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د کړنو لنډیز:

د لیکوال لپاره یادونه :دابرخه د راپور تر تکمیلولو وروسته باید بشپړه شي ،او الزمه ده چې دپام وړ السته راوړنې او
ستونزې چې دراپور ورکولو په موده کې د الندې برخوپه پام کې نیولو سره په ګوته شي( د  ۲-۱پاڼی پوری).

 .1په ولسوالی کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت په برخه کې عمده السته راوړنې.
په تیر 0938کال کی ()7352ټوکه درسی کتابونه زده کوونکوته ویشل شوی دی
 .2په ولسوالی کې ټولو ښوونځیو ته د برابر السرسي په برخه کې عمده السته راوړنې.
په  0938کال کی ()9924تنه زده کوونکی نوی په ښوونځیو کی جذب شوی دی چی له دجملی څخه ()0581تنه
یی ښځینه زده کوونکی دی .ټول زده کوونکی ()00938تنه کیږی چی له دی جملی څخه ()9143تنه شځینه زده
کوونکی دی.
 .9په ولسوالی کې د اغیزمن اوشفاف مدیریت په برخه کې عمده السته راوړنې.
په تیر 0938کال کی له (َ)24ښوونځیوڅخه تعلیمی څارنه ترسره شوی ده

د پوهنې وزارت د دریم ستراتیژیک پالن ( ) NESP IIIد عرصو په اساس پرمختګونه او السته راوړنې.

کیفیت او مرتبط والی
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عمومی موخه :زده کوونکي په هره برخه کې پوهه ،اړتیاوی او ارزښتونه چې د یو تولیدوونکي ،جوړ او دنده پیژندونکي
هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټولنیزې سالمتیا او آرامتیا لپاره چمتو او په
داخلي او نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي
لمړی جدول :دکیفیت او مرتبط والی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی پرمختګ ښیی
کلنۍ موخه

شماره

شاخصونه

۱

د والیت له خواولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او دښوونکې
د الرښود کتابونو شمیر
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ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او د ښوونکې دالرښود
کتابونو شمیر
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پرمختګ/السته
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توپیر%
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دښوونځیومدیران ،ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر
چې د نویو تدریسي وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي
دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزونو()TTC
له مضموني زده کړوڅخه برخمن شوي دي
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د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر
دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښونې
په موخه روزل شوي دي
دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د
مالتړپه موخه ترسره شوي دي
په ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د
الرښونې او ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر
شوي دي(آزمایشي ښوونځي)
د ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  SMTپه
برنامه کې روزل شوي دي
د ښوونکو شمیر چې د ۶ -۳ټولګی پوری د تدریس په موخه د
ریاضی ،لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.
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دوهم جدول:ستونزي او وړاندیزونه:
ستونزي :

عمده مشکالت:


دښوونځیو داداری پرسونل اومدیران دبودجی دکموالی له کبله ()SMTپه برنامه کی ندی روزل شوی .



:دبودجی دکموالی له امله ( )۶ -۳ټولګی پوری ښوونکی دتدریس په موخه دریاضی لیک اولوست په برخه کی ندی
روزل شوی

