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 پروفایل(عمومي معلومات )والیتي  اړهد والیت په 

 د والیت نوم :الف هلمند

 په والیت کې د ولسوالیو شمیر  :ب 15

 ج: نفوس 2700000

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

 د نارینه ښوونځیو شمیر 332  

 د ښځینه ښونځیو شمیر 22

 دمختلط یا ګډ ښوونځیو شمیر 9

 د عمومي زده کړو د ښوونځیو شمیر  ېله مخنوعیت  ه: په والیت کښي د

 لومړنیو ښوونځیو شمیر د 201

 د ښوونځیو شمیر ېد منځنی دور 82

 د ښوونځیو شمیرې دور ېد لیس 80

 د عمومي زده کړو د زده کوونکو شمیر د جنسیت په توپیر و: په والیت کې 

 د نارینه زده کوونکو شمیر 334412

 شمیر  د ښځینه زده کوونکو 41420

 دنارینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 0

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 0

 جغرافیائي معلومات ز:

 ولسوالیو شمیر ېنژدد ښار ته  5

 پرتو ولسوالیو شمیر ېلرښار څخه د  31

 وضعیت يح: امنیت

 و ښوونځیو شمیر ید تړل شو په والیت کې 59

د بودیجې کمښت، د ښوونځیو د  ،تد تشکیل کمښ

 ودانیو کمښت او د درسي کتابونو کمښت.

 تړل کېدو الملونه ښوونځیو د  د

له نعمت  ېد زده کړ او زده کوونکي ماشومان

یو شمېر ښوونکي نورو  څخه بې برخې پاتي دي.

 ښوونځیو ته جذب شوي دي.

 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو  د تړل شویو ښوونځیو

 مخالفینو پوهني په ډګر کې د د  ،نا امني

  .السوهنېبې ځایه 

 کرښو ته د ښوونځیو نږدیوالی يجنګ 

  وښوونځییو شمېر د لخوا د جنګي لورو 

 څخه د سنګر استفاده.

 

 ېآسانتیاو ښوونیزې ېچ پیښو شمیر يد امنیتکې  په والیت

 ګواښي

 وضعیت يط: اقتصاد
 څخه یجمل یدد یچ ، ی لر  ځمکه هک تاره ( 6000847 ) ټوله یچ ،ید یتوال  یلرونک یماو د تود اقل یزراعت یو کچه په یواده د یتوال هلمند

 ګالتجن ، یګستانر ی  ی ځمکه نوره(  یپات او ، یربکروبا هک تاره ( 3436966 ) ، باغات یک هک تاره ( 2903 ) ، یللم هک تاره ( 550 ) ، یاب ی  ی هک تاره ( 342172
 او ې،هندوان ، ځیره، زعفران ،ڼپانج ،یروم  ،ۍپل کنجدي، ، یپمبه،م جواري، غنم، لکه محصوالت یزکرن مهم یتوال ېد د .ید یساح ی شهر  او علفچر، ،
 یچ یږي ک هم یزونهپال ښه ټکوخ او هندوانو د کي هلمند په راز همدا .دي نور  داسي او ګرینګیچ ، ،پسته بادام ، زردالو ، شفتالو ګور،ان انار ګههمدارن او ټکيخ

 ړې ک مخه ته کرلو کوکنارو  د ځکه ی  ې خلکو او یږی ک کرل یاتز کوکنارهم کي یتوال ېپد چي وي نه دي یرهه لري  هم شهرت ځانګړی  کچه په یواده د ی  ی ېهندوان
 الري  یوولسوال د چي څکه ځيرا ګښتل ډیر ړولورا په حاصالتو د ځمکو خپلو د پوري  مرکز تر څخه یوولسوال د نسته بازار ی  ې لپاره حاصالتو نورو د ځمکو د یچ
 ی  یغذا ګړی و  32 ٪ یک یتوال یپد او ده موضوع یجد یوه یچ ښتکم یتمصون ی  یدغذا یک یولسوال و او  مرکز په یتوال هلمند د  .دي خراب ډیر ړکونهس او

 یکرن دپه رسمي او قراردادي دندو بوخت دي.   ېاو په دولتي ادارو ک ګري سودا ی،دوکاندار  ی،ژوند په کرنه او مالدار  ځینید خلکو اقتصاد او ور  .ی لر  یتمصون
 یوادونوه نورو ی  ی څرمني ړۍ،و  لکه محصوالت یوانيح ځینی یرهسرب ړتیاوو ا خپلو د چي ید بوخت هم یباند ی مالدار  په برخه ډیره خلکو د یتوال یدد څنګتر 

