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 معلومات يعموماړه  پهوالیت  د

 الف. د والیت نوم ارزګان

 د ولسوالیو شمیر کېپه والیت ب.  7

 نفوسج:  436,079

 ښوونځیو شمیر  عمومي زده کړو د د کېپه والیت د جنسیت په اساس   د:

 د نارینه ښوونځیو شمیر 199

 د ښځینه ښونځیو شمیر 24

 دمختلط یا ګډ ښوونځیو شمیر 3

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  : په والیت کښي دنوعیت له مخیه

 لومړنیو ښوونځیو شمیر د 150

 د منځنی دوری د ښوونځیو شمیر 41

 د لیسی دورید ښوونځیو شمیر 37

 زده کوونکو شمیر د جنسیت په اساس عمومي زده کړو د  د کېپه والیت و: 

 د نارینه زده کوونکو شمیر 49716

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 7138

 دنارینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 13137

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 1661

 معلومات جغرافیائيز:

 ولسوالیو شمیر ښار ته نژدی  5

 ولسوالیو شمیر لری پرتو  2

 امنیتی وضعیتح: 

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر ېپه والیت  ک 46

په جنګی کرښه کی د ښوونځیو اختالف ،  يمد خلکو ترمنځ قونا امنې ، 

  .يد ونهیت او د تشکیل کمښت یی عمده ال ملعموق

 دو الملونهکېتړل  ښوونځیو د د

 د ينکوشوی دی او زده کو يخدمتنځیو ته وښو ونور يزیاتره ښوونک

 .يد ېشته پاتاو زیات شمیر یی بی سرنو ياجر شوجنګونو له امله مه

د ښوونکو او زده کوونکو د تړل شویو ښوونځیو

 وضعیت 

 بېالبېلېاو  ينځیو کی د وسلوال مخالفینو استوګن ځایونه دوپه زیاتره ښو

ښوونځی د دولت  رهوالیت کی زیات ارزګانپه  امنیتی پیښی ثبت کیږی.

 جنګ سنګر ګرزیدلی دی. او طالب له طرفه د

چې ښوونیزې  و شمیرپیښ د امنیتيپه والیت کې 

 ګواښي آسانتیاوې

 وضعیت ياقتصادط: 
د دې کیلومټره مربع څخه زیات مساحت لري1  31411.. والیتونو څخه شمېرل کېږي چې د کرنیزو ، د افغانستان یو له له پلوهد ارزګان والیت د جغرافیاي  ي او اقلیمي موقعیت 

هک تاره   431.هک تاره ځمکه ی  ې اوبه لرونکې،   71..7چې له دې جملې څخه ی  ې  جوړويسلنه ی  ې هوارې ځمکې  .7سلنه برخه ی  ې واړه او ستر غرونه تشکیلوي او  17 والیت
د طبیعي سرچینونو پر تنظیم، د کرنیزو په ملي کچه اقتصادي وده او خوراکي خوندیتوب  ونې لري1 مېوه لرونکې 1471.هک تاره ځمکه ی  ې شاړه او  158827ځمکه ی  ې للمي، 

والیت  ېد د او انه د معیشتد خلکو ژوند کې والیت په دېنو ځکه کرنه  او د بازارونو په پراختیا پورې تړلی دی1  ښه والي، د فزیکي بیخ بناو په زیاتواليپه حاصالتو او تولیداتو 
بادام، د دې والیت عمده کرنیز تولیدات   1لوبويواقتصادي پرمختیا کې عمده رول په د دې والیت کوالی شي او  و الرو څخه ګڼل کېږي مهماو  ښو له وپرمختګ لپاره یاو  ېد ود

 همدې امله دې مهمې تولیدي برخې ته وده او پرمختیا ورکول د دېله هنډواڼې او نور دي1 ، خټکي، کچالو، ، جوارغنمزیره،  ر،ځ، انګبین، پسته، شکرپاره، غوزانانار، 
 ګڼل کېږي1لومړیتوب ه اړتیا او والیت اقتصادې ودې لپاره بنسټیز 

