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 عمومی معلوماتپه کچه  ولسوالید 

 نوم ولسوالیالف. د  شینکی

 ښوونځیو شمیر د جنسیت په اساسړو د زده ک يعموم  د  کې ولسوالی. په ب

 ښوونځیو شمیرد نارینه  7

 ښونځیو شمیر ښځینهد  0

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 0

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  ي دنوعیت له مخیک ولسوالی: په ج

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 6

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  0

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  1

 وونکو شمیر د جنسیت په اساس کړو د زده کزده عمومی د  کې ولسوالیپه د: 

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  1224

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 0

په ولسوالی کی ددایمی ه:  

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره

دایمی غیر حاضرو زده دنارینه  417

 کوونکو شمیر

د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده  0

 کوونکو شمیر

 معلومات جغرافیائيو:

 کلیووپرتنژدی  د  تهولسوالی  8

 شمیر

 شمیر کلیوتولری پرد  75

 امنیتی وضعیتز: 

د تړل شوو  ېک  ولسوالیپه  1

 ښوونځیو شمیر 

 ېدو الملونه یکید تړل  نشتون رسمی تشکیله نه همکاری او د د سیمې د خلکو د معارف سر

قراردادونه یې فسخه زده کونکي تراوسه بې سرنوشته دی او ښوونکي یې قراردای وو جې 

 شویدی

د ښوونکو او د تړل شویو ښوونځیو

 زده کوونکو وضعیت 

 کومه امنیتی ستونزه نشته

 

 

 

 ولسوالید امنیتی پیښیو شمیرپه 

 چی تعلیمی آسانتیاوی ګواښي کې

 ډیز:لند کړنو 

 چېې او ستونز ېدپام وړ السته راوړن ېچ ده الزمه، او شي هد راپور تر تکمیلولو وروسته باید بشپړ د لیکوال لپاره یادونه: دابرخه 

 پاڼی پوری(. ۲-۱) د نیولو سره په ګوته شي کېپه پام برخو ېد الند ېپه موده ک راپور ورکولود

 .ېالسته راوړن عمده کېفیت په برخه کید ټولو ښوونځیو د  کې ولسوالیپه  .1

 .(بابه ښوونځیوته ودانی جوړی شوی دی3کال کی )1398په 
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 شوی دیویشل ریاست ته او ښوونځیوته  کتابونه دپوهنی ټوکه (700)

 ېالسته راوړن عمده کېپه برخه  يالسرس ټولو ښوونځیو ته د برابر کې ولسوالیپه  .2

په دولسوالی کی ټول زده کوونکی تنه نارینه ذده کونکی ښوونځیو ته جذب کړو 150هش کال کې مو وکوالی شول چې  1398په 

 ده چی ټول زده کوونکی نارینه دی ( تنه دی دیادولو وړ1224)

 .ېالسته راوړن عمده کېاوشفاف مدیریت  په برخه  د اغیزمن کې ولسوالیپه  .3

 یر څخه څارنه او د نمونوی درس وړاندې کولهب ټیم د ټولو ښوونځیو له درسی ی څارنید

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

 کیفیت او مرتبط والی -１

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیااوی او ارزښاتونه چاې د یاو تولیادوونکي، جاوړ او دناده پیژنادونکي هیاواد وال :عمومی موخه

داخلاي او نړیوالاو  لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې وناډې پاه اخیساتو ساره باه د ټاولنیزې ساومتیا او آرامتیاا لپااره چمتاو او پاه

 بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي

 ي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښییپون شودکیفیت او مرتبط والی په برخه کې  :لمړی جدول

٪توپیر  
/السته راوړنهپرمختګ ونهشاخص کلنۍ موخه   شماره 

درسی  ته د ویشل شویوولسوالیو له خوا والیتد  0 800 0

 کتابونو شمیر الرښود د  کېښوونداو  

۱ 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې  1500 800 46

 دالرښود کتابونو شمیر 

2 

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت  20 0 100

کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي وسایلو 

 دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

روزنې په  دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د 20 0 100

مضموني زده کړوڅخه  ( لهTTCو)مرکزون

 برخمن شوي دي

4 

د مضمون دمحتویاتو اړوند د ترسره شویو  3 0 100

 تریننګونو شمیر 

5 

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د  7 0 100

 موتړ او الرښونې په موخه روزل شوي دي

6 

چې  دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر 25 15 40

 د ښوونکو د موتړپه موخه ترسره شوي دي

7 

پهښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د  35 0 100

او ظرفیت لوړوالی په  ښوونکو د الرښونې

آزمایشي موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي)

 ښوونځي(

8 
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د  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر  9 0 100

 په برنامه کې روزل شوي دي SMTچې د 

9 

ټولګی پوری د  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 10 0 100

تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست په 

 برخه کې روزل شوي دي.

