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 معلومات يعموم اړهپه  ۍولسوالد 

 :نوم ۍولسوالالف. د  ناوه

 ر ېښوونځیو شمړو د زده ک يعموم   جنسیت په توپیر د د کېۍ ولسوال. په ب

 رېښوونځیو شمد نارینه  33

 رېنځیو شموښو ښځینهد  2

 رېښوونځیو شم یا ګډ مختلط د 0

 ر ېښوونځیو شمعمومي زده کړو د د ې نوعیت له مخ د ېکښۍ ولسوال: په ج

 رېښوونځیو شم ومړنیول د 61

 رېد ښوونځیو شمې دور ۍد منځن 8

 رېښوونځیو شمد  ېردو ېلیسد  66

 ر ېوونکو شمکړو د زده کزده  يعمومد  توپیر د جنسیت په کېۍ ولسوالپه د: 

 رېزده کوونکو شمنارینه د  20614

 رېد ښځینه زده کوونکو شم 106

 رېغیرحاضر زده کوونکو شم يدایم دې کۍ په ولسواله:  

 رېغیر حاضر زده کوونکو شمي دایمنارینه  د 3633

 رېغیر حاضر زده کوونکو شم يدایمد ښځینه  56

 معلومات جغرافیائي و:

 رېمش کلیو وتپر ېنژد د  ته ۍولسوال 660

 رېشم کلیوتوپر ېلرد ولسوالۍ څخه  776

 وضعیتي امنیتز: 

 ر ېښوونځیو شم یود تړل شو ېک ۍولسوالپه  0

 دو الملونه کېتړل ښوونځیو د  د 0

 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو  د تړل شویو ښوونځیو 0

ره مخ د ګواښ سسانتیاوي آچې ښوونیزې  په ولسوالۍ کې د امنیتي پیښو شمېر، 0

 ړي.ک
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 ډیز:لند کړنو 

 يالسته راوړند پام وړ  په برخه کېاو تړاو کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت  ۍپه ولسوال .1

  او له زده کوونکو څخه راټول شوي کتابونه درسي نوي  ټوکه 667616ټول ټال په اوږدو کې کال کې  6358د

یشل وته اړوند ښوونځیو  هغه ځایهله ته او آمریت ې پوهنۍ ( ولسوالناوې) د څخه ریاست له ډیپوپوهنې د کتابونه 

درسي کتابونو ته د زده کوونکو السرسی آسانه شوی او د زده کړې د کیفیت المل  ،، چې په پایله کېدېي شو

 شوی دی.

 تنه ښوونکي، مدیران او څارنیز غړي روزل شوي دي  62ویو درسي توکو کارولو په برخه کې د ښوونځیو ن د

 چې له امله یې د ګټه اخیستونکو وړتیا لوړه شوې او د تدریس د کیفیت المل شوی دی. 

 ( د ښوونځي د مدیریت په روزنهSMTک )دي شويي کارکوونکي او مدیران روزل تنه ادار 68 د ښوونځیو ې 

 ښه والی موندلی دی.سمون او  وښوونځیو اداري چاراړوند چې په پایله کې د 

  تنه ښوونکي روزل شوي چې له امله یې د ښوونکو  206ټولګي د ریاضي او لیک لوست په برخو کې  ۶-۳د

 لوړې شوې دي. وېوړتیا

 السته راوړنې د پام وړپه برخه کې  يالسرسانډولیز کې ټولو ښوونځیو ته د  ۍپه ولسوال .2

 په لمړیو اړوند ښوونځیو د  ۍ( ولسوالناوېد ) زده کوونکېنارینه تنه  6863کال په اوږدو کې ټول ټال  6358 د

 26265 ټولو زده کوونکو شمېر د چې لدې سره کې د زده کړو ترالسه کولو په موخه نوي جذب شویدېټولګیو 

ښځینه زده کوونکو جذب  د یادولو وړ ده چې د موندلی دی.دي زیاتوالی  تنه ښځینه 106چې ته  وتنه زده کوونک

