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 عمومی معلومات اړهپه  ولسوالید 

 نوم ولسوالید . الف نازیان

 ښوونځیو شمیر ړو د زده ک يعموم  د  د جنسیت له مخې  کېۍولسوالپه . ب

 ښوونځیو شمیرد نارینه  1

 ښونځیو شمیر ښځینهد  1

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 21

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  کښي دنوعیت له مخی ولسوالیپه : ج

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 77

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  4

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  2

 وونکو شمیر کړو د زده کزده عمومی د  د جنسیت له مخې  کې ۍولسوالپه : د

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  2224

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 4947

 کی ددایمی غیرحاضرو زده کوونکو شمیره ۍپه ولسوال: ه 

 دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیردنارینه  2222

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 2222

 معلومات جغرافیائي :و

 شمیر کلیوپرنونژدی  د  تهولسوالی   71

 شمیر کلیوتولری پرد   22

 امنیتی وضعیت: ز

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر  ېک  ۍولسوالپه  1

 ېدو الملونه یکېد تړل  1

 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو د تړل شویو ښوونځیو 1

سره مخ  آسانتیاوی ګواښ ښوونیزېچی  کې ۍولسوالد امنیتی پیښیو شمیرپه  1

 کړي 
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 :ډیزلند کړنو 

 .پام وړ  السته راوړنې کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت او تړاوو په برخه کې ۍپه ولسوال.   1 

     او له زده کوونکو څخه راټول شوي درسي  ټوکه نوي (22914)کال کې په اوږدو کې ټول ټال 7292د

اړوند ښوونځیو ته ویشل   یهپوهني آمریت ته او له هغه ځاۍولسوالد نازیانو  څخهکتابونه پوهني ریاست له ډیپو 

 .دې شوی

  تنه د ښوونځیو مدیران او اداری کارکوونکو ته د  ښوونځي د مدیریت  ( 2)اړوند  ۍولسوالد(SMT ) په

همکاري موسسي په مالی مالتړ روزنه ورکړل  شوي ده، چې پدې سره د ښوونځیو  UNICEFپروګرام  کې د 

شوي دی خو له بده مرغه د بودجی کمښت له آمله د کیفیت  په اداري او تدریسي بهېر کې ښه والي رامنځته

 اوتړاو  برخې په ځانګړې توګه د وړتیا  لوړولو په برخه کې روزنې نه دي  ترسره شوي

 نډولیز السرسي په برخه کې د پام وړ  السته راوړنېاکې د  ۍپه ولسوال. 

 تنه یې ښځینه دې د ( 272)جملې څخه تنه زده کوونکې چې لدې ( 7271)کال په اوږدو کې ټول ټال  7292د

ولسوالي پوهني آمریت له لورې اړوند ښوونځیو په لمړیو ټولګیو کې د زده کړو ترالسه کولو په موخه ( نازیان)

تنه ښځینه زده  4941تنه زده کوونکې چې   13745چې لدې سره د ټولو زده کوونکو شمېر   نوي جذب شویدې

 .یموندلی دکوونکو ته یې زیاتوالی 

 

 کې د اغیزمن او روڼ مدیریت  په برخه کې د پام وړ  السته راوړنې ۍپه ولسوال - 2

  د پوهني ریاست څارنې باب ښوونځې ( 23)ټول ټال پوهني آمریت اړوند ( نازیان)کال په اوږدو کي د  7292 د

څارنیز ( 77)  په ترڅ کې د ې  دغړو له لورې زده کړو د کیفیت او کمیت د ښه والي په موخه څارل شویدي، 

 .ترتیب شوي او د پوهني ریاست مسوولینو سره پخپل وخت شریک شویدي ټونهپور

  په  تشو او تقاعد شویو  ۍتنه ښوونکې د ولسوال( 4)تنه ښوونکې نږدې ښوونځیو ته تبدیل شویدي، ( 2)همدارنګه

 بستونو کې په دندو ګمارل شویدې 

  سلنه ښوونکو حاضری ورکړیده 711د ولسوالی په کچه  

  السته راوړنې پرمختګونه او په اساس   پوهنې وزارت  د دریم ستراتیژیک پالن د عرصو د 

 تړاووکیفیت او  -１

زده کوونکي به  په  ټولو کچو کې پوهه، مهارتونه ،چلندونه  ، ارزښتونه چې د یو سالم ، مسوولیت  :ټولیزه موخه -２

