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 عمومی معلوماتپه کچه  ولسوالید 

 نوم ولسوالیالف. د  د سیوري ولسوالۍ

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

 ښوونځیو شمیرد نارینه  6

 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 4

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  1

 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  1352

 زده کوونکو  شمیرد ښځینه  0

په ولسوالی کی ددایمی ه:  

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره

دایمی غیر حاضرو زده دنارینه  63

 کوونکو شمیر

د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده  0

 کوونکو شمیر

 معلومات جغرافیائيو:

 کلیووپرتنژدی  د  تهولسوالی  24

 شمیر

 شمیر کلیوتولری پرد  75

 امنیتی وضعیتز: 

د تړل شوو  ېک  ولسوالیپه  4

 ښوونځیو شمیر 

 ېدو الملونه ییکد تړل  رسمی ښوونکو نشتون دخلکو نه همکاری

د ښوونکو او د تړل شویو ښوونځیو دلته هیڅ ښوونکی او زده کوونکی نشته

 زده کوونکو وضعیت 

 ولسوالید امنیتی پیښیو شمیرپه  ښه نشته، که وې هم ډېرې کمې ديکومه امنیتي پی

 چی تعلیمی آسانتیاوی ګواښي کې

 ډیز:لند کړنو 

 چېې او ستونز ېدپام وړ السته راوړن ېچ الزمه ده، 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
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خوادپوهنی امریت ته استول شوی چی دیادوکتابونوپه ویشلوسره به ه (ټوکه درسی کتابونه دپوهنی ریاست ل2576) ټول

په اسانتیاوی رامنځ ته شی.ښونیزموادوته دزده کوونکواوښوونکوالسرسی بشپړ اوله امله به یی دزده کړی په بهیرکی 

 .ېالسته راوړن عمده کېپه برخه  يالسرس ټولو ښوونځیو ته د برابرلسوالیو کی و

 زده کوونکی کیږی .  تنه (1352( تنه نارینه  زده کوونکی جذب شوی چی ټول زده کوونکی)631کال کی ) 1398تیرپه 

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

 ه( بابه ښوونځیو څخه څارنه تر سره شوی د4کال کی)1398په تیر 

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

 کیفیت او مرتبط والی -１

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

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

 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  
ه /الستپرمختګ

 راوړنه
هکلنۍ موخ ونهشاخص   شماره 

100 2576 0 
کتابونو الرښود د  کېښوونددرسی او   ته د ویشل شویوولسوالیو له خوا والیتد 

 شمیر
۱ 

 2 د ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر  ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او 4000 2576 36

95 2 42 
دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي 

 وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي
3 

100 
0 0 

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

 کړوڅخه برخمن شوي دي
4 

 5 دمحتویاتو اړوند د ترسره شویو تریننګونو شمیرد مضمون  0 0 100

 6 دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د موتړ او الرښونې په موخه روزل شوي دي 0 0 100

100 
0 0 

دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د موتړپه موخه ترسره 

 شوي دي
7 

100 
0 0 

او ظرفیت  شمیر چي د ښوونکو د الرښونېښوونځیو کې دهغه ښوونکو  په

 لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي)آزمایشي ښوونځي(
8 

100 
0 0 

په برنامه کې روزل  SMTد  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د 

 شوي دي
9 

100 
0 0 

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

 لوست په برخه کې روزل شوي دي.
10 

 او وړاندیزونه: :ستونزيدوهم جدول
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 ستونزي

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

 ؟روښانه کړئیې المل

 :تکمیل کړیDEDیا آمریتبرخه باید د پوهنې دا

 ه انتقال شوی دیوندسیوری ولسوالی دپوهنی آمریت ته دضرورت وړ ښوونکو الرښودکتاب

 ؟هڅه ډول و لیږدلو کړنورهته د درسی کتابونو د  ولسوالی

خوادپوهنی ریاست ته وړاندیز شوی دپوهنی ریاست ه سیوری دپوهنی آمر یت لد  تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 لخواورته حواله ترتیب شوی ضرورت وړ کتانه دپوهنی آمریت ته انتقال شوی دی دنشراتو مدیریت

 ؟ترانسپورت یوه ستونزه وه کېآیا پدی برخه 

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 نه په دی برخه کی کومه ستونزه نه وه

 دا سي کومه جدي ستونزه  وښایاست؟ مخنیوي  المل شوی وي دد السته راوړنو  چېنورې ستونزې سربیره په یادو شوو ستونزو 

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

لسوالی ښوونکو ته دظرفیت لوړولو سیمینارونه دائر ودپوهنی ریاست با ید دسیوری  تکمیل کړیDEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 کړی.

