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د ولسوالی په کچه عمومی معلومات
د شاه جوی ولسوالۍ د پوهنې امریت
الف .د ولسوالی نوم
ب .په ولسوالی کې د عمومي زده کړو د ښوونځیو شمیر د جنسیت په اساس
41
د نارینه ښوونځیو شمیر
1
د ښځینه ښونځیو شمیر
0
دمختلط یا ګډ ښوونځیو شمیر
ج :په ولسوالی کي دنوعیت له مخی د عمومي زده کړو د ښوونځیو شمیر
25
دلومړنیو ښوونځیو شمیر
7
د منځنی دوری د ښوونځیو شمیر
10
د لیسی دوری د ښوونځیو شمیر
د :په ولسوالی کې د عمومی زده کړو د زده کوونکو شمیر د جنسیت په اساس
15942
د نارینه زده کوونکو شمیر
3309
د ښځینه زده کوونکو شمیر
ه :په ولسوالی کی ددایمی
غیرحاضرو زده کوونکو شمیره
دنارینه دایمی غیر حاضرو زده 4115
کوونکو شمیر
د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده 772
کوونکو شمیر
و:جغرافیائي معلومات
ولسوالی ته د نژدی پرتوکلیو 38
شمیر
212
د لری پرتوکلیو شمیر
ز :امنیتی وضعیت
په ولسوالی کې د تړل شوو 3
ښوونځیو شمیر
د شاګردانو نه راتګ د سیمې د لیري والي په خاطر .او د رسمي پرسونل نه شتون
د تړل کیدو الملونه یې
د تړل شویو ښوونځیود ښوونکو او دتړولو ښوونځیو له کبله ماشومان بی تعلیمه ګرځی ا و یاد ښوونځی کوم رسمی تشکیل نه
لری
زده کوونکو وضعیت
د امنیتی پیښیو شمیرپه ولسوالی کومی امنیتی ستونزی دتعلیم په برخه کی نشته
کې چی تعلیمی آسانتیاوی ګواښي
د کړنو لنډیز:

د لیکوال لپاره یادونه :دابرخه د راپور تر تکمیلولو وروسته باید بشپړه شي ،او الزمه ده چې دپام وړ السته راوړنې او ستونزې چې
دراپور ورکولو په موده کې د الندې برخوپه پام کې نیولو سره په ګوته شي( د  ۲-۱پاڼی پوری).
 .1په ولسوالی کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت په برخه کې عمده السته راوړنې.
په تیر 1398کال کی ()42561ټوکه درسی کتابونه زده کوونکو ته ویشل شوی دی.
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تیر 1398کال کی ښوونځیو په کچه ()100دښوونکو دمالتړ تعلیمی څارنه تر سره شوی ده
 .2په ولسوالی کې ټولو ښوونځیو ته د برابر السرسي په برخه کې عمده السته راوړنې.
په تیر 1398کال کی ()2882تنه زده کوونکی په ښوونځیو کی جذب شوی دی چی له دی جملی څخه ()2042تنه نارینه
او()840تنه ښځینه زده کوونکی دی .دزابل والیت پوهنی ریاست اړوند شاجوی ولسوالی دپوهنی آمریت ټول زده
کوونکی()19251تنه کیږی چی له دی جملی څخه ()3309تنه ښځینه زده کوونکی دی
په تیر 1398کالی کی د()19بابه ښوونځیو ته نوی ودانی جوړی شوی دی.
په تیر 1398کال کی د()20بابه ښوونځیو لپاره نوی مبرزونه جوړشوی دی
د شاه جوی ولسوالۍ د مربوطه ښوونځیو د تعمیر جوړولو لپاره څمکې برابرول.
ټولو ښوونځیو ته ممد مواد او تدریسي توکي پر خپل وخت لیږل .
:12په ولسوالی کې د اغیزمن اوشفاف مدیریت په برخه کې عمده السته راوړنې.
په تیر 1398کال کی ()38بابه ښوونځیو څخه څارنه تر سره شوی ده
تیر 1398کال کی ()33ښوونځیو لپاره اداری ښوراګانی جوړی شوی دی
 :2د شاه جوی ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو خدماتي کارکنان رسمي مقررول.
د پوهنې وزارت د دریم ستراتیژیک پالن ( ) NESP IIIد عرصو په اساس پرمختګونه او السته راوړنې.
 -１کیفیت او مرتبط والی
عمومی موخه :زده کوونکي په هره برخه کې پوهه ،اړتیاوی او ارزښتونه چېې د یېو تولیېدوونکي ،جېوړ او دنېده پیژنېدونکي هیېواد وال
لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونېډې پېه اخیسېتو سېره بېه د ټېولنیزې سېالمتیا او آرامتیېا لپېاره چمتېو او پېه داخلېي او نړیوالېو
بازارونو کې به د تل پاتې بوختیا لپاره تیار شي
لمړی جدول :دکیفیت او مرتبط والی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی پرمختګ ښیی
شماره