 :۱دمرکز قالت اړوند ذکر شوی ښوونځی ،لکه (  ،اتم نمبر متوسطه ،نسوان رسالی متوسطه  ،د کاکړانو متوسط  ،خرواریانو ابتدائیه،
 ،لسم نمبر ابتدائیه ) دا هغه دولتی ښوونځی دی چی دولتی تعمیرونه نه لری زده کوونکو ښوونیز بهیر ئی ټکنی کړی.
 :۲دمرکز قالت اړوند ذکر شوی ښوونځی رسمی پرسونل نه لری او ټول کاری ټیم ئی په حق الزحمه مقرر شوی چی عبارت دی لکه
( کاکړان متوسطه  ،شهری نو ابتدائیه  ،لسم نمبر ابتدائیه  ،خاال لیسه ) چی دزده کړی بهیرته یی زیان اړولي .
 :۳دمرکزقالت هغه ښوونځی چی میزونو اوڅوکیوته ضرورت لری نوم لړ ئی په دی ډول ده ( ،اتم نمبر متوسطه ،نسوان رسالی
متوسطه  ،د کاکړانو متوسط  ،خرواریانو ابتدائیه ،سینک نمبر  ۳ابتدائیه  ،لسم نمبر ابتدائیه  ،ماللی متوسطه ښوونځی ) .
 :۴په مر کز قالت کښی( )۵ښوونځی لکه ( شیخ متی لیسه  ،ترنک لیسه  ،شاه مردان لیسه  ،سورغر چوڼی لیسه  ،بی بی خاال لیسه )
البراتوار لری چې مواد او امکانا ت یی کم دی چې په نورو ښوونځیو کښی هیڅ البراتواراو مواد شتون نلری.
 :۵دالبراتوار په برخه کی مسلکی ښوونکوته ضرورت لرو چی مسلکی ښوونکی نه لرو تر څو له البراتوار څخه سمه ګټه پورته کړو .
 :۶دمرکز قالت اکثره ښوونځی پاکواوبو ته الس رسی نه لری .
 : ۷دسپورت ( ورزش) په برخه کی دلوبغالو ( دلوبودمیدانونو ) نه شتون چی دسپورټ په برخه کښی زده کوونکی ګڼی ستونزی لری
د ښوونځیو نوم لړ په دی ډول ده (چهل دوختران لیسه ،اتم نمبر متوسطه ،نسوان رسالی متوسطه  ،د کاکړانو متوسط  ،شهری نو ابتدائیه
 ،خرواریانو ابتدائیه ،سینک نمبر  ۳ابتدائیه  ،لسم نمبر ابتدائیه) .
 :۸په مر کز قالت کښی  ۲۳بابه ابتدائیه ښوونځی د زده کوونکو پر مخ تړل شوی او تر اوسه د پوهنی ریاست نده بر یالی شوی چی
یادی ښوونځی په  ۱۳۱۱کال کی فعاله کړی.
 : ۱هغه ښوونځی چی ال اوس هم د زده کونکو پر مخ تړل شوی لیست شوی  ،او په ښوونځیو کی د اړتیا وړ کتابونو لست ددی را
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پور سره مل ده
آیا د ولسوالی دپوهنې آمریت ()DEDغوښتل شوي درسی او د ښوونکي الرښود کتابونه ترالسه کړي؟ که چیرته یې نه وی ترالسه
کړي ،المل یېروښانه کړئ؟
دمرکز قالت اړوند ښوونځیو ته د ښوونکو دالر ښود کتابونه لیږل شوی
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
دمرکز قالت د پوهنی آمریت اړوند ( )۲۶بابه ښوونځیو ته دښوونکو دالر ښود کتابونه رسیدلی دی او په روزمره تدریس کښی
ښوونکی استفاده تری کوی .
ولسوالی ته د درسی کتابونو د لیږدلو کړنالره څه ډول وه؟
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
دقالت ښار پړهنی آمر یت له خوا دپوهنی ریاست ته وړاندیز شوی دپوهنی ریاست اړوند نشراتو مدیریت تخواورته حواله ترتیب شوی
دضرورت وړکتابونه دقالت ښار دپوهنی اړوند آمریت ته انتقال شوی دی
آیا پدی برخه کې ترانسپورت یوه ستونزه وه؟
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
قالت ښار کی دترانسپورت کومه ستونزه نه وه
سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي المل شوی وي وښایاست؟
 ۲ د ښوونځیو لپاره د تعیمراتو نه شتون اکثره په کیرایی سرای کی زده کړی کوی ښوونیز چاپیر یال ئی مناسیب نده اما په
قالت ښار کی معیاری سرای نه لرو او دپوهنی ریاست د مجبور یت له لری کرایه کړی دی .
د پوهنې ریاست ته وړاندیزونه
دپوهنی ریاست باید دقال ښارپوهنی آمریت لپاره اداری ودانی رغول دپوهنی وزارت ته وړاندیز کړی
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه
 :۱دمر کز قالت دپوهنی آمریت لپاره یو ځانګری ودانی جوړول چی اوس مهال دپوهنی ریاست په یوه شعبه کی اداری چاری مخته
وړی .
 :۲د مرکز قالت دپوهنی آمریت لپاره دترانسپورټ اماده کول تر څو( ) ۲۶بابه ښوونځیو ته په ټاکلی وخت رسیدګی وشی .
 :۳دمرکز قالت اړوند ښوونځیو ښوونکی ټرینینګ کول تر څو مسلکی شی .
 :۴دمر کز قالت دپوهنی آمریت دنظارت ټیم ته ټرینینګونه دایره ول تر څو مسلکی شی او ښوونکو ته ښی مشوری او الر ښوونی
ورکړی .
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دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 : ۱دمزکز قالت اړوند (  )۵بابه ښوونځی رسمی تشکل نه لری او تول کاری تیم ئی په حق الزحمه مقرر شوی چی په دی ډول ئی یاد
اوری کیږی ( سلطان ملخی لیسه  ،کاکړان متوسطه  ،شهری ابتدائیه  ،خاال لیسه  ،او نسوان سینک ابدائیه ) باید رسمی تشکیل ئی زیات
شی .
 :۲دمرکز قالت دپوهنی آمریت به تشکیل کی اجرا ئیه نه لری باید تشکیل کی زیات شی .
 : ۳دمرکز قالت اړوند ښوونځیو کښی مسلکی ښوونکو ته ضرورت ده باید پوره شی .
 :۴دمرکز قالت اړوند ښوونځیو کی شب کاران او اجیرانو ته ضرورت ده چی ښوونځی ئی په تشکیل کی نه لری ،
چی ښه مثال ئی ( ماللی متوسطه  ،شهری نو ابتدائیه  ،نسوان سینک  ،او سینک نمبر  ۳ښوونځی )

