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 معلوماتاړه په  ۍولسوالد 

 نوم ۍولسوالالف. د  دامان

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د جنسیت په توپیر د د  کېۍ ولسوال. په ب

 د نارینه ښوونځیو شمیر ۰۱

 د ښځینه ښونځیو شمیر ۱

 ګډ ښوونځیو شمیردمختلط یا  ۰۱

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  د دورې پر بنسټ ېک ۍولسوال: په ج

 د لومړنیو ښوونځیو شمیر ۰۲

 د منځنیو ښوونځیو شمیر ۳

 سه ښوونځیو شمیرید ل ۵

 وونکو شمیر کړو د زده کزده   يعمومجنسیت په توپیر د د کې ۍولسوالپه د: 

 د نارینه زده کوونکو شمیر ۵۵۷۵

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر ۰۵۷۱

 ه: په ولسوالۍ کې د دایمي ناسوب زده کوونکو شمیره

 ناسوب زده کوونکو شمیر دنارینه دایمي ۲۹۲

 ناسوب زده کوونکو شمیر د ښځینه دایمي ۲۳۲

 معلومات جغرافیائيو:

 ریولسوالۍ ته د نږدې کلیو شم ۰۱

 ولسوالۍ څخه د لرې پرتو کلیو شمیر ۲۱۱

 وضعیت يامنیتز: 

 په ولسوالۍ  کې د تړل شویو ښوونځیو شمیر ۱

 دو الملونهید ښوونځیو د تړل ک ۱

 د تړل شویو ښوونځیود ښوونکو او زده کوونکو برخلیک ۱

۱ 
په ولسوالۍ کې د امنیتي پیښو شمیر چې ښوونیزې 

 آسانتیاوې د ګواښ سره مخ کړي.

 

 ډیزلند کړنو  .1

 :په برخه کې مهمې او کلیدي السته راوړنې ود کیفیت او تړا .2
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  جلده درسي کتابونه د عمومي زده کړو لمړنیو او منځنیو  ښوونځیو ته توزیع او د زده کوونکو په ۴۴۴۳مالي کال په جریان کې۰۳۹۷د

چې ده پورته درسي کتابونو په توزیع سره  له یوې خواه د زده کوونکو  د درسي کتابونو د کمبود ستونزه حل واک کې ورکړل شویدي، 

 .شوه او له بله پلوه د ښوونځیو په تدریسي بهیر کې د پام وړ مثبت بدلون راغلي 

 د انډولیز السرسی په برخه کې مهمې او کلیدي السته راوړنې: .3

  تنه انجونې دي، د پورته جذب ۵۱۱تنه هلکان او ۹۹۹زده کوونکي نوي جذب شوي، چې د ته  ۰۴۹۹سم  علمیي کال د شروع کېدو سرهت

په نتجه کې د یادې ولسوالۍ هغه ماشومانو ته چې د زده کړو  څخه بې برخې وو د زده کړو زمینه برابره او  هم  انډولیز السرسي ښه 

 والی موندلی دی. 

 بابه  5تهل سره ودانۍ رغول شویدي، چې د پوریو ته په اساسي ډوبابه ښوونځ ۵د یادې ولسوالۍ  خواه د پوهنې وزارت د اقرآ برنامې ل

ښوونځیو په جوړېدو سره  هغه زده کوونکو چې په آزاده هوا کې یې زده کړې کولې د یوه مصؤن او منظم درسي چاپیریال څخه برخمن 

 شویدي.

 مدیریت ویوونکی اوځواب ن،روڼیزمآغ .4

  څارنه ترسره شوېده او  و څخه په منظم او دوره یي ډولښوونځیالو فع بابه  ۲۱خوا څخه د عمومي زده کړو ه د غړو لد تعلیمي څارنې

په ترسره کولو سره له  همدارنګه د څارنې رپوټونه یې د راپور د طرزالعمل مطابق اړونده اداراتو ته وړاندې شویدي، چې د پورته څارنو

 بهیر ستونزې په خپل وخت سره د رهبرۍ سره شریک شویدي. ز او له بله پلوه د ښوونی ز بهیر پیاوړی شویښوونییوه پلوه 

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

 تړاواو کیفیت. 1

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

و وګړي لپاره اړین دي ترالسه کړي او دوئ به د ټولنیزې هوساینې په بهیر کې د آغېزمنې ونډې اخیستنې او ګډون لپاره چمتو او په کورنیو ا

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

 ښیئ. پرمختګجدول: دکیفیت او تړاو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغو  ۱

