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 پروفایل والیتی

 نام والیت فاریاب

 تعداد ولسوالی موجود در والیت  15

7000081  نفوس  

 جنسیتبه اساس  تعلیمات عمومی بتعداد مکات

 مکاتب ذکورتعداد  ۳64

 اناث مکاتبتعداد  14۲

 ب مختلطتعداد مکات 0

 به اساس دوره تعلیمات عمومی تعداد مکاتب

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا ۲1۲

 تعداد مکاتب متوسطه  147

 لیسهتعداد مکاتب  147

 در سطح والیت جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی  تعداد شاگردان 

 تعداد شاگردان ذکور 166406

 تعداد شاگردان اناث 1۲9۲61

 دایمی حاظرغیرتعداد شاگردان ذکور  ۳۲751

 دایمیحاظر  غیرتعداد شاگردان اناث  ۲0744

 فیائیمعلومات جغرا

 تعداد ولسوالی های نزدیک به شهر  1

 تعداد ولسوالی دور از شهر  14

 وضعیت امنیتی در والیت

 شده  مسدودتعداد مکاتب  1

 دالیل مسدود شدن مکاتب  نبود امنیت و تهدید مخالفین دولت

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده؟وضعیت  هیچ مکاتب مسدود وجود ندارد

تعداد حادثات امنیتی که غرض تاسیسات مکاتب تهدید 

 کرده باشد وجود ندارد

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد

:وضعیت اقتصادی  

اکثر مردم والیت فاریاب متکی به زراعت می باشددد و بازارهای خوب برای موصددوالت زراعتی  فراهد گردیده اسددت. قابل یاد 

سی زراعت والیت فاریاب  سا ست و موصوالت ا ست که دربخش باغداری ومیوه جات موصوالت زیادی را تولید نموده ا آوری ا

 گور، زردآلو و پسته می باشد.    عبارت از گندم، پنبه، تربوز، خربوزه، انار، ان
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 خالصه اجراآت
 

 :مرتبط بودن کیفیت و در عرصهدستاورد های کلیدی  -1

  که در نهایت به ولسوالی  به ریاست معارف والیت توزیع گردیده استرهنمای معلد  جلد کتاب درسی (400688)جمعاً به تعداد

ها و از طریق ولسوالی ها به مکاتب این والیت توزیع شده است. توزیع کتب مذکور دسترسی به کتب درسی را افزایش داده اما 

 هنوز هد مشکالت کمبود کتب در این والیت دیده می شود.

   د اسددتفاده از مددواد آموزشددی تددن معلمددان وسددرمعلمان نیددارت میددان در مددور 56۳بدده تعددداد  1۳98همچنددان در سددا

داندش معلمدان وسدرمعلمان افدزایش یافتده وپروسده تددری  بهبدود یافتده  متدذکرهآمدوزش جدید آموزش دیده اندد کده بدا 

 است.

   دانددش موددمونی در مراکددز تربیدده معلددد والیددت فاریدداب در مددورد تددن معلمددان  864بدده تعددداد   1۳98همچنددان در سددا

آمدوزش هدای مودمونی داندش مسدلکی معلمدان افدزایش یافتده و پروسده تددری   فدراهد آوریدیده اسدت کده بدا آموزش 

 بهبود یافته است.

 آن  گردیدده اسدت کده فدراهد آوری فدراهد  بدار آمدوزش در مدورد موتویدات مودمون ۲۲بده تعدداد 1۳98چنان درسا  مه

 در قسمت روش تدری  و پروسه تدری  بهبود به وجود آمده است

  مکاتددب در مددورد حمایددت و رهنمددای مدددیران آمددوزش دیددده اسددت کدده بددا آمددوزش مدددیران تددن مدددیران  ۲50بدده تعددداد

مکاتددب در فعالیددت هددای اداری مکتددب بهبددود آمددده و همچنددان معلمددان وظددایگ خددویش را بهتددر از گذشددته اجددرا مددی 

 نمایند.

  یدد هدای متدذکره در بازید بده منیدور حمایدت معلمدان از مکاتدب والیدت فاریداب بده وجدود آمدده اسدت باز 1061به تعداد

 تطبیق بهتر نصاب درسی و رهنمایی معلمان مفید بوده و قابلیت های تدری  را بهبود بخشیده است.

