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 پروفایل والیتی

 نام والیت لوگر

 تعداد ولسوالی موجود در والیت  7

297.443  نفوس  

 جنسیتبه اساس  تعلیمات عمومی بتعداد مکات

 ذکور مکاتبتعداد  182

 اناث مکاتبتعداد  73

 ب مختلطتعداد مکات 13

 به اساس دوره تعلیمات عمومی تعداد مکاتب

 ئیهتعداد مکاتب دوره ابتدا 117

 تعداد مکاتب دوره متوسطه  76

  لیسه تعداد مکاتب دوره 75

به اساس جندر در سطح والیتتعلیمات عمومی  تعداد شاگردان   

 تعداد شاگردان ذکور 91851

 شاگردان اناثتعداد  36252

 تعداد شاگردان ذکور محروم دایمی 11759

 تعداد شاگردان اناث محروم دایمی 6064

 فیائیمعلومات جغرا

 تعداد ولسوالی های نزدیک به شهر  3

 تعداد ولسوالی دور از شهر  4

 وضعیت امنیتی در والیت

 شده در والیت  مسدودتعداد مکاتب  4

، مشکالت امنیتی وعدم نام (اختالف قومی )روی انتخاب 

  گردموجودیت شا

 دالیل مسدود شدن مکاتب نامبرده 

معلمان مکاتب به مکاتب همجوار خدمتی گردیده و 

پارچه تبدیلی اخذذنمودهشاگردان سه   

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده؟وضعیت 

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 77

ت اقتصادیوضعی  

ت این والیت زیر جمیع ٪62وده و قابل ذکر است که هنوز هم ب ٪1.4رشد اقتصادی والیت لوگر  1398مالی درجریان سال 

 پیش میبرنددالر زندگی رزومره خویش را به  2خط فقر یعنی با در آمد ثابت کمتر 
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 سنگآن  معدن مس عینک ،  منابعکه مهمترین  و استخراج معادن است.این والیت مصروف زراعت  هشتاد فیصد نفوس 

 .باشد مالداری میمحصوالت زراعتی و مرمر ، کرومایت و 

 خالصه اجراأت

 کیفیت و مرتبط بودن  عرصهآوردهای کلیدی در دست 

  والیت  ولسوالی هایرهنمای معلم در مکاتب تعلیمات عمومی  کتابجلد  1380درسی و  جلد کتاب (262،608)به تعداد

که خالف نیازمندی های مکاتب در سالهای قبل توزیع  کتابجلد  (28,716)دیده است و همچنان به تعدادگرلوگر توزیع 

 توزیع کتب جدید و تبادله  کتب قبلی کهها صورت گرفته  بین مکاتب با درنظرداشت نیازمندی ، تبادله آنبود گردیده

 دان دوره ابتدائیهگرشا %14هنوز هم  امااست  دادهکاهش تا حدیرا مومی در مکاتب تعلیمات ع درسی مشکالت کمبود کتب

 درسی نیاز دارند. کتابهایلیسه به و دوره های متوسطه  شاگردان %38 و 

  گرفته که به اثر آن مشکالت صورت  برای حمایت معلمان مکاتببازدید از سطح  100به تعداد  1398در جریان سال

  .بخاطر حل مشکالت معلمین اقدامات الزم صورت گرفته استمعلمین مشخص گردیده و 

  است گردیدهمهیا ظرفیت  ءفرصت های رهنمایی و ارتقا گرتعلمیات عمومی والیت لو معلم موجود در مکاتبتن  63برای. 

مینارهای اکادمیک و میتودیک ت داشته اما هنوز هم معلمین به ستدریس اثر مثبپروسه کیفیت  ءمینار ها بر ارتقااین س

 نیاز دارند. 

 دروس رهنمایی تدریس را در بخش های خواندن، نوشتن و  6الی  3تن معلمان تعلمیات عمومی بین صنوف  60 دتعداه ب

 پروسه های آموزشی بهبود یافته است.  آموزش معلمان متذکره با که حساب/ریاضی آموزش دیده اند

 

  دسترسی متوازن  عرصهدستآوردهای کلیدی در 

  تن می گردد، در صنف  17806تن اناث که جمعاً  7.239شاگرد ذکور و  10،567به تعداد ، 1398در سال

با جذب شاگردان مذکور از یک سو زمینه اول در برنامه تعلیمات عمومی در والیت لوگر جذب گردیده است. 

