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 عمومی معلوماتپه کچه  ولسوالید 

 نوم ولسوالیالف. د  جلدکترنک 

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

 ښوونځیو شمیرد نارینه  7

 ښونځیو شمیر ښځینهد  1

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 8

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

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 11

4 
 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی 

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  2

 وونکو شمیر د جنسیت په اساس کړو د زده کزده عمومی د  کې ولسوالیپه د: 

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  1821

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 953

په ولسوالی کی ددایمی ه:  

 غیرحاضرو زده کوونکو شمیره

955 
دایمی غیر حاضرو زده دنارینه 

 کوونکو شمیر

39 
د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده 

 کوونکو شمیر

 معلومات جغرافیائيو:

99 
 شمیر کلیووپرتنژدی  د  تهولسوالی 

 شمیر کلیوتولری پرد  39

 امنیتی وضعیتز: 

5 
د تړل شوو  ېک  ولسوالیپه 

 ښوونځیو شمیر 

یوه عمده ستونزه ده . اوغربت هم یوه ستونزه ده چی  په زابل والیت کی دتشکیل ستونزه

 دخلکو بچیان دغربت له کبله نشی کول ښوونځی ته الړ شی

 ېالملونه یکیدو د تړل 

دښوونځیو په شرایطو برابرماشومان دښوونځیو دتړل کیدو له کبله بی تعلیمه ګرڅی او دزیات 

اوکومی ښوونځی چی بندی دی هیڅ واټن  له کبله نورو ښوونځیو ته هم الس رسی نه لری 

 ښوونکی نه لری.

د ښوونکو او د تړل شویو ښوونځیو

 زده کوونکو وضعیت 

 

 امنیتی پیشی نه شته

  

 کې ولسوالید امنیتی پیښیو شمیرپه 

 چی تعلیمی آسانتیاوی ګواښي
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 ډیز:لند کړنو 

 .ېالسته راوړن عمده کېفیت په برخه کید ټولو ښوونځیو د  کې ولسوالیپه  .1

چاای دیادوکتابونوپااه ویشلوسااره بااه خوادپااوهنی امریاات تااه اسااتول شااوی ه ټوکااه درساای کتابونااه دپااوهنی ریاساات لاا(9669)ټولټااال  -۱

 .ته شیرامنځ وی نتیااښونیزموادوته دزده کوونکواوښوونکوالسرسی بشپړ اوله امله به یی دزده کړی په بهیرکی اس

چاای لااه املااه یاای  یی درسااونه ورکااړل شااو(بابااه ښااوونځیوکی نمونااو11خواپااه )ه روان ښااوونیزکال پااه جریااان کاای دڅااارنی دغااړو لااد

 نکوظرفیت لوړشی.ودښو

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

ده دزکی دشمولیت وروسته نځیوپه ښووانجونی دی (11)نونوی زده کوونکوته چی (ت455) دروان مالی کال په اوږدوکی ټولټال

(تنه ښیځنه زده 351تنه ته رسیږی چی له دی جملی څخه ) 1278) زده کوونکی )ښووځیو چی په دی سره د کړوزمینه برابره شوی ده

 .ږییکوونکی ک

 یڅخه بلی ښوونڅی ته خدمتی کړ ځاجیرخدماتی دیوښوون(1ښوونکی )(17دروان تعلیمی کال په جریان کی داړتیا په صورت کی )

 . پوره شیوی اړتیا نځیترڅودښوو

دشهرصفا ولسوالی دقومی مشرانو ،مالامامانواودولسوالی دولسوال لخوا په هغه کلیو کی چی ښوونځی یی تړل یی وی غونډی وکړی 

څخه بی  (بابه ښوونځی دهغو زده کوونکو پر مخ پرانستل شوی چی دښوونځیو دتړل کیدو له کبله دتعلیم له نعمت2چی په پایله کی یی )

 برخی وو

 کولسوالی کی دشفاف اواغیزمن مدیریت په برخه کی عمده السته راوړنیپه و 9

 چاری ګړندی اوسمون موندلی.یی دتدریس وونڅی څارل شوی دی چی له امله (بابه ښ11نیزی څارنی دغړولخوا ټولټال )وودښ

شاوی چای زده کاوونکی ترپخاوا خپلودرساونوته متاوجی  ذهنای سایالی ترسارهځ ی دزده کوونکاوترمنځدتعلیمی کال په جریان کی دښاوون

 شوی دی.

