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 معلوماتعمومی په کچه  ولسوالید 

 نوم ولسوالید . الف نورګرام

 ښوونځیو شمیر د جنسیت په اساسړو د زده ک يعموم  د  کېولسوالیپه . ب

 ښوونځیو شمیرد نارینه  7

 ښونځیو شمیر ښځینهد  8

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 00

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

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 00

دوری د ښوونځیو د منځنی  01

 شمیر

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  3

 وونکو شمیر د جنسیت په اساس کړو د زده کزده عمومی د  کېولسوالیپه : د

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  3150

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 1133

په ولسوالی کی ددایمی : ه 

غیرحاضرو زده کوونکو 

 شمیره

دایمی غیر حاضرو زده دنارینه  301

 کوونکو شمیر

د ښځینه دایمی غیر حاضرو  81

 زده کوونکو شمیر

 معلومات جغرافیائي:و

 کلیوپرنونژدی  د  تهولسوالی  01

 شمیر

 شمیر کلیوتولری پرد  71

 امنیتی وضعیت: ز

د تړل شوو  ېک  ولسوالیپه  نشته

 ښوونځیو شمیر 

 الملونه یېد تړل کېدو  نشته

د تړل شویو ښوونځیود  نشته

ښوونکو او زده کوونکو 

 وضعیت 

 نشته
 
 
 
 
 

 د امنیتی پیښیو شمیرپه ولسوالی

کې چی تعلیمی آسانتیاوی 

 ګواښي
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 :ډیزلنکړنو  

 .ېالسته راوړن د پام وړ کېپه برخه فیت کید ټولو ښوونځیو د  کې ولسوالیپه  .1

  زده فعال دي او  مرکزونه ښوونیز ټول د عمومي زده کړو  د نورګرام ولسوالی د پوهنی آمریت اړوند

 .دي بوخت زده کړو  په  پکې کوونکي 

  ( ۸۱)ده د ښوونکو د الرښود کتابونه، جل( ۲۲)کال کی د نورګرام  ولسوالی پوهنی آمریت ته  ۸۳۳۱په

د نورګرام ولسوالی عدده د ریاضی کیټونه ( ۲)عدده د بیولوژی مډلونه، ( ۸۱)عدده د ساینس چارتونه، 

 ،دي  شوی اړونده ښوونځیو ته ویشل چی د پوهنی آمریت لخوا پخپل وخت ،توزیع شویدي پوهنی آمریت ته 

د بلې کمې شوي دي زی ه په درسی بهیر کی ستون و سره رسیدل په  کوښوونځیو ته د یادو تو پخپل وخت

 .اشنا شوي ديخوا زده کوونکي د ساینسي تجربو سره 

  ټوکه درسی کتابونه د پوهنی ریاست لخوا ( ۸۷۱۴۸)ته  ښوونځیو د نورګرام ولسوالی پوهنی آمریت اړوند

 .شویدي استول د نورګرام پوهنی آمریت ته 

 ېالسته راوړن پام وړ د کېپه برخه  يالسرس ټولو ښوونځیو ته د برابر کې ولسوالیپه  .2

 ۸۳۳۱  زده کوونکو ټولو نویو جذب شویو کی د  ښوونځیو کېد نورګرام ولسوالی اړوند په ټولو کال کی

تنه انجونی دي رسما خپلو زده کړو ( ۲۷۹)تنه نارینه او ( ۳۹۳)تنه دی چی لدی جملی څخه ( ۹۱۳)شمېر 

 .بربره شوي دهزمینه  ښوونې لپاره پراخه دی سره د نوی نسل لپاره د ه ل ،دی ته یی دوام ورکړی

 ېالسته راوړند پام وړ  کېاوشفاف مدیریت  په برخه  د اغیزمن کېولسوالیپه  .3

  ترسره  څارنه ځله ( ۲۹)  عومي زده کړو مرکزونو څخهد نورګرام ولسوالی پوهنی آمریت اړوند د ټولو

