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 معلومات يعموم هړاپه  يد ولسوال

 نوم ۍالف. د ولسوال نادعلي

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

 رېد نارینه ښوونځیو شم 11

 رېنځیو شمود ښځینه ښو 1

 رېمختلط یا ګډ ښوونځیو شم د 16

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

 رېلومړنیو ښوونځیو شم د 15

 رېد ښوونځیو شم ېدور ۍد منځن 4

 رېد ښوونځیو شم ېدورې د لیس 9

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

 رېد نارینه زده کوونکو شم 35483

 رېد ښځینه زده کوونکو  شم 3033

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره يددایم ېک ۍه: په ولسوال 

 رېغیر حاضرو زده کوونکو شم ينارینه دایم د 150

 رېغیر حاضرو زده کوونکو شم يد ښځینه دایم 50

 جغرافیائي معلومات و:

 رېته د  نژدی پرنوکلیو شم ۍولسوال 167

 رېپرتوکلیو شم ېد لرولسوالۍ څخه  300

 وضعیت يز: امنیت

 ر ېو ښوونځیو شمیکې د تړل شو  ۍپه ولسوال 0

 د تړل کېدو الملونهد ښوونځیو  3

 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو  د تړل شویو ښوونځیو 3

ه مخ سر آسانتیاوی ګواښښوونیزې  ېر چېپیښو شم يامنیتد په ولسوالۍ کې 5

 کړي
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 :زډیلن نوړد ک

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

  د درسي او له زده کوونکو څخه راټول شوي کتابونه  ټوکه نوي( 37650په اوږدو کې ټول ټال ) کال3305د

 دې ياړوند ښوونځیو ته ویشل شو هپوهني آمریت ته او له هغه ځای ۍ( ولسوالنادعلي) څخهپوهني ریاست له ډیپو 

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

 راوړنې د پام وړ الستهپه برخه کې  يکې ټولو ښوونځیو ته د انډولیز السرس ۍپه ولسوال .2

   تنه یې نجونې دي نوي جذب شوي دي  400تنه زده کوونکي چې  4653د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې

تنه یې ښځینه دي زیاتوالی موندلی  3900تنو ته چې  22353چې د یادې شمېرې سره د ټولو زده کوونکو شمېر 

 دی.  

  نوي يد و لپاره ښځینهیې د بابه  5څخه ډلې یز ټولګي چې د هغې یسیمه ا 85د نادعلي په ولسوالۍ کې ټول ټال 

د زده کړې زمینه برابره شوې  تنه ښځینه دي 323چې  زده کوونکو تهتنه  2323 چې له امله یېدي جوړ شوي 

  پر مخ وړل کېږي.ښځینه ښوونکو لخوا  هتن 5نارینه او  هتن 83د ده. د یادو ټولګیو تدریسي چارې 

  انګړ دیوالونه د ښوونځیو لپاره  3د  او مبرزونه 23بابه ښوونځیو لپاره ودانۍ،  4کال په اوږدو کې د  3305د

 .وې ديې شبرابر او نورې آسانتیاوې جوړ شوي چې له امله یې ګڼ شمېر زده کوونکو ته مناسب ښوونیز چاپېلایر

  باب ښوونځي نوی تأسیس شوی  3غوښتنې سره سم د دې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د اړتیا او سیمې د خلکو د

 چې له امله یې د ښوونځي په عمر برابر ماشومانو ته د زده کړې ترالسه کولو زمینه برابره شوې ده.