  معلمدان مکاتدب از فرصدت هدای رهنمدایی و ارتردای ظرفیدت مسدتفید شدده اسدت کده در فعالیدت  1068برعالوه به تعدداد

 های تدری  و مدیریت صنگ بهبود به وجود آمده است.

  در مدورد تدددری  خدوانش، نوشدتن وحسدداب کدردن آمدوزش دیددده اندد کدده  6الددی  ۳تددن معلمدان صدنگ  108۲تعدداد بده

 موثر بوده و در روند تدری  بهبود به وجود آمده است 6الی  ۳فعالیت متذکره در تدری  معلمان صنوف 
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 . در عرصه دسترسی ومتوازندستاورد های کلیدی  .1

  در مکاتب جدیداً جذب  تن را اناث تشکیل میدهد 1۳711تن شاگرد که از آنجمله  18766در جریان سا  مالی، جمعاً به تعداد

اهد گردیده و ربرای اطفا  که سن مکتب را دارند  ف وتربیه اند که با جذب شاگردان مذکور زمینهء دسترسی تعلیدگردیده 

 شده اند.شاگردان از نعمت تعلید و تربیه مستفد 

    تاسی  شده  که با  باب مکتب مختلط در والیت فاریاب 1و  باب مکاتب جدید التاسی  ذکور 1به تعداد  1۳98در سا

 فراهد گردیده است.لید وتربیه برای شاگردان تاسی  مکاتب متذکره زمینه تع

   فوای مصؤن را برای شاگردان باب مکاتب که جدیداً اعمار گردیده است . که با اعمار مکاتب  ۳۲تعداد به  1۳98همچنان درسا

 این والیت فراهد نموده است

   صنگ متذکره فوای مصؤن . با اعمار جدیدصنوف اضافه که جدیدآ اعمار گردیده است باب 114تعداد به 1۳98همچنان درسا

 دیده استبرای تعلید و تربیه برای شاگردان فراهد گر

   باب مکاتب ترمید شده.با ترمید مکاتب متذکره سهولت های الزم برای شاگردان والیت  17تعداد به  1۳98همچنان درسا

 فاریاب مهیا گردیده است.

   باب مکاتب اعمار گردیده است که فوای مصؤن برای شاگردان بالخصوص شاگردان  10دیوارهای احاطه  1۳98همچنان درسا

 گردیده استاناث فراهد 

   حفر شده است که با حفر ماه های آب زمینه استفاده از آب  درمکاتب باب  ماه های آب حفر شده ۲4تعدادبه  1۳98در سا

 .صوی برای شاگردان مکاتب فراهد گردیده است

    تشناب ها در این والیت اعمار گردیده است که با اعمار آن سهولت های صوی برای  باب 76تعداد به  1۳98همچنان در سا

 شاگردان فراهد گردیده است.

  باب مکتب در سا  جاری وجوه کمکی دریافت نموده است که مشکالت اساسی مکاتب حل شده و مدیریت مکاتب  ۲49به تعداد

 بهبود به وجود آمده است

   صنگ اناث در این والیت تاسی  شده است  7۳به شمو  آموزش تسریعی  باب  صنوف 144تعدادبه  1۳98همچنان در سا

 .تن اناث فراهد نموده است ۲065تن شاگرده به شمو   ۳060که زمینه تعلید را برای 

   صنگ اناث تشکیل گردیده است که با تشکیل آن  ۲۲6وف  آموزش مولی به شمو  صن ۳۳0تعداد به  1۳98همچنان درسا

معلد  417تن اناث در این صنوف از نعمت تعلید و تربیه مستفید شده است. برعالوه به تعداد  694۳به شمو   10۲8۳تعداد به 

معلد اناث در صنوف مولی استخدام گردیده است. قابل یاد آوری است که از صنوف که قبال تاسی  شده بود به  ۲98به شمو  

 شکیل میدهند به مکاتب اصلی انترا  گردیده است.شاگرد را ت 4۲96صنگ که تعداد  ۳69تعداد 

 

 درعرصه مدیریت پاسخگو .موثر:دستاورد های کلیدی  .۲
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  با در نیرداشت پالن  باب مکتب توسط اعوای نیارت تعلیمی مورد نیارت و بررسی قرار گرفته است. 4۲9جمعاً به تعداد

به  مطابق الیوه نیارت صدددورت گرفته اسدددت که به اسددداس آن ر( با۳از تمام مکاتب ) 1۳98نیارتی در سدددا  تعلیمی 

گزارش نیارتی ترتیب و به مسولین مربوطه ارائه گردیده و نیارت تعلیمی در تطبیق نصاب تعلیمی نرش فعا    ۲46تعداد

 است. مشکالت نراط ضعگ برمال و برای ایشان فعالیت های مربوطه در نیر گرفته شده وو به سزای را ایفا نموده است.

