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 :(آمریت معارف ) مارمل معلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام  مارمل 

 در ولسوالی مارمل جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 : تعداد مکاتب ذکور  باب  1

 :  تعداد مکاتب اناث باب  ۲

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  4

 ولسوالی مارملدر  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب  ۲

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  ۳

 : تعداد مکاتب لیسه  باب  ۲

 ولسوالی مارمل در   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 :  تعداد شاگردان ذکور تن  1۳7۲

 :   تعداد شاگردان اناث تن  1۳۲8

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 : تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن  ۳06

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن   ۳6

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  ۲0

 قریه های دور از ولسوالی تعداد   10

 ز. وضعیت امنیتی 
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 :   ولسوالی مارمل شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 مسدود شدهوضعیت معلمان و شاگردان مکاتب  0

تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده  0

 باشد

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : دست آوردهای کلیدی در عرصه .1

جلیید کتییب درسییی غییرب تییدریر بییرای شییاگردان در  4698بتعییداد  1۳98درطییی سییال مییالی 

ب هیای توزییع شیده ااسیت کیه کتی همچنیان قابیل ذکیرتوزیع گردیده اسیت.  ولسوالی مارملمکاتب 

ته و درسییی بییرای شییاگردان در بهبییود کیفیییت تییدریر و ارت ییای دانییا ن ییا مییوثر و بسییزای داشیی

 نتیجه مطلوب بدست آمده است.

معلمان از فرصت هیای آموزشیی مسیتفید گردییده  اسیت کیه در بهبیود تیدریر ن یا  10به تعداد 

 موثر داشته است

 : دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن  .2

تیین  ۲1۳شییاگردان جدیدالشییمول  بییه شییمول تیین  4۳8تعییداد ه بیی 1۳98آغییاز سییال درسییی  در

انیاث در صینوف اول مکاتیب جیرب گردییده انید کیه بیا جیرب  تن شیاگردان ۲۲5شاگردان ذکور و  

شاگردان میرکور زمینیهد دسترسیی مکتیب بیرای اطفیال سین مکتیب فیراهو گردییده و شیاگردان از 

 نعمت تعلیو و تربیه مستفد شده اند.

مکتیب جدییدا اعمیار گردییده اسیت کیه بیا اعمیار آن شیرایط مآیؤن بیرای آموزشیی بیه  4به تعداد 

 ردیده استشاگردان مساعد گ

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو  .3

( بییاب مطیابی الی)ییه )  7) از تمییام مکاتیب  1۳98بیا در نررداشیت پییالن نریارتی در سییال تعلیمیی 

ی ترتیییب و بییه مسییولین بییار ( نرییارت صییورت گرفتییه اسییت کییه بییه اسییاس آن گییزار  نرییارت ۳
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عیال و بسیزای را ایفیا تعلیمیی در تطبییی نآیاب تعلیمیی ن یا فنریارت مربوطه ارائه گردیده است. 

 نموده است.

برنامه آگیاهی دهیی در ایین والییت برگیزار گردییده اسیت کیه بیا برگیزاری آن بهبیود در  ۲به تعداد 

 وضعیت جرب شاگردان با م ایسه به سال های گرشته به وجود آمده است
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 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 کیفیت و مرتبط بودن

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نموود هدف کلی: 

که الزمه یک شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولود موی باشود و او را بورای سوهم گیوری و 

ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای  مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده

 داخلی و بین المللی مجهز می نماید.  

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

پیشووورفت هوووا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%61 4698 

14،۲05 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلو که از 

معارف بلخ بیرای ولسیوالی طرف ریاست 

 توزیع شده است. مارمل 

1 

%61 4698 

14،۲05 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلو که از 

طرف ولسوالی مارمل به مکاتیب توزییع 

 شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و نرارت چیان  6 0 %100

میواد آموز  دیده در میورد اسیتفاده از 

 جدید آموزشی

3 

تعییداد معلمییان کییه از آمییوز  دانییا  0 0 0

مضمونی در مراکز تربیه معلیو مسیتفید 

 شده اند.

۴ 

تعییداد تریننییی هییای تییدویر شییده در  0 5 0

 م)تویات مضمون

۵ 
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مییورد تعییداد مییدیران مکاتییب کییه در  ۳0 0 %100

حمایییت و رهنمییایی معلمییان، آمییوز  

 دیده اند.