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 تکمیل کړی:DEDآمریت یادابرخه باید د پوهنې 

دپوهنی آمریت لپاره داداری کارمندانو نشتون ،دښوونځیو لپاره درسمی تشکیل نشتون دپوهنی وزارت باید دسیوری ولسوالی ته ادا ر ی 

 بستونه اوښوونځیو ته دښوونکوبستونه ورکړی.

 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

ه /الستپرمختګ %توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)نارینه( 165 631 0

 2 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)ښځینه( 75 0 100

 3 دنویو تاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر 6 0 100

 4 دنویو تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیر 0 0 100

 5 تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیردنویو  0 0 100

 6 نوی ودانی ورته جوړشوی دی دهغه ښوونځیو شمیر چې  3 1 67
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 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 کیندل شویو څاګانو شمیراوبودنویو څاګانو د  0 0 100

 11 په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر 0 0 100

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

 يترالسه کړی د

12 

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

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

 ټولګیو شمیر

14 

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

 کونکوشمیر

15 

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

 کوونکوشمیر 

16 

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

 ټولګیو شمیر 

17 

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

 ټولګیو شمیر

18 

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

 کوونکو شمیر

19 

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

 کوونکو شمیر

21 

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

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

 ستونزی

 .دمنطقی دکلتوری دود له کبله په ښوونځیو کی ښځینه زده کوونکی ندی جذب شوی 

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

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 بهیر یي یواځیني الملونه ديتر اوسه نه دي ویشل شوي، غیر نورمال امنیتي وضعیت او کمزوری تعلیمي 

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

تعلیم ته کمه ده بیل خصوص دښځینه وونوڅکه په یاده ولسوالی دخپلو بجیانو  دغربت له کبله  توجهدوالدینو داچی په سیوری ولسوالی 

 په ښوونځیو کی ندی جذب شوی.کی ښځینه زده کوونکی 



8 
 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

 دپوهنی ریاست باید دضرورت وړ درسی مواد برابر کی ترڅو درسی بهیر چټک شی

 

 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

لپاره داداری کارمندانو نشتون ،دښوونځیو لپاره درسمی تشکیل نشتون دپوهنی وزارت باید دسیوری ولسوالی ته ادا ر دپوهنی آمریت 

 ی بستونه اوښوونځیو ته دښوونکوبستونه ورکړی.

 . 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 

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

ه پرمختګ/الست %توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 څارلشویو ښونوځیو شمیرد  6 4 33

 2 دچمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو رپوټونو شمیر 5 5 0

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

 ښوونځیو ته بیاځلیتوظیف شوي وي.

3 

 4 شویو ښوونکو شمیرد 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% 90% 100

 8 دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو اداري شوراګانو شمیر 0 0 100

 9 (شمیرSIPشویو پراختیایي پونونو) د ښوونځیو لپاره د چمتو 0 0 100

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

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

 غونډو او کلیو له الرې ترسره شوي دي.

11 

 جدول: ستونزی او وړاندیزونه پږمش

او وړاندیزونه ستونزی  

 ستونزی

 آیا دښوونکو غیرحاضری یوه ستونزه وه 
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 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 څکه چی ښوونکی ټول دهغه سمی وو ستونزه وه خو تر ډېره حده دا ستونزه جدي نه بلل کیده. 

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

 سیوری ولسوالی کی زیات شمیر ښوونځی خدماتی کارکوونکی اوشب کاران نه لری

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 تکمیل کړی:DEDیا آمریتدابرخه باید د پوهنې 

 لپاره اداری کارکوونکی او رسمی ښوونکی دپوهنی وزارت ته وړاندیز کړیدبوهنی ریاست باید دسیوری ولسوالی دپوهنی آمریت 

وزارت ته وړاندیزونه پوهنې د  

 تکمیل کړی:DEDدابرخه باید د پوهنې آمریت یا

دپوهنی آمریت لپاره داداری کارمندانو نشتون ،دښوونځیو لپاره درسمی تشکیل نشتون دپوهنی وزارت باید دسیوری ولسوالی ته ادا ر ی 

 بستونه اوښوونځیو ته دښوونکوبستونه ورکړی.

 


