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 (لیپروفا تيیعمومي معلومات )وال هړاپه  تید وال

 الف. د والیت نوم ننګرهار

 د ولسوالیو شمیر  کېپه والیت ب.  22

 نفوسج:  1961071

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

 ښوونځیو شمیرد نارینه  202

 ښونځیو شمیر ښځینهد  139
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 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 454

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  ېنوعیت له مخ د ې: په والیت کښه

 ښوونځیو شمیر ومړنیول د 366

 د ښوونځیو شمیر ېدورد منځنی  133

 ښوونځیو شمیرد ې دور ېلیسد  296

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

 زده کوونکو شمیر نارینهد  459313

 د ښځینه زده کوونکو شمیر 257513

 دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیرنارینه  د 92860

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 59984

 معلومات جغرافیائي ز:

 ولسوالیو شمیر ېنژدد ښار ته  3

 ولسوالیو شمیر پرتو ېلرښار څخه د  17

 وضعیت يامنیتح: 

 و ښوونځیو شمیر ید تړل شو ېپه والیت  ک 7

 ياختالف ، په صفر يمد خلکو ترمنځ قو، ينا امن
نقطه کې د ښوونځیو موقعیت ترڅنګ د پاکستان 

له کبله یاد ښوونځي په وقفه یي ډول غیر فعال شتون 
 دي. شوي

 دو الملونه کېتړل ښوونځیو د د 

ځې ته رسمآ د بست طورخم ښوونښوونکي تنه  0
په نورو اړونده ښوونکي تنه  4او  يسره تبدیل شو
  .توګه دنده سرته رسويخدمتي په ښوونځیو کې 

تنه یې نجونې دي  967تنه زده کوونکي چې  3977
په تغیر د مکان یې خپلو زده کړو ته په نورو 

 ښوونځیو کې دوام ورکړی. 

 
 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو  شویو ښوونځیود تړل 

پوهني په ډګر کې د مخالفینو بې ځایه د  ،نا امني
 مداخلې

سرحد سره په نږدې ښوونځیو کې د د سیمي په کچه 
 .خوځښتونهد ګاونډیانو السوهنه او بې ځایه 

 ېآسانتیاوښوونیزې چی  کې والیتپه  پیښیو شمیر يد امنیت
 ګواښي

 وضعیت ياقتصادط: 
 په دا شتون اوبو روانو د او سرچینی پریمانه لپاره ېخړوبون د کیږی  شمیرل ېک نوملړ په والیتونو کرهڼیزو  د او خیزو  حاصل په سطحه په هیواد د والیت د ننګرهار

 د .کیږی  لیږدول جات میوه او سبزیجات موسمی څخه ته د دې والیت والیتونو نورو هیواد د ان او يد بوخت کرهڼه په وګړي  ډېری  والیت یاد د ېچ يکو ډاکه
 .يد بوخت دندو نور  او يخدماتپه وکړی  ۸۴٪ پاتې او صنعت پهوګړي  ۸۴٪ کرهڼه په وکړی  ۴۴۴ د دې والیت اساس په سروی د ریاست احصای  ی

۲۲ په ننګرهار د ډول موسمی په څخه جملی دی له چی کوی وده ښه جات سبزی  او نباتات کی اقلیم ګرم په نو ي لر  هوا او موسم تود پلوه له اقلیم د ېچ والیتدا 
 نورو غوښتنې سره سم د چی تولیدیږي  باندی ټنونو په حتی پیمانه لویه په سویابین او ماش دال، لوبیا، نخود، ایږدن، جوار، وریجی، اوربشی، ،غنم کی ولسوالیو

 .صادریږی  هم ته والیتونو
 لیمو، توت، ناک، مالته، امرود، ناک، نارنج، زردالو، شفتالو، څخه جملی له میوو  د چی يتولید پیمانه لویه په ېمیو ېلند کی ولسوالیو ۲۲ په والیتد دې 
 .انتقالیږی  هم ته والیتونو نورو حتی او راټیټیږی  ډیر نرخ  ی  ی وجی له پریمانی زیاتی د چی غوزان بادام،

 د په دې والیت کې دی، بوخت باندی بزګری  او کرکیله په ی  ی وګړی  ، ډیری دی څخه والیتونو تولیدونکو سبزی  او خیزو  حاصل له یو لکه څرنګه چې دا والیت
 دومره کچه تولید د ترکاری  او سبزیجات نور  وږه،ه ګازری، بینډی، پټاټی، پیاز، کلچه او پیاز شنه شلغم، سابه، ګلپ ی، کرم، توربانجان، رومیان، لکه سیزیجاتو

 د اقتصاد وزارت ویب پاڼه( :)ماخذ  انتقالیږی. هم ته نووالیتو نورو سره سم اړتیا د چی ده زیاته

 :زډیلن نوړد ک

 ېړنالسته راو ړد پام و ېکپه برخه  ړاواو ت یتفیکد  ښوونځیو ټولود  ېک یتوالپه  .1

 ( 1676934ټول ټال ) پوهني ننګرهار والیت کال کې  1371په کتابونه  دالرښو د ښوونکي او يدرسټوکه

د ټوکه درسي کتابونه  1602699 ترتیب سره له پوهني ریاست څخهریاست ته ورکړل شویدي چې په 

 ،سره سم د اړتیا  له لورې اړوند ښوونځیو زده کوونکو تهته او د دوې ونو پوهني آمریت ولسوالیو

 ټوکه وېشل شوي دي چې له امله یې  درسي توکو ته د زده کوونکو السرسی آسانه شوی دی.  1134699
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  د ي د ښوونځي او مدیران کارکوونک( تنه 45ټول ټال )همدارنګه( مدیریتSMT) د  برخه کې په

UNICEF د ښوونځیو په مدیریتي چارو کې ښه یې  له آمله چې  روزل شوي دي مرسته يپه مال ادارې

 والی رامنځته شوی دی.

