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 ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام  مندول

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .الف

 ذکور مکاتبتعداد  5
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 اناث مکاتبتعداد  7

 تعداد مکاتیب مختلط 01

 در ولسوالی به اساس دوره تعلیمات عمومی تعداد مکاتب .ب

 ئیهتعداد مکاتب دوره ابتدا 03

 تعداد مکاتب دوره متوسطه  8

  لیسهتعداد مکاتب  1

 در ولسوالی به اساس جندر تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . ج

 تعداد شاگردان ذکور 0188

 تعداد شاگردان اناث 1180

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمیتعداد مجموع شاگردان . د

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  نیست

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان نیست

 فیائیمعلومات جغرا. ذ

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 7

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  81

 وضعیت امنیتی در والیت 

  ولسوالی شده در  مسدودتعداد مکاتب  نیست

 دالیل مسدود شدن مکاتب  

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت  مسدود نشده

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد نیست
 

 

 

 

 

 

 خالصه اجراأت ۴

  .باشند ولسوالیکیفیت و مرتبط بودن که شامل دستآوردهای تمام مکاتب  عرصهآوردهای کلیدی در دست -۱

  عدد  ۱۲جلد کتاب رهنمای معلم،  ۰۲، درسی برای صنف اول الی سوم جلد کتاب ۲۰۲۲جمعا به تعداد

به آمریت والیت نورستان از طرف ریاست معارف  عدد کیټ های ریاضی ۲چارت های ساینس و 

 .مندول مواصلت ورزیده است ولسوالی  معارف

  ۰۲۲باب وکارتن قرطاسیه  ۴۲جلد کتاب درسی و ۰۲۲وهم چنان از طرف موسسه زبان شناسی ثمر نیز 

 .عدد بکس شاگردان به آمریت معارف مندول اعانه شده است

 معلمین به شمول معلمین رسمی، قرار دادی وحق الزحمه از ارتقای ظرفیت آموزش دریافت  ۱۲۲به تعداد

  .نبه حمایه ریاست معارف والیت نورستاجدا ګانه به شکل ګروپی هم تدریس شد دوره  ۴نمود البته در 

 :باشند ولسوالیدسترسی متوازن که شامل تمام دستآوردهای مکاتب  عرصهدستآوردهای کلیدی در -۲
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چنان محاسن طبقه ذکور واناث وهم  ای شاگردان به مکتب زیاد شده است ازگذشته عالقه اولینسبت به سال های 

 .سفیدان نیز بامعارف همکار هستند

  ابتدایه چطوَر، متوسطه گدوال، متوسطه کوراچ وابتدایه مکتب متوسطه لینر، اناث باندول، مکتب مختلط

نفر  ۳۷۲که مجموع عمومی جدیدالشموالن ولسوالی مربوطه  پچاه بیشترین شاگردان جدیدالشمول رادارند

ساله را تکیمل  ۷-۰که عمر قانونی  نفر از طبقه اناث است ۱۸۲نفر ذکور و  ۱۹۲می باش که از یه جمله 

 . دریس خوده ادامه داده اندنموده اند و فعال به ت

  :به عرصه مدیریت موثروپاسخګوی مربوط ولسوالیمدیریت موثر و شفاف در  عرصهدستآوردهای کلیدی در  3

 مدرسه ۳است و از بازید کرده  (۳۲) از تمام مکاتب تعلیمیدر جریان سال  ولسوالی منډول آمریت معارف 

مربوطه به برنامه تعلیمات اسالمی می باشد بازید کرده است و در پروسه نظارت خود اهداف معلوم به خود 

داشت که از یه جمله حاضری معلمین، تعداد شاګردان، توزیع مواد درسی و همچنان حاضری معلمین را 

 .بررسی کرده اند
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                                    پالن استراتژیک سوم های عرصه آوردها به اساس ها و دست پیشرفت 

            

 کیفیت و مرتبط بودن

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

رکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برای رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشا

 .  اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی و بین المللی مجهز می نماید

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

 