یسای بهیاردپالن مطاابخ مختاه تعقیا  شاوی ترڅوتدرپاه دواماداره توګاه یو کی دښوونکوتدریسای پالنوناه ځخواپه ښوونه دغړول څارنی د

 .ړشیوال

/السته راوړنهپرمختګ %توپیر ونهشاخص کلنۍ موخه   شماره 

 

0 
9669 

 

0 

ولسوالیو ته د ویشل شویو درسی او  د والیت له خوا 

 دښوونکې د الرښود کتابونو شمیر
۱ 

 

0 

3113 
 

8000 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې 

 دالرښود کتابونو شمیر
2 
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100 
1 

 

1 

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت 

کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي وسایلو دکارولو 

 لپاره روزل شوي دي

3 

100 
1 0 

دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په 

مضموني زده کړوڅخه برخمن  ( لهTTCو)مرکزون

 شوي دي

4 

100 
1 0 

د مضمون دمحتویاتو اړوند د ترسره شویو 

 تریننګونو شمیر
5 

100 
1 

 

1 

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او 

 الرښونې په موخه روزل شوي دي
6 

0 

 

11 14 
دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د 

 ښوونکو د مالتړپه موخه ترسره شوي دي
7 

100 
1 0 

پهښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو 

او ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه  د الرښونې

 ورته برابر شوي دي)آزمایشي ښوونځي(

8 

100 
1 0 

د  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د 

SMT په برنامه کې روزل شوي دي 
9 

100 
1 0 

ټولګی پوری د تدریس  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د

په موخه د ریاضی، لیک او لوست په برخه کې 

 روزل شوي دي.

10 

 او وړاندیزونه: :ستونزيدوهم جدول

 ستونزي

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

 ؟روښانه کړئیې المل

 کړی  دولسوالی په سطحه کتابونه دشاگردانو په تعداد تر السه

 ؟هڅه ډول و لیږدلو کړنالرهته د درسی کتابونو د  ولسوالی

وی او یا ریاست ته وړاندیز شوی چی دپوهنی ریاست دنشراتو مدیر یت لخوا ورته حواله ترتی  شدولسوالی دپوهنی آمریت لخوا دپوهنی 

 دکتابونه دشهرصفا ولسوالی ته انتقال شوی دی

 ؟ترانسپورت یوه ستونزه وه کېآیا پدی برخه 

 ته انتقال کړو ترانسپورت یوه ستونزه نه وه بلکی په اسانی سره مو وکولی شوی چی کتابونه د دپوهنی ریاستوونو

 وښایاست؟ مخنیوي  المل شوی وي دد السته راوړنو  چېنورې ستونزې سربیره په یادو شوو ستونزو 

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

د وونکی برخه په کی واخلی او نه ښږی باید خپله د ولسوالی مامورین او یوونکو لپاره دایررونه چی د ولسوالی د مامورینو اوښکوم سمینا

 .هغوی په عوض بل څوک

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  
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سی ظرفیت ته باید داداری ظرفیت لوړلوپه برخه کی سمینار دائر شی او ښوونکو ته باید دتدرید پوهنی د آمریت ټولو مربوطه  مامورینو-۱

لوپه برخه کی سمینا رونه دائر شیولوړ  

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

/السته راوړنهپرمختګ %توپیر  شمیره شاخصونه کلنی هدف 

25 455 610 
په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو 

 شمیر)نارینه(

1 

70 11 206 
په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو 

 شمیر)ښځینه(

2 

 9 دنویو تاسیس شویو نارینه ښوونځیو شمیر 5 1 100

 4 دنویو تاسیس شویو ښځینه ښووڼځیو شمیر 1 1 100

 5 تاسیس شویو مختلط ښوونځیو شمیردنویو  1 0 100

 1 نوی ودانی ورته جوړشوی دی دهغه ښوونځیو شمیر چې  1 1 100

 7 اضافه  جوړو شویو ټولګیو شمیر د  1 1 100

 8 دبیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 1 1 100

 3 دهغه ښوونځیو شمیرچی انګړدیوالونه ورته جوړشی  1 1 100

 11 کیندل شویو څاګانو شمیراوبودنویو څاګانو د  0 0 100

 11 په ښوونځیوکی دنویو جوړشویو مبرزونو شمیر 0 1 100

1 294 180 
 schoolدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی )

grantيترالسه کړی د (یې 

12 

100 
1 0 

نارینه د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر)

) 

19 

100 
0 0 

دچټکو زده کړو دنویو دښځینه زده کونکو له پاره 

 جوړشوی شویو ټولګیو شمیر

14 

100 
0 0 

چټکو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه زده د  

 کونکوشمیر

15 

100 
1 1 

دچټکو زده کړو په ټولګیو کی د شامل شویو ښځینه زده 

 کوونکوشمیر 

11 

100 
1 1 

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

 شویو ټولګیو شمیر 

17 

100 
1 1 

ښځینه زده کوونکو له پاره د سیمه یزو زده کړو 

 دجوړوشویو ټولګیو شمیر

18 

100 
1 1 

دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دشامل شویو نارینه 

 زده کوونکو شمیر

13 
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100 
1 1 

کړو په ټولګیو کی دشامل شویو ښځینه دسیمه ایزو زده 

 زده کوونکو شمیر

21 

100 
0 0 

دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو نارینه ښوونکو 

 شمیر

21 

100 
0 0 

دسیمه ایزو زده کړو په ټولګیو کی دګمارل شویو ښځینه ښوونکو 

 شمیر

22 

100 
0 0 

دسیمه ایزو زده کړو دهغو ټولګیو شمیرچی مرکزی ښوونځیو ته 

 لیږدول شوی دی 

23 

100 
0 0 

دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له سیمه اییزو 

 زده کړو ټولګیو څخه اصلي ښوونځیو ته لېږدول شوي دي.

