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 عمومی معلومات اړهپه  ولسوالید 

 نوم ولسوالید . الف بټی کوټ 

 ښوونځیو شمیر ړو د زده ک يعموم  د  له مخې  د جنسیت کېۍ ولسوالپه . ب

 ښوونځیو شمیرد نارینه  4

 ښونځیو شمیر ښځینهد  5

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 36

 ښوونځیو شمیر عمومي زده کړو د د  کښي دنوعیت له مخی ولسوالیپه : ج

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 82

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  6

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  11

 وونکو شمیر کړو د زده کزده عمومی د  له مخې  د جنسیت کې ۍولسوالپه : د

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  28591

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 13047

 کوونکو شمیرهپه ولسوالی کی ددایمی غیرحاضرو زده : ه 8191

 دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیردنارینه  6331

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 1860

 معلومات جغرافیائي :و

 شمیر کلیوپرنونژدی  د  تهولسوالی  13

 شمیر کلیوتولری پرد  102

 امنیتی وضعیت: ز

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر  ېک  ولسوالیپه  0

 ېدو الملونه یکېد تړل  0

  برخلیکد ښوونکو او زده کوونکو د تړل شویو ښوونځیو 0

سره  آسانتیاوی ګواښ نیزې وښوچی  کې ولسوالید امنیتی پیښیو شمیرپه  0

 مخ کړي
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 :ډیزلند کړنو 

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

  کتابونه درسي او له زده کوونکو څخه راټول شوي  ټوکه نوي( 65656)ټول ټال په اوږدو کې کال کې 1992د

کیفیت ته د ښوونځیو  هاړوند یه هغه ځاله ته او پوهني آمریت  ۍولسوال( بټي کوټ  ) پوهني ریاست له ډیپو د

 .زده کړو  په موخه ویشل شویدېکو لرون

  ښوونځیو ادارې مدیریت  د تهاداری کارکوونکو مدیران او تنه د ښوونځیو ( 8)ولسوالي اړوند ( بټي کوټ  )د

(SMT ) د  کېپه برنامهUNICEF  چې پدې سره د ښوونځیو  روزل شوي ديهمکاري موسیسي په مالی مالتړ

ې په اداري او تدریسي بهېر کې ښه والي رامنځته شویدي خو له بده مرغه د بودجی کمښت له آمله د کیفیت د برخ

  . ې نه دي ترسره شويپه برخه کې روزن وړتیا لوړولوپه ځانګړې توګه د 

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

 تنه یې ښځینه دې د ( 8897)تنه زده کوونکې چې لدې جملې څخه ( 5565)کال په اوږدو کې ټول ټال  1992د

کې د زده کړو ترالسه کولو په په لمړیو ټولګیو ولسوالي پوهني آمریت له لورې اړوند ښوونځیو ( بټی کوټ)

تنه ښځینه زده  13047تنه زده کوونکې چې  41638چې لدې سره په  مجموع کې  موخه نوي جذب شویدې

 .موندلی دیکوونکو ته یې زیاتوالی 

  مسوولینو او ځایي خلکو په غوښتنه د محلی او چټکو زده کړو که څه هم چپرهار ولسوالی پوهني آمریت اړوند

کوم  ټولګیو وړاندیزونه شویدي خو بیا هم تر اوسه پدې برخو کې د پوهني ریاست او همکارو موسیسو له لورې

ندې ترسره شوي که چیرت ذکر شوي زده کړي چپرهار ولسوالی کې پیل شي نو له زده کړو څخه د بې اقدام 

  .به د زده کړو له نعمت څخه برخمن شي برخي ماشومان

( 17)اضافی ټولګیو ( 2)باب ښوونځیو ته ودانې،( 17)ولسوالی اړوند ( بتی کوت)کال په اوږدو کې د  1992د  .3

 برنامې تر چتر الندې جوړ شویدې  EQRAمبرزونه په ښوونځیو کې د ( 67)نویو کیندل شویو اوبو څاګانې او 
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 السته راوړنې پام وړ د  برخه کېزمن ،روڼ او ځواب یو نکی مدیریت په ولسوالۍ کې د اغی3 

پوهني ریاست څارنې  پوهني آمریت اړوند د( بټی کوټ)باب ښوونځې د ( 45)کال په اوږدو کي ټول ټال  1992د 

شوي راپورنه ترتیب څارنیز ( 17) په ترڅ کې او غړو له لورې د کیفیت او کمیت د ښه والي په موخه څارل شویدي،

 .او د پوهني ریاست په شمول اړوند مسوولینو سره پخپل وخت شریک شویدي

  په ولسوالی کې په  ( بتی کوت)تنه ښوونکې د ( 1)تنه ښوونکې نږدې ښوونځیو ته تبدیل شویدي، (19)همدارنګه

 دې  ګمارل شوی هاو تقاعد شوی بست کې په دند تش

  سلنه حاضری ورکړیده 111)د ولسوالی په کچه ښوونکو. 