ه تن ب (145,909) تعداد مجموع شاگردان این برنامه بهدسترسی به اطفال سن مکتب فراهم گردیده و از جانب دیگر 

 اناث افزایش یافته است.تن  43,491شمول 

  مثمر  های عدم دسترسی آنعده اطفال که به تعلیم دسترسی ندارد سیر نزولی داشته است ولی باوجود تالش گرافهمچنان

ی آن نبود امکانات در ساحات دور دست و ناامنی در این عرصه هنوز هم اطفال اناث به مکتب دسترسی ندارد که علت اساس

 باشد . در حوزه های تعلیمی چرخ ، خروار ، محمدآغه ، ازره و بره کی برک می

 به نیاز که مناطق در اناث ابتدائیه مکتب باب یک تعداد به  تربیه، و تعلیم به اطفال دسترسی زمینه نمودن بمنظور فراهم 

که تا حدودی دسترسی شاگردان  .است دیدهگرتائسیس  معیارها و طرزالعمل نظرداشت در با داشته اند جدید مکاتب ایجاد

 فراهم گردیده است را به تعلیم و تربیه

  گردان شده است که بخش اعظم مشکالت شا دهسپرباب مکتب تکمیل و به بهره برداری  12کار اعمار  1398در سال

 است. مصؤن را حل نموده مکاتب در عرصه دسترسی به تعلیم در محیط سالم و

  آموزشی بهتر و مصون محیط دسترسی به ترمیم دوباره آن زمینه  باکه  باب مکاتب دوباره ترمیم گردیده است 15 تعدادبه

  برای شاگردان فراهم گردیده است
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  باب تشناب در مکاتب اعمار گردیده که به اعمار این تشناب ها سهولت برای شاگردان  637 دتعداه ب  1398در جریان سال

 بالخصوص شاگردان اناث ایجاد گردیده.

  صنوف اضافی جدیدا اعمار گردیده که به به اعمار آن مشکل کمبود صنف ها درسی تا حدی حل گردیده و  43بتعداد

 است. شدهمحیط بهتر برای شاگردان محیا 

 

  مدیریت موثر و شفاف در والیت مربوطه. عرصهدستآوردهای کلیدی در 

 

 و به  گردیده استنظارت الیحوی  تعلیمات عمومی توسط اعضای نظارت تعلیمیباب مکتب  273، از 1398 مالی در سال

گردیده مربوطه ارایه به مسؤلین  جهت بهبود و اصالح امور اداری و تدریسی مکاتبگزارش نظارتی ترتیب و  189اساس آن

شده مشکالت تخنیکی تدریس و اداره در مکاتب مشخص و نیز رهنمایی های الزم جهت  انجاماست.به اثر نظارت های 

نظارت تعلیمی در تطبیق نصاب تعلیمی و کیفیت تدریس نقش فعال و مؤثر را  همچنان است حل مشکالت صورت گرفته

 ایفا نموده است.

 تعداد معلمان مجموع معلمان ذکور  معلمین متذکرهاستخدام  استخدام گردیده که با تن اناث 2مول شمعلم به  39به تعداد

نمایید مرفوع  معلمان راا حدی کمبود ت تن رسیده است. استخدام معلمان توانسته  است  400و معلمان اناث به  2534به 

 و در روند تدریس بهبود به وجود آرد

 معلم در یک مکتب یا  71و به تعداد  مسلکی به اساس مضمون مطابق رشته توظیف گردیده اند تن معلم 864تعداد ب

روند  با توظیف معلمان متذکره از یک جانب کمبود معلمان مرفوع شده و جانب دیگر مکاتب نزدیک توظیف شده است.