منونکي ،رشید ،  تولیدوونکي او دنده پیژندونکي وګړي  لپاره اړین دي تر السه کړي او هغوي به د ټولنیزې هوو 

و پوه کورنیوو  او نړیوالوو بوازارونو کوې د ساینې په بهیر کې  د اعیزمنې ونډې په اخیستنې ا و ګوډون لپواره چمتوو ا

 .خوندي اودوامداره د ندې لپاره سمبال شي

 ي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ پالن شوپه برخه کې  تړاوودکیفیت او  :لمړی جدول
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السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 

د والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او  دښوونکې د  16142 23904 0

 الرښود کتابونو شمیر 

1 

 2 ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر  16142 23904 0

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې د نویو  1 1 100%

 روزل شوي دي تدریسي وسایلو دکارولو لپاره

3 

 له( TTC)ودښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون 1 1 1

 مضموني زده کړوڅخه برخمن شوي دي

4 

 5 د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر  1 1 1

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښونې په موخه  1 1 1

 روزل شوي دي

6 

دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د مالتړپه  1 1 1

 موخه ترسره شوي دي

7 

او  ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې په 50 1 100%

آزمایشي )ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي

 (ښوونځي

8 

په برنامه  SMTد  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  100 2 98%

 کې روزل شوي دي

9 

ټولګی پوری د تدریس په موخه د ریاضی،  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 10 1 100%

 .لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي

10 

 :او وړاندیزونه ستونزي:دوهم جدول

 :ستونزي

نه دي تر سره شاخص د بودجې نشتون او د مرسندویه موسسو نه پاملرنې له امله  71ې او شاخص پور  2څخه تر  2د 

 شوي 

 

 کمښتنورو درسي اړوند توکو  او نو او ښوونکوالرښود کتابو د درسي  

 :نورې ستونزې

 .د تشکیل کمښت ، بودجې نشتون ، مسلکي ښوونکو نشتون اونور

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

  ه دي او د مرسندویه موسسو پاملرنپه پام کې ونیول شي لپاره بودجه شاخص  71شاخص پور ې او  2څخه تر  2د

 واړول شي

 ي زیات شيد درسي او ښوونکوالرښود کتابونو او  نورو درسي اړوند توک. 
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 .زیات شي يمسلکي ښوونک ه او کمښت ، بودجد تشکیل  -

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  شاخص لپاره بودجه په پام کې ونیول شي او د مرسندویه موسسو پاملرنه دي  71شاخص پور ې او  2تر څخه  2د

 واړول شي

 د درسي او ښوونکوالرښود کتابونو او  نورو درسي اړوند توکي زیات شي. 

 ..د تشکیل کمښت ، بودجه او  مسلکي ښوونکي زیات شي -

 :السرسینډولیز ازده کړو ته . ۲

او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان،  ځوانان،  او لویان په ځانګړی   کفیت لرونکیاغیزمنو : ټولیزه موخه

برابر او هر اړخیز السرسی لری ډول  نجونی او ښځی   

 په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیی السرسی انډولیزد :جدول ریمد

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 7 (نارینه)په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر 1700 997 41%

 2 (ښځینه)په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر 540 873 0

 2 د نویو تأسیس شویو نارینه ښوونځیو شمېر 1 1 1

 4 د نویو تأسیس شویو ښځینه ښوونځیو شمېر 1 1 1

 5 تأسیس شویو مختلط ښوونځیو شمېرد نویو  1 1 1

 6 دهغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍورته جوړشوی دي 24 1 100%

 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 1 1 1

 8 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 1 7 0

 9 دهغه ښوونځیو شمیر چې احاطوي دیوالونه ورته جوړ شوي دي 1 1 1

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  1 1 100%

 11 په ښوونځیو کې دنویو جوړو شویو مبرزونو شمیر   

 یې(school grant)ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی  دهغو 3 1 100%

 يترالسه کړی د

12 

 13 ( نارینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(ALC)د چټکو زده کړو  1 1 1

 14 ( ښځینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(ALC)د چټکو زده کړو  1 1 1

 15 (نارینه)د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

 16 (ښځینه)د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

 17 ( نارینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(CBE)د سیمه ایزو ټولګیو   3 1 100%

نویو جوړ شویو ټولګیو (CBE)د سیمه ایزو ټولګیو   3 1 100%

 ( ښځینه)شمیر

18 
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 19 (نارینه)په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

 20 (ښځینه)په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

ټولګیو لپاره استخدام شوي  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 1 1 1