 ېړنالسته راو ړد پام و ېکپه برخه  يالسرس ډولیزانته د  ړوکزده  ېک یتوالپه  .2

 ( تنه یې 41435دې جملې څخه )ه ( تنه زده کوونکې چې ل98076کال په اوږدو کې ټول ټال ) 1371 د

ښځینه دې د )ننګرهار( والیت پوهني ریاست له لورې اړوند ښوونځیو په لمړیو ټولګیو کې د زده کړو 

تنه زده  910120د  ټولو  زده کوونکو شمېر دې سره ه ترالسه کولو په موخه نوي جذب شویدې چې ل

 .موندلی دی زیاتوالی  دي تنه ښځینه  299913چې ته کوونکې 

 نوي  هباب (1) او اړتیا سره سم غوښتنود د ځایی خلکو کال په اوږدو کې بیالبیلو ولسوالی کې  1371 د

  تأسیس شوي دي چې له امله یې ګڼ شمېر ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.  ځي ښوون

  ولسوالیو کې   14کې په پړاو اړوند ننګرهار والیت ته  په لمړې پروګرام د اقرا کال په اوږدو کې  1371د

( 213( شوراګانو سره شویدې ، تر دا مهاله )269ښوونځیو لپاره د ودانېو جوړولو قرارداد له ) ه( باب222)

جه راغلۍ ده چې لدې یښوونځیو ته بود ه( باب119) ډیزاین چارې ترسره شویدې،د ښوونځیو لپاره  هباب

نزې لرې لکه د ستوټولنیزې دې او پاتې نورې پروژې ځینې  ي تر کار الندې ښوونځ ه(باب173جملې څخه )

 ( انګړ دیوالونه،34) ،ې( اضافی ټولګ566) انیو،د( و173) چې اوس مهال خلک او ځمکې(سیمې )

ښوونځیو کې  پهپوهني آمریتونو لسوالیو ود اړوند ( مبرزونه 759( نویو کیندل شویو اوبو څاګانې او )161)

چې په شوي د جوړیدو چارې پیل چاپیلایر برابرولو په موخه   اسبد منښې راتلونکې او  زده کوونکو د

  .شي ګټې اخیستنې ته وسپارلنږدې راتلونکې کې به 

   زده کوونکو ته د مناسبښوونځې  ه( باب17)د ننگرهار والیت په کچه د همدارنګه د یادولو وړ ده چې  

جي له لورې بیا یپه موخه د پوهني ریاست د عادي بودسمبالولو  واو اړینو لوازمرامنځته کولو چاپېلایر 

 .يرغول شوید

  یسمیه اید چټکو او  ه( باب043کال په اوږدو کې د ننګرهار والیت په کچه  ) 1371د( زCBE ) زده کړو

تنه ښځینه  (11691) تنه زده کوونکو زده کړو په موخه چې (21341( یې ښځینه دي د )210ټولګې چې )

د کارې زمینې برابرولو په موخه د  تنه یې ښځینه دي 232جې  ( تنه ښوونکو ته991دې او )

UNICEF,WADAN,IRC,BRAC  اوSCA  چې او ښوونځي ترمنځ کلي همکارو مؤسسو په مالتړ د

 سانتیا راوستلو په موخه رامنځته شوي دي.آماشومانو ته په زده کړو کې د  زیات واټن شتون درلود

 ( باب11همدارنګه د یادولو وړ ده چې )اړوند پروګرام ( زده کوونکې د عمومی زده کړو 441ټولګې او ) ه

 ( سپارل شویدي.Handoverمخې )ته د طرزالعمل له  (Hub Schoolخپلو اصلي ښوونځیو )

 ېړنالسته راو ړد پام و ېکپه برخه   یریتمد یونکيو ځواباو   ڼرو، یزمند اغ ېک یتوالپه  .3

  ښوونځې د ننگرهار والیت په کچه ، پوهني ریاست څارنې  ه( باب909کال په اوږدو کي ټول ټال ) 1371د

یي ه د دوراو موخه څارل شویدي  زده کړو پهکیفیت لرونکو له لورې د کارکوونکو  غړو او احصایي 
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شوي او د پوهني ریاست په شمول اړوند مسوولینو سره پخپل چمتو نه و( راپور394)څارنې په ترڅ کې 

 وخت شریک شویدي.

 ( تنه ښوونکې نږدې ښوونځیو ته تبدیل شویدي ،344همدارنګه ) (تنه ښوونکې د والیت په کچه په  111 )

 تشو او تقاعد شویو بستونو کې په دندو ګمارل شویدې 

  شوراګانو  ي د ښوونځیو ادار ده.ې  حاضری د تدریس په موخه ورکړ ( سلنه71په کچه ښوونکو ) والیتد

ترسره ایونو کې ، کلیو او یا هم په عامه ځښوونځیو ، ونوپه مسجد کمپاینونه ( د عامه پوهاوی09له لورې )

( له لورې روزل شویدي  ACR( تنه د ښوونځیو د شوراګانو غړې افغان ماشومان لولي )319) ،يدشوي 

 .( ادارې شوراګانې نوې تاسیس شویدي114او د ښوونځیو په کچه )

 :ستونزي عمده کچه په والیت

 تخصیص شوې بودیجه او تجهیزات د پوهنې وزارت له لورې  د ننګرهار نفوس او امنیتي وضعیت ته په کتو

 بسنه نه کوي؛

 ښوونځي ودانۍ، دڅښاک اوبه، تشنابونه او داحاطو دیوالونه نه لري؛بابه (  465)  په دې والیت کې 

 زده کوونکي کتابونه نه لري ٪50درسي کتابونو نه شتون،  زده کوونکو د اړتیا وړ د. 

