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 )والیتي پروفایل(معلومات  يعمومد والیت په کچه 

 الف. د والیت نوم کندهار

 ر ید ولسوالیو شمکېپه والیت ب.  17

 /وګړينفوسج:  1311631

 ریښوونځیو شم عمومي زده کړو دجنسیت پر بنسټ د د کېپه والیت  د:

 د نارینه ښوونځیو شمیر 651

 د ښځینه ښونځیو شمیر 11

 دمختلط یا ګډ ښوونځیو شمیر 614

 ښوونځیو شمیرعمومي زده کړو د د  ېله مخدورې  د ې: په والیت که

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 336

 ښوونځیو شمیر ود منځنی 97

 ښوونځیو شمیرسهیلد  99

 زده کوونکو شمیرعمومي زده کړو د جنسیت په توپیر د د کېپه والیت و: 

 زده کوونکو شمیر نارینه د  611439

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 76311

 دنارینه دایمي ناسوب زده کوونکو شمیر 17614

 د ښځینه دایمیناسوب زده کوونکو شمیر 1546

 معلومات جغرافیائيز:

 ښار ته نږدې ولسوالیو شمیر 66

 لری پرتو  ولسوالیو شمیرد  35

 وضعیت یامنیتح: 

 د تړل شوو ښوونځیو شمیرېپه والیت  ک 156

د امنیتتتت  نشتتتتون او د  دولتتتت د مختتتالفینو وا  
 په ساحه کې

 دو الملونهید تړل ک

بابتتتتته غیتتتتتر فعتتتتتال ښتتتتتوونځیو  156د پورتتتتتته  

ښتتتوونکي د اړونتتتده ولستتتوالیو ښتتتوونځیو تتتته پتتته 

ختتتتتتتدمتي ډول ستتتتتتتره معرفتتتتتتتي. او همدارن تتتتتتته   

تنتتتتتتته زده کتتتتتتتوونکي پتتتتتتته شتتتتتتتمول د 446449

د زده کتتتتتتړو د تنتتتتته انجونتتتتتو اوس همتتتتت34943

 .نعمت څخه بې برخې دي

د تتتتړل شتتتویو ښتتتوونځیود ښتتتوونکو او زده کوونکتتتو 

 برخلیک
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پتتته زیتتتات شتتتمیر داچتتتې پتتته کنتتتدهار والیتتتت کتتتې 
استتتاس  یښتتوونځي غیتتر فعتتال ديه نتتو پتته همتتد

هغتتتتته پیښتتتتتې چتتتتتې ښتتتتتوونیزې آستتتتتانتیاوې یتتتتتې 
( پیښتتتتتتو تتتتتتته  17ګواښتتتتتتلې دي تعتتتتتتداد یتتتتتتې )  

 رسیږي.

پتتتته والیتکتتتتې د امنیتتتتتي پیښتتتتو شتتتتمیرچی ښتتتتوونیزې 

 آسانتیاوېد ګواښ سره مخ کړي

 وضعیت ياقتصادط: 

د عوایتتتدو او شتتتتمنیو ډلتتتي پتتته دري برختتتو یعنتتتي لتتتوړه منځنتتتي او ټیټتتته کچتتته ویشتتتل  دکنتتتدهار والیتتتت

 66ستتلنه د منځنتتي کچتتي ډلتتي  16شتتوي. پتتدي کتتي بیتتا د تخمتتین لتته مختتي لتتوړه کچتته یتتا شتتتمني ډلتتي 

ستتتلنه دي،  تجتتتاران ،صتتتنعت کتتتاران ، بزګتتتران او کستتتب کتتتاران د  76ستتتلنه او ټیټتتته یتتتا غریبتتتي ډلتتتي 

تتتته راوړو کتتتي ونتتتډه لتتتري او دوي بیتتتا پتتته لتتتوړه منځنتتتي او ټیټتتته کچتتته د عوایتتتدو او شتتتتمنیو  پتتته متتتن  

شتتتتتمني او عوایتتتتدو پتتتته درلودلتتتتو خپتتتتل فعالیتونتتتته پتتتتر متتتتخ بیتتتتایي پتتتته کنتتتتدهار کتتتتي وګتتتتړي پتتتته قتتتتومي 

جوړښتتتتتنو،حزبي جوړښتتتتتنو ،متتتتدني ټتتتتولني ،متتتتاهبي جوړښتتتتتنو او عایتتتتداتي جوړښتتتتتنو بانتتتتدي ویشتتتتل 

د پتتوهنې پتته برختته استتاس د یتتو والیتتت پتته ستتطحه شتتوي دي چتتي هتتر جوړښتتت د خپلتتو فعتتالیتونو پتته 