شاخصونه

 ۱د والیت له خوا ولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او دښوونکې د
الرښود کتابونو شمیر
 2ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او د ښوونکې دالرښود کتابونو
شمیر
 3دښوونځیومدیران ،ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې
د نویو تدریسي وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي
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کلنۍ موخه

پرمختګ/السته راوړنه

توپیر%

0

42561

0

20000

42561

0

130

3

98

 4دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزونو( )TTCله
مضموني زده کړوڅخه برخمن شوي دي
 5د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر
6
7
8

9

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښونې په
موخه روزل شوي دي
دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د
مالتړپه موخه ترسره شوي دي
په ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې
او ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر شوي
دي(آزمایشي ښوونځي)
د ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  SMTپه
برنامه کې روزل شوي دي

 10د ښوونکو شمیر چې د ۶ -۳ټولګی پوری د تدریس په موخه د
ریاضی ،لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.

30

20

33

80

0

100

20

0

100

38

38

0

0

0

100

0

0

100

0

0

100

دوهم جدول:ستونزي او وړاندیزونه:
ستونزي
آیا د ولسوالی دپوهنې آمریت ( ) DEDغوښتل شوي درسی او د ښوونکي الرښود کتابونه ترالسه کړي؟ که چیرته یې نه وی ترالسه
کړي ،المل یې روښانه کړئ؟
دابرخه باید د پوهنې آمریت یا DEDتکمیل کړی:
 :1په ( )1398ښوونېزکال کې د الرښود کتابونه نه دی ترالسه شوي .د پوهنې په ریاست کښې د نه شتونه او نه موجودیت په خاطر.
ولسوالی ته د درسی کتابونو د لیږدلو کړنالره څه ډول وه؟
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 :1دشاجوی ولسوالی دپوهنی آمریت له خوا دپوهنی ریاست ته وړاندیز شوی چی دپوهنی ریاست دنشراتو مدیر یت له خواورته حواله
ترتیب کیږی دولسوالی دپوهنی آمریت ته دضرورت وړ کتابونه اتنقال لیږی
آیا پدی برخه کې ترانسپورت یوه ستونزه وه؟
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 :1کتابونو انتقال کوم مشکل نه ووه په نارمل شکل انتقال شول
سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي المل شوی وي وښایاست؟
 :1د کتابونو نه شتون ،د اجناسو نه موجودیت ،د برقي سامان االتو نه موجودیت ،سرپیره پردې د ترانسپورټ او تشکیل نه موجودیت.
د پوهنې ریاست ته وړاندیزونه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یا DEDتکمیل کړی:
 :1د لمړي ټولکۍ څخه تر دوولسم ټولګۍ پورې د تدریسي مضمون واره کتابونو نه شتون البته د (اووم څخه ترنهم) تولګۍ پورې.
 :2د البراتوار او کمپیوترانو او نورو برقي لوازمو نه شتون.
 :3د مسلکي استادانو نه موجودیت.
 :4په ښوونځیو کې د څښاک د اوبو نه شتون.
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 :5په اداري برخه کښې د ټرینینګونو نه موجودیت.
 :6په اداري او تدریسي برخو کې موجود رسمي پرسونل ته ټرینینګونه برابرول.
 :7په لیري پرتو سیمو لپار تدریسي صنفونه یا هم د کورسونو ایجادول.
د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه
 :1هغه ښوونځۍ چې تعمیرات نلري د تعمیرونو جوړول،
 :2د ارتباطاتو د ټینګښت لپاره د پرمختلونکي وسایلو برابرول.
 :ښوونځیو ته برقي سیستم برابرول :4.د موجودتشکیل زیاتول
 :5په تدریسي چارو کې د البراتوار او کمپیوترونو برابرول.
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 :1د الحاقیه او ابتدایه ښوونځیو تآسیس کول،
 :2د ابتدایې څخه متوسطې ته ،د متوسطې څخه لیسې ته د ښوونځیو ارتقا سره له تشکیله.
 :3د ښځینه شاګردانو لپاره د ابتدایه ښوونځیو جوړول.
 :4د مسلکي او حرفوي زده کړو لپاره اسانتیاوي برابرول.