 امنۍ له کبله نه دی تر سره شوی. نا د

 نوي  ،بابه یې د نجونو لپاره دي 2بابه نوي ښوونځي چې  6برابرولو په موخه،  زمینې زده کوونکو ته د زده کړې

 او له بلې خواګڼ شمېر زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې له یوې خوا چې له امله یې  ،تأسیس شوي

 موندلی دی.بابه ښوونځیو ته زیاتوالی  36د دې ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو شمېر څخه 

 ښوونځیو د بابه  7 د دې ولسوالۍ په اړمنو سیمو کېکال په اوږدو کې د اقرا پروګرام په چوکاټ کی د  6358 د

بابه  3او د  ګټې اخیستنې ته چمتو شوېاو  شوی بشپړ 600٪ کار ښوونځیوبابه  3د  چې جوړیدو کار پیل شوی

او بشپړولو سره، زده کوونکو  کېدود یادو پروژو په پلي  سر ته رسیدلی دی. 80دو کار ٪ېښوونځیو د جوړنورو 

 په بودجې عادي د ریاست پوهنې د ښوونځې هباب( 2) سربېره پردېته مناسب روزنیز چاپېلایر چمتو شوی دی. 

 .يد يشو رغول بیا موخه په برابرولو چاپیلایر مناسب د ته کوونکو زده مرسته

  بابه مبرزونه نوي جوړ شوي  60ټولټال د اړینو آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه، ته په ښوونځیو کې زده کوونکو

 او د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ ګرځیدلي دي.

  نوي تأسیس  ،یې د نجونو لپاره دي 62بابه ټولګي چې  623کې د سیمه اییزو زده کړو کال په اوږدو  6358د

 تنه یې نجونې دي د زده کړې زمینه برابره شوې ده. 6610ته زده کوونکو ته چې  3720شوي چې له امله یې 
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 السته راوړنې د پام وړمدیریت  په برخه کې  او ځواب ویوونکی روڼ ،غیزمنآکې د  ۍپه ولسوال .3

  د  ېزده کړد  ېڅارنې غړو له لورد پوهني ریاست  دښوونځې  ه( باب36کال په اوږدو کي ټول ټال ) 6358د

شوي او د پوهني  چمتو ټونهرپوڅارنیز ( 366) په ترڅ کې او کیفیت او کمیت د ښه والي په موخه څارل شویدي،

 خپل وخت شریک شویدي.ه ولینو سره پؤاړوند مس ګډونریاست په 

  او د یادو  اداري شوراګانې نوې تأسیس شوي 33ښوونځیو د چارو د سمون او پراختیا په موخه، د ښوونځیو د

 د یې امله چې ،ې دهروزنه ورکړل شوله لورې  ادارې (ACRافغان ماشومان لولي ) دتنه غړو ته  10شوراګانو 

 .دی موندلی والی ښه چارو ښوونځیو

 په فعالو ښوونځیو کې د زده کوونکو د روزلو په موخه، ښوونکي خپلو دندو ته په پوره لیوالتیا  په کچه ۍد ولسوال

  ې ده.ورکړیې ( سلنه حاضری 600)کال په اوږدو کې  6358د سره حاضریږي او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 السته راوړنې پرمختګونه او یم ستراتیژیک پالن د عرصو په اساس ېپوهنې وزارت  د در د 

 تړاو او کیفیت. 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 عیزمنېآ د او کړي الستته تر دي اړین لپاره وال وادېه