 خپل تاثیرات لري.کې 

 ډیزلند کړنو

کتتتتال  تتتتتر پایتتتته، د پتتتتوهنې د قتتتتانون د پلتتتتي کیتتتتدو،  زده  1394دکنتتتتدهاد والیتتتتت د پتتتتوهنې ریاستتتتت  د 

کتتتړې تتتته د الس رستتتي، او ټاکتتتل شتتتویو اهتتتدافو تتتته درستتتیدو پتتته موختتته د پتتتام وړ الستتتته راوړنتتتې لتتتري 

 چې په الندې ډول ورڅخه یادونه کیږي:

 ه کې مهمې او کلیدي السته راوړنېد کیفیت او تړاو په برخ .1

  د کنتتتدهار والیتتتت د پتتتوهنې ریاستتتت اختتتوه متتتالي کتتتال پتتته جریتتتان کتتتې د پتتتوهنې وزارت لتتت 1394د

درستتتي کتابونتتته انتيتتتال کتتتړي، چتتتې د یتتتاد درستتتي کتتتتابونو پتتته انتيتتتال ستتتره د ټوکتتته 566666تتتته 

 کندهار والیت د درسي کتابونو د کمبود ستونزه حل شوه.

  عمتتتتومي زده کتتتتړو درستتتتي کتابونتتتته د ټوکتتتته 1444594 متتتتالي کتتتتال پتتتته جریتتتتان کتتتتې   1394د

لمړنیتتتو او منځنیتتتو  ښتتتوونځیو تتتته توزیتتتک او د زده کوونکتتتو پتتته وا  کتتتې ورکتتتړل شتتتویدي، چتتتې ده 

د زده کوونکتتتو  د درستتتي کتتتتابونو د کمبتتتود  اوپورتتتته درستتتي کتتتتابونو پتتته توزیتتتک ستتتره  لتتته یتتتوې ختتت

ي ستتتونزه حتتل شتتوه او لتته بلتته پلتتوه د ښتتوونځیو پتته تدریستتي بهیتتر کتتې د پتتام وړ مثبتتت بتتدلون راغلتت

. 

 د انډولیز السرسی په برخه کې مهمې او کلیدي السته راوړنې: .2
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  تتتتته زده کتتتتوونکي نتتتتوي جتتتتاب شتتتتوي، چتتتتې د  34766دو ستتتتره ستتتتم یتتتتد تعلمیتتتتي کتتتتال د شتتتترو  ک

 یتتتتاد والیتتتتتجتتتته کتتتتې د یتنتتتته انجتتتتونې دي، د پورتتتتته جتتتتاب پتتتته نت 11134تنتتتته هلکتتتتان او  63514

هغتتتته ماشتتتتومانو تتتتته چتتتتې د زده کتتتتړو  څختتتته بتتتتې برختتتتې وو د زده کتتتتړو زمینتتتته برابتتتتره او  هتتتتم  

 انډولیز السرسي ښه والی موندلی دی. 

 بابتتته نتتتوي  ۶شتتتنهاد او د پتتتوهنې وزارت پتته من تتتور  ستتره ید پتتوهنې ریاستتتت د پتتالن متتتدیریت پتته پ

جتته کتتې یتاستتیس شتتوې، چتتې پتته نت پتته مرکتتز کنتتدهار ، ډنتتډ او ستتپین بولتتد  ولستتوالیو کتتې ښتتوونځي

ی د نتتتږدې ښتتتوونځي النشتتتی کتتتورسیدګییتتتې د هغتتتو ستتتاحو ماشتتتومان چتتتې لتتترې ښتتتوونځیو تتتته یتتتې 

 .الر ومونده څخه برخمن او زده کړو ته  یې په نږدې ساحه کې

 بابتتته ښتتتوونځیو تتتته پتتته اساستتتي ډول  61پتتته یتتتاد والیتتتت کتتتېخواه د پتتتوهنې وزارت د اقتتترآ برنتتتامې لتتت

بابتته ښتتوونځیو پتته جوړېتتدو ستتره  هغتته زده کوونکتتو 61ستتره ودانتتو رغتتول شتتویدي، چتتې د پورتتته 

چتتې پتته آزاده هتتوا کتتې یتتې زده کتتړې کتتولې د یتتوه مصتتپن او متتن م درستتي چتتاپی  څختته بتترخمن 

 شویدي.

  جتته کتتې یتتې  یپتته نتد څښتتا  د اوبتتو څاګتتان کینتتدل شتتوي، چتتې  7د عمتتومي زده کتتړو ښتتوونځیو تتته

 زده کوونکي د څښا  د پاکو اوبو څخه برخمن شول.

