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 معلومات اړهپه  ۍولسوالد 

 نوم ۍولسوالد . الف برګمټال

 ر يو شميښوونځړو د زده ک يعمومر د يت په توپيجنسد  کېۍ ولسوالپه . ب

 ريو شميښوونځنه يد نار ۸

 ريو شميښونځ نهيښځد  ۸

 ريو شميښوونځ ا ګډي مختلط د ۵۱

 ر يو شميښوونځعمومي زده کړو د د  د دورې پر بنسټ ېکښ ۍولسوالپه : ج

 ريو شميښوونځ ويومړنل د ۵۳

 ريو شميښوونځويد منځن ۵۱

 ريو شميښوونځ هسېلد  ۲

 ر يوونکو شمکړو د زده کزده  يعمومر ديت په توپيجنس د کې ۍولسوالپه : د

 ريزده کوونکو شم نهينارد  ۲۲۲۱

 رينه زده کوونکو  شميد ښځ ۲۲۰۱

غير  يميدا د ېک ۍپه ولسوال: ه 

 رهيکوونکو شمحاضرو زده 

زده غير حاضرو  يميدانه يدنار ۵۱

 ريکوونکو شم

زده  غير حاضرو يمينه دايد ښځ ۵۱

 ريکوونکو شم

 معلومات ائييجغراف:و

 و شمېريد نږدې کل ته ۍولسوال ۲

۲۱ 

 

 ريشم ويکل توپر ېلرد ولسوالۍ څخه 

 تيوضع يتيامن: ز

و يو ښوونځيد تړل شو ېک  ۍولسوالپه  نشته

 ر يشم

 دو الملونه کېتړل ښوونځيو د د  نشته

د ښوونکو او زده ويو ښوونځيد تړل شو نشته

 کيبرخلکوونکو 

 ريښو شميپ يتيد امنپه ولسوالۍ کې  0

اوې د ګواښ سره يزې آسانتيچې ښوون

 .مخ کړي
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 زيډلند کړنو 

 ت او تړاو په برخه کې د پام وړ السته راوړنې يفيد ک .1

د  کتابونهدرسي  ټوکه ( ۸۸۲۲۸) اود ښوونکو د الرښود  ټوکه( ۲۵)ولسوالی پوهنی آمریت ته   کال کی د برګمټال ۸۹۳۱په 

 ا اړونده لخوته ورکړل شوي دي او له هغه ځایه د پوهنې امریت مریت د پوهنی آ له ډیپو څخه د برګمټال پوهنې ریاست 

  .ویشل شوي ديته ښوونځیو 

 الستهز السرسي په برخه کې د پام وړ يد انډول

نه دی چی لدی جملی څخه ت( ۲۱۵)شمیر  زده کوونکو  جذب شویو کی د  ونځیوښوولسوالی اړوند  برګمټال د کال کی  ۸۹۳۱ 

د زده کړو زمینه برابره د نوی نسل لپاره  اوانجونی دي چی رسما خپلو زده کړو ته یی دوام ورکړیدی ( ۵۱۹)نارینه او تنه ( ۹۰۹)

او زده کړو ته لیوالتیا د زده کونکو ته د زده کړو لپاره مناسب چاپېریا ښوونځي رغول شوي دي چې په دې سره  2 .شوي ده 

 .زیاته شوي ده

 

 .السته راوړنی د پام وړکی ولسوالی کی د اغيزمن او شفاف مديريت په برخه  په .2

څارنیز  22ترڅ کې  په و څارند  ،تر سره شوي دي  څارنی څخه مرکزونو  ښوونیزو  ۵۱ولسوالی پوهنی آمریت اړوند  د برګمټال

غیر پروسه کی د ښوونکو   په دې د پوهنې ریاست مسولینو سره شریک شوي دي رپوټونه چمتو شوي دي،چې په خپل وخت 

د حاضری کتابونه، ترقی تعلیم، او د شاګردانو د اساس  ښوونکو او همدارنګه د په ښوونځیو کی د زده کوونکو شمیرحاضری، 

 هري ورکړي دضسلنه حا 59ښوونکو  .کتابونه کتل شویدي

 

 .دپوهنی وزارت د دریم ستراتيژيک پالن د عرصو په اساس پرمختګونه او السته راوړنی

 تړاواو تيفيک. 1

دونکي يد، او توليت منونکي، رشيو سالم، مسؤليزده کوونکي په ټولو کچو کې پوهه، مهارتونه، چلندونه او ارزښتونه چې د :زه موخهيټول
و يستنې او ګډون لپاره چمتو او په کورنير کې د آغېزمنې ونډې اخينې په بهيزې هوساين دي ترالسه کړي او دوئ به د ټولنيوګړي لپاره اړ

