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 د ولسوالی په کچه عمومی معلومات

 الف. د ولسوالی نوم میدان ځاځي

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

 د نارینه ښوونځیو شمیر 43

 ښونځیو شمیرد ښځینه  8

 دمختلط یا ګډ ښوونځیو شمیر 1

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

 دلومړنیو ښوونځیو شمیر 52

 د منځنی دوری د ښوونځیو شمیر 7

 د ښوونځیو شمیر د لیسی دوری 11

 اساسکې د عمومی زده کړو د زده کوونکو شمیر د جنسیت په  د: په ولسوالی

 د نارینه   زده کوونکو شمیر 0441

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 6183

ه: په ولسوالی کی ددایمی غیرحاضرو  

 زده کوونکو شمیره

دنارینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو  5540

 شمیر

د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو  1870

 شمیر

 و:جغرافیائي معلومات

 وکلیو شمیرتپرولسوالی ته د  نژدی  6

 د لری پرتوکلیو شمیر 110

 ز: امنیتی وضعیت

په ولسوالی  کې د تړل شوو ښوونځیو  نلري

 شمیر 

 نلري

 

 

 دو الملونه یېید تړل ک

 نلري

 

 

د تړل شویو ښوونځیود ښوونکو او زده 

 کوونکو وضعیت 

کې چی  د امنیتی پیښیو شمیرپه ولسوالی نلري

 تعلیمی آسانتیاوی ګواښي
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 د کړنو لنډیز

 د کیفیت او تړاو په برخه کې مهمې او کلیدي السته راوړنې: .1

کتابونه توزیع کړو ټوکه ( 48675وه  چی )پالندا کال کی دیو پرمخ تللی اوباکیفیته متوازن معارف دجوړولوپه برخه کی زموږ۸۳۳۱په 

 کتابونه نه دی راکړل شوی . دالرښود اوښوونکو زیع کړهتوټول مواو  راکړل شو( کتابونه 56535)تهنږهو له دی جملی نه مو

 تنه کیږی استخدام شوی دی. 12ښځینه چی ټول  2نارینه او  10چی  

 د انډولیز السرسی په برخه کې مهمې او کلیدي السته راوړنې: .2

با دوه ویشت  او ، دهجوړه شوی ودانۍ په اساسي ډول سره  یښوونځ یوه د د یادې ولسوالۍ خواه قرآ برنامې لد پوهنې وزارت د ا

 .جوړ شوی دی اوشپږشپیته مبرزونه ښونځی ته دیوار احاطه سره یو او له دی نځیو ته څاه ګانی جوړیښو هب

په جوړېدو سره  هغه زده کوونکو چې په آزاده هوا کې یې زده کړې کولې د یوه مصؤن او منظم  ښوونځی باب یوچې د پورته 

 درسي چاپیریال څخه برخمن شویدي.

چی له دی سره  بیا رغول شوی دی ښونځی دوه او او شپږشپیته مبرزونه څاه ګانی دیواراحاطه ، دوه ویشت ښونځی یوو همدارنګه ا

 .   هغه بنیادی مشکل تر یو حده حل شوی دی ډیرو ذده کونکو د

 زمن، روڼ او ځواب ویوونکی مدیریتیآغ .3

بابه ښوونځیو څخه په منظم او  43مالي کال په جریان کې د تعلیمي څارنې د غړو لخوا څخه د عمومي زده کړو د  ټول  1398د 

همدارنګه د څارنې رپوټونه یې د راپور د طرزالعمل مطابق اړونده اداراتو ته وړاندې  یي ډول سره څارنه ترسره شوېده  دوره

سره له یوه پلوه د ښوونیز بهیر پیاوړی شوی او له بله پلوه د ښوونیزه بهیر ستونزې په  شویدي، چې د پورته څارنو په ترسره کولو

ی عامه پوهاوی هم او په ټولو ښونځیو کښونځی دپاره شورا جوړی شوی  او د یوه خپل وخت سره د رهبرۍ سره شریک شویدي

 ترسره شوی دی  

 بنسټ  پرمختګ او السته راوړنېد پوهنې وزارت  د درېیم ملي ستراتیژیک پالن د عرصو پر 

 . کیفیت او تړاو1

زده کوونکي به په ټولو کچو کې پوهه، مهارتونه، چلندونه او ارزښتونه چې د یو سالم، مسؤلیت منونکي، رشید، او تولیدونکي ټولیزه موخه:

اخیستنې او ګډون لپاره چمتو او په کورنیو او زمنې ونډې یوګړي لپاره اړین دي ترالسه کړي او دوئ به د ټولنیزې هوساینې په بهیر کې د آغ

 نړیوالو بازارونو کې به د خوندي او دوامداره دندې لپاره سمبال او تیار شي.