 زمن،روڼاوځوابویوونکیمدیریتیآغ .3

  بابتته  فعتتالو ښتتوونځیو څختته پتته  465څختته د عمتتومي زده کتتړو  لتته ختتوا د تعلیمتتي څتتارنې د غتتړو

متتتتن م او دوره یتتتتي ډول څارنتتتته ترستتتتره شتتتتوېده او همدارن تتتته د څتتتتارنې رپوټونتتتته یتتتتې د راپتتتتور د 

تتته وړانتتتدې شتتویدي، چتتتې د پورتتته څتتتارنو پتته ترستتتره کولتتو ستتتره  ومتتل مطتتابو اړونتتتده ادارطرزالع

لتته یتتوه پلتتوه  ښتتوونیز بهیتتر پیتتاوړی شتتوی او لتته بلتته پلتتوه د ښتتوونیز  بهیتتر ستتتونزې پتته خپتتل وختتت 

 سره د رهبر  سره شریک شویدي.

 مشکالت: ستونزې/ عمده

  درسي کتابونو کمبود.ټوکه 3546513په مجموعي ډول د 

 616نلري. ودانی ښوونځي  بابه 

 .په رسمي او کم معاش ښځینه ښوونکي ولسوالیو ته نځي 

   رسمي بستونو یا تشکیل کمبود.4656په ښوونځیو کې د 

 .د ښوونکو او اداري کارمندانو د سویه لوړونې لپاره د بودیجې نشتون 

 .د ګمارنې په پروسه کې ځنډ تر ټولو لویه ستونزه ده 
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 الرې/وړاندیزونهحل 

 خواڅختتتته ه د پتتتتوهنې وزارت لتتتتدرستتتتي کتابونتتتته  ټوکتتتته 3546513د کنتتتتدهار والیتتتتت لپتتتتاره د

 ورکړل شی.

 616 شی. ی جوړ ی ودانی بابه ښوونځیو ته د 

 .په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو ته لوړ معاشونه ورکړل شی 

  بسته نوی تشکیل ورکړل شی. 4656د کندهار والیت د 

  لپاره د د کندهار والیت لپاره ځان ړې بودیجه په ن ر کې ونیول شي.د ارتيای  رفیت 

 .د خالي بستونو د ميرر  په پروسه کې د چټکتیا رامنځته شي 

 پرمختګ او السته راوړنې.  پر بنسټستراتیژیک پالن د عرصو ملي یم ېد پوهنې وزارت  د در

 تړاوکیفیتاو. 1

پوهتته، مهارتونتته، چلندونتته او ارزښتتتونه چتتې د یتتو زده کتتوونکي بتته پتته ټولتتو کچتتو کتتې ټووولیزه موخووه:

ستتتالم، مستتتپلیت منتتتونکي، رشتتتید، او تولیتتتدونکي وګتتتړي لپتتتاره اړیتتتن دي ترالستتته کتتتړي او دو  بتتته د 

زمنتتتې ونتتتډې اخیستتتتنې او ګتتتډون لپتتتاره چمتتتتو او پتتته کورنیتتتو او یټتتتولنیزې هوستتتاینې پتتته بهیتتتر کتتتې د آغ

 دې لپاره سمبال او تیار شي.نړیوالو بازارونو کې به د خوندي او دوامداره دن

 ئ.ي شاخصونه او دهغو پرمختګ ښیپالن شوپه برخه کې  تړاودکیفیت او  :جدول 1

 ٪توپیر
/السوووووووووپرمختګ

 ته راوړنه
 شمېره ونهشاخص کلنۍ موخه

6 500000 0 

د والیتتتتت پتتتتوهنې ریاستتتتت تتتتته لتتتته وزارت 

څختتته د استتتتول شتتتویو درستتتی او ښتتتوونکي 

 الرښود کتابونو شمیر 

1  

64 1848594 6574446 

د والیتتتتتتتت د پتتتتتتتوهنې ریاستتتتتتتت لتتتتتتته ختتتتتتتوا 

ولستتتتتوالیو تتتتتته د ویشتتتتتل شتتتتتویو درستتتتتي او  

 ښوونکي الرښود کتابونو شمیر 

1  

28 1848594 6574446 
ښتتتوونځیو تتتته د ویشتتتل شتتتویو درستتتي او  د 

 ښوونکې الرښود کتابونو شمیر 
6  

166 

6 6 

د ښتتتتتتتتوونځیو ښتتتتتتتتوونکو/ سرښتتتتتتتتوونکواو 

نویتتتتتو ښتتتتوونیزو څتتتتتارونکو شتتتتتمیر چتتتتتې د 

روزنیتتتتتزو توکتتتتتو دکارولوپتتتتته برختتتتته کتتتتتې 

 روزل شوي دي

3  

دښتتتتتتتتوونکو شتتتتتتتتمیر چتتتتتتتتې د ښتتتتتتتتوونکو د  6 6 166 4  
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( کتتتتتې لتتتتته TTCروزنتتتتتې پتتتتته مرکزونتتتتتو )

