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 معلومات يعموم اړه په ولسوالید 

 نوم ولسوالیالف. د  ترینکوټ ولسوالی

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

 ښوونځیو شمیرد نارینه  06

 ښونځیو شمیر ښځینهد  8

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط 1

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

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل 54

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  15

 ښوونځیو شمیرلیسی دورید د  16

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

 زده کوونکو شمیر نارینهد  18401

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر 2285

 په ولسوالی کی ددایمی غیرحاضرو زده کوونکو شمیرهه:  

 دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیردنارینه  4603

 حاضرو زده کوونکو شمیرد ښځینه دایمی غیر  800

 معلومات جغرافیائيو:

 شمیر کلیووپرتنژدی  د  تهولسوالی  70

 شمیر کلیوتولری پرد  78

 امنیتی وضعیتز: 

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر ېک  ولسوالیپه  14

-۳ نشتون امنیت -۲کمښتیل کد تش-۱

 غربت

 ېدو الملونه یکېد تړل 

زیات شمیر زده کونکی نورو ښوونځیو 

ته سی پارچه شوی او استادان یی نورو 

 ښوونځیو ته خدمتی ورکړل شوی دی .

 د ښوونکو او زده کوونکو وضعیت د تړل شویو ښوونځیو

په مرکز ترینکوټ کی تقریبآ زوموږ شا 
ښوونځی په جنګی کرښه کی  ۱۱او خوا 

دی چی زیاتی برخی یی له منځه تللی دی 
 او مختلفی امنیتی پیښی ثبت کیږی.

 آسانتیاوی ګواښي ښوونیزېد امنیتی پیښیو شمیر چی کې  ولسوالیپه 
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 :زډیلن نوړد ک

 ېړنالسته راو عمده ېکپه برخه  یتفیکد  ښوونځیو ټولود  ېک یولسوالپه . 1

کتابونه د پوهنې ریاست له ډیپو څخه د دې والیت ترینکوټ ولسوالی ته درسی ( ټوکه 15962کال په اوږدو کې ټول ټال ) ۱۳۳۱د 

وېشل شوي دې. چې په وېشلو سره یې یادو کتابونو ته د زده کوونکو السرسی آسانه شوی دی او د درسي کتابونو د کمښت ستونزه 

 تر یوه بریده حل شوې ده. 

څاریزو غړو ته روزنه ورکړل شوې چې له امله یې د ښوونځیو تنه ښوونکي، مدیران او د  ۲۲د دې ولسوالي اړوند ښوونځیو 

 اداري او تدریسې چارو ښه والی موندلی دی. 

 څارنه  د ښوونکو د مالتړ په موخه ترسره شوي ده. 9د دی ولسوالی د ښونځیو په کچه د تعلیمی 

 ړنېعمده السته راو ېالسرسي په برخه ک ډولیزته د ان ړوزده ک ېک ی. په ولسوال2

تنه یې نجونې دي نوي جذب  428تنه زده کوونکي چې  2266په اوږدو کې د عمومي زده کړو په ښوونځیو کې کال  1398د 

 شوي او په اړوند ښوونځیو کې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. 

ستنې ته چمتو شوي چې له امله بابه ښوونځیو ودانۍ جوړې شوي او ګټې اخی 4په یاد ولسوالې په عمومي زده کړو پروګرام اړوند د 

 بابه ښوونځیو ودانۍ بیارغول شوي دی. 11یې زده کوونکو د مناسب روزنیز چاپېلایر څخه برخمن شوي دی. سربېره پردې، د 

بابه د چټکو زده کړو او سیمه اییزو زده کړو ټولګي جوړ شوي چې  86زده کوونکو د زده کړې زمینې برابرولو په موخه ټولټال 

 تنه نجونې دي د زده کړې زمینه برابره شوې ده. 816تنه زده کوونکو ته چې  1966ه یې  له امل

  ړنیعمده السته راو ېپه برخه ک یریتمد یونکيو ځواباو  ڼرو ،یزمند آغ ېک ی. په ولسوال3

له لوری د  پوهنې آمریت څارنې غړو ،( بابه ښوونځی د ګیزاب ولسوالی په کچه25کال په اوږدو کې ټول ټال ) 1398د 

( څارنیز راپورونه چمتو شوې او د 25زدکړو دکیفیت او کمیت د ښه والې په موخه څارل شوی او د یادو څارنو څخه )

 پوهنې آمریت په شمول اړوند مسولینو سره په خپل وخت شریک شوی دې.