  .تنه ښوونکي نیږدي ښوونځیو ته تبدیل شوي دي ۲ ،يشوی د

  السته راوړنې پرمختګونه او د عرصو په اساس  ې وزارت  د دریم ستراتیژیک پالنپوهن د 

 کیفیت او مرتبط والی - 0

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیاوی او ارزښتتونه چتې د یتو تولیتدوونکي، جتوړ او دنتده پیژنتدونکي :موخه ټولیزه

ونډې په اخیستو سره به د ټتولنیزې ستتمتیا او آرامتیتا لپتاره چمتتو او  هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې

 په داخلي او نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي

 

 ي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ پالن شوپه برخه کې  تړاودکیفیت او  :لمړی جدول

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 
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 ته د ویشل شویوولسوالیو له خوا والیتد   ۹۳۹۴۸  ۸۷۸۲۳ 78%

 کتابونو شمیر الرښود د کېښوونددرسی او  

۸ 

78% ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د   ۹۳۹۴۸   ۸۷۸۲۳ 

 ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر 

2 

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی  ۴ ۱ ۱

نظارت کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي 

 وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

011٪ دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په  ۳۱ ۱ 

مضموني زده  له( TTC)ومرکزون

 برخمن شوي دي کړوڅخه

4 

011% د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو  ۹۱ ۱ 

 تریننګونو شمیر 

5 

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د  ۱ ۱ ۱

په موخه روزل شوي  متتړ او الرښونې

 دي

6 

څارنو  یزو ښووندښونځیو په کچه د هغه  ۲۹ ۲۹ ۱

شمیر چې د ښوونکو د متتړپه موخه 

 ترسره شوي دي

7 

ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د  په ۱ ۱ ۱

ښوونکو د الرښونېاو ظرفیت لوړوالی په 

موخه فرصتونه ورته برابر شوي 

 (آزمایشي ښوونځي)دي

8 

د  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو  ۱ ۱ ۱

په برنامه کې روزل  SMTشمیر چې د 

 شوي دي

9 

ټولګی پوری د  ۹ -۳د ښوونکو شمیر چې د ۱ ۱ ۱

تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست 

 .په برخه کې روزل شوي دي

10 

 

 :او وړاندیزونه ستونزي:دوهم جدول

 :ستونزي

نه پاملرنې له امله د یادو شاخصونو کړنې شاخصونه د بودجې نه ځانګړي کولو او د مرسته کوونکو موسسو  6د دې برخې  

 .نه دي ترسره شوي
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 :نورې ستونزې

.د ورکشابونو او سیمنارونو نشتونښوونکو او نورو کارکوونکو ته   

.او میزونو نشتوند څوکیو   

.کمښتد درسي او ښوونکو الرښود کتابونو   

 

 

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

ه دي زیاته او د مرسته کوونکو موسسو ه پاملرنو د کړنو تر سره کولو لپاره دي بودجه ځانګړي شي شاخصون 6د دې برخې 

  .شي

.جوړشيه په خپل وخت او سیمنارون هورکشابون يښوونکو او نورو کارکوونکو ته د  

.ډکه شيد کمښت تشه دي د څوکیو او میزونو   

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

 

ته وړاندیزونه  وزارت د پوهنې  

شاخصونو د کړنو تر سره کولو لپاره دي بودجه ځانګړي شي او د مرسته کوونکو موسسو ه پاملرنه دي زیاته  6د دې برخې 

. شي  

.سیمنارونه په خپل وخت جوړشيښوونکو او نورو کارکوونکو ته دي ورکشابونه او   

.د څوکیو او میزونو د کمښت تشه دي ډکه شي  

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

 

 

 

 

 :السرسی برابرزده کړو ته ۲

اغیزمنو با کیفیته  او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان،  ځوانان،  او لویان په ځانګړی ډول  : موخهټولیزه 

 نجونی او ښځی 

يبرابر او هر اړخیز السرسی لر  
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 په برخه کې پتن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیی د برابر السرسی:جدول ریمد

