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 د ولسوالی په کچه عمومی معلومات

 الف. د ولسوالی نوم اطغر

 ړو د ښوونځیو شمیر د جنسیت په اساسزده ک يعموم  کې د  ب. په ولسوالی

 د نارینه ښوونځیو شمیر 7

 د ښځینه ښونځیو شمیر 0

 دمختلط یا ګډ ښوونځیو شمیر 0

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

 دلومړنیو ښوونځیو شمیر 5

 منځنی دوری د ښوونځیو شمیرد  1

 د ښوونځیو شمیر د لیسی دوری 1

 کې د عمومی زده کړو د زده کوونکو شمیر د جنسیت په اساس  د: په ولسوالی

 د نارینه   زده کوونکو شمیر 1952

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 0

ه: په ولسوالی کی ددایمی  

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره

غیر حاضرو زده دنارینه دایمی  0

 کوونکو شمیر

د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده  0

 کوونکو شمیر

 و:جغرافیائي معلومات

 وکلیو شمیرتولسوالی ته د  نژدی پر 6

 د لری پرتوکلیو شمیر 60

 ز: امنیتی وضعیت

په ولسوالی  کې د تړل شوو ښوونځیو  0

 شمیر 

 دو الملونه یېید تړل ک تشکیل نشتوند سیمې د خلکو د معارف سره نه همکاری او د رسمی 

دښوونځیو په تړل کیدو سره ماشومان دتعلیم له ستر نعمت څخه بی برخی دی اوتړل 

 شوی ښوونځی رسمی معلمان نه لری

د تړل شویو ښوونځیود ښوونکو او 

 زده کوونکو وضعیت 

رو مخوڅرنګه چې نوموړی ولسوالي له ډېر پخوا څخه سقوط کړي نو د سیمي او قومی 

یو ځل بیا د پوهنې بهیر پیل شو نو  کیه ش کال 1397په واسطه او منځګړیتوب په 

 ستاسو ته پوره واضحه ده چې امنیتي پیښې به زیاتې او د پوهنې بهیر یې تکنی کړی

کې  د امنیتی پیښیو شمیرپه ولسوالی

 چی تعلیمی آسانتیاوی ګواښي

 د کړنو لنډیز:

دابرخه  د راپور تر تکمیلولو وروسته باید بشپړه شي، او الزمه ده چې دپام وړ السته راوړنې او ستونزې چې د لیکوال لپاره یادونه: 

 پاڼی پوری(. ۲-۱دراپور ورکولو په موده کې د الندې برخوپه پام کې نیولو سره په ګوته شي) د 

 کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت په برخه کې عمده السته راوړنې. په ولسوالی .1

 شوی دیویشل درسی کتابونه زده کوونکو ته  ټوکه (3250کال کی ) 1398تیرپه 

 ټولو ښوونځیو ته د برابر السرسي په برخه کې عمده السته راوړنې کې په ولسوالی2:
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تنه (1952چی ټول زده کوونکی )وده کونکی ښوونځیو ته جذب کړزتنه نارینه  318)(ش کال کې مو وکوالی شول چې ه1398په 

 یادولو وړ ده چی داټول زده کوونکی نارینه دی. کیږی نارینه 

 کې د اغیزمن اوشفاف مدیریت  په برخه کې عمده السته راوړنې. په ولسوالی3:

 ښوونځیو له درسی یهیر څخه څارنه او د نمونوی درس وړاندې کول(7)دنظارت ټیم د 

 نکو او د ښوونکو د حاضرۍ کنترولوده کوزد 

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

 کیفیت او مرتبط والی

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

یساتو ساره باه د ټاولنیزې سا متیا او آرامتیاا لپااره چمتاو او پاه داخلاي او نړیوالاو لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې وناډې پاه اخ

 بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي

 لمړی جدول: دکیفیت او مرتبط والی په برخه کې پ ن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیی

 %توپیر
ه پرمختګ/الست

 راوړنه

کلنۍ 

 موخه
 شماره شاخصونه

ونو شمیرد والیت له خواولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او  دښوونکې د الرښود کتاب 4000 3250 19  1 