٪توپیر  

 شماره شاخصونه کلنۍموخه پرمختګ/السته راوړنه

۵۵ ۰۷۹۷۲ ۵۴۰۴۱ 
د والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو 

 درسي او  ښوونکي الرښود کتابونو شمیر 
۰ 

۹۴ ۴۴۴۳ ۵۴۰۴۱ 
ښوونځیو ته د ولسوالۍ لخوا د ویشل شویو 

 درسي او ښوونکي الرښود کتابونو شمیر 
۲ 

۰۱۱ 
۱ ۱ 

د ښوونځیو ښوونکو/ سرښوونکو او ښوونیزو 

څارونکو شمیر چې د نویو روزنیزو توکو 

 دکارولوپه برخه کې روزل شوي دي

۳ 

۰۱۱ 
۱ ۱ 

دښوونکو شمیر چې د ښوونکو د روزنې په 

مضموني زده کړو ( کې له TTCمرکزونو )

 برخمن شوي دي څخه

۴ 
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۰۱۱ 
۱ ۱ 

د مضمون د محتویاتو اړوند د ترسره شویو 

 تریننګونو شمیر 
۵ 

۰۱۱ 
۱ ۱ 

دښوونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د 

 مالتړ او الرښوونې په موخه روزل شوي دي
۷ 

۰۱۱ 
۱ ۱ 

دښونځیو په کچه د ښوونیزو څارنو شمیر چې د 

 موخه ترسره شوي ديښوونکو د مالتړ په 
۵ 

۰۱۱ 

۱ ۱ 

په ښوونځیو کې د شته ښوونکو شمیر چي د 

ښوونکو د الرښوونې او ظرفیت 

لوړولوفرصتونه ورته برابر شوي دي 

 )آزمایښتي توګه په ښوونځي کې(

۷ 

۰۱۱ 
۱ ۱ 

په  SMTد  ښوونځیو د مدیرانو شمیر چې د 

 ۹ برخه کې روزل شوي دي

۰۱۱ 
۱ ۱ 

ر چې د تدریس په یښوونکو شم ټولګی ۷ -۳د

برخه کې د لوستلو، لیکلو او حساب کولوروزنه 

 یې لیدلې ده.

۰۱ 

 او وړاندیزونه ې:ستونزجدول ۲

 ېستونز

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

  ولسوالی د پراخ مساحت درلودونکې ده  او درسي کتابونو او قرطاسیو د انتقال لپاره  هېڅ  دامانڅرنګه چې د کندهار والیت د

 ترانسپورتي وسایل په واک کې نلري.

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

 نور مشکالت:

  نورو کارمندانو لپاره پدې ولسوالۍ کي تر ټولو لویه ستونزه ده.د الرې لرېوالی او کرایې او سفریې نشتو د تعلمیي څارنې غړو او 

 وړاندیزونهته  ریاست  پوهنې

  ولسوالۍ د زده کوونکو د تعداد په نظر کې نیولو سره درسي کتابونه او  دامانوړاندیز کوو؛ ترڅو د پوهنې ریاست د محترم مقام د

 قرطاسیه د یادې ولسوالۍ د پوهنې آمریت په واک کې ورکړي.

   ولسوالۍ ته درسي کتابونو د انتقال لپاره منظم ترانسپورت برابر کړي. دامانوړاندیز کوو؛ ترڅو د پوهنې ریاست مقام 

  اندازه پورهوړاندیز کوو؛ ترڅو د پوهنې ریاست مقام د یادې ولسوالۍ د عمومي زده کړو د ښوونکو د سویه لوړنې تریننګونو ته په

 بودیجه وکړي.

 نور وړاندیزونه:

 ونیول  د یادې ولسوالۍ د تعلیمي څارنې د غړو لپاره د منظم ترانسپورت او همدارنګه د تګ او راتګ کرایه او سفریه د په نظر کې

 شي.

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

  وړاندیز کوو؛ ترڅو د نوي تعلیمي نصاب مطابق د کندهار والیت د پوهنې ریاست د ضرورت مطابق درسي کتابونه  په خپل سره

 انتقال کړي.