په تود دی؛ ددې کرغېړنې جګړې له امله پکښې تونو څخه دی چې اوس هم د جګړې ډګر امنو والی والیت د هېواد یو له نا دا ،ډیره کمه ده پرتلهپه  نونورو والیتو دسواد کچه د 
)ماخذ:  1مسلکي کادرونه، متخصصین، اقتصادې او ټولنیزې ښېرازې زیانمنې شوي او یا هم له منځه تللي دي ، ودانۍ،ددې والیت زیاتره زېربناوې، جوړښتونه خواشینۍ سره

 د اقتصاد وزارت ویب پاڼه(
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 ډیز:لند کړنو 

 ېالسته راوړن عمده کېفیت په برخه کید ټولو ښوونځیو د  کې والیتپه . 1

ته  څخه د دې والیت اړوند ولسوالیوله ډیپو د پوهنې ریاست کتابونه درسی ټوکه ( 65134ټول ټال )کال په اوږو کې  ۱۳۳۱د 

ویشل شوي دي. چې په وېشلو سره یې یادو کتابونو  ټوکه یې اړوند ښوونځیو ته  54673څخه  وېشل شوي چې له یادې شمېرې

 ته د زده کوونکو السرسی آسانه شوی دی او د درسي کتابونو د کمښت ستونزه تر یوه بریده حل شوې ده. 

یزو غړو ته روزنه ورکړل شوې چې له نتنه ښوونکي، مدیران او د څار 46د دې والیت د مرکز او ولسوالیو اړوند ښوونځیو 

 ښوونځیو اداري او تدریسې چارو ښه والی موندلی دی.  امله یې د

 ېالسته راوړن عمده کېپه برخه  يالسرسانډولیز ته د  کړوزده  کې والیتپه . 2

تنه یې نجونې دي نوي جذب  311تنه زده کوونکي چې  3131 د عمومي زده کړو په ښوونځیو کېپه اوږدو کې کال  1533 د

د نویو زده کوونکو په جذب سره د دې پروګرام د ټولو شوي او په اړوند ښوونځیو کې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. 

 تنه یې نجونې دي زیاتوالی موندلی دی. 7153تنو ته چې  34336زده کوونکو شمېر 

بابه ښوونځیو ودانۍ جوړې شوي او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي چې له امله یې زده  3رام اړوند د د عمومي زده کړو پروګ

 بابه ښوونځیو ودانۍ بیارغول شوي دی. 11سربېره پردې، د کوونکو د مناسب روزنیز چاپېلایر څخه برخمن شوي دی. 

زده کړو او سیمه اییزو زده کړو ټولګي جوړ شوي بابه د چټکو  154زده کوونکو د زده کړې زمینې برابرولو په موخه ټولټال 

  تنه نجونې دي د زده کړې زمینه برابره شوې ده. 1341تنه زده کوونکو ته چې  5337چې له امله یې  

 ېالسته راوړن عمده کېمدیریت  په برخه  آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکيد  کې والیتپه . 3

، پوهني ریاست څارنې غړو او احصایي والیت په کچه  ارزګانښوونځې د  ه( باب144ټول ټال ) کيپه اوږدو کال  1533د 

نه وراپور څارنیز (33)ي او د یادو څارنو څخه له لورې د زده کړو د کیفیت او کمیت د ښه والي په موخه څارل شو کارکوونکو

 خپل وخت شریک شویدي.ه شوي او د پوهني ریاست په شمول اړوند مسوولینو سره پ چمتو

په رسمي او قراردادي توګه په اړوند تنه یې ښځینه ښوونکې دي  43چې تنه ښوونکي  631کال په اوږدو کې  1533د 

ښوونځیو کې په دندو ګمارل شوي چې له امله یې په ښوونځیو کې د تدریس بهیر ګړندی شوی او د زده کوونکو د زده کړو په 

 کیفیت باندې مثبته آغېزه کړې ده. 