 .مطابق به رشته بهبود یافته استتدریس 

  در سطح هر ولسوالی به شکل ماهوار با شورا های مکاتب شورا های اداری مکاتب جدید تاسیس گردیده که 65بتعداد

 .دایر می نمایند. ایجاد شوراهای اداری باعث مشکالت مکاتب و آموزش را تا حدی مرفوع ساخته استجلسات 

 ایشان  توظیف باکه معلمان که در مکاتب مربوطه یا مکاتب همجوار توظیف یا طور خدمتی معرفی شده تن  71اد بتعد

 .و در توازن تشکیالتی نیز بهبود آمده است گردیدهکمبود معلمین تا حدی کم مشکالت 

 

 

 

 (NESPIII) پالن استراتژیک سوم  های صهعر پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن .1

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک  هدف کلی:

شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه 

 و بین المللی مجهز می نماید.  اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی 

 کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد. عرصهو پیشرفت ها را، در خالصه ای شاخص های پالن شده  :1جدول
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تفاوت/ 

 انحراف

ها شاخص هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها  شماره 

٪67.1 263،988 803,047 
تعداد کتب و کتب رهنمایی معلم که برای والیت 

گردیده است.توزیع   
1 

٪67.1 263،988 803,047 
تعداد کتب و کتب رهنمایی معلم که از طرف والیت 

 برای ولسوالی توزیع و تسلیم گردیده است
2 

٪67.1 263،988 803,047 
تعداد کتب و کتب رهنمایی معلم که به مکاتب 

 توزیع گردیده است
3 

99٪  3 305 
تعداد معلمان/ رهنما و نظارت کننده گان آموزش 

جدید مواد آموزشیدیده برای استفاده از   
4 

100٪  - 255 
 (TTC)تعداد معلمان که در برنامه ارتقاء ظرفیت

 آموزش دیده اند.نظر به مضمون 
5 

100٪  - 29 
تعداد برنامه های آموزشی تدویر شدهدر محتویات 

 مضمون
6 

100٪  - 116 
مدیران مکاتب که برای حمایت و رهنمایی تعداد 

 معلمان، برنامه های آموزشی را سپری نموده اند.
7 

- 100 74 
تعداد دفعات بازدید از سطح مکتب برای حمایت 

 معلمان
8 

- 63 - 

فرصت های   تعداد معلمان موجود درمکاتب که

رهنمایی  و ارتقای ظرفیت برای شان مهیا گردیده 

 )ازمایشی در مکتب(

9 

100٪  - 65 
مکاتب که در برنامه  پرسونلتعداد اداره مدیران  و

 اشتراک نموده اند(SMTهای )
10 

55.5٪  60 135 
که دروس  6الی  3تعداد معلمان بین صنوف 

رهنمایی تدریس را در بخش های سواد آموزی، 

 آموزش ریاضی  دیده اند

11 

 

 

 
 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 مشکالت یا چالش ها

 

 پالن شدهمطابق سهمیه آن درسی به علت مواصلت ننمودن جلد کتاب  556.575کتاب درسی پالن شده، به تعداد جلد  801.183 از جمله 

 ز وزارت معارف به مرکز این والیت انتقال داده نشده است.ا
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 های مهم می  چالش ی ازکی یتیامن تلوگر نسبت صعب العبور بودن راه ها و مشکال تیوال یها یولسوال یدر بعض شنیموضوع ترانسپورت

 .    باشد
 

 سایر مشکالت

 معلمان/ رهنما و نظارت کننده گان. برای  جدید مواد آموزشیدر مورد استفاده از پ برای تدویر ورکشا بودجهنبود  .1

 آموزش مضمونی و برنامه آموزشی در محتویات مضمون  برای معلمان (TTC)نبود بودجه به منظور برگزاری برنامه ارتقاء ظرفیت  .2

 معلماندر موضوعات حمایت و رهنمایی مدیران  آموزشی برای برنامه به منظور برگزارینبود بودجه  .3

 معلمانایجاد فرصت های رهنمایی و ارتقای ظرفیت برای برای  بودجهنبود  .4

 ( برای مدیران و پرسونل مکاتبSMTمکتب اس ام تی ) آموزشی مدیریتنبود بودجه برای تطبیق برنامه  .5