   سا ست  154تن معلد ذکور و  ۲94ا به تعداد مجموع 1۳98همچنان در ستخدام گردیده ا معلد اناث در والیت فاریاب ا

ضرورت به معلمان در این والیت  ست و هنوز هد  ستخدام معلمان متذکره کمبود معلمان تا اندازه مرفوع گردیده ا که با ا

 دیده می شود.

  تاسی  شده است که با تاسی  آن زمینه برای حل مشکالت  1۳98یت فاریاب در سا  شورا مکاتب در وال 11به تعداد

شتر در مکاتب  شاگردان بی شوراها حل گردیده و  سط  شکالت مکاتب در این والیت تو ساعد گردیده و اکثراً م مکاتب م

ست. بر عالوه به تعداد  شده بود در این  1895جذب گردیده ا سی   شوراهای که قبال تا وای  سا  توت آموزش قرار اع

 گرفته است.

  برنامه اگاهی عامه در والیت فاریاب برگزار گردیده است که با برگزاری برنامه های متذکره در قسمت  17برعالوه به تعداد

 جذب شاگردان افزایش به وجود آمده است.

 

 

 

 

 

 

 .پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس  -۳

 کیفیت و مرتبط بودن: -1

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

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

 ن و پایدار در بازارهای داخلی و بین المللی مجهز می نماید.  اشتغا  مصئو
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 کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد. عرصهدر  و پیشرفت ها راخالصه ای شاخص های پالن شده :1جدو 

 تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

45% 400688 7۲59۲0 

تعداد کتب و رهنمای معلد که از وزارت 

معارف به ریاست معارف والیت توزیع شده 

 است.

1 

45% 400688 7۲59۲0 
تعداد کتب درسی و رهنمای معلد که از طرف 

 ریاست معارف برای ولسوالی توزیع شده است.

۲ 

45% 400688 7۲59۲0 
تعداد کتب درسی و رهنمای معلد که از طرف 

 ولسوالی به مکاتب توزیع شده است.

۳ 

0 56۳ 0 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و نیارت میان 

 مواد آموزشیآموزش دیده در مورد استفاده از 

 جدید

4 

0 864 0 
تعداد معلمان که از آموزش دانش مومونی در 

 مراکز تربیه معلد مستفید شده اند.

5 

0 ۲۲ 0 
تعداد تریننگ های تدویر شده در موتویات 

 مومون

6 

0 ۲50 0 
مورد حمایت و  تعداد مدیران مکاتب که در

 رهنمایی معلمان، آموزش دیده اند.

7 

0 1061 0 
تعداد بازدید های انجام شده سطح مکتب 

 برای حمایت معلمان

8 

0 1068 0 

تعداد معلمان موجود درمکاتب که فرصت 

های رهنمایی  وارترای ظرفیت برای شان 

 فراهد  گردیده )آزمایشی در مکتب(

9 

0 57 0 
تعداد مدیران/اداره میان مکاتب که در 

 آموزش دیده اند.ترینینگ مدیریت مکتب( 

10 

0 108۲ 0 

که آموزش  6الی  ۳تعداد معلمان صنوف 

تدری  را در خوانش، نوشتن و حساب کردن 

 فرا گرفتند. 

11 
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 و پیشنهادات مشکالت ۲جدول 

 (شاگرد٪45به دلیل کمبود کتب درسی )ازکتب درسی موروم شده است لذا به نسبت عدم توزیع ونبود سیت های مکمل نصاب  ان

 تعلیمی ورهنمود های آن کیفیت درسی در مکاتب این والیت طوریکه پالن گردیده بود خوب نبوده است.