 .ار شييبازارونو کې به د خوندي او دوامداره دندې لپاره سمبال او توالو ياو نړ
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 .ئيت او تړاو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو پرمختګ ښيفيدک: جدول - 1

السته /پرمختګ توپير

 راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 

73.26% ۵۵۱۱۵  

 

۱۳۲۲۸  

 

 ويشل شويته د وو يولسوال له خوا تيوالد 

 ر يکتابونو شمالرښود و کښووند  او يدرس

1 

11.19% د ويشل شويو  ښوونځيو ته د ولسوالۍ لخوا 848  ۱۲ 

 درسي او ښوونکي الرښود کتابونو شمير 

2 

111% نظارت  علمی او ي، ښوونکښوونځیومدیراند ۷ ۲ 
 وسایلو د يد نویو تدریس ېکوونکو شمیر چ

 .يد يلپاره روزل شو لوکارو

3 

شمير چې د ښوونکو د روزنې په  دښوونکو ۲ ۲ ۲

مضموني زده  لهکې ( TTC)نو مرکزو

 .برخمن شوي دي کړوڅخه

4 

د ترسره شويو  محتوياتو اړوند د مضمون د ۲ ۲ ۲

 تريننګونو شمير 

5 

دښوونځيو د مديرانو شمير چې د ښوونکو د  ۲ ۲ ۲

مالتړ او الرښوونې په موخه روزل شوي 

 دي

6 

ښوونيزو څارنو شمير دښونځيو په کچه د  ۳۵ ۲ ۲

په موخه ترسره  چې د ښوونکو د مالتړ

 شوي دي

7 

د  يشمیر چکې دهغه ښوونکو وونځیو په ښ ۲ ۲ ۲
او ظرفیت لوړوالی په الرښونې  ښوونکو د

آزمایشي )فرصتونه ورته برابر شوي ديموخه 
 (ښوونځي

8 

 SMTد  ښوونځيو د مديرانو شمير چې د  ۲ ۲ ۲

 کې روزل شوي دي په برخه

9 

پوری د  ټولګی ۵ -۹د ېد ښوونکو شمیر چ ۲ ۲ ۲
تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست په 

 .ي ديبرخه کې روزل شو

10 



7 
 

 زونهياو وړاند ېستونز:جدول ۲

 ېستونز

  .کمښتد درسی او د ښوونکو د الرښود کتابونو 

نه دي نیول  په پالن کې  ټریننګونو په موخه د ښوونکو د روزنی په مرکزونو کی د مضمونی زده کړو د بودجی د نشتون له امله  

 . شوي

 .عملي شويشاخصونه د بودجې نشتون له امله نه دي  01،  5، 9،5،2،  4

 :نورې ستونزې 

  .د ترانسپورټ په برخه کی ستونزه ولسوالی برګمټالد الرو د خرابوالی له امله د 

 .نه لرلو ستونزهفعالیت  ونومخابراتی شرکت د په برګمټال ولسوالی کی 

 .د ترانسپورت په برخه د بودجې نه شتون

 زونهيوړاندته  است ير پوهنې

 .ي شيجوړ ۍودانی ي لپاره د  ښوونځیود 

 .د درسي او ښوونکو الرښود کتابونو کمښت تشه دي ډکه شي

 ډکه شيږ تشهتشکیل  د  د ټولو ښوونځیو لپاره  

 .زیات شي هولپاره دي بستونښوونکمسلکی 

 وکیندل شيدي   ې اوبو څاګان پاکو د په ښوونځیو کې  

  .جوړ شيپه خپل وخت ورکشابونو دي  ښوونکو او ادارې کارکوونکو لپاره

 زونهيته وړاند وزارت پوهنې 

 . زیاتوالی د درسی او د ښوونکو د الرښود کتابونو 

 .بودجه په نظر کې و نیول شيدی  پاره لد ښوونکو د روزنی په مرکزونو کی د مضمونی زده کړو د ټریننګونو 

 .ي شيجوړ ۍودان  ي ښوونځیو لپاره دد 

 .د ښوونکو الرښود او درسي کتابونه د کمښت تشه دي ډکه شي

 .تشه ډکه شيتشکیل   د پدي د ټولو ښوونځیو لپاره  

 .بستونه زیات شيلپاره دې  وښوونکمسلکی د 

 وکیندل شي ې اوبو څاګان پاکو په ښوونځیو کې د  

  شيپه خپل وخت ورکشابونوجوړ دي  ښوونکو او ادارې کارکوونکو لپاره
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 .بودجه په نظر کې ونیول شيي  ترسره کولو  لپاره دشاخصونه  01،  5، 9،5،2، 