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

 ئ.پرمختګ ښی  ئهغو ي شاخصونه او دپالن شوپه برخه کې  تړاوکیفیت او  د :لمړی جدول

 توپیر
/السته راوړنهپرمختګ ونهشاخص کلنۍ موخه   شمېره 

 کېښوون ددرسی او   ته د ویشل شویوولسوالیو  له خوا والیتد  667616 667616 0

 کتابونو شمیر الرښود 

6 

 2 ر ېښوونکې الرښود کتابونو شماو ي نځیو ته د ویشل شویو درسوښو 667616 667616 0

ر چې د نویو ېشم څارونکو يښوونځیومدیران، ښوونکي او علم د 6 62 0

 کارولو لپاره روزل شوي دي تدریسي وسایلو د

3 

 (TTC) ومرکزونښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په  د 0 0 0

 څخه برخمن شوي دي مضموني زده کړو له کې

4 

 5 ر ېشم روزنود ترسره شویو  اړوند محتویاتو د مضمون د 3 3 0

 نېور چې د ښوونکو د مالتړ او الرښوېنځیو د مدیرانو شموښو د 0 0 0

 په موخه روزل شوي دي

6 

ښوونکو د ر چې د ېڅارنو شم ښوونیزونځیو په کچه د هغه وښو د 0 0 0

 په موخه ترسره شوي دي مالتړ

7 

نې ووونکو د الرښود ښ ېر چېهغه ښوونکو شم په ښوونځیو کې د 0 0 0

 په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي ېلوړوال وړتیااو 

 ښوونځي( مایښتيآز)

8 

په  SMTر چې د ېاو مدیرانو شم کارکوونکو يیو د ادارد  ښوونځ 68 68 0

 دي کې روزل شوي پروګرام

9 

د تدریس په موخه د  يپورۍ ټولګ ۶ -۳ر چې دېد ښوونکو شم 0 206 0

 ، لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.يریاض

10 

 او وړاندیزونه ېستونز :م جدولیدو

 :ېستونز

  ده بودیجه په پام کې نه فعالیتونو لپاره هدف او  شمېرې 8او  7، 1، 3و تړاو د برخې کال کې د کیفیت ا 6358په
 نیول شوې، او د ښوونکو وړتیاوې کمې دي.

 د زده کوونکو د شمېر په تناسب د درسي کتابونو کموالی 
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  ناوې ولسوالۍ پوهنې آمریت ته د د درسي کتابونو د لېږد لپاره د ټرانسپورټ ستونزه شتون لري، او ډېرې وخت
چې دا کار د ځنډ المل  ونځیو ته وېشل کېږيوړل کېږي او بیا له اړوند آمریت څخه ښورامعتمد لخوا درسي کتابونه د 

 ګرځي.

 :ستونزې نورې

 زده کوونکو لپاره د میزونو، څوکیو او نورو اړینو توکو کموالی 
 نشتون البراتوارونو مجهزو د لپاره کار عملي د کوونکو زده د کې ښوونځیو په 

 وړاندیزونهته  ریاست  پوهنې

  د پوهنې ریاست مقام دې د ناوې ولسوالۍ د اړتیاو سره سم په ټولو برخو په ځانګړې توګه د ښوونکو او کارکوونکو د

 په پام کې ونیسي.برابر او وړتیا لوړولو په برخو کې اړینې سرچینې او امکانات 

 په وونکو زده ک د ه په ټاکلي وختد کتابونو د لېږدولو لپاره دې اړینه بودیجه په پام کې ونیول شي ترڅو درسي کتابون

 ورکړل شي. کې واک

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

  پوهنې وزارت مقام دې د زده کوونکو د شمېر په تناسب درسي کتابونه چاپ او پر ټاکلي وخت دې د هلمند والیت د

 واک کې ورکړي. د دې آمریت پهناوې ولسوالۍ اړوند ښوونځیو ته د وېشلو په موخه 

  اړوند ښوونځیو د زده کوونکو د عملي کار ترسره کولو او  وړاندیز کېږي، ترڅو د دې ولسوالۍپوهنې وزارت مقام ته

 ،ړتیا وړ میزونود مناسبو اړینو توکو برابرولو په موخه مجهز البرتوارونه په پام کې ونیسي او د زده کوونکو د ا

 پېرلو لپاره پوره بودیجه په پام کې ونیول شي. وتوک واو نور څوکیو
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 السرسی: انډولیززده کړو ته . 2

ښوونیزو  غیزمنوآکیفیت لرونکو او  ېډول نجونې او ښځ ځوانان او لویان په ځانګړي ،د هیواد ماشومان ټولیزه موخه:

  .يته انډولیز الس رسی لر او آسانتیاوو فرصتونو

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

/السته راوړنهپرمختګ توپیر  شمیره شاخصونه کلنۍ موخه 

٪0  6  میرش زده کوونکونارینه و یشامل شو نویو په ښونځیو کې د 6337 6863 

 2  رزده کوونکو شمیښځینه شامل شویو  نویو په ښونځیو کې د 0 0 0

٪0  3 شمېر ښوونځیو نارینه شویو تأسیس نویو د 0 3 

٪0  3 شمېر ښوونځیو ښځینه شویو تأسیس نویو د 0 2 

 5 شمېر ښوونځیو مختلط شویو تأسیس نویو د 0 0 0

٪0  6 دي ېشوې ورته جوړ ودانۍ شمیر چې نوې هغو ښوونځیو د 0 7 

٪0  7 و ټولګیو شمیرید اضافی جوړو شو 0 38 

٪0  8 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 0 2 

٪0 دیوالونه ورته جوړ شوي  احاطوي هغه ښوونځیو شمیر چې د 0 6 

 دي

9 

 10 اوبو څاګانو شمیر د  کیندل شویو نویود  0 0 0

 11 نویو جوړو شویو مبرزونو شمیر په ښوونځیو کې د 0 60 0

 school) د ښوونځي مرستېښوونځیو شمیر چې  هغو د 0 0 0

grant) يد ېترالسه کړ یې 

12 

ټولګیو  نارینه شویو ونویو جوړ (ALCد چټکو زده کړو ) 0 0 0

  شمیر

13 

ټولګیو ښځینه نویو جوړ شویو  (ALCد چټکو زده کړو ) 0 0 0

  شمیر

14 

 15  زده کوونکو شمیر نارینه د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 0 0

 16  رزده کوونکو شمی ښځینه د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 0 0

نارینه شویو  ونویو جوړ (CBEیزو ټولګیو )ید سیمه ا  0 72 0

 ټولګیو شمیر 

17 

 ټولګیوښځینه (نویو جوړ شویو CBEزو ټولګیو )ید سیمه ای  0 62 0

 شمیر 

18 

 19 زده کوونکو شمیرنارینه  زو ټولګیو کې دیپه سیمه ای 0 2610 0

 20 زده کوونکو شمیرښځینه  په سیمه ایزو ټولګیو کې د 0 6610 0

 ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 0 25 0

 شوي دي

21 

 ګمارلټولګیو لپاره  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د  د 0 662 0

 شوي دي

22 

 23 ښونځیو ته انتقال شوي دي يټولګیو شمیر چې مرکز CBEد 0 80 0

 واییز سیمهله  ېچ یرزده کوونکو شم ښځینهاو  ینهدهغه نار 0 3200 0
 .يد يشو لېږدولته  ښوونځیو اصلي څخه ټولګیو کړو زده

24 
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 او وړاندیزونه ېستونز :څلورم جدول

 :ېستونز

  په اوږدو کې په ښوونځیو کې ښځینه زده کوونکي نه دي جذب شوي.کال  6358د نا آمنۍ له کبله په 

  مرستندویه موسسو د نشتوالي او دې د بودیجې د کې د څښاک د اوبو څاګانپه اړوند ښوونځیو د ناوې ولسوالۍ 

 نه پاملرنې له وجې نه دي کیندل شوي.

