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 معلومات  يعموماړه د والیت په 

 د والیت نوم نورستان

 د ولسوالیو شمیر  کېپه والیت  ۍولسوال 8د مرکز په شمول 

 نفوس (ښځینه %96 )تنه نفوس  3996663

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

 ښوونځیو شمیرد نارینه  33

 ښونځیو شمیر ښځینهد  32

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 398

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  په والیت کښي دنوعیت له مخی

 ښوونځیو شمیر ومړنیول د  66

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی   89

 ښوونځیو شمیرلیسی دورید د   28

  زده کوونکو شمیرعمومي زده کړو د  دد جنسیت په اساس  کېپه والیت 

 زده کوونکو شمیر نارینهد   23396

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر  33363

 غیر حاضرو زده کوونکو شمیر يدایمنارینه  د  3333

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر  833

 معلومات جغرافیائي 

 ولسوالیو شمیر ښار ته نژدی  3

 ولسوالیو شمیر لری پرتو  7

 امنیتی وضعیت

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر  ېپه والیت ک 9

 دو الملونه کېتړل  ښوونځیو د د 9

  برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو  د تړل شویو ښوونځیو 9

 آسانتیاوی ګواښي ښوونیزې ېچ پیښو شمیر يد امنیت کې والیتپه  9

 اقتصادی وضعیت 

نورستان والیت د افغانستان د والیاتو څخه یو هغه والیت دی چی نامتو تاریخی ځایونه، پراخه معدنونه او د سیاحت 

کیلو متری کی پروت  399لپاره طبعی ښکلی منظری لری د دي والیت مرکز پارون نومیږی چی د کابل مرکز نه په 

ی عبارت دي له : غنم، اوربشی، جوار، لوبیا، کچالو، چی عمده حاصالت ی،بوخت دي  کرنه وګړی په  سلنه  ٪93دی. 

، غوزان، توتان، زردالو، مڼه، ګیالس، انګور، ناک او يبادام، جلغوز لکه : ېاو تازه میو ېباقلی او همدارنګه وچ

 .يمهم شهرت لر ېک آلوچه د افغانستان په بازارونو
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  :ډیزلن ړنود ک

 ېالسته راوړن عمده کېپه برخه تړاو او فیت کید ټولو ښوونځیو د  کې والیتپه . 1

 انتقالټوکه درسي کتابونه  69939کال په اوږدو کې د پوهنې وزارت څخه د نورستان والیت پوهنې ریاست ته  3368د 

 6389هغه ځایه اړوند ښوونځیو ته  ټوکه درسي کتابونه وېشل شوي چې له 72933ولسوالیو ته څخه والیت شوي، او له 

 باندېد زده کړې په کیفیت السرسی آسانه شوی او زده کوونکو  یې درسي کتابونو ته دامله  ټوکه ته وېشل شوي چې له

 مثبته آغېزه کړې ده.

تنه  68د ښوونځیو د ښوونکو او مدیرانو د وړتیا لوړولو په برخه کې بېالبېلې روزنې تر سره شوي چې له امله یې 

ښوونکي، مدیران او د څارنې علمي غړي د نوي تدریسي توکو کارولو، د ښوونکو روزنې په مرکزونو کې د مضموني 

د ښوونکو د الرښوونې په برخو کې روزل شوي دي چې له کې زده کړو، د ښوونکو د مالتړ او په ازمایښتي ښوونځیو 

 اداري او تدریسي چارو ښه والی او سمون موندلی دی. امله یې د یادو کارکوونکو وړتیا لوړه شوې او د ښوونځیو

 ېراوړن السته عمده کې برخه په يالسرس  انډولیز د ته کړو زده کې والیت په .2

( ولسوالیو کی د 8برنامی د مرکز په شمول په ) عمومی زده کړو نورستان پوهنی ریاست اړوند د کال کی د   ۸۹۳۱په 

د زده کړې زمینه  لومړیو ټولګیو کې جذب شوي اوښوونځیو  د دي یې نجونېتنه  2979چی  زده کوونکيتنه  9833

 و په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی.د زده کوونک ترڅنګ یېبرابره شوې او ورته 