مضتتتتتموني زده کتتتتتړو څخهبتتتتترخمن شتتتتتوي 

 دي

166 
6 6 

د مضتتتتتمون د محتویتتتتتاتو اړونتتتتتد د ترستتتتتره 

 شویو ترینن ونو شمیر 
5  

166 

6 6 

دښتتتتتتتتوونځیو د متتتتتتتتدیرانو شتتتتتتتتمیر چتتتتتتتتې د 

مالتتتتړ او الرښتتتوونې پتتته موختتته  ښتتتوونکو د

 روزل شوي دي

1  

166 

6 6 

دښتتتتتتوونځیو پتتتتتته کچتتتتتته د ښتتتتتتوونیزوڅارنو 

شتتتتمیر چتتتتې د ښتتتتوونکو د مالتړپتتتته موختتتته 

 ترسره شوي دي

7  

166 

6 6 

پتتته ښتتتوونځیو کتتتې د شتتتته ښتتتوونکو شتتتمیر 

چتتتتي د ښتتتتوونکو د الرښتتتتوونې او  رفیتتتتت 

لوړولوفرصتتتتتتونه ورتتتتتته برابتتتتتر شتتتتتوي دي 

 کې()آزمایښتي توګه په ښوونځي 

4  

166 
6 6 

د ښتتتتتتتوونځیو د متتتتتتتدیرانو شتتتتتتتمیر چتتتتتتتې د 

SMT په برخه کې روزل شوي دي 
9  

166 6 6 

ر چتتتتتتتتتتې د یټول یښتتتتتتتتتتوونکو شتتتتتتتتتتم ۶ -۳د

تتتتدریس پتتته برختتته کتتتې د لوستتتتلو، لیکلتتتو او 

 حساب کولوروزنه یې لیدلې ده.

16  

 او وړاندیزونه: :ستونزيجدول.2

 ېستونز

 دیپتتتتتو څختتتتته د درستتتتتي کتتتتتتابونو نتتتتته  مرکتتتتتزي د پتتتتتوهنې وزارت داملهتتتتت د نشتتتتتتون لتتتتته د بتتتتودیجې

 انتيالیدل کندهار والیت.

  د ښتتتتوونځیو د متتتتدیرانو، ستتتترمعلمینو او ښتتتتوونکو د ستتتتویه لتتتتوړنې لپتتتتاره د بتتتتودیجې د نشتتتتتون لتتتته

 امله ترینن ونه دایر نشول.

  پتتته والیتتتت کتتتې د متتتن م ترانستتتپورت د نشتتتتون لتتته املتتته د ولستتتوالیو تتتته درستتتي کتابونتتته پتتته خپتتتل

 ږي.یوخت نه انتيال



9 
 

 وړاندیزونهوزارت ته  پوهنې

درستتي کتابونتته د د زده کوونکتتو پتته تعتتداد چتتاو او پتته خپتتل وختتت د تعلیمتتي کتتال پتته پیتتل کتتې د د  .1

 کندهار والیت ته انتيال شی.

د درستتي کتتتابونو او نشتتریه توکتتو د انتيتتال لپتتاره د د کنتتدهار والیتتت تتته ځتتان ړې بودیجتته پتته ن تتر  .6

 کې ونیول شي.

 نور وړاندیزونه:

 د تشتتتتویو پتتتته موختتتته د پتتتته ښتتتتوونځیو کتتتتې تبلیغتتتتاتي لعتتتته د زده کوونکتتتتو د ښتتتتوونکو د آزادې مطا

 کمپاینونه ترسره شي.

 .په کتابتونونو کې د د مطالعې کتابونه برابر او زده کوونکو په وا  کې د ورکړل شي 

 .د کتابدارانو د سویه لوړنې لپاره ترینن و نه په ن ر کې ونیول شي 

 السرسی انډولیز.۲

خونتتتتدي او کیفیتتتتت لرونکتتتتو ښتتتتوونیزو فرصتتتتتونو تتتتته د ماشتتتتومانو، واد کتتتتې یتتتتپتتتته ه  ټووووولیزه موخووووه:

 ځوانانو او لویانو په ځان ړي توګه د نجونو او ښځو  انډولیز او ټول شموله السرسي زیاتوالی.

