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 معلومات اړهپه  ۍولسوالد 

 نوم ۍولسوالد . الف کامديش

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

 ريو شميښوونځنه يد نار ۰۱

 ريو شميښونځ نهيښځد  ۸

 ريو شميښوونځ ا ګډي مختلط د ۲۱

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

 ريو شميښوونځ ويومړنل د ۰۱

 ريو شميښوونځويد منځن ۰۱

 ريو شميښوونځ هسېلد  ۷

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

 ريزده کوونکو شم نهينارد  ۱۱۸۰

 رينه زده کوونکو  شميد ښځ ۲۶۱۳

غير حاضرو  يميددا ېک ۍپه ولسوال: ه 

 رهيکوونکو شمزده 

زده غير حاضرو  يميدانه يدنار تنه دايمی غير حاضر نارينه ۶۱۲

 ريکوونکو شم

زده  غير حاضرو يمينه دايد ښځ تنه ښځينه دايمی غير حاضری ۱۳۱

 ريکوونکو شم

 معلومات ائييجغراف:و

 و شمېريد نږدې کل ته ۍولسوال کلی ۲۱

 کلی ۱۲

 

 ريشم ويکل توپر ېلرد ولسوالۍ څخه 

 تيوضع يتيامن: ز

و يو ښوونځيد تړل شو ېک  ۍولسوالپه  دوه ښوونځی تړل شويدي

 ر يشم

 دو الملونه کېتړل ښوونځيو د د  د تشکيل کمبود او امنيتی ستونزی

 شوی ځای پرځای  ښوونځيو ښوونکی نورو مکاتبو ته خدمتی شويدي او شاګردان نږدی ځيني 

 .دي

د ښوونکو او زده ويو ښوونځيد تړل شو

 کيبرخلکوونکو 

 ريښو شميپ يتيد امنپه ولسوالۍ کې  0

اوې د ګواښ سره يزې آسانتيچې ښوون

 .مخ کړي
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 زیډلند کړنو 

 

 ت او تړاو په برخه کې د پام وړ السته راوړنې یفید ک

د کتابونه  درسي  ټوکه( ۰۸۱۷۳) او د ښوونکو  ټوکه( ۸۱)کامديش ولسوالۍ  پوهنی آمريت ته  کال کی ۰۳۶۸په 

هغه ځايه د يا د امريت اړونده ښوونځيو ته ورکړل شويدي او له پوهنې رياست له خوا د کامديش ولسوالۍ امريت ته 

 .الس رسی اسان شوي زده کوونکو   د زده کړو ته ويشل شوي دي ، چې له دي سره 

 ز السرسي په برخه کې د پام وړ السته راوړنې ید انډول .1

تنه دی  (۶۱۷)ولسوالی اړوند په ټولو ښوونځيو کی د نويو جذب شويو زده کوونکو شمېر   کامديشکال کی د  ۰۳۶۸په  .2

لدی  ،دی رسما خپلو زده کړو ته يی دوام ورکړیچې  انجونی دي  (۱۲۷)تنه نارينه او  (۱۸۰)چی لدی جملی څخه 

 .پراخه زمينه برابره شوي ده  د زده کړو ته نوی نسل  سره

 .السته راوړنید پام وړ کی ولسوالی کی د اغیزمن او شفاف مدیریت په برخه  په .3

د   .تر سره شوي ديځله څارنی  (۳۱)څخه  ښوونيزو مرکزونو ولسوالی پوهنی آمريت اړوند د ټولو د کامديش 

 ښوونکو ښوونځيو او همدارنګه د  تو کو ويشل ، د درسی شمېر  په ښوونځی کې د زده کوونکو کی بهير په  څارنو

 .دي د حاضری کتابونه، ترقی تعليم، او د شاګردانو د اساس کتابونه کتل شوی

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

 تړاواو تیفیک. 1

د، او يت منونکي، رشيو سالم، مسؤليزده کوونکي به په ټولو کچو کې پوهه، مهارتونه، چلندونه او ارزښتونه چې د :زه موخهيټول

ستنې او ګډون لپاره ير کې د آغېزمنې ونډې اخينې په بهيزې هوساين دي ترالسه کړي او دوئ به د ټولنيدونکي وګړي لپاره اړيتول