  های تعلیمی در تمام مکاتب مشکل ترانسپورت است واین امرباعث گردیده  حوزهیکی ازددالیل عدم انترا  به موقع ومصون کتب الی

ب مورد ضرورت وتدارک دیده شده برای شاگردان ومعلمین به موقع در اختیار شاگردان و معلمین قرار نگیردویا هد انترا  است تاکت

 . غیر معیاری باعث استهالک شدن زود هنگام کتب درسی گردیده است

 ای معلمان وکارکنان معارف سفید بوده امید است هرمه عاجل پروسه استخدام صورت گیرد وهمچنان بمرام موترم تعداد از بست ه

 معلوم است پروسه استخدام معلمین وکارکنان طوالنی بوده به وقت وزمان بیشتر نیاز دارد

 
 سایر مشکالت:

 . انترا  نیافتن کتب درمکاتب 

 . مشکالت امنیتی 

  موضوع نبود بودجه پیشنهادات به ریاست معارف والیات 

 تراضای بودجه انترا  کتب  

وزارت معارف به پیشنهادات  

  به مرام موترم وزارت معارف پیشنهاد میکند تا دربخش توزیع کتب درسی به وقت زمان معین آن این ریاست را یاری نماید تااینکه

 دسترسی پیدا کنند.ت به کتب درسی تمام شاگردان این والی

 - .فراهد ساختن زمینه آموزشی در بخش های مختلگ برای مدیدارن ومعلمین 

  پرداخت استخدام معلمان سرعت داده شود، تا کمبودی معلمان مرفوع  گرددامید است پروسه 

 درقسمت افزایش معاشات واصالح ابرا مامورین عرصه معارف اقدامات عملی روی دست گرفته وازین معوله نجات  می شود، تا پیشنهاد

 پیدا نمایند .

 ن رابطه که زمینه پیشرفت درعرصه ظرفیت سازی معلمین مطابق رشته تدویر ورکشاپ آموزشی کمتر صورت میگردد پیشنهاد دری

    بستگی مبرم دارد توجه نموده ممنون سازند . آن معارف به

 

 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 می باشد. عرصهدر  آناز شاخص های پالن شده و میزان پشرفت خالصه  این جدو  نشان دهندۀ: ۳جدول 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت/ انحراف
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11٪  1 تعداد جدید الشموالن ذکور ۲1۳01 18766 

٪۲1  1۳711 17567 
 تعداد جدید الشموالن اناث

۲ 

٪87 جدید التاسی  ذکورتعداد مکاتب  8 1   ۳ 

 ۴ تعداد مکاتب جدید التاسی  اناث 14 0 0

 ۵ تعداد مکاتب جدید التاسی  مختلط 0 1 0

7۳% ۳۲ 1۲۲ 
اعمار گردیده  اًکه جدید تعداد مکاتب

 است
۶ 

٪88  114 980 
اعمار  آتعداد صنوف اضافه که جدید

 گردیده است 
۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمید شده 0 17 0

0 10 0 
آن تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

.اعمار شده است  

۹ 

 تعداد ماه های آب حفر شده 0 ۲4 0

 درمکاتب 
1۰ 

در  شده اعمارتعداد تشناب های  0 76 0

 مکاتب 
11 

٪50 بدست کمکی  وجوهتعداد مکاتب که  500 ۲49 

 آورده است
1۲ 

0 71 0 
تاسی   تسریعیآموزش  تعداد صنوف

 ه )ذکور(شد

1۳ 

0 7۳ 0 
تاسی   تسریعیآموزش صنوفتعداد 

 )اناث( شده

1۴ 

0 995 0 
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

تسریعی شامل شده اند. آموزش   
1۵ 

0 ۲065 0 
 که در صنوف اناث تعداد شاگردان

تسریعی شامل شده اند آموزش   
1۶ 

0 104 0 
تاسی  تعداد صنوف  آموزش مولی 

) ذکور( شده  
1۷ 

0 ۲۲6 0 
مولی تاسی  صنوف آموزش تعداد 

 )اناث( شده
1۸ 
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0 ۳۳40 0 
ذکورکه در صنوف  تعداد شاگردان

 آموزش مولی شامل شده اند.
1۹ 

0 694۳ 0 
تعداد شاگردان اناث که در صنوف 

 آموزش مولی شامل شده اند
۲۰ 

0 119 0 
در  استخدام شده ذکور معلمان تعداد

 صنوف آموزش مولی
۲1 

0 ۲98 0 
اناث استخدام شده در تعداد معلمان 

 صنوف آموزش مولی
۲۲ 

0 ۳69 0 
مولی که به  آموزش تعداد صنوف

.مکاتب اصلی انترا  داده شده است  
۲۳ 

0 4۲96 0 

که از  ذکور و اناث تعداد شاگردان

مولی به مکاتب اصلی  آموزش صنوف

 انترا  داده شده است.

