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 عمومی معلوماتپه کچه  ولسوالید 

 نوم ولسوالیالف. د  سروبی

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

 د نارینه ښوونځیو شمیر ۴۱

 د ښځینه ښونځیو شمیر ۶

 ګډ ښوونځیو شمیردمختلط یا  ۴۱

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

 دلومړنیو ښوونځیو شمیر ۴۶

د منځنی دوری د ښوونځیو  ۶

 شمیر

 د ښوونځیو شمیر د لیسی دوری ۸

 وونکو شمیر د جنسیت په اساسکړو د زده کزده عمومی د  کې ولسوالیپه د: 

 کوونکو شمیرد نارینه   زده  ۳۹۹۳

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر ۳۱۳۳

 
په ولسوالی کی ددایمی ه: 

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره

دنارینه دایمی غیر حاضرو زده  ۲۹۴

 کوونکو شمیر

د ښځینه دایمی غیر حاضرو  ۲۱۹

 زده کوونکو شمیر

 معلومات جغرافیائيو:

وکلیو تولسوالی ته د  نژدی پر ۴۳۱

 شمیر

 پرتوکلیو شمیرد لری  ۴۵۱

 امنیتی وضعیتز: 

- 
د تړل شوو  ېک  ولسوالیپه 

 ښوونځیو شمیر 

 ېدو الملونه ییکد تړل  -

- 
د ښوونکو د تړل شویو ښوونځیو

 او زده کوونکو وضعیت 

- 

 ولسوالید امنیتی پیښیو شمیرپه 

چی تعلیمی آسانتیاوی  کې

 ګواښي

 ډیز:لند کړنو 

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

 پاڼی پوری(. ۲-۴) د نیولو سره په ګوته شي کېپه پام برخو ېد الند ېپه موده ک راپور ورکولود چېې ستونز

 :.ېالسته راوړن عمده کېفیت په برخه کید ټولو ښوونځیو د  کې ولسوالیپه  .1
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  شوی چې د زده کوونکو په درسی بهیر مثبت اغیزه لری او یاد ویش کتابونه  ۴۸۱۱۱)کال کې  ۴۳۹۸د

 کتابونه په تیر کال کې د زده کوونکو څخه راټول شوی وو.

 تنه مدیران اوپرسونل د اړوند ښوونځیو د ۴۱کال په جریان کې  ۴۳۹۸دSMT  په ترنینګ کې برخه

 اخستي وه چې په تدریسي او اداري چاروکې ښه رول درلود.

 

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

  زده کوونکی جذب شوی چې زدکړو څخه  الشمولجدید اناث۴۵۱ذکور او ۳۵۱څخه شمولو الجدید ۵۱۱د

 برخمن شوی دی.

  د CBE  ښوونکی استخدام شوی دی چې د زده کوونکو د زده کړو په بهیر کې مواثر  ۴۸په کورسونو کې

 تمام شوی دی.

  بابه ښوونځیو ته د اقرا د برنامی له الری ودانی جوړیږی چې د زده کوونکو  مخکی د ۲۱کال کې  ۴۳۹۸د

زده کړو په بهیر کی ډیر ازادی فضا الندی درس ویل اوس ورته د زده کړو مناسب چابیریال جوړ شو د 

 مواثر تمام شوی ده.

 ل ه اساسي ډول سره ودانۍ رغوبابه ښوونځیو ته پ۲۱خوا د یادې ولسوالۍ ه پوهنې وزارت د اقرآ برنامې ل

بابه ښوونځیو ته 2د ودانیو کار جریان لری او بابه ښوونځیو ۴۸بابه تکمیل شوی دی او 3 ورته، چې د پکیږی 

هغه زده کوونکو چې په آزاده هوا  به  جوړېدو سره یی بودیجه نه ده ورکړل شوی.  چی د پورته ودانیو په 

 ی.م درسي چاپیریال څخه برخمن شکې یې زده کړې کولې د یوه مصؤن او منظ

  

 

 

 

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

 

  بابه ښوونځی  ۳۱مالي کال په جریان کې د تعلیمي څارنې د غړو لخوا څخه د عمومي زده کړو د  ټول  ۴۳۹۸د

دی په منظم او دوره یي ډول سره څارنه ترسره شوېده او همدارنګه د څارنې رپوټونه یې د راپور د طرزالعمل 

مطابق اړونده اداراتو ته وړاندې شویدي، چې د پورته څارنو په ترسره کولو سره له یوه پلوه د په ښوونیز بهیر 

 ونزې په خپل وخت سره د رهبرۍ سره شریک شویدي.پیاوړی شوی او له بله پلوه د ښوونیزه بهیر ست

  

 ۲۳کال کې د  ۴۳۹۸په(د ښوونځیو د برابر شویو پرمختیایی پالنونو SIP دی د زده کوونکو په زده کړی بهیر )

 کې مثبت تمام شوی دی.
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 .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، اړتیاوی او ارزښتونه چېې د یېو تولیېدوونکي، جېوړ او دنېده پیژنېدونکي  :عمومی موخه

هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټولنیزې سالمتیا او آرامتیېا لپېاره چمتېو او پېه 

 ختیا لپاره تیار شيداخلي او نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بو

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

 

/السته پرمختګ %توپیر

 راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 

۱۳ ۴۸۱۱۱ ۳۱۱۵۵ 
د والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو 

درسی او  دښوونکې د الرښود کتابونو 

 شمیر 

۴ 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د  ۳۱۱۵۵ ۴۸۱۱۱ ۱۳

 ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر 

2 

۴۱۱ - ۴۱ 
دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی 

نظارت کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي 

 وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

۴۱۱ - - 
دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په 

مضموني زده کړوڅخه  ( لهTTCو)مرکزون

 برخمن شوي دي

4 

د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو  ۲ - ۴۱۱

 تریننګونو شمیر 

5 

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د  - - ۴۱۱

 مالتړ او الرښونې په موخه روزل شوي دي

6 

۱ ۳ - 
دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر 

ترسره شوي چې د ښوونکو د مالتړپه موخه 

 دي

7 

۴۱۱ - - 

په ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د 

ښوونکو د الرښونې او ظرفیت لوړوالی په 

موخه فرصتونه ورته برابر شوي 

 دي)آزمایشي ښوونځي(

8 

۴۱۱ - - 
د  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو 

په برنامه کې روزل  SMTشمیر چې د 

 شوي دي

9 

۴۱۱ - ۴۴ 
ټولګی پوری د  ۶ -۳چې د د ښوونکو شمیر

تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست 

 په برخه کې روزل شوي دي.

10 

 او وړاندیزونه: :ستونزيدوهم جدول

 ستونزي
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ولسوالۍ د زده کوونکو په اندازه درسي کتابونه د یادې ولسوالۍ د پوهنې آمریت په واک کې ندي ورکړل  سروبید  .1

 ږشوي.

برخه کی ښوونکی  نه دې  ټولکی پوری د تدریس په موخه د ریاضی، لیک لوست په ۶ – ۳ولسوالی  سروبید  .2

 روزل شوی.

 

 نور مشکالت:

 په پرګرام کې نه دی روزل شوی. SMTولسوالی داری پرسونل د  سروبید  .1

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

 

ولسوالۍ د زده کوونکو د تعداد په نظر کې نیولو سره  سروبیوړاندیز کووترڅو د پوهنې ریاست د محترم مقام د  .1

 درسي کتابونه او قرطاسیه د یادې ولسوالۍ د پوهنې آمریت په واک کې ورکړي.

ټولکی پوری د تدریس په موخه د ریاضی، لیک  ۶-۳ولسوالۍ د سروبیوړاندیز کوو؛ ترڅو د پوهنې ریاست مقام   .2

 لوست په برخه کی ښوونکی وروزل شی.

 اندیزونه:نور وړ

 کی راته وه روزل شی.  SMTد یادې ولسوالۍ اداری پرسونل  .1

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 او د ضرورت سره سم کتابونه راکړید پوهنی وزارت محترم مقام نه مو غوښتنه ده چې زمونږ ولسوالی ته په وخت 

 السرسی: برابرزده کړو ته . ۲

ی ډول  اغیزمنو با کیفیته  او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان،  ځوانان،  او لویان په ځانګړعمومي موخه: 

 نجونی او ښځی 

 برابر او هر اړخیز السرسی لری 

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

%توپیر  /الستهپرمختګ 

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)نارینه( ۴۴۳۳ ۳۵۱ ۳۱

 2 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)ښځینه( ۳۶۱ ۴۵۱ ۵۸

 3 دنویو تاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر - ۱ ۴۱۱

 4 دنویو تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیر ۸ - ۴۱۱

 5 دنویو تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیر - ۱ ۴۱۱

 6 نوی ودانی ورته جوړشوی دی دهغه ښوونځیو شمیر چې  - ۴ ۱

 7 اضافه  جوړو شویو ټولګیو شمیر د  - ۴ -

 8 دبیا رغول شویو ښوونځیو شمیر - ۳ -

 9 دهغه ښوونځیو شمیرچی انګړدیوالونه ورته جوړشی  ۴ - ۴۱۱

 11 کیندل شویو څاګانو شمیراوبودنویو څاګانو د  - - ۴۱۱

 11 په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر - - ۴۱۱
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۴۱۱ - - 
 (یېschool grantدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی )

 يترالسه کړی د

12 

 13 (نارینه د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر) -- - ۴۱۱

۴۱۱ - - 
دچټکو زده کړو دنویو جوړشوی دښځینه زده کونکو له پاره 

 شویو ټولګیو شمیر

14 

۴۱۱ - - 
چټکو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده د  

 کونکوشمیر

15 

۴۱۱ -- - 
دچټکو زده کړو په ټولګیو کی د شامل شویو ښځینه زده 

 کوونکوشمیر 

16 

۴۱۱ - - 
نارینه زده کوونکو له پاره دسیمه ییزو زده کړو د جوړ و 

 شویو ټولګیو شمیر 

17 

۴۱۱ - - 
ښځینه زده کوونکو له پاره د سیمه یزو زده کړو دجوړوشویو 

 ټولګیو شمیر

18 

۴۱۱ - - 
دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده 

 کوونکو شمیر

19 

۴۱۱ - - 
کړو په ټولګیو کی دشامل شویو ښځینه زده دسیمه ایزو زده 

 کوونکو شمیر

21 

 21 دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر ۱ ۱ ۴۱۱

 22 دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر ۱ ۱ ۴۱۱

دسیمه ایزو زده کړو دهغو ټولګیو شمیرچی مرکزی ښوونځیو ته  ۱ ۱ ۴۱۱

 لیږدول شوی دی 

23 

دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چی له سیمه اییزو زده کړو  ۱ ۱ ۴۱۱

 ټولګیو څخه اصلی ښوونځیو ته لیږدول شوی دی 

24 

 

 ستونزی او وړاندیزونه څلورم جدول:

 ستونزی او وړاندیزونه

 

 ستونزی

 ته ضرورت لری.رغول ولسوالی مکاتب د  سروبید  .1

 ولسوالی ته د کمکی وجهی نه ده ورکړل شوی  سروبید  .2

 د ښوونځیو ودانی جوړی شی.سم ولسوالی ته باید د ضرورت  سروبی .3

 نورې ستونزې

 کورسونه جوړشی.  CBEباید د په لری پرته سیمو کې ولسوالی  سروبید  

 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 

،  رغول ، د ښوونځیو ودانول او ویش وړاندیز لرو چې ښوونځیو ته د مرستندویه توکوپوهنې ریاست ته مو  .1

 دیوال جوړول او د څښاک  د اوبو څاګانو کیندلو لپاره د بودیجوي تخصیص په پام کې ونیول شي.

 :نور وړاندیزونه

ټولګیو په اساس د تر سیمه ایزو یادې ولسوالۍ د هغه ساحو لپاره چې د د ښوونځیو څخه خورا لرې فاصله لري د  .2
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 پوښښ الندې راشي.

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 

 جوړ شی.ودانی د پوهنې وزارت مقام ته مو وړاندیز دی چې پاتی ښوونځیوته مو  .1

 شی راته. ورغول ته ضرورت لری چې رغولوچې زیات مکاتب مود پوهنې وزارت مقام ته مو وړاندیز دی  .2

 

 . روڼ او اغیزمن مدیریت۳
روڼ او  دبا کیفیته  او برابر ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن: عمومی موخه

 ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا 

 .مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیید شفاف او اغیزمن جدول: پنځم

٪توپیر  
 شمیره شاخصونه کلنی هدف پرمختګ/السته راوړنه

 1 ځیو شمیروو ښونیشو څارلد  ۳۱ ۳۱ ۱

۱ ۴۲ - 
 یوشو وړاندېو او یشو چمتود

 شمیر څارنیزو رپوټونو

2 

۴۱۱ - - 

د نارینه او ښځینه ښوونکو شمېر 

چې اړوند ښوونځیو او یا هم نږدې 

توظیف شوي  بیاځلي ښوونځیو ته

 وي.

3 

۴۱۱   
بیا د  مضمونونوپر بنسټ يد مسلک

 و ښوونکو شمیریشو ځلي توظیف

4 

۴۱۱ - ۳۴ 
ښوونکو  نارینه ویشو نویو ګمارلد 

 شمیر

5 

۴۱۱ - ۲۱ 
ښوونکو  ښځینه ویشو نویو ګمارلد 

 شمیر

6 

 7 سلنهۍ )سوبتیا (ښوونکو د حاضرد ۴۱۱٪ ۹۵٪ ۵

۴۱۱ - - 
د نویو تاسیس  کچه دښوونځیو په

 شوراګانو شمیر يو اداریشو

8 

۱ ۲۳ - 
لپاره د چمتو شویو ښوونځیو  د

 شمیر(SIPپالنونو) پراختیایي

9 

 روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان ۲۱٪ - ۴۱۱

 و غړو شمیریشو

11 

۴۱۱ - - 

د پروګرامونو شمیر  يد عامه پوهاو

لویو ، ې د شوراګانو،جوماتونوچ

له الرې ترسره شوي  کلیوغونډو او 

 دي.

11 



10 
 

 جدول: ستونزی او وړاندیزونه پږمش

او وړاندیزونه ستونزی  

 ستونزی

 

 بودیجې نشتون.پوره ښوونځیو د اداري شوراګانو د غړیو د سویه لوړونې لپاره د  .1

 ده.د ښوونکو غیر حاضری یوه ستونزه  .2

 په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو نشتون او د هغه پرځای د غیر مسلکي کسانو مقرري. .3

 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  .1

 د ښوونکو په خالی بستونو کې د مسلکی ښوونکو په دندو وګمارل شی. .2

 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 

 جوړشي.ودانی وهني آمریت ته باید دسروبي پ .1

 باید وشی.دنظارت دکمبود غړو استخدام  .2

 ولسوالی د پوهنی امریت لپاره برق او انترنیټ اسنتیا برابر شی. د سروبی .3

 