 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 نادعلي)د ( باب ښوونځې 28کال په اوږدو کي ټول ټال ) 3305د

 ټونه چمتو( څارنیز رپو31د ښه والي په موخه څارل شویدي، او په ترڅ کې )د زده کړو د کیفیت  غړو له لورې

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

 چې له امله یې  دهې ورکړیې  ۍ( سلنه حاضر333) ښوونځیو ته پوره لیوالتیا لري اوي په کچه ښوونک ۍد ولسوال

 درسي پالن او ښوونیز نصاب تطبیق شوی دی.
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 ېنړاو السته راو ونهګپرمخت ټبنس پرپالن د عرصو  کیژیسترات میېوزارت  د در ېد  پوهن

 :اوړت او تیفیک. 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  : دجدوللمړی 

 شمېره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

٪24 او  ښوونکې  يد والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو درس 83333 35183 

 الرښود کتابونو شمیر 

3 

٪24 الرښود کتابونو  او د ښوونکې د يشویو درسنځیو ته د ویشل وښو 83333 35183 

 شمیر 

2 

شمیر چې د غړو  يعلمد څارنې او  و، ښوونکومدیران ښوونځیو د 3 3 3

 کارولو لپاره روزل شوي دي نویو تدریسي وسایلو د

3 

کې ( TTC) وښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون د 0 3 3

 څخه برخمن شوي دي مضموني زده کړو له

4 

 5 شمیر  روزنود ترسره شویو  محتویاتو اړوند د مضمون د 0 3 3

ه نې پونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښووښو د 3 3 3

 موخه روزل شوي دي

6 

ر چې د ښوونکو د ېڅارنو شم ښوونیزونځیو په کچه د هغه وښو د 3 3 3

 په موخه ترسره شوي دي مالتړ

7 

و نې اوکې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښوپه ښوونځیو  3 3 3

ي ښت)آزمای په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي لولوړو وړتیا

 ښوونځي(

8 

په  SMTاو مدیرانو شمیر چې د  کارکوونکو يد ښوونځیو د ادار 3 3 3

 کې روزل شوي دي پروګرام

9 

ریاضی، ټولګی د تدریس په موخه د  ۶ -۳ د ښوونکو شمیر چې د 3 3 3

 لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.

10 
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 او وړاندیزونه ېستونز م جدول:یدو

 ې:ستونز

  ټاکل شوې  او بودجه نه ده لپاره موخه شاخصونو 5کال کې د بودیجې د نه ځانګړي کېدو له امله د دې برخې  3305په

 نه دی تر سره شوی.  پکې او کوم پرمختګ هم 

 نورې ستونزی:

  ښوونځیو لپاره د اړینو تجهیزاتو کموالید 

 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 

 .په پام کې ونیسيبودیجه اړتیا وړ 

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

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

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

 :یالسرس زیولډ. ان2

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  ښوونیزو فرصتونو ته

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

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 3 زده کوونکو شمیرنارینه نویو شامل شویو  نځیو کې دوپه ښو 4833 4183 3

٪23  2 زده کوونکو شمیر ښځینه نویو شامل شویو نځیو کې دوپه ښو 833 433 

 3 شمېر ښوونځیو نارینه شویو تأسیس نویو د 3 3 3

 4 شمېر ښوونځیو ښځینه شویو تأسیس نویو د 3 3 3

 8 شمېر ښوونځیو مختلط شویو تأسیس نویو د 3 3 3

٪88  1 دي ېشوې ورته جوړ هغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍ د 0 4 

 5 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 3 3 3

 5 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 3  3 0

 0 دیوالونه ورته جوړ شوي دي انګړهغه ښوونځیو شمیر چې  د 3 3 3

 33 کیندل شویو د اوبو څاګانو شمیر  د نویو 3 3 3

 33 شویو مبرزونو شمیر نویو جوړو په ښوونځیو کې د 3 23 3

یې  (school grant) مرستېدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی  3 3 3

 يد يترالسه کړ

32 

 33  ټولګیو شمیرنارینه نویو جوړ شویو  (ALCد چټکو زده کړو ) 3 3 3

 34 ټولګیو شمیر  ښځینه (نویو جوړ شویوALCد چټکو زده کړو ) 3 3 3
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 38 زده کوونکو شمیرنارینه  کې دد چټکو زده کړو په ټولګیو  3 3 3

 31 رزده کوونکو شمیښځینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 3 3 3