 .ار شييبازارونو کې به د خوندي او دوامداره دندې لپاره سمبال او توالو يو او نړيچمتو او په کورن

 .ئيت او تړاو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو پرمختګ ښيفيدک: جدول ۰

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 

۷۷% ۰۸۷۱۳  

 

۸۲۱۳۱  

 

 ويشل شويته د وو يولسوال له خوا تيوالد 

 ر يکتابونو شمالرښود و د کاو  ښوون يدرس

1 

ښوونځيو ته د ولسوالۍ لخوا د ويشل شويو  ۸۲۱۳۱ ۰۸۷۱۳ ۷۷%

 درسي او ښوونکي الرښود کتابونو شمير 

2 

دښوونځيومديران، ښوونکي او علمی  ۷ ۱ ۰۱۱%

نظارت کوونکو شمير چې د نويو تدريسي 

3 
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 .وسايلو د کارولو لپاره روزل شوي دي

روزنې په ر چې د ښوونکو د يدښوونکو شم ۲ ۱ ۰۱۱%

مضموني زده  لهکې ( TTC)مرکزونو 

 .برخمن شوي دي کړوڅخه

4 

و يد ترسره شو اتو اړونديمحتو د مضمون د ۰۱ ۱ ۰۱۱%

 ر يننګونو شميتر

5 

ر چې د ښوونکو د يرانو شميو د مدينځودښو ۱ ۱ ۱

نې په موخه روزل شوي ومالتړ او الرښو

 دي

6 

ر يڅارنو شمزو يښوونو په کچه د يدښونځ ۳۸  ۰۱۱۱

په موخه ترسره  چې د ښوونکو د مالتړ

 شوي دي

7 

په ښوونځيو کې دهغه ښوونکو شمير چي د  ۰۷۱ ۱ ۰۱۱%

ښوونکو د الرښونې او ظرفيت لوړوالی په 

موخه فرصتونه ورته برابر شوي 

 (آزمايشي ښوونځي)دي

8 

 SMTر چې د يرانو شميو د مديد  ښوونځ ۱۰ ۱ ۰۱۱%

 کې روزل شوي دي برخهپه 

9 

ټولګی پوری د  ۱ -۳د ښوونکو شمير چې د ۱ ۱ ۱

تدريس په موخه د رياضی، ليک او لوست 

 .په برخه کې روزل شوي دي

10 

 زونهیاو وړاند ېستونز:جدول ۲

 

 

 

 

 ېستونز

 .شوي نه پاملرنې له امله نه دي ترسرهد  موسسو مرسته کوونکو د بودجې نشتون او د شاخصونه  8

 

.  

 کمښتد تشکيل  : نورې ستونزې

 کمښت د مسلکی استادانو 

 .اوبو د څاګانو نشتوند څشلو پاکو 
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 زونهیوړاندته  است یر پوهنې

  .زياته شيدي  هموسسو پاملرن مرسته کوونکو او د   شيځانګړي  هبودجي د  و  تر سره کيدو لپاره شاخصون 8

 .ودا نۍ جوړې شي   يښوونځيو لپاره دد

 .کمښت دي پوره شيد تشکيل  

 .ښوونکي دي زيات شيد مسلکی 

 .ې دي وکيندل شيصحی اوبو څاګاند 

 

 :پوهنې وزارت ته وړاندیزونه.

 . وشي زياته دي ورته هموسسو پاملرن مرسته کوونکوشاخصونو  تر سره کيدو لپاره  د ي بودجه ځانګړي شي  او د   8

 .ودا نۍ جوړې شي  دښوونځيو لپاره دي 

 .د تشکيل  کمښت دي پوره شي

 .د مسلکی ښوونکي دي زيات شي

 .د صحی اوبو څاګانې دي وکيندل شي

 

 

 

 

 انډولیز السرسي. 2

زو فرصووووووتونو تووووووه د ماشووووووومانو، ځوانووووووانو او يت لرونکووووووو ښوووووووونيووووووفيپووووووه هېووووووواد کووووووې خونوووووودي او ک:  زه موخووووووهيټووووووول