 . ید یلوبول رول مهم یک ژوند یاقتصاد په یودکورن ی  ی ډیرهتر  یچ ی پلور  یک بازارونو یمحل ی  ی نور  او یمست یدیش او صادروي هم ته
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 رپوټ چمتو کوونکي او تاییدونکي: 
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 :ډیزلن ړنود ک

 السته راوړنې د پام وړپه برخه کې او تړاو په والیت کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت  .1

  کتابونه والیت  دالرښو د ښوونکي او يدرس ټوکه( 335784ټول ټال )والیت کې  هلمندپه کال کې  3131په

ه او تپوهني آمریتونو  د ولسوالیو پوهني ریاست ته ورکړل شویدي چې په ترتیب سره له پوهني ریاست څخه

ه پ زده کړېالسرسي او  درسي توکو ته دد اړتیا سره سم ، د  زده کوونکو تهله لورې اړوند ښوونځیو د دوې 

 موخه ویشل شویدې.

 ټولګیو د تدریس، ریاضي او لیک لوست په برخه  6-1د  تنه ښوونکي، 6حتویاتو په برخه کې د مضمون د م

او  تنه ښوونکي، مدیران او څارنیز غړي 54د تدریسي توکو کارولو په موخه ټولټال  تنه ښوونکي، 213کې 

یې په ه چې له املتر روزنې الندې نیول شوي دي.  تنه مدیران 51په پروګرام کې د ښوونځیو  SMTد 

 المل شوی دی. ښه واليد زده کړې د کیفیت د ښوونځیو کې 

 السته راوړنې د پام وړالسرسي په برخه کې  انډولیزپه والیت کې زده کړو ته د  .2

 ( تنه یې ښځینه 5253دې جملې څخه )ه ( تنه زده کوونکې چې ل33116کال په اوږدو کې ټول ټال ) 3131 د

له لورې اړوند ښوونځیو په لمړیو ټولګیو کې د زده کړو ترالسه کولو په  ریاستپوهني  والیت( هلمنددې د )

 43421ې چته  وتنه زده کوونک 355152 ټولو زده کوونکو شمېر ددې سره ه موخه نوي جذب شویدې چې ل

 .موندلی دیزیاتوالی دي تنه ښځینه 

 نوي  هباب (31)د ځایی خلکو د غوښتنو او اړتیا سره سم کال په اوږدو کې بیالبیلو ولسوالی کې  3131 د

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

  تر ې پروژو چارېیاد او ډیزاین چارې ترسره شویدېد ښوونځیو لپاره  ه( باب32کال په اوږدو کې ) 3131د 

ښوونځیو کې د  پهلسوالیو پوهني آمریتونو ود اړوند  ملحقات (24) ټولګي اواضافي  22دي. کار الندې 

EQRA نړیوال بانک په مالي مرسته زده کوونکو دښې راتلونکې او زده کړو ته  د الندې چوکاټتر پروګرام

چې په نږدې راتلونکې کې به ګټې اخیستنې شوي چاپیلایر برابرولو په موخه د جوړیدو چارې پیل  د مناسب

 بابه ښوونځیو ته مبرزونه جوړ شوي دي. 326د اوبو څاه ګانې او  4سربېره پر دې  .شي ته وسپارل

  ې ټولګي چ ه( باب132)د سیمه اییزو او چټکو زده کړو والیت په کچه   هلمندکال په اوږدو کې د  3131د

تنه یې  2141ته چېتنه زده کوونکو  (32622د ) رامنځته شوي چې له امله یې  یې ښځینه ديټولګۍ ( 62)

تنه  121د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د یادو ټولګیو تدریسي چارو د پرمخ بیولو له پاره  نجونې دي

 تنه یې ښځینه دي ګمارل شوي دي.  321ښوونکي چې 

 السته راوړنې د پام وړمدیریت  په برخه کې او ځواب ویونکي  روڼ ،په والیت کې د اغیزمن  .3

 والیت په کچه ، پوهني ریاست څارنې غړو  هلمندښوونځې د  ه( باب232کال په اوږدو کي ټول ټال ) 3131 د

د دوره یي څارنې په او  موخه څارل شویدي په زده کړې د کیفیت ارزولوله لورې د  کارکوونکواو احصایي 

خپل وخت شریک ه شوي او د پوهني ریاست په شمول اړوند مسوولینو سره پ چمتونه و( راپور623)ترڅ کې 