ټولګیو نارینه (نویو جوړ شویو CBEزو ټولګیو )ید سیمه ای 3 83 3

 شمیر 

35 

ټولګیو  ښځینه (نویو جوړ شویوCBEیزو ټولګیو )ید سیمه ا  3 5 3

 شمیر 

35 

 30  زده کوونکو شمیرنارینه  ټولګیو کې دزو یپه سیمه ای 3 2333 3

 23 زده کوونکو شمیرښځینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 3 323 3

شوي  ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 3 83 3

 دي

23 

شوي  ګمارلټولګیو لپاره  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 3 5 3

 دي

22 

 23 ښونځیو ته انتقال شوي دي يټولګیو شمیر چې مرکز CBE د 3 3 3

 دهز اییزو سیمهله  ېچ یرزده کوونکو شم ښځینهاو  ینههغه نار د 3 3 3

 .يد يشو لېږدولته  ښوونځیو اصلي څخه ټولګیو کړو

24 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: څلورم

  ېستونز

  د بودجې نشتوالی، تشکیل کمښت د مرستندویه مؤسسو نه مالتړ  شاخصونه د بېالبېلو الملونو لکه 33د دې برخې
 او نورو له کبله نه دي ترسره شوي. 

  څخه نه دي ځانګړي شوي.  پوهنې وزارتد ښوونځیو لپاره کمکي مرستې د 

 وړاندیزونه ته ریاست پوهنې

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

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

 وړاندیزونه ته وزارت پوهنې

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

 .شي ونیول کې پام په

  ښوونځیو د تأسیس په برخه کې دې تشکیالت پراخ شي.د 

  .د ښوونځیو لپاره دې کمکې مرستې په پام کې ونیول شي 
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 :تیریمد یونکیو وابځ او ڼرو زمن،ېآغ. 3

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

 .ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا او

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

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 1 نځیو شمیروشویو ښو د څارل 3 28 3

 2 شویو څارنیزو  راپورونو شمیر سپارلشویو او  چمتود  3 31 3

 3 میر ښوونکو شنارینه او ښځینه  تبدیل شویو ښوونځیو ته د ېدږن 3 3 0

 4 په اساس د تبدیل شویو ښوونکو شمیر مضمونونود مسلکې  3 3 3

 5 ښوونکو شمیرنارینه و یشو ګمارلد  3 3 3

 6 ښوونکو شمیرښځینه و یشو ګمارلد  3 3 3

٪3  5 سلنه ۍد حاضر ښوونکو د 3 333 

 5 شوراګانو شمیر يد نویو تاسیس شویو ادار کچهښوونځیو په  د 3 3 3

 0 شمیر (SIP) پالنونو يشویو پرمختیای چمتود ښوونځیو د  3 3 3

 33 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 3 3 3

 ښوونځيد پروګرامونو شمیر چی په مسجد،  يد عامه پوهاو 3 56 3

 .يد يشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشو

33 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: ږمشپ

 ې:ستونز

  د بستونو کموالی(ښځینه ښوونکو تشکیل کموالی )د 

  شاخصونه د ښوونکو د بستونو او بودجې د نشتوالي له کبله نه دي ترسره شوي. 5په ټوله کې د دې برخې 

 نورې ستونزې:

 کمښتسرپنا  د 

  کموالی.وسایلو  يفرشونو او تشویق د ، ېقرطاسد 

 پوهنې ریاست  ته وړاندیزونه

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

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

 کې ونیول شي. 

 توکو د پوره کولو په برخه کې بودیجه  الۍ د اړتیا وړ قرطاسیې او نورو اړینوپوهنې ریاست مقام دې د دې ولسو

 ځانګړې کړي.

 پوهنې وزارت ته وړاندیزونه



 

10 
 

 شومانو،ما ټولو ترڅو شي پراخ دې تشکیل ولسوالۍ دې د شي برابره زمینه کړې زده د ته کوونکو زده چې لپاره ددې 
 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 ښځینه

 .د فعالیتونو د اجرا له پاره دې بودجه ځانګړې شي 
 

 