۶ 

تعداد بازدیید هیای انجیام شیده سیط   0 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

7 

تعییداد معلمییان موجییود درمکاتییب کییه  0 10 0

فرصت های رهنمایی  وارت یای ررفییت 

برای شان فراهو  گردیده )آزمایشیی در 

 مکتب(

8 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب کیه در  0 0 0

آموز  دییده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

کییه  6الییی  ۳تعییداد معلمییان صیینوف  0 0 0

آموز  تدریر را در خوانا، نوشیتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 

10 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

  می باشد به نسبت نبود بودجهکمبود کتب درسی و رهنمای معلو یکی از مشکالت عمده 

 عدم ارایه برنامه های آموزشی برای معلمان در م)تویات مضمون و دانا مضمونی به نسبت نبود بودجه 

  به نسبت نبود بودجه 6الی  ۳عدم ارایه برنامه های آموزشی برای صنوف 

 عدم ارایه برنامه های آموزشی برای مدیران مکاتب به نسبت نبود بودجه کافی 

 نهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:پیش

  برای این ولسوالی در  1۳98پیشنهاد می شود تا کتب درسی و رهمنای معلو به اندازه کافی برای سال

 نرر گرفته و توزیع گردد
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  1400در نرر گرفتن برنامه های آموزشی در م)تویات مضمون و دانا مضمونی برای معلمان در سال 

 در موضوعات حساب کردن، خوانا و نوشتن 6الی  ۳زشی تدریر صنوف ارایه برنامه های آمو 

 ارایه برنامه های آموزشی برای مدیران جهت حمایت معلمان 

 توزیع کتب مورد ضرورت برای ولسوالی در اسرع وقت 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 تولید و توزیع به قدر کافی کتب درسی برای مکاتب ولسوالی در اسرع وقت 

  نرر گرفتن بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی در م)تویات مضمون و دانا مضیمونی بیرای در

 معلمان

 در نرر گرفتن بودجه برای ارایه برنامه های آموزشی برای مدیران مکاتب جهت حمایت معلمان 

 :دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مورتبط، مصوئون و باکیفیوت  هدف کلی:

  برای اطفال، جوانان و بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد. خالصۀ: 3جدول 

 تفاوت/انحراف
پیشوووورفت هووووا/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 464 ۲1۳ %54

 2 تعداد جدید الشموالن اناث ۳40 ۲۲5 %۳۳

سیییر أتعییداد مکاتییب جدییید الت 0 0 0

 ذکور

3 

سیییر أتعییداد مکاتییب جدییید الت 0 0 0

 اناث

۴ 

سیییر أتعییداد مکاتییب جدییید الت 0 0 0

 مختلط

۵ 
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اعمیار تعداد مکاتیب کیه جدییدا   0 4 0

 شده

۶ 

تعداد صنوف اضیافه کیه جدییدا   0 0 0

 اعمار شده است. 

7 

 8 تعداد مکاتب ترمیو شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه  0 0 0

 آن اعمار شده است.

9 

 تعداد چیاه هیای آب حفیر شیده 0 0 0

 درمکاتب 

10 

در تعییداد تشییناب هییای اعمییار  0 0 0

 مکاتب 

11 

کمکیی  کیه وجیوه تعداد مکاتب 0 0 0

 بدست آورده است.

12 

تعییداد صیینوف ذکییور آمییوز   0 0 0

 تسریعی تاسیر شده 

13 

تعییداد صیینوف انییاث آمییوز   0 0 0

 تسریعی تاسیر شده

1۴ 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در  0 0 0

صنوف آمیوز  تسیریعی شیامل 

 شده اند.

1۵ 

تعییداد شییاگردان انییاث کییه در  0 0 0

صنوف آمیوز  تسیریعی شیامل 

 شده اند.

1۶ 
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تعییداد صیینوف آمییوز  م)لییی   0 0 0

 تاسیر شده )ذکور(

17 

تعییداد صیینوف آمییوز  م)لییی   0 0 0

 تاسیر شده )اناث(

18 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در  0 0 0

صنوف آموز  م)لی شامل شده 

 اند 

19 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در  0 0 0

صنوف آموز  م)لی شامل شده 

 اند.