24 

 ستونزی او وړاندیزونه څلورم جدول:

 ستونزی او وړاندیزونه

 ستونزی

 .دبودجی کموالی له امله کومی ښووونځی ته نوی ودانی نده جوړه شوی 

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

 :نه دی ویشل شوی  

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

 دغیر فعال ښوونځیو لپاره دبستونو نشتون د خلکو نه همکاری یوه لویه ستونزه ده 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

کیل یزونه کړی دی خودپوهنی وزارت دتشندپوهنی ریاست  دپوهنی وزارت ته په بار بار دښوونځیو دتاسیس وړابل داداچی دز

ه جوړشی.راکړی   چی په کومو ساحو کی ښوونځی نشته باید محلی ټولګی ورتدنشتون له کبله دښوونځیو دتاسیس منظوری نده   

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 داچی دښوونځیو دښوونکو معاشات کم دی دی دورځنی ژوند لپاره اکتفا نه کوی باید دښوونکومعاشات لوړ شی

 

 . 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 او پیاوړتیا 

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

٪توپیر  

 شمیره شاخصونه کلنی هدف پرمختګ/السته راوړنه

1 11 14 

 1 څارلشویو ښونوځیو شمیرد 
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1 12 12 
دچمتو شویو او وړاندې شویو څارنیزو 

 رپوټونو شمیر

2 

100 

1 1 

د نارینه او ښځینه ښوونکو شمېر چې 

اړوند ښوونځیو او یا هم نږدې 

 ښوونځیو ته بیاځلیتوظیف شوي وي.

3 

100 
1 1 

د مسلکیمضمونونوپر بنسټ د بیا ځلي 

 توظیف شویو ښوونکو شمیر

4 

قراردادی 13 0 رسمی 15   
د نویو ګمارل شویو نارینه ښوونکو 

 شمیر

5 

قراردادی 4 1  1 
د نویو ګمارل شویو ښځینه ښوونکو 

 شمیر

6 

1 35%  35%  

 7 دښوونکو د حاضرۍ )سوبتیا (سلنه

1 4 9 
دښوونځیو په کچه د نویو تاسیس شویو 

 اداري شوراګانو شمیر

8 

1 1 1 
ښوونځیو لپاره د چمتو شویو د 

 (شمیرSIPپراختیایي پالنونو)

3 

100 1 1 
د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو 

 غړو شمیر

11 

1 9 
1 

 

د عامه پوهاوي د پروګرامونو شمیر 

چې د شوراګانو،جوماتونو، لویو 

غونډو او کلیو له الرې ترسره شوي 

 دي.

11 

 zجدول: ستونزی او وړاندیزونه پږمش

 عامه پوهاوی دمساجدو دمالامامانو اورادیوګانو له طریقه تر سره شوی دی. پورته

 

 

 

 

او وړاندیزونه ستونزی  

 داچی دښوونکواستخدام دپوهنی ریاست صالحیت ندی نوڅکه استخدام ندی شوی –ستونزی

 ،په خاطر الس رسی نه لری کی والیکزاویاهم نورو والیتونو ته مسلښوونکی یی مرین نشته دشهرصفا په ولسوالی کی دارالمعلم

 خوشبختانه چی د ښوونکو غیر حاضری فیصدی کمه وه–آیا دښوونکو غیرحاضری یوه ستونزه وه
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 ۱ سربیره په یادو شوو ستونزو نورې ستونزې چې د السته راوړنو د مخنیوي  المل شوی وي وښایاست؟

چی نتیجه یی د شاګردانو ددایمی غیر نطقوی ستونزی قومی او مد ولس د وګړو نه همغږی د پوهنی په برخه کی او تر خپل منڅ  -

 یو په پرانستلو کی هم کومه ونډ ه  نه لری ښوونځحاضری کچه  پراخه ده  او یا د تړل شویو 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 

 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

غیر له تشکیل څخه دتشکیل دنشتون له کبله یی بیا خلی فعاله کیدل بدشهرصفا په ولسوالی کی یوشمیر ښوونځی غیر فعال دی چی 

کال کی فعال شوی دی تشکیل نه لری۱۳۳۱ستونزمن کار دی او هم په موجوده فعالو ښوونځیو کی چی په تیر   

 