 در والیت لوگر یکی از مشکالت  اساسی مکاتب اناث می باشد و بخصوص معلمان اناث یکمبود معلمان مسلک .6

 از وزارت معارف به والیت لوگر معلم یو رهنما یعدم انتقال به موقع کتب درس و معلم یو رهنما یکمبود کتب درس   .7

برای وزارت معارف پیشنهادات  

 

برای تعداد معلمان که در برنامه ارتقاء  بودجهتا  برای انکشاف مهارت های معلمین که ضرورت مبرم به آن دیده میشود پیشنهاد میگردد .1

 .در نظر گرفته شود  1400در پالن بودجوی سال آموزش مضمونی  (TTC)ظرفیت تی تی سی 

در نظر گرفته شود تا روند مدیریت مکاتب بهبود یافته و معلمان نیز مدیران مکاتب  برایی آموزش یبرنامه ها برای بودجهتا  پیشنهاد میگردد .2

 حمایت گردد

در پالن برنامه های آموزشی تدویر شده در محتویات مضمون  برای بودجهتا  به اساس نیازی که در این عرصه دیده میشود پیشنهاد میگردد .3

 در نظر گرفته شود  1400بودجوی سال 

تعداد معلمان موجود در مکاتب که فرصت های آموزشی و ارتقای ظرفیت برای شان فراهم  گردیده )آزمایشی برای  بودجهتا  پیشنهاد میگردد .4

 در نظر گرفته شود. 1400در پالن بودجوی سال  در مکتب(

تعداد  مدیران  و پرسونل برای  بودجهتا  میگرددپیشنهاد پرسونل مکاتب که مهم میباشد سویه اداری و مدیریتی مدیران و  یتبرای تقو .5

 در نظر گرفته شود 1400اشتراک نموده در پالن بودجوی سال (SMTمکاتب که در برنامه های آموزشی مدیریت مکتب اس ایم تی )

خواندن، نوشتن و که دروس رهنمایی تدریس را در بخش های  6الی  3تعداد معلمان بین صنوف میگردد تا سهمیه  برای پیشنهاد  .6

پیشنهاد میگردد که کتب درسی مطابق نیازمندی شاگردان به اسرع وقت در دسترس قرار حساب/ریاضی آموزش دیده اند در نظر گرفته شود.

 چاپدری ( پشتو/هردو لسان )پ کتب درسی تمام مضامین به وسه چاپرگیرد همچنان پیشنهاد میگردد که بمنظور دسترسی متوازن در 

 گردد.

 توجه صورت گیرد. و بخصوص معلمان اناث یکمبود معلمان مسلکمیگردد که به مشکل یشنهاد پ .7
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 دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان : اهداف کلی

  و بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

دسترسی متوازن  عرصهاز شاخص های پالن شده و میزان پشرفت این شاخص ها در این جدول نشان دهنده خالصه : 3جدول 

 می باشد.

تفاوت/ انحراف  پیشرفت ها/  

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

19.2٪  1 تعداد جدید الشموالن )ذکور( 13084 10567 

٪14.5  2 تعداد جدید الشموالن )اناث( 8469 7239 

٪100  - 8 
تعداد مکاتب جدید 

 التاسیس)ذکور(
3 

٪66.6  1 3 
تعداد مکاتب جدید 

 التاسیس)اناث(
4 

- - - 
تعداد مکاتب جدید 

 التاسیس)مختلط(
5 

٪100 12 30 
تعداد مکاتب که جدید اعمار 

 گردیده است
6 

٪71.5  43 151 
تعداد صنوف اضافه که جدید 

 اعمار گردیده است 
7 

٪68 15 47 
 ترمیمتعداد مکاتب که دوباره 

 گردیده است
8 

٪100  - 41 
تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

 خویش را اعمار نموده است.
9 

٪100  - 29 
 تعداد چاه های آب حفر شده

 درمکاتب 
10 

٪57.6 637 1105 
در  تعداد تشناب های ساخته شده

 مکاتب 
11 

٪100  - 10 
بدست کمکی  تعداد مکاتب که وجوه

 آورده است
12 
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٪100  - 10 
تعداد کورس های آموزش سریع 