۲0 

تعییداد معلمییان ذکییور اسییتخدام  0 0 0

 م)لی آموز  شده در صنوف 

21 

استخدام شده  اناث تعداد معلمان 0 0 0

 م)لی  آموز  صنوف در

22 

تعداد صنوف آموز  م)لیی کیه  0 0 0

به مکاتب اصلی انت ال داده شده 

 است

23 

 ذکییور و انییاث شییاگردان تعییداد 0 0 0

م)لییی کییه بییه  آمییوز  صیینوف

مکاتب اصیلی انت یال داده شیده 

 .است

2۴ 

 

 :پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:
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 به نسبت  بست مکاتب جدید در این ولسوالی تاسیر نشده است 

 به نسبت نبود بودجه در این ولسوالی مکاتب جدید اعمار نشده است 

  تشناب ها اعمار نگردیده استبه نسبت نبود بودجه صنوف جدید آموزشی، دیوارهای احاطه و 

 به نسبت نبود بودجه مکاتب از ترمیو مجدد باز مانده است 

 به نسبت نبود بودجه چاه آب آشامیدنی برای شاگردان حفر نشده است 

 به دلیل نبود بودجه وجوه کمکی برای مکاتب در این سال توزیع نگردیده است 

  این والیت تاسیر نشده استبه دلیل نبود بودجه صنوف م)لی و صنوف تسریعی در 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 ارایه بست ها برای ولسوالی مارمل جهت تاسیر مکاتب جدید 

 در پالن اعمار مکاتب برای ولسوالی مارمل الویت داده شود 

 برای اعمار صنوف بیشتر برای این ولسوالی اولویت داده شود 

 آموزشی تسریعی برای ولسوالی مارمل الویت داده شود برای ایجاد صنوف  م)لی و صنوف 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در نرر گرفتن بودجه مورد ضرورت برای این ولسوالی جهت اعمار و تجهیز مکاتب و مل) ات مکاتب 

 وجوه کمکی پرداخت در نرر گرفتن بودجه برای حفر چاه های آب اشامیدنی برای این ولسوالی و 

  گرفتن بودجه کافی برای ایجاد صنوف م)لی و تسریعی برای این ولسوالیدرنرر 

 

 

 

 

 :و پاسخگو ثرؤم ،مدیریت شفاف-۳

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

 باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   
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نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت مؤثر، : ۵-جدول

 می باشد. شفاف و پاسخگو

پیشووورفت هوووا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که نرارت شده 7 7 0

تعداد گیزار  هیای نریارتی  کیه  ۳ ۳ 0

 ترتیب و ارایه شده است

2 

تعییداد معلمییان کییه در مکاتییب  0 0 0

مربوطه و یا مکاتب همجوار دوباره 

 توریف شده اند.

3 

معلمان دوباره توریف شیده تعداد  0 0 0

 به اساس تخآص مضمونی

۴ 

تعیداد معلمیان ذکییور کیه جدیییدا   0 0 0

 استخدام شده اند

۵ 

تعییداد معلمییان انییاث کییه جدیییدا   0 0 0

 استخدام شده اند.

۶ 

 7 فیآدی حاضری معلمان  100% 0

تعییداد شییوراهای اداری مکاتییب  0 0 0

 جدیدالتأسیر

8 

شید  بهبیود  تعداد پالن های تهیه 1 1 0

 (SIP مکاتب )

9 

تعیییداد اعضیییای آمیییوز  دییییده  1 1 0

 شوراهای مکاتب  

10 
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تعداد برنامه های آگاهی عامه کیه  1 2 0

از طریی شوراها، مساجد، جلسیات 

عمومی  و قرییه هیا برگیزار شیده 

 است. 

11 

 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 مشکالت:

  ولسوالی استخدام نشده استبه دلیل نبود بست تعداد معلمان در این 

 به دلیل کمبود معلمان، در این ولسوالی معلمان به مکاتب دیگر توزیع نشده است 

 به دلیل نبود بودجه و عدم هماهنگی شوراهای در این ولسوالی ایجاد نشده است 

 به دلیل نبود بودجه اعضای شوراهای این ولسوالی آموز  الزم نگرفته است 

 معارف والیت مربوطه:پیشنهادات به ریاست 

 ارایه و در نرر گرفتن بست های بیشتر و اولویت دادن برای این ولسوالی در زمان توزیع بست ها 

 اولویت دادن برای استخدام معلمان برای این ولسوالی 

 هماهنگی الزم جهت ایجاد شوراها و در نرر گرفتن بودجه الزم برای شوراها 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  ایجاد بست های بیشتر و اولویت داده در زمان توزیع بست برای والیت بلخ و ولسوالی مارمل 

 الیوسوص معلمان طب ه اناث برای این ولاستخدام معلمان بیشتر بالخآ 

  در نرر گرفتن بودجه برای آموز  اعضای شوراهای مکاتب در این ولسوالی 