 شویدي.
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 ( سلنه حاضر33د والیت په کچه ښوونکو )شوراګانو  ي ادار 15د ښوونځیو  ده.ې  د تدریس په موخه ورکړ ي

تنو غړو ته یې روزنه ورکړل شوې ده. چې له امله یې د ښوونځیو چارو سمون  61نوې تأسیس شوي او 

 ندلی دی. مو

 :ېستونزد پام وړ والیت په کچه 

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

 نه کوي؛

 ښوونځي ودانۍ، دڅښاک اوبه، تشنابونه او داحاطو دیوالونه نه لري؛بابه (  214)  په دې والیت کې 

 زده کوونکي کتابونه نه لري ٪61درسي کتابونو نه شتون،  زده کوونکو د اړتیا وړ د. 

 (  1511 ( ښځینه او نارینه ښوونکو او )  اداري او خدماتی کارکوونکو  451 )؛کمښت 

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

 161  نیز مرکزونه البراتوار نه لري؛ وښوبابه 

 161  کتابتونونه نه لري؛نیز مرکزونه وښوبابه 

   شتون نلري هیڅ رسمي ښځینه ښوونکي ولسوالیو کې  34 پهوالیت  هلمندد. 
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 ېنړاو السته راو ونهګپرمخت  ټپالن د عرصو پربنس کیژیسترات مېیوزارت د در ېد پوهن

 تړاو او کیفیت. 1

او دنههده  ړجو یههدوونکي،تول یود  ېچ ښهههههههتونهههاو ارز ړتیههاوېپوهههه، ا ېزده کوونکي پههه هره برخههه ک موخههه: ټولیزه

 یاو آرامتا یاسالمت ټولنیزېسره به د  یستوپه اخ ډېون یزمنېاو د اع ړيدي تر السهه ک ړینوال لپاره ا یواده یژندونکيپ

 .شي یارلپاره ت یابوخت ېبه د تل پات ېبازارونو ک ړیوالولپاره چمتو او په داخلي او ن

 ئ.پرمختګ ښی  ئهغو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د تړاوکیفیت او  د جدول: ړیلم

 شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

شمېره
 

٪66 والیت ته د استول شویو درسی او ښوونکې الرښود کتابونو  3112152 335784 

 شمیر 

1 

٪66 د والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او   3112152 335784 

 دښوونکې د الرښود کتابونو شمیر 

2 

٪66 نځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود وښو 3112152 335784 

 کتابونو شمیر 

3 

ښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو  د 0 54 0

وي لپاره روزل ششمیر چې د نویو تدریسي وسایلو دکارولو 

 دي

4 

ښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په  د 1 1 1

مضموني زده کړوڅخه برخمن شوي  ( لهTTCو)مرکزون

 دي

5 

 6 د ترسره شویو تریننګونو شمیر  محتویاتو اړوند د مضمون د 1 6 1

 نځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ اووښو د 1 1 1

 ديالرښونې په موخه روزل شوي 

7 

څارنو شمیر چې د  ښوونیزونځیو په کچه د هغه وښو د 0 344 0

 ښوونکو د مالتړپه موخه ترسره شوي دي

8 

په ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د  0 0 0

الرښونې او ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر 

 ي ښوونځي(ښتشوي دي)آزمای

9 

د  ښوونځیو د اداری کارکوونکو او مدیرانو شمیر چې د  0 51 0

SMT  کې روزل شوي دي پروګرامپه 

10 

ټولګی پوری د تدریس په  ۶ -۳ د ښوونکو شمیر چې د 0 213 0

موخه د ریاضی، لیک او لوست په برخه کې روزل شوي 

 دي.

11 

 ړاندیزونهاو و ېم جدول: ستونزیدو

 ېستونز

  کوم پرمختګ نه کمښت له امله  د بودجي د و کې دشاخصون همهم او ارزښتناک درې په کېد کیفیت او تړاو په برخه

 دی تر سره شوی. 
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  ه ترالسه نپه بشپړه توګه د کتابونو له مرکز څخه ریاست، پوهني المل یې چې ، ستونزه شتون لري د کتابونو د کمښت

 کول دي.

 د کتابونو د لېږد لپاره د ټرانسپورټي وسایلو نه شتون 

 د ښوونکو الرښود کتابونو کمښت 

 ستونزې نورې

 161 نیز مرکزونه البراتوار نه لري؛ وښو بابه 

 161  نه لري؛ آسانتیاوېنیز مرکزونه کتابتونونه او اداري وښوبابه 

 د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

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

وخت چمتو کړی 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.