۲۴ 

 پیشنهادات مشکالت و–۴جدول

 :مشکالت

  توزیع نگردیده است. به قدر کافی به خاطر نبود بودجه در ریاست معارف به مکاتب وجوه کمکی 1۳98درسا  جاری 

   واجد  این والیت شاگردان د ولسوالی هابه خاطر نبود بست. مشکالت فرهنگی وامنیتی  دریک تعدا 1۳98درسا

 شرایط به مکتب از تعلید موروم شده است به خصوص دختران.

 ولسوالی ها باعث کندی نیارت از مکاتب ولسوالی  میباشد نبود امنیت در بعوی از 

 به علت نبود بست مکاتب اناث جدیداً تاسی  نشده است 

 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 
  مکاتب اناث تعمیر  میکند تا دربخش ازدیاد بست اعمارریاست معارف والیت به مرام موترم وزارت معارف پیشنهاد

 برای این ریاست بودجه کافی دراختیار قراردهد. وذکور

 پیشنهاد می شود تا بست های جدید برای مکاتب اناث در نیر گرفته شود تا تاسی  گردد 
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 مؤثر، شفاف و پاسخگومدیریت -۳

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

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

مؤثر، شفاف و مدیریت  عرصهدر  شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آن از خالصۀ ۀاین جدو  نشان دهند: ۵-جدول

می باشد. پاسخگو  

 تفاوت/ انوراف
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

14٪  1 شدهتعداد مکاتب نیارت  50۳ 4۲9 

50٪  ۲46 495 
و ارایه تعداد گزارش های نیارتی ترتیب 

 شده

۲ 

0 ۲ 0 

در مکاتب که  ذکور و اناث تعداد معلمان

مربوطه و مکاتب همجوار دوباره توظیگ 

 باشندشده 

۳ 

0 0 0 
 تخصص به اساسکه  تعداد معلمان

 ی دوباره توظیگ شده باشند.مومون

4 

0 ۲94 70 
استخدام شده اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 است

5 

0 154 ۳0 
تعداد معلمان اناث که جدیداً استخدام شده 

 است

6 

 7 ذکورتعداد مجموع معلمان  0 405۲ 0

 8 اناثتعداد مجموع معلمان  0 ۲9۳7 0

۲٪  98٪  100٪  9 فیصدی حاضری معلمان 

0 11 0 
 اًجدید که اداری مکاتب تعداد شوراهای

 تاسی  شده

10 

 11 بهبود مکاتبتهیه شدۀ  تعداد پالن های 0 ۳69 0

 1۲ مکاتب   شوراهایآموزش دیده عوای تعداد ا 0 1895 0

0 17 0 

 از طریقتعداد برنامه های آگاهی عامه که 

شوراها، مساجد، جلسات عمومی  و قریه ها 

 برگزار شده است 

1۳ 
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 : مشکالت و پیشنهادات۶جدول 

  به خاطر تدویر برنامه های آموزشی کمبود بست وناامنی  معلمین ذکور اناث واعوای شورای اداری مورد ضرورت

تعداد زیاد از شاگردان اناث از تعلید درمکتب مورد هدف استخدام نگردیده است عدم استخدام معلمین باعث شده که 

 وتربیه موروم شوند.

 پیشنهادات به .وزارت معارف
 .درقسمت افزایش بست معلمین به خصوص طبره اناث توجه نماید تا مشکالت موجود در این حصه مرفوع گردد 

 .برنامه های آموزشی برای اعوای شوراهای مکاتب این والیت افزایش یابد 

  نیارت وسایل ترانسپورت تیشن درنیر گرفته شود .برای اعوای 

 . بست های خالی اعوای نیارت تکمیل به تمام نراط والیت از مکاتب بطور دقیق نیارت صورت گیرد 

 . معلمین که جدیدا اعد از طبره ذکور واناث استخدام میگردد مطابق رشته مسلکی می باشد 

 هی برای اهالی تاحد امکان همکاری صورت گرفته است اما بخاطر برای ظرفیت سازس شورا ها وفعالیت های آگاهی د

 . هرمه بیشتر بهبود کیفیت ،متوازن شفاف پاسخگو بودجه هالی مالی درنیر گرفته شود بهتر خواهد بود

