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 عمومی معلومات اړهپه  ولسوالید 

 نوم ولسوالید . الف رودات

 ښوونځیو شمیر ړو د زده ک يعموم  د  له مخې د جنسیت  ۍ کېولسوالپه . ب

 شمیرښوونځیو د نارینه  12

 ښونځیو شمیر ښځینهد  10

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 21

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

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 06

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  7

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  01

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

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  23205

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 16437

 په ولسوالی کی ددایمی غیرحاضرو زده کوونکو شمیره: ه 

 دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیردنارینه  700

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 940

 معلومات جغرافیائي :و

 شمیر کلیوپرنونژدی  د  تهولسوالی  150

 شمیر کلیوتولری پرد  216

 امنیتی وضعیت: ز

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر  ېک  ولسوالیپه  0

 ېدو الملونه یکېد تړل  0

 د ښوونکو او زده کوونکو وضعیت د تړل شویو ښوونځیو 0

د ګواښ سره مخ کړي  آسانتیاوی ښوونیزې  چې د امنیتی پیښیو شمیرپه ولسوالۍ کې  0

 دي
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 :ډیزلند کړنو 

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

  نوي درسي او له زده کوونکو څخه راټول شوي کتابونه  ټوکه ( 58881)کال کې په اوږدو کې ټول ټال 0938د

اړوند ښوونځیو ته ویشل   یه ولسوالي پوهني آمریت ته او له هغه ځا روداتو د څخه پوهني ریاست له ډیپو د 

 .يد شوی

  مدیریتي ښوونځ د تنه د ښوونځیو مدیران او اداری کارکوونکو ( 0)ولسوالي اړوند (  روداتو )د (SMT ) په

ه د ښوونځیو چې پدې سر ه،شوي د نه ورکړل همکاري موسیسي په مالی مالتړ روز UNICEFکې د  پروګرام 

 خو له بده مرغه د بودجی کمښت له آمله د کیفیت ید په اداري او تدریسي بهېر کې ښه والي رامنځته شوي

 . شوي ترسره  ې نه دي په برخه کې له روزن لولوړو وړتیا برخې په ځانګړې توګه د  اوتړاو 

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

 تنه یې ښځینه دې د ( 0606)تنه زده کوونکې چې لدې جملې څخه ( 6666)کال په اوږدو کې ټول ټال  0938د

ولسوالي پوهني آمریت له لورې اړوند ښوونځیو په لمړیو ټولګیو کې د زده کړو ترالسه کولو په موخه ورودات

تنه  06697چې  ته  زده کوونکې وتن 93660 شمېر  زده کوونکود ټولو نوي جذب شویدې چې لدې سره 

پوهني آمریت ( رودات )کال په اوږدو کې د  0938همدارنګه د  ،ي دیموندلښځینه زده کوونکو ته یې زیاتوالی 

چټکو زده کړو ټولګې په هغه ځای ( 9)یې ښځینه دي او ( 00)ټولګې چې ( CBE)باب سمیه ایز( 61)اړوند 

تنه زده کوونکو لپاره په ( 015)تنه زده کوونکې لپاره په محلی او ( 0665)سره  رامنځته شویدي چې پدې 

 .تنه ښوونکو لپاره کارې زمینه برابره شویده( 69)چټکو زده کړو کې د درس ویلو زمینه برابره شویده او 

  نه دي  کړني  یو شمېر  نشتون د دې المل شویدي چې د دې برخې کوونکو او د کار له امله  کمښت د  د بودجی

 .شويترسره 

  د ( 00)انګړ دیوالونه،( 9)باب ښوونځیو ودانې ،( 00)ولسوالی اړوند ( رودات)کال په اوږدو کې د  0938د

 وودانې د  چې د نړیوال بانک په مالي مرسته له خوا برنامې  EQRAمبرزونه د ( 56)اوبو څاګانې او  څښاک 

چاپیلایر برابرولو په  دښې راتلونکې او زده کړو ته د مناسب ته زده کوونکو شوې ،چې  جوړیدو چارې پیل 

  .ګټې اخیستنې ته وسپارل شيپه راتلونکې کې  به   موخه

  زده کوونکو افغانیو په لګښت سره  638831د ( لیسه  زاخیلو)ښوونځې باب ( 0)همدارنګه د یادولو وړ ده چې

 يد ریاست د عادي بودجي له لورې بیا رغول شویرامنځته کولو په موخه د پوهني ل چا پیریا ته د مناسب