له بابه نوي ټولګي د دې والیت په اړمنو سیمو کې رامنځته شوي چې  77سربېره پردې د چټکو او سیمه اییزو زده کړو 

 تنه یې نجونې دي د زده کړې زمینه برابره شوې ده.  93چې  تنه زده کوونکو ته  989امله یې 

ښوونځیو ودانیزې چارې د بشپړیدو په حال کې دي چې د یادو  39بابه ښوونځیو د بیارغولو چارې بشپړې شوي او د  6د 

  برابر شي.پروژو په تطبیق او بشپړېدو سره به زده کوونکو ته د زده کړې مناسب چاپېلایر

کمکي مرستې چې د ښوونځیو په پراختیایي چارو کې خورا د یونیسف ادارې په مالتړ بابه ښوونځیو ته  67همدارنګه 

رسیدنه شوي او د زده کړې د کیفیت د  تر ډېره بریده اهمیت لري ترسره شوي چې له امله یې د اړوند ښوونځیو ستونزو ته

 ښه والي المل شوي.

 ېالسته راوړن عمده کېمدیریت  په برخه ، روڼ او ځواب ویونکي د اغیزمن کې والیتپه . 3

چې له  شویده   ښوونځیو څخه څارنه ترسره 211 له ولو ولسوالیو کی کال تر پایه پوری د مرکز په شمول په ټ 3368د 

د یادو  .امله یې د ښوونځیو اداري او تدریسي چارو ښه والی موندلی او د زده کوونکو د زده کړې د کیفیت المل شوی دی

 څارنیز رپوټونه چمتو شوي او د اړوند مسؤولینو سره په خپل وخت شریک شوي دي. 235څارنو په ترڅ کې 

ښځینه دي د دې والیت په اړوند ښوونځیو کې ګمارل شوي  تنه یې 14تنه ښوونکي چې  77کال په اوږدو کې  3368د 

چې له امله یې په یادو ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر یوه بریده حل شوې او د زده کړې د کیفیت المل شوی 

 دی.

ړل شوې. تنه غړو ته روزنه ورک 48اداري شورا ګانې نوې تأسیس شوي او د یادو شوراګانو  102همدارنګه د ښوونځیو 

 و په هوارولو کې مهم رول لوبوي.اداري او تدریسي ستونز د ښوونځیو دشوراګانو  یادې
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 ېنړراو السته او ونهګپرمخت ټبنس رپالن د عرصو پ کیژیسترات میېوزارت د در ېد پوهن

 تړاو او کیفیت. 1

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیاوی او ارزښتونه چې د یوو تولیودوونکي، جووړ او دنوده پیژنودونکي  :موخه ټولیزه

هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټوولنیزې سوالمتیا او آرامتیوا لپواره چمتوو او 

 .ختیا لپاره تیار شيپه داخلي او نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بو

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

ه/السته راوړنپرمختګ توپیر ونهشاخص کلنۍ موخه  رهېشم   

73٪  69939 
 

کتابونو الرښود  کېدرسی او ښوون ته د استول شویووالیت  397368

 شمیر 

1 

89٪ د والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او ښوونکې  397368 72933 