 .۲زده کړو ته برابر السرسی:
عمومي موخه :اغیزمنو با کیفیته او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان ،ځوانان ،او لویان په ځانګړی ډول
نجونی او ښځی
برابر او هر اړخیز السرسی لری
دریم جدول:د برابر السرسی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی پرمختګ ښیی
شمیره

کلنی هدف

شاخصونه

0

په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر(نارینه)
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په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر(ښځینه)
دنویو تاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر
دنویو تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیر
دنویو تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیر
دهغه ښوونځیو شمیر چې نوی ودانی ورته جوړشوی دی
د اضافه جوړو شویو ټولګیو شمیر
دبیا رغول شویو ښوونځیو شمیر
دهغه ښوونځیو شمیرچی انګړدیوالونه ورته جوړشی
د اوبودنویو څاګانو کیندل شویو څاګانو شمیر
په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر
دهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ()school grantیې ترالسه کړی دي
د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر(نارینه )
دښځینه زده کونکو له پاره دچټکو زده کړو دنویو جوړشوی شویو ټولګیو شمیر
د چټکو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده کونکوشمیر
دچټکو زده کړو په ټولګیو کی د شامل شویو ښځینه زده کوونکوشمیر
نارینه زده کوونکو له پاره دسیمه ییزو زده کړو د جوړ و شویو ټولګیو شمیر
ښځینه زده کوونکو له پاره د سیمه یزو زده کړو دجوړوشویو ټولګیو شمیر

722
10
21
2
4
4
1
24
20
0
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20
10
0
0
0
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پرمختګ/السته
راوړنه
1744
1580
0
0
0
0
0
0
12
3
0
407
282
17
3
0
0
0

%توپیر
100
100

100
100
100
100
100
100

50
85
100

18
6
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70
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100
100
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دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده کوونکو شمیر

0

0
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21
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دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو ښځینه زده کوونکو شمیر
دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر
دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر
دسیمه ایزو زده کړو دهغو ټولګیو شمیرچی مرکزی ښوونځیو ته لیږدول شوی دی

0
0
0
0

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له سیمه اییزو زده کړو ټولګیو
څخه اصلي ښوونځیو ته لېږدول شوي دي.

څلورم جدول :ستونزی او وړاندیزونه
ستونزی او وړاندیزونه
ستونزی
: دبودجی دکموالی له امله ښوونځیوته احاطوی دیوالونه ندی رغول شوی.
: دبودجی دکموالی له امله ښوونځیوکی نول څاګانی ندی کیندل شوی.
 دمر کز قالت اړوند ښوونځیو کی د مسلکی ښوونکو نه شتون
 دښوونځیو د ښوونکو دظرفیت ټیټوالی .
 د ښوونځیو لپاره دتعمیراتو نه شتون .
 په ښوونځیو کی دپاکو اوبو کموالی
آیاکمکی وجهی ښوونځیو ته ویشل شویدی؟ که چیری ځواب نه وی الملونه یی واضح کړی.
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی
سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي المل شوی وي وښایاست؟
 – ۱د در سی کتابونو کمښت .
د پوهنې ریاست ته وړاندیزونه
دپوهنی ریاست باید دقالت ښارپوهنی آمریت اړوند ښوونځیو دڅارنی لپاره دترانسپور تشیتن وړاندیز دپوهنی وزارت وړاندیز کړی
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
دپوهنی ریاست باید ټول درسی مواد برابر کړی ترڅو تدریسی بهیر چټکی شی.
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د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه
 :۱دمر کز قالت دپوهنی آمریت لپاره یو ځانګری ودانی جوړول چی اوس مهال دپوهنی ریاست کی یوه شعبه کی اداری چاری مخته
وړی .
 :۲د مرکز قالت دپوهنی آمریت لپاره دترانسپورټ اماده کول تر څو ښوونځیو ته په ټاکلی وخت رسیدګی وشی .
دمر کز قالت دپوهنی آمریت اړوند ښوونځیو ته دتعمیراتو جوړول .
 ۴دمرکز قالت اړوند ښوونځیو ښوونکی ټرینینګ کول تر څو مسلکی شی .
 :۵دمر کز قالت دپوهنی آمریت دنظارت ټیم ته ټرینینګونه دایره ول تر څو مسلکی شی او ښوونکو ته ښی مشوری او الر ښوونی
ورکړی .
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی

 .۳روڼ او اغیزمن مدیریت
عمومی موخه :دبا کیفیته او برابر ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن روڼ او
ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا
پنځم جدول:د شفاف او اغیزمن مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی پرمختګ ښیی.
کلنی

پرمختګ/الست

هدف

ه راوړنه

1

د څارلشویو ښونوځیو شمیر

28

24

14

2

دچمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو رپوټونو شمیر

223

21

91

3

د نارینه او ښځینه ښوونکو شمېر چې اړوند ښوونځیو او یا هم نږدې ښوونځیو ته
بیاځلیتوظیف شوي وي.
د مسلکیمضمونونوپر بنسټ د بیا ځلي توظیف شویو ښوونکو شمیر

1

1

100

00

8

27

5

د نویو ګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر

091

1

100

6

د نویو ګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر

41

1

100

9

دښوونکو د حاضرۍ (سوبتیا )سلنه

011%

35%

5

8

دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو اداري شوراګانو شمیر

8

4

50

3

د ښوونځیو لپاره د چمتو شویو پراختیایي پالنونو()SIPشمیر

24

1

100

01

د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر

011

55

45

00

د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر چې د شوراګانو،جوماتونو ،لویو غونډو او
کلیو له الرې ترسره شوي دي.

011

1

011

شمیره

4

شاخصونه

10

توپیر%

شپږم جدول :ستونزی او وړاندیزونه
ستونزی او وړاندیزونه
ستونزی


 :داچی دښوونکواستخدام په والیاتو کی درئیسانو صالحیت ندی نوپه همدی اساس نارینه اوښځینه ښوونکی ندی
استخدام شوی.

آیا دښوونکو غیرحاضری یوه ستونزه وه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 ۱ـ د ښوونکو غیر حاضری ترټولو لویه ستونزه ده ځکه تدریسی نصاب ورسته پاتی کیږی د ښوونکی کاری پالن بی ارزښته
کیږی او دزده کوونکو په تدریسی بهیر کی ځنډ او خنډ رامنځ ته کیږی .
سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي المل شوی وي وښایاست؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیزونه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 :۱دمرکز قالت اړوند ښوونځیو لپاره د تعمیراتو جوړول هغه ښوونځی چی دولتی تعمیر نه لری په دی ډول دی ( کاکړانو
متوسطه  ،سینک نمبر ۳ابتدائیه ،اتم نمبر متوسطه  ،ماللی متوسطه  ،رسالی متوسطه خروار یانو متوسطه .
 :۲دمرکز قالت اړوند ښوونځیو درسمی تشکیل پوره کول.
 :۳دمرکزقالت د ذکر شوی (اتم نمبر متوسطه ،نسوان رسالی متوسطه  ،د کاکړانو متوسط  ،خرواریانو ابتدائیه ،نسوان سینک
ابتدائیه  ،سینک نمبر  ۳ابتدائیه  ،لسم نمبر ابتدائیه) .
 :۴د مرکز قالت اړوند ښوونځیو لپاره د البراتوار جوړول.
.
 :۵دمرکز قالت دوه بابه ښوونځی پاکواوبو ته الس رسی نه لری لکه چهل دوختران لیسه  ،اووم نمبر متوسطه .
د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 : ۱د مرکز قالت اړوند ښوونځیو لپاره دتعمیراتو جوړول.
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