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 معلومات يعموم اړهپه  ۍد ولسوال

 نوم ۍالف. د ولسوال دیشو

 ړو د ښوونځیو شمیر زده ک يعموم  کې د جنسیت په اساس د ۍ ب. په ولسوال

 رېد نارینه ښوونځیو شم 0

 رېنځیو شمود ښځینه ښو 0

 رېمختلط یا ګډ ښوونځیو شم د 3

 د عمومي زده کړو د ښوونځیو شمیر  ېنوعیت له مخ کښي د لۍولسواج: په 

 رېلومړنیو ښوونځیو شم د 3

 رېد ښوونځیو شم ېدور ۍد منځن 0

 رېد ښوونځیو شم ېدورې د لیس 0

 ر ېزده کړو د زده کوونکو شم يکې د جنسیت په اساس د عموم لۍولسواد: په 

 رېد نارینه زده کوونکو شم 676

 رېد ښځینه زده کوونکو  شم 111

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره يددایم ېک ۍپه ولسواله:  0

 رېغیر حاضرو زده کوونکو شم ينارینه دایم د 0

 رېغیر حاضرو زده کوونکو شم يد ښځینه دایم 0

 جغرافیائي معلومات و:

 رېته د  نژدی پرنوکلیو شم ۍولسوال 1

 رېپرتوکلیو شم ېد لرولسوالۍ څخه  10

 وضعیت يز: امنیت

 ر ېو ښوونځیو شمیکې د تړل شو  ۍولسوالپه  0

 د تړل کېدو الملونهد ښوونځیو  0

 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو  د تړل شویو ښوونځیو 0

ره مخ س آسانتیاوی ګواښښوونیزې  ېر چېپیښیو شم يامنیتد په ولسوالۍ کې 0

 کړي
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 د کړنو لنډیز:

 راوړنې د پام وړالسته راوړنې تړاو په برخه کېاو کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت  ۍپه ولسوال .1

  پوهني د درسي او له زده کوونکو څخه راټول شوي کتابونه  ټوکه نوي( 1117په اوږدو کې ټول ټال ) کال1311د

 چې له دېي اړوند ښوونځیو ته ویشل شو هپوهني آمریت ته او له هغه ځای ۍ( ولسوالدیشو) څخهریاست له ډیپو 

 امله یې کتابونو ته د زده کوونکو السرسی آسانه کړی دی.

  ځله څارنه تر سره شوې او ښوونکو ته اړینې الرښوونې  27د ښوونکو د مالتړ په موخه له اړوند ښوونځیو څخه

 او سپارښتنې ترسره شوې دي.  

 راوړنې تهد پام وړ السکې ټولو ښوونځیو ته د انډولیز السرسی په برخه کې  ۍپه ولسوال .2

   تنه یې نجونې دي نوي جذب شوي دي چې  121تنه زده کوونکي چې  200د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې

 تنه یې ښځینه دي زیاتوالی موندلی دی.   111تنو ته چې  711د یادې شمېرې سره د ټولو زده کوونکو شمېر 

  کال کی په فعالیت پیل کړی دی. د یادو  1311د دیشو په ولسوالۍ کې ټول ټال درې ښوونځی شتون لری چی په

سلنه پرمختګ لري او بودیجه یې د اقرا پروګرام څخه  60ښوونځیو د ودانیو د جوړیدو کار پیل شوی چې 

 تمویلیږي. د یادو پروژو په بشپړېدو سره به زده کوونکو ته مناسب روزنیز چاپېلایر چمتو شي.

  او چټکو زده  سیمه اییزومسوولینو او ځایي خلکو په غوښتنه د  پوهني آمریت اړوند ۍولسوال د دیشوکه څه هم

 . یترسره شوکوم ځانګړی اقدام نه دی  کړو ټولګیو وړاندیزونه شویدي خو بیا هم تر اوسه پدې برخو کې

 راوړنې. د پام وړ السته ۍمدیریت  په برخه کې او ځواب ویونکي  روڼ ،په ولسوالی کې د اغیزمن  .3

  ( پوهني آمریت اړوند د پوهني ریاست څارنې غړو دیشو)د ( باب ښوونځې 3دو کي ټول ټال )کال په اوږ 1311د