 .السته راوړنې د پام وړ مدیریت  په برخه کې روڼ  په ولسوالی کې د اغیزمن او .3

  پوهني آمریت اړوند د پوهني ریاست ( رودات )د باب ښوونځې ( 66)کال په اوږدو کي ټول ټال  0938د

کې  د دې په څنګ زده کړو د کیفیت او کمیت ښه والي په موخه څارل شویدي، او د  څارنې غړو له لورې 
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سوولینو سره پخپل وخت شریک ترتیب شوي او د پوهني ریاست په شمول اړوند مټونه هم څارنیز رپو( 07)

 .تنه ښوونکې نږدې ښوونځیو ته تبدیل شویدي(9)همدارنګه ،شویدي

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

 تړاووکیفیت او  -１

ستالم ، مستولیت منتونکي  ارزښتتونه چتې د یتو ، مهارتونه ،چلندونه پوهه، ټولو کچو کې  په  به  زده کوونکي موخهټولیزه 

 هغوي به د ټونیزې هو ساینې په بهیر کتې  لپاره اړین دي تر السه کړي او وګړي او دنده پیژندونکي  تولیدوونکي ،رشید ، 

لپتاره نتدې د د خوندي اودوامداره او نړیوالو بازارونو کې  کورنیو چمتو او په ګډون لپاره و نې ا د اعیزمنې ونډې په اخیست

 .سمبال شي

 او دهغوی  پرمختګ ښیی ي شاخصونهپالن شودکیفیت او مرتبط والی په برخه کې  :لمړی جدول

الست/پرمختګ توپیر

 ه راوړنه
ونهشاخص کلنۍ موخه  شماره 

د  کېښوونددرسی او   ته د ویشل شویوولسوالیو  له خوا والیتد  18143 58880 0

 کتابونو شمیر الرښود 

0 

 2 ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر  18143 58880 1

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې د  2 0 100%

 نویو تدریسي وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

 له( TTC)ودښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون 35 0 100%

 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 موخه  1 1 1

 روزل شوي دي

6 

څارنو شمیر چې د ښوونکو د مالتړپه ښونیزو  ودښونځیو په کچه د هغ 1 1 1

 موخه ترسره شوي دي

7 

او  ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونې په 50 0 100%

آزمایشي )په موخه فرصتونه ورته برابر شوي ديظرفیت لوړوالی 

 (ښوونځي

8 

په برنامه  SMTد  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو شمیر چې د  100 2 98%

 کې روزل شوي دي

9 

ټولګی پوری د تدریس په موخه د  ۶ -۳د ښوونکو شمیر چې د 20 0 100%

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

10 

  :او وړاندیزونه ستونزي:جدولدوهم 
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 ستونزي

 . ه امله نه دي ترسره شوياو مرستندویه موسسو نه پاملرنې لشاخصونه د بودجې نشتون  01او  9،8

 

 

  :نورې ستونزې -

 .درسي او ښوونکو الرښود کتابونو کمښت -

-  

وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد   

 

 .دي زیا ته شي ملرنېپااو مرستندویه موسسو ځانګړي شي ن هبودج ي دولپاره شاخصون 01او  9،8

 .تشه دي ډکه شيدرسي او ښوونکو الرښود کتابونو 

 

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 

 .شاخصونولپاره دي  بودجه نځانګړي شي او مرستندویه موسسو پاملرنې دي زیا ته شي 01او  8،

 .تشه دي ډکه شيدرسي او ښوونکو الرښود کتابونو 

  

 :السرسی انډولیززده کړو ته . 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 د برابر السرسی:جدول ریمد

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 0 (نارینه)په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر 3400 3840 0

 0 (ښځینه)په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر 2400 2626 0

 9 د نویو تأسیس شویو نارینه ښوونځیو شمېر 0 1 1

 4 ښځینه ښوونځیو شمېر د نویو تأسیس شویو 0 1 1

 5 د نویو تأسیس شویو مختلط ښوونځیو شمېر 0 1 1

 6 دهغو ښوونځیو شمیر چې نوې ودانۍورته جوړشوی دي 28  00 57%

 7 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 1 1 1
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 8 د بیا رغول شویو ښوونځیو شمیر 1 0 0

 9 شوي دي دهغه ښوونځیو شمیر چې احاطوي دیوالونه ورته جوړ 1  0 0

 10 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر  2  11 0

 11 په ښوونځیو کې دنویو جوړو شویو مبرزونو شمیر 1  54 0

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

 يترالسه کړی د

12 

 13 ( نارینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(ALC)د چټکو زده کړو  3 9 100%