 .۲زده کړو ته برابر السرسی:
عمومي موخه :اغیزمنو با کیفیته او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان ،ځوانان ،او لویان په ځانګړی ډول نجونی او
ښځی
برابر او هر اړخیز السرسی لری
دریم جدول:د برابر السرسی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی پرمختګ ښیی
شمیره

کلنی هدف

شاخصونه

توپیر%

پرمختګ/السته
راوړنه
2042
840
0
0

56
64
100
100

0
2

100
0
80

1
2
3
4

په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر(نارینه)
په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر(ښځینه)
دنویو تاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر
دنویو تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیر

5
6

دنویو تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیر
دهغه ښوونځیو شمیر چې نوی ودانی ورته جوړشوی دی

0
2

7

د اضافه جوړو شویو ټولګیو شمیر

10

2

8

دبیا رغول شویو ښوونځیو شمیر

32

20

37

9
10

دهغه ښوونځیو شمیرچی انګړدیوالونه ورته جوړشی
د اوبودنویو څاګانو کیندل شویو څاګانو شمیر

6
50

0
0

100
100

11
12

په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر
دهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ()school grantیې
ترالسه کړی دي
د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر(نارینه )

50
0

0
0

100
100

0

0

100

13

7

4630
2310
25
27

14
15
16
17
18

دښځینه زده کونکو له پاره دچټکو زده کړو دنویو جوړشوی شویو
ټولګیو شمیر
د چټکو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده
کونکوشمیر
دچټکو زده کړو په ټولګیو کی د شامل شویو ښځینه زده
کوونکوشمیر
نارینه زده کوونکو له پاره دسیمه ییزو زده کړو د جوړ و شویو
ټولګیو شمیر
ښځینه زده کوونکو له پاره د سیمه یزو زده کړو دجوړوشویو
ټولګیو شمیر

دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده کوونکو
19
شمیر
دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو ښځینه زده
20
کوونکو شمیر
دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر
21
دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر
22
دسیمه ایزو زده کړو دهغو ټولګیو شمیرچی مرکزی ښوونځیو ته لیږدول
3
شوی دی
دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چی له سیمه اییزو زده کړو ټولګیو
24
څخه اصلی ښوونځیو ته لیږدول شوی دی
څلورم جدول :ستونزی او وړاندیزونه