شوي  ټونه چمتو( څارنیز رپو27د ښه والي په موخه څارل شویدي، او په ترڅ کې )د زده کړو د کیفیت  له لورې

 خپل وخت شریک شویدي.ه اړوند مسوولینو سره پ ګډونریاست په  ېاو د پوهن

 ده.ې ورکړیې  ي( سلنه حاضر100) ي ښوونځیو ته پوره لیوالتیا لري اوپه کچه ښوونک ۍد ولسوال 
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 پرمختګونه او السته راوړنې پر بنسټد  پوهنې وزارت  د دریم ستراتیژیک پالن د عرصو 

 کیفیت او تړاو:. 1

 يپیژندونک دنده او جوړ تولیدوونکي، یو د چې ارزښتتتونه او  اړتیاوې پوهه، کې برخه هره په کوونکي زده :موخه ټولیزه

 او متوچ لپاره آرامتیا او ستتالمتیا ټولنیزې د به ستتره اخیستتتو په ونډې اعیزمنې د او کړي الستته تر دي اړین لپاره وال هیواد

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

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

 توپیر

 

پرمختګ/السته 

 راوړنه
 شمېره شاخصونه کلنۍ موخه

او  ښوونکې الرښود  يد والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو درس 1117 1117 0

 کتابونو شمیر 

1 

 2 الرښود کتابونو شمیر  او د ښوونکې د ينځیو ته د ویشل شویو درسوښو 1117 1117 0

شمیر چې د نویو غړو  يعلمد څارنې او  و، ښوونکومدیران ښوونځیو د 0 0 0

 کارولو لپاره روزل شوي دي تدریسي وسایلو د

3 

 لهکې ( TTC) وښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون د 0 0 0

 څخه برخمن شوي دي مضموني زده کړو

4 

 5 شمیر  روزنود ترسره شویو  محتویاتو اړوند د مضمون د 0 0 0

 نې په موخهونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښووښو د 0 0 0

 روزل شوي دي

6 

 ر چې د ښوونکو د مالتړېڅارنو شم ښوونیزونځیو په کچه د هغه وښو د 0 16 0

 په موخه ترسره شوي دي

7 

 تیاوړنې او وشمیر چي د ښوونکو د الرښوپه ښوونځیو کې دهغه ښوونکو  0 0 0

 ښوونځي(ښتي )آزمای په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي لولوړو

8 

 پروګرامپه  SMTاو مدیرانو شمیر چې د  کارکوونکو يد ښوونځیو د ادار 0 0 0

 کې روزل شوي دي

9 

ټولګی د تدریس په موخه د ریاضی، لیک  ۶ -۳ د ښوونکو شمیر چې د 0 0 0

 لوست په برخه کې روزل شوي دي.او 

10 

 او وړاندیزونه: ېستونز م جدول:یدو

 ې:ستونز

  شمېرې فعالیتونو لپاره موخه  10او  1، 1، 1، 4کال کې د بودیجې د نه ځانګړي کېدو له امله د دې برخې  1311په

 نه ده ټاکل شوې او کوم پرمختګ هم نه دی تر سره شوی.  
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 نورې ستونزی:

  لپاره د اړینو تجهیزاتو کموالید ښوونځیو 

 پوهنې ریاست  ته وړاندیزونه

وړاندیز کېږي تر څو د پوهنې ریاست مقام د دې ولسوالۍ اړوند د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو په موخه د 

 بودیجه ځانګړې کړي.

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

  تر څنګ نور اړین توکی په نظر کې ونیول شې.د زده کوونکو لپاره د څوکیو او میزونو برابرولو 

 .په ښوونځیو کی د مجهز البراتوارونو جوړولو لپاره بودیجه په پام کې ونیول شي 

 . انډولیز السرسی:2

او اړینو کیفیت لرونکو، آغیزمنو  ېاو ښځ ېنجون ماشومان، ځوانان،  او لویان په ځانګړی ډول هیواد د موخه:انډولیزه 