 ښیئ. پرمختګجدول: د کیفیت او تړاو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د هغو  ۸

٪توپیر  
 شماره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه

د والیت له خواولسوالیو ته د ویشل شویو درسی  48675 56535 ٪۶۴

 د الرښود کتابونو شمیر  او  دښوونکې

1 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې  48675 56535 ٪۶۴

 دالرښود کتابونو شمیر 

2 
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دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت  20 0 ۸۰۰۴

کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي وسایلو 

 لپاره روزل شوي ديدکارولو 

3 

دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په  0 1 0

مضموني زده  ( لهTTCو)مرکزون

 کړوڅخهبرخمن شوي دي

4 

د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو  2 2 0

 تریننګونو شمیر 

5 

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د  43 43 0

 مالتړ او الرښونې په موخه روزل شوي دي

6 

دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې  43 43 0

 د ښوونکو د مالتړپه موخه ترسره شوي دي

7 

په ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د  0 1 0

ښوونکو د الرښونې او ظرفیت لوړوالی په 

موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي)آزمایشي 

 ښوونځي(

8 

د  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر  1 1 1

 په برنامه کې روزل شوي دي SMTچې د 

9 

ټولګی پوری د  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 20 20 1

تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست په 

 برخه کې روزل شوي دي.

10 

 جدول:ستونزې او وړاندیزونه

 ستونزي

 

  د زده کوونکو په اندازه درسي کتابونه د یادې ولسوالۍ د پوهنې آمریت په واک کې ندي ورکړل شوي. ولسوالی ځاځی میداند 

  د پراخ مساحت درلودونکې ده  او درسي کتابونو او قرطاسیو د انتقال لپاره  هېڅ ترانسپورتي  ولسوالی ځاځی میدانڅرنګه چې

 وسایل په واک کې نلري.

 

  ښوونکو د سویه لوړونې لپاره د بودیجې نشتون.د عمومي زده کړو برنامې د 

 نور مشکالت:

  هو د ترانسپورټ به برخه کی ستونزه موجوده ده او هغه دا ده چی کوم شخص سره چی قرارداد  شوی دی هغه  ته  د وزارت

 کیږی.له خوا پیسی په وخت  نه  ورکړل کیږی نو له دی امله هم زیاتره وخت  کتابونه توزیع د زنډ المل 

 .او ساینسی مضامین کتابونه دا څو کاله کیږی چی بالکل راعلی نه دی 

ریاست  ته وړاندیزونه د پوهنې  

  وړاندیز کوو، پوهنې  ریاست  باید پو هنې آمریتونو  ته د کتابونو  د لېږدولو   لپاره د ټرانسپورت ترتیب ونیسې  تر څو په

 .شفاف  ډول  انتقال شي

  ولسوالۍ د زده کوونکو د تعداد په نظر کې نیولو سره درسي  ځاځی میدانوړاندیز کوو؛ ترڅو د پوهنې ریاست د محترم مقام د

 کتابونه او قرطاسیه د یادې ولسوالۍ د پوهنې آمریت ته په واک کې ورکړي.
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 نور وړاندیزونه:

 د عمومي زده کړو د ښوونکو د سویه لوړنې تریننګونو  ځاځی میدان وړاندیز کوو؛ ترڅو د پوهنې ریاست مقام د یادې ولسوالۍ

 ته په کافي اندازه بودیجه وکړي

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 

  وړاندیز کوو؛ ترڅو د نوي تعلیمي نصاب مطابق د خوست والیت د پوهنې ریاست د ضرورت  وړ مطابق درسي کتابونه  په

 خپل وخت سره انتقال کړي.

 کړی  کوو؛ پوهنې  وزارت بایدد مضمون دمحتویاتو اړوند ترسره شوی تریننګونه مدیران  او ښونکو ته برابر وړاندیز. 

 

 نور وړاندیزونه:

 .وړاندیز کوو؛  د زده کوونکو د تعداد په نظر کې نیولو سره د خوست والیت ته په کافي اندازه تشکیل وړکړل شي 

 

 . انډولیز السرسی۲

هېههههههواد کههههههې خونههههههدي او کیفیههههههت لرونکههههههو ښههههههوونیزو فرصههههههتونو تههههههه د ماشههههههومانو، ځوانههههههانو او لویههههههانو پههههههه پههههههه ټووووووولیزه موخووووووه:

 ځانګړي توګه د نجونو او ښځو  انډولیز او ټول شموله السرسي زیاتوالی.