 

 نتیجه گیری:

با در نیر داشت پالن استراتیژیک سوم ملی معارف و تطبیق اهداف ساالنه در بخش های مختلگ مشخص گردیده تا  1۳98پالن عملیاتی 

البالی  مسئولین در برنامه های مختلگ مرکز و ولسوالی ها با استفاده از امکانات و منابع در نیر گرفته تا اهداف شامل پالن را بدست آورد و از

پالن فعالیت های انجام شده را در سه اصل پالن عملیاتی یعنی کیفیت و مرتبط بودن . دسترسی متوازن . مدیریت موثر و از نوحه  موتویات

 اجراات گذارش تردید گردیده است. 

 کیفیت و مرتبط بودن  -1

پالن بازدید نیارتی تطبیق ظرفیت ارترای معلمین فعالیت در برنامه پالن عملیاتی با مسئولین صورت گرفته  11به صورت کل 

ی الزم شاگردان فراهد گردیده است اما دانش مسلکی و مهارت ها ،گردیده و کیفیت پروسه تدری  و آموزش بهبود یافته

متاسفانه به دلیل نبود کتب درس و رهنمای معلد به قدر کافی به دسترس شاگردان قرار نگرفته که از جمله مشکالت عمده 

. به صورت عموم در تمام شاخص های عرصه کیفیت پیشرفت به وجود آمده است که تاثیرات در کیفیت عرصه کیفیت می باشد

تدری  برای معلمان داشته و نیز نبود کتب درسی مشکالت و عدم توزیع آن به ولسوالی ها از جمله مشکالت اساسی در این 

 عرصه می باشد
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 دسترسی متوازن -۲

که در کل در تمام فعالیت های در نیر گرفته فعالیت شامل بوده توسط مسئولین مربوطه اجراات گردیده است  ۲4در عرصه متوازن 

شده پیشرفت به وجود آمده است اما در بعوی فعالیت ها مثال جذب جدید الشموالن اناث و تاسی  مکاتب اناث به دلیل کمبود 

بست های معلمان در مورد عدم تاسی  مکاتب اناث پیشرفت صورت نگرفته است و در کل فعالیت معلمان اناث در مورد جذب و نبود 

 های مربوطه خوب بوده است. 

 مدیریت موثر ، شفاف و پاسخگو-۳

شاخص پیشرفت صورت  1۲شاخص در نیر گرفته شده است که از جمله در  1۳در بخش مدیریت موثر، شفاف و پاسخگو در کل 

ص توظیگ معلمان به اساس مومون صورت نگرفته است که اساس این مشکل نبود هماهنگی در مدیریت شاخ 1گرفته است و 

مکاتب و عدم ارایه برنامه های آموزشی موثر برای مدیران مکاتب بوده است. در کل در بخش مدیریت بهبود به وجود آمده است و 

ست آن کمک نمایید و همچان شوراهای مکاتب در جذب نیارت های متمادی توانسته است در تطبیق نصاب درسی به شکل در

 شاگردان در مکاتب مفید بوده و نیز مشکالت اساسی مکاتب را شناسایی و در حل آن اجراات صورت گرفته است.

 مالی گزارش
شده بود که از ( افغانی از بودجه عادی برای والیت فاریاب در نیر گرفته 1،14۳،071،887در مجموع به مبلغ ) 1۳98سا  مالی  در

( ۳۳.456.9۳۳( افغانی به مصرف رسیده است و همچنان در مجموع در همین سا  به مبلغ )1،1۲0،800،717آن جمله به مبلغ )

 .( افغانی به مصرف رسیده است۳0.471.79۲افغانی از بودجه انکشافی برای این والیت در نیر گرفته شده بود که از آن جمله )

 اختصاص یافته و مصرف شدهبودجه  بودجه عادی و انکشافی،

 نوع بودجه پالن استراتژیک سوم عرصه های اختصاص یافتهبودجۀ بودجۀ مصرف شده

1،1۲0،800،717 

 

1،14۳،071،887 

 

 کیفیت و مرتبط بودن-1

 عادی
دسترسی متوازن-۲    

مدیریت شفاف و موثر-۳    

    

 کیفیت و مرتبط بودن-1  

 انکشافی

دسترسی متوازن-۲ ۳۳.456.9۳۳ ۳0.471.79۲  

  

 

 

 

مدیریت شفاف و موثر-۳  
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