ه په اړوند ښوونځیو کې په دندو تنه یې ښځینه په رسمي او قراردادي توګ 24تنه ښوونکي چې  181کال په اوږدو کې  1398د 

ګمارل شوي چې له امله یې په ښوونځیو کې د تدریس بهیر ګړندی شوی او د زده کوونکو د زده کړو په کیفیت باندې مثبته آغېزه 

 کړې ده. 

( د عامه پوهاوی کمپاینونه په مسجد، مکتب شورا، کلیو او په 5ولسوالی پوهنې آمریت او د ښوونځیو ادارې شوراګانو له لورې ) د

عامه ځایونو کې ترسره شوي، چې په پایله کې والدین دی ته هڅول شوی ترڅو خپل ماشومان ښوونځیو ته د زده کړې لپاره 

تنه غړو ته روزنه ورکړل  06اداري شورا ګاني نوي تأسیس شوي او د شورا ګانو  29 واستوي. سربېره پر دې په ښوونځیو کې

 شوې ده چې د یادو شورا ګانو په تأسیس د ښوونځیو په اداري او تدریسي چارو کې ښه والی رامنځته شوی دی. 
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 السته راوړنېپرمختګونه او یم ستراتیژیک پالن د عرصو په اساس ېد درد پوهنې وزارت 

 :اوړاو ت تیفی. ک1

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیاوی او ارزښتونه چې د یو تولیدوونکي، جوړ او دنده پیژنددونکي هیدواد وال  موخه: ټولیزه

لپاره اړین دي تر السه کړي او د اغیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټولنیزې سالمتیا او آرامتیا لپاره چمتدو او پده داخلدي او نړیوالدو 

 ختیا لپاره تیار شي.بازارونو کې به د تل پاتې بو

 کیفیت او تړاو په برخه کې پالن شوي شاخصونه او د هغوئ پرمختګ ښیئ د جدول: ړیلم

ه/السته راوړنپرمختګ توپیر ونهشاخص کلنۍ موخه  رهشمی   

 کېښوونددرسی او   ته د ویشل شویوولسوالیو  له خوا والیتد  68686 15962 81%

 کتابونو شمیر الرښود د 
1 

ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د ښوونکې دالرښود کتابونو  009 366 55%

 شمیر 
2 

دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی نظارت کوونکو شمیر چې  25 24 0

 د نویو تدریسي وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي
3 

0 0 0 
 ( لهTTCو)دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په مرکزون

 مضموني زده کړوڅخهبرخمن شوي دي
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 

دښونځیو په کچه د هغه تعلیمی څارنو شمیر چې د ښوونکو د  9 9 0

 شوي ديمالتړپه موخه ترسره 
7 

0 0 0 

پهښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د ښوونکو د الرښونېاو 

ظرفیت لوړوالی په موخه فرصتونه ورته برابر شوي 

 دي)آزمایشي ښوونځي(

8 

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

 برنامه کې روزل شوي دي
9 

پوری د تدریس په موخه د  ټولګی ۱ -۳د ښوونکو شمیر چې د 0 0 0

 ریاضی، لیک او لوست په برخه کې روزل شوي دي.
10 

 او وړاندیزونه ېستونز :م جدولیدو     

 ېستونز

 .د ښوونکو الرښود کتابونو د کمښت له امله د پوهنې ریاست څخه پالن شوي کتابونه نه دي تر السه شوي 

  د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیاوو لوړول دي په پالن کې نه  فعالیتونه چې 0د بودیجې د کمښت له امله د دې برخې

 دي شامل شوي او کومه کړنه هم نه ده ترسره شوې.