 

 يز السرسيانډول.۵

انو پوووه يوووزو فرصوووتونو توووه د ماشوووومانو، ځوانوووانو او لو   يت لرونکوووو ښووووون يوووفيخونووودي او کپوووه هېوووواد کوووې   :  زه موخوووهيټوووول
 .ياتواليز او ټول شموله السرسي زيځانګړي توګه د نجونو او ښځو  انډول

 .ئيز السرسي په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو پرمختګ ښيد انډول:جدول ۵

ريتوپ  
السته راوړنه/پرمختګ رهيشم شاخصونه کلنۍ موخه   

2% و شامل ينوو کې دينځوپه ښو ۳۵۲ ۳۲۳ 

 ريشم زده کوونکو نهينارويشو

1 

و شامل يو کې دنوينځوپه ښو ۲۸۱ ۲۸۳ 1%

 ريزده کوونکو شم نهيښځويشو

2 

نه يو ناريس شويأسو تيد نو ۲ ۲ ۲
 ښوونځيو شمېر

3 

نه يو ښځيس شويو تأسيد نو ۲ ۲ ۲

 و شمېريښوونځ

4 

 مختلطو يس شويو تأسيد نو ۲ ۲ ۲
 و شمېريښوونځ

5 

۲ ۲ ۲.  ر چې نوېيو شميدهغو ښوونځ 

 دي ېورته جوړشو ودانۍ

8 

و يټولګ يوجوړو شو يد اضاف ۲ ۲ ۲

 ريشم

9 

 ويښوونځويا رغول شويد ب ۲ ۲ ۲

 ريشم

8 

ې دهغه ښوونځیو شمیر چ ۲ ۲ ۲
ي دیوالونه ورته جوړ شو احاطوي

 دي

1 

و څاګانو يندل شويوکينواوبو د د ۲ ۲ ۲

 ر يشم

11 

و جوړو يو کې دنويپه ښوونځ ۲ ۲ ۲ 11 
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 ريشم (مبرزونو)ويټټ ويشو

مکی ک ېښوونځیو شمیر چ ودهغ ۲ ۲ ۲
ې ی(school grant)وجهی 

 يترالسه کړی د

12 

نه زده کوونکو لپاره د يد نار ۲ ۲ ۲

و يد نو ALC کړو چټکو زده

 ريو شميو ټولګيجوړو شو

13 

نه زده کوونکو لپاره د يد ښځ ۲ ۲ ۲

و يد نو ALC کړو چټکو زده

 ريو شميو ټولګيجوړو شو

14 

و کې يد چټکو زده کړو په ټولګ ۲ ۲ ۲

نه زده يو ناريد شامل شو

 ريکوونکو شم

15 

و کې يد چټکو زده کړو په ټولګ ۲ ۲ ۲

نه زده يو ښځيد شامل شو

 ريکوونکو شم

18 

نه زده کوونکو لپاره د ينار ۲ ۲ ۲

د  (CBE)زو زده کړو ييمه يس

 ريو شميو ټولګيجوړو شو

19 

نه زده کوونکو لپاره د يښځ ۲ ۲ ۲

د (CBE)زو زده کړو ييمه يس

 ريو شميو ټولګيجوړو شو

18 

زو زده کړو په ييمه يد س ۲ ۲ ۲

نه يو ناريو کې د شامل شويټولګ

 ريزده کوونکو شم

11 

ټوليګو شمير مرکزی  CBEد  ۲ ۲ ۲
 ښوونځيو ته انتقال شويدی

20 

د  ېښوونکو شمیر چ نارینه د ۲ ۲ ۲
CBE استخدام  ټولګیو لپاره

 يد يشو

21 

د  ېښوونکو شمیر چ ښځینهد ۲ ۲ ۲
CBE يشوګمارل  ټولګیو لپاره 

 يد

22 

 ېټولګیو شمیر چ CBEد ۲ ۲ ۲
 يشو لیږدولنځیو ومرکزی ښو

 يد

23 

دهغه نارینه او یا ښځینه زده  ۲ ۲ ۲
 CBEله  ېکوونکو شمیر چ

24 
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ته انتقال  څخه مرکزی ښوونځیو
 يد يشو

 زونهياو وړاند ېستونز :جدول۴

 ېستونز

کړنې نه دي شاخصونه د بودجې نه ځانګړي کولو ا د مرسته کوونکو موسسو نه پاملرنې له امله د یادو شاخصونو  21دې برخې  د  