 ئ.په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو پرمختګ ښی يالسرسانډولیز د جدول:۳

/الپرمختوووووووګ ٪توپیر

 سته راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه

پتته ښتتوونځیو کتتې د نویتتو شتتامل شتتویو نارینتته  63111 63514 6

 زده کوونکو شمیر
1  

پتته ښتتوونځیو کتتې د نویتتو شتتامل شتتویو ښتتځینه  16576 11134 11

 زده کوونکو شمیر
6  

  3 د نویوتاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر 3 2 33

  4 ښوونځیو شمیرد نویوتاسیس شویو ښځینه  6 1 50

د نویوتاستتتتتیس شتتتتتویو مختلط/ګتتتتتډ ښتتتتتتوونځیو  4 3 65

 شمیر
5  
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د هغتتتتو ښتتتتوونځیو شتتتتمیر چتتتتې نتتتتوې ودانتتتتو  41 61 74

 ورته جوړې شوې دي
1  

  7 د اضافینویو جوړو شویو ټول یو شمیر 6 6 166

  4 د بیا رغول شویوښوونځیو شمیر 6 56 0

دهغتتتتو ښتتتتوونځیو شتتتتمیر چېتتتتد ان تتتتړ دیوالونتتتته  6 6 166

 شوي دي ورته جوړ
9  

  16 د اوبو د نویو کیندل شویو څاه ګانو شمیر  16 7 36

وونځیو کتتتتتې د نویتتتتتو جتتتتتوړو شتتتتتویو پتتتتته ښتتتتت 6 6 166

 ( مبرزونو شمیرتشنابونه)
11  

دهغتتتتتو ښتتتتتوونځیو شتتتتتمیر چېتتتتتوجهي مرستتتتتتې  6 6 166

(schoolgrant.یې ترالسه کړي دي ) 
16  

د نارینتتته وو لپتتتاره د چټکتتتو زده کتتتړو د نویتتتو  6 6 166

 جوړو شویو ټول یو شمیر 
13  

د ښتتتځینه وو لپتتتاره د چټکتتتو زده کتتتړو د نویتتتو  6 6 166

 جوړو شویو ټول یو شمیر 
14  

د چټکتتتتو زده کتتتتړو پتتتته ټول یتتتتو کتتتتې د نارینتتتته  6 6 166

 شامل شویو زده کوونکو شمیر
15  

د چټکتتتو زده کتتتړو پتتته ټول یتتتو کتتتې د ښتتتځینه  6 6 166

 شامل شویو زده کوونکو شمیر
11  

نارینتتتتته و لپتتتتتاره د ستتتتتیمه ییتتتتتزو زده کتتتتتړو د   6 6 166

 جوړو شویو ټول یو شمیر 
17  

ښتتتتځینه و لپتتتتاره د ستتتتیمه ییتتتتزو زده کتتتتړو د   6 6 166

 جوړو شویو ټول یو شمیر 
14  

د ستتتتیمه ییتتتتزو زده کتتتتړو پتتتته ټول یتتتتو کتتتتې د  6 6 166

 نارینه شامل شویو زده کوونکو شمیر
19  

ستتتتیمه ییتتتتزو زده کتتتتړو پتتتته ټول یتتتتو کتتتتې د  د 6 6 166

 ښځینه شامل شویو زده کوونکو شمیر
66  

د ستتتتیمه اییتتتتزو زده کتتتتړو پتتتته ټول یتتتتو کتتتتې د  6 6 166

 نارینه ګمارل شویو ښوونکو شمیر 
61  

د ستتتتتیمه اییتتتتتزو زده کتتتتتړو پتتتتته ټول یتتتتتو کتتتتتې  6 6 166

 دښځینه ګمارل شویو ښوونکو شمیر
66  

د ستتتیمه اییتتتزو زده کتتتړود هغتتتو ټول یتتتو شتتتمیر  6 6 166

چتتتتې مرکتتتتزي ښتتتتوونځیو تتتتته لیتتتتږدول شتتتتوي 
63  
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 دي.

166 
6 6 

دهغتتتته نارینتتتته او ښتتتتځینه زده کوونکتتتتو شتتتتمیر 

چتتتې لتتته ستتتیمه اییتتتزو زده کتتتړو ټول یتتتو څختتته 

 ږدول شوي دي.یاصلي ښوونځیو ته ل

64  

 او وړاندیزونه ېستونز جدول:.4

 ېستونز

  ښوونځیو ته ارتيا ورنکړل شوه.د کافي تشکیل د نشتون له امله 

 چارې ترسره نشوې. ون له امله په ښوونځیو کې د بیارغونېبودیجې د نشت د پوره 

  بابتته ښتتتوونځیو د اعمتتار چتتتارې نتتدي ترستتتره  16پتته ولستتوالیو کتتتې د امنیتتت د نشتتتتون لتته املتتته  د

 شوې.

  دل شوي.بابه ښوونځیو څاګان ندي کین 3په ولسوالیو کې د امنیت د نشتون له امله د 

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

 .د ښوونځیو د ارتيا په موخه د د یاد والیت لپاره په کافي اندازه نور تشکیل ورکړل شي 

 .د ښوونځیو د ترمیم لپاره د یاد والیت ځان ړې بودیجه ورکړل شي 

 دو پتتته یتتتد مرکتتتز پتتته ستتتطحه د امنیتتتتي ارګانونتتته د یتتتاد والیتتتت د ناامنتتته ولستتتوالیو د امنیتتتت د ښتتته ک

 موخه جدي اقدام ترسره کړي.

 زمن، روڼ او ځواب ویوونکی مدیریتیآغ. ۳

زمنوښتتتوونیزو ید مرکتتتز او والیتونتتتو پتتته کچتتته کیفیتتتت لرونکتتتو، انتتتډولیزو، ر تتتو او آغټوووولیزه موخوووه:

 .یااوپیاوړتیاپراخت مدیریتنکي وزمن، روڼ او ځواب ویویچوپړتیاو د وړاندی کولو لپاره آغ

مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو  ویوونکي زمن، روڼ او ځواب یآغجدول:د  ۵

 .یئپرمختګ ښ

 



12 
 

 توپیر
پرمختګ/السووووووو

 ته راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه

  1 د څارل شویو ښونځیو شمیر 405 405 0

0 405 405 
د چمتتتتتتتو شتتتتتتویو او وړانتتتتتتدې شتتتتتتویو څتتتتتتارنیزو 

  6 رپوټونو شمیر

166 

0 0 

ر چتتتتې اړونتتتتد یښتتتتوونکو شتتتتمد نارینتتتته او ښتتتتځینه 

ښتتتتتتتوونځیو او یتتتتتتتا هتتتتتتتم نتتتتتتتږدې ښتتتتتتتوونځیو تتتتتتتته 

 بیاځلیتو یف شوي وي.
3  

166 
0 0 

د مسلکیمضتتتمونونوپر بنستتتټ د بیتتتا ځلتتتي تو یتتتف 

  4 شویو ښوونکو شمیر

166 
  5 د نارینه نویو ګمارل شویو ښوونکو شمیر 0 0

166 
  1 د ښځینه نویو ګمارل شویو ښوونکو شمیر 0 0

166 
  7 ښوونکو شمیر د ټولو نارینه 0 0

166 
  4 د ټولوښځینه ښوونکو شمیر 0 0

  9 د ښوونکو د سوبتیا سلنه 0 0 166

166 
0 0 

دښتتتوونځیو پتتته کچتتته د نویتتتو تاستتتیس شتتتویو اداري 

  16 شوراګانو شمیر

166 
0 0 

د ښتتتتتتوونځیو لپتتتتتتاره د چمتتتتتتتو شتتتتتتویو پراختیتتتتتتایي 

  11 ( شمیرSIPپالنونو )

166 
0 0 

غتتتتتتړو د ښتتتتتتوونځیو د شتتتتتتوراګانو د روزل شتتتتتتویو 

 شمیر
16  

166 

0 0 

د عامتتتتته پوهتتتتتاوي د پروګرامونتتتتتو شتتتتتمیر چتتتتتې د 

شتتتتتوراګانو،جوماتونو، لویتتتتتو غونتتتتتډو او کلیتتتتتو لتتتتته 

 الرې ترسره شوي دي.

13  

 او وړاندیزونه ېجدول: ستونز ۶
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 ېستونز

  ستتتیون تتتته د ګمتتتارنې پتتته پروستتته کتتتې یکماداری اصتتتالحاتو د ګمتتتارنې پروستتتې د ستتتپارلو لتتته وجهتتتې د

 پوره یو کال راهیسې د ښوونکو خالي بستونه ندي ډ  شوی.د ځنډ سبب شوی او 

  رسمي بستونو کمبود د یاد والیت په تشکیل کې تر ټولو ستره ستونزه ده. 4656د ښوونکو د 

  د بشتتتري ستتترچینو پتتته برختتته کتتتې د ښتتتوونکو او متتتامورینو لپتتتاره متتتن م او پرمختللتتتی سیستتتتم وجتتتود

 نلري.

 ږي ترڅتتو یتتې پتته یتتتو د قتتانون مطتتابو ښتتوونکي نتته پیتتدا کپتته لتترې پرتتتو ولستتوالیو کتتې  د ملکتتي ختتدما

 دندو وګماري.

  لتتترې پرتتتتو ولستتتوالیو تتتته پتتته کتتتم معتتتاش د ښتتتوونکو نتتته حاضتتتریدله ترڅتتتو زده کوونکتتتو تتتته پتتته لتتترې

 پرتو سیمو کې په کم معاش سره تدریس وکړي.

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 خواځنتتتتډنو شتتتتوې، د پتتتتوهنې ه ستتتتیون لتتتتید ګمتتتتارنې پتتتته پروستتتته کتتتتې چتتتتې د اداري اصتتتتالحاتو د کم

 وزارت او اداري اصالحاتو په همغږ  د سرعت ور وبښل شي.

  ه ورکړل شي.ونرسمي بست 4656د تشکیالتو د کمبود د حل په موخه د یاد والیت 

  د بشتتتتري ستتتترچینو د کتتتتارونو بهبتتتتود پتتتته موختتتته د ښتتتتوونکو او متتتتامورینو لپتتتتاره متتتتن م او پرمختللتتتتی

 ي.شسیستم جوړ

  د ښوونکو لپاره لوړ معاشونه په ن ر کې ونیول شی. ی ولسوالیو ته دلرې پرتو 

 ېپایل

د ترالستتته شتتتویو معلومتتتاتو او همدارن تتته د رپتتتوټ د محتتتتوا څختتته څرګنتتتدیږي، چتتتې د پتتتوهنې وزارت 

د  دریتتتم ستتتتراتیژیک پتتتالن د دریتتتو عرصتتتو) کیفیتتتت او تتتتړاو، انتتتډولیز السرستتتی او اغیتتتز متتتن، روڼ 

پتتتته برختتتته کتتتتې د اهتتتتدافو پتتتته د اجرآتتتتتو د پیشتتتترفت او الستتتتته راوړنتتتتو او ځتتتتواب ویتتتتونکي متتتتدیریت( 

فعالیتونتتته پتتته مکمتتتل ځینتتتی تطبیتتتو کړنتتتې ترستتتره شتتتوې او  متوقعتتته نتتتتایا الستتتته راغلتتتي.  همدارن تتته 

و پتتته برختتته کتتتې متتتو هغتتته تتتته اشتتتاره ستتتتونزوله املتتته نتتتدي ترستتتره شتتتوي، چتتتې د ستتتتونزوډول د ځینتتتو 
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نتتتتایا د دری واړو عرصتتتو پتتته برختتته کتتتې پتتته النتتتدې ډول  پتتتایلی  کتتتړې او همدارن تتته الستتتته راغلتتتي

 کیږي.ونه سره یاد 

 کیفیت او تړاو:

 ۲ختتتتوا ه پتتتته ه نتتتته شتتتتامل او د اړونتتتتده مستتتتپلینو لتتتتفعالیتو 11پتتتته ټتتتتولیزه توګتتتته پتتتتدې عرصتتتته کتتتتې 

 ، چتتېاو بتتاقي پتتاتې د بتتودیجې د نشتتتون لتته املتته نتتدی ترستتره شتتوي اجتترآت ترستتره شتتوي شاخصتتونو

جتتته کتتتې یتتتې د زده کړیتتتز  او تدریستتتي بهیتتتر پتتته پروستتته کتتتې د پتتتام یپتتته نت ترستتتره شتتتویو فعتتتالیتونو ۲د 

وړ بتتتدلون او بهبتتتود رامنځتتتته شتتتوی او همدارن تتته زد کوونکتتتو تتتته د مستتتلکي زده کتتتړو زمینتتته برابتتتره 

 شویده.

 انډولیز السرسی:

پتتترې اجتتترآت لتتته ختتتوا فعالیتونتتته شتتتامل او د اړونتتتده مستتتپلینو  64پتتته ټتتتولیزه توګتتته پتتتدې عرصتتته کتتتې 

جتتته کتتتې انتتتډولیز السرستتتي او باکیفیتتتته زده کتتتړو  تتتته یترستتتره شتتتوي، چتتتې د پورتتتته فعتتتالیتونو پتتته نت

زمینتتته برابتتتره شتتتویده پتتته ځتتتان ړي ډول انجونتتتو تتتته او همدارن تتته د هغتتته ماشتتتومان چتتتې زده کتتتړو تتتته 

 شول. یې السرسی نه لرلو د زده کړو څخه برخمن

 اغیز من، روڼ او ځواب ویونکي مدیریت:

پتتترې اجتتترآت  لتتته ختتتوافعالیتونتتته شتتتامل او د اړونتتتده مستتتپلینو  13پتتته ټتتتولیزه توګتتته پتتتدې عرصتتته کتتتې 

جتته کتتې پتتوهنیز او تدریستتي بهیتتر کتتې د پتتام وړ بتتدلون یترستتره شتتوي، چتتې د څتتارنیزو ستتفرونو پتته نت

تعلیمتتتتي مراکتتتتزو ستتتتتونزی او مشتتتتکالت پتتتته راغلتتتتی او همدارن تتتته د ن تتتتارتي راپورنتتتتو پتتتته استتتتاس د 

 خپل وخت د رهبر  سره شریکې شویدي.
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 مالي رپوټ

افغتتتانو  ۴۶۵۷۷۴۳۲۷متتتالي کتتتال کتتتې د کنتتتدهار والیتتتت د عمتتتومي زده کتتتړو برنتتتامې تتتته  1394پتتته 

( ۴۴.۴۴افغتتتتانو )۴۶۵۲۳۲۴۴۲بودیجتتتته ورکتتتتړل شتتتتوې وه، چتتتتې د ورکتتتتړل شتتتتوې بتتتتودیجې څختتتته   

 فیصده مصرف شویده.

