321         1,321           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه ه کړی  زدعمویم لیسه نسوان شوالن    806000007 شوالنه چير

هار    15                 -                15               484              -                484           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور څلوزی  806000008 څلوزی  چير

هار    15                 -                15               755              -                755           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غالم ډاگ 806000009 غالم ډاگ چير

هار    19                 -                19               541            541              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان مندر خیل  806000010 مندر خیل  چير

هار    12                 -                12               425              -                425           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سپير  جماعت  806000011 سپير  جماعت  چير

هار    28                 -                28               651            651              -               فعال  دایم   یمود تودو س د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ډاگو   806000012 ډاگو  چير

هار  ي  چير ي  806000013 څير   13                 -                13               512            246            266           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور څير

هار  هار  806000014 جمال خان  چير   77                 -                77               1,861           -                1,861        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چير

هار  زا  چير   27                 -                27               584            137            447           فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور دولت زان  مال صاحب  806000015 عظم مير

هار    24                 -                24               640            348            292           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لحفاظ دارا ده کړی یم ز اسال  دارالحفاظ ذکور ماڼو  806000016 ماڼو  چير

هار    17                 -                17               639              -                639           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور غزو کل  806000017 غزو کل  چير

هار    27                 -                27               1,043         1,043           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان دولت زان   806000018 دولت زای  چير

هار    25               2                 23               1,108         1,108           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان تریل 806000019 تریل چير

هار    20                 -                20               782            782              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان فاطمه الزهرا  806000020 غزو کل  چير

هار    26                 -                26               894              -                894           فعال  دایم   مود تودو سی د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور للمه  806000021 للمه چير

هار    11                 -                11               357            357              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کاریزو  806000022 کاریزو اخندزاده گان  چير

هار    8                   -                8                 734            152            582           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردولت آباد كوچر   806000023 فامیل دولت آباد  چير

هار    38                 -                38               1,162           -                1,162        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور هدیا خیل 806000024 هدیا خیل چير

هار    6                   -                6                 450            450              -               فعال  جومات  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  ان رسه قلعه ه نسو متوسط  806000025 قلعه رسخ  چير

هار    9                   -                9                 526            526              -               فعال  دایم   د تودو سیمو و جوند ن متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان  دولت آباد  806000026 فامیل دولت آباد  چير

هار  ۍ چير ی 806000027 پتير   7                   -                7                 192            192              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان پتير

هار    46                 -                46               1,029           -                1,029        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ماڼو  806000028 مانو  چير
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هار    13                 -                13               883              -                883           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دولت آباد  806000029 دولت آباد  چير

هار  ي چير   8                   -                8                 166              -                166           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ي متوسطه ذکور پتير  806000030 پتير

هار    33                 -                33               970              -                970           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شوالن    806000031 شوالنه چير

هار    24                 -                24               952              -                952           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مندر خيل  806000032 مندر خيل چير

هار     چير
   806000033 خلوزان 

  7                   -                7                 239            239              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان خلوزان 

  7                   -                7                 101              -                101           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورموري  806000034 موري  هار ير چ

هار    10                 -                10               278            278              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  ړی عمویم زده ک متوسطه نسوان غالم داك  806000035 غالم داك چير

هار    33                 -                33               1,071         1,071           -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان كندي باغ  806000036 كندي باغ  چير

هار    9                   -                9                 539              -                539           فعال  دایم   ود تودو سیم د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گلدره  806000037 گلدره  چير

هار    15                 -                15               1,315         102            1,213        فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتريل  اتفاق فاميل   806000038 اتفاق فامیل  چير

  10                 -                10               322            322              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سپير  جماعت  806000039 جماعت  هار چير 

هار    10                 -                10               1,014         149            865           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی    ابتدایه ذکورللم  فاميل   806000040 للم  فاميل    چير

هار    7                   -                7                 323              -                323           فعال  فضا ده ازا د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورفاميل  تريل   806000041 فاميل  تريل   چير

هار    28                 -                28               1,765           -                1,765        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دولت زي  806000042 دولت زي چير

هار    7                   -                7                 568            253            315           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتره یک   806000043 تره یک   چير

هار    9                   -                9                 153              -                153           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركندي باغ جنگل 806000045 كندي باغ  چير

هار    7                   -                7                 210            32               178           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ر ابتدایه ذکورلونگه پو  806000046 لونگه پور چير

هار    5                   -                5                 247              -                247           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورداگو  806000047 داگو  چير

هار    4                   -                4                 258            66               192           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگدل  806000048 گرل چير

هار    3                   -                3                 270              -                270           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمندوزو   806000049 غزوکل  چير

هار    5                   -                5                 375            40               335           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمیح الدین فامیل  806000050 الدین فامیل  میح چير

هار     د تودو سیمو ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  ه معلم مرکز حمایوی ذکور تربی 806000051 رسقلعه  چير
  10                 -                10               192            46               146           فعال  موقن 

هار  ی غزه کل  چير خیلو  806000055 سير   3                   -                3                 140            65               75              فعال  ازاده فضا  ود تودو سیم د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان امير

هار    3                   -                3                 232              -                232           فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه رزق للا   806000056 قلعه شیخ  چير

هار    5                   -                5                 316              -                316           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراضغر آباد  806000057 اضغر آباد فامیل  چير

هار    2                   -                2                 262              -                262           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور رسه قلعه  806000058 رسه قلعه  چير

ها   3                   -                3                 227            227              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان قلعه شیخ  806000059 قلعه شیخ  ر چير

هار    2                   -                2                 197              -                197           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه ی عمویم زده کړ  ابتدایه ذکور کاریز  806000060 کاریز  چير

هار    2                   -                2                 185              -                185           ال فع جومات  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورفامیل څلوزان   806000061 څلوزان   چير

هار    3                   -                3                 264              -                264           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحمبل خان  806000062 ترل گن   چير

هار    3                   -                3                 366            366              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان محمد سعید پاچا  806000063 گلدره  چير

هار    2                   -                2                 226            226              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان تریل فامیل   806000066 امیل  ف چير

هار    2                   -                2                 199            199              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان اصغر اباد 806000067 امیل اصغر اباد ف  چير

هار    2                   -                2                 206            206              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  دین فامیل لاابتدایه نسوان میح  806000068 میح الدین فامیل  چير

هار    2                   -                2                 238            238              -               فعال  ازاده فضا  یمودو سد تو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان هاشم خیل 806000069 تریل چير

هار    2                   -                2                 70               70                 -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کندی باغ ځنګل   806000070 کندی باغ ځنګل چير

هار    2                   -                2                 172            172              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان لونگه پور   806000071 لونګه پور چير

هار    2                   -                2                 426            426              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان اتفاق فامیل  806000072 اتقاق فامیل  چير

هار    2                   -                2                 168            168              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان گډل   806000073 ماڼو  چير
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هار    2                   -                2                 185            185              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان څلوزایو فامیل   806000074 څلوزایو فامیل  چير

هار    1                   -                1                 70               70                 -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ائیهابتد عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان موره   806000075 موره  چير

هار    2                   -                2                 184            184              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان مندوزو  806000076 غزو کل  چير

هار    2                   -                2                 159            159              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان کوچر دولت اباد 806000077 پسته تاله چير

هار    2                   -                2                 267            267              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان للم فامیل   806000079 للم فامیل  چير

هار    1                   -                1                 137            24               113           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور شهید ضابط درویش   806000080 شوالنه چير

هار    1                   -                1                 115              -                115           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور شهید مولوی باز محمد   806000081 شوالنه چير

هار  هار  چير   1                   -                1                 124              -                124           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  ی غالم حیدر مدرسه اسالیم ذکور شهید قار  806000082 چيی

هار    1                   -                1                 239              -                239           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  مدرسه  اسالیم اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور شهید معلم احمد  806000083 کندیباغ  چير

  پچير و اگام 
 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور آگام  807000001 موریک   53                 -                53               1,459           -                1,459        فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پچير  807000002 پاس پچير  پچير و اگام    33                 -                33               1,289         242            1,047        فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور استاد نعمان  807000003 گری خیل پچير و اگام    20                 -                20               988            299            689           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  م لیسه ذکور کوز اگا 807000004 صيی سفل  پچير و اگام    33                 -                33               1,542         568            974           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور لند ه خیل 807000005 لند ه خیل   پچير و اگام    29                 -                29               2,086         845            1,241        فعال  دایم   د رسړ

  807000006 تنگی سلیمانخیل پچير و اگام 
 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سلیمان خیل تنگ   12                 -                12               460              -                460           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور فنکزی  807000007 لوره مینه   پچير و اگام      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور یجير سفل)کوز(  807000008 یجير سفله  پچير و اگام    20                 -                20               1,798         580            1,218        فعال  دایم   د رسړ

  پچير و اگام 
 

و سیمو  د نجونو  لیسه ی زده کړ عمویم  لیسه نسوان آگام  807000009 موریک   17                 -                17               962            962              -               فعال  دایم   د رسړ

  پچير و اگام 
 

و سیمو  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور اهل سنت والجماعت  807000010 موریک   7                   -                7                 300              -                300           فعال  جومات  د رسړ

واګام  پچير و اگام  و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور امام ابوحنیفه  807000011 پچير   7                   -                7                 581              -                581           فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچغره  807000012 چغره پچير و اگام    4                   -                4                 170            58               112           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگودره  807000013 گودره پچير و اگام    3                   -                3                 164              -                164           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بامیخیل  807000014 بایم  خيل پچير و اگام    8                   -                8                 567              -                567           فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  ګډ هابتدائی عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگنديري  807000015 گنديري پچير و اگام    4                   -                4                 230            96               134           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركژه یک   807000016 کوز پچير  پچير و اگام     د رسړ
  3                   -                3                 273            127            146           فعال  موقن 

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان بام خيل  807000018 بام خيل پچير و اگام    7                   -                7                 605            605              -               فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرغه 807000019 پنگزي پچير و اگام      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

لنده خيل  807000020 پاس صيی  ام پچير و اگ و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان صيی    د رسړ
  11                 -                11               844            844              -               فعال  موقن 

و سیمو  ګډ ابتدائیه ه کړی عمویم زد ابتدایه ذکورغاش كل   807000022 الند پچير  پچير و اگام    5                   -                5                 428            182            246           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمانوگانو  807000023 مانوگانو  پچير و اگام    5                   -                5                 227            141            86              فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپاس صيی  807000024 پاس صيی  پچير و اگام    5                   -                5                 543              -                543           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمره کال  807000025 مره کال  پچير و اگام    3                   -                3                 145            86               59              فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغال خیل  807000026 پچير پاس  پچير و اگام     د رسړ
  4                   -                4                 594            244            350           فعال  موقن 

و سیمو  ګډ یهابتدائ عمویم زده کړی  کاریگر ابتدایه ذکور   807000027 پاس پچير  پچير و اگام    2                   -                2                 131            66               65              فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورناریان  807000028 ناریان  پچير و اگام    2                   -                2                 178            70               108           فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکنج کل  807000029 کنج کل  پچير و اگام    1                   -                1                 366            165            201           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمیلوه  807000032 حسن خیل پچير و اگام    3                   -                3                 254            142            112           فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  محمد اکيی خان ه ذکور ابتدای 807000033 ازل خیل  پچير و اگام    1                   -                1                 217            53               164           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشیخان بربره  807000034 پاس پچير  پچير و اگام    1                   -                1                 156            35               121           فعال  ازاده فضا  د رسړ
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و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورملک سید گالب  807000035 پاینده خیل  پچير و اگام    1                   -                1                 147            47               100           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحاچی معراج الدین  807000037 غونیحی چینه پچير و اگام    1                   -                1                 87               48               39              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمحمد صدیق 807000038 ماران  پچير و اگام    1                   -                1                 75                 -                75              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتوره بوره  807000039 توره بوره  پچير و اگام    1                   -                1                 97                 -                97              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررسه قلعه  807000040 لعه رسه ق پچير و اگام    1                   -                1                 225            106            119           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان شیخ مال خیل  807000041 خاریک  پچير و اگام      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  ازاده فضا  د رسړ