 توپیر
السته راوړنه/پرمختګ  شمیره شاخصونه کلنی هدف 

نویو شامل په ښونځیو کې د ۲۹۱ ۳۹۳ 1

 و زده کوونکویشو

 (نارینه)شمیر

0 

ه ښونځیو کې دنویو شامل پ ۲۱۱ ۲۷۹ 1

کوونکو شویو زده 

 (ښځینه)شمیر

1 

د نویو تأسیس شویو نارینه  ۱  ۱ ۱

 ښوونځیو شمېر

3 

د نویو تأسیس شویو ښځینه  ۱ ۱ ۱

 ښوونځیو شمېر

4 

011٪  مختلطد نویو تأسیس شویو  ۸۲ ۱ 

 ښوونځیو شمېر

5 

011% دهغو ښوونځیو شمیر چې  ۸۳ ۱ 

ورته جوړشوې  ودانۍ نوې

 شوي دي دي

6 

ټولګیو  یود اضافي جوړو شو ۱ ۱ ۱

 شمیر

7 

د بیا رغول شویوښوونځیو  ۱ ۱ ۱

 شمیر

8 

 دانګړ ې دهغه ښوونځیو شمیر چ ۱ ۱ ۱
 ي ديدیوالونه ورته جوړ شو

 يد

9 

و یندل شویوکیاوبو دنود  ۱ ۱ ۱

 ریڅاګانو شم

01 

و جوړو یو کې دنویپه ښوونځ ۱ ۱ ۱

 ریشم( مبرزونو)ویو ټټیشو

00 

 ېښوونځیو شمیر چ ودهغ ۱ ۱ ۱
 school)مکی وجهی ک

grant)يترالسه کړی دې ی) 

01 

نه زده کوونکو لپاره د ید نار ۱ ۱ ۱

و ید نو ALC کړو چټکو زده

 ریو شمیو ټولګیجوړو شو

03 

نه زده کوونکو لپاره د ید ښځ  ۱ ۱ ۱

و ید نو ALC کړو چټکو زده

04 
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 ریو شمیو ټولګیجوړو شو

و ید چټکو زده کړو په ټولګ  ۱ ۱ ۱

 نه زدهیو ناریکې د شامل شو

05 

و ید چټکو زده کړو په ټولګ ۱ ۱ ۱

نه زده یو ښځیکې د شامل شو

 (ریکوونکو شم

06 

نه زده کوونکو لپاره د ینار ۱ ۱ ۱

 (CBE)زو زده کړو ییمه یس
 ریو شمیو ټولګید جوړو شو

07 

نه زده کوونکو لپاره د یښځ ۱ ۱ ۱

د (CBE)زو زده کړو ییمه یس
 ریو شمیو ټولګیجوړو شو

08 

زو زده کړو په ییمه ید س ۱ ۱ ۱

و یو کې د شامل شویټولګ

 رینه زده کوونکو شمینار

09 

ټولیګو شمیر  CBEد  ۱ ۱ ۱

مرکزی ښوونځیو ته انتقال 

 ي دي شویدی

11 

د  ېښوونکو شمیر چ نارینه د ۱ ۱ ۱
CBE استخدام  ټولګیو لپاره

 يد يشو

21 

د  ېښوونکو شمیر چ ښځینهد ۱ ۱ ۱
CBE ګمارل  ټولګیو لپاره

 يشو

22 

 ېټولګیو شمیر چ CBEد ۱ ۱ ۱
 يشو لیږدولنځیو ومرکزی ښو

 يد

23 

دهغه نارینه او یا ښځینه زده  ۱ ۱ ۱

 CBEکوونکو شمیر چې له 

څخه مرکزی ښوونځیو ته 

 انتقال شوي دي

24 

 

 

 