 تاسیس شده)ذکور(
13 

- - - 
تعداد کورس هایآموزش سریع 

 تاسیس شده)اناث(
14 

٪100  - 200 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 آموزش محلی شامل شده اند        
15 

- - - 
تعداد شاگردان اناث که در صنوف 

 آموزش محلی شامل شده اند        
16 

- - - 
تعداد کورس های محلی تاسیس 

 شده )ذکور(
17 

- - - 
تعداد کورس های محلی تاسیس 

 شده )اناث(
18 

- - - 
تعداد شاگردان که در کورس های 

 محلی ثبت نام نموده اند) ذکور(
19 

- - - 
کورس های تعداد شاگردان که در 

 محلی ثبت نام نموده اند) اناث(
20 

- - - 
تعداد معلمان استخدام شده برای 

 کورس های محلی)مرد(
21 

- - - 
تعداد معلمان استخدام شده برای 

 کورس های محلی)زن(
22 

- - - 
تعداد صنوف محلی که به مکاتب 

 اصلی انتقال داده شده است
23 

- - - 

محلی تعداد شاگردان که از صنوف 

به مکاتب اصلی تبدیل شده 

 باشد)مرد و زن(

24 

 

 

 پیشنهادات -مشکالت–4جدول

:مشکالت و پیشنهادات  

  مانده است.به نسبت نبود بودجه اکثر مکاتب والیت لوگر از اعمار، ترمیم و اعمار دیوار احاطه باز 

  نمی باشد مکاتب تاسیس نگردیده استبه نسبت مشکالت امنیتی و نبود تشکیل در ساحات که دسترسی به مکاتب زیاد 
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 :سایر مشکالت

 اعمار تعداد صنوف اضافه؛ نبود بودجه برای  .1

 برای مبرز و حفر چاه آب آشامیدنی؛نبود بودجه کافی  .2

 شامل شوند؛ شاگردان که در صنوف آموزش تسریعیبرای  بودجهنبود  .3

 تاسیس شده؛ (ALCصنوف آموزش تسریعی )برای بودجهنبود  .4

 ؛(CBE)صنوف آموزش محلیبرای  بودجهنبود  .5

 ؛ثبت نام نمایندشاگردان که در صنوف آموزش محلی  برای بودجهنبود  .6

 لمان استخدام شده برای صنوف محلی؛معبرای  بودجهنبود  .7

 کمبود میز و چوکی روبرو میباشد؛ والیت لوگر بااکثر مکاتب  .8

 پیشنهادات شما برای وزارت معارف:

در نظر گرفته  1400پالن بودجوی سال در صنوف اضافه که جدید اعمار تعداد برای  بودجهتا  پیشنهاد میگرددبه اساس نیازمندی  .1

 شود.

 .گردد 1400پالن سال شامل  (ALCآموزش تسریعی )صنوف بیشتر و (CBE)آموزش محلیتا ایجاد صنوف بیشتر پیشنهاد میگردد  .2

 در نظر گرفته شود. 1400پالن بودجوی سال  در آموزش تسریعی که در صنوف شاگردان بودجه برایپیشنهاد میگردد تا  .3

در نظر گرفته  1400پالن بودجوی سال در شوند  می که در صنوف آموزش محلی شامل شاگردان برایبودجه پیشنهاد میگردد تا  .4

 شود.

تشکیل در نظر گرفته شود و  1400پالن بودجوی سال در  استخدام شده برای صنوف محلی معلمانبرای  بودجهپیشنهاد میگردد تا  .5

 الزم برای تأسیس مکاتب جدید منظور گردد.