 (  4000 ( ښځینه او نارینه ښوونکو او )  اداري او خدماتی کارکوونکو   1500 )؛کمښت 

  ؛دي ښوونځیو ودانۍ ویجاړې شويبابه  62د د جګړې له امله 

 489  نیز مرکزونه البراتوار نه لري؛ وښوبابه 

 566  نیز مرکزونه کتابتونونه نه لري؛وښوبابه 

  هیڅ  کې و دور بابا ()ګوشته، هسکه مینه، بټی کوټ،  لعل پوره، اچین، نازیان ا د ننګرهار په اوو ولسوالیو

 .شتون نلري ېرسمي ښځینه ښوونک

 

 

 

 

 

 

 پرمختګونه او السته راوړنې پربنسټ یم ستراتیژیک پالن د عرصو ېد درد پوهنې وزارت 

 تړاوکیفیت او . ۱

او ارزښووتونه چووې د یووو تولیوودوونکي، جوووړ او دنووده  ې زده کوووونکي پووه هووره برخووه کووې پوهووه، اړتیوواو :موخووهټووولیزه 

پیژندونکي هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټولنیزې سالمتیا او آرامتیوا 

 لپاره چمتو او په داخلي او نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي
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 ئ.هغوی  پرمختګ ښی ي شاخصونه او دپالن شوپه برخه کې  تړاودکیفیت او  :لمړی جدول

 توپیر
ه/السته راوړنپرمختګ ونهشاخص کلنۍ موخه   

شمېره
 

الرښود د  کېښوونددرسی او  ته د استول شویووالیت  377558 1090534 0
 کتابونو شمیر 

1 

 کېدرسی او ښوون شویوته د ویشل ولسوالیو  د والیت له خوا 377558 1062077 0
 کتابونو شمیر الرښود 

2 

الرښود کتابونو ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  ښوونکې  377558 1134077 0
 شمیر 

3 

شمیر چې د څارنیزو غړو او  يمدیران، ښوونک ونځیوښو د 237 0 100%
 لپاره روزل شوي دي کارولو وسایلو د نویو تدریسي

4 

 وښوونکو د روزنې په مرکزون د شمیر چېښوونکو  د 6 6 6
(TTC) برخمن شوي دي څخه مضموني زده کړو له کې 

5 

 6 شمیر  روزنود ترسره شویو  محتویاتو اړوند د مضمون د 6 6 6

نځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ وښو د 6 0 6
 اوالرښونې په موخه روزل شوي دي

7 

د  شمیر چې څارنوښوونیزو د هغه  نځیو په کچهوښو د 795 0 100%
 موخه ترسره شوي دي په ښوونکو د مالتړ

8 

د ښوونکو د  شمیر چيکې دهغه ښوونکو وونځیو ښ په 1778 0 100%
 فرصتونه ورته برابر شوي دي د وړتیا لوړولواو  الرښونې

 ي ښوونځي(ښتآزمای)

9 

د  شمیر چې او مدیرانو کارکوونکو يد ادار ښوونځیو د  367 45 88%
SMT  روزل شوي دي کېپروګرام په 

10 

پوری د تدریس په موخه  ټولګی ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 6 6 6
 .روزل شوي دي کېد ریاضی، لیک او لوست په برخه 

11 

 او وړاندیزونه: ېستونز :م جدولیدو

 :ېستونز

  لوړونې پروګرامونه چې د دې  وړتیا او  محتویاتود کیفیت او تړاو په برخه کې د ښوونکو روزنې، د مضمون

کمښت له امله کوم ټرینینګ او روزنه نده ترسره  د بودجي دبرخي د مهمو او ارزښتناکو شاخصونو څخه دې 

 شوي.

  په هغه اندازه ندې چې د زده کوونکو اړتیا  خوکړیدي کتابونه ترالسه شمېر پوهني ریاست له مرکز څخه یو

له مرکز څخه پوهني ریاست المل یې چې ، ستونزه شتون لري پرې پوره شي اوس مهال هم د کتابونو د کمښت 

 نه ترالسه کول دي.توګه د کتابونو په بشپړه 

 د کتابونو د لېږد لپاره د ټرانسپورټي وسایلو نه شتون 

 د ښوونکو الرښود کتابونو کمښت 

 نورې  ستونزې:

  ښوونځیو ودانۍ د جګړې له امله ویجاړې شوي؛ ۶۲د 

 ۹۸۴ نیز مرکزونه البراتوار نه لري؛ وښو بابه 

 ۶۶۶  نه لري؛آسانتیاوې او اداري نیز مرکزونه کتابتونونه وښوبابه 
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  ) هیڅ  کې د ننګرهار په اوو ولسوالیو)ګوشته، هسکه مینه، بټی کوټ،  لعل پوره، اچین، نازیان او دور بابا

 .شتون نه لري  ېرسمي ښځینه ښوونک

 وړاندیزونهوزارت ته  پوهنې

  وړاندیز کېږي تر څو د پوهنې وزارت د دې والیت د زده کوونکو د شمېر او اړتیا سره سم درسي کتابونه په

ټاکلي وخت چمتو کړای شي تر څو د ښوونیز کال د پیلېدو سره سم د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. 

 همداراز د ښوونکو الرښود کتابونه د اړتیا سره سم برابر او د ښوونکو په واک کې ورکړل شي.

  موخه د اړتیا وړ بودیجه د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو او د روزنیزو پروګرامونو د ترسره کولو په

 په پام کې ونیول شي.