 .ياو هر اړخیز السرسی لر انډولیز  فرصتونو تهښوونیزو 

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

پرمختګ/السته  توپیر

 راوړنه
 شاخصونه کلنۍ موخه

شمیر

 ه

 1 زده کوونکو شمیرنارینه نویو شامل شویو  نځیو کې دوپه ښو 71 71 0

 2 زده کوونکو شمیر ښځینه نځیو کې دنویو شامل شویووپه ښو 0 121 0

 3 شمېر ښوونځیو ښځینه شویو تأسیس نویو د 0 0 0

 4 شمېر ښوونځیو مختلط شویو تأسیس نویو د 0 0 0

 1 دي ېشوې ورته جوړ هغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍ د 0 0 0

 6 شمېر ښوونځیو نارینه شویو تأسیس نویو د 0 0 0

 7 اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیرد  0 0 0

 1 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 0  3 0

 1 هغه ښوونځیو شمیر چې احاطوي دیوالونه ورته جوړ شوي دي د 0 0 0

 10 کیندل شویو د اوبو څاګانو شمیر  د نویو 0 0 0

 11 نویو جوړو شویو مبرزونو شمیر په ښوونځیو کې د 0 0 0

یې  (school grant) مرستېدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی  0 0 0

 يد يترالسه کړ

12 

 13  ټولګیو شمیرنارینه نویو جوړ شویو  (ALCد چټکو زده کړو ) 0 0 0

 14 ټولګیو شمیر  ښځینه (نویو جوړ شویوALCد چټکو زده کړو ) 0 0 0

 11 زده کوونکو شمیرنارینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 0 0

 16 رزده کوونکو شمیښځینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 0 0

 17 ټولګیو شمیر نارینه (نویو جوړ شویو CBEزو ټولګیو )ید سیمه ای 0 0 0

 11 ټولګیو شمیر  ښځینه (نویو جوړ شویوCBEیزو ټولګیو )ید سیمه ا  0 0 0

 11  شمیرزده کوونکو نارینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 0 0 0
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 20 زده کوونکو شمیرښځینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 0 0 0

 21 شوي دي ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 0 0 0

 22 شوي دي ګمارلټولګیو لپاره  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 0 0 0

 23 ښونځیو ته انتقال شوي دي يټولګیو شمیر چې مرکز CBE د 0 0 0

 ړوک زده اییزو سیمهله  ېچ یرزده کوونکو شم ښځینهاو  ینههغه نار د 0 0 0

 .يد يشو لېږدولته  ښوونځیو اصلي څخه ټولګیو

24 

 :او وړاندیزونه ېڅلورم جدول: ستونز

  ېستونز

 پیل فعالیت په ځلي بیا کې کال 1311 په او وو فعال غیر کبله له امنۍ نا د ښوونځي ولسوالۍ دیشو د چې دا 
، تر څو د شوي نیول دي نه کې پالن په څخه مرکز له تأسیس ښوونځیو نویود  سم سره اړتیا د نو وکړو

 ښوونځي په عمر ماشومانو لپاره د زده کړې زمینې برابرولو په موخه جوړ شوي وای.

  110د دیشو ولسوالۍ د مرکز څخه دkm  په واټن کې لرې پرته ده چې د مرستندویه موسسو لخوا ورته
ځانګړې پاملرمه ن ده شوې او د سیمه اییزو او چټکو زده کړو په برخه کې هم کوم فعالیت نه دی ترسره 

 شوی. ددې تر څنګ د دولت پام هم کم دی.

  د ښوونځیو د جوړولو، څاه ګانو د کېندلو او احاطوي دیوالونو د جوړولو په برخو کې د بودیجې د نه ځانګړي
 کېدو له امله موخه نه ده ټاکل شوې او کوم پرمختګ هم نه دی ترسره شوی. 

  .د ښوونځیو لپاره کمکي مرستې د مرکز څخه نه دي ځانګړي شوي 

 وړاندیزونه ته ریاست پوهنې

  چیری ددی ولسوالۍ په شپږ کیلومترۍ کې د پوهنې د قانون سره سم یو ښوونځی جوړ شې نو ددې ولسوالۍ که
 و اړتیاوې یو څه پوره شې.کبابه نویو ښوونځیو ته اړتیا ده تر څو د خل 10د خلګو لپاره 

  پاملرنه وشي، له زده کړې څخه د بې برخې ماشومانو د زده کړې لپاره د مرستندویه موسسو لخوا دې ځانګړې

 او د همکارو موسسو د پاملرنې او مرستو جلبولو لپاره دې پوره همغږي او هڅې وشي.