10 

 او وړاندیزونه: :ستونزيدوهم جدول

 ستونزي

 (دښوونځیو اداری پرسونل دSMT. په برنامه کی دبودجی دکموالی له کبله ندی روزل شوی) 

   ټولګی پوری ښوونکی دبودجی دکموالی له امله دریاضی لیک اولوست په برخه کی ندی روزل شوی.3-6له 

، کتابونه ترالسه کړي؟ که چیرته یې نه وی ترالسه کړيالرښود  کيښوون د درسی او غوښتل شوي(DEDد ولسوالی دپوهنې آمریت )آیا

 ؟روښانه کړئیې المل

 :تکمیل کړیDEDیا آمریتبرخه باید د پوهنې دا

 دشینکی ولسوالی دپوهنی آمریت ته ټول دضرورت وړ کتابونه چی دپوهنی په ریاست کی موجود وو انتقال شوی دی.

 ؟هڅه ډول و لیږدلو کړنورهته د درسی کتابونو د  ولسوالی

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

کیږی دپوهنی ریاست اړوند نشراتو مدیریت لخواورته حواله ترتیب کیږی چی  دولسوالی دپوهنی آمریت لخوادپوهنی ریاست وړاندیز

 لیږی.ل  اړتیاوړکتابونه ولسوالی دپوهنی آمریت ته انتقا

 ؟ترانسپورت یوه ستونزه وه کېآیا پدی برخه 

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 شینکی ولسوالی ته ترانسپور کومه جدی ستونزه نه وه

 وښایاست؟ مخنیوي  المل شوی وي دد السته راوړنو  چېنورې ستونزې سربیره په یادو شوو ستونزو 

 ده کړې کوی چې د موسمی تغیراتو په راتلو سره درسی بهیر ټکنی کویزده کونکی په اذاده فضا کې زد ښوونځیو د ودانیو نشتون چې 

 د مسلکی ښوونکو نشتون

 ش انکشافی قراردادونو معاش تراوسه ندی ترالسه کړی ه1397دښوونکو د معاش په وخت سره نه اجرا کیدل چې د 

 زموږ زیاتره ښوونکی تر دولسم کښه درجه لرونکی چې زیاتو الرښونو او ترینینګونو ته ضرورت لری

 د عامه پوهاوی نشتون

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 دپوهنی ریاست باید دشینکی ولسوالی دپوهنی آمریت لپاره یو اداری تعمیر دپوهنی وزارت ته وړاندیز کړی

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  
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 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

کتابونود کمښت ستونزه یوه عمده ستونزه ګڼل کیږي نو د پوهنې وزارت محترم مقام ته څرنګه  چې په عام ډول سره په زابل والیت کې د 

 وړاندیز کوو تر څو د ستونزې ته پوره پاملرنه وکړی

د پوهنې امریت اړ وند ټول ښوونکی قراردادی  دی نو ستاسو له محترم مقام څخه هیله لرو تر څو دقراردادی ښوونکو تشکیل  شینکید 

 تشکیل  واړویراته په زسمی 

 السرسی: برابرزده کړو ته .۲

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

 ښځی 

 برابر او هر اړخیز السرسی لری 

 په برخه کې پون شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیی د برابر السرسیجدول: ریمد

٪توپیر /السته پرمختګ 

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)نارینه( 400 150 62

 2 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)ښځینه( 0 0 100

 3 نارینه ښوونځیو شمیردنویو تاسیس شویو  6 0 100

 4 دنویو تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیر 0 0 100

 5 دنویو تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیر 1 0 100

 6 نوی ودانی ورته جوړشوی دی دهغه ښوونځیو شمیر چې  3 0 100

 7 اضافه  جوړو شویو ټولګیو شمیر د  3 0 100

 8 دبیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 3 2 33

 9 دهغه ښوونځیو شمیرچی انګړدیوالونه ورته جوړشی  0 0 100

 10 اوبودنویو څاګانو کیندل شویو څاګانو شمیرد  20 0 100

 11 په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر 10 0 100

 (یېschool grantدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ) 250 0 100

 يترالسه کړی د

12 

 13 (نارینه زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر) د چټکو 100 0 100

دښځینه زده کونکو له پاره دچټکو زده کړو دنویو جوړشوی شویو  25 0 100

 ټولګیو شمیر

14 

چټکو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده د   8 0 100

 کونکوشمیر

15 

دچټکو زده کړو په ټولګیو کی د شامل شویو ښځینه زده  500 0 100

 کوونکوشمیر 

16 

نارینه زده کوونکو له پاره دسیمه ییزو زده کړو د جوړ و شویو  150 0 100

 ټولګیو شمیر 

17 

ښځینه زده کوونکو له پاره د سیمه یزو زده کړو دجوړوشویو  40 0 100

 ټولګیو شمیر

18 
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په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده  دسیمه ایزو زده کړو 20 0 100