  .د کتابونو د لیږد له پاره دې کافي او د اړتیا وړ بودیجه او امکانات په پام کې ونیول شي 

 نور وړاندیزونه: 

 .د ویجاړو شویو ښوونځیو د ودانیو بیا رغولو لپاره دې بودجه ځانګړې شي 

 د  برابرې کړای شي تر څو زده کوونکي آسانتیاوې اتواريالبر ښوونځیو لپاره  پوهنې وزارت لخوا دې د د

 عملي زده کړو څخه برخمن شي.

 اړتیا وړ بودجه ځانګړې شي.  ې دد ښوونځیو د اداري تجهیزاتو او کتابتونونو لپاره د 

  بستونه  په موخه تشتر ټولو مهمه دا چې د دې والیت د اوو ولسوالیو ښوونځیو لپاره د ښځینه ښوونکو د ګمارلو

 د ښځینه زده کوونکو د زده کړې د کیفیت او دوام المل شي.په پام کې ونیول شي تر څو 

 

 السرسی:نډولیز ا. ۲

 يان،  ځوانان،  او لویان په ځانګړاغیزمنو با کیفیته  او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشوم : موخهټولیزه 

 .برابر او هر  اړخیز السرسی لري ېاو ښځ ېډول  نجون

 .ئپرمختګ ښی  ئ هغو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د السرسی انډولیزد  دریم جدول:

/السته راوړنهپرمختګ توپیر  شمیره شاخصونه کلنۍ موخه 

زده کوونکو نارینه یو شامل شویو ون نځیو کې دوپه ښو 52590 56641 6
 شمیر

1 

زده کوونکو ښځنیه نویو شامل شویو  نځیو کې دوپه ښو 31720 41435 6
 شمیر

2 

 3 نځیو شمیروښونارینه  تاسیس شویو د نویو 5 1 6

 4 نځیو شمیروښوښځینه  تاسیس شویو د نویو 6 6 6

 5 د نویوتاسیس شویوښونځیو شمیر)مختلط/ ګډ( 6 6 6

 ېشوې ورته جوړ ودانۍ هغو ښوونځیو شمیر چې نوې د 480 193 04%
 دي

6 

 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 6 900 6

 8 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 6 19 6

دهغه ښوونځیو شمیر چې احاطوي دیوالونه ورته جوړ  6 34 6
 شوي دي

9 
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 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  25 101 6

 11 مبرزونو شمیرپه ښوونځیو کې دنویو جوړو شویو  6 997 6

100

% 

 school)مرستې ښوونځیو شمیر چې کمکی  هغو د 68 0
grant) يترالسه کړی د یې 

12 

ټولګیو  نارینه نویو جوړ شویو (ALCکړو ) چټکو زده د 16 7 44%
 شمیر 

13 

26٪ ښځینه نویو جوړ شویو د  (ALCد چټکو زده کړو ) 15 12 
  ټولګیو شمیر

14 

زده کوونکو نارینه  چټکو زده کړو په ټولګیو کې دد  6 360 6
 شمیر

15 

زده کوونکو ښځینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 6 421 6
 شمیر

16 

نارینه نویو جوړ شویو  (CBE)زده کړو زو ید سیمه ای  150 341 6
 ټولګیو شمیر 

17 

ښځینه (نویو جوړ شویو CBE)زده کړو یزو ید سیمه ا  150 209 6
 ټولګیو شمیر 

18 

 19 زده کوونکو شمیرنارینه  یزو ټولګیو کې دیپه سیمه ا 6 7791 6

 20 زده کوونکو شمیرښځینه  یزو ټولګیو کې دیپه سیمه ا 6 16096 6

ګمارل ټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 6 320 6
 شوي دي

21 

ټولګیو لپاره ګمارل  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 6 232 6
 شوي دي

22 

لیږدول  ته ښوونځیو يټولګیو شمیر چې مرکز CBE د 6 11 6
 شوي دي

23 

 CBEدهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له  6 441 6
 ښوونځیو ته انتقال شوي دي يڅخه مرکزټولګیو 

24 

 او وړاندیزونه ېڅلورم جدول: ستونز

 :ېستونز

  ښوونځیو لپاره مرستې (school grant مرستندویه دي خو له بده مرغه د بودجې د کمښت او د  ېاړین ېډیر
 ندې ترالسه شوي.مرستې   هت ښوونځیونه ترسره کولو له آمله  ود مرستمؤسسو 

 

 نورې ستونزې:

  اجونو او عنعنو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ود امنیتي وضعیت خرابوالی، فقر او غربت، بې ځایه رسم او ر

 ده.

  بې ځایه مداخلې په چارو کې د زوراکو 

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 .د ښوونځیو د کمکي مرستو په برخه کې دې اړینه بودیجه په پام کې ونیول شي 

 نور وړاندیزونه:

  ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره دې عامه پوهاوی تر سره شي ترڅو نجونې وکوالی شي پرته له کوم د

 څخه خپلو زده کړو ته چې د هر وګړي مسلم حق دی دوام ورکړي. همحدودیت
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  و زده تأمینولو په موخه اړین او هر اړخیز امنیتي تدابیر ونیول شي تر څد امنیتي ادارو لخوا دې د ډاډمن امنیت

 کوونکي وکوالی شي په سوله اییز او ډاډمن چاپیلایر کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.

  اړوند ادارې او مرستندویه موسسې دې د زده کوونکو او د هغوئ د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه

اقتصادي پروګرامونه په الره واچوي ترڅو د زده کوونکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي او د 

 اقتصادې ستونزو په حل کېدو سره له زده کړې بې برخې نشي. 

