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 معلومات يعموم اړهپه  ۍولسوالد 

 نوم ولسوالیالف. د  ګرمسېر

 ښوونځیو شمیر ړو د زده ک يعموم  د  له مخېد جنسیت  کېۍ ولسوال. په ب

 ښوونځیو شمیرد نارینه  33

 ښونځیو شمیر ښځینهد  2

 ښوونځیو شمیر یا ګډ مختلط د 1

 ر ېښوونځیو شمعمومي زده کړو د د  کښي دنوعیت له مخی ولسوالی: په ج

 رېښوونځیو شم ومړنیودل 11

 رېد ښوونځیو شم ېدور ۍد منځن 12

 رېښوونځیو شمد  ېدور ېسېلد  9

 ر ېوونکو شمکړو د زده کزده  يعمومد  له مخېد جنسیت  کې ۍولسوالپه د: 

 رېزده کوونکو شمنارینه د  11891

 رېد ښځینه زده کوونکو  شم 1993

 رهېزده کوونکو شم رحاضروېپه ولسوالی کی ددایمی غه:  

 رېر حاضرو زده کوونکو شمېغیدایمدنارینه  0

 رېر حاضرو زده کوونکو شمېغ يد ښځینه دایم 0

 معلومات جغرافیائي و:

 رېشم کلیووتپرنژدی  د  ته ۍولسوال 300

 رېشم کلیوتولری پرد  0100

 وضعیت يامنیتز: 

 ر ېد تړل شوو ښوونځیو شم ېک  ۍولسوالپه  2

 ېدو الملونه یکېد تړل  املهامنۍ له  بودیجي نه شتون او ناد 

ښوونکی نژدی ښوونځیو ته خدمتی شوی 

نژدی ښوونځیو  په  ده کوونکی ییزاو 

 په زده کړو بوخت ديکی 

 برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو د تړل شویو ښوونځیو

1 
 

سره  ګواښد آسانتیاوی  ښوونیزې ېرچېامنیتی پیښیو شم په ولسوالۍ کې د

 مخ کوي
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 :زډیلن نوړد ک

 استه راوړنېد پام وړ ال په برخه کېاو تړاوو په ولسوالی کې د ټولو ښوونځیو د کیفیت  .1

  کتابونه درسي او له زده کوونکو څخه راټول شوي ټوکه نوي  (1103ټول ټال )په اوږدو کې کال کې 1398د

 ویشل شویدې.ته ښوونځیو  هاړوند یههغه ځاله ته او ( ولسوالي پوهني آمریت ګرمسېر) پوهني ریاست له ډیپو د

 السته راوړنېد پام وړالسرسي په برخه کې  انډولیزپه ولسوالی کې ټولو ښوونځیو ته د  .2

 ( تنه یې ښځینه دې د 99( تنه زده کوونکې چې لدې جملې څخه )1900کال په اوږدو کې ټول ټال ) 1398د

کې د زده کړو ترالسه کولو په موخه نوي په لمړیو ټولګیو ښوونځیو ه پوهني آمریت اړوند ۍ( ولسوالګرمسېر)

 دي،تنه ښځینه زده کوونکو 1993چې  تنو ته، 19890 شمېرد ټولو زده کوونکو چې لدې سره  جذب شویدې

 .موندلی دیزیاتوالی 

  آسانتیا  په اړونده ښوونځیو کېته  بابه ښوونځیو له پاره مبرزونه جوړ شوي چې له امله یې زده کوونکو 9د

 رامنځته شوې.

 السته راوړنېد پام وړمدیریت  په برخه کې  روڼ   په ولسوالی کې د اغیزمن او .3

  وریاست څارن ېپوهن د يښوونځ ه( باب38ټول ټال )د ګرمسېر پوهنې امریت اړوند کال په اوږدو کي  1398د 

او  څارنیز( 16) په ترڅ کې او والي په موخه څارل شویدي،زده کړو د کیفیت او کمیت د ښه د  غړو له لورې

 شوي او د پوهني ریاست په شمول اړوند مسوولینو سره پخپل وخت شریک شویدي. چمتونه وراپور کاري

 ( سلنه حاضر100د ولسوالی په کچه ښوونکو )شوي او درسي  منظمچې له امله یې تدریسي چارې  ورکړیده ي

 تطبیق شوي دي. تر ډېره بریده پالنونه

  منظماداري شورا نوې تأسیس شوې چې له امله یې د ښوونځیو چارې  1د ښوونځیو د ستونزو د حل په موخه 

 شوي دي.
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 ېنړالسته راو او ونهګپرمخت په اساس   پالن د عرصو کیژیسترات میوزارت  د در ېپوهن د 

 تړاو او کیفیت. 1

 دنده جوړاو ، وونکي تولید یو د چې ارزښتونه، او وي اړتیا ، هه پو کې برخه هره په کوونکي زده:موخه ټولیزه

