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پروفایل والیتی:
نام والیت:

بلخ

تعداد ولسوالی موجود در والیت :

18

نفوس
تعداد مکاتب تعلیمات عمومی به اساس جنسیت
تعداد مکاتب ذکور:

 102باب

تعداد مکاتب اناث:

 78باب

تعداد مکاتب مختلط:

 413باب

تعداد مکاتب تعلیمات عمومی به اساس دوره
تعداد مکاتب ابتدائیه:

 131باب

تعداد مکاتب متوسط:

 228باب

تعداد مکاتب لیسه:

 234باب

تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس جنسیت در سطح والیت
تعداد شاگردان ذکور:

 229550تن

تعداد شاگردان اناث:

 189468تن

تعداد شاگردان ذکور غیرحاضر دایمی:

 31223تن

تعداد شاگردان اناث غیرحاضر دایمی:

 53421تن

معلومات جغرافیائی
تعداد ولسوالی های نزدیک به شهر :

5

تعداد ولسوالی دور از شهر :

13

وضعیت امنیتی در والیت
تعداد مکاتب مسدود شده :

ندارد

دالیل مسدود شدن مکاتب:

ندارد

وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده:

ندارد

تعداد حادثات امنیتی که تاسیییسییات مکاتب را تهدید29 :حادثه مکاتب والیت بلخ را تحت تاثیر قرار داده
است
کرده باشد
وضعیت اقتصادی
اکثر مردم والیت بلخ متکی به زراعت می با شد و بازارهای خوب برای مح صوالت زراعتی فراهم گردیده ا ست .قابل یاد آوری
ا ست که دربخش باغداری ومیوه جات مح صوالت زیادی را تولید نموده ا ست و مح صوالت ا سا سی زراعت والیت بلخ عبارت از
گندم ،پنبه ،تربوز ،خربوزه ،انار ،انگور ،زردآلو و پسته می باشد.
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خالصه اجراات
دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن:
.1
 درطییی سییام مییالی  1398ب یه تعییداد  665.583جلیید کتییب درسییی و رهنمییای معلییم غییرت تییدریس بییرای شییاگردان در
مکاتیب والییت بلیخ و ولسیوالی هیا آن توزیی گردییده اسیت ،بیا توزیی کتیاب هیای متیککره شیاگردان بیه کتیب درسیی
دسترسی پیدا نموده است و کیفیت تدریس بهبود یافته است.
 همچنان به تعداد  13معلم آمیوز
آوری آموز

هیای دانیش منیمونی را در مراکیز تعلییم و تربییه والییت بلیخ دییده اسیت کیه فیراهم

های منمونی دانش مسلکی معلمان افزایش یافته و پروسه تدریس بهبود یافته است

 در سام  1398به تعداد  593بازدید از سیطح مکتیب بیرای حماییت معلمیان اندیام شیده اسیت کیه بیه اثیر آن معلمیان در
فعالیت های معلمان سهولت ایداد شده و نیر پروسه های امتحان تدریس بهبود یافته است

.2

دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن:

 در آغییاز سییام درسییی  1398ب یه تعییداد 51.100تیین شییاگردان جدیدالشییموم بییه شییموم  22.779تیین شییاگردان ذکییور
و 28.321تیین شییاگردان انییاث در ویینوف اوم مکاتییب تعلیمییات عمییومی جییکب گردیییده انیید کییه بییا جییکب شییاگردان
مییککور زمینییهت دسترسییی مکتییب بییرای اطفییام سیین مکتییب فییراهم گردیییده و شییاگردان از نعمییت تعلیییم و تربیییه مسییتفد
شده اند.
 بیه تعیداد  7بییاب مکاتیب مخییتلط در والییت بلیخ تاسیییس شیده