  .تر سره شوي

 .کمښت له امله د ښوونځیو انګړ دیوالونه نه دي جوړ شوید بودجې 

 :ستونزېنورې 

 .د نارینه او ښځینه ښوونکو کمښت

 .ښوونکو کمښتد ښځینه 

 .د سولرسیستم نشتون

 .په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون 

 

 پوهنې ریاست ته وړاندیز                                   

  .دي زیاته شي  هپاملرن د مرسته کوونکووا شي  ځانګړي  هد بودج و تر سره کولو لپاره دي شاخصون 21د دې برخې   

 .جوړ شی نو دي ود ښوونځیو انګړ دیوالون
 

 تشه دي ډکه شيد نارینه او ښځینه ښوونکو کمښت

 تشه دي ډکه شي د ښځینه ښوونکو کمښت

 دي ورته جوړ شيد سولرسیستم 

 .جوړ شيکتابتونونو ي په ښوونځیو کې د  
 پوهنې وزارت ته وړانديز                                    

 . شاخصونو تر سره کولو لپاره دي  د بودجه ځانګړي  شي ا ود مرسته کوونکو پاملرنه  دي زیاته شي 21د دې برخې   

 .د ښوونځیو انګړ دیوالونونو دي  جوړ شی
 

 تشه دي ډکه شيد نارینه او ښځینه ښوونکو کمښت

 تشه دي ډکه شي وونکو کمښتد ښځینه ښ
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 دي ورته جوړ شيد سولرسیستم 

 .جوړ شيکتابتونونو ي په ښوونځیو کې د  

 

 

 تيريمد يوونکيځوابو او آغېزمن،روڼ. ۹
کولو لپاره آغېزمن، روڼ او  ياو د وړانديزو چوپړتيزو، رڼو او آغېزمنوښوونيت لرونکو، انډوليفيتونو په کچه کيد مرکز او وال: زه موخهيټول

.اياوړتيپ او ايت پراختيريوونکي مديځواب و  

 .ئيت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو  پرمختګ ښيريوونکي مديد آغېزمن، روڼ او ځواب و:جدول ۲

ريتوپ  
السته راوړنه/پرمختګ رهيشم شاخصونه کلنۍ موخه   

 1 ريو شميځوو ښونيشو څارلد  ۲۸ ۲۸ ۲

و يو او وړاندې شويدچمتو شو ۲۸ ۲۸ ۲

 ريزو رپوټونو شميڅارن

2 

نیژدی ښوونځیو ته دتبدیل  ۲ ۲ ۲
 (نارینه ، ښځینه)وښوونکو شمیر یشو

3 

د مسلکې مضامینو په اساس د تبدیل  ۲ ۲ ۲
 و ښوونکو شمیریشو

4 

نه ښوونکو يو ناريو ګمارل شويد نو ۲ ۲ ۲

 ريشم

5 

 نه ښوونکويو ښځيو ګمارل شويد نو ۲ ۲ ۲

 ريشم

6 

 9 سلنه(ا يسوبت)ۍ دښوونکو د حاضر ۵۵۲۲ ۰۱۵ ۱۵

س يو تاسيو په کچه د نويدښوونځ 1 1 ۲

 ريو اداري شوراګانو شميشو

8 

و يو لپاره د چمتو شويد ښوونځ ۲ ۲ ۲

 ريشم(SIP)ي پالنونويايپراخت

1 

 روزلد  وو د شوراګانيد ښوونځ ۲ ۲ ۲

 ريو غړو شميشو

11 

ر يپروګرامونو شمد عامه پوهاوي د  ۲ ۲ ۲

و يچې د شوراګانو،جوماتونو، لو

و له الرې ترسره شوي يغونډو او کل

 .دي

11 

 زونهيستونزې او وړاند: جدول۶



12 
 

 ېستونز

 

 ښوونکو نشتون  مسلکي ښځینه او نارینه   د

  . نه دي ترسره شويسیمه ایزو چارواکو نه پاملرنې له امله او د  جې نشتون شاخصونه د بود 7د دي برخې 

. 

 زونهيته وړاند است ير د پوهنې

 باید روزنه ورکړل شیلپاره د شوراګانو د غړو مسلکی کولو 

 .باید زیات شيد  ښځینه او نارینه مسلکي  ښوونکو 

  .بودجه په نظر کې ونیول شي دي  شاخصونو لپاره  7

 زونهيوزارت ته وړاند د پوهنې

 باید نوموړو اشخاصو ته روزنه ورکړل شیلپاره د شوراګانو د غړو د مسلکی کولو 

 .د  ښځینه او نارینه مسلکي  ښوونکو باید زیات شي

 بودجه په نظر کې ونیول شي  دي شاخصونو لپاره 7

 