 گرفته شودباز مانده اند در نظر از اعمار، ترمیم که مکاتب بودجه برای  پیشنهاد میگردد .6

پرداخت وجوه مالی به مکاتب تمامی ولسوالی ها به شکل متوازن پیشنهاد میگردد تابرنامه های که مکاتب را حمایت میکند مثل  .7

 گردد.عملی 

 گرفته شود.در نظر  به کمبود میز و چوکی روبرو میباشدکه برای مکاتب بودجه پیشنهاد میگردد تا  .8

 

 

 

 مدیریت شفاف و موثر-3
انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و  : هدف کلی

 متوازن بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   
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مدیریت شفاف و  عرصهاین جدول نشان دهنده خالصه از شاخص های پالن شده و میزان پشرفت این شاخص ها در : 5-جدول

 موثر می باشد.

پیشرفت ها/  تفاوت/ انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

5٪  1 تعداد مکاتب که نظارت گردیده است 287 273 

- 189 80 
تعداد گزارش های نظارتی ترتیب 

 گردیده و ارسال گردیده است
2 

- 71 53 
تعداد معلمان که دریک مکتب یا نزدیک 

)مرد و زن(مکتب توظیف گردیده است   
3 

1.6٪  864 879 
تعداد معلمان توظیف شده به اساس 

 مضمون
4 

٪22 46 59 
تعداد معلمان که جدید استخدام شده 

 است)مرد(
5 

 4 1 
تعداد معلمان که جدید استخدام شده 

 است)زن(
6 

 7 تعداد مجموع معلمان مرد  2534 -

 8 تعداد مجموع معلمان زن   400 -

5٪  95٪  100٪ حاضری معلمانفیصدی    9 

24٪  65 86 
تعداد شوراهای اداری مکاتب جدید تاسیس 

 شده
10 

- - - 
تعداد پالن های تهیه شده برایبهبود 

 مکاتب
11 

- - - 
تعداد آعضای آموزش دیده شوراهای 

 مکاتب  
12 

- 2 2 

تعداد برنامه های آگاهی عامه که از طریق 

و قریه ها شوراها، مساجد، جلسات عمومی  

 برگزار شده است 
13 

 

 

 : مشکالت و پیشنهادات6جدول 

 :مشکالت
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 .تن آن اناث میباشد  6تن معلم ذکور و    44تن معلم ذکور و اناث استخدام گردیده از جمله  50   1398در سال  .1
 

در  یمشکل جد کیبجا گذاشته و یاثرات منف هیو ترب میتعل تیفیک یرشته در طبقه  اناث باال یکمبود معلمان مسلک .1

 .باشدیلوگر م تیسطح وال

 

 

 

 

 
 

 سایر مشکالت

نبود بودجه باعث شد تا آموزش اعضای شورا های مکاتب صورت نگیرد و پالن های بهبود مکاتب نیز توسط این اعضا  .1

 تهیه نگردید.

 نبود معلمین مسلکی سبب شد تا معلمین به اساس رشته و مسلک توظیف نگردند. .2

 پیشنهادات شما برای وزارت معارف:

 

در نظر  1400پالن بودجوی سال در  برای تعداد شوراهای اداری جدید التأسیس در مکاتب بودجهپیشنهاد میگردد تا  .1

 گرفته شود.

در نظر  1400پالن بودجوی سال در  (SIP بودجه برای تعداد پالن های بهبود مکاتب اس ای پی )پیشنهاد میگردد تا  .2

 گرفته شود.

 .شود گرفتهبودجه برای تعداد اعضای آموزش دیده شوراهای مکاتب در نظر پیشنهاد میگردد تا  .3

 

 

 نتیجه گیری:

 عرصه کیفیت و مرتبط بودن 

 باکه اجرا شده است  اقداماتشاخص آن  7شاخص تعیین شده ریاست معارف والیت لوگر توانسه به   11 در این عرصه از جمله

نبود  وجود پیشرفت ها به اساس بااجرای شاخص های متذکره، خدمات تدریسی با کیفیت برای اتباع این والیت عرضه گردیده است. 