 2 ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر  4000 3250 19

100 
دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي وسایلو  5 0

 دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

100 
مضموني زده  ( لهTTCو)دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون 10 0

 کړوڅخه برخمن شوي دي

4 

 5 د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر  10 0 100

 6 روزل شوي دي دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د م تړ او الرښونې په موخه 8 2 75

80 
دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د م تړپه موخه ترسره  50 10

 شوي دي

7 

100 
په ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې او ظرفیت لوړوالی په  42 0

 موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي)آزمایشي ښوونځي(

8 

 9 په برنامه کې روزل شوي دي SMTد  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  14 0 100

100 
ټولګی پوری د تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 52 0

 په برخه کې روزل شوي دي.

10 

 دوهم جدول:ستونزي او وړاندیزونه:

 ستونزي
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( غوښتل شوي درسی او د ښوونکي الرښود کتابونه ترالسه کړي؟ که چیرته یې نه وی ترالسه DEDآیا د ولسوالی دپوهنې آمریت )

 کړي، المل یې روښانه کړئ؟

 تکمیل کړی: DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 ۱-د ښونکو د الرښود کتابونو د کمبود> 

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

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

 روزل شوی

 ولسوالی ته د درسی کتابونو د لیږدلو کړن ره څه ډول وه؟

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

خواورته حواله ترتیب ه خوادزابل دپوهنی ریاست ته وړاندیز شوی دپوهنی ریاست نشراتومدیر یت له لداطغر ولسوالی دپوهنی آمریت 

 شوی ده او ولسوالی ته درسی کتابونه انتقال شوی.

 آیا پدی برخه کې ترانسپورت یوه ستونزه وه؟

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 بلکی د محلی ترانسپورت څخه په استفاده دی انتقال شول  نه دکتابونو انتقال کومه ستونزی نه وه

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

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

 د مسلکی ښوونکو نشتون

 معاش تراوسه ندی ترالسه کړی ښوونکودی انکشافی قرارداکال دش  ه۱۳۳۱اجرا کیدل چې ددښوونکو د معاش په وخت سره نه 

 نګونو ته ضرورت لریه لرونکی چې زیاتو الرښونو او ترنزموږ زیاتره ښوونکی تر دولسم کښه درج

 د عامه پوهاوی نشتون

وړاندیزونهد پوهنې ریاست  ته   

 تکمیل کړی: DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

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

 کوو تر څو د ستونزې ته پوره پاملرنه وکړیوړاندیز 

داچی داطغر دپوهنی آمریت دآمراواداری کارمندانو ،خدماتی کارکوونکو ،دښوونځیو دښوونکو اوخدماتی کارکوونکو نشتون دپوهنی 

 راکړی  وزارت باید داطغر ولسوالی دپوهنی آمریت دآمر ،اداری اوخدماتی کارکوونکو په ګدون دښوونځیو لپاره رسمی تشکیل

 . زده کړو ته برابر السرسی:۲

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

 ښځی 

 برابر او هر اړخیز السرسی لری 
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 پرمختګ ښیید برابر السرسی په برخه کې پ ن شوي شاخصونه او دهغوی  دریم جدول:

ه پرمختګ/الست %توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)نارینه( 500 318 36

 2 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)ښځینه( 200 20 90

 3 دنویو تاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر 7 0 100

 4 تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیردنویو  0 0 100

 5 دنویو تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیر 0 0 100

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

 7 اضافه  جوړو شویو ټولګیو شمیر د  0 0 100

 8 دبیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 0 0 100

 9 دهغه ښوونځیو شمیرچی انګړدیوالونه ورته جوړشی  0 0 100

 11 اوبودنویو څاګانو کیندل شویو څاګانو شمیرد  0 0 100

 11 په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر 0 0 100

 12 يترالسه کړی د (یېschool grantدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ) 0 0 100

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

 14 دښځینه زده کونکو له پاره دچټکو زده کړو دنویو جوړشوی شویو ټولګیو شمیر 0 0 100

 15 چټکو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده کونکوشمیرد   0 0 100

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

 17 نارینه زده کوونکو له پاره دسیمه ییزو زده کړو د جوړ و شویو ټولګیو شمیر  0 0 100