 سره کولو په موخه د اړتیا وړ بودیجه په پام د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو او د روزنیزو پروګرامونو د تر

 کې ونیول شي.

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

 : ړاندیزونهو نور

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

 زده کړو څخه برخمن شي.

  .د ښوونځیو د اداري تجهیزاتو او کتابتونونو لپاره دې د اړتیا وړ بودیجه ځانګړې شي 

 

 :یالسرس نډولیزاته  ړې. زده ک2

 انګړیځپه  یاناو لو  ځوانان،ماشومان،   یوادفرصتونو ته د ه ښوونیزو ړینواو ا لرونکو یفیتک یزمنو:  اغموخه ټولیزه

 لري. یالسرس ړخیزبرابر او هر ا ښځیاو  ینجون ډول

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

 توپیر
 شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه

شمیره
 

 1 زده کوونکو شمیر نارینه نویو شامل شویو نځیو کې دوپه ښو 9867 33116 1

 2 زده کوونکو شمیرښځینه په ښونځیو کې دنویو شامل شویو  2806 5253 1

 3 نځیو شمیروښونارینه تاسیس شویو د نویو 1 1 1

 4 نځیو شمیروښوښځینه  تاسیس شویو د نویو 1 3 1

 5 ښونځیو شمیرمختلط/ګډ  تاسیس شویو د نویو 1 2 1

 6 دي ېشوې هغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍ ورته جوړ د 1 23 1
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 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 1 72 1

 8 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 1 24 1

 9 دهغه ښوونځیو شمیر چې احاطوي دیوالونه ورته جوړ شوي دي 1 11 1

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  1 4 1

 11 په ښوونځیو کې دنویو جوړو شویو مبرزونو شمیر 1 126 1

یې  (school grantښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ) هغو د 1 1 1

 يترالسه کړی د

12 

 13 ټولګیو شمیر نارینه نویو جوړ شویو  دچټکو زده کړو  د 1 3 1

 14 ټولګیو شمیر  ښځینه نویو جوړ شویود د چټکو زده کړو  1 1 1

 15 زده کوونکو شمیرنارینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 1 15 1

 16 زده کوونکو شمیرښځینه  چټکو زده کړو په ټولګیو کې دد  1 1 1

 17 ټولګیو شمیر نارینه (نویو جوړ شویو CBEد سیمه ایزو ټولګیو )  1 244 1

 18 ټولګیو شمیر  ښځینه (نویو جوړ شویوCBEزو ټولګیو )ید سیمه ای  1 62 1

 19 شمیرزده کوونکو نارینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 31111 31223 1

 20 زده کوونکو شمیرښځینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 5434 2141 1

 21 شوي دي ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 1 211 1

 22 ټولګیو لپاره ګمارل شوي دي CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 1 321 1

 21 لیږدول شوي دي ته ټولګیو شمیر چې مرکزی ښوونځیو CBE د 1 295 1

څخه مرکزی  CBEهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له  د 1 10086 1

 ښوونځیو ته انتقال شوي دي

24 

 ړاندیزونهاو و ېجدول: ستونز څلورم

 ېستونز

 ښوونځیو لپاره مرستې د (school grant)  نه ترسره کولو له  ود مرست مرستندویه مؤسسود بودجې د کمښت او د
 .ي ترسره شوينه دآمله 

 د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده اجونو او عنعنوود امنیتي وضعیت خرابوالی، فقر او غربت، بې ځایه رسم او ر. 

 :ستونزې نورې

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

  ودانۍ د جګړې له امله ویجاړې شويښوونځیو  62د. 

 د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

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

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

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

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

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

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. 

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

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

 ی کړای شي.کاري وړتیاوې دې لوړ

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

 زمن، روڼ او ځواب ویونکی مدیریتآغې. ۳

 یزمنپه کچه د اغ یتونومرکز او وال کولو لپاره د ړاندیخدمتونو دو ښوونیزو واو برابرلرونکو  کیفیت: موخه ټولیزه

 .یاوړتیااوپ یاپراخت یریتمد یونکیو ځواباو  ڼرو

 .ئښیهغوی  پرمختګ  مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکيد  جدول: ځمپن

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 1 نځیو شمیروڅارل شویو ښو د 1 232 1