اګام   پچير و اگام  و سیم ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 807000042 پچير    و د رسړ
  7                   -                7                 129            32               97              فعال  موقن 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورلولو خیل  807000043 کوز پچير  پچير و اگام    2                   -                2                 156            68               88              فعال  ازاده فضا  د رسړ

  53                 -                53               1,714           -                1,714        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سندالدین صدری  809000001 حصارک  رودات 

  29                 -                29               734            734              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  حصارک مزینه  809000002 مزنیه رودات 

زا کل  809000003 برو رودات    10                 -                10               655            251            404           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  ویم زده کړی مع متوسطه ذکور  مير

  39                 -                39               1,159           -                1,159        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور احداد 809000004 حصار شایه  رودات 

  33               1                 32               1,750         1,750           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان احداد 809000005 حصار شایه  رودات 

  26               6                 20               943            943              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان روغانو  809000006 روغانو رودات 

  38                 -                38               1,401           -                1,401        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه زده کړی یم عمو  لیسه ذکور روغانو  809000007 روغان   رودات 

  16                 -                16               509              -                509           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور عبدللا بن مسعود  809000008 روغان   رودات 

  22                 -                22               2,702           -                2,702        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور كمپ حصار شایه  809000009 حصار شایه کمپ  رودات 

  13                 -                13               548              -                548           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زاخیل رودات  809000010 زاخیل رودات 

  2                   -                2                 448            214            234           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور قطرغ   809000011 قطرغ   رودات 

  22                 -                22               684            684              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه کړی عمویم زده   لیسه نسوان کان  809000012 کان  رودات 

  21                 -                21               1,536         657            879           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور میا قمر الدین  809000014 بړو رودات 

  21                 -                21               828            357            471           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سور ډاک  809000015 سور ډاک رودات 

ی  809000016 بړو رودات    27               1                 26               1,000         1,000           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خدیجه الکيی

  45                 -                45               1,177           -                1,177        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه زده کړی یم عمو  لیسه ذکور بړو  809000017 بړو رودات 

  7                   -                7                 576            271            305           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتور بابا  809000018 بږو رودات 

  9                   -                9                 340            197            143           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزانگو کڅ  809000019 زانگو کڅ  رودات 

  6                   -                6                 402            211            191           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچغری  809000020 حصار شایه  رودات 

  13                 -                13               527              -                527           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  وسطه ذکور کوزه قلعه تم 809000021 کوزه قلعه  رودات 

  16                 -                16               1,240         472            768           فعال  م  دای د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بانډه  809000022 بانډه رودات 

  12                 -                12               408            408              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان زاخیل   809000023 زاخیل رودات 

  31                 -                31               889              -                889           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کان  809000024 کان  رودات 

  18               1                 17               1,838         720            1,118        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور هجرت آباد  809000025 هجرت آباد رودات 

  4                   -                4                 111            39               72              فعال  ازاده فضا  سیمو د تودو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررسخ دیوار كوچر   809000026 رسخ دیوار  رودات 

  53                 -                53               2,374           -                2,374        فعال  دایم   ود تودو سیم د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهید وف  للا سمیع  809000027 حصار شایه  رودات 

چی   رودات    5                 3                 2                 296            296              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان وزير محمد گل خان  809000028 قعله مير

  10                 -                10               1,008         553            455           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور كدي  809000029 كدي رودات 

  2                   -                2                 215            101            114           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرغان بابا  809000030 مرغان بابا رودات 

  6                   -                6                 341            148            193           فعال  ازاده فضا  تودو سیمو د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  - ابتدایه ذکوررسخ ديوال 809000031 رسخ ديوال  رودات 

  20               9                 11               1,490         1,490           -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان كمپ حصار شایه   809000032 نسوان كمپ حصار شایه   رودات 
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  36                 -                36               1,322         1,322           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مزینه 809000033 رودات  رودات 

  3                   -                3                 184            56               128           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعمراخان  809000034 خان قلعه  رودات 

  4                   -                4                 435            24               411           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  امان للا خان ابتدایه ذکورغازی  809000036 مزینه رودات 

زا عمراخان  809000038 جبوکل  رودات    4                   -                4                 344            107            237           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمير

  29                 -                29               1,264           -                1,264        فعال  دایم   د تودو سیمو نو د هلکا لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مزین   809000044 مزینه رودات 

  17                 -                17               788            298            490           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ملک محمد بابا  809000045 حصارشایه  رودات 

  26                 -                26               1,150         461            689           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قطرغ   809000046 قطرغ   رودات 

   تودو سیمو د  د هلکانو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 809000047 نداره  رودات 
  7                   -                7                 99               84               15              فعال  موقن 

  1                   -                1                 307            103            204           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزمان خان  809000048 توربابا  رودات 

  11                 -                11               693            693              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان موالنا عبدالرحیم  809000049 بدیال رودات 

  2                   -                2                 134            56               78              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور رسه قلعه  809000050 قطر رودات 

ت عمر فاروق رض   اسالیممدرسه   809000053 حصارشایه  رودات    3                   -                3                 512              -                512           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  ذکور حرص 

  7                   -                7                 602            218            384           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ائیهابتد عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورملک ول   809000055 حصارک  رودات 

چی  رودات  محمد عدل  809000059 قلعه مير   4                   -                4                 299              -                299           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراجير

  1                   -                1                 357            145            212           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ان ابتدایه ذکورموس خ 809000060 حصارشایه  رودات 

چی  809000061 مزینه رودات    2                   -                2                 311            150            161           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور قلعه مير

خان  809000062 مینه شهیدانو  رودات    1                   -                1                 498            207            291           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراکيی

  17                 -                17               715              -                715           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو هلکانو  د  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مولوی عبدالرحیم  809000066 کان  رودات 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  لطف للا بابا 809000069 حصارشایه  رودات      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د رسړ

  36                 -                36               2,312         169            2,143        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور که  810000001 مرکز ولسوال  اچير  

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پیښه 810000002 پيښه  اچير     19                 -                19               2,033         322            1,711        فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ډګ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور اسد خیل  810000003 اسد خیل اچير     10                 -                10               639            206            433           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بانډر  810000004 بانډر اچير     18                 -                18               898            156            742           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  10                 -                10               249            38               211           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور معروف چینه 810000005 معروف چینه  اچير  

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وچ کوت  810000006 کوټ وچ   اچير     16                 -                16               1,102         195            907           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  13                 -                13               406            154            252           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور لوچ   810000007 لوچ   اچير  

  810000008 مامند  اچير  
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمامند تنگ   8                   -                8                 636            214            422           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خاندره  810000009 مامند مکړنه  اچير     8                   -                8                 720            354            366           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ئیهابتدا عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور خروی  810000010 وه مامند خر  اچير     4                   -                4                 275            71               204           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  16                 -                16               1,454         98               1,356        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید گل اضغر  810000011 عبدالخیل اچير  

  13                 -                13               1,398           -                1,398        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور قاری عبدللا 810000012 عبدالخیل اچير  

ل  اچير   و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اچير   810000013 تریل رسر   35                 -                35               3,043         1,157         1,886        فعال  دایم   د رسړ

  21                 -                21               896            247            649           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چهل گزی  810000014 چهل گزی  اچير  

  اچير  
 

و سیمو  ګډ متوسطه  ړی عمویم زده ک متوسطه ذکور مست بابا  810000015 مامند موریک   8                   -                8                 587            157            430           فعال  ازاده فضا  د رسړ

    اچير  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمیاچی  810000016 میاچی پن    4                   -                4                 288            107            181           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باغدره  810000017 عبدالخیل باغدره اچير     7                   -                7                 396            87               309           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باندر ځري  810000018 باندر ځري  اچير     10                 -                10               615              -                615           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  6                   -                6                 480            115            365           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  طه ذکور بانډر خوله وسمت 810000019 باندر اچير  

  24                 -                24               1,249           -                1,249        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ده رسک  810000020 ده رسک  اچير  
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و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مامند سور کمر  810000021 سور کمر  اچير     12                 -                12               660            179            481           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور عبدالرحمن بن عوف  810000022 پیښه  اچير     5                   -                5                 967            303            664           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکنډر  810000023 پښ ی کنډر  اچير     5                   -                5                 677            194            483           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  5                   -                5                 632            219            413           فعال  ازاده فضا  و سیمو رسړ د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگردی  810000024 گردی اچير  

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچینو کل  810000025 صندوق اچير     4                   -                4                 473            164            309           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  6                   -                6                 561            105            456           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدالخیل انځر  810000026 انڅر  اچير  

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباندر وریا خول  810000027 باندر وریا خول  اچير     5                   -                5                 410            158            252           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  5                   -                5                 863            313            550           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  الخلیل  اش خیل عبد  متوسطه ذکور  810000028 عبدالخیل  اچير  

  6                   -                6                 907            408            499           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمال عظیم تاالب  810000029 کوشتل اچير  

وخیل 810000030 ده رسک  اچير     9                   -                9                 683              -                683           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور پير

  4                   -                4                 217            26               191           فعال  ا ازاده فض د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورده رسک راغه كل   810000031 راغه کل  اچير  

و خیل اچير   و خیلو كل   810000032 شير   6                   -                6                 350            121            229           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشير

   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  خوړ متوسطه ذکور پښ ی  810000033 پښ ی خوړ  اچير  
  10                 -                10               648              -                648           فعال  موقن 

  6                   -                6                 631            134            497           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور میدانک  810000034 میدانک اچير  

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمامند راغه 810000035 راغه اچير     5                   -                5                 595            269            326           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورانار گوسر عبدال خيل 810000036 انار گوسر  اچير     5                   -                5                 721            206            515           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  قطارتوت  810000037 پیښه  اچير  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپيښر   5                   -                5                 335            91               244           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ یهدائابت عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپاندرلنډی  810000039 پاندر لنډی اچير     4                   -                4                 385            99               286           فعال  ازاده فضا  د رسړ

ه  اچير     5                   -                5                 442            181            261           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عل شير  810000040 قومير 

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور اسامه بن زيد  810000047 مركز  اچير     5                   -                5                 827              -                827           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپیښه پا خیل 810000050 پښه  اچير     3                   -                3                 438            84               354           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکرکن   810000051 کرکن   اچير     4                   -                4                 208            90               118           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  4                   -                4                 518            200            318           فعال  ازاده فضا  تودو سیمو د  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعبدالخیل چینه 810000054 عبدالخیل اچير  

  5                   -                5                 373            115            258           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشیخان   810000055 وچکوټ شیخان  اچير  

  4                   -                4                 557            252            305           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخادی راغه  810000057 خادی راغه  اچير  

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررسبند 810000058 تنگی  اچير     5                   -                5                 374            113            261           فعال  ازاده فضا  د رسړ

   د تودو سیمو د هلکانو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  معلممرکز حمایوی ذکور تربیه  810000059 قلعه شایه  اچير  
  7                   -                7                 93                 -                93              فعال  موقن 

  29                 -                29               1,333         319            1,014        ال عف دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نازیان  811000001 سم قلعه  نازيان 