 وړاندیزونهته ریاست  پوهنې
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  پوهنې ریاست ته وړاندیز کېږي ترڅو د زده کوونکو او ښوونکو  د شمېر په تناسب د اړتیا وړ درسی او الرښود

 کتابونه د ښوونیز کال د پیلېدو څخه مخکې د دې آمریت په واک کې ورکړي. 

 .د ښوونکو او کارکوونکو د وړتیا لوړولو لپاره اړینه بودیجه په پام کې ونیول شي 

 ته وړاندیزونه وزارت پوهنې 

  د پوهنې د آمریت ټولو اړوند  مامورینو او ښوونکو ته  د هغوی د ظرفیت لوړولو په هدف باید بودجه په پام کی ورته

 ونیول شې.

  پوهنې وزارت مقام ته وړاندیز کېږي ترڅو د زده کوونکو د شمېر په تناسب د اړتیا وړ کتابونه د ښوونیز کال د پیلېدو

اړوند ولسوالیو پوهنې آمریتونوته  وکوالی شيڅخه مخکې دپوهنې ریاست په واک کې ورکړي تر څو پوهنی ریاست 

 .وویشي

 :یالسرس زیولډان ته وړ.  زده ک2

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

 ښځی برابر او هر اړخیز السرسی لری.

 د برابر السرسی په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیئ. دریم جدول:

 توپیر
/السته راوړنهپرمختګ  شمیره شاخصونه کلنۍ موخه 

 1 )نارینه(شمیر و زده کوونکوینویو شامل شوپه ښونځیو کې د 3526 1062 51%

 2 په ښونځیو کې دنویو شامل شویو زده کوونکو شمیر)ښځینه( 826 428 35%

6 6 6 
 د نویو تأسیس شویو نارینه ښوونځیو شمېر

3 

6 6 6 
 نویو تأسیس شویو ښځینه ښوونځیو شمېر 

5 

6 6 6 
 د نویو تأسیس شویو مختلط یا ګډ ښوونځیو شمېر

4 

 دهغو ښوونځیو شمیر چې نوېودانۍورته جوړشوی دي 9 5 44%
0 

 د اضافی جوړو شوو ټولګیو شمیر 0 0 0
6 

 د بیا رغول شویوښوونځیو شمیر 30 11  63%
8 

0 0 0 
احاطوي دیوالونه ورته جوړ شوي دهغه ښوونځیو شمیر چې 

 9 دي

 د نویوکیندل شویو د اوبو د څاګانو شمیر 4 0 0
16 

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

0 0 0 
 schoolدهغو ښوونځیو شمیر چې کمکی وجهی )

grant12 ي(یې ترالسه کړی د 
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0 20 0 
(نویو جوړ شویو ټولګیو ALCد چټکو زده کړو )

 13 شمیر)نارینه(

0 0 0 
(نویو جوړ شویو ټولګیو ALCد چټکو زده کړو )

 15 شمیر)ښځینه(

 د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر)نارینه( 0 427 0
14 

 د چټکو زده کړو په ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر)ښځینه( 0 21 0
10 

0 64 0 
ټولګیو (نویو جوړ شویو CBEد سیمه ایزو ټولګیو )

 16 شمیر)نارینه(

0 3 0 
(نویو جوړ شویو ټولګیو CBEد سیمه ایزو ټولګیو )

 18 شمیر)ښځینه(

 په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر)نارینه( 0 726 0
19 

 په سیمه ایزو ټولګیو کې دزده کوونکو شمیر)ښځینه( 0 796 0
26 

0 59 0 
ټولګیو لپارهاستخدام  CBEښوونکو شمیر چې د  نارینه د

 21 شوي دي

0 3 0 
ټولګیو لپارهاستخدام  CBEښځینه ښوونکو شمیر چې د د

 22 شوي دي

0 06 0 
د سیمه اییزو زده کړود هغو ټولګیو شمیر چې مرکزي 

 ښوونځیو ته لیږدول شوي دي.
23 

0 1422 0 
دهغه نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر چې له سیمه اییزو 

 ټولګیو څخه اصلي ښوونځیو ته لېږدول شوي دي.زده کړو 
25 

 او وړاندیزونه ېستونز جدول: څلورم   

  ېستونز

 ړ نه دي جو مبرزونه  ،اوبو څاګانې ،احاطوی دیوالونه ،د بودجې او امنیت نه شتون له امله هیڅ اضافه ټولکې

 شوې.