 2 څارنیزو راپورونو شمیر شویو سپارلد جوړ شویو او  1 623 1

نکو ښوونارینه او ښځینه شویو  بیا توظیف ښوونځیو ته د ېنیژد 1 1 1

 شمیر 

3 

 4 شویو ښوونکو شمیر بیا توظیفد ر بنسټ پ مضمونود مسلکې  1 1 1

 5 ښوونکو شمیرنارینه شوو  ګمارلد  1 1 1

 6 ښوونکو شمیر ښځینه شوو ګمارلد  1 1 1

 7 ښوونکو شمیر نارینه د ټولو 1 2224 1

 8 ښوونکو شمیرښځینه  د ټولو 1 532 1

 9 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 100 99 %1

 10 شوراګانو شمیر يښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو ادار د 1 15 1

 11 شمیر (SIP ) پرمختیایی پالنونو شویو چمتود ښوونځیو د  1 36 1

 32 د ښوونځیو شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 1 61 1

 ښوونځي، ونود پروګرامونو شمیر چی په مسجد يد عامه پوهاو 1 211 1

 .وي ترسره شويشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې 

31 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: ږمشپ

 ېستونز

  څرنګه چې د پوهني وزارت الیحه او قانون هم پدې ټینګار کوي چې هر ښوونکې باید په خپل مسلک کې په نده

وګمارل شي خو له بده مرغه د سیمې او منطقی د دود او دستور او د چارواکو د بې ځایه مداخلو له آمله هیڅ ښوونکې 
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ر اساس نورو ښوونځیو ته تر اوسه ندې تبدیل شوي پخپل مسلک کې په دنده نه ګمارل کیږي او همدارنګه د مسلک پ

 که چیرته یاده چاره ترسره شي نو جوته ده چې د پوهنې په کیفیت کې ښه والی رامنځته کیږي.

  شاخصونه د بیالبېلو الملونو لکه د بستونو او بودجې نشتون له امله پرمختګ نه لري. 6په ټوله کې د دې برخې 

 کې تر  ووالیت په یو شمیر ولسوالی هلمندچې  یوه جدې ستونزه ګڼل کیږي حال دا د مسلکې ښځینه ښوونکو نشتون

 .ونکې شتون نلري او ګراف یې صفر دیاوسه ښځینه ښو

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه 

  او  ګمارنه چې ښوونکو ته د منطقوي امتیاز د حوالی پر اساس په رشتوي ډول  کیږيهیله پوهني وزارت څخه

 .شيترسره تبدیل 

  ورکړل شيزده کوونکو ته درسې کتابونه د تعلیمې کال له پیل څخه د مخه پوهني وزارت څخه هیله کیږي چې. 

 لپاره  یو ښه والي او نور اړین مواد چې د ښوونځلوازم ادارې  ممد درسي مواد،،ټول درسې کتابونه، قرطاسیه

 .ضرورې وي د تعلیمې کال د پیل څخه دمخه د پوهنې آمریت ته په واک کې ورکړل شې

  امکانات برابر کړېپوهنی وزارت د شوراګانو جوړولو او هغوي سره جلسي کولو لپاره مالي. 

 .د څارنې غړو لپاره ترانسپورت په نظر کې ونیول شي 

  مدغم شي ه ځانګړې توګه خصوصی ښوونځی چېپهغه ښوونځي چې په نورم او ستندرد برابر نه وي. 

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

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

 وکیالنو مداخلي او فرمایشونه بند شي.چارواکو او کې باید د هر نوعه  د پوهني په آډانه 

 کې څارنه کول هم ستونزمن کار دي. ورنیو ولسوالیغزي ډیري دي چې لدې امله په ځینو ترانسپورتي ستون 

 :ې پایل

ولینو د اړوند مسپه ټوله کې په دې والیت کې د پالن شویو شاخصونو عملي تطبیق ښه په نظر رسي چې ځینې کړنې 

ېړنه څ د بېالبېلو الملونو له کبله نه دي تر سره شوي چې یو شمېر فعالیتونهترسره شویدي خو د پالن سره سم له لورې 

 ډیز کېږي:ه الندې توګه په درېیو برخو کې لنپ یې

 :تړاوکیفیت او . 1

د اړوند مسوولینو  شاخصونو کې 1 څخه په چې لدې جملې ځای پر ځای شويشاخصونه  33پدې برخه کې ټول ټال 

له امله نه دي ترسره شوي. د کتابونو کمښت د شاخصونه د بودجي  1خو  د پالن سره سم کړنې تر سره شويله لورې 

په وېشلو سره، درسي توکو ته د زده کوونکو السرسی آسانه شوی چې له امله یې د زده کوونکو د زده کړې المل شوی 