 بودجه در چهار فعالیت اجراآت صورت نگرفته است. به صورت عموم
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 عرصه دسترسی متوازن :

که با اجراات متذکره تا حدی  یدگی صورت گرفتهفت شاخص آن رسشاخص در نظر گرفته شده در ه 24از جمله عرصه در این 

رسی به خدمات تعلیمی به وجود آمده است و شاگردان دسترسی به  مکاتب پیدا نموده است، باوجود پیشرفت های متذکره هنوز دست

 . ری  به تعلیم و تربیه نداردشاگردان دست 18،130هم تعداد 

 عرصه مدیریت شفاف،  موثر و پاسخگو:

فعالیت آن اجرا شده است. با اجرای فعالیت های متذکره در عرضه  11فعالیت در نظر گرفته شده  به تعداد  13عرصه از جمله در این 

مدیریت شفافیت به وجود آمده  است و خدمات مدیریتی بهبود یافته است. با وجود پیشرفت های خوبی در عرصه مدیریت هنوز هم 

 ش پیدا نموده و خدمات بهبود یابد.می شود تا مشکالت مدیریتی کاه ضرورت به فعالیت در این عرصه دیده

 گزارش مالی

تخصیص داده شده است که به مبلغ بودجه عادی افغانی  (578.828.314)برای تمام برنامه ها به مبلغ  1398در سال مالی 

از بودجه انکشافی  1398چنان در سال مالی مانده است هم باقی (11.583.295) به مصرف رسیده و به مبلغ افغانی  (567.245.019)

باقی  (97.218)افغانی به مصرف رسیده و به مبلغ (7.692.413)یص داده شده بود که به مبلغ صافغانی تخ (7.789.631)به مبلغ 

  مانده است.

 ضمایم)به حیث اسناد حمایوی(

 .)مرد و زن( تعداد معلمان که جدید استخدام گردیده است1.  

 .تن آن اناث میباشد  6تن معلم ذکور و    44ذکور و اناث استخدام گردیده از جمله تن معلم  50   1398در سال 
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 ؟اگر تاسیس شده باشد که جدید تاسیس گردیده است، مکاتب تعداد شوراهای 2. 
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 کمپاین های آگاهی عامه. 

 .لست مکاتب که وجوه مالی دریافت نموده است3.

کمک کننده گان نام مبلغ افغانی  شماره نام مکتب نوع کمک  

فعال نمودن سیستم واتر پمپ سولری با تجهیزات  محمد شاه پیمان  50000

 آن 

 1 لیسه نسوان مغل خیل

فعال نمودن سیستم وات پمپ سولری با  محمد شاه پیمان  50000

 تجهیزات آن 

 2 متوسطه نسوان کمال خیل

انجینر سید فرهاد  100000

 اکبری

 3 لیسه نسوان بی بی آمنه ساخت دیوار احاطه 

قلم وسایل البراتواری و مواد آن  42کمک  موسسه پارسا 70000  4 لیسه جهادی کلنگار 
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اصالحات اداری و  100000

 خدمات ملکی

پایه کمپیوتر با وسایل آن  21کمک   5 لیسه نسوان بی بی آمنه  

باب مکاتب 19خیمه برای  100کمک  موسسه الخیر 800000 باب مکاتب 19کمک با    6 

مکاتب   38خیمه برای  68کمک  موسسه بیست 500000 باب مکاتب 38کمک با    7 

صنوف درسی  6ساخت  شورای والدین  500000  8 لیسه محمد جانخان  

صنوف درسی  3ساخت  شورای والدین 150000  9 متوسطه نسوان زقوم خیل 

دالر  باب  273کیت بیک برای شاگردان  497کمک  موسسه یونیسف 24852

 مکاتب

 273با  گردانکمک بیک شا

 باب مکاتب

10 

دالر  تن شاگرد 19875کمک مواد قرطاسیه برای  موسسه یونیسف 27315 کمک مواد درسی برای  

باب مکاتب 273شاگردان   

11 

دالر  تن معلم ذکور و اناث 792کمک قرطاسیه به  موسسه یونیسف 1780  12 کمک قرطاسیه با معلمین  

 

 اعمار تعمیر مکتب شهیدمحمدسلیم لعل ستانکزی. 
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 تن شاگردان اناث . 400حفر چاه آب آشامیدنی برای 