 .ياتواليز او ټول شموله السرسي زيانډولانو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو  يلو

 .ئيز السرسي په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو پرمختګ ښيد انډول:جدول۳

ریتوپ  
السته راوړنه/پرمختګ رهیشم شاخصونه کلنۍ موخه   

و شامل ينوو کې دينځوپه ښو ۳۰۸ ۱۸۰ ۱

 ريشم زده کوونکو نهينارويشو

1 

و شامل يو کې دنوينځوپه ښو ۲۶۱ ۱۲۷ ۱ 2 
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 ريزده کوونکو شم نهيښځويشو

۱ ۱. نه يو ناريس شويأسو تيد نو ۱ 
 ښوونځيو شمېر

3 

نه يو ښځيس شويو تأسيد نو ۱ ۱ ۱

 و شمېريښوونځ

4 

 مختلطو يس شويو تأسيد نو ۱ ۱ ۱
 و شمېريښوونځ

5 

 ر چې نوېيو شميدهغو ښوونځ ۱  ۱ ۱

 دي ېورته جوړشو ودانۍ

6 

و يټولګ يوجوړو شو يد اضاف ۱ ۱ ۱

 ريشم

7 

 ويښوونځويا رغول شويد ب ۳ ۱ ۱

 ريشم

8 

دهغه ښوونځيو شمير چې  ۱ ۱ ۱

احاطوي ديوالونه ورته جوړ 

 شوي دي

9 

و څاګانو يندل شويوکينواوبو د د ۱ ۱ ۱

 ر يشم

10 

و جوړو يو کې دنويپه ښوونځ ۱ ۱ ۱

 ريشم (مبرزونو)ويټټ ويشو

11 

دهغو ښوونځيو شمير چې  ۱ ۱ ۱

 school) کمکی وجهی

grant)ييې ترالسه کړی د 

12 

نه زده کوونکو لپاره د يد نار ۱ ۱ ۱

و جوړو يکړو د نو چټکو زده

 ريو شميو ټولګيشو

13 

نه زده کوونکو لپاره د يد ښځ ۱ ۱ ۱

و جوړو يکړو د نو چټکو زده

 ريو شميو ټولګيشو

14 

و کې يد چټکو زده کړو په ټولګ ۱ ۱ ۱

نه زده يو ناريد شامل شو

 ريکوونکو شم

15 

و کې يد چټکو زده کړو په ټولګ ۱ ۱ ۱

نه زده يو ښځيد شامل شو

 ريکوونکو شم

16 

نه زده کوونکو لپاره د ينار ۱ ۱ ۱

زو زده کړو د جوړو ييمه يس

 ريو شميو ټولګيشو

17 

نه زده کوونکو لپاره د يښځ ۱ ۱ ۱

زو زده کړو د جوړو ييمه يس

 ريو شميو ټولګيشو

18 

زو زده کړو په ييمه يد س ۱ ۱ ۱

نه يو ناريو کې د شامل شويټولګ

19 
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 ريزده کوونکو شم

۱ ۱ ۱ 

 

 

 

 

ټوليګو شمير مرکزی  CBEد 

 ښوونځيو ته انتقال شويدی

20 

ښوونکو شمير چې د  نارينه د ۱ ۱ ۱

CBE  ټولګيو لپاره استخدام

 شوي دي

21 

ښځينه ښوونکو شمير چې د د ۱ ۱ ۱

CBE  ټولګيو لپاره ګمارل

 شوي دي

22 

ټولګيو شمير چې  CBEد ۱ ۱ ۱

مرکزی ښوونځيو ليږدول شوي 

 دي

23 

دهغه نارينه او يا ښځينه زده  ۱ ۱ ۱

 CBEکوونکو شمير چې له 

څخه مرکزی ښوونځيو ته 

 انتقال شوي دي

24 

 

 

 زونهیاو وړاند ېستونز :جدول

 پاملرنې له امله د يادو شاخصونواو د مرسته کوونکو موسسونه شاخصونه د بودجې نه ځانګړي کولو  22 :ېستونز