/ پیشرفت ها تفاوت
 دستآوردها

ها شاخص هدف ساالنه  شماره 

و کتب رهنمایی  درسی تعداد کتب  ۳۲۷۰۱  ۲۰۲۲   90%
 ریاست معارف  طرف ازمعلم که 

.توزیع گردیده است برای ولسوالی  

۷ 

08% کتب رهنمایی معلم که از طرف   72  52 
ولسوالی به مکاتب توزیع گردیده 

 است

۲ 

71% رهنما و نظارت / تعداد معلمان ۷ ۲ 
کننده گان آموزش دیده برای 

جدید مواد آموزشیاستفاده از   

۹ 

تعداد معلمان که در برنامه ارتقاء  ۳ ۳ ۳
آموزش مضمونی  (TTC)ظرفیت
 .دیده اند

۴ 

تعداد برنامه های آموزشی تدویر  ۲ ۳ ۳
 شدهدر محتویات مضمون

۵ 

تعداد مدیران مکاتب که برای  ۲ ۳ ۳
حمایت و رهنمایی معلمان، برنامه 

.های آموزشی را سپری نموده اند  

۶ 

تعداد دفعات بازدید از سطح مکتب  ۲ ۳ ۳
 برای حمایت معلمان

۱ 

تعداد معلمان موجود درمکاتب که  ۲ ۳ ۳
فرصت های رهنمایی  وارتقای 

ظرفیت برای شان فراهم  گردیده 
(آزمایشی در مکتب)  

۸ 

مدیران  و پرسونل تعداد اداره  ۲ ۳ ۳
مکاتب که در برنامه های 

(SMT )اشتراک نموده اند 

۳ 

011%  ۰الی  ۳تعداد معلمان بین صنوف  ۰ ۳ 
که دروس رهنمایی تدریس را در 
بخش های سواد آموزی، آموزش 

 ریاضی  دیده اند

۷۳ 
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 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 :مشکالت

جلد  28251   اما به اساس تعداد شاګردان باید  دست آوردهه باز ریاست معارف جلد کتاب درسی  ۲۰۲۲به تعداد 
 .مواجه نشودکتاب درسی به مشکل  تا شاگردان لسوالی منډول داده شود را به مکاتب و درسی دیگر کتاب
یاد اوری شود اکثر وقت از وزارت معارف به ولسوالی منډول به زبان پشتو کتاب چاپ میشود ولی مردم ولسوالی  قابل

کتاب های این یک موضوع موهم است که باید بعد ازین به معارف مندول به زبان دری منډول به دری صحبت میکند 
 .چاپ شودتدریسی 

  ر،والیت کن ا عبور ازتوسط موتر باربری ب یخصمنډول به مصرف شمعارف ولسوالی یت آمر  انتقال کتب درسی به
با  گردد به ولسوالی منډول انتقال می به ولسوالی دواب  و  ولسوالی نورګرام ،والیت لغمان  ، والیتننګرهار والیت 

یا نمی رسد  ویا   راه ترانزیتی   اکثر وقت کتابهای تدریسی به آمریت معارف ولسوالی منډول درنظر داشت مشکالت 
 .میرسد هم   دیر تر  از  زمان معین 

 

قسمیکه ذکر شد در بخش مشکالت ترانسپورتی که اکثر وقت از اثر نبود راه ترانزیتی به مشکالت مواجه میشود پروسه 
پول انتقال انتقال کتابهای تدریسی و همچنان در اکثر مناطق به مشکالت امنیتی مواجه میشود و باید یاد اوری شود که 

 .کتابها به دوش آمریت معارف ولسوالی منډول می باشد

.تمام شاگردان ما درساحه باز آموزش می بینند ما هیچ تعمیر مکتب نداریم  
صورت نگرفته استجدی  توجه    زمینه تعلیم وتربیه ای ولسوالی مندول در  در    
.مکاتب نداریم امید است توجه صورت گیرد در  یلوزام ادار   

 

معارف ریاست به پیشنهادات  

مرفوع  کتاب های درسی از دوره ابتدائیه، متوسطه و لیسهکمبود پیشنهاد میگردد تا مقام محترم 
 .گردانند

انتقال کتابهای تدریسی به ولسوالی منډول که اکثر وقت از طریق پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  در 
زمینه سازی نموده بودجه انتقال کتب درسی را  صورت می گیرد معارف به مصرف شخصی  یتآمر

 ..فراهم نمایند
مکتبی تعمیر ندارد  ولسوالی منډول هیچ  را در مکاتب  اتتعمیر پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه

 .فراهم نمایند
 اقدامات الزم نمایند کمبود تشکیلپیشنهاد میگردد تا مقام محترم  در  زمینه 

 را فراهم نمایند استادان مسلکی پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  د زمینه تعیین کردن 
 برای مکاتب فراهم نمایند چاه آب اشامیدنی پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه کندن 

را فراهم  آمریت معارف ولسوالی منډول برای تعمیر پیشنهاد میگردد تا مقام محترم   زمینه ساخت 
 دنماین

 

معارف وزارتپیشنهادات برای   
آمریت  ت جدید برای تشکیالبه مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  در 

  .است محدود بسیار نشکیل جدید در نظر بیگرند زیرا تشکیالت ولسوالی مندول  مندول معارف
 معلمین مسلکی به مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  تا زمینه استخدام 
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  را فراهم نمایند 
ر با در نظر بودجه  به مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم زمینه کمبود

  در رو است فراهم نمایند بودجوی رومشکالت به  که داشت بودجه مورد نیاز ولسوالی را
 

در بخش اعمار مکاتب در ولسوالی به مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم 
 . که تا هنوز مکاتب این ولسوالی تعمیر ندارد  را فراهم نمایندمنډول 

 دسترسی متوازن-۲
 

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

  بخصوص زنان و دختران در کشور

 .دسترسی متوازن می باشد عرصهشاخص های پالن شده و میزان پشرفت این شاخص ها در  خالصۀ :۹جدول 

 

 جګ/پیشرفت ها تفاوت
 دستآوردها

ساالنههدف   شماره شاخص ها 

(ذکور)تعداد جدید الشموالن  091 091 1  ۷ 
 
1 081 068 

(اناث)تعداد جدید الشموالن   
۲ 

تعداد مکاتب جدید  ۲ ۲ ۲
(ذکور)التاسیس  

۹ 

تعداد صنوف اضافه که جدید  ۲ ۲ ۲
 اعمار گردیده است 

۴ 

تعداد مکاتب که دوباره اعمار  ۲ ۲ ۲
 گردیده است

۵ 

مکاتب که دیوارهای احاطه تعداد  ۲ ۲ ۲
.خویش را اعمار نموده است  

۶ 

 تعداد چاه های آب حفر شده ۲ ۲ ۲
 درمکاتب 

۱ 

111% در  تعداد تشناب های ساخته شده 31 ۲ 
 مکاتب 

۸ 

کمکی  وجوهتعداد مکاتب که  ۲ ۲ ۲
 بدست آورده است

۳ 

 تسریعی آموزش صنوفتعداد  11 01 1
(ذکور) تاسیس شده  

۷۳ 

 یسریعتآموزش  صنوفتعداد  4 4   1
(اناث)تاسیس شده  

۷۷ 

 صنوفتعداد شاگردان که در  411 411 1
ثبت نام نموده  یسریعتآموزش 

(ذکور) اند  

۷۲ 

 صنوفتعداد شاگردان که در  ۲ 05 ۲
ثبت نام نموده  یسریعتآموزش 

۷۹ 
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(اناث) اند  

 محلی آموزش صنوفتعداد  ۲ 04 ۲
(CBE)  (ذکور)تاسیس شده 

۷۴ 

 محلیآموزش  صنوفتعداد  1 1 1
(CBE)  (اناث)تاسیس شده 

۷۵ 

صنوف تعداد شاگردان که در  ۲ 411 ۲
) شامل شده اند  محلی آموزش

(ذکور  

۷۶ 

صنوف تعداد شاگردان که در  ۲ 05 ۲
 محلی ثبت نام نموده اند آموزش

(اناث)   

۷۱ 

معلمان استخدام شده برای  تعداد ۲ ۲ ۲
(مرد) محلیصنوف   

۷۸ 

تعداد معلمان استخدام شده برای  ۲ ۲ ۲
(زن)صنوف محلی   

۷۳ 

صنوف محلی که  شاگردان تعداد ۲ ۲ ۲
به مکاتب اصلی انتقال داده شده 

 است

۲۲ 

تعداد استادان ذکور استخدام شده  ۲ ۲ ۲

  CBEبرای صنف های محلی 

۲۱ 

تعداد استادان اناث استخدام شده  ۲ ۲ ۲

 CBEبرای صنف های محلی 

۲۲ 

  CBEتعداد صنف های محلی  ۲ ۲ ۲

که به مکاتب انتقال داده شده 

 .است

۲۳ 

تعداد شاګردان اناث و  ذکور که  ۲ ۲ ۲

به  CBEاز صنف های محلی 

مکاتب مرکزی انتقال داده شده 

 .است

۲۴ 

 