 دي

21 

ټولګیو لپاره استخدام شوي  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 1 1 1

 دي

22 

 23 ټولګیو شمیر چې مرکزی ښونځیو ته انتقال شوي دي CBEد 1 1 1

دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له سیمه اییزو زده  1 1 1
 .کړو ټولګیو څخه اصلي ښوونځیو ته لېږدول شوي دي

24 

 

 ستونزی او وړاندیزونه :څلورم جدول

 ستونزی او وړاندیزونه

 ستونزی

 د نازیانو ولسوالی اړوند اکثر ښوونځي ودانې ، انګړدیوالونه او نور ملحقات نلرې. 

  څرنګه چې نازیان یو ه غرنی سیمه ده په ځینو مو قعیتونو کې ښوونځی څخه لري د محلی او چټکو زده کړو په

 .لورې توجه نه کولبرخه کې د همکارو موسیسو له 

 .که چیری ځواب نه وی الملونه یی واضح کړی ؟کمکی وجهی ښوونځیو ته ویشل شویدیآیا

  د کومکي وجهي څخه یا دي ولسوالی ته څه نه دي رسیدلي 

 سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي  المل شوی وي وښایاست؟

  فقر او غربت ، غلط رواجونه د نجونو تعلیم مخنیوی کويامنیتي وضیت خرابوالی. 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 په روان کال کې د اقرا برنامې اړوند دوانیو په پالن کې د نازیانو ولسوالی پالن کول. 

  په برخه کې نازیانو ولسوالی ته توجه کولد محلی او چټکو زده کړو ټولګیو. 

  درسي مواد او اجناس پوره او زمونږ په واک کي رد کړيدپوهني ریاست باید ممد. 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  نې ولسوالی ده او ښوونځی په ډیره فاصله رکړي ځکه ولسوالی غد پوهني وزارت باید د ترانسپورت مشکل حل

 .همکاري وکړيد عامه پوهاوي د کمپاینونو لپاره مالي ضرورت دی باید .کي او دمدیریت څخه واقع دی
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 مدیریت او ځواب ویونکی  اغیزمن ،روڼ . ۳

دبا کیفیته  او برابر ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن روڼ او : عمومی موخه

 ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا 

 .شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیید شفاف او اغیزمن مدیریت په برخه کې پالن :جدول پنځم

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 و ښونځیو شمیریدنظارت شو 26 22 72%

 2 راپورونو شمیر څارنیزو  یوشو تسلیمو او یشو جوړ د 0 17 0

 3 (نارینه ، ښځینه)وښوونکو شمیر ینیژدی ښوونځیو ته دتبدیل شو 0 2 0

 4 و ښوونکو شمیریمضامینو په اساس د تبدیل شو کېد مسل 0 0 0

 5 (نارینه)د استخدام شوو ښوونکو شمیر 29 4 86%

 6 (ښځینه)د استخدام شوو ښوونکو شمیر 20 1 100%

 7 دښوونکو د حاضری سلنه 711 711 0

711٪  2 و اداری شوراګانو شمیریدښوونځیو په سطحه د نویو تاسیس شو 1 1 

 9 شمیر(SIP )پرمختیایی پالنونو ویبرابر شو ښوونځیو د د 1 0 100%

 71 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 0 0 0

د عامه پوهاوی د پروګرامونو شمیر چی په مسجد، مکتب  0 0 0

 .دیشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 

77 

 

 ستونزی او وړاندیزونه: جدول پږمش

او وړاندیزونه ستونزی  

 :ېستونز

 4،2،2،9،71،77  شاخصونو لپاره د بودجې نشتون . 

  د ښوونځیو د فاصلي لیري والی او ترانسپورتي وسایلو نشتوالی 

  د ښځینه ښوونکو نشتوالی. 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 ،2،2،9،71،77 شاخصونو لپاره دي بودجه ځانګړي شي. 

  دي چمتو شيد ښوونځیو د فاصلي لیري والی او ترانسپورتي وسایلو. 

  لپاره دي بستونه په نظر کې ونیول شيد ښځینه ښوونکو. 
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وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 ،2،2،9،71،77 شاخصونو لپاره دي بودجه ځانګړي شي. 

 د ښوونځیو د فاصلي لیري والی او ترانسپورتي وسایلو دي چمتو شي. 

  ښځینه ښوونکو لپاره دي بستونه په نظر کې ونیول شيد. 

 