 .کړنې نه دي ترسره شوي

 :نورې ستونزې 

 .د نارينه او ښځينه ښوونکو کمښت

 .د ښځينه ښوونکو کمښت

  

 

 :یز د پوهنې ریاست ته وړاند

 .تشه دي ډکه شي د نارينه او ښځينه ښوونکو کمښت

 .تشه دي ډکه شي د ښځينه ښوونکو کمښت
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 .زیاته شي هاو د مرسته کوونکو موسسو پاملرن شيځانګړي  هبودجو ترسره کولو لپاره دي شاخصون 22

 

 پوهنې وزارت ته وړاند یز                            

 .د نارينه او ښځينه ښوونکو کمښت تشه دي ډکه شي

 .د ښځينه ښوونکو کمښت تشه دي ډکه شي

 .زیاته شي هاو د مرسته کوونکو موسسو پاملرن شيځانګړي  هبودجو ترسره کولو لپاره دي شاخصون 22

 

 

 تیریمد يوونکیآغېزمن،روڼاوځوابو. ۹

کولو لپاره  ياو د وړانديزو چوپړتيزو، رڼو او آغېزمنوښوونيت لرونکو، انډوليفيک د  تونو په کچهيد مرکز او وال: زه موخهيټول

.اياوړتيااوپيت پراختيريوونکي مديآغېزمن، روڼ او ځواب و  

 .ئيت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو  پرمختګ ښيريوونکي مديد آغېزمن، روڼ او ځواب و:جدول ۳

ریتوپ  
السته راوړنه/پرمختګ رهیشم شاخصونه کلنۍ موخه   

 1 ريو شميځوو ښونيشو څارلد  ۳۸ ۳۱ ۱%

و يو او وړاندې شويدچمتو شو ۳۸ ۳۱ ۱%

 ريزو رپوټونو شميڅارن

2 

نيژدی ښوونځيو ته دتبديل  ۰۱ ۱ ۰۱۱%

نارينه ، )شويوښوونکو شمير 

 (ښځينه

3 

د مسلکې مضامينو په اساس د تبديل  ۱ ۱ ۰۱۱%

 شويو ښوونکو شمير

4 

۱۰۱۱ نه ښوونکو يو ناريو ګمارل شويد نو ۳۰ ۱ 

 ريشم

5 

نه ښوونکو يو ښځيو ګمارل شويد نو ۱  ۱ ۱

 ريشم

6 

۰۱  7 سلنه(ا يسوبت)ۍ دښوونکو د حاضر ۱۰۱۱ ۶۶۱ 

س يو تاسيو په کچه د نويدښوونځ ۷ ۳۱ ۱

 ريو اداري شوراګانو شميشو

8 

و يو لپاره د چمتو شويد ښوونځ ۱ ۱ ۱

 ريشم(SIP)ي پالنونويايپراخت

9 

 10 روزلد  وو د شوراګانيد ښوونځ ۱ ۱ ۱
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 ريو غړو شميشو

ر يد عامه پوهاوي د پروګرامونو شم ۳۱ ۳۱ ۱

و يچې د شوراګانو،جوماتونو، لو

و له الرې ترسره شوي يغونډو او کل

 .دي

 

11 

 زونهیستونزې او وړاند: جدول۶

 ېستونز

 .کولو له امله نه دي ترسره شويشاخصونه د بودجې نه ځانګړي  5

 :تونزېنورې س

 .ښځينه او نارينه ښوونکو نشتون

 .د بودجې نشتوند شوراګانو د غړو مسلکی کولو لپاره 

 زونهی ته وړاند استیر د پوهنې

  .د بودجې ځانګړي کول ترسره کولو لپاره  شاخصونو 5 .

 .لپاره دي بستونه زيات شيښځينه او نارينه ښوونکو 

 .ځانګړي شي هبودج يدد شوراګانو د غړو مسلکی کولو لپاره 

 

 زونهیوزارت ته وړاند د پوهنې

 . شاخصونو ترسره کولو لپاره  د بودجې ځانګړي کول 5

 .ښوونکو لپاره دي بستونه زيات شيښځينه او نارينه 

 .دي بودجه ځانګړي شيد شوراګانو د غړو مسلکی کولو لپاره 

 