  چارو کې د غیر مسؤولو چارواکو او زور واکو د الس وهنې مخه دې ونیول شي.د پوهنې په 

  د چارو د ښه والي او چټکتیا په موخه دې سیسټم رامنځته شي او وړ کسان دې په دندو وګمارل شي او د

 کارکوونکو کاري وړتیاوې دې لوړی کړای شي.
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 مدیریتاو ځواب ویونکی ، روڼ اغیزمن. ۳

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

 او ځواب ویونکی مدیریت پراختیا اوپیاوړتیا 

پرمختوګ   ئهغوو مودیریت پوه برخوه کوې پوالن شووي شاخصوونه او د آغېوزمن، روڼ او ځوواب ویوونکيد  پنځم جودول:

 .ئښی

یرتوپ هراوړنپرمختګ/السته    شاخصونه کلنۍ موخه 

 یرهشم

 1 نځیو شمیروو ښویشو څارل د 995 909 33%

 2 څارنیزو راپورونو شمیر شویوسپارل د جوړ شویو او  6 374 6

نارینه او ښځینه شویو بیا توظیف  ښوونځیو ته دنږدې  6 344 6
 ښوونکو شمیر 

3 

شویو بیا توظیف په اساس د مضمونونو د مسلکې  6 6 6
 ښوونکو شمیر

4 

 5 ښوونکو شمیرنارینه و یشوګمارل د  507 91 19%

16٪  6 ښوونکو شمیرښځینه و یشوګمارل د  507 163 

 7 ښوونکو شمیرنارینه د ټولو  6 11502 6

 8 ښوونکو شمیرښځینه  د ټولو 6 1751 6

 9 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 100 98 2%

شوراګانو  يو ادارید نویو تاسیس شو کچه ښوونځیو په د 4 114 0
 شمیر

10 

100
% 

 (SIP) پرمختیایی پالنونو ویشوچمتو  ښوونځیو د د 4 0
 شمیر

11 

 12 و غړو شمیریشو روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان 600 387 35%

په مسجد،  ېد پروګرامونو شمیر چ يد عامه پوهاو 1 09 0
ترسره شورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې ښوونځي 

 .يدشوي 

13 

 ړاندیزونهاو و ېستونز: جدول پږمش

 :ېستونز

 ګمارلد  مسلکي ښوونکو نه  د رشتې سره سم 

  نشتون  ټروترانسپد څارنې لپاره د د ښوونځیو 

 د مسلکې ښځینه ښوونکو نشتون 

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

  په پام کې ونیسي او منطقوي امتیاز  لپارهښوونکو ښځینه  د مقام وزارت پوهنېوړاندیز کېږي تر څو د

 ي، تر څو د مسلکي ښوونکو تشه پوره شي.رشتې سره سم تر سره ش ې دګمارنه د

 کړي ېبرابرسرچینې مالي  اړوند چارو د تنظیمولو لپارد شوراګانو جوړولو او  مقام دې وزارت ېپوهن. 

  ترڅو له ښوونځیو څخه منظمه او  آسانتیاوې په پام کې ونیول شي ټترانسپور ې ددد څارنې غړو لپاره

 دوامداره څارنه تر سره شي.
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 ې:پایل

برخو په ( مدیریت  ، روڼ او ځواب ویونکيغیزمنآفیت او تړاو، انډولیز السرسي او یک) وپه درېستراتیژیک پالن  د

 د کړنې د بودجېیو شمېر موخو پر اساس د اړوند مسولینو له لورې ترسره شویدي خو شویو ځینې کړنې د پالن کې 

 چې په الندې توګه لنډیز کېږي: له امله ندې ترسره شوي الملونواو او ځینې نورو  کمښت 

 :تړاوکیفیت او . 1

د اړوند شاخصونو کې  4 څخه په شویدي چې لدې جملې یپر ځا یځاشاخصونه  11پدې برخه کې ټول ټال 

ترسره ي ده کمښت له امله ند شاخصونه د بودجي  9ترسره شویدي خو  کړنې پالن سره سمد مسوولینو له لورې 

په دې برخه کې د کتابونو په وېش سره د زده کړې کیفیت ښه والی موندلی او د روزنیزو پروګرامونو په پلي  شوي.

چارو شوې چې له امله یې د اړوند ښوونځیو اداري او تدریسي کېدو سره د ښوونځیو د ښوونکو او مدیرانو وړتیا لوړه 

  سمون موندلی دی.

 :انډولیز السرسي. 2

اړوند مسوولینو له  شاخصونو کې د 21 په څخه ېجمل شویدي چې لدېپالن شاخصونه  24پدې برخه کې ټول ټال 

د نویو  امله ندې ترسره شوي.کمښت له د شاخصونه د بودجي  3 ترسره شویدي خو سم کړنېپالن سره  دلورې 

ښوونځیو په تأسیس او د سیمه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو په جوړولو سره د ښوونځیو په عمر برابر او له 

ښوونځیو له بهر ګڼ شمېر زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د ښوونځیو ودانیو، انګړ دیوالو او 

وبو د څاه ګانو په کیندلو سره ګڼ شمېر زده کوونکو ته مناسب ښوونیز چاپېلایر او نو په جوړولو او د څښاک امبرزو

 نورې آسانتیاوې برابرې شوي دي.