 کوونکو شمیر

19 

دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو ښځینه زده  19 0 100

 کوونکو شمیر

20 

 21 دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر 0 0 100

 22 ښځینه ښوونکو شمیر دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو 0 0 100

دسیمه ایزو زده کړو دهغو ټولګیو شمیرچی مرکزی ښوونځیو ته لیږدول  0 0 100

 شوی دی 

23 

دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چی له سیمه اییزو زده کړو ټولګیو  0 0 100

 څخه اصلی ښوونځیو ته لیږدول شوی دی 

24 

 

 ستونزی او وړاندیزونه څلورم جدول:

 ستونزی او وړاندیزونه

 . دبودجی دکموالی له امله دښوونځیولپاره احاطوی دیوالونه ندی رغول شوی 

 . دبودجی دکموالی له امله دښوونځیولپاره نوی څاګانی  کیندل  شوی 

 که چیری ځواب نه وی الملونه یی واضح کړی. ؟کمکی وجهی ښوونځیو ته ویشل شویدیآیا

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

تراسه پورې په نوموړې ولسوالی کې د پوهنې په اړه د خلکو پوهاوی او لید کم دی نو لومړی باید په عامه پوهای په برخه کې کار 

 وشی

 سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي  المل شوی وي وښایاست؟

تعلیمی کال په تیریدو یې قراردادونه تمدید اویا جدیدالتقرر کیږی چې یو لړ ستونزې را پیدا کوی د قرادادی ښوونکو استخدام چې د هر 

 مثو د درسی په پون په تطبیق په برخه او همداسې نو...

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 

 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 تکمیل کړی:DEDباید د پوهنې آمریت یادابرخه 

اده فضا کې درس لولی نو ستاسو له محترم مقام زولسوالی د پوهنې امریت اړوند ټول مکاتب تعمیر نلری او شاګردان یې په ا شینکید 

 څخه هیله کوو چې د نوموړو ښوونځیو تعمیرونه منظور او ورغوی

 . روڼ او اغیزمن مدیریت۳

اب ویونکی دبا کیفیته  او برابر ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن روڼ او ځو: عمومی موخه

 مدیریت پراختیا اوپیاوړتیا 
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 .د شفاف او اغیزمن مدیریت په برخه کې پون شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښییجدول: پنځم

٪توپیر پرمختګ/السته  

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 څارلشویو ښونوځیو شمیرد  7 18 0

 2 دچمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو رپوټونو شمیر 16 13 19

د نارینه او ښځینه ښوونکو شمېر چې اړوند ښوونځیو او یا  0 0 100

 هم نږدې ښوونځیو ته بیاځلیتوظیف شوي وي.

3 

توظیف شویو د مسلکیمضمونونوپر بنسټ د بیا ځلي  0 0 100

 ښوونکو شمیر

4 

 5 د نویو ګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر 33 33 0

 6 د نویو ګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر 0 0 100

 7 دښوونکو د حاضرۍ )سوبتیا (سلنه 100% 95% 5

دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو اداري شوراګانو  7 4 43

 شمیر

8 

چمتو شویو پراختیایي د ښوونځیو لپاره د  7 0 100

 (شمیرSIPپونونو)
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 10 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 25 0 100

د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر چې د  7 0 100

شوراګانو،جوماتونو، لویو غونډو او کلیو له الرې ترسره 

 شوي دي.
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 جدول: ستونزی او وړاندیزونه پږمش

او وړاندیزونه ستونزی  

 ستونزی

 . دبودجی دکموالی له امله دشوراګانو غړی ندی روزل شوی 

 آیا دښوونکو غیرحاضری یوه ستونزه وه 

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

ولسوالی کې د ښوونکود غیری حاضری ستونزه کمه وه ځکه چې ټول ښوونکی قراردادی وو اود قراردادونو ډول  یې  شینکینه په 

 دا و په ساعت یې حق الزحمه ورکول کیده

 سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي  المل شوی وي وښایاست؟

 د قراردادی ښوونکو استخدام

ته وړاندیزونه ریاست   پوهنېد   

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 د عامه پوهاوی په برخه کې باید پروګرامونه تطبیق  شی

وزارت ته وړاندیزونه  د پوهنې  
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 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 تشکیل راکړی تر څومو دتشکیل ستونزه حل شیاره په کاپی اندازه دشینکی ولسوالی ښوونخیو لپپوهنی وزارت باید 

 