  19                 -                19               1,058           -                1,058        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رسو نی  811000002 رسو نی مالخیل   نازيان 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ترخه  811000003 ترخو  نازيان    9                   -                9                 608            181            427           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسپینه ژی  811000004 سپینه ژی  نازيان    6                   -                6                 611            274            337           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کڅونه  811000005 کڅونه نازيان    4                   -                4                 550            260            290           فعال  مہیخ د رسړ

ناو  نازيان  ناو  811000006 نښي  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنښي    3                   -                3                 677            225            452           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورماری  811000007 ماری  نازيان    5                   -                5                 543            222            321           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورلعل منډی  811000008 نډی  لعل م نازيان    6                   -                6                 613            208            405           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورابدال خوله  811000010 ابدال  نازيان    2                   -                2                 514            203            311           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمندن   811000011 مندن   نازيان    3                   -                3                 543            218            325           فعال  خیمہ د رسړ

  9                   -                9                 746            180            566           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کوزه لنډی   811000012 کوزه لنډی  نازيان 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورللم بارو خوله  811000013 للم  ان نازي   7                   -                7                 830            339            491           فعال  خیمہ د رسړ
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  9                   -                9                 943            93               850           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ طه وسمت عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بره لنډی  811000014 بره لنډی نازيان 

  نازيان 
 

  811000015 الړه خوریک
 

  5                   -                5                 605            284            321           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان الړه خوریک

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمیلوه  811000016 میلوه  نازيان    4                   -                4                 346            115            231           فعال  خیمہ د رسړ

ې  نازيان  و   811000017 بالير    3                   -                3                 709            271            438           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربالير 

   د تودو سیمو د هلکانو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  معلم مرکز حمایوی ذکور تربیه 811000018 رسونی   نازيان 
  7                   -                7                 114              -                114           فعال  موقن 

و سیمو  ګډ بتدائیها عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربره میلوه  811000020 بره میلوه نازيان    1                   -                1                 304            161            143           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتپو  811000021 تپو نازيان    2                   -                2                 323            159            164           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباده خیل  811000022 باده خیل نازيان    2                   -                2                 269            128            141           فعال  خیمہ د رسړ

  2                   -                2                 369            53               316           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکورشهید نور احمد   811000023 مرکز   نازيان 

  2                   -                2                 358            176            182           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ائیهابتد عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکخ مورچل  811000024 کخ مورچل  نازيان 

  4                   -                4                 341            185            156           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکچکول لمښ  811000025 کچکول لمښ  نازيان 

  8                   -                8                 620            620              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان رسونی   811000026 رسونی  نازيان 

محمدخان   811000027 غرنی لندی  نازيان    1                   -                1                 321            120            201           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمرحوم خير

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  قصابه ه ذکور ابتدای 812000002 قصابه دور بابا   5                   -                5                 272            72               200           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور چنار  812000003 چنار  دور بابا   9                   -                9                 419            122            297           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسور کنډو  812000004 سور کنډو  دور بابا   7                   -                7                 263            106            157           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورانځر  812000005 انځر کل  دور بابا   6                   -                6                 232            76               156           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شولگر  812000006 شولگر  دور بابا   11                 -                11               812            217            595           فعال  دایم   د رسړ

ی  دور بابا و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دور بابا  812000007 حسير   17                 -                17               998            180            818           فعال  دایم   د رسړ

  16                 -                16               1,348         362            986           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شمشاد  812000008 گړ كوه  دور بابا

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغاس ی  812000009 غاس ی  دور بابا   3                   -                3                 110            44               66              فعال  خیمہ د رسړ

  3                   -                3                 207            104            103           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  د ابتدایه نسوان دربن 812000010 دربند دور بابا

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوروچه لیگډه  812000012 وچه لیگډه دور بابا   3                   -                3                 265            121            144           فعال  دایم   د رسړ

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کوز دربند  812000013 کوز دربند دور بابا
  10                 -                10               1,728         611            1,117        فعال  موقن 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور برڅڅونی  812000014 یرڅڅونی  دور بابا   7                   -                7                 474            177            297           فعال  دایم   د رسړ

  دور بابا
 

ونگ ړ  با 812000015 رسر
 

ونگ ړ و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه ذکوررسر   3                   -                3                 219            101            118           فعال  خیمہ د رسړ

  5                   -                5                 264            141            123           ال فع خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربربوری  812000016 بربوری دور بابا

  5                   -                5                 189            99               90              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتوده چینه  812000017 توده چینه  دور بابا

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور دور بابا  812000018 زیارت  دور بابا   3                   -                3                 287            118            169           فعال  جومات  د رسړ

  3                   -                3                 96               34               62              فعال  خیمہ د تودو سیمو ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردروی چینه  812000019 دروی چینه  دور بابا

  4                   -                4                 585            239            346           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ووروکو ابتدایه ذکوربره گ 812000020 بره گووروکو  دور بابا

  دور بابا
 

  812000021 حوساچینگ
 

  2                   -                2                 157            88               69              فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحوساچینگ

  دور بابا
 

  812000022 غوزیک
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغوزیک   5                   -                5                 274            86               188           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعمرخیله  812000023 عمرخیله دور بابا   5                   -                5                 199            69               130           فعال  دایم   د رسړ

  خيل
  23                 -                23               1,431         200            1,231        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  محمد افضل خان شینواری لیسه ذکور غازی  813000001 غن  خیل ( شينوار )غن 

  خيل (
  11                 -                11               367              -                367           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ت خان مومند  متوسطه ذکور سعاد  813000002 گالن   شينوار )غن 

  خيل (
  26                 -                26               1,965         431            1,534        فعال  دایم   و سیمود تود ګډ لیسه عمویم زده کړی  (  28لیسه ذکور جوی )  813000003 ( کانال مارکوه  28جوی )  شينوار )غن 

  خيل (
  18                 -                18               2,258         815            1,443        فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مرحوم باش الدین آخند زاده 813000004 گالن  چوک  شينوار )غن 

  خيل (
  30                 -                30               1,625         374            1,251        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گالیه  813000005 گالیه  شينوار )غن 
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  خيل (
  13                 -                13               552            128            424           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور انار باغ 813000006 انار باغ شينوار )غن 

  خيل (
  22                 -                22               1,798         160            1,638        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  ( 26لیسه ذکور جوي ) 813000007 ( 26جوی )  شينوار )غن 

  خيل (
  15                 -                15               907            340            567           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سیاه چوب  813000008 سیاه چوب  شينوار )غن 

  خيل (
  45                 -                45               3,078         364            2,714        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مارکوه  813000009 مارکوه  شينوار )غن 

  خيل (
  45                 -                45               2,188           -                2,188        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور الفتح  813000010 شير گړ  شينوار )غن 

  خيل (
ړ  شينوار )غن  ت بالل  813000011 شير گير   13                 -                13               583              -                583           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور حرص 

  خيل (
  12                 -                12               754            205            549           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ( 25ابتدایه ذکورجوی ) 813000012 ( 25وی )ج شينوار )غن 

  خيل (
  8                   -                8                 339              -                339           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  یم زده کړی اسال  مدرسه اسالیم ذکور مال عباس آخند 813000013 گالیه  شينوار )غن 

  خيل (
  6                   -                6                 605            136            469           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ( 27ابتدایه ذکورجوي ) 813000014 27جوی  شينوار )غن 

  خيل (
  7                   -                7                 748            204            544           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ( 29ابتدایه ذکورجوی ) 813000015 ( 29جوی ) شينوار )غن 

  خيل (
  6                   -                6                 646            60               586           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید مير ول  813000016 لوچ  سیمه  شينوار )غن 

  خيل (
  5                   -                5                 372            162            210           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورذاخیل 813000017 گالیه  شينوار )غن 

  خيل (
گړ  813000018 غن  خیل شينوار )غن    13                 -                13               806            806              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شير

  خيل (
  8                   -                8                 777            114            663           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکاټیل  813000019 کاټیل  شينوار )غن 

  خيل (
  4                   -                4                 232              -                232           فعال  ا ازاده فض د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید عبدالرب  813000020 ګالیه نوآباد   شينوار )غن 

  خيل (
  3                   -                3                 362            127            235           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان وزیر محمد اکيی خان  813000021 مركز  شينوار )غن 

  خيل (
   د تودو سیمو ګډ دارالمعلمير   د ښوونکو روزنه  دارالمعلمير  ذکور اساس  813000022 مارکوه   شينوار )غن 

  17                 -                17               277            63               214           فعال  موقن 

  خيل (
  2                   -                2                 399            102            297           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه کړی   عمویم زده ابتدایه ذکوروکیل محمد اعظم 813000023 داگه شينوار )غن 

  خيل (شينوار )غ
  3                   -                3                 581            176            405           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسپير  غر  813000024 ویاله  27 ن 

  خيل (
  5                   -                5                 697            227            470           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  بابا ابتدایه ذکورحمزه  813000025 ویاله  27 شينوار )غن 

  خيل (
  5                   -                5                 785            202            583           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید رسدار محمد داود   813000026 ویاله  25 شينوار )غن 

  خيل (
  2                   -                2                 461            67               394           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپاچا خان  813000030 26جوی  شينوار )غن 

  خيل (
  1                   -                1                 250            129            121           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان عبدالحمید آخند زاده 813000031 وکیل خان محمد گل گالیه  شينوار )غن 

  خيل (
  1                   -                1                 290            63               227           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورملنگ جان  813000032 ودانه  26جوی  شينوار )غن 

  خيل (
  1                   -                1                 210            94               116           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ایه ذکورول جان آخند زادهابتد 813000033 گالیه  شينوار )غن 

  خيل (شينوا
کر  ر )غن    1                   -                1                 161            47               114           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسید بهرام شاه  813000034 شير

  خيل (
  1                   -                1                 307            101            206           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان بهرام آخند زاده 813000035 فارم گالیه  25جوی  شينوار )غن 

  خيل (
  2                   -                2                 106              -                106           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  باسمدرسه اسالیم ذکور عبدللا بن ع 813000044 مرکز غن  خیل  شينوار )غن 

  خيل (
    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د تودو سیمو کانو د هل اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  اعمار الدین پادشاه  813000046 کاتیل  شينوار )غن 

  1                   -                1                 291            133            158           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکمه ډكه  814000001 کمه ډكه  مهمند دره

  43                 -                43               2,906         416            2,490        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گردی غوث  814000002 گردی غوث مهمند دره

  20                 -                20               754            302            452           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بیله 814000003 بیله  مهمند دره

  19                 -                19               1,418         1,418           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  ول لیسه نسوان الندی باس 814000004 باسول  مهمند دره

  مهمند دره
 

   تودو سیمود  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور عبدللا ابن المبارک  814000005 غزیک
  7                   -                7                 462              -                462           فعال  موقن 

  مهمند دره
 

  7                   -                7                 415            224            191           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوالله  814000006 غزیک

  53                 -                53               2,781         485            2,296        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور هزار ناو  814000007 هزار ناو  مهمند دره

  42                 -                42               2,243           -                2,243        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ایمل خان  814000008 باسول  ند درهمهم

  8                   -                8                 349            86               263           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  ه کړی عمویم زد متوسطه ذکور الندی لنډی  814000009 الندی لنډی مهمند دره

  17                 -                17               1,220         306            914           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دامان هزار ناو  814000010 دامان هزارناو  مهمند دره
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  20                 -                20               1,679         189            1,490        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ډکه  814000012 ډکه  مهمند دره

  21                 -                21               1,772         457            1,315        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور اتمانزی  814000013 گرد غوث  مهمند دره

  27                 -                27               1,509           -                1,509        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه  زده کړی عمویم لیسه ذکور الندی باسول  814000014 باسول  مهمند دره

  14                 -                14               948            177            771           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور عل جان قلعه  814000015 باسول  مهمند دره

  3                   -                3                 89               32               57              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپاینده خاک  814000016 پاینده خاک مهمند دره

  814000017 هزارناو  مهمند دره
 

  6                   -                6                 270            102            168           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورڅاه یک

  4                   -                4                 301            124            177           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسپير  پل 814000018  پلسپير   مهمند دره

   د تودو سیمو ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 814000019 مركز  مهمند دره
  9                   -                9                 170            42               128           فعال  موقن 

  6                   -                6                 508            154            354           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمنگل كل    814000020 گردي غوث مهمند دره

  3                   -                3                 426            192            234           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورميا پاچا  814000021 ميا پاچا  مهمند دره

  9                   -                9                 661            281            380           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردامن باسول  814000022 باسول دامان  مهمند دره

يگرد مهمند دره ي  814000023 ي غوث باديي     12                 -                12               981            308            673           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور باديي  

    مهمند دره
 

   814000024 خت یک
 

  5                   -                5                 254            63               191           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ هابتدائی عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخت یک

  6                   -                6                 557            181            376           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباروخان  814000025 هزار ناو  مهمند دره

  6                   -                6                 403            173            230           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباغ بابا  814000026 هزار ناو  مهمند دره

  4                   -                4                 215            215              -               فعال  جومات  د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  فاطمه الزهرا  مدرسه اسالیم نسوان  814000027 مرکز   مهمند دره

  20               3                 17               914            914              -               فعال  ازاده فضا  و سیمود تود د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان ایمل خان  814000028 ندارد ند درهمهم

  مهمند دره
 

  5                   -                5                 401            105            296           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغوړیک  814000029 غوزیک

  5                   -                5                 474            194            280           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخاوری   814000031 لویه ډکه مهمند دره

  مهمند دره
 

  814000032 غزیک
 

  28                 -                28               1,601         329            1,272        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غزیک

  5                   -                5                 270              -                270           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  الندی باسول دارالحفاظ ذکور  814000033 الندی باسول  مهمند دره

  22                 -                22               1,394           -                1,394        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غازی زین خان مومند  815000001 لعل پوره  لعل پور 

  18                 -                18               618              -                618           فعال  دایم   تودو سیمود  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور گلډاگ  815000002 گلډاگ لعل پور 

  18                 -                18               498            498              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان چکنور  815000003 چکنور  لعل پور 

  25                 -                25               1,408           -                1,408        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چکنور  815000004 چکنور  لعل پور 

  8                   -                8                 372              -                372           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور لعل پور  815000005 مرکز لعل پور  ل پور لع

  5                   -                5                 262            51               211           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  سده ابتدایه نسوان  815000006 سده لعل پور 

  9                   -                9                 376              -                376           عال ف ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شاه کون   815000007 شاه کون   لعل پور 

   لعل پور 
  8                   -                8                 242            69               173           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رحمن    815000008 رحمن 

  3                   -                3                 126            126              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان گل داك  815000009 گل داگ  لعل پور 

آباد 815000010 ز مرک لعل پور    10                 -                10               682            682              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شير

  2                   -                2                 58               21               37              فعال  جومات  سیمو د تودو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربيله  815000011 بيله  لعل پور 

  5                   -                5                 188            91               97              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوروره لعلپوری  815000012 وره لعلپوره لعل پور 

  3                   -                3                 187            77               110           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربررسبند  815000017 رسبند لعل پور 

  3                   -                3                 94               10               84              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان ورسک  815000018 ورسک  لعل پور 

  7                   -                7                 369            114            255           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ورگرداوی  ابتدایه ذک 815000020 گرداوی لعل پور 

  7                   -                7                 261            116            145           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورڅمڅو  815000022 چکنور  لعل پور 

  2                   -                2                 62               24               38              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغونډی   815000023 غونډی لعل پور 

  3                   -                3                 204            75               129           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوزرسبند  815000024 کوز رسبند لعل پور 
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  3                   -                3                 306              -                306           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور چکنور مالصاحب  815000025 چکنور  لعل پور 

  43                 -                43               1,982           -                1,982        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه زده کړی عمویم  لیسه ذکور عبدالحمید مهمند  816000001 مرکز ولسوال  گوشته

  32                 -                32               1,568         584            984           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رس بند 816000002 رس بند  گوشته

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور سالال  816000003 سالال گوشته   4                   -                4                 272            120            152           فعال  دایم   د رسړ

    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورللا خیل  816000004 للا خیل گوشته

 بابا نميی ) ابتدا 816000005 دوړ خیل گوشته
  8                   -                8                 395            156            239           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ( 1یه ذکورصوف 

  14                 -                14               839            347            492           فعال  دایم   ود تودو سیم ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زیارت ډاگ  816000006 زیارت ډاگ گوشته

  7                   -                7                 269            114            155           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور راغه  816000007 راغه گوشته

  9                   -                9                 556            203            353           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان هوکړی   816000008 ماما خیل  گوشته

  8                   -                8                 400            182            218           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورزوړ كل  816000009 ماما خیل  گوشته

  18                 -                18               936            404            532           فعال  یم  دا د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بیله احمدی  816000010 بیله  گوشته

 بابا نميی )  816000011 دوړ خیل گوشته
  5                   -                5                 246            82               164           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ( 2ابتدایه نسوان صوف 

  8                   -                8                 378            141            237           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کرونده  816000012 کرونده گوشته

  15                 -                15               1,418         1,418           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان مال رحمت بابا  816000013 خویزی تهگوش

  15                 -                15               1,071         406            665           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ سطه متو  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ورسک  816000014 کندی ورسک  گوشته

  8                   -                8                 687            396            291           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  گوشن    816000015 گوشته گوشته

  4                   -                4                 342            166            176           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان تورکان     816000016 تورکان    گوشته

ی  تهگوش ی  816000017 څير   3                   -                3                 157            53               104           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  - ابتدایه ذکورڅير

  3                   -                3                 167            71               96              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکان    816000018 کان    گوشته

  2                   -                2                 71               25               46              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کجوری  816000019 کجوری  گوشته

  13                 -                13               831            414            417           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان ګوشته  816000020 ارچ   گوشته

  گوشته
 

  816000021 موریک
 

  5                   -                5                 146            47               99              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورموریک

  8                   -                8                 710            302            408           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه ده کړی عمویم ز  ابتدایه ذکورداگ  816000023 داك كل   گوشته

  8                   -                8                 508            164            344           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور گوشته  816000024 داگ گوشته

  7                   -                7                 640            255            385           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه زان   816000025 داگ کل  شتهگو 

   د تودو سیمو ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  تربیه معلممرکز حمایوی ذکور  816000028 باغ  بند گوشته
  5                   -                5                 191            48               143           فعال  موقن 

   كوټ 
  22                 -                22               1,655         1,655           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان چهاردیه  817000001 چهار دیه  بن 

   كوټ 
  60                 -                60               3,043           -                3,043        فعال  م  دای د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور چهاردیه  817000002 چهاردی  بن 

   كوټ 
  34                 -                34               1,934           -                1,934        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور باریکاب  817000003 باریکاب  بن 

   كوټ 
  16                 -                16               675              -                675           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور بن  کوټ  817000004 بن  کوټ  بن 

   كوټ 
  13                 -                13               538            115            423           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور فارم غاری آباد 817000005 قصبه فارم  بن 

   كوټ 
  31                 -                31               2,162           -                2,162        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ور ومشوان  لیسه ذکور الچپ 817000006 الچپور ومشوان   بن 

   كوټ 
  22                 -                22               1,500         1,500           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بن  کوټ  817000007 مرکز ولسوال  بن 

   كوټ 
  21                 -                21               1,339         245            1,094        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ډاگه   817000008 ډاگه بن 

   كوټ 
  36                 -                36               1,837         322            1,515        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  (  23لیسه ذکور جوی )  817000009 23جوی  بن 

   كوټ 
  76                 -                76               4,433           -                4,433        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  بن  کوټ  لیسه ذکور  817000010 بن  کوټ  بن 

   كوټ 
  34                 -                34               1,809         49               1,760        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور انبار خانه  817000011 انبار خانه  بن 

   كوټ 
  23                 -                23               1,292         410            882           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تکیه گړی  817000012 تکیه گړی بن 

   كوټ 
  18                 -                18               1,093         261            832           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دوران  کوچیان للمه  817000013 للمه کوډی بن 
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   كوټ 
  17                 -                17               838            136            702           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کپتان بابا 817000014 کړباوه بن 

   كوټ 
  10                 -                10               950            485            465           فعال  دایم   دو سیمود تو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دوهم فارم  817000015 دوهم فارم  بن 

   كوټ 
  10                 -                10               594            185            409           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباری کاب  817000016 باری کاب  بن 

   كوټ 
  3                   -                3                 316            95               221           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید حبیب جان  817000017 فارم چهارم  بن 

   كوټ 
  5                   -                5                 304            100            204           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید حکیم خان  817000018 خواجه گان  بن 

   كوټ 
بان   بن    6                   -                6                 659            210            449           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ورتور خیلابتدایه ذک 817000019 شير

   كوټ 
  11                 -                11               846            186            660           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور روزی خان  817000020 باریمال درگ  بن 

   كوټ 
  8                   -                8                 808            252            556           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورلورن    817000021 نورنم  بن 

   كوټ 
  17                 -                17               582            206            376           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورگندیان   817000022 گندیان   بن 

   كوټ 
  4                   -                4                 378            36               342           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید ناصخان کوچر  817000023 ډاگباریکاب  بن 

   كوټ 
  9                   -                9                 807            807              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  یم زده کړی عمو  متوسطه نسوان انبار خانه  817000024 انبار خانه  بن 

   كوټ 
  5                   -                5                 446            149            297           فعال  ضا ازاده ف د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركوچر  زمان خيل  817000025 زمان خيل  بن 

   كوټ 
  6                   -                6                 344            134            210           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورننی خیلو  817000028 لورین بن 

   كوټ 
  6                   -                6                 522            245            277           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید نادرخان  817000029 اسد خیل بن 

   كوټ 
  5                   -                5                 551            268            283           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنوی لخن   817000030 نوی لخن   بن 

   كوټ 
  4                   -                4                 218            76               142           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورجندی  817000031 جندی بن 

   كوټ 
  6                   -                6                 604            222            382           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسه پان   817000032 سه پان   بن 

   كوټ 
  7                   -                7                 514            171            343           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردامان  817000033 سه پان  دامان  بن 

   كوټ 
  6                   -                6                 446            162            284           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررسونی  817000034 رسونی  بن 

   كوټ 
 شهید  بن 

 
 شهید بابااب 817000035 ریگ

 
  8                   -                8                 504            199            305           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه ذکورریگ

   كوټ 
  6                   -                6                 390            182            208           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید دوست محمد  817000036 حاجیان  بن 

   كوټ 
  5                   -                5                 400            64               336           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورراغه کل  817000037 باریکاب  بن 

   كوټ 
  11                 -                11               778            320            458           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسپير  خور  817000038 سپير  خور  بن 

   كوټ 
  7                   -                7                 381            73               308           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکوز مشوان   817000039 کوز مشوان   بن 

   كوټ 
  8                   -                8                 702            255            447           فعال  اده فضا از  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورالچپورغوه غاره  817000040 الچپورغوه غاره  بن 

   كوټ 
  1                   -                1                 236            20               216           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ئیهابتدا عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسلطان خیل  817000042 سلطان خیل  بن 

   كوټ 
  10                 -                10               818            818              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان باریک آب  817000043 باریک آب  بن 

   كوټ 
  4                   -                4                 271            91               180           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربابا نواز خان  817000045 سپير  خور  بن 

   كوټ 
  5                   -                5                 432            157            275           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید عبدالحبیب  817000046 سه پای  بن 

   كوټ 
  1                   -                1                 204            99               105           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید سکندر خان  817000047 ل پنجم بروک نواق بن 

   كوټ 
  4                   -                4                 250            115            135           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه یم زده کړی عمو  ابتدایه ذکوراحمد خیل  817000048 احمد خیل  بن 

   كوټ 
  4                   -                4                 354            147            207           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغازی اباد  817000050 غازی اباد بن 

   كوټ 
  1                   -                1                 70               30               40              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور غالم حسن بابا 817000051 دب کل  بن 

  35               5                 30               1,312         1,312           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  محمد موس شفیق   818000003 ککل باجوری  کامه 

  43               1                 42               2,068         755            1,313        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مولوی خدا دوست  818000005 کندی  امه ک

زا خیل  کامه  زا خیل  818000006 مير   26                 -                26               1,349         469            880           فعال  دایم   تودو سیمود  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مير

  11                 -                11               212            15               197           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور توتگی  818000007 توتگ  کامه 

  17                 -                17               757            251            506           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور نادرخان مهمند  818000008 کرداب کامه 

  34                 -                34               1,530         543            987           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بازید خیل  818000010 بازید خیل کامه 
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  18                 -                18               877              -                877           فعال  ایم  د د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور ماما خیل 818000011 ماما خیل   کامه 

آقا مجددی   818000013 گج کامه    32                 -                32               1,005         364            641           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شير

  22               5                 17               830            830              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سنگر رسای  818000014 کامه خاص  کامه 

  25               1                 24               1,445         616            829           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان جمال  818000015 جمال  کامه 

 علیا کامه 
 

  24                 -                24               1,366         457            909           فعال  دایم   د تودو سیمو ډګ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مولوی محمد ابراهیم کاموی  818000016 داریک

ړ گړ  818000017 شير گړ  کامه    50                 -                50               2,620         851            1,769        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شير

  26                 -                26               1,122         233            889           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ذاخیل  818000018 ذاخیل  کامه 

ت عمرفاروق مدرس 818000019 کندیها کامه    8                   -                8                 183              -                183           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  ه اسالیم ذکور حرص 

ين دل  کامه  ين دل  818000020 ملك رسر   11                 -                11               505            192            313           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  ی عمویم زده کړ  متوسطه ذکور ملك رسر

  35                 -                35               1,839           -                1,839        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سید رسور قادری  818000024 گهیک  کامه 

خان  818000026 ماماخیل  کامه    14                 -                14               435            435              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان معلم محمد اکيی

  64               1                 63               2,960           -                2,960        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلعه اخند  818000027 مستعل  کامه 

  7                   -                7                 637            266            371           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  مسلم آبادابتدایه نسوان  818000028 مسلم آباد  کامه 

  12                 -                12               919            360            559           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان مولوی شمس الرحمن کاموی 818000029 گج نوآباد کامه 

  8                   -                8                 492            223            269           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوریاری بیل  818000030 بیله یاری  کامه 

  50                 -                50               2,082           -                2,082        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور محمد موس شفیق  818000031 ککل باجوری  کامه 

  22                 -                22               1,159           -                1,159        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ده غازی 818000032 ده غازی کامه 

   د تودو سیمو د نجونو  حمایوی مرکز  ونکو روزنه د ښو  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 818000033 کامه   کامه 
  5                   -                5                 120            120              -               فعال  موقن 

  5                   -                5                 335              -                335           فعال  دایم   سیمو د تودو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور محمد حسن ولسمل  818000034 ګهیک   کامه 

   د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور قریه ده طاهر   818000035 مرکز   کامه 
  5                   -                5                 221            127            94              فعال  موقن 

  8                   -                8                 423            148            275           فعال  جومات  د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور ده غازی توحید بانده  818000036 مرکز   کامه 

  8                   -                8                 552            238            314           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورهزاربیگ  818000037 هزاربیگ کامه 

  37                 -                37               1,688           -                1,688        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ور مراد عل  لیسه ذک 818000038 قندهار  کامه 

  15                 -                15               390              -                390           فعال  جومات  د تودو سیمو نو د هلکا دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور موالنا فضل للا فیاض  818000039 سنگررسای  کامه 

  13                 -                13               532            532              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان ده غازی 818000040 ده غازی کامه 

  35               4                 31               1,481         1,481           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قلعه اخند  818000041 مسعل  کامه 

  6                 2                 4                 558            271            287           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمحمد عل لونگير   818000042 نواباد کامه 

  19                 -                19               897            897              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه زده کړی عمویم  لیسه نسوان مراد عل   818000045 قندهاری  کامه 

  2                   -                2                 119            48               71              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مولوی عباس   818000046 کتل کامه 

    -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  جامعه مولوی عباس   818000049 باجوری   کامه 

ت ابوبکر"رض"  818000050 متاخیل   کامه      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه حرص 

  28               5                 23               1,093         1,093           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان امله  820000001 امله  دره نور

  23                 -                23               809              -                809           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردره نور  820000002 قلعه شایه  دره نور

  29                 -                29               658              -                658           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دره نور  820000003 قلعه شایه  دره نور

  25               9                 16               790            790              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قلعه شایه  820000004 قلعه شایه  دره نور

  17                 -                17               618            111            507           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان حقانیه  820000005 جنجپور  دره نور

  17                 -                17               405              -                405           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بر کوټ  820000006 کشمند قلعه وردره ن

  13               1                 12               268            268              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  ی عمویم زده کړ  متوسطه نسوان بر کوټ  820000007 کشمند قلعه دره نور

  15                 -                15               364            96               268           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور شهید محمود شاه  820000008 سفر قلعه  دره نور
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و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردودرک  820000009 دودرک دره نور   6                   -                6                 147            42               105           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور رسوړ  820000010 رسوړ  دره نور   10                 -                10               277            54               223           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  گل ابتدایه ذکورجان شی 820000011 جان شیگل  دره نور   6                 1                 5                 188            101            87              فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور وایگل  820000012 وایگل  دره نور   15                 -                15               460            35               425           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور دشمير بابا  820000013 سي    دره نور   25                 -                25               1,004           -                1,004        فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور مجگنډول   820000014 مجگنډول  دره نور   15                 -                15               755            103            652           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  کندک شیمل متوسطه نسوان   820000015 کندک شیمل دره نور   10                 -                10               432            221            211           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراتران  820000016 اتران  دره نور   11                 -                11               523            250            273           فعال  دایم   د رسړ

وتا  دره نور و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سي    820000017 عمر قلعه رسر   22                 -                22               774              -                774           فعال  دایم   د رسړ

  41                 -                41               1,473           -                1,473        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور امله   820000018 امله  دره نور

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  کورشکیال ابتدایه ذ  820000019 شکیال  دره نور   13                 -                13               659            274            385           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شیمل  820000020 شیمل دره نور   12                 -                12               490            154            336           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان لغایک  820000021 لغایک دره نور   10                 -                10               432            232            200           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان بمبه کوت  820000022 بمبه کوت  دره نور   8                   -                8                 539            373            166           فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  دایه نسوان عمر قلعه ابت 820000025 عمر قلعه  دره نور   6                   -                6                 404            384            20              فعال  خیمہ د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان چوال  820000027 چوال  دره نور   4                   -                4                 191            73               118           فعال  اده فضا از  د رسړ

   د تودو سیمو ګډ حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 820000029 قلعه شایه  دره نور
  8                   -                8                 356            94               262           فعال  موقن 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور امام ابوحنیفه  820000032 سي    دره نور    د رسړ
  3                   -                3                 460            188            272           فعال  موقن 

  13                 -                13               293              -                293           فعال  جومات  مود تودو سی د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور مرحوم عبدالیح   820000033 امله  دره نور

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچمن باغ 820000034 بشمل  دره نور   1                   -                1                 153            57               96              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمحمد شاه خان  820000035 سي    دره نور   1                   -                1                 142            71               71              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکنلو  820000036 استوان  دره نور   1                   -                1                 155            75               80              فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورصادر بانده 820000037 سي    دره نور   1                   -                1                 166            104            62              فعال  خیمہ د رسړ

  5                   -                5                 180            83               97              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتلیک ډاک  820000039 قلعه شایه  دره نور

  7                   -                7                 329            101            228           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  ظ ذکور شهید خان محمد دارالحفا 820000041 قلعه شایه  دره نور

و سیمو  انو د هلک اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور وایګل  820000042 وایګل   دره نور   3                   -                3                 234              -                234           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان سي    820000043 سي    دره نور    د رسړ
  1                   -                1                 589            589              -               فعال  موقن 

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور الفاروقیه  820000044 شکیال  دره نور   1                   -                1                 157            75               82              فعال  جومات  د رسړ

ړ )خيوه( 
  14                 -                14               462              -                462           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  شکوت متوسطه ذکور کوز کا 821000001 کوز کاشکوت  کوزکي 

ړ )خي
  وه( کوزکي 

 
  821000002 شگ

 
  38               18               20               1,275         884            391           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شگ

ړ )خيوه( 
  26                 -                26               1,275           -                1,275        فعال  دایم   تودو سیمو د  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور لعل محمد شهید  821000003 کندی کوزکي 

ړ )خيوه( 
  کوزکي 

 
  35               17               18               1,148         1,148           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان سید جمال الدین  821000004 قلعه یک

ړ )خيوه( 
ی  کوزکي  ی  821000006 گمبير   16                 -                16               639              -                639           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گمبير

ړ )خيوه( 
  47               21               26               1,434         1,434           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان توکل بابا 821000007 مرکز شیوه   کوزکي 

ړ )خيوه( 
  47                 -                47               1,902           -                1,902        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور توکل بابا 821000008 رسجل  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  16               7                 9                 763            763              -               فعال  دایم   تودو سیمو د  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان عبدالخیل  821000009 عبدالخیل کوزکي 

ړ )خيوه( 
  16                 -                16               509              -                509           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کو ن  تاران  821000010 کو ن  تاران  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  کوزکي 

 
  821000011 شگ

 
  11                 -                11               299            92               207           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور شگ

ړ )خيوه( 
  23                 -                23               888            888              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان بډیال  821000012 بډیال کوزکي 
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ړ )خيوه( 
  16               2                 14               411            411              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان برکاشکوت  821000013 برکاشکوت  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  23                 -                23               585              -                585           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور احمد کوت  821000014 گریک کاشکوت  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  11                 -                11               260            260              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان احمد کوت  821000015 گریک   کوزکي 

ړ )خيوه( 
  11                 -                11               235              -                235           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور  رسبند کاشکوت  821000016 رسبند کاشکوت  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  12                 -                12               339              -                339           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید محمدقاسم  821000017 رسکند کوزکي 

ړ )خيو 
  14                 -                14               438              -                438           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کچړه  821000018 کچره  ه( کوزکي 

ړ )خيوه( 
  کوزکي 

 
  821000020 شگ

 
  41                 -                41               1,538           -                1,538        فعال  دایم   د تودو سیمو و د هلکان یسهل عمویم زده کړی  لیسه ذکور شگ

ړ )خيوه( 
   کوزکي 

 
  56                 -                56               2,015           -                2,015        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سیدجمال الدین افغان  821000021 قلعه یک

ړ )خيوه( 
  45                 -                45               1,696           -                1,696        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلعه تک  821000022 زور کل  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  36               19               17               1,066         1,066           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان قلعتک  821000023 قلعتک کوزکي 

ړ )خيوه( 
  6                   -                6                 283            119            164           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربر شامل  821000024 بر شامل  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  11               1                 10               265            142            123           فعال  دایم   سیمو د تودو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  سعیدآباد متوسطه ذکور  821000025 شگه کوزکي 

ړ )خيوه( 
  17               1                 16               653            264            389           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سید احمد بابا  821000026 اسالم پور  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  10                 -                10               350            135            215           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربرکنډی  821000027 برکنډی کوزکي 

ړ )خيوه( 
  16               4                 12               592            299            293           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان اصحاب بابا  821000028 اصحاب بابا  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  6                   -                6                 237            62               175           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ن ابتدایه ذکورتارا 821000029 تاران  کوزکي 

ړ )خيوه( 
ی  کوزکي  ړ

ی متوسطه ذکور اش 821000030 اشي  ړ
  5                   -                5                 118            25               93              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  ي 

ړ )خيوه( 
   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بډیال  821000031 بډیال کوزکي 

  33                 -                33               1,015           -                1,015        فعال  موقن 

ړ )خيوه( 
   د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان رسبند  821000032 رسبند کوزکي 

  8                   -                8                 167            167              -               فعال  موقن 

ړ 
  14               1                 13               467            467              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان كوزكاشكوت  821000033 كوزكاشكوت  )خيوه(  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  20                 -                20               603              -                603           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بركاشكوت  821000034 بركاشكوت  کوزکي 

ړ )خيوه( 
   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کچړه  821000036 كچره کوزکي 

  11                 -                11               307            307              -               فعال  موقن 

ړ )خيوه( 
   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان گريگ 821000037 گريگ  کوزکي 

  3                   -                3                 393            393              -               فعال  موقن 

ړ )خيوه( 
ي  کوزکي  ي  821000038 گمپير   10                 -                10               445            445              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان گمبير

ړ 
  3                   -                3                 213            149            64              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان رسكند  821000041 رسکند داگر کل  )خيوه(  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  20                 -                20               701              -                701           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  ل متوسطه ذکور عبدالخی 821000045 عبدالخیل کوزکي 

ړ )خيوه( کوزک
   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان شتلو  821000046 شتلو ي 

  10                 -                10               675            675              -               ل فعا  موقن 

ړ )خيوه( 
  5                   -                5                 202            85               117           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخواجه قميی ول  821000047 شامل  کوزکي 

ړ )خيوه( 
  6                   -                6                 212            103            109           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورملک عبدالرحیم  821000048 بدیال کوزکي 

ړ )خيوه( 
   د تودو سیمو د نجونو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  مرکز حمایوی ذکور تربیه معلم 821000049 خیوه  کوزکي 

  5                   -                5                 114            114              -               فعال  موقن 

ړ )خيوه( 
  29               25               4                 956            956              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان یاسير  بابا  821000050 شگه کوزکي 

ړ )خيوه( 
    کوزکي 

     821000051 کون 
  5                   -                5                 217            217              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو نو د نجو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان کون 

ړ )خيوه( 
  18                 -                18               831            284            547           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم اسالیم ذکور نعمانیه  821000052 رسجل کوزکي 

ړ )خيوه( 
  کوزکي 

 
  821000054 شگ

 
  4                 4                   -                104            54               50              فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان شگ

ړ )خيوه( 
  3                   -                3                 246            117            129           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسید عبدالغفور  821000055 سیدوره کوزکي 

ړ )خيوه( کوز 
  15                 -                15               739              -                739           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گریک 821000056 ګریک  کي 

ړ )خيوه( 
  3                   -                3                 208            97               111           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی   امرخیل ابتدائیه ذکوراستاد غالم ربان   821000058 نوجو  کوزکي 

ړ )خيوه( 
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  حوض باغ 821000060 حوض باغ کوزکي      -                  -                  -                  -                  -                  -               فعال  نا معلوم  د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان هسکه مینه  822000001 کوته وال  ده باال)هسکه مينه(    32                 -                32               1,274         335            939           فعال  دایم   د رسړ
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  822000002 موریک
 

و سیمو  ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور موریک   15                 -                15               852            288            564           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  اغذ لیسه ذکور  822000003 اغذ ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

  14                 -                14               556              -                556           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  ه ذکور نری اوبه لیس 822000004 نری اوبه ده باال)هسکه مينه( 

  31                 -                31               1,083           -                1,083        فعال  دایم   سیمود تودو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شپول  822000005 شپوله ده باال)هسکه مينه( 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان انگور قلعه شیخا  822000006 انگور قلعه شیخا  ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان شانی  822000007 شم چم  ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور مریز  822000008 مریز ده باال)هسکه مينه(    22                 -                22               933            239            694           فعال  دایم   د رسړ

و سیمو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان پاپير    822000009 پاپير   ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

  18                 -                18               408            155            253           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان مشر مال صاحب  822000011 احمد خیل  ده باال)هسکه مينه( 

و سیمو  ګډ تدائیهاب عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکڅو  822000012 کڅو  ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورعلن   822000013 علن   ده باال)هسکه مينه(    9                   -                9                 267            88               179           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغوښت دره  822000014 غوښت دره  ده باال)هسکه مينه(    4                   -                4                 303            142            161           فعال  ازاده فضا  د رسړ

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربنگزار  822000015 بنگزار ده باال)هسکه مينه(    4                   -                4                 178            68               110           فعال  خیمہ د رسړ

  10                 -                10               646            230            416           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان یاغ  بند 822000016 یاغ  بند ده باال)هسکه مينه( 

  18                 -                18               661            661              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  ه نسوان شپول  لیس 822000017 شپوله ده باال)هسکه مينه( 

و سی ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورچاروزي  822000019 چاروزي  ده باال)هسکه مينه(    5                   -                5                 229            119            110           فعال  ازاده فضا  مو د رسړ

و سیمو  ګډ دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور صدیقه  822000020 لوی پاین ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور ابوبکرصدیق 822000021 گرگری ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  د رسړ

و سیمو  ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور الحاقیه زاهدیه  822000023 احمد خیل  ده باال)هسکه مينه(    2                   -                2                 491            183            308           فعال  جومات  د رسړ

و سیم ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور قریه اغز  822000025 مرکز   ده باال)هسکه مينه(      -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  نا معلوم  و د رسړ

  5                   -                5                 485            485              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان نری اوبه   822000029 نری اوبه ده باال)هسکه مينه( 

  37               3                 34               2,242         1,097         1,145        فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان رساچه علیخان  823000001 خان رساچه علی بهسود

  66                 -                66               1,048           -                1,048        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  العلوم دار  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور نجم الدين آخند زاده 823000002 هډه بهسود

   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور بحر آباد 823000003 بحر آباد  بهسود
  40               1                 39               1,516           -                1,516        فعال  موقن 

  35                 -                35               2,960         715            2,245        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کمپ ثمر خیل 823000004 کمپ تگاب  بهسود

  68               4                 64               3,555           -                3,555        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلعه جانان خان  823000005 جانان خان  بهسود

ادهلیسه ذکور محمدی صاح 823000006 بلندغر بهسود   110              -                110            5,695           -                5,695        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  يی 

  50               44               6                 2,703         2,703           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  ناهید شهید 823000007 تعمرات  بهسود

  10                 -                10               629            286            343           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور امام ابوحنیفه  823000008 خوشگنبد بهسود

  32               10               22               1,440         610            830           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زنگوی  823000009 زنگوی  بهسود

  45               1                 44               2,844         594            2,250        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  کور هډه لیسه ذ  823000010 هډه بهسود

ا  823000011 بلند غر  بهسود   73               64               9                 4,197         4,197           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  ملکه حمير

 توپیحر  بهسود
 

  24                 -                24               407              -                407           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور پښتونستان لیله 823000012 تنگ

  60                 -                60               3,492         692            2,800        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ثمر خیل  823000013 رساچه عل خانه  بهسود

  32                 -                32               2,036           -                2,036        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  یسه ذکور قلعه مرزا ل 823000014 خوشگنبد بهسود

  37                 -                37               1,873         274            1,599        عال ف دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور احنف بن قیس 823000016 جمال  بهسود

  106            23               83               5,193         1,516         3,677        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وزیر محمد ګل خان  823000017 فارم هډه  بهسود

  23                 -                23               1,617         67               1,550        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کاریز کبير  823000018 کاریز کبير  بهسود

  10                 -                10               455            60               395           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  سطه ذکور سپير  جومات متو  823000019 سپير  جومات  بهسود
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  22                 -                22               1,158         277            881           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رسورخان  823000020 ( نغلو  14جوی)  بهسود

  85               6                 79               4,227         2,142         2,085        فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور کمپ فارم هډه  823000021 کمپ فارم هډه  بهسود

  27                 -                27               1,629         237            1,392        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور رساچه عل خان  823000022 رساچه عل خان  بهسود

  6                   -                6                 237            92               145           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید محمد کوچر  823000023 بحر آباد  بهسود

  55                 -                55               3,312           -                3,312        فعال  م  دای د تودو سیمو د هلکانو  لیسه زده کړی عمویم  لیسه ذکور شهید رسدار محمد داود 823000024 ( 11 -10جوی )  بهسود

  بهسود
 

  46                 -                46               2,982           -                2,982        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور ابوبکر صدیق خوشگنبد  823000025 قلعه ریگ

ات  بهسود   61                 -                61               3,575           -                3,575        فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور غازی امان للا خان  823000026 تعمير

   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  ملکه ثریا 823000027 قلعه جانخال  بهسود
  61               55               6                 3,091         3,091           -               فعال  موقن 

  47               2                 45               3,070         903            2,167        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور وچ تنگی بهسود  823000028 تنگی بهسودوچ  بهسود

  8                   -                8                 489              -                489           فعال  دایم   د تودو سیمو انو د هلک متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور گردی گڅ  823000029 گردی گڅ  بهسود

  39               8                 31               2,779         1,230         1,549        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور قلعه مقام خان  823000030 قلعه مقام خان  بهسود

ين دل  823000031 كوچر   بهسود   7                   -                7                 626            251            375           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوركوچر  حاچی  رسر

  5                   -                5                 236              -                236           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور محمد زبير آخند زاده  823000032 مركز  بهسود

  5                   -                5                 130              -                130           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور شمس االسالم   823000033 كاريز  بهسود

  8                   -                8                 681            228            453           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه ی عمویم زده کړ  ابتدایه نسوان نغلو  823000035 10جوي  بهسود

ت انس  823000036 دامان  بهسود   17                 -                17               1,207         461            746           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحرص 

ت عمر فاروق  823000037 پير كل   بهسود    د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحرص 
  13                 -                13               834            333            501           فعال  موقن 

  59               23               36               3,985         1,435         2,550        فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور دامان  823000038 دامان  بهسود

  22                 -                22               929            368            561           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ وسطه مت عمویم زده کړی  متوسطه ذکور بحر آباد  823000039 بحر آباد  بهسود

  9                   -                9                 732            260            472           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقریه ثمرخیل  823000044 ثمرخیل بهسود

  10                 -                10               725            312            413           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپير بابا  823000047 رساچه  بهسود

  11                 -                11               719            281            438           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورتوحید آباد  823000049 توحید آباد بهسود

زا  بهسود زا  823000050 قلعه مير    د تودو سیمو د نجونو  لیسه زده کړی عمویم  لیسه نسوان قلعه مير
  21               4                 17               1,265         1,265           -               فعال  موقن 

  6                 5                 1                 388            388              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان عایسه البنات  823000052 مرکز   بهسود

   د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  جتنگ   مدرسه اسالیم ذکور عمر فاروق و  823000053 مرکز   بهسود
  6                   -                6                 344            212            132           فعال  موقن 

  4                   -                4                 348            198            150           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان هډه  823000054 هډه بهسود

اباد  هسودب   7                   -                7                 721            351            370           فعال  خیمہ د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور رساچر پل  823000055 خير

ان  بهسود ان  823000057 مير   11                 -                11               787            243            544           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ هابتدائی عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور مير

ونو کل  823000058 قلعه ضیان   بهسود ړ
   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورکي 

  11                 -                11               736            271            465           فعال  موقن 

   بهسود
   823000059 قلعه سنگی

  8                   -                8                 695            333            362           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقلعه سنگی

ک بیله  بهسود   20               10               10               1,261         554            707           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید عبدالجبار  823000062 مير

   د تودو سیمو د نجونو  حمایوی مرکز  د ښوونکو روزنه  نسوان تربیه معلم  مرکز حمایوی 823000064 قلعه جانان خان  بهسود
  11                 -                11               186            186              -               فعال  موقن 

  44               5                 39               3,023         480            2,543        فعال  دایم   دو سیمود تو  ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور شهید ملنګ جان  823000065 تنگی توپیحر   بهسود

   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  ابوبکر صدیق  823000067 خوشګنبد بهسود
  25               17               8                 1,364         1,364           -               فعال  موقن 

  18               16               2                 1,062         494            568           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  دخان ابتدایه ذکورحاچی رسبلن 823000077 چهارمرصه بیله بهسود

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمحب للا شهران   823000079 باغگی  -هډه  بهسود
  15                 -                15               613            236            377           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  مد داودلیسه نسوان شهید رسدار مح  823000080 10جوی  بهسود
  27               1                 26               1,349         1,349           -               فعال  موقن 

  2                   -                2                 202            82               120           ل فعا  خیمہ د تودو سیمو ګډ اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  تعلیم االسالم مدرسه   823000098 ساحل اباد  بهسود

ت بالل 823000101 ترچ  اوبه  بهسود   6                   -                6                 612            277            335           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور حرص 
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  24               18               6                 1,188         1,188           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان  شهید نقیب احمد  823000102 بحر آباد  بهسود

  47                 -                47               2,595           -                2,595        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور كوټ  825000001 جبه وټ ك

  25                 -                25               715              -                715           فعال  ازاده فضا  تودو سیمود  د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور كوټ  825000002 جبه كوټ 

  54                 -                54               2,555           -                2,555        فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سیداحمد خیل  825000003 هندران   كوټ 

  16                 -                16               1,170           -                1,170        فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور سه پای  825000004 سه پای  كوټ 

و سیمو  د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور الغر جوی  825000005 فرخ شاه خیل كوټ    41                 -                41               1,917           -                1,917        فعال  دایم   د رسړ

  25                 -                25               1,061         348            713           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور زربچه  825000006 زربچه  كوټ 

  10                 -                10               782            308            474           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور تریل  825000007 تریل كوټ 

   كوټ 
   825000008 حيدر خان 

  5                   -                5                 419            84               335           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحيدر خان 

  8                   -                8                 584            258            326           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور قاض   محمد یوسف  825000009 سه پاي  وټ ك

و سیمو  د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور الغرجوی   825000010 مركز  كوټ    19                 -                19               1,084           -                1,084        فعال  جومات  د رسړ

و سیمو  د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان الغر جوي  825000011 فروحسا خيل  كوټ    20                 -                20               1,359         1,359           -               فعال  دایم   د رسړ

   كوټ 
   825000012 سه پان 

  8                   -                8                 721            721              -               فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سه پان 

   كوټ 
  10                 -                10               715            715              -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه نسوان سيد احمد خيل  825000013 هندوان 

   كوټ 
   825000014 مطران 

  5                   -                5                 386              -                386           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغازي مين 

  5                   -                5                 347            128            219           فعال  دایم   ودو سیمود ت ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورسعادت مند  825000015 سعادتمند كوټ 

  6                   -                6                 432            169            263           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورطاوس خيل  825000016 طاوس خيل كوټ 

  مومند  كوټ 
 

  مومند  825000017 تنگ
 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان تنگ   3                   -                3                 121            61               60              فعال  ازاده فضا  د رسړ

  5                   -                5                 442            105            337           فعال  خیمہ د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورقلعه جات  825000018 قلعه جات  كوټ 

  4                   -                4                 516            203            313           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه مویم زده کړی ع ابتدایه ذکورعطا خان  825000019 عطا خان كوټ 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورغاله خيل 825000020 غاله خيل كوټ    4                   -                4                 287            102            185           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  6                   -                6                 552            190            362           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپته دره  825000021 پته دره  كوټ 

  4                   -                4                 533            228            305           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشائسته خيل  825000022 شائسته خيل  كوټ 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورستاندار  825000023 ستاندار  كوټ    5                   -                5                 266            88               178           فعال  ازاده فضا  د رسړ

  15                 -                15               639            262            377           فعال  دایم   یمود تودو س ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحیدر خیلو  825000024 حیدر خیل كوټ 

  2                   -                2                 345            345              -               فعال  خیمہ د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان غازی مير    825000025 مطرال  كوټ 

  4                   -                4                 413            143            270           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورفتح پور  825000026 گیوال  كوټ 

  39               9                 30               1,404         1,404           -               فعال  دایم   د تودو سیمو د نجونو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان کوت  825000027 جبه كوټ 

  11                 -                11               622            301            321           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ سه اسالیم مدر  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان عطا خان  825000028 عطاخان  كوټ 

و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوردودان   825000029 ودانه كوټ    4                   -                4                 151            55               96              فعال  ازاده فضا  د رسړ

  2                   -                2                 243            114            129           فعال  ازاده فضا  ود تودو سیم ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید اشنغری  825000031 بنډوک  كوټ 

  1                   -                1                 150            51               99              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورب  هارمینه  825000032 بهارمينه  كوټ 

  9                   -                9                 405            145            260           فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  د خان ابتدایه ذکورشهید نورمحم 825000033 کچ كوټ 

  2                   -                2                 354            163            191           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورحطوان    825000035 حطوان    كوټ 

  3                   -                3                 262              -                262           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپوهاند ډاکي  زیور  825000036 ډوان   كوټ 

ان   كوټ  و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهید محمدصدیق  825000037 مي    1                   -                1                 59               16               43              فعال  ازاده فضا  د رسړ

  2                   -                2                 124            77               47              فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورشهیدجان محمد  825000038 طاوس خیل كوټ 

  1                   -                1                 237            120            117           فعال  ازاده فضا  د تودو سیمو ګډ ابتدائیه ویم زده کړی عم ابتدایه نسوان سه پان   825000039 سه پان   كوټ 
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  موق د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  شير شاه سوري  801000030 3ناحيه  جالل آباد 
  17               9                 8                 412            90               322           فعال  ن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  جالل آباد  801000031 6ناحيه  جالل آباد 
  39               11               28               714            84               630           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض  هيله  801000032 ناحيه اول  جالل آباد 
  67               16               51               1,090         64               1,026        فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه نسوان خصوض  اصالح  801000035 1ناحيه  د جالل آبا
  83               27               56               3,535         463            3,072        فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ هلیس عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  سلمان فارس   801000036 6ناحيه  جالل آباد 
  31                 -                31               1,078         35               1,043        فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  افغان مراد 801000037 4ناحيه  جالل آباد 
  45               15               30               1,267         41               1,226        فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  اریانا افغان  801000038 افغان مینه  جالل آباد 
  20               5                 15               313            49               264           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  عال  كابل 801000040 3ناحيه  جالل آباد 
  95               59               36               1,391         289            1,102        فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  التقوا  لیسه ذکور خصوض   801000041 ناحيه اول  جالل آباد 
  43               12               31               880            106            774           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  اقرا  801000042 4ناحيه  جالل آباد 
  61               29               32               1,594         406            1,188        فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  شمس لندن  801000043 ناحيه اول  جالل آباد 
  27               8                 19               431            63               368           فعال  موقن 

  19                 -                19               270              -                270           ال فع جومات  د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم ذکور خصوض  دارالقراء  801000044 ناحيه چهارم  جالل آباد 

   801000047 ناحيه سوم  جالل آباد 
   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  احمد شاه دران 

  46               20               26               862            128            734           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  دیوه  لیسه ذکور خصوض 801000048 مرکز  جالل آباد 
  23               7                 16               485            77               408           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  وحدت  801000049 مركز  جالل آباد 
  28               9                 19               487            67               420           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض  ختیځ  801000050 نارنج باغ جالل آباد 
  9                 3                 6                 101            22               79              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه خصوض ګندهارا  801000068 ناحیه دوم  جالل آباد 
  18               16               2                 311            82               229           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض رحمن بابا  801000069 ناحیه دوم جالل آباد 
  32               5                 27               862            176            686           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض القران   801000073 مرکز  جالل آباد 
  12               5                 7                 205            8                 197           فعال  موقن 

ه  جالل آباد     د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض سالم  801000075 چهل مي 
  21                 -                21               493              -                493           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض اتحاد   801000079 3ناحیه جالل آباد 
  19               6                 13               406            24               382           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ هابتدائی عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض نميی سوم احمد شاه دران   801000080 مرکز  جالل آباد 
  18               9                 9                 294            49               245           فعال  موقن 

  17                 -                17               270              -                270           فعال  جومات  د تودو سیمو د هلکانو  دارالحفاظ  اسالیم زده کړی  دارالحفاظ ذکور خصوض اقرا عبدللا ابن مسعود 801000081 مرکز  جالل آباد 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی   خالد بن ولیدلیسه ذکور خصوض   801000089 انگور باغ جالل آباد 
  37               18               19               822            114            708           فعال  موقن 

  م د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض روښان نميی سوم  801000093 3ناحیه جالل آباد 
  24               5                 19               322            51               271           فعال  وقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض گل پاچا الفت  801000094 4ناحیه جالل آباد 
  26               17               9                 422            88               334           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  خصوض عرفان ستوری  801000095 3ناحيه  جالل آباد 
  20               4                 16               390            71               319           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  افغان نړیوال  801000096 3ناحیه ل آباد جال
  36               11               25               608            56               552           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  ه کړی عمویم زد متوسطه ذکور خصوض طایف  801000097 3ناحیه جالل آباد 
  47               20               27               1,323         263            1,060        فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض النرص  801000099 مرکز جالل آ باد  جالل آباد 
  36               21               15               651            206            445           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض اتفاق  801000104 ۳ناحیه  جالل آباد 
  16               4                 12               333            69               264           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض بدلون  801000105 ناحیه چهارم  جالل آباد 
  17               7                 10               376            71               305           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکورخصوض هاشم  801000106 نارنج باغ جالل آباد 
  20               9                 11               248            36               212           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه ه کړی عمویم زد ابتدایه ذکورخصوض عبادت  801000107 ۴ناحیه  جالل آباد 
  7                 6                 1                 246            66               180           فعال  موقن 
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   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض صعود  801000108 ۲ناحیه  جالل آباد 
  11               2                 9                 112            21               91              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خصوض سپوژیم  801000109 ناحیه سوم  جالل آباد 
  12               5                 7                 152            23               129           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض داودزی  801000110 گوالن  عرب  ها جالل آباد 
  7                 2                 5                 40               4                 36              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض ناصی افغان  801000112 ۵ناحیه  جالل آباد 
  10               2                 8                 163            44               119           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مه للبنات یم ذکور خصوض ابوامامدرسه اسال  801000113 ۵ناحیه  جالل آباد 
  12               10               2                 87               87                 -               فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه زده کړی عمویم  لیسه ذکور خصوض افغان ترک  801000119 3ناحیه  جالل آباد 
  27                 -                27               249              -                249           فعال  موقن 