په مسجد، مکتب شورا، کلیو او په عامه پوهاوی کمپاینونه ( د عامه 11د ښوونځیو ادارې شوراګانو له لورې ) او ریاست ېپوهن د

چې په پایله کې والدین  غړو په کښی ګډون کړی وه( تنه د ښوونځیو د شوراګانو537)چی عام ولس او  ،ترسره شوي ځایونو کې

اداري شورا  67ماشومان ښوونځیو ته د زده کړې لپاره واستوي. سربېره پر دې په ښوونځیو کې دی ته هڅول شوی ترڅو خپل 

تنه غړو ته روزنه ورکړل شوې ده چې د یادو شورا ګانو په تأسیس د ښوونځیو په  44ګاني نوي تأسیس شوي او د شورا ګانو 

 اداري او تدریسي چارو کې ښه والی رامنځته شوی دی. 
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 د دریم ستراتیژیک پالن د عرصو په اساس  پرمختګونه او السته راوړنې د پوهنې وزارت 

 تړاوکیفیت او . ۱

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیاوی او ارزښتونه چېې د یېو تولیېدوونکي، جېوړ او دنېده پیژنېدونکي هیېواد  :موخه ټولیزه

به د ټولنیزې سېالمتیا او آرامتیېا لپېاره چمتېو او پېه داخلېي او  یزمنې ونډې په اخیستو سرهپاره اړین دي تر السه کړي او د اغوال ل

 .نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي

 ئ.پرمختګ ښی  ئهغو ي شاخصونه او دپالن شوپه برخه کې  تړاوکیفیت او  د :لمړی جدول

ه/السته راوړنپرمختګ توپیر ونهشاخص کلنۍ موخه  رهشمی   

 1 کتابونو شمیر الرښود  کېدرسی او ښوون ته د استول شویووالیت  372483 0 100%

 کېدرسی او  ښوون ته د ویشل شویوولسوالیو  د والیت له خوا 372483 43150 88%

 کتابونو شمیر الرښود 

2 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  ښوونکې الرښود کتابونو  372483 30478 91%

 شمیر 

3 

شمیر چې د نویو  څارونکو او علمی يومدیران، ښوونکنځیودښو 24 24 4

 لپاره روزل شوي دي وسایلو دکارولو تدریسي

4 

 (TTC) وښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون د 0 4 4

 څخه برخمن شوي دي مضموني زده کړو له کې

5 

 6 د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر  4 4 4

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ اوالرښونې په  4 4 4

 موخه روزل شوي دي

7 

ښوونکو د د  شمیر چې څارنوښوونیزو د هغه  نځیو په کچهوښو د 28 29 0

 موخه ترسره شوي دي په مالتړ

8 

هغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې  په ښوونځیو کې د 0 0 0

 فرصتونه ورته برابر شوي دياو ظرفیت لوړوالی په موخه 

 ي ښوونځي(ښت)آزمای

9 

په  SMTد  ښوونځیو د اداری کارکوونکو او مدیرانو شمیر چې د  0 0 0

 کې روزل شوي ديپروګرام 

10 

ټولګی پوری د تدریس په موخه د  ۶-۳ د ښوونکو شمیر چې د 0 0 0

 ریاضی، لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.

11 

 او وړاندیزونه: ېستونز :م جدولیدو

 :ستونزې

 نو د کمښت له امله د پوهنې وزارت څخه پالن شوي کتابونه نه دي تر السه شوي.کتابو د 

  په پالن کې چې د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیاوو لوړول دي فعالیتونه  4د بودیجې د کمښت له امله د دې برخې

 .شوېنه دي شامل شوي او کومه کړنه هم نه ده ترسره 

 .د تشکیل د کمښت له امله کوم ښوونځي نوی نه دی تأسیس شوی 

 وړاندیزونهوزارت ته  پوهنې
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 د  کال پوهنې وزارت مقام ته وړاندیز کېږي ترڅو د زده کوونکو د شمېر په تناسب د اړتیا وړ کتابونه د ښوونیز

 پیلېدو څخه مخکې د دې ریاست په واک کې ورکړي. 

  د وړتیا لوړولو لپاره اړینه بودیجه په پام کې ونیول شيد ښوونکو او کارکوونکو. 