  کال د دې ولسوالۍ اړوند ښوونځیو لپاره کمکي مرستې  6358په(school grant) .نه دي ترسره شوي 

  کال کې د دې ولسوالۍ لپاره د چټکو زده کړو په برخه کې کومه ونډه او بودیجه نه ده ورکړل شوې.  6358په 

 ې ستونزې:نور

  موالیخونو کد ښوونځیو لپاره د درسي 

 کموالیمبرزونو  ښوونځیو لپاره د د 

 :ته وړاندیزونه ریاست  پوهنې

 د ټینګښت په موخه اړین او کوټلي ګامونه  امنیتد د دې ولسوالۍ په ټولو نا امنو سیمو کې  امنیتي ادارې دې

ه او ل خپلو زده کړو ته دوام وکرړيتر څو زده کوونکي وکوالی شي په سوله اییزه او آرامه فضا کې  واخلي،

 بې برخې نشي.څخه زده کړو 

  کېندلو لپاره د اړتیا وړ بودیجه په پام کې ونیسي کې د څښاک د اوبو څاګانو په اړوند ښوونځیو د ناوې ولسوالۍ

 څخه برخمن شي. تر څو زده کوونکي د څښاک له پاکو اوبو 

 په برخه کې پاملرنه وکړي ترڅو له زده کړې بې لو جوړو د چټکو زده کړو ټولګیو مرستندویه موسسې دې

 د زده کړې زمینه برابره شي.ته برخې زده کوونکو 

 :وړاندیزونه ته وزارت پوهنې

  ۍ د دې ولسوالد پوهنې وزارت مقام دې د ښوونځیو د پراختیا په موخه کمکي مرستې په پام کې ونیسي تر څو

 د ښوونځیو ستونزې هوارې شي.

  ند ولسوالۍ اړوزده کوونکو ته د مناسب ښوونیز چاپېلایر رامنځته کولو په موخه، وړاندیز کېږي تر څو د دې

په موخه د پام وړ بودیجه په پام  برابرولولو او نورو اړینو آسانتیاوو د ودانۍ جوړو لپاره بې ودانۍ ښوونځیو

 کې ونیسي.
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 مدیریتاو ځواب ویونکی روڼ  ،غیزمنآ. 3

 ،غیزمنآمرکز او والیتونو په کچه د  وړاندی کولو لپاره د چوپړتیاوښوونیزو  واو برابر  د کیفیت لرونکو: موخه ټولیزه

.روڼ او ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا  

 .ئپرمختګ ښی  ئهغو مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د او ځواب ویونکي ، روڼغیزمنآد  جدول: پنځم

موخه ۍکلن پرمختګ/السته راوړنه توپیر  شمیره شاخصونه 

٪0  1 نځیو شمیروو ښویشو څارلد  0 36 

٪0  2 راپورونو شمیرڅارنیزو  یوشو سپارلو او یشو چمتو د 0 366 

 3 میر ښوونکو شنارینه او ښځینه  ویتبدیل شو ښوونځیو ته د نږدې 0 0 0

 4 و ښوونکو شمیرید تبدیل شو مضمونونو پر بنسټ کېد مسل 0 0 0

 5 ښوونکو شمیرنارینه و یشو ګمارلد  0 0 0

 6 ښوونکو شمیرښځینه و یشو ګمارلد  0 0 0

٪0  7 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 0 600 

٪0  8 شوراګانو شمیر يد نویو تاسیس شویو ادار کچهښوونځیو په  د 0 33 

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

٪0  60 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 0 10 

٪0  نځیووښو، ونود پروګرامونو شمیر چی په مسجد يد عامه پوهاو 0 77 

 .يد يشو شورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړ

66 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: پږمش

ې:ستونز  

  کمښت ښوونکو بستونو د 

  ښوونکو کموالیمسلکي ښځینه د  

 ته وړاندیزونه ریاست پوهنې

  نوملړ د پوهنې وزارت مقام سره شریک د پوهنې ریاست مقام دې د دې ولسوالۍ د اړوند ښوونځیو د اړتیا وړ بستونو

 کاندي تر څو یادې ستونزې ته پر وخت رسېده وشي.

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

  د ناوې ولسوالۍ د ښوونکو تشکیالت پراخ کړي تر څو د ښځینه ښوونکو  هلمند والیتپوهنې وزارت مقام دې د د

د حق الزحمه او قراردادي ښوونکو د ګمارنې په  دېکمښت پوره کړای شي، او یا هم د رسمي ښوونکو پر ځای 

 موخه بودیجه په پام کې ونیول شي. 

 