 الرښود کتابونو شمیر 

2 

67٪ نځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود وښو 397368 6389 

 کتابونو شمیر 

3 

76٪ نظارت کوونکو شمیر  او علمی يمدیران، ښوونک ونځیوښو د 39 32 

 لپاره روزل شوي دي وسایلو دکارولو چې د نویو تدریسي

4 

( TTCو)ښوونکو د روزنې په مرکزون ښوونکو شمیر چی دد 9 93 9

 برخمن شوي دي څخهمضموني زده کړو له

5 

63٪  6 تریننګونو شمیر د ترسره شویو  محتویاتو اړوند د مضمون د 39 3 

 الرښونېاود ښوونکو د مالتړ  و شمیر چېمدیران نځیو دوښو د 9 38 9

 په موخه روزل شوي دي

7 

ښوونکو د د  شمیر چې د هغه تعلیمی څارنو دښونځیو په کچه 397 339 9

 موخه ترسره شوي دي مالتړپه

8 

63٪ د ښوونکو د  شمیر چيکې دهغه ښوونکو وونځیو ښ په 973 23 

او ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر  الرښونې

 آزمایشي ښوونځي()شوي دي

9 

399٪ د  شمیر چې او مدیرانو کارکوونکود اداری  ښوونځیو د  99 9 

SMT  روزل شوي دي کېپه برنامه 

10 

پوری د تدریس په موخه د  ټولګی ۶ -۹د ښوونکو شمیر چې د 9 9 9

 .روزل شوي دي کېریاضی، لیک او لوست په برخه 

11 

 او وړاندیزونه: ېستونز :جدول دویم

 ېستونز

  درسي کتابونو کمښت او له مرکز څخه د اړتیا وړ کتابونو نه ترالسه کېدل.د منځنۍ او لیسې دورې د 

  شاخصونه پرمختګ نلري. ۲د بودجې د نشتون له امله د دې برخې 
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  د درسي کتابونو په لیږد کې د الرې د لرې والي له امله ځنډ د دې المل کېږي چې کتابونه پر وخت ښوونځیو ته ونه

 وېشل شي.

 د فعالیتونو د خنډ او ځنډ المل ګرځي. نا امني زیاتره وخت 

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

  د پوهنې وزارت مقام دې، د زده کوونکو د شمېر په تناسب د اړتیا سره سم درسي او ښوونکي الرښود کتابونه د دې

 والیت په واک کې ورکړي تر څو پر ټاکلي وخت زده کوونکو ته ووېشل شي.

  درسي کتابونو د لېږد له پاره دې بودجه په پام کې ونیول شي.د فعالیتونو د اجرا او د 

 .امنیتي ارګانونه دې د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري او مالتړ ترسره کړي 

 انډولیز السرسی. 2

 يځانګړ او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان،  ځوانان،  او لویان پهکیفیت لرونکو اغیزمنو :موخه ټولیزه

.برابر او هر  اړخیز السرسی لري ېاو ښځ ېډول  نجون  

 ئ.هغوی  پرمختګ ښی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د يالسرس انډولیزد  جدول: یمدر

ه/السته راوړنپرمختګ توپیر  شمیره شاخصونه کلنۍ موخه 

 1  شمیر زده کوونکو نارینه وینویو شامل شوپه ښونځیو کې د 2218 2793 9

 2 زده کوونکو شمیر ښځینه نویو شامل شویو په ښونځیو کې د 2039 2979 9

399%  3 نځیو شمیروښونارینه  تاسیس شویو د نویو  6 9 

 4 نځیو شمیروښوښځینه  تاسیس شویو د نویو 9 9 9

 5 نځیو شمیروښومختلط  تاسیس شویو د نویو 9 9 9

66٪  93  ېشوې ورته جوړ ودانۍ هغو ښوونځیو شمیر چې نوې د 1625 

 دي

6 

 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 9 9 9

 8 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 32 32 9

هغه ښوونځیو شمیر چې د احاطوي دیوالونه ورته جوړ  د 9 9 9

 شوي دي

9 

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر 9 9 9

 11 نویو جوړو شویو مبرزونو شمیر په ښوونځیو کې د 9 9 9

 (school grantهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ) د 67 67 9

 يیې ترالسه کړی د

12 

 13 ټولګیو شمیر نارینه شویو ونویو جوړد چټکو زده کړو  د 39 29 9
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 14 ټولګیو شمیرښځینه شویو  ونویو جوړد  د چټکو زده کړو 9 9 9

 15 شمیرزده کوونکو نارینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 9 23 9

 16 زده کوونکو شمیرښځینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 9 29 9

 17 ټولګیو شمیرنارینه شویو  ونویو جوړد زو ټولګیو ید سیمه ای 9  23 9

 18 ټولګیو شمیر ښځینه شویو ونویو جوړد د سیمه ایزو ټولګیو  9 9 9

 19 شمیرزده کوونکو نارینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 9 939 9