  اندازه تشکیل وړکړل شي.  پورهوړاندیز کوو؛ ترڅو  د زده کوونکو د تعداد په نظر کې نیولو سره د کندهار والیت ته په 
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 انډولیز السرسی.۲

واد کههههههې خونههههههدي او کیفیههههههت لرونکههههههو ښههههههوونیزو فرصههههههتونو تههههههه د ماشههههههومانو، ځوانههههههانو او لویههههههانو پههههههه یههههههپههههههه هټووووووولیزه موخووووووه:

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

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

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه ٪توپیر

۱ ۹۹۹ ۷۲۱ 
پهههههههه ښهههههههوونځیو کهههههههې د نویهههههههو شهههههههامل شهههههههویونارینه زده 

 کوونکو شمیر
۰ 

۴۳ ۵۱۱ ۷۷۵ 
پهههههه ښهههههوونځیو کهههههې د نویهههههو شهههههامل شهههههویو ښهههههځینه زده 

 کوونکو شمیر
۲ 

 ۳ ریشمد نویو تأسیس شویو نارینه ښوونځیو  ۱ ۱ ۰۱۱

 ۴ رید نویو تأسیس شویو ښځینه ښوونځیو شم ۱ ۱ ۰۱۱

 ۵ رید نویو تأسیس شویو مختلط ښوونځیو شم ۱ ۱ ۰۱۱

۱ ۵ ۵ 
د هغههههههو ښههههههوونځیو شههههههمیر چههههههې نههههههوې ودانههههههۍ ورتههههههه 

 جوړشوې دي
۷ 

 ۵ د اضافی جوړو شویو ټولګیو شمیر ۱ ۱ ۰۱۱

 ۷ د بیا رغول شویوښوونځیو شمیر ۱ ۱ ۰۱۱

ښهههههوونځیو شهههههمیر چهههههې د انههههههړ دیوالونهههههه ورتهههههه دهغهههههه  ۱ ۱ ۰۱۱

 جوړ شوي دي
۹ 

 ۰۱ د اوبو دنویو کیندل شویو څاګانو شمیر  ۱ ۱ ۰۱۱

پهههههههه ښهههههههوونځیو کهههههههې د نویههههههههو جهههههههوړو شهههههههویو ټ یههههههههو  ۱ ۱ ۰۱۱

 )مبرزونو( شمیر
۰۰ 

دهغهههههههههههو ښهههههههههههوونځیو شهههههههههههمیر چېهههههههههههوجهي مرسهههههههههههتې  ۱ ۱ ۰۱۱

(schoolgrantیې ترالسه کړې د )ي 
۰۰۲ 

زده کوونکههههههههو لپههههههههاره د چ کههههههههو زده کههههههههړو د د نارینههههههههه  ۱ ۱ ۰۱۱

 نویو جوړو شویو ټولګیو شمیر
۰۳ 

د ښههههههههځینه زده کوونکههههههههو لپههههههههاره د چ کههههههههو زده کههههههههړو د  ۱ ۱ ۰۱۱

 نویو جوړو شویو ټولګیو شمیر
۰۴ 

د چ کههههههو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د شههههههامل شههههههویو  ۱ ۱ ۰۱۱

 نارینه زده کوونکو شمیر
۰۵ 

د شههههههامل شههههههویو  د چ کههههههو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې ۱ ۱ ۰۱۱

 ښځینه زده کوونکو شمیر
۰۷ 

نارینههههههه زده کوونکههههههو لپههههههاره د سههههههیمه ییههههههزو زده کههههههړو   ۱ ۱ ۰۱۱

 د جوړو شویو ټولګیو شمیر
۰۵ 

ښهههههځینه زده کوونکهههههو لپهههههاره د سهههههیمه ییهههههزو زده کهههههړو د  ۱ ۱ ۰۱۱

 جوړو شویو ټولګیو شمیر
۰۷ 

د سههههههیمه ییههههههزو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د شههههههامل  ۱ ۱ ۰۱۱

 نارینه زده کوونکو شمیرشویو 
۰۹ 

د سههههههیمه ییههههههزو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د شههههههامل  ۱ ۱ ۰۱۱

 شویو ښځینه زده کوونکو شمیر
۲۱ 

ګمههههههارل د سههههههیمه اییههههههزو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د ۱ ۱ ۰۱۱
۲۰ 
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 ښوونکو شمیر شویو نارینه

ګمههههههارل د سههههههیمه اییههههههزو زده کههههههړو پههههههه ټولګیههههههو کههههههې د ۱ ۱ ۰۱۱

 شویوښځینه ښوونکو شمیر
۲۲ 

د سهههههیمه اییههههههزو زده کههههههړود هغهههههو ټولګیههههههو شههههههمیر چههههههې  ۱ ۱ ۰۱۱

 مرکزي ښوونځیو ته لیږدول شوي دي.
۲۳ 

دهغهههههه نارینهههههه او ښهههههځینه زده کوونکهههههو شهههههمیر چهههههې لهههههه  ۱ ۱ ۰۱۱

سهههههههههیمه اییهههههههههزو زده کهههههههههړو ټولګیهههههههههو څخهههههههههه اصهههههههههلي 

 ښوونځیو ته لېږدول شوي دي.