  د عامه پوهاوی په مسجد، مکتب شورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو ( 15)د ښوونځیو ادارې شوراګانو له لورې

 .ادارې شوراګانې نوې تاسیس شویدي( 57)کې جوړشوی دی او د ښوونځیو په کچه 

 .السته راوړنې او پرمختګونه په اساس   پوهنې وزارت  د دریم ستراتیژیک پالن د عرصو د 

 تړاوکیفیت او  -１

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیاوی او ارزښتونه چې د یوو تولیودوونکي، جووړ او دنوده پیژنودونکي  :موخه ټولیزه

هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټوولنیزې سوالمتیا او آرامتیوا لپواره چمتوو او 

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

 ي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښییپالن شوپه برخه کې  تړاوودکیفیت او  :لمړی جدول

الس/پرمختګ توپیر

 ته راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 

د  کېښوونددرسی او   ته د ویشل شویوولسوالیو  له خوا والیتد  16142 64656 0

 کتابونو شمیر الرښود 

۱ 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود کتابونو  16142 64656 0

 شمیر 

2 

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې د  2 1 100%

 نویو تدریسي وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

 له( TTC)ودښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون 1 1 1

 برخمن شوي دي مضموني زده کړوڅخه

4 

 5 د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو تریننګونو شمیر  1 1 1

دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د مالتړ او الرښونې په  1 1 1

 موخه روزل شوي دي

6 
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دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د مالتړپه  1 1 1

 موخه ترسره شوي دي

7 

ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې او  په 1 1 1

آزمایشي )ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر شوي دي

 (ښوونځي

8 

په  SMTد  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  58 2 % 97

 برنامه کې روزل شوي دي

9 

تدریس په موخه د ټولګی پوری د  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 14 1 100%

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

10 

 :او وړاندیزونه ستونزي:دوهم جدول

 :ستونزي

  له امله نه دي ترسره پاملرنې ه د بودجې نه ځانګړي کیدو  او مرسته کوونکو موسسو نه او شاخصون 2نه تر  9د

 .شوي

  

  

  :نورې ستونزې

 .درسي کتابونو کمښت     

  .لباره قرطاسیه اود نورو اړینو توکو نشتوندزده کوونکو  

 تابتون نشتون،ک 

 وټر لب خونې نشتونکمپی. 

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

  ه دي زیاته شياو مرسته کوونکو موسسو پاملرن  شي ځانګړي  و لپاره دي بودجه او شاخصون 2نه تر  9د.  

 .تشه دي ډکه شي درسي کتابونو کمښت

   ي برابرشيدزده کوونکولباره قرطاسیه اود نورو اړینو توک.  

   د ي جوړ شی کتابتون 

 دي جوړه شي هکمپیوټر لب خون. 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  او شاخصونو لپاره دي بودجه  ځانګړي  شي  او مرسته کوونکو موسسو پاملرنه دي زیاته شي 2نه تر  9د . 

 .تشه دي ډکه شي درسي کتابونو کمښت

   ي برابرشيدزده کوونکولباره قرطاسیه اود نورو اړینو توک.  
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   کتابتون د ي جوړ شی 

 کمپیوټر لب خونه دي جوړه شي. 

 :السرسی نډ ولیزازده کړو ته . ۲

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 د انډولیز:جدول ریمد

 توپیر
الس/پرمختګ

 ته راوړنه
 شاخصونه کلنی هدف

ره
می

ش
 

 1 (نارینه)په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر 3850 3328 13.55%

 8 (ښځینه)په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر 1800 2237 0

 9 د نویو تأسیس شویو نارینه ښوونځیو شمېر 1 1 1

 4 د نویو تأسیس شویو ښځینه ښوونځیو شمېر 1 1 1

 5 نویو تأسیس شویو مختلط ښوونځیو شمېرد  1 1 1

 6 دهغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍورته جوړشوی دي 30  17 43%

 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 1  8 0

 8 شمیر ښوونځیود بیا رغول شویو  1 1 1

 9 دیوالونه ورته جوړ شوي دي احاطوي دهغه ښوونځیو شمیر چې 1 1 1

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  1  17 0

 11 په ښوونځیو کې دنویو جوړو شویو مبرزونو شمیر 1 67 0

 یې(school grant)ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی  دهغو 3 0 100%

 يترالسه کړی د

12 

 13 ( نارینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(ALC)چټکو زده کړو  د 1 1 1