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0
0
0

0
0
0

100
100
100

0

0

100

ستونزی او وړاندیزونه
 ستونزه  :دبودجی دکموالی له امله اضافی ټولګی ندی جوړی شوی .
ستونزی
آیاکمکی وجهی ښوونځیو ته ویشل شویدی؟ که چیری ځواب نه وی الملونه یی واضح کړی.
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
له ښوونځیو سره کمک ندی شوی.
سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي المل شوی وي وښایاست؟
 :۱د خلکو غربت ،جنګي ساحه ،او د معارف کم امکانات
 :۲د اناثو زده کوونکو د ښوونځیو نه شتون.
د پوهنې ریاست ته وړاندیزونه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
 :۱د پوهنې ریاست له خوا څخه په لیري پرتو سیمو کې د کورسونو او ښوونځیو جوړل.
 :۲د شاه جوی ولسوالي د پوهنې امریت اړوند ښوونځیو ته د معارف همکارو مؤسسو توجه جلبول.
د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
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 :۱د ښوونځیو ته په کافي ډول تعمیرونه جوړل.
 :۲د ښوونځیو تشکیل اضافه کول.
 :۳د لیري پرتو سیمو کې د ښوونکو لپاره منطقوي معاشات برابوول.
 :۴د پوهنې امریت او تعلیمي نظارت لپاره ترانسپورتي اسانتیاوي برابرول.

 .۳روڼ او اغیزمن مدیریت
عمومی موخه :دبا کیفیته او برابر ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن روڼ او ځواب ویونکی
مدیریت پراختیا او پیاوړتیا
پنځم جدول:د شفاف او اغیزمن مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی پرمختګ ښیی.
شمیره

کلنی هدف

شاخصونه

پرمختګ/السته

توپیر%

راوړنه

 1د څارلشویو ښونوځیو شمیر

40

38

5

 2دچمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو رپوټونو شمیر

16

13

19

 3د نارینه او ښځینه ښوونکو شمېر چې اړوند ښوونځیو او یا هم
نږدې ښوونځیو ته بیاځلیتوظیف شوي وي.
 4د مسلکیمضمونونوپر بنسټ د بیا ځلي توظیف شویو ښوونکو شمیر

8

8

0

0

0

100

 5د نویو ګمارل شویو نارینه ښوونکو شمیر

6

0

100

 6د نویو ګمارل شویو ښځینه ښوونکو شمیر

0

0

100

99%

99%

0

 8دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو اداري شوراګانو شمیر

40

33

17

 9د ښوونځیو لپاره د چمتو شویو پراختیایي پالنونو()SIPشمیر

0

0

100

 10د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر

150

0

100

 11د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر چې د شوراګانو،جوماتونو،
لویو غونډو او کلیو له الرې ترسره شوي دي.

40

0

100

 7دښوونکو د حاضرۍ (سوبتیا )سلنه

شپږم جدول :ستونزی او وړاندیزونه
ستونزی او وړاندیزونه
ستونزی
: دبودجی دکموالی له امله دشوراګانو غړی ندی روزل شوی .
 : داچی دښوونکواستخدام په والیاتو کی دریاست صالحیت ندی نوپه همدی اساس استخدام ندی شوی .
آیا دښوونکو غیرحاضری یوه ستونزه وه
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دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:
:۱د پوهنې امریت اړوند ښوونځیو ښوونکي خپله ډېره حاضري ورکړې ده.
 :۲او د نه موجودیت په صورت کې یې تعقیب او څارنه شوې ده.
سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي المل شوی وي وښایاست؟
 :۱د تشکیل کمښټ ،برقي او انټرنیټ نه موجودیت ،د څښاک د اوبونه موجودیت.
د پوهنې ریاست ته وړاندیزونه
دابرخه باید د پوهنې آمریت یاDEDتکمیل کړی:ه
 :۱ :۱د ښوونځیو ته مجهز برقي سیستم برابرول.
 :۲د ادارو لپاره د نوي عصري برقي سامان االتو برابرول.
د پوهنې وزارت ته وړاندیزونه
 :۱د شاه جوی ولسوالۍ لپاره د تخنیکي او حرفوي زده کړو مرکزونه برابرول.
 :۲د ښوونځیو د مدیرانو لپاره روزنې سمینارونه برابرول.
 :۳د د فعاله او زیارکښو کارمندانو لپاره امتیازات او مکافات په نظر کې نیول.
 :۴د پرسونل مسلکي کول.
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