 20 زده کوونکو شمیرښځینه  یزو ټولګیو کې دیپه سیمه ا 9 23 9

 ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 9 23 9

 شوي دي

21 

ټولګیو لپاره ګمارل  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د  د 9 9 9

 شوي 

22 

لیږدول ته ټولګیو شمیر چې مرکزی ښوونځیو  CBE د 9 9 9

 شوي 

23 

 CBEهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له  د 9 9 9

 څخه مرکزی ښوونځیو ته انتقال شوي دي

29 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: څلورم

  ېستونز

 نا مالتړ، نه موسسو مرستندویه د نشتون، بودجې او بستونو د لکه الملونو بیالبېلو د شاخصونه 33 برخې دې د 

 .لري نه پرمختګ کبله له نورو او ټییټوالی کچې پوهاوي د خلکو د اړه په اهمیت د سواد د امني،

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 شي ونیول کې پام په بودجه وړ اړتیا د دې پاره له اجرا د فعالیتونو د. 

 شي ونیول کې پام په دې بستونه وړ اړتیا د موخه په ګمارلو د ښوونکو مسلکي د. 

 شي ترالسه کې برخه په روزنې او ښوونې د دې مالتړ موسسو مرستندویه د. 

 وشي ځلې هلې دې موخه په کولو رامنځته امنیت ډاډ د دې کې سیمو امنو نا په همغږي په سره ارګانونو امنیتي د 

 .شي ترسره سم سره پالن د فعالیتونه روزنې او ښوونې د څو تر
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 آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکی مدیریت . 3

د اغیزمن روڼ  مرکز او والیتونو په کچه ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره د واو برابرکیفیت لرونکو : موخه ټولیزه

  .او ځواب ویونکی مدیریت پراختیا اوپیاوړتیا

 .ئهغوی  پرمختګ ښی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د اغیزمن روڼ او ځواب ویونکی مدیریتد  پنځم جدول:

هپرمختګ/السته راوړن توپیر  شمیره شاخصونه کلنۍ موخه 

 1 و ښونځیو شمیریشو څارل د 239 211 0

 2 راپورونو شمیرڅارنیزو  یوشو سپارلو او یشو چمتو د 239 235 0

ښوونکو نارینه او ښځینه  ویتبدیل شو ژدی ښوونځیو ته دن 9 32 0

 شمیر 

3 

 4 ښوونکو شمیرو یمضامینو په اساس د تبدیل شو يکد مسل 9 2 0

 5 ښوونکو شمیر نارینه شوو ګمارلد  9 93 0

 6 ښوونکو شمیرښځینه شوو  ګمارلد  9 39 0

 7 ښوونکو شمیر نارینهد ټولو  9 3396 0

 8 ښوونکو شمیرښځینه  د ټولو  236 0

3٪  67٪  399٪  9 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 

شوراګانو  يو ادارید نویو تاسیس شو کچه ښوونځیو په د 9 102 9

 شمیر

10 

 11 شمیر (SIP ) پرمختیایی پالنونو ویشو چمتو ښوونځیو د د 9 9 9

 32 و غړو شمیریشو روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان 9 98 9

، ونود پروګرامونو شمیر چی په مسجد يد عامه پوهاو 9 39 9

مکتب شورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 

 .دی

33 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: ږمپش

ېستونز  

 کمښت بستونو د ښوونکو د. 

 کمښت ښوونکو ښځینه د 

 شي ګمارل نه و وخت پر ښوونکو چې شوی المل دې د بهیر اوږدمهاله آزموینې د بستونو ښوونکو د. 

 نشتون بودجې د پاره له روزنې د غړو د شوراګانو د. 

 منظمه ښوونکي ٪3 څو تر شوی المل دې د امني نا او ستونزې جغرافیایي او اقلیمي والی، لرې الرو د 

 .ورنکړي حاضري

  ړاندیزونهوزارت ته و ېپوهن 

 په ښوونکو مسلکي د څو تر ونیسي کې پام په بستونه اړتیا د مقام، وزارت پوهنې د ترڅو کېږي وړاندیز 

 .شي هواره ستونزه کمښت د ښوونکو ښځینه ډول ځانګړې
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  خدمتونو خپلواک کمیسیون دې د ګمارنې بهیر ګړندی کاندي ترڅو درسي بهیر د د اداري اصالحاتو او ملکي

 ښوونکو د کمښت له امله ال پسې ټکنی نشي.