 14 ( ښځینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(ALC)د چټکو زده کړو  1 0 100%

 15 (نارینه)د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 015 1

 16 (ښځینه)د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 1 1

 17 ( نارینه)نویو جوړ شویو ټولګیو شمیر(CBE)د سیمه ایزو ټولګیو   11 03 0

نویو جوړ شویو ټولګیو (CBE)د سیمه ایزو ټولګیو   11 00 0

 ( ښځینه)شمیر

18 

 19 (نارینه)په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 773 0

 20 (ښځینه)په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر 1 860 0

ټولګیو لپاره استخدام شوي  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د 1 03 0

 دي

21 

ټولګیو لپاره استخدام شوي  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د 1 00 0

 دي

22 

 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

 6،5،6،7،06،09،06 د کمښت او مرسته کوونکوموسسو نه پاملرنې له امله یاد شاخصو کړنې نه دي د بودجې

 .ترسره شوي

 :نورې ستونزې

 .کمښتد درسي او ښوونکو الرښود کتابونو 

   .د نارینه او ښځینه ښوونکو کمښت

ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې  

 6،5،6،7،06،09،06  مرسته کوونکوموسسو د او په نظر کې نیول د بودجې شاخصونو ترسره کیدو لپاره

 .زیاته شي ه پاملرن
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 .ته ډکه شيد درسي او ښوونکو الرښود کتابونو 

  تشه ډکه شيد نارینه او ښځینه ښوونکو.   

وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې  

 6،5،6،7،06،09،06  مرسته کوونکوموسسو د او په نظر کې نیول د بودجې شاخصونو ترسره کیدو لپاره

 .زیاته شي ه پاملرن

 .ته ډکه شيد درسي او ښوونکو الرښود کتابونو 

  تشه ډکه شيد نارینه او ښځینه ښوونکو.   

 

 مدیریت ځواب ویونکی  اغیزمن ،روڼ . ۳

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

 ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا 

 .مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښییوڼ رد شفاف او :جدول پنځم

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
 شمیره شاخصونه کلنی هدف

 1 و ښونځیو شمیریدنظارت شو 50 14 72%

 2 شویو څارنیزو  راپورونو شمیر تسلیمد جوړ شویو او  1 17 0

 3 (نارینه ، ښځینه)نیژدی ښوونځیو ته دتبدیل شویوښوونکو شمیر  1 3 0

 4 شمیرو ښوونکو یمضامینو په اساس د تبدیل شو کېد مسل 1 1 1

 5 (نارینه)د استخدام شوو ښوونکو شمیر 5 0 100%

 6 (ښځینه)د استخدام شوو ښوونکو شمیر 5 0 100%

 7 دښوونکو د حاضری سلنه 01 100 0

 8 و اداری شوراګانو شمیریدښوونځیو په سطحه د نویو تاسیس شو 1 1 1

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

 01 و غړو شمیریشو روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان 28 0 100%

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

 .دیکلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 

00 

 

 ستونزی او وړاندیزونه: جدول پږمش
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او وړاندیزونه ستونزی  

  د نارینه او ښځینه ښوونکو تشکیل کمښت. 

 د شوراګانو غړو روزلو لپاره د بږودجې نشتون. 

  د ښوونکو او نورو کارکوونکو وړتیا لوړولو لپاره دبودجې نشتون 

 نورې ستونزې: 

  په تناسب نه دي ورکړل شويدرسي کتابونه د زده کوونکو داړتیا  بوره کولو. 

 مسلکي ښوونکو لپاره د تشکیل کمښت. 

  تشکیل د زده کوونکو په تناسب 

ته وړاندیزونه ریاست  پوهنېد   

  تشه دي ډکه شيد نارینه او ښځینه ښوونکو تشکیل. 

  شي ي بودجه په نظر کې ونیولد شوراګانو غړو روزلو لپاره د. 

 ه په نظر کې ونیول شيبودجي د ښوونکو او نورو کارکوونکو وړتیا لوړولو لپاره د. 

 د زده کوونکو په تناسب  دي تشکیل ورکړل شي. 

 دپوهنی وزارت ته وړاندیز 

 د نارینه او ښځینه ښوونکو تشکیل تشه دي ډکه شي. 

 د شوراګانو غړو روزلو لپاره د ي بودجه په نظر کې ونیول شي. 

 د ښوونکو او نورو کارکوونکو وړتیا لوړولو لپاره دي بودجه په نظر کې ونیول شي. 

 د زده کوونکو په تناسب  دي تشکیل ورکړل شي.. 

 