 18 ښځینه زده کوونکو له پاره د سیمه یزو زده کړو دجوړوشویو ټولګیو شمیر 0 0 100

 19 ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده کوونکو شمیردسیمه ایزو زده کړو په  0 0 100

 21 دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو ښځینه زده کوونکو شمیر 0 0 100

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

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

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

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

 ښوونځیو ته لیږدول شوی دی 

24 

 څلورم جدول: ستونزی او وړاندیزونه

 ستونزی او وړاندیزونه

 .دبودجی دکموالی له امله دښوونځیو لپاره ودانی ندی رغول شوی: 

 ځواب نه وی الملونه یی واضح کړی.چیری که  آیاکمکی وجهی ښوونځیو ته ویشل شویدی؟

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا
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 د مخنیوي  المل شوی وي وښایاست؟ سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو

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

 تطبیق په برخه او همداسې نو... دمث  د درسی پ ن 

 د پوهنې ریاست  ته وړاندیزونه

 تکمیل کړی:DEDآمریت یادابرخه باید د پوهنې 

توګه پ ن او تطبیق کړي نو د څرنګه چې د پوهنې ریاست په مرکز ق ت کې د پوهنې په برخه کې دعامه پوهاوي پروګرامونه په ښه 

ولسوالی دپوهنې امریت هم د نوموړو پروګرامونو د تطبیق غوښتنه کوي.ترڅو د پوهنې سره د خلکومینه زیاته شی اوخپل او  اطغر

 الدونه ښوونځیوته ولیږی

 د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

،خدماتی کارکوونکو ،دښوونځیو دښوونکو اوخدماتی کارکوونکو نشتون دپوهنی آمریت دآمراواداری کارمندانو ولسوالی داطغر 

دپوهنی وزارت باید داطغر ولسوالی دپوهنی آمریت دآمر ،داداری اوخدماتی کارکوونکو په ګدون دښوونځیو لپاره رسمی تشکیل 

 .راکړی

ه فضا کې درس لولی نو ستاسو له محترم مقام ولسوالی د پوهنې امریت اړوند ټول مکاتب تعمیر نلری او شاګردان یې په اذاد د اطغر

 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 ځوعمومی موخه: 

 مدیریت پراختیا او پیاوړتیا 

 .د شفاف او اغیزمن مدیریت په برخه کې پ ن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښییپنځم جدول:

٪توپیر تپرمختګ/الس 

 ه راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 څارلشویو ښونوځیو شمیرد  7 7 0

 2 دچمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو رپوټونو شمیر 10 10 0

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

 ښوونځیو ته بیاځلیتوظیف شوي وي.
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 4 شویو ښوونکو شمیر د مسلکیمضمونونوپر بنسټ د بیا ځلي توظیف 0 0 100

 5 د نویو ګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر 0 0 100

 6 د نویو ګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر 0 0 100

 7 دښوونکو د حاضرۍ )سوبتیا (سلنه 100% 98% 2

 8 دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو اداري شوراګانو شمیر 7 0 100
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 9 (شمیرSIPشویو پراختیایي پ نونو)د ښوونځیو لپاره د چمتو  0 0 100

 11 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 3 0 100

د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر چې د شوراګانو،جوماتونو، لویو  70 0 100

 غونډو او کلیو له الرې ترسره شوي دي.
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 شپږم جدول: ستونزی او وړاندیزونه

 ستونزی او وړاندیزونه

 ستونزی

 .دبودجی دکموالی له امله دشوراګانو غړی ندی روزل شوی: 

 آیا دښوونکو غیرحاضری یوه ستونزه وه 

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

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

 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

پوهنې ریاست  ته وړاندیزونهد   

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 د عامه پوهاوی په برخه کې باید پروګرامونه تطبیق  شی

 د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

کارکوونکو ،دښوونځیو دښوونکو اوخدماتی کارکوونکو نشتون دپوهنی آمریت دآمراواداری کارمندانو ،خدماتی ولسوالی داطغر 

دپوهنی وزارت باید داطغر ولسوالی دپوهنی آمریت دآمر ،داداری اوخدماتی کارکوونکو په ګدون دښوونځیو لپاره رسمی تشکیل 

 .راکړی

 