10 
 

 ستونزی او وړاندیزونه :څلورم جدول

 ستونزی او وړاندیزونه

  : ستونزی

دي  ې نهپاملرنې له امله د یادو شاخصونو کړننه ځانګړي کولو او د مرسته کوونکو موسسو نه شاخصونه د بودجې  09

 .ترسره شوي

 

 :نورې ستونزې

 .د ښوونځیو ودانیو نشتون

 .د څښلو  پاکواوبو څاګانو نشتون

  

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

  .زیاته شيدي  هاو د مرسته کوونکو موسسو پاملرن ترسره کولو لپاره دي پودجه ځانګړي شيو د کړنو شاخصون 09

 .ې ونیول شيجوړول په پام ک ۍودان ته دي  د ښوونځیو

 .ې دي وکیندل شيد څښلو  پاکواوبو څاګان

 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  .دي زیاته شي هاو د مرسته کوونکو موسسو پاملرن و د کړنو ترسره کولو لپاره دي پودجه ځانګړي شيشاخصون 09

 .د ښوونځیو ته دي  ودانۍ جوړول په پام کې ونیول شي

 .وکیندل شي د څښلو  پاکواوبو څاګانې دي

 .ی

 

 روڼ او اغیزمن مدیریت. ۹

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

 ځواب ویونکی مدیریت پراختیا اوپیاوړتیا 

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

 توپیر
السته راوړنه/پرمختګ  شمیره شاخصونه کلنی هدف 

 1 و ښونځیو شمیریدنظارت شو ۲۴ ۲۹ 4%

 2 څارنیزو یوشو تسلیمو او یشو جوړ د ۲۴ ۲۹ 4%
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 راپورونو شمیر

33% نیژدی ښوونځیو ته دتبدیل  ۳ ۲ 

نارینه ، )وښوونکو شمیر یشو

 (ښځینه

3 

011% مضامینو په اساس د تبدیل  کېد مسل ۸ ۱ 

 و ښوونکو شمیریشو

4 

د استخدام شوو ښوونکو  ۲۹ ۱ 1

 (نارینه)شمیر

5 

د استخدام شوو ښوونکو  ۸۱ ۱ 1

 (ښځینه)شمیر

6 

 7 دښوونکو د حاضری سلنه ۸۱۱ ۳۱ 10٪

دښوونځیو په سطحه د نویو تاسیس  ۱ ۱ ۱

 و اداری شوراګانو شمیریشو

8 

پرمختیایی  ویبرابر شو ښوونځیو د د ۱ ۱ ۱

 شمیر(SIP )پتنونو

9 

 روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان ۱ ۱ ۱

 و غړو شمیریشو

01 

د عامه پوهاوی د پروګرامونو شمیر  ۳۱ ۳۱ ۱

چی په مسجد، مکتب شورا، کلیو او 

یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 

 .دی

00 

 ستونزی او وړاندیزونه: جدول پږمش

او وړاندیزونه ستونزی  

 :ستونزی

شاخصونه د بودجې نه ځانګړي کولو او د مرسته کوونکو موسسو نه پاملرنې له امله د یادو شاخصونو کړنې نه دي ترسره  6

 .شوي

 

  

 

ښتدمسلکی ښوونکو کم: 1   

  .مرسته نه کولد زده کوونکو اولیاوو  دشوراگانو او :3

 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

  .ه دي زیاته شياو د مرسته کوونکو موسسو پاملرن .و د کړنو تر سره کولو لپاره دي بودجه ځانګړي شيشاخصون 6

ښت تشه دي ډکه شيدمسلکی ښوونکو کم  
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 .دي زیاتي شی  ۍد زده کوونکو اولیاوو مرست دشوراگانو او

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  .ه دي زیاته شياو د مرسته کوونکو موسسو پاملرن .بودجه ځانګړي شيو د کړنو تر سره کولو لپاره دي شاخصون 6

.ښت تشه دي ډکه شيدمسلکی ښوونکو کم  

.د زده کوونکو اولیاوو مرستې دي زیاتي شی دشوراگانو او  

 

 