 له امله د ښوونځیو د ښوونکو، مدیرانو او څارنیزو غړو وړتیاوې لوړې شوي دي.دی. د روزنیزو ورکشاپونو 
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 :انډولیز السرسي. 2

د اړوند مسوولینو له لورې  شاخصونو کې  23 څخهجملي  چې لدې پالن شويشاخصونه  24پدې برخه کې ټول ټال 

نه مالتړ له امله کړنې نه دي ترسره و کې د بودجې د کمښت او مرستندویه موسسو شاخصون 1کړنې تر سره شوي او 

شوي. د ښوونځیو په تأسیس، د ښوونځیو د ودانیو جوړولو، بیا رغولو، انګړ دیوالونو او مبرزونو په جوړولو، د اوبو 

څاه ګانو په کېندلو سره ګن شمېر زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې او د روزنیز چاپېلایر څخه برخمن 

ه اییزو او چټکو زده کړو ټولګیو له الرې په دې والیت کې له ښوونځي بې برخې ماشومانو له پاره د د سیم شوي دي.

 زده کړې زمینه برابره شوې ده.

 ڼ او اغیزمن مدیریت :رو. 3

مسوولینو  شاخصونو کې د اړوند 3 په څخهجملي  چې لدې ځای پر ځای شويشاخصونه  31پدې برخه کې ټول ټال 

د له ښوونځیو څخه د  .د نشتون له امله نه دي ترسره شويشاخصونه د بودجي  4 خو ترسره شويکړنې له لورې 

ترسره شویو څارنو په ترڅ کې د ښوونځیو تدریسي او اداري چارې منظم شوي او د اداري شوراګانو په تأسیس سره 

 د ښوونځیو ستونزې هوارې شوي دي.س

 مالی راپور

 بودجه او لګښتونه ېشو ځانګړې :بودجه او پراختیایي يعاد

 

 ېبودج د لګښتونه  پاتې

 تخصیص

د ستراتیژیک پالن 

 عرصې

ډول ېبودج د  

941846 570109168 571051014 

بودجه يعاد تړاو.کېفیت او ۱  

 السرسی انډولیز.۲

آغېزمن، روڼ او .۳

 مدیریت ځواب ویونکی

3585225 35301358 

 

38886583 

 

تړاو.کېفیت او ۱ بودجه پراختیایي   

السرسی انډولیز.۲  

آغېزمن، روڼ او .۳

مدیریت ځواب ویونکی  
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 مل پاڼې

 1331 کال کې نوې تاسیس شوي ښوونځي:

 تاسیس شوي ښوونځي نویو

ره
ما

ش
 

 حاص موضوع ولسوالی
د نوي تاسیس شوی 

 مکتب نوم
 ټول ښځینه نارینه 

1 

 

  لښکرکاه

 

د پالن او ارزونې عمومی 

 ریاست 

  وکیل فضل الدین 1

1 

 

 

 

 

 

 

  مرجه

د پالن او ارزونې عمومی 

 ریاست 

 وکیل احالص1

 شهید حیات خان1

 شهید محمد امین3

 

3 

 

1 

 

1 

2 
 

 نوزاد

د پالن او ارزونې عمومی 

 ریاست 

   سردار وليشهید 

1 

 

 

 

 

3 

 

 ناوه 

د پالن او ارزونې عمومی 

 ریاست 

 عبدالعلیمشهید 1

 شهید وکیل تاج محمد1

 شهید پاینده محمد3

 شهید عبدالقادر4

 

4 
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 ښوونځی د نویو تاسیس شویو شوراګانو لیست د

 

کال کی نوې جوړې شوې او تجدید شویو  ۸۳۳۱د ټولنیز خوځښت او شوری اداري شوری ګانو د مدیریت له لورې په 

 شوری ګانو جدول

 فعالیت ښوونځی )شوری( ولسوالی شماره

 تجدید وکیل فضل الدین لښکرګاه ۸

 تجدید وکیل احالص مرجه ۲

 تجدید شهید حیات خان مرجه ۳

شهید محمد امین      مرجه ۴  تجدید 

سردار وليشهید  نوزاد ۵  تجدید 

 تجدید شهید عبدالعلیم ناوه ۶

 شهید وکیل تاج محمد ناوه ۷

 

 تجدید

 محمدشهید پاینده  ناوه ۱

 

 تجدید

 تجدید شهید عبدالقادر ناوه ۳

 

  نو مکاتب شورګانې لري. دا یوازي د جدیدالتاسیس ښوونځیو شوراګاني دی، نوټ:


