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 معلومات يعموم هړاپه  ۍولسوال د

 نوم ۍولسوالالف. د   گانارز خاص

  یرشم ښوونځیود  ړوزده ک يعمومد  په اساس یتجنسد  ېکۍ ولسوال. په ب

 یرشم ښوونځیو ینهد نار 04

 یرشم ښونځیو ښځینهد  13

 یرشم ښوونځیو ګډ یا مختلط د 2

  یرشم ښوونځیود  ړوزده ک عموميد  یله مخ یتدنوع ښيک ولسوالی: په ج

 یرشم ښوونځیو ومړنیودل 22

 یرشم ښوونځیود  یدور ځنیمن د 13

 یرشم ښوونځیو یددور لیسید  10

  یروونکو شمک زده د کړوزده  عموميد په اساس  یتد جنس ېک یولسوالپه : د

 یرزده کوونکو شم ینهنارد  11214

 یرزده کوونکو شم ښځینهد  3220

 شمیره کوونکو زده غیرحاضرو دایمی د کی ولسوالی په: ه

 یرحاضرو زده کوونکو شم یرغ یمیدا ینهدنار 2722

 یرحاضرو زده کوونکو شم یرغ یمیدا ښځینهد  556

 معلومات جغرافیائي:و

 یرشم کلیو وپرت ېنژدد  ته ولسوالۍ 14

 یرشم کلیو توپر ېلر د څخه ۍولسوال د 144

 یتوضع يیتامن: ز

  شمیر ښوونځیو شوو تړل د ېک  ولسوالی په 11

 الملونه  کیدو ړلت د ښوونځیو د وزلي بې او نشتوالی امنیت کمښت، تشکیل

 شوي خدمتي ته ښوونځیو نورو ښوونکي
 یی یمنظور یچ ښوونځی ځینی  دي،

هم نه  ښوونکینه لري نو  یلتشک یستیاخ
 ښوونکو خدمتی د ېچ یلري او زده کوونک

 ړوله زده ک ،کولی کړی زده یی اساس په
  شوي دي.  ېبرخ ېب یاځليب

  برخلیکاو زده کوونکو  ښوونکود  ښوونځیو شویو تړل د

هجنګون دوامداره ترمنځ طالبانو او دولت د  ګواښي یاویآسانت ښوونیزې ېک ۍولسوالپه  چېیرو شمیښپ یتید امن 
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 :زډیلن نوړک د

 ېړنالسته راو عمده ېکپه برخه  ړاواو ت یتفکید  ښوونځیو ټولود  ېک یولسوالپه . 1

 ۍولسوال  ګانارز خاصکتابونه د پوهنې ریاست له ډیپو څخه د درسی ( ټوکه 20742کال په اوږو کې ټول ټال ) ۸۹۳۱د 

چې په  ،اړوند ښوونځیو ته ویشل شوي دي ۍولسوال ېدد کتابونه شوي لېږدول ټولچې  ،شوي انتقالته  یتآمر یپوهن

وېشلو سره یې کتابونو ته د زده کوونکو السرسی آسانه شوی او د درسي کتابونو د کمښت ستونزه تر یوه بریده حل شوې 

ترسره شوي  څارنې 6 هله ښوونځیو څخ په موخه ړد مالت ښوونکود  کې ځیونوښو په ۍولسوال دی د ېپرد سربېرهده. 

 .يد

 ېړنالسته راو عمده ېکپه برخه  يالسرس و ته د برابرڅیښوون ټولو ېک یولسوال -2

تنه یې نجونې دي نوي  243تنه زده کوونکي چې   223کال په اوږدو کې د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې  1342د 

 جذب شوي او په اړوند ښوونځیو کې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.

بابه د سیمه اییزو زده کړو ټولګي جوړ شوي  0موخه ټولټال زده کوونکو د زده کړې زمینې برابرولو په سربېره پردې، 

 تنه نجونې دي د زده کړې زمینه برابره شوې ده. 21تنه زده کوونکو ته چې  27چې له امله یې  

 راوړنی السته عمده کې برخه په مدیریت ویونکي ځواب او روڼ ٬غیزمند آ ېک ی. په ولسوال3

 هزد د لوری له غړو څارنې دپه کچه  یتآمر ېد پوهن ید ولسوال ښوونځی( بابه 34) ټال ټول ېک ږدوکال په او 1342 د

 د او شوې چمتو راپورونه څارنیز( 34) څخه څارنو دیادو او شوی څارل موخه په والې ښه د کمیت او کیفیت د کړو

 .دې شوی شریک وخت خپل په سره مسولینو اړوند شمول په آمریت پوهنې

تنه ښوونکي په رسمي او قراردادي توګه په اړوند ښوونځیو کې په دندو ګمارل شوي چې  31کال په اوږدو کې  1342د 

 ،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 فعالیت یاد د چی ،ېد یشو توظیف کې ښوونځیو اړوند اساس هپ مضامینو مسلکی د يښوونک تنه 124 پردې سربیره

 .ده کړې آغیزه مثبته باندې کیفیت په کړو زده د کونکو زده کیدو ترسره
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 د پوهنې وزارت  د دریم ستراتیژیک پالن د عرصو په اساس  پرمختګونه او السته راوړنې

 اوړت او تیفیک. 1

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

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

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

 کیفیت او تړاو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوئ  پرمختګ ښیئ. د لمړی جدول:

 رهیشم ونهشاخص موخه ۍکلن ړنه/السته راوپرمختګ توپیر

73% 24798 92067 
 ېکښووناو   یدرس شویو ویشل د ته یوولسوالله خوا والیت د 

  یرکتابونو شم الرښود
1 

کتابونو  الرښود ښوونکېاو   یدرس یوشو یشلته د و نځیووښو 92067 24798 73%
  یرشم

2 

0
4 

د  ېچ یرنظارت کوونکو شم یاو علم ښوونکي ښوونځیومدیران،د 0 4
 دکارولو لپاره روزل شوي دي یلووسا یسيتدر یونو

3 

0 
4 0 

 ېک (TTC) وپه مرکزون ېد روزن ښوونکود  یچ یرشم ښوونکود
 برخمن شوي دي ړوڅخهمضموني زده ک له

4 

 5  یرشم یننګونوتر یوترسره شو ړونددا یاتود مضمون دمحتو 0 4 0

0 
په  ښونېاو الر ړد مالت ښوونکود  ېچ یرشم یرانود مد ښونځیود 0 4

 موخه روزل شوي دي
6 

4 
د  ښوونکود  ېچ یرشم څارنو یمیپه کچه د هغه تعل ښونځیود 6 6

 موخه ترسره شوي دي ړپهمالت
7 

0 

0 0 

او  الرښوونې د ښوونکو د چي شمیر ښوونکو دهغه کې ښوونځیو په
 یشيپه موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي)آزما ړوالیلو یتظرف

 (ښوونځي

8 

په  SMTد  ېچ یرشم یرانوپرسونل او مد ید ادار ښوونځیود  0 4 4
 روزل شوي دي ېبرنامه ک

9 

0  4 0 
په موخه د  یسد تدر یپور ټولګی ۶ -۹د ېچ یرشم ښوونکود 
 روزل شوي دي. ېاو لوست په برخه ک یکل یاضی،ر

10 

 ړاندیزونهاو و ېستونز :جدول میدو

 ېستونز

 .د کتابونو د کمښت له امله د پوهنې ریاست څخه پالن شوي کتابونه نه دي تر السه شوي 

  د وړتیاوو لوړول دي په پالن کې فعالیتونه چې د ښوونکو او کارکوونکو  7د بودیجې د کمښت له امله د دې برخې

 نه دي شامل شوي او کومه کړنه هم نه ده ترسره شوې.
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ړاندیزونهوته  یاستر پوهنې   

  پوهنې ریاست ته وړاندیز کېږي ترڅو د زده کوونکو د شمېر په تناسب د اړتیا وړ کتابونه د ښوونیز کال د پیلېدو

 څخه مخکې د دې آمریت په واک کې ورکړي. 

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

وړاندیزونه ته وزارت ېپوهن   

 بودجه په پام  وړ اړتیا د موخهپه  ړولولو یتد ظرف یته  د هغو ښوونکواو  ینومامور  ړوندا ټولو یتد آمر ېپوهن د

 .ېش یولورته ون یک

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

 پوهنې ولسوالیو اړوندشي  کولیو یاستر یپوهن څوریاست په واک کې ورکړي تر  پوهنې پیلېدو څخه مخکې د

 .وویشي ته ښوونځیو او آمریتونو

 :یالسرس برابرته  وړک زده .2

  ډول ځانګړی په لویان او  ځوانان،  ماشومان، هیواد د ته فرصتونو ښوونیزو اړینو او  کیفیته با اغیزمنو: موخه ټولیزه

 . لری السرسی اړخیز هر او برابر ښځی او نجونی

 .ئښی ګپرمخت  یهغو پالن شوي شاخصونه او د ېپه برخه ک يالسرس زیولډان د جدول: ریمد

یرتوپ هړن/السته راوګپرمخت  موخه کلنۍ  یرهشم شاخصونه   

52% 223 1744 
 و زده کوونکویشامل شو یونود ېک ښونځیوپه 
 (ینه)ناریرشم

1 

% 14 243 214 
زده کوونکو  یوشامل شو یودنو ېک ښونځیوپه 
 (ښځینه)یرشم

2 

 3 شمېر ښوونځیو نارینه شویو تأسیس نویو د 0 0 0
 0 ېرشم ښوونځیو ښځینه یوشو یستأس یونو  0 0 0
 1 شمېر ښوونځیو ګډ یا مختلط شویو تأسیس نویو د 0 0 0

 6 دي ړشویجو ېودانۍورتهنو ېچ یرشم ښوونځیودهغو  4 4 100%

 7 یرشم ټولګیوشوو  ړوجو ید اضاف 0 4 4

 2 یرشم یوښوونځیورغول شو یاد ب 0 4 4

4 4 0 
 ړورته جو یوالونهاحاطوي د ېچ یرشم ښوونځیودهغه 

 شوي دي
4 

% 
144 

 یرشم څاګانود اوبو د  یوشو یوکیندلد نو 1 4
14 

 11 یرمبرزونو شم یوشو ړوجو یودنو ېک ښوونځیوپه  0 4 4

4 4 0 
 school) یوجه یکمک ېچ یرشم ښوونځیودهغو 

grant )يد ړیترالسه ک یې 
12 

4 0 0 
 ټولګیو یوشو ړجو یو(نوALC) ړوزده ک ټکود چ
 (ینه)ناریرشم

13 

4 4 0 
 ټولګیو یوشو ړجو یو(نوALC) ړوزده ک ټکود چ
 (ښځینه)یرشم

10 
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 11 (ینه)ناریردزده کوونکو شم ېک ټولګیوپه  ړوزده ک ټکود چ 4 0 4

4 0 4 
دزده کوونکو  ېک ټولګیوپه  ړوزده ک ټکود چ
 (ښځینه)یرشم

16 

4 3 0 
 ټولګیو یوشو ړجو یو(نوCBE) ټولګیو یزوا یمهد س
 (ینه)ناریرشم

17 

4 1 0 
 ټولګیو یوشو ړجو یو(نوCBE) ټولګیو ییزوا یمهد س
 (ښځینه)یرشم

12 

 14  یرزده کوونکو شم ینهد نار ېک ټولګیوزو ییا یمهپه س 0 62 4

 24 یرزده کوونکو شم ښځینهد  ېک ټولګیوزو ییا یمهپه س 0 25 4

4 3 0 
 ګمارللپاره  ټولګیو CBEد  ېچ یرشم ښوونکو ینهنار د

 شوي دي
21 

4 1 0 
 ګمارل لپاره ټولګیو CBEد  ېچ یرشم ښوونکو ښځینهد

 شوي دي
22 

4 0 0 
مرکزي  ېچ یرشم ټولګیوهغو  ړودزده ک ییزوا یمهد س

 شوي دي. یږدولته ل ښوونځیو
23 

4 27 0 

 یمهله س ېچ یرزده کوونکو شم ښځینهاو  ینهدهغه نار
 ېږدولته ل ښوونځیواصلي  څخه ټولګیو ړوزده ک ییزوا

 شوي دي.

20 

 ړاندیزونهاو و ېستونز :جدول څلورم

 ېستونز

 یارغولب یاو نه کوم ودان ،شوي ړېجو هد نه ته ښونځیو  ۍودان ېنو هکوم امله له شتون نه امنیت او بودجې د 

 .ده یشو

 او مبرزونه ،څاګانېاوبو  ،یوالونهد ياحاطو ،ټولکې اضافه هیڅ امله له شتون نه امنیت او بودجې دALC   

 .شوې جوړ دي نه ټولګي

 یا مرستې کمکی ته ښوونځیو امله له مالتړ نه د موسسو مرستندویه د او نشتون د بودیجې د (school grant )نه 

 شوې ترسره دی

 ړ،موسسو نه مالت یهد مرستندو ی،نشتوال ېالملونو لکه د بودج ېالبېلوشاخصونه د ب 11 برخې دې د ېک ټوله په 