 جدول: د انډولیز السرسي په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د هغو پرمختګ ښیئ.۳

 شمیره شاخصونه موخهکلنۍ  پرمختګ/السته راوړنه توپیر٪

 1 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)نارینه( 1111 707 ۲۰۴

 5 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)ښځینه( 1111 715 ۲۳۴

 4 د نویو تأسیس شویو نارینه ښوونځیو شمېر ۰ ۰ ۰

 3 د نویو تأسیس شویو ښځینه ښوونځیو شمېر ۸ ۸ ۰

 2 ښوونځیو شمېر مختلطد نویو تأسیس شویو  ۰ ۰ ۰

 6 دهغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍورته جوړشوی دي 12 1 ۳۲۴

 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 1 0 ۸۰۰۴

 8 د بیا رغول شویوښوونځیو شمیر 11 5 ۱۰۴

دهغه ښوونځیو شمیر چې احاطوي دیوالونه ورته جوړ شوي  3 1 ۶۷۴

 دي

9 

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  22 55 0

 11 په ښوونځیو کې دنویو جوړو شویو مبرزونو شمیر 66 66 1
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 schoolدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ) 0 0 0

grantي(یېترالسه کړی د 

12 

نارینه زده کوونکو لپاره د چټکو زدهکړو د نویو  د 0 0 0

 جوړو شویو ټولګیو شمیر

13 

ښځینه زده کوونکو لپاره د چټکو زدهکړو د نویو  د 0 0 0

 جوړو شویو ټولګیو شمیر

11 

د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د شامل شویو نارینه  0 0 0

 زده کوونکو شمیر

11 

د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د شامل شویو ښځینه  0 0 0

 زده کوونکو شمیر

11 

ییزو زده کړو د جوړو نارینه زده کوونکو لپاره د سیمه  0 0 0

 شویو ټولګیو شمیر

17 

ښځینه زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو زده کړو د جوړو  0 0 0

 شویو ټولګیو شمیر

18 

د سیمه ییزو زده کړو په ټولګیو کې د شامل شویو  0 0 0

 نارینه زده کوونکو شمیر

11 

د سیمه ییزو زده کړو په ټولګیو کې د شامل شویو  0 0 0

 کوونکو شمیر ښځینه زده

22 

د سههههههیمه اییههههههزو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د ګمههههههارل  0 0 0

 شویو نارینه ښوونکو شمیر
51 

د سههههههیمه اییههههههزو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د ګمههههههارل  0 0 0

 شویو ښځینه ښوونکو شمیر
55 

د سهههههیمه اییهههههزو زده کهههههړو د هغهههههو ټولګیهههههو شهههههمیر چهههههې  0 0 0

 مرکزي ښوونځیو ته لیږدول شوي دي.
54 

دهغهههههه نارینهههههه او ښهههههځینه زده کوونکهههههو شهههههمیر چهههههې لهههههه  0 0 0

سهههههههههیمه اییهههههههههزو زده کهههههههههړو ټولګیهههههههههو څخهههههههههه اصهههههههههلي 

 ښوونځیو ته لېږدول شوي دي.

53 

 

 

 جدول: ستونزې او وړاندیزونه ۴

 ستونزی او وړاندیزونه

 ولسوالي ډېره پراخه  ساحه لري د اناثو طبقه  د ذکورو ښوونځیو ته نه راځي د اثانو ښوونځې ته  ځاځی میدان: دستونزی

 کمبود دي باید چی یادی ولسوالی ته د ښځینه ښونځی ته ورکړل شی نو له دی سره به دا ستونزه حل شی   .

 ندی ترسره شوی. ستونزی: د کافي بودیجې د کمښت له وجهې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو ترمیم 

  ستونزی: د تشکیل د کمښت په اساس نوي ښوونځي ندي تاسیس شوی او همدارنګه د یادې ستونزې په شتون کې لمړني او

 منځني ښوونځي ته ارتقا هم نده ورکړل شوې.

 خه  ولسوالۍ د پوهنې آمریت اړونده د ښوونځیو لپاره کومي رسمي او غیري رسمي مؤسساتو څ ځاځی میدان: د ستونزی

 مالی کال کی تردی وخت  پوری دی ولسوالی سره یو مرسته هم نه شوی  . ۸۳۳۱مرستې ندې تر السه کړی  

 .  سربیره په یادو شوو ستونزو  نورې هم شته لکه اقتصادي ، امنیتي  او ټرانسپورت 
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ریاست  ته وړاندیزونه د پوهنې  

 لرو چې ښوونځیو ته د مرستندویه توکو توزیع ، د ښوونځیو ودانول او ترمیم ، دیوال جوړول او د څښاک  د اوبو  :وړاندیز

 څاګانو کیندلو لپاره د بودیجوي تخصیص په پام کې ونیول شي.

 لرو چې د نوي ښوونځیو د تاسیس کولو لپاره الزمي تشکیل په پام کې ونیول سي. :وړاندیز 

 :نور وړاندیزونه

 ادې ولسوالۍ د هغه ساحو لپاره چې د د ښوونځیو څخه خورا لرې فاصله لري د محلي ټولګیو په اساس د تر پوښښ الندې ی

 راشي.