 .د شوراګانو د غړو د روزنې له پاره دې د اړتیا وړ بودجه په پام کې ونیول شي 

 ېیلپا

 کیفیت او تړاو

شاخصونو کې کمرنګه پرمختګ او کړنه  6یادې شمېرې څخه په شاخصونه ځای پر ځای شوي چې له  33په دې برخه کې ټولټال 

شاخصونه د بودجې د نشتون او نا امنۍ له کبله پرمختګ نه لري. مرکز څخه الهم د اړتیا وړ درسي کتابونه نه دي  2ترسره شوې او 

 ترالسه شوي چې دې کار د زده کوونکو د زده کړې بهیر ټکنی کړی دی.

 انډولیز السرسی

شاخصونو کې د اړوند مسؤولینو له  33شاخصونه پالن شوي وو چې له هغې ډلې څخه په  29السرسي په برخه کې ټول  د انډولیز

او بودجې  وشاخصونو کې د بېالبېلو الملونو لکه د بستون 33لوري کړنې تر سره شوي او د پام وړ پرمختګ لري، د دې برخې په 

له کبله پرمختګ نه دی ترسره شوی چې له  و، اقلیمي او جغرافیایي ستونزې او نورمرستندویه موسسو نه مالتړ، نا امني د نشتون،

  دي. ې شوېړتیاوې آغېزمنښوونیزې چوپیې امله 

 آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکی مدیریت

کړنې ترسره شاخصونو کې د اړوند مسؤولینو لخوا  32په شاخصونه پالن شوي وو چې له هغې ډلې څخه  33په دې برخه کې ټول 

له ښوونځیو څخه د څارنو په ترڅ کې ښوونیز بهیر کې ښه والی راغلی او شاخص کې پرمختګ نه دی ترسره شوی.  3شوي او په 

 په تدریسي او اداري چارو کې ستونزو ته تر یوه بریده رسیدنه شوې. 
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راپور يمال  

 بودجه او لګښتونه ېشو ځانګړې :بودجه او پراختیایي يعاد

 

لګښت ټول تخصیص ېبودج د  ې ډولبودج د پروګرام   

289833399 287227933 

 بودجه يعاد عمومي زده کړې

 اسالمي زده کړې

 سواد زده کړې 

 ښوونکو روزنه

 ساتنه او پاملرنه

39976978   33398939 

 بودجهپراختیایي  کیفیت او تړاو

 انډولیز السرسی

 آغېزمن مدیریت
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 ملپاڼې:
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 شمېره
ۍ ولسوال

 نوم

درسی 

 کتابونه

د تجربو د 

 الرښود کتابونه

ساینسی 

 چارټونه

بیولوژی 

 مډلونه

ریاضی،  

 کیټونه

د البراتوار 

 میزونه

 ۱ ۱ ۲۹ ۲۹ ۲۳۲ ۳۳۹۹ مرکز پارون ۸

 ۲ ۲ ۷ ۸۹ ۹۲ ۱۳۲۲ واما ۲

 ۲ ۲ ۸۹ ۲۹ ۱۹ ۸۶۲۸۳ وایګل ۹

 ۲ ۲ ۸۹ ۲۹ ۱۹ ۸۱۶۷۹ کامدیش ۲

 ۲ ۲ ۸۹ ۲۹ ۹۲ ۸۸۹۹۸ برګمټال ۹

 ۹ ۲ ۸۹ ۸۹ ۹۲ ۸۲۹۷۸ نورګرام ۶

 ۲ ۲ ۸۹ ۲۹ ۱۹ ۱۹۲۲ دواب ۷

 ۹ ۲ ۹ ۸۹ ۹۲ ۲۹۹۹ منډول ۱

 ۰۱ ۴۴ ۰۹۹ ۰۵۹ ۰۴۹ ۰۹۶۰۹ ټول

 