 .د ښوونځیو د تأسیس په موخه دې تشکیل په پام کې ونیول شي 

 السرسی:انډولیز  .۲

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

.برابر او هر  اړخیز السرسی لرياو ښځی   

 ئ.پرمختګ ښی  ئهغو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د يالسرسانډولیز د  دریم جدول:

ه/السته راوړنپرمختګ توپیر هۍ موختکل   شمیره شاخصونه 

 زده کوونکونارینه و ینویو شامل شو نځیو کې دوپه ښو 3664 6574 % 48

 شمیر

1 

زده کوونکو ښځینه په ښونځیو کې دنویو شامل شویو  1364 311 % 47

 شمیر

2 

 3 نځیو شمیروښونارینه  تاسیس شویو د نویو 12 4 % 100

 4 نځیو شمیروښوښځینه  تاسیس شویو د نویو 0 0 0

 5  نځیو شمیروښومختلط  تاسیس شویو د نویو 0 0 0

 6 ورته جوړشوی دي ودانۍ دهغو ښوونځیو شمیر چې نوې 65 5 % 88

 7 و ټولګیو شمیرید اضافی جوړو شو 0 4 4

 8 شمیر ښوونځیود بیا رغول شویو  0 11 0

دیوالونه ورته جوړ  ويدهغه ښوونځیو شمیر چې احاط 0 4 4

 شوي دي

9 

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  3 4 % 100

 11 نویو جوړو شویو مبرزونو شمیر په ښوونځیو کې د 0 4 4

 school)مرستې دهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی  0 0 4

grant) يیې ترالسه کړی د 

12 

ټولګیو نارینه نویو جوړ شویو  (ALCدچټکو زده کړو )  0 44 4

 شمیر

13 

ټولګیو ښځینه نویو جوړ شویو  (ALCد چټکو زده کړو ) 0 0 4

 شمیر 

14 

زده کوونکو نارینه   د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 647 4

 شمیر

15 

زده کوونکو ښځینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 41 4

 شمیر

16 

 17 د نارینه له پاره  د سیمه اییزو ټولګیو شمېر 0 111 4

 18 د ښځینه له پاره د سیمه اییزو ټولګیو شمېر 0 5 4
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 19 رشمی زده کونکود سیمه اییزو ټولګیو د نارینه  0 1929 4

 20 ټولګیو د ښځینه زده کونکو شمېر د سیمه اییزو 0 1480 4

 ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 0 44 4

 شوي دي

21 

ټولګیو لپاره ګمارل  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د  0 6 4

 شوي دي

44 

لیږدول ته ټولګیو شمیر چې مرکزی ښوونځیو  CBE د 0 71 4

 شوي دي

45 

 CBEهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له  د 0 1443 4

 څخه مرکزی ښوونځیو ته انتقال شوي دي
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 او وړاندیزونه ېستونز څلورم جدول:

 :ېستونز

 وم ښوونځي نه دی تأسیس شوی.ک او امنیت نه شتون له امله  ېدج بو د 

  څاګانې او مبرزونه نه دي جوړ شوي. ، اوبواحاطوی دیوالونه  ټولګي،نه شتون له امله هیڅ اضافه ې د بودجید 

  مرستې کمکی  تهښوونځیو  د بودیجې د نشتون  او د  مرستندویه موسسو د نه مالتړ له آمله( یاschool grant)  

 نه دي ترسره شوي . 

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

  ښوونځیو د تأسیس، ودانیو جوړولو، احاطوي دیوالونو ې والیت دد دپوهنې وزارت ته وړاندیز کېږي تر څو 
 .جه په پام کې ونیول شيمبرزونو په برخه کې د پام وړ بود، اوبو څاګانو او جوړولو

 جه په پام اختیا په موخه کمکې مرستې او بودد مرستندویه موسسو او پوهنې وزارت مقام لخوا دې د ښوونځیو د پر
 کې ونیول شي.