 مدیریت: ځواب ویونکی او ، روڼ غیزمن آ. 3

شاخصونو کې  11 په څخهجملي  ځاي پر ځاي شویدي چې لدېشاخصونه  13ټول ټال  پالن سره سم د پدې برخه کې

له  کمښت له امله ندې ترسره شوي.د شاخصونه د بودجي  2 ترسره شویدي خوکړنې د اړوند مسوولینو له لورې 

ښوونځیو څخه د څارنې په ترڅ کې د زده کړې په کیفیت کې ښه والی راغلی او د ښوونځیو د اداري شوراګانو په 

 شوې دي. ېتأسیس سره د ښوونځیو اداري او تدریسي چارې منظم
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 راپور يمال

 بودجه او لګښتونه ېشو : ځانګړېبودجه پراختیایي او يعاد

 

ځانګړې شوې  لګښتونه  پاتې 

 بودجه

د ستراتیژیک پالن 

 عرصې

ډول ېبودج د  

211212312 2697294964 227111019 

بودجه يعاد تړاو.کېفیت او ۱  

 سرسیانډولیز ال.۲

او اغیزمن، روڼ  .۳

 مدیریتځواب ویونکی 

221992 10642939 

 

10333946 

 

هپراختیایې بودج .کېفیت او تړاو۱  

 .انډولیز السرسی۲

.اغیزمن، روڼ  او ۳

 ځواب ویونکی مدیریت
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 :ڼېمل پا

 1321 کال کې نوې تاسیس شوي ښوونځي:

 تاسیس شوي ښوونځيي نو

ره
مې

ش
 

 مرجع او ګڼه لیک ۍولسوال
د نوي تاسیس 
 شوی مکتب نوم

 ټول ښځینه نارینه 

1 

 
 مهمندره  

 

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب  ګڼه  014ریاست د 

نیټې پر  1371/  0/  13او 
 اساس

باب ښوونځې  2
ابتدایه غزگی 

دامان او ابتدایه 
 طورخم

 
25 

 
29 

 
92 

2 

 
 مهمندره 

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب  ګڼه  070ریاست د 

نیټې پر  1371/  0/  21او 
 اساس

ابتدایه عبدالطیف 
 گردیوال

 
6 

 
6 

 
6 

3 

 
 غنی خیل

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب او ګڼه  167ریاست د 

نیټې پر  1371/  1/  11
 اساس

  شهید بسم هللا خان 
29 

 
10 

 
39 

1 

 
 دره نور

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب او  ګڼه  31ریاست د 

نیټې پر  1371/  2/ 20
 اساس

فاطمه ابتدایه 
 الزهرا

 
40 

 
39 

 
11 

2 

 
ده باال)هسکه 

 مینه (

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب او  ګڼه 173ریاست د 

نیټې پر  1371/  1/  22
 اساس

 
  ابتدایه میا داد

 
39 

 
 

 
22 

 
99 

6 

 
 کوزکنړ)خیوه(

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب او  ګڼه 010ریاست د 

نیټې پر  1371/  0/  19
 اساس

  ابتدایه حوض باغ 
0 

 
0 

 
0 

2 

 
 سرخرود

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب او  ګڼه 999ریاست د 

نیټې پر  1371/  9/  3
 اساس

ابتدایه شیخ 
مصری صنعتی 

 پارک

 
6 

 
6 

 
6 

1 

 
 دور بابا

د پالن او ارزونې عمومی 
مکتوب  ګڼه  911ریاست د 

نیټې پر  1371/  4/  36او 
 اساس

  ابتدایه مسلم آباد
6 
 

 
6 

 
6 
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  د چټکو او سیمه اییزو زده کړو نوي تأسیس شوي ټولګي:

 ښوونکو شمیر ښوونکو شمیر همکاره موسسه ۍولسوال شمېره 

سیمه اییز            چټکې زده 
 کړې

 ښځینه نارینه

 دره نور 1
IRC  50 - 941 1616 

IRC - 4 31 160 

 IRC 39 - 331 1620 گوشته  2

 خوگیانی 3
UNICEF 

,WADA,IRC 
34 - 

149 269 

 خیوه 4
UNICEF 

,WADA,IRC 
34 - 

290 171 

 سرخرود 5

UNICEF 
,WADA,IRC 

77 - 
1069 1911 

- - 3 39 96 

6 
 جالل آباد

UNICEF 
,WADA,IRC 

39  916 1199 

  3 6 169 

7 
 بهسود

UNICEF 
,WADA,IRC 

49  1309 1999 

  4 6 146 

8 
 کامه

IRC 70  969 146 

  1 3 32 

2 
 دور بابا 

IRC 96  191 112 

  3 166 6 

19 
 رودات

UNICEF 
,WADA,IRC 

46  109 916 

  3 6 169 
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 نوملړ ښوونکو نارینه او ښځینه و یشوګمارل د نویو 

 

 

 

 

 

 

 

خ۱۵/۴/۱۳۹۸ ۷۴۹۷ تاری

م د اس تول دی ب ول سوالی مکت  والیتول

127-06-02-14249J10032410هللا د امر اجانسردارمحم یات2098337916 اق ښوونکیدری1398دری اداب دائیه پیښی  یلوابت ینښوونځي پاخ 51بریالیننګرهار اچ

227-06-02-7686J10032370دعمرانمروارید سی قمان  دل سی یات122198516  ښوونکیدری1398دری اداب سه  سوانولی علپورشیرابادن 51بریالیننګرهارل

327-06-02-15733J10019860یه دالصبور عال بعب بی هللا ح ښوونکیریاضی1398ریاضی31453816  د  شهی دالحق  سه عب سوانولی ن
 حصارک

غلجایی
51بریالیننګرهار

427-06-02-12699J10029926دشاهجمیل سی ه  دشا یات65914916 محم ښوونکی انګلیسی1398انګلیسی اداب سه جوکان  لی
 حصارک

غلجایی
51بریالیننګرهار

527-06-02-15978J10018089دلطیف سی دوفا  ښوونکیریاضی1398ریاضی24593616 میرملنګسی سه کهی  ینلی 51بریالیننګرهار اچ

627-06-02-7688J10029892درحمن فرشته دجان محم یات84967116 محم 1398انګلیسی اداب
یات  اداب

انګلیسی
ښوونکی سه  سوانولی علپورشیرابادن 51بریالیننګرهارل

727-06-02-14174J10027049هللا عین نورهللا هللا امین  د16  تصا د1398اق تصا ښوونکیاق ډر  ن دائیه ک ینښوونځی ابت 51بریالیننګرهار اچ