 وړاندیزونه ته وزارت پوهنې

 موخه په کولو رامنځته چاپېلایر روزنیز مناسب او آرام د ته کوونکو زده او جوړولو ودانیو د ښوونځیو د 

 .شي ونیول کې پام په بودیجه

  .د ښوونځیو لپاره دې کمکې مرستې په پام کې ونیول شي 
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 :مدیریت آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکی. 3

یزمن روڼ غآمرکز او والیتونو په کچه د  وړاندی کولو لپاره دښوونیزو خدمتونو  واو برابرکیفیت لرونکې  دموخه:  ټولیزه

 .او ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا

 ئ.پرمختګ ښیی  ئهغو مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د ځواب ویونکياو  روڼ  آغېزمن، جدول:پنځم 

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 1 نځیو شمیروشویو ښو د څارل 0 3 0

 2 شویو څارنیزو  راپورونو شمیر سپارلشویو او  چمتود  0 16 0

و ښوونکنارینه او ښځینه  تبدیل شویو ښوونځیو ته د ېدږن 0 0 0

 شمیر 

3 

 4 په اساس د تبدیل شویو ښوونکو شمیر مضمونونود مسلکې  0 0 0

 5 ښوونکو شمیرنارینه و یشو ګمارلد  0 0 0

 6 ښوونکو شمیرښځینه و یشو ګمارلد  0 0 0

 7 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 0 100 0

شوراګانو  يد نویو تاسیس شویو ادار کچهښوونځیو په  د 0 0 0

 شمیر

1 

 1 شمیر (SIP) پالنونو يشویو پرمختیای چمتود ښوونځیو د  0 0 0

 10 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 0 0 0

 ښوونځيد پروګرامونو شمیر چی په مسجد،  يد عامه پوهاو 0 0 0

 .يد يشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشو
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 او وړاندیزونه ېستونز شپږم جدول:

 ې:ستونز

  د بستونو کموالی(ښځینه ښوونکو تشکیل کموالی )د 

 ې چښوونځیو تشکیل دولس تنو ته رسیږې،  یادود  ۍ کې ټول ټال درې ښوونځۍ شتون لري چېد دیشو په ولسوال 

 شتون نه لري. زده کوونکو د زده کړو لپاره ځانګړی اسانتیاوی د  یې له امله

 ورته تأسیس شوي وای.شوراګانی  چېنور ښوونځی شتون نه لری پرته  په ولسوالۍ کی د دریو ښوونځیو  

غړو روزنه او د عامه پوهاوي کمپاینونه د شوراګانو  د پالنونه،د ښوونځیو پراختیایي  د بودیجې د نشتون له امله

 .ندې ترسره شوي

 نورې ستونزې:

 کمښتسرپنا  د 

  کموالی.وسایلو  يفرشونو او تشویق د ،نشتوالی ېقرطاسد 

 پوهنې ریاست  ته وړاندیزونه
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  .د پوهنې ریاست لخوا دې دې ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وشي 

  د ښوونځیو د پالنونو، عامه پوهاوي کمپاینونو او د شوراګانو غړو د روزلو په برخو کې ځانګړې بودیجه دې په

 پام کې ونیول شي. 

  پوهنې ریاست مقام دې د دې ولسوالۍ د اړتیا وړ قرطاسیې او نورو ارنیو توکو د پوره کولو په برخه کې بودیجه

 ځانګړې کړي.

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 ماشومانو، ټولو ترڅو شي پراخ دې تشکیل ولسوالۍ دې د شي برابره زمینه کړې زده د ته کوونکو زده چې لپاره ددې
 ښځینه قراردادي او الزحمه حق دې څنګ تر ګمارلو د ښوونکو رسمي د. شي برابره زمینه کړې زده د ته لویانو او ځوانانو
 .  شي حل ستونزه کمښت د ښوونکو مسلکي ښځینه د ترڅو شي وګمارل ښوونکې

 