۲۴ 

 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول:۴

 ېستونز

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

  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.

 .د بودیجې د کمښت له وجهې ښوونځیو ته کمکې وجوه ندی ورکړل شوي 

 نورې ستونزې

  دل.ید رسمي مکتوبونو په وخت نه را رسله خوا د پوهنې ریاست 

 ته وړاندیزونه ریاست  پوهنې

  دیوال جوړول او د څښاک  د اوبو څاګانو رغول، د ښوونځیو ودانول او وېشوړاندیز لرو چې ښوونځیو ته د مرستندویه توکو ،

 شي.کیندلو لپاره د بودیجوي تخصیص په پام کې ونیول 

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

 :نور وړاندیزونه

 .یادې ولسوالۍ د هغه ساحو لپاره چې د د ښوونځیو څخه خورا لرې فاصله لري د محلي ټولګیو په اساس د تر پوښښ الندې راشي 

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

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

  د په نظر کې ونیول شي.ودانۍنلري  ودانۍ محترم مقام د  یادې ولسوالۍ د هغه ښوونځیو لپاره چې 

 مدیریت ویوونکی اوځواب من،روڼیز. آغ۳

من، روڼ او ځواب زیزمنوښوونیزو چوپړتیاو د وړاندی کولو لپاره آغیآغد مرکز او والیتونو په کچه کیفیت لرونکو، انډولیزو، رڼو او : ټولیزه موخه

 ویوونکي مدیریت پراختیااوپیاوړتیا.

 .زمن، روڼ او ځواب ویوونکي مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د هغو  پرمختګ ښیئیجدول:د آغ ۵

 شمیره شاخصونه کلنۍموخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 ۰ شویو ښونوځیو شمیر د څارل ۲۱ ۲۱ ۱

۱ ۲۱ ۲۱ 
د چمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو رپوټونو 

 شمیر
۲ 

ر چې اړوند ید نارینه او ښځینه ښوونکو شم ۱ ۱ ۰۱۱ ۳ 
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 ښوونځیو او یا هم نږدې ښوونځیو ته بیاځلي

 توظیف شوي وي.

۰۱۱ 
۱ ۱ 

مضمونونوپر بنسټ د بیا ځلي توظیف  د مسلکي

 شویو ښوونکو شمیر
۴ 

 ۵ د نویو ګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر ۱ ۱ ۰۱۱

 ۷ د نویو ګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر ۱ ۱ ۰۱۱

 ۵ دښوونکو د حاضرۍ )سوبتیا (سلنه ۱ ۱ ۰۱۱

۰۱۱ 
۱ ۱ 

دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو اداري 

 شوراګانو شمیر
۷ 

۰۱۱ 
۱ ۱ 

د ښوونځیو لپاره د چمتو شویو پراختیایي پالنونو 

(SIPشمیر ) 
۹ 

 ۰۱ د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر ۱ ۱ ۰۱۱

۰۱۱ 
۱ ۱ 

د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر چې د 

شوراګانو،جوماتونو، لویو غونډو او کلیو له الرې 

 ترسره شوي دي.

۰۰ 

 جدول: ستونزې او وړاندیزونه ۶

 ېستونز

  بودیجې نشتونپوره ښوونځیو د اداري شوراګانو د غړیو د سویه لوړونې لپاره د. 

 په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو نشتون او د هغه پرځای د غیر مسلکي کسانو مقرري. 

 نورې ستونزې

 .د ښوونکو د خالي بستونو د ډکولو په پروسه ځنډ د زده کوونکو په درسونو منفي تاثیر اچولی 

 ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې

  بودیجه په نظر کې ونیسيپوره محترم مقام د د ښوونځیو د اداري شوراګانو غړو لپاره . 

 په خالي بستونو کې د مسلکي ښوونکي په دندو وګمارل شي وونکو د ښ. 

 وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې

  چوکۍ  په واک کې ورکړي.میزونه او  ۲۱۱۱محترم مقام د ده  یادې ولسوالۍ د زده کوونکو لپاره 

 