مبر مالحظاتنمبر ایکودن
شهرت  

ذ
مبرت

ن

ه
نتیجهکیر

ت
س
ب

م
د
ق

ی
ص
ح
ت

ل
 

ه
ج
ر
رشته تحصیلد

خ
ری
 تا

د
خ
ست
ا

م
ها  رشت

ست  ب

عنوان

فی ی  ځای دوظ

ره
ما
ش

127-06-02-15736J10028283ستی م ګل ه م ګل میراعظ سی ښوونکیدری1398دری2342316هللا ن سه  سوان لی د ن شهی دالحق  51بریالیننګرهارحصارکعب

227-06-02-13964J10033846یات دظاهر خان ح یات دری1299314116 چهاریاریمحم ښوونکی دری1398ادب سه  ینسورکمبر لی 51بریالیننګرهار اچ

327-06-02-14630J10019015م سی هللا ق د  م عب حلی بی غالم ال ښوونکیساینس1398زراغت38204916 ن سه  ینسورکمرلی 51بریالیننګرهار اچ

427-06-02-14076J10019013دالجبر ښوونکیساینس1398زراغت34131316میر خاننظرمحم ینمتوسطه بابا مست  51بریالیننګرهار اچ

527-06-02-12946J10018978هللا د هللا حم قیر امر یمیا37556816میاف یمیا1398ک ښوونکیک ادرخیلومتوسطه  51بریالیننګرهارحصارکق

627-06-02-15961J10032380لیودود فضل دع دین اسالم محم یات65204416 ال ښوونکیدری1398دری اداب سه خان زین غازی  علپورلی 51بریالیننګرهارل

727-06-02-15817J10028684موزیر حاجیاکمل س هللا ب یمیا42527416  یمیا1398ک ښوونکیک سه سرکوټ  سوانولی 51بریالیننګرهارشیرزادن

827-06-02-15807J10018363م دین نج سیف ال دین  سیف ال ښوونکی،فزیک ریاضی1398،فزیک ریاضی2101192216هللا  لی  ی سه څ 51بریالیننګرهارشیرزادلی

927-06-02-15740J10030059دخان رضاخاندالور ښوونکی ریاضی1398،فزیک ریاضی3256536216 احم سه بهاولی  51بریالیننګرهارحصارکلی

1027-06-02-6649J10031479فی اصولی1398ژورنالیزم1685397216 یارخان درواخان موال فضل ښوونکیصن یل  دائیه ذاخ 51بریالیننګرهارشینواریابت

1127-06-02-10065J10017771د خانمنظور د ګلمحم یات انګلیسی33986816احم ښوونکی دری1388اداب شولګر  51بریالیننګرهاردوربابامتوسطه 

1227-06-02-12918J10025172هللا د داجان عب دالرحمن تورنریاضیسیول1398انجنیری64519916 مراجان محم 51بریالیننګرهارحصارکمتوسطه عب

1327-06-02-16055J100324127هللا هللا عزیز د امیر م محم ښوونکی ته دوربابالیسی دری ژورنالیزم1398ژورنالیزم78436416 کری ت په د 51بریالیننګرهاردورباباصف

ښوونکی۷۵۰۰ تاریخ۱۵/۴/۱۳۹۸  منظورشوی 
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 نوملړوراګانو و شید نویو تاسیس شوښوونځی  د

ۍولسوال شمېره ی(اښوونځی )شور   فعالیت 

 تجدید ګنډیری ابتدایه پچیراګام ۱

 تجدید اګام نسوان لیسه پچیراګام ۲

 تجدید مره قلعه ابتدایه پچیراګام ۳

صدیق ابتدایه محمد پچیراګام ۹  تجدید 

 تجدید عالی خیلو ابتدایه پچیراګام ۶

 تجدید بامه خیلو نسوان پچیراګام ۶

 تجدید استاد نعمان پچیراګام ۷

 تجدید سره قلعه ابتدایه پچیراګام ۸

 تجدید اګام ذکور لیسه پچیراګام ۴

راج الدین ابتدایهمع پچیراګام ۱۱  تجدید 

ګالب ابتدایه سید پچیراګام ۱۱  تجدید 

 تجدید مورګۍ دارالحفاظ پچیراګام ۱۲

اګام لیسه کوز پچیراګام ۱۳  تجدید 

 تجدید شیخانو بربرۍ ابتدایه پچیراګام ۱۹

 تجدید کنج کلي ابتدایه پچیراګام ۱۶

 تجدید لولوخیلو ابتدایه پچیراګام ۱۶

 تجدید محمداکبرابتدایه پچیراګام ۱۷

 تجدید چغری ابتدایه پچیراګام ۱۸

 تجدید میلوې ابتدایه پچیراګام ۱۴

 تجدید بامخیلو متوسطه پچیراګام ۲۱

 تجدید امام ابوحنیفه مدرسه پچیراګام ۲۱

 تجدید سلیمانخیلو لیسه پچیراګام ۲۲

 تجدید غاښ کلي ابتدایه پچیراګام ۲۳

 تجدید ګودره ابتدایه پچیراګام ۲۹

 تجدید لنډه خیلو لیسه پچیراګام ۲۶

 تجدید توره بوړه ابتدایه پچیراګام ۲۶

 تجدید ماڼوګانو ابتدایه پچیراګام ۲۷

 تجدید نازیانو ابتدایه پچیراګام ۲۴

 تجدید کوزپچیرلیسه پچیراګام ۳۱

 تجدید کبزه کۍ ابتدایه پچیراګام ۳۱

 تجدید کاریګر ابتدایه پچیراګام ۳۲

ذکور لیسه چکنور لعلپوره ۳۳  تجدید 

 تجدید چکنور اناث لیسه لعلپوره ۳۹
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 تجدید څمڅو متوسطه لعلپوره ۳۶