 14 ( ښځینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(ALC)کړو د چټکو زده  1 1 1

 15 (نارینه)د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 5 0 100%

 16 (ښځینه)د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 5 0 100%

 17 ( نارینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(CBE)د سیمه ایزو ټولګیو   1 1 1

 18 ( ښځینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(CBE)د سیمه ایزو ټولګیو   1 1 1

 19 (نارینه)په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

 20 (ښځینه)په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

 21 ټولګیو لپاره استخدام شوي دي CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 1 1 1
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 22 ټولګیو لپاره استخدام شوي دي CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 1 1 1

 23 ټولګیو شمیر چې مرکزی ښونځیو ته انتقال شوي دي CBEد 1 1 1

سیمه اییزو زده کړو له  ېدهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چ 1 1 1
 .يد يشو لېږدولښوونځیو ته  اصليڅخه  ټولګیو

24 

 

 ستونزی او وړاندیزونه :څلورم جدول

 ستونزی او وړاندیزونه

 :ستونزی

  جې نه ځانګړي کیدو او ترسته کوونکو موسسو نه پاملرنې له امله نه دي شاخصونو د بود 17په دې برخه کې

 .ترسره شوي

 :نورې ستونزې

  ره دبودجې نشتون ولو لپاښوونځیو اداری په سولری سیسټم او کمپیو ټر سمبالد 

  د میزونو او څوکیو کمښت 

 دالبراتوارونو وسایلو نشتون. 

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

  دي پلي کولو لپاره دي بودجه ځانګړي شي او د مرسته کوونکوموسسو پاملرنه شاخصونو 17په دې برخه کې

  .زیاته شي

  نظر کې ونیول شيپه ه بودجي ولو لپاره دښوونځیو اداری په سولری سیسټم او کمپیو ټر سمبالد.  

 د میزونو او څوکیو کمښت تشه دي ډکه شي. 

  وسایل دي پوره شيد البراتوارونو.  

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  شاخصونوپلي کولو لپاره دي بودجه ځانګړي شي او د مرسته کوونکوموسسو پاملرنه دي  17په دې برخه کې

 . زیاته شي

  ولو لپاره دي بودجه په نظر کې ونیول شيکمپیو ټر سمبال ښوونځیو اداری په سولری سیسټم اود . 

 د میزونو او څوکیو کمښت تشه دي ډکه شي. 

 د البراتوارونو وسایل دي پوره شي. 
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 روڼ او اغیزمن مدیریت. ۳

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

 ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا 

 .او اغیزمن مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښییروڼ د :جدول پنځم

الست/پرمختګ توپیر

 ه راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 و ښونځیو شمیریدنظارت شو 47 45 4%

 2 راپورونو شمیر څارنیزو  یوشو تسلیمو او یشو جوړ د 1 17 0

 3 (نارینه ، ښځینه)وښوونکو شمیر ینیژدی ښوونځیو ته دتبدیل شو 1 13 0

 4 و ښوونکو شمیریمضامینو په اساس د تبدیل شو کېد مسل 1 1 1

 5 (نارینه)ښوونکو شمیر د استخدام شوو 40 1 79%

 6 (ښځینه)د استخدام شوو ښوونکو شمیر 34 0 100%

 7 دښوونکو د حاضری سلنه 111 111 0

 2 و اداری شوراګانو شمیریدښوونځیو په سطحه د نویو تاسیس شو 1 47 0

 9 شمیر(SIP )پرمختیایی پالنونو ویبرابر شو ښوونځیو د د 1 1 1

 11 و غړو شمیریشو روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان 1 1 1

د عامه پوهاوی د پروګرامونو شمیر چی په مسجد، مکتب شورا،  1 15 0

 .دیکلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 
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 ستونزی او وړاندیزونه: جدول پږمش

او وړاندیزونه ستونزی  

 : ستونزی

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

 د مسلکي ښوونکو بستونو کمښت. 

 9مله نه دي ترسره شوي شاخصونه د بودجې نه ځانګړي کیدو له 11او. 

  

 :نورې ستونزې

  

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

  تشه دي ډکه شي د ښځینه ښوونکو بستونو د کمښت 
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 تشه دي ډکه شي د مسلکي ښوونکو بستونو کمښت. 

 9شي ځانګړيه بودجترسره کیدو لپاره دي  شاخصونه 11او.  

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

  تشه دي ډکه شيد ښځینه ښوونکو بستونو د کمښت.  

 د مسلکي ښوونکو بستونو کمښت تشه دي ډکه شي. 

 9شاخصونه ترسره کیدو لپاره دي بودجه ځانګړي شي 11او.. 

 