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 

 رو کالونو کې  یپه تwfp   د ښوونځیو سره د عذایې موادو مرستې  د احصائې له مخې توزیع کیدله او د زده کوونکو  د

تشویق لپاره مثبت تاثیر درلود په خاصه توګه  داناثو زده کوونکو د جلب او جذب ښوونځیو ته زیاتوه باید چی دا مرستی بیا 

 شروع شی .

 د تشکیل شمیر زیات کړل سی. وړاندیز لرو چې د ولسوالۍ په کچه د اداري کارمندانو 

 .محترم مقام د  یادې ولسوالۍ د هغه ښوونځیو لپاره چې تعمیر نلري  تعمیرونه د په نظر کې ونیول شي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمن، روڼ او ځواب ویوونکی مدیریتی. آغ۳

زمن، روڼ او یچوپړتیاو د وړاندی کولو لپاره آغزمنو ښوونیزو ید مرکز او والیتونو په کچه کیفیت لرونکو، انډولیزو، رڼو او آغ: ټولیزه موخه

 ځواب ویوونکي مدیریت پراختیا او پیاوړتیا.

 .زمن، روڼ او ځواب ویوونکي مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د هغو  پرمختګ ښیئیجدول:د آغ ۵
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 شمیره شاخصونه کلنی هدف پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 1 شمیرځیو وو ښونیشوڅارلد  43 43 1

 یوشو وړاندېو او یشو چمتود 43 43 1

 شمیر څارنیزو رپوټونو

2 

د نارینه او ښځینه ښوونکو شمېر  20  12 ۲۵۴

چې اړوند ښوونځیو او یا هم نږدې 

 بیاځلیتوظیف شوي وي. ښوونځیو ته

3 

بیا د  یمضمونونوپر بنسټد مسلک 1 1 1

 و ښوونکو شمیریشو ځلي توظیف

4 

ښوونکو  نارینه ویشو ګمارلنویو د  12 11 ۳۳۴

 شمیر

5 

ښوونکو  ښځینه ویشو نویو ګمارلد  14 5 11

 شمیر

6 

۴7  ۴04  7 سلنهۍ )سوبتیا (ښوونکو د حاضرد 111% 

د نویو تاسیس  کچه دښوونځیو په 1 1 1

 شوراګانو شمیر يو اداریشو

8 

لپاره د چمتو شویو ښوونځیو  د 0 0 0

 شمیر(SIPپالنونو) پراختیایي

0 

 روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان 1 1 1

 و غړو شمیریشو

11 

د پروګرامونو شمیر  يد عامه پوهاو 43 43 1

لویو ، ې د شوراګانو،جوماتونوچ

له الرې ترسره شوي  کلیوغونډو او 

 دي.

11 

 

 جدول: ستونزې او وړاندیزونه ۶

 ستونزې

  ستونزی: د ښوونکو غیری حاضری یو ستونزه ده ښوونکو معاشاتو د کمښت یعنی اقتصادي ستونزه ټرانسپورتي وسایطو

 نه شتون . 

 .ستونزی: ښوونځیو د اداري شوراګانو د غړیو د سویه لوړونې لپاره د کافي بودیجې نشتون 

 مسلکي کسانو مقرري. ستونزی: په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو نشتون او د هغه پرځای د غیر 
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 نورې ستونزې

  د ښوونځیو د تعمیراتو د نه شتون  د درسي  کتابونو  نه شتون د مسلکي ښوونکو کمبود د البراتوار  نه شتون د

 کمپیوټرونو  نه شتون د برق نه شتون  د ټرانسپورت نه شتون .

ریاست  ته وړاندیزونه د پوهنې  

  شوراګانو غړو لپاره کافي بودیجه په نظر کې ونیسيمحترم مقام د د ښوونځیو د اداري . 

 د ښوونکو  په خالي بستونو کې د مسلکي ښوونکي په دندو وګمارل شي. 

  دغه  ستونزې د ښوونځیو د تعمیراتو د نه شتون  د درسي  کتابونو  نه شتون د مسلکي ښوونکو کمبود د البراتوار  نه

 ن  د ټرانسپورت نه شتون  مونږ ته حل کړي. شتون د کمپیوټرونو  نه شتون د برق نه شتو

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 

  دغه  ستونزې د ښوونځیو د تعمیراتو د نه شتون  د درسي  کتابونو  نه شتون د مسلکي ښوونکو کمبود د البراتوار  نه

 شتون د کمپیوټرونو  نه شتون د برق نه شتون  د ټرانسپورت نه شتون  مونږ ته حل کړي.

  میزونه او چوکۍ  په واک کې ورکړل شی  چی د ټولو زده  13014محترم مقام د ده  یادې ولسوالۍ د زده کوونکو لپاره

 کونکو مشکل حل شی .

 

 