 تجدید بیله ابتدایه لعلپوره ۳۶

 تجدید ورسک ابتدایه لعلپوره ۳۷

لعلپورې ابتدایهوړې  لعلپوره ۳۸  تجدید 

 تجدید غازي زین خان مومند لیسه لعلپوره ۳۴

 تجدید شیراباد د انجونو لیسه لعلپوره ۹۱

 تجدید برسربندابتدایه لعلپوره ۹۱

 تجدید کوز سربند ابتدایه لعلپوره ۹۲

 تجدید شدی ابتدایه لعلپوره ۹۳

 تجدید لعلپوری دینی مدرسه لعلپوره ۹۹

 تجدید ګرداوی ابتدایه لعلپوره ۹۶

 تجدید ګلډاګ انجونو لیسه لعلپوره ۹۶

 تجدید ګلډاګ د هالکانو لیسه لعلپوره ۹۷

 تجدید شاکوټی متوسطه لعلپوره ۹۸

 تجدید غوندۍ ابتدایه لعلپوره ۹۴

 تجدید رحمتی متوسطه لعلپوره ۶۱

 تجدید چکنور دارالحفاظ لعلپوره ۶۱

 تجدید چهارباغ صفاابتدایه سره رود ۶۲

 تجدید کوزفتح اباد ابتدایه سره رود ۶۳

 تجدید سپین غر ابتدایه خوږیاڼي ۶۹

 تجدید کوزشیخ مصری لیسه بهسود ۶۶

 تجدید سیاسنګ متوسطه بهسود ۶۶

 تجدید وزیرمحمد ګل خان لیسه بهسود ۶۷

 تجدید سردارداودخان لیسه بهسود ۶۸

 تجدید لیسه نسوان چهاردهی بټی کوټ ۶۴

کوټ بټی ۶۱  تجدید لیسه ذکور چهاردهی 

 تجدید لیسه ذکور باریکاب بټی کوټ ۶۱

 تجدید مدرسه اسالمی ذکور بتی کوټ بټی کوټ ۶۲

 تجدید متوسطه ذکور فارم غاری آباد بټی کوټ ۶۳

 تجدید لیسه ذکور الچپور ومشوانی بټی کوټ ۶۹

 تجدید لیسه نسوان بتی کوټ بټی کوټ ۶۶

ډاگهلیسه ذکور  بټی کوټ ۶۶  تجدید 

( 23لیسه ذکور جوی )  بټی کوټ ۶۷  تجدید 

 تجدید لیسه ذکور بتی کوټ بټی کوټ ۶۸

 تجدید لیسه ذکور انبار خانه بټی کوټ ۶۴
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 تجدید متوسطه ذکور تکیه گړی بټی کوټ ۷۱

 تجدید لیسه ذکور دورانی کوچیان للمه بټی کوټ ۷۱

 تجدید متوسطه ذکور کپتان بابا بټی کوټ ۷۲

م فارمیمتوسطه ذکور دو بټی کوټ ۷۳  تجدید 

 تجدید ابتدایه ذکورباری کاب بټی کوټ ۷۹

 تجدید ابتدایه ذکورشهید حبیب جان بټی کوټ ۷۶

 تجدید ابتدایه ذکورشهید حکیم خان بټی کوټ ۷۶

 تجدید ابتدایه ذکورتور خیل بټی کوټ ۷۷

 تجدید متوسطه ذکور روزی خان بټی کوټ ۷۸

 تجدید ابتدایه ذکورلورتی بټی کوټ ۷۴

 تجدید ابتدایه ذکورگندیانی بټی کوټ ۸۱

 تجدید ابتدایه ذکورشهید ناصرخان کوچی بټی کوټ ۸۱

 تجدید متوسطه نسوان انبار خانه بټی کوټ ۸۲

 تجدید ابتدایه ذکوركوچي زمان خیل بټی کوټ ۸۳

 تجدید ابتدایه ذکورنبی خیلو بټی کوټ ۸۹

ذکورشهید نادرخانابتدایه  بټی کوټ ۸۶  تجدید 

 تجدید ابتدایه ذکورنوی لختی بټی کوټ ۸۶

 تجدید ابتدایه ذکورجندی بټی کوټ ۸۷

 تجدید ابتدایه ذکورسه پائی بټی کوټ ۸۸

 تجدید ابتدایه ذکوردامان بټی کوټ ۸۴

 تجدید ابتدایه ذکورسروبی بټی کوټ ۴۱

 تجدید ابتدایه ذکورریگی شهید بابا بټی کوټ ۴۱

 تجدید ابتدایه ذکورشهید دوست محمد بټی کوټ ۴۲

 تجدید ابتدایه ذکورراغه کلی بټی کوټ ۴۳

 تجدید ابتدایه ذکورسپین خور بټی کوټ ۴۹

 تجدید ابتدایه ذکورکوز مشوانی بټی کوټ ۴۶

 تجدید ابتدایه ذکورالچپورغوه غاره بټی کوټ ۴۶

 تجدید ابتدایه ذکورسلطان خیل بټی کوټ ۴۷

 تجدید لیسه نسوان باریک آب بټی کوټ ۴۸

 تجدید ابتدایه ذکوربابا نواز خان بټی کوټ ۴۴

 تجدید ابتدایه ذکورشهید عبدالحبیب بټی کوټ ۱۱۱

 تجدید ابتدایه ذکورشهید سکندر خان بټی کوټ ۱۱۱

 تجدید ابتدایه ذکوراحمد خیل بټی کوټ ۱۱۲

 تجدید ابتدایه ذکورغازی اباد بټی کوټ ۱۱۳

 تجدید ابتدائیه ذکور غالم حسن بابا بټی کوټ ۱۱۹

 