   سیمود تودو  د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور خصوض دارالعلوم انی بن کعب  801000121 مرکز  جالل آباد 
  17                 -                17               147              -                147           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض شاکر  801000122 ۵ناحیه  جالل آباد 
  11               6                 5                 292            52               240           فعال  موقن 

اح  801000124 ۵ناحیه  جالل آباد     د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض انشر
  9                 2                 7                 163            36               127           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض گهیځ  801000125 2ناحیه  جالل آباد 
  10                 -                10               177            38               139           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ض شاپور احمد زی ابتدایه ذکورخصو  801000126 4ناحیه  جالل آباد 
  8                 5                 3                 165            35               130           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  ړی عمویم زده ک متوسطه ذکور خصوض پیغام  801000127 4ناحیه  جالل آباد 
  13               6                 7                 332            55               277           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض محمد مرصی روان  801000128 4ناحیه  جالل آباد 
  24               9                 15               395            77               318           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض تعبير  801000129 7ناحیه  جالل آباد 
  6                 2                 4                 27               5                 22              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض براق  801000133 عبدالحق مینه جالل آباد 
  7                 3                 4                 100            37               63              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض ختیځ خراسان  801000134 3ناحیه  جالل آباد 
  10               9                 1                 102            34               68              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  دارالعلوم  زده کړی  اسالیم دارالعلوم ذکور خصوض امام ابو یوسف  801000135 ۴ناحیه  جالل آباد 
  17                 -                17               158              -                158           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتزکیه  801000137 5ناحیه  جالل آباد 
  7                 2                 5                 107            26               81              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورطلوع افغان  801000138 4ناحیه  جالل آباد 
  19               6                 13               294            62               232           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورذکریا  801000139 چهار رایه مرستون  جالل آباد 
  10               6                 4                 66               12               54              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورافغان قرطبه 801000140 کمپونه باد جالل آ
  9                 5                 4                 112            17               95              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مالک مدرسه اسالیم ذکور انس بن  801000141 چکنوری جالل آباد 
  11                 -                11               109              -                109           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورنميی دوم خالد بن ولید  801000142 8ناحیه  جالل آباد 
  13                 -                13               211            19               192           فعال  موقن 

  12               5                 7                 103            33               70              فعال  دایم   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور کشاف  801000143 ناحیه سوم  جالل آباد 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورالحاج عبدالرحیم جالل  801000144 3ناحیه  جالل آباد 
  9                 4                 5                 192            34               158           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکور نميی دوم الخير  801000145 7ناحیه  جالل آباد 
  18               10               8                 237            38               199           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه ذکورویس افغان اب 801000146 چکنوری جالل آباد 
    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ بتدائیها عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوراهدا  801000147 ناحیه دوم جالل آباد 
  8                   -                8                 100            32               68              فعال  موقن 

 نميی  801000148 ناحیه ششم جالل آباد 
   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  4ابتدایه ذکوراحمدشاه دران 

  19               9                 10               359            114            245           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررویا  801000149 5ناحیه  جالل آباد 
    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمدرس  801000150 ناحیه سوم  جالل آباد 
    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض عبدللا ابن عباس 801000152 ناحیه پنجم جالل آباد 
  10               5                 5                 243            55               188           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض عقاب  801000153 6ناحیه  جالل آباد 
  13                 -                13               266            6                 260           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ډګ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورالمصور  801000154 زرین آباد جالل آباد 
  8                 5                 3                 110            21               89              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض زیار  801000155 ناحیه ششم جالل آباد 
  7                 2                 5                 172            58               114           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض مس عینک 801000160 مجبور آباد جالل آباد 
  9                 6                 3                 179            33               146           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوررښتير   801000161 ناحیه چهارم  جالل آباد 
  9                 3                 6                 104            30               74              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض الضیح  801000162 ناحیه ششم جالل آباد 
  8                   -                8                 107            9                 98              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض  سپير  غر   801000164 ۳ناحیه  جالل آباد 
  5                 3                 2                 26               4                 22              فعال  موقن 
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   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض فرحان   801000165 ناحیه اول  جالل آباد 
  12               11               1                 102            9                 93              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض نور افغان   801000166 ۴ناحیه  جالل آباد 
  4                 2                 2                   -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه خصوض ژمن   801000167 ۳ناحیه  الل آباد ج
  8                 5                 3                 12               4                 8                فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور خصوض عزم   801000168 ۵ناحیه  جالل آباد 
  10               2                 8                 45               7                 38              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی    ۱ االعتصام نميی خصوضابتدائیه ذکور  801000169 ۴ناحیه  جالل آباد 
  10               3                 7                 35               11               24              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض احداد   801000170 ۳ناحیه  جالل آباد 
  11               6                 5                 44               8                 36              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض  قریښر   801000171 ۴ناحیه  جالل آباد 
  12               5                 7                 54               20               34              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض غزال  802000059 نداره  رسخرود 
  37               7                 30               744            50               694           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض اعتدال  802000067 گنده چشم رسخرود 
  4                   -                4                 85               12               73              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورخصوض ځالل  ابتدایه 802000069 جنګل باغ رسخرود 
  11               6                 5                 82                 -                82              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د نجونو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض ابدال   802000070 موی مبارک  رسخرود 
  13               4                 9                 146            14               132           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض الکتاب  802000071 درونته  رسخرود 
  7                   -                7                 167            19               148           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض شهاب الدین غوری   802000073 بگرایم رسخرود 
  11               2                 9                 305            45               260           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورباسط افغان  802000074 بگرایم رسخرود 
  6                   -                6                 46               4                 42              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  تدایه ذکورخصوض البحر اب 802000075 غوچک رسخرود 
  12               5                 7                 126            11               115           فعال  موقن 

   و سیمود تود ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض لوی ننګرهار  802000077 نغرک  رسخرود 
  7                 2                 5                 22               9                 13              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور خصوض نوی رسخرود   802000078 احمدزی  رسخرود 
  3                   -                3                 21                 -                21              فعال  موقن 

  
دوم  805000081 نغرک  خوگيان  و سیمو  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض شهاب الدین غوری نميی    د رسړ

  12                 -                12               230              -                230           فعال  موقن 

  
و سیمو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض اطاعت  805000082 کجه خوگيان     د رسړ

  10                 -                10               227              -                227           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض حصار شایه  809000068 حصارشایه  ت رودا
  5                   -                5                 73               1                 72              فعال  موقن 

  خيل (
   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  شینواری   2ذکورخصوض نميی  ابتدایه 813000027 شینواری شينوار )غن 

  18                 -                18               585            8                 577           فعال  موقن 

  خيل (
کړ  شينوار )غن     د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض سفیان الثوری  813000038 شير

  9                   -                9                 280            8                 272           فعال  موقن 

  خيل (
   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض افغان اسالمیه  813000039 مارکوه  شينوار )غن 

  14                 -                14               527            4                 523           فعال  موقن 

  خيل (
   د تودو سیمو د هلکانو  لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض  شينوارو  813000041 ماركو بازار  شينوار )غن 

  26                 -                26               824              -                824           فعال  موقن 

  خيل (
   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض حذیفه  813000043 بازار مارکو  شينوار )غن 

  10                 -                10               351              -                351           فعال  موقن 

  خيل (
   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ذکورجواهراالسالم ابتدایه  813000045 26ویال  شينوار )غن 

  7                   -                7                 103              -                103           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتوفیق مومندره  814000037 گردی غوث مهمند دره
  6                   -                6                 205            27               178           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی   لعلپوری ابتدایه ذکورخصوض 815000026 لعلپور  لعل پور 
  13                 -                13               306            31               275           ل فعا  موقن 

   دو سیمود تو  ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض داکي  لعل پاچاه 818000044 رسای بازار  کامه 
  4                   -                4                 44               14               30              فعال  موقن 

صاحب  کامه     د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض درمان  818000047 ورثه فقير
  11                 -                11               407            151            256           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکور خصوض النرص  818000048 مستعل  کامه 
  6                   -                6                 133            6                 127           فعال  موقن 

ړ )خيوه( 
   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض خیوه   821000059 عطا وړ  کوزکي 

  17               11               6                 111            12               99              فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ورخصوض کالم ابتدایه ذک 823000068 بهسود بهسود
  6                 4                 2                 85               14               71              فعال  موقن 

   تودو سیمود  د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض الفاروق  823000069 بهسود بهسود
  6                 1                 5                 69               12               57              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه نسوان خصوض طارق ابن زیاد 823000070 بهیود بهسود
  7                 1                 6                 225            55               170           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض هشام  823000073 ۱۰حوی  بهسود
  20               4                 16               584              -                584           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  متوسطه  عمویم زده کړی  متوسطه ذکور خصوض خوشحال خان  823000082 قاسم آباد دامان  بهسود
  12                 -                12               328            32               296           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ متوسطه  عمویم زده کړی  هجرت متوسطه ذکورخصوض  823000083 خان رساچه عل   بهسود
  17                 -                17               244            7                 237           فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  بتدائیها عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورخصوض نوری وحدت  823000085 بانډه قاضیا  بهسود
  19               4                 15               343            104            239           فعال  موقن 
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   د تودو سیمو د نجونو  اسالیم مدرسه  اسالیم زده کړی  مدرسه اسالیم نسوان خصوض الفالح  823000086 بهسود بهسود
  25                 -                25               761            761              -               فعال  موقن 

   د تودو سیمو د هلکانو  دارالعلوم  اسالیم زده کړی  دارالعلوم ذکور خصوض همیم صاحب   823000087 جمال  بهسود
  14                 -                14               122              -                122           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکوربشارت اسالیم  823000088 هده بهسود
    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورتهذیب  823000089 10جوی  بهسود
  13               5                 8                 151            19               132           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه کړی   عمویم زده ابتدایه ذکورالخيی  823000090 چوک بان   بهسود
  14                 -                14               271            23               248           فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورپیغام نميی سوم  823000091 بلند غر  بهسود
    -                  -                  -                  -                  -                  -               غير فعال  موقن 

  13               7                 6                 235            52               183           فعال  دایم   د تودو سیمو د هلکانو  ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدایه ذکورمحمدی صاحب زاده  823000092 اتحاد مینه بهسود

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض هدف جهان   823000093 لسمه ویاله  بهسود
  8                 3                 5                 114            17               97              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائيه ذکورخصوض نوی سهار   823000094 قلعه خیال  بهسود
  4                 1                 3                   -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض سبا  823000095 قلعه جانان خان  بهسود
  7                 6                 1                   -                  -                  -               غير فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه  زده کړی عمویم ابتدائيه ذکورخصوض جالل کوټ   823000096 عاشق محمد  بهسود
  8                 3                 5                   -                  -                  -               غير فعال  موقن 

ویس نیکه  بهسود    د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض اذان   823000097 مير
  8                 2                 6                 38               8                 30              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ ابتدائیه عمویم زده کړی  ابتدائیه ذکورخصوض تمرکز   823000099 بانډه قاض   بهسود
  9                 4                 5                 26               8                 18              فعال  موقن 

   د تودو سیمو ګډ لیسه عمویم زده کړی  لیسه ذکور خصوض محمد اصف   823000100 قلعه اسحق  بهسود
  10               4                 6                 24               5                 19              فعال  موقن 

 

 