 مدیریتځواب ویونکی او روڼ آغېزمن، . ۳

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

 .ویونکی مدیریت پراختیا اوپیاوړتیا

 .یئپرمختګ ښ  ئهغو رخه کې پالن شوي شاخصونه او دمدیریت په ب آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکيد  پنځم جدول:

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 1 نځیو شمیروو ښویشو څارل د 144 106 13%

 2 څارنیزو راپورونو شمیر شویوسپارل شویو او  ود جوړ 0 95 4

ښوونکو  نارینه او ښځینه  شویوتوظیف  نیژدی ښوونځیو ته د 0 23 4

 شمیر 

3 

 4 شویو ښوونکو شمیرتوظیف د مسلکې مضامینو په اساس د  89 120 %65

 5 ښوونکو شمیرنارینه و یشوګمارل د  100 426 4

 6 ښوونکو شمیر ښځینه ویشوګمارل د  0 25 4

 7 ښوونکو شمیرنارینه د ټولو  0 1543 4

 8 ښوونکو شمیرښخینه  د ټولو 0 36 4

 9 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 144% 33% 7%
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 10 و اداری شوراګانو شمیرید نویو تاسیس شو کچه ښوونځیو په د 4 47 0

 11 شمیر (SIPپرمختیایی پالنونو) ویشوچمتو  ښوونځیو د د 4 0 100%

 14 و غړو شمیریشو روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان 600 60 90%

د پروګرامونو شمیر چی په مسجد، مکتب  يد عامه پوهاو 1 11 0

 .دیشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 
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 او وړاندیزونه ېستونز جدول: پږمش

 ېستونز

  يشوګمارل   ندي ښوونکي  يرسمښځینه  له املهنشتون  د استادانو  مسلکي امنیت او د. 

  کموالی  د تشکیل 

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

  ښځینه ښوونکو له پاره دې منطقوي معاش په پام کې ونیول شي او د پوهنې ریاست تشکیالتو د پراخېدو په برخه د

 ګړې پاملرنه وشي. نکې دې ځا

  له ټولو ښوونځیو څخه الیحوي څارنه  امکانات برابر شي تر څو وکوالی شيد څارنیزو غړو له پاره ټرانسپورتي

 .تر سره کړي

 ېپایل

 اوتړکیفیت او  .1

چې له امله یې د زده تونه ترسره شوي بفعال 5نو څخه د یادو فعالیتو شامل  دي چېفعالیتونه   11تړاو په برخه کېکیفیت او د 

د نشتون له امله نه دي ترسره شو چې د زده کړې په بهیر باندې ناوړه  کړې کیفیت ښه والی موندلی. یو شمېر فعالیتونه د بودېحې

 آغېزې کړي.

 السرسی انډولیز. 2

 فعالیتونو کې په کمه اندازه پرمختګونه تر سره شوي،  16شوي وو چې په پالن فعالیتونه    24السرسی په برخه کیانډولیز  د

د دې برخې ډېری فعالیتونه د بودیجې د کمښت او نا ته د زده کوونکو د السرسي زمینه برابره شوې ده.  چې له امله یې زده کړو

 امنئ له کبله نه دي ترسره شوي. 

 مدیریت ځواب ویونکیروڼ او  آغېزمن، .3

فعالیتونو کې کړنې ترسره  14شامل ووچې د دې برخې په  فعالیتونه 13په برخه کی  آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکي مدیریت 

نې په اداري او تدریسي چارو باندې مثبتې آغېزې کړي دي.  یو فعالیت د بودیجې د کموالي شوي او له امله یې د ښوونې او روز

او د څارنیزو غړو لپاره دآسانتیاوو نشتون هغه الملونه وو چې د ، ې کمښت، بودجله امله نه دی تر سره شوی. د   امنیت نشتوالی

 دی.دې برخې د شاخصونو د لګښت پرمختګ او یا نه پرمختګ المل شوی 
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 :راپور مالي
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 مل پاڼې

 چټکو او سیمه اییزو زده کړو ټولګي: .1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وېشل شوي درسي کتابونه:4
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 د ښوونځیو د نوي تأسیس شویو اداري شوراګانو نوملړ:. 5
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 :. بیارغول شوي ښوونځي6

 

 

 

 

 