  د بودیجې د نشتون او د مرستندویه موسسو د نه مالتړ له امله( ښوونځیو ته کمکی مرستې یاschool grant نه )
 دی ترسره شوې.

 ته وړاندیزونهریاست پوهنې

 اوبو څاګانې ،پوهنې ریاست ته وړاندیز کیږې تر څو د ګیزاب ولسوالی دپوهنې آمریت ته احاطوې دیوالونه، 

 په برخه کې د پام وړ بودجه په پام کې و نیول شې. او ښوونځیو ته کمکې مرسته  مبرزونه

 پوهنېوزارت ته وړاندیزونه

 .پوهنې وزارت مقام ته وړاندیز کیږې تر څو د پالن شوو فعالیتونو د اجرا دپاره ده اړتیا وړ بودیجه پام کې ونیسی 
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 تیریمد یونکیو وابځ او ڼرو زمن،ې. آغ3

ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن روڼ او ځواب او برابر با کیفیته  دټولیزه موخه: 

 ویونکی مدیریت پراختیا اوپیاوړتیا.

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

 شمیره شاخصونه کلنۍ موخه پرمختګ/السته راوړنه توپیر

 1 نځیو شمیروو ښویشو څارل 24 24 0

 2 راپورونو شمیر څارنیزو یوشو تسلیمو او یشو جوړ د 24 24 0

)نارینه ، وښوونکو شمیر ینیژدی ښوونځیو ته دتبدیل شو 0 23 0

 ښځینه(
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 4 و ښوونکو شمیریمضامینو په اساس د تبدیل شو کېد مسل 0 0 0

 5 ()نارینهښوونکو شمیرد استخدام شوو  22 140 0

 6 د استخدام شوو ښوونکو شمیر)ښځینه( 28 25 10%

 6 دښوونکو د حاضری سلنه 100% 90% 10%

 8 و اداری شوراګانو شمیرید نویو تاسیس شودښوونځیو  0 29 0

 9 شمیر(SIP پرمختیایی پالنونو) ویبرابر شو ښوونځیو د د 5 6 100%

 16 و غړو شمیریشو روزلد  وشوراګاند ښوونځیو د  0 60 0

د عامه پوهاوی د پروګرامونو شمیر چی په مسجد، مکتب  1 4 0

 .دیشورا، کلیو او یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 
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 او وړاندیزونه ېستونز جدول: ږمپش

  ېستونز

  ستونځه ده.ندي لویه د امنیت او مسلکې ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه ښوونکی کمښت 

 .د تشکیل کموالې 

 ندی تبدیل شوې. ښوونکې د مسلکې مضامینو په اساس  د امنیت نشتون له امله هیڅ 

 ته وړاندیزونهریاست پوهنې 

 .د مسلکې  ښوونکو او څارنیز غړو ګمارل د تشکیل له مخې په خاصه توګه ښځینه ښوونکې 

  وخت سر ته رسول.د رسمی مامورینو او ښوونکو د قدم او ارتقا په خپل 

 وزارت ته وړاندیزونه پوهنې

  د ښځینه ښوونکو له پاره دی منطقوې معاش په پام کې ونیول شي او د پوهنې آمریتونو د پراخیدو په برخه کې دې

 ځانګړي پاملرنه وشي.

  الیحوي څارنه تر د څارنیزو غړو له پاره ټرانسپورتي بودیجه په نظرکې نیول تر څو وکوالی شي له ټولو ښوونځیو څخه

 سره کړي.

 