 او سالمتیا ټولنیزې د به سره اخیستو په ونډې اغیزمنې د او کړي السه تر چې ، دي اړین لپاره وال هېواد پیژاندونکی

   .شي تیار لپاره ختیا بو پاتي تل د به کې بازارونو نړیوالو او داخلي په او چمتو لپاره ارامتیا

 .هغوی  پرمختګ ښیی ي شاخصونه او دپالن شوپه برخه کې  تړاوکیفیت او  د :جدول ړیلم

ه/السته راوړنپرمختګ توپیر ونهشاخص کلنۍ موخه   

ېر
شم  ه

99٪  کېدرسی او ښوون ته د ویشل شویو ۍولسوال له خوا والیتد  139223 1103 

 کتابونو شمیر الرښود 

1 

99٪ نځیو ته د ویشل شویو درسی او ښوونکې الرښود کتابونو وښو 139223 1103 

 شمیر 

2 

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې د  0 0 0

 نویو تدریسي وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

 (TTC) وښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون د 0 0 0

 مضموني زده کړوڅخه برخمن شوي دي له کې

4 

 5 د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر  0 0 0

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښونې په  0 0 0

 موخه روزل شوي دي

6 

څارنو شمیر چې د ښوونکو د  ښوونیزې دښونځیو په کچه د هغه 0 38 0

 ترسره شوي ديپه موخه  مالتړ

7 

او  ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې په 0 0 0

 ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي

 آزمایشي ښوونځي()

8 

په  SMTد  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  0 0 0

 برنامه کې روزل شوي دي

9 

100٪ ټولګی پوری د تدریس په موخه د  ۶ -۳چې دد ښوونکو شمیر  22 0 

 ریاضی، لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.

10 

 او وړاندیزونه ېستونز :جدول دویم

 :ېستونز

  شاخصونه د بودجې د نشتون او د درسي کتابونو د کمښت له امله نه دي ترسره شوي. 8په ټوله کې د دې برخې 

 کمښتکتابونوټولګیو پوری د درسی  ۷-۹اود  ۳-۱د 

 وړاندیزونهته ریاست  پوهنېد 
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  زیاته  ستونزې د حل په موخهتدریسی کتابونو  تا به ته به درناوی وړاندیز کوو چی دد پوهنی د محترم ریاست مشر

 پاملرنه وکړي.

 .د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو لپاره روزنیز ورکشاپونه په پام کې ونیول شي 

 وړاندیزونه وزارت ته د پوهنې

 کتابونه چاپ او زده  کېږي تر څو د زده کوونکو د شمېر په تناسب درسي وړاندیزپوهنی جلیلیه وزارت مقام ته  د

 .واستوي موخه په وېش د ته کوونکو

 .د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو په موخه دې د اړتیا وړ بودجه ځانګړې شي 

 :یالسرس زیولډناته  وړزده ک. 2

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

  .برابر او هر اړخیز السرسی لری نجونی او ښځی

 .په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیی السرسی نډولیزاد  جدول: ریمد

هراوړن/السته پرمختګ توپیر شم شاخصونه کلنۍ موخه  ره
 ی

 1 شمیر زده کوونکود نارینه و ینویو شامل شونځیو کې دوپه ښو 1278 1900 0

٪80  2 زده کوونکو شمیر ښځینه نویو شامل شویو نځیو کې دوپه ښو 641 99 

 3 شمېر ښوونځیو نارینه شویو تأسیس نویو د 0 0 0

 0 شمېر ښوونځیو ښځینه شویو تأسیس نویو د 0 0 0

 3 شمېر ښوونځیو مختلط شویو تأسیس نویو د 0 1 0

 9 ورته جوړشوی دي ودانۍ هغو ښوونځیو شمیر چې نوې د 0 0 0

 1 شمیرد اضافی جوړو شوو ټولګیو  0  0 0

 8 شمیر ښوونځیود بیا رغول شویو  0 9 0

 9 دیوالونه ورته جوړ شوي دي انګړ دهغه ښوونځیو شمیر چې 0 0 0

 10 کیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  نویود  0 0 0

 11 نویو جوړو شویو مبرزونو شمیر په ښوونځیو کې د 0 9 0

 (school grantښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی ) دهغو 0 0 0

 يترالسه کړی د یې

12 

 13 ټولګیو شمیر  نارینه نویو جوړ شویود د چټکو زده کړو  0 0 0

 14 ټولګیو شمیر  ښځینه نویو جوړ شویو دد چټکو زده کړو  0 0 0

 15 زده کوونکو شمیرنارینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 0 0

 16 زده کوونکو شمیرښځینه  د چټکو زده کړو په ټولګیو کې د 0 0 0

 17 ټولګیو شمیر  نارینه شویو ونویو جوړ دیزو ټولګیو ید سیمه ا  0 0 0

 18 ټولګیو شمیر ښځینه شویو  ونویو جوړ دد سیمه ایزو ټولګیو   0 0 0

 19 زده کوونکو شمیرنارینه  په سیمه ایزو ټولګیو کې د 0 0 0

 20 زده کوونکو شمیرښځینه  په سیمه ایزو ټولګیو کې د 0 0 0
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 ګمارلټولګیو لپاره  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 0 0 0

 شوي

21 

 ګمارلټولګیو لپاره  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د  د 0 0 0

 شوي 

22 

 23 ټولګیو شمیر چې مرکزی ښونځیو ته انتقال شوي دي CBEد 0 31 0

 اییزو سیمهله  ېچ یرزده کوونکو شم ښځینهاو  ینهدهغه نار 0 1083 0
 .يد يشو لېږدولته  ښوونځیو اصلي څخه ټولګیو کړو زده

24 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: څلورم

 ې:ستونز

  شاخصونو کې د بیالبېلو الملونو لکه د بودجې او تشکیالتو کمښت، د مرستندویه موسسو نه  18د دې برخې په

 مالتړ، نا امني او نورو له کبله پرمختګ نه دی ترسره شوی. 

 :ېنوري ستونز

 نشتون(د ښوونکو لپاره د سر پناه نشتون )د ښارګوټو نه 

 ددې المل شوی چې زده کړې پرېږدي. د زده کوونکو غربت او بېوزلي 

 ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې

 .د مرستندویه موسسو مالتړ دې د چټکو او سیمه اییزو زده کړو او نورو برخو کې ترالسه شي

 

 وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې

 شی ونیول کې پام په بستونه دې پاره له تأسیس د ښوونځیو د. 

 پوره دې پاره له کېندلو ګانو څاه اوبو د او رغولو بیا جوړولو، مبرزونو او دیوالونو انګړ ودانیو، د ښوونځیو د 

 .شي رامنځته چاپېلایر روزنیز خوندي کوونکو زده ترڅو شي ځانګړې بودجه

 .د ښوونکو د هستوګنې له پاره دې ښار ګوټي جوړ شي 

  او شي ځانګړې بودجه لپاره چمتو خوړو د کې دوره لومړنئ په دې موخه په مالتړ اقتصادي د کوونکو زده د 

 .شي جلب را دې مرستې موسسو مرستندویه د هم یا
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 تیریمد یونکیو وابځ او روڼ ،زمنیاغ. 3

 ،ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن رواو براب د کیفیت لرونکو: موخهټولیزه 

 .روڼ او ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا

 .یئهغوی  پرمختګ ښ مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د د آغېزمن، روڼ او ځواب ویونکي جدول: ځمپن

رتوپی هپرمختګ/السته راوړن   شمیره شاخصونه کلنۍ موخه 

 1 نځیو شمیروشویو ښو څارل د 0 38 0

 2 شویو څارنیزو  راپورونو شمیر سپارلد جوړ شویو او  0 19 0

تبدیل شویوښوونکو شمیر )نارینه ،  نیژدی ښوونځیو ته د 0 0 0

 ښځینه(

3 

 4 د مسلکې مضامینو په اساس د تبدیل شویو ښوونکو شمیر 0 0 0

 5 ښوونکو شمیرنارینه شوو  ګمارلد  0 0 0

 6 ښوونکو شمیرښځینه شوو  ګمارلد  0 0 0

0 ٪100  ٪100  1 سلنه ۍښوونکو د حاضر د 

ښوونځیو په سطحه د نویو تاسیس شویو اداری شوراګانو  د 1 1 0

 شمیر

8 

 9 شمیر (SIP د ښوونځیو د برابر شویو پرمختیایی پالنونو) 0 0 0

 10 د ښوونځیو د شوراګانو د روزل شویو غړو شمیر 0 0 0

، مکتب ونود پروګرامونو شمیر چی په مسجد يد عامه پوهاو 0 200 0

 .دیشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 

11 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: ږمپش

 ېستونز

 .د ښځینه ښوونکو بستونو د کمښت له آمله ښځینه ښوونکو په دندو ندې ګمارل شوي 

 .د رسمي تشکیل د کمښت له کبله ښوونکي تبدیل شوی نه دی 

  کمښتد ښځینه او نارینه مسلکي ښوونکو 

  شاخصونه د بستونو او بودجې د نشتوالي له کبله پرمختګ نلري. 9په ټوله کې د دې برخې 

 ته وړاندیزونهریاست  د پوهنې

 .د اړتیا وړ بستونو نوملړ د مسلکي ښوونکو د ګمارلو په موخه د مرکز سره شریک شي 

  .د ښوونځیو د پالنونو او شوراګانو غړو د روزلو له پاره منظم ورکشاپونه په الره واچول شي 

 وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې

 .د تشکیالتو پراختیا او بستونه دې په پام کې ونیول شي او د فعالیتونو د اجرا لپاره دې بودجه ځانګړې شي 

 