 نه لري. ګنشتون او نورو له کبله پرمخت یتامن ښت،کم یلتشک

 ړاندیزونهته و یاستر ېد پوهن

 ېاحاطو ،ړولوجو یوته د ودان یتآمر ېپوهن یولسوال ګاند خاص ارز څوتر یږېک ړاندیزته و یاستر پوهنې 

 .ېش یولون ېپه نظر ک یجهبود ړدپام و ېصنفونه په برخه ک ALCمبرزونه او  ،څاګانېاوبو  ،یوالونهد

 وړاندیزونه ته وزارت پوهنې

 ېپام ک یجهبود ړو ړتیاا د له پارهد اجرا  یتونود پالن شوو فعال څوتر  یږېک ړاندیزوزارت مقام ته و پوهنې 

 .یسېون
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 تیریمد یونکیو وابځ او ڼرو زمن٬ې. آغ3

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

 اوپیاوړتیا.ځواب ویونکی مدیریت پراختیا 

 .ئښی ګپرمخت  یهغو پالن شوي شاخصونه او د ېپه برخه ک تیریمد ونکيیو وابځ او ڼرو زمنېآغ د :جدول پنځم

هراوړن/السته پرمختګ توپیر موخه کلنۍ  یرهشم شاخصونه   

 1 یرشم ځیونوښوو یشو څارل د 34 34 4

 2 یرراپورونو شم څارنیزو یوشو سپارلاو  یوشو ړد جو 34 34 4

 3 (ښځینه،  ینه)نار یرشم ښوونکوویشو یلته دتبد ښوونځیو یژدین 0 4 4

 4 یرشم ښوونکوو یشو یلپه اساس د تبد ینومضام ېکد مسل 16 124 4

 5 یرشم ښوونکو نارینهشوو  ګمارلد  12  31 4

 6 یرشم ښوونکو ښځینه شوو ګمارلد  0 4 4

% 1  % 41  % 144  7 سلنه ۍد حاضر ښوونکو د 

 2 یرشم ګانوشورا یادار یوشو یستاس یود نو کچهپه  ښوونځیو د 0 4 4

 4 یر(شمSIP پالنونو) یاییپرمخت یود برابر شو ښوونځیود  0 4 4

 14 یرشم ړوغ یود روزل شو ګانود شورا ښوونځیود  0 4 4

په مسجد، مکتب  یچ یرشم ګرامونود پرو ید عامه پوهاو 0 4 4
 .دی ړشویجو ېک ځایونوهم په عامه  یااو  یوشورا، کل
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 ړاندیزونهاو و ېستونز جدول: پږمش

  ېستونز

 شوې ګمارل ندي ښوونکی ښځینه  امله له نشتون د استادانو مسلکې او امنیت د. 

 کموالې تشکیل د. 

 لري نه موخه شوې ټاکل او پرمختګنشتون له امله  یتاو امن بودجی دشاخصونه  6 ېبرخ ددې کې ټوله په. 

 ده کبله له امنۍ نا د حاضري غیر ٪1 ښوونکو د. 

 ستونزې نورې

 زدهد  کې پایله په چی ستونزی نطقویاو م یقوم ځيمن خپل او ږيد مشرانو نه همغ یوکل د یپه برخه ک یپوهن د 

 زیات ډیر مسایل قومی کی ولسوالی ارزګان خاص په او ،ده کړېپراخه   کچه حاضری غیر دایمی د کوونکو

 .دی

 ته نوآمریتو دپوهنی ولسوالی د السرسی نه غړو نظارت د دهستی ریاست دپوهنینه شتون له امله  یتامن د. 

 ړاندیزونهته و یاستر ېد پوهن

 ښوونکې ښځینه توګه خاصه په او اساس پر ضرورت د ګمارل غړو څارنیز ښوونکو مسلکی د. 

 په خپل وخت سر ته رسول. ارتقا او م قد د ښوونکو او مامورینو رسمی د 
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 وړاندیزونه ته وزارت ېد پوهن

  د ضرورت په اساس. زیاتول یلتشک 

 کې برخه په پراخیدو د آمریتونو پوهنې د او شي ونیول کې پام په معاش منطقوې دی پاره له ښوونکو ښځینه د 

 .وشي پاملرنه ځانګړي دې

   له ټولو ښوونځیو  يتر څو وکوالی ش شي ونیول کې پامپه  یجهبود دې پاره له ټرانسپورټ دد څارنیزو غړو

 څخه الیحوي څارنه تر سره کړي.

 