A.  تخصیص شوې بودیجه او مصرف شوې بودیجه، او انکشافي بودیجهعادي 

بودجووووه تخصوووویص داده  مصارف
 شده

د سوووووووتراتیژیک پوووووووالن 
 برخې

 نوع بودجه

۴۶۵۲۳۲۴۴۲ ۴۶۵۷۷۴۳۲۷ 

 کیفیت او تړاو-۱

 عادی بودجه
 انډلیز السرسی-۲

شتتتتتتتتتتتتتتتفاف، روڼ او -۳
ځتتتتتتتتتتتتواب ویتتتتتتتتتتتتونکی 

 مدیریت

۰ ۰ 

 کیفیت او تړاو-۱

 انکشافی بودجه
 انډلیز السرسی-۲

شتتتتتتتتتتتتتتتفاف، روڼ او -۳
ځتتتتتتتتتتتتواب ویتتتتتتتتتتتتونکی 

 مدیریت

 

 مل پانې

 نوي تاسیس شوی ښوونخي

ره
ما
ش

ولسووووووال 
 ی

 د موضوع لنډیز

د نوووووووووووووووووي 
تاسوووووووووووووویس 
شوووووووووووووووووووی 
ښووووووووووونځي 

 نوم

هلکوووووا
 ن

انجوووووون
 ې

مجمتتتتتو
  

 مرکز ۱

د پتتتتتتتتالن او ارزونتتتتتتتتې لتتتتتتتتوی ریاستتتتتتتتت د 
 ۲۲/۰۱/1394( ګ تتتتتتتتتتته لیتتتتتتتتتتتک او ۲۱۴)

 تاریخ

شتتتهید محمتتتد 
هاشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
کتتتتتتتتتتتتتتتترزی 
لمړنتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ښوونځي

۲۴۲ ۲۱۷ ۷۴۲ 

 ډنډ ۲

د پتتتتتتتتالن او ارزونتتتتتتتتې لتتتتتتتتوی ریاستتتتتتتتت د 
 ۱۶/۰۶/1394( ګ تتتتتتتتتتته لیتتتتتتتتتتتک او ۷۲۴)

 تاریخ

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهید 
حشتتتتتتتتتتتتتتتمت 
خلیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
کتتتتتتتتتتتتتتتترزی 

۱۲۰ ۰ ۱۲۰ 
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لمړنتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ښوونځي

 ډنډ ۳

د پتتتتتتتتالن او ارزونتتتتتتتتې لتتتتتتتتوی ریاستتتتتتتتت د 
 ۲۶/۰۶/1394( ګ تتتتتتتتتتته لیتتتتتتتتتتتک او ۴۳۶)

 تاریخ

عبتتتتتتتتتدالغفار 
لمړنتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ښوونځي

۳۰ ۰ ۳۰ 

 ډنډ ۴
ارزونتتتتتتتتې لتتتتتتتتوی ریاستتتتتتتتت د د پتتتتتتتتالن او 

 ۲۵/۰۶/1394( ګ تتتتتتتتتتته لیتتتتتتتتتتتک او ۴۳۲)
 تاریخ

هنتتتتتدو بتتتتتا  
لمړنتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ښوونځي

۳۰ ۰ ۳۰ 

 بولد  ۵

د پتتتتتتتتالن او ارزونتتتتتتتتې لتتتتتتتتوی ریاستتتتتتتتت د 
 ۱۱/۱۲/1394( ګ تتتتتتتتته لیتتتتتتتتتک او ۱۳۳۲)

 تاریخ

حتتاجی ن تتتر 
جتتان لمړنتتو 
 ښوونځي

۰ ۰ ۰ 

 بولد  ۶
د پتتتتتتتتالن او ارزونتتتتتتتتې لتتتتتتتتوی ریاستتتتتتتتت د 

 ۱۴/۰۱/1394( ګ تتتتتتتتته لیتتتتتتتتتک او ۱۱۰۳)
 تاریخ

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهید 
عبتتتتتتتدالغفور 
لمړنتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 ښوونځي

۰ ۰ ۰ 

 عمومي فروفایل
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 د اقرآ برنامې فعالیتونه
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