 پیشنهادات -مشکالت–۴جدول

 مشکالت

 بوده صنف های محلی    از مشکالت که داریم عدم ایجاد 

 :ریاست معارف معارفبرای  پیشنهادات

تا در بخش جدید  . نمایدشروع دهی را ب در شروع هر سال درسی  برنامه اګاهی پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  
 .بخش  بودجه خاص در نظر ګرفته شود این در  وهم چنان  .یابیم مشخص خود  دستتعین شده و  اهداف به الشموالن 

 در ولسوالی منډول فیصدی تعلیم  را فراهم نمایند زیرا صنف های تسریعی پیشنهاد میگردد تا مقام محترم زمینه ایجاد  
 پائین است 

 

 :معارف وزارتبرای  پیشنهادات

تقاضا میګردد که در بخش تعمیرات مکاتب، صنف به مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم 
 تعلیم و تربیه  نعمت  های تسریعی، صنف های محلی و بلند بردن معلمین توجه الزم بفرمائید تا ولسوالی منډول هم از 

 بهرمند گردند 
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 مدیریت شفاف و موثر-۹

آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم : هدف کلی

 .   شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات

مدیریت شفاف و موثر  عرصهنشان دهنده خالصه از شاخص های پالن شده و میزان پشرفت این شاخص ها در : ۵-جدول

 .می باشد

 

/ پیشرفت ها تفاوت
 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

مکتب ۹۲ ۹۲ ۳ تعداد مکاتب که نظارت گردیده  
 است

۷ 

 که تعداد گزارش های نظارتی 23 23 1
استایه شده ترتیب و ار  

۲ 

ب یا تعداد معلمان که دریک مکت 01 01 1
 مکاتب نزدیک توظیف گردیده است

۹ 

تعداد معلمان توظیف شده به اساس  0 0 1
مضمونمسلکی   

۴ 

011% استخدام شده تعداد معلمان که جدید  03 1 
(مرد)است  

۵ 

تعداد معلمان که جدید استخدام شده  ۳ ۳ ۳
(زن)است  

۶ 

5%  ۱ فیصدی حاضری معلمان 011 95 

011% جدید  اداری مکاتب تعداد شوراهای 01 1 
 تاسیس شده

۸ 

تهیه شده بهبود  تعداد پالن های ۳ ۳ ۳
 (SIP )مکاتب 

۳ 

آموزش دیده تعداد آعضای  ۳ ۳ ۳
مکاتب   شوراهای  

۷۳ 

تعداد برنامه های آگاهی عامه که  ۳ ۳ ۳
شوراها، مساجد، جلسات  از طریق

عمومی  و قریه ها برگزار شده 
 است 

۷۷ 

 

 مشکالت و پیشنهادات: 6جدول

 :مشکالت

 زیرا  معلمین وشاگردان در یک فضای باز قرار دارند غیر حاضری معلمین یک چالش است 
 

 .پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه اعمار مکاتب  را فراهم نمایند 
مستفید  وتربیه  تا مردم از نعمت تعلیم را فراهم نمایند صنف های تسریعی  پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه ایجاد  

 .شود

 :معارف ریاست ه ب پیشنهادات

پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه دایر . را فراهم نماینداستخدام معلمین مسلکیپیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه  
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 فراهم نمایند اعضای شورای مکاتب رای ب را  ورکشاپ هاکردن 
. 

 :برای وزارت معارف پیشنهادات

 .فراهم  نمایند به مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  زمینه رشد اقتصادی معلمین را 
به مقام محترم وزارت جلیله معارف پیشنهاد میگردد تا مقام محترم  تدویرورکشاپ های آموزشی به کارمندان اداری  

 وتدریسی  را جهت کسب آموزش های مسلکی فراهم نمایند

 

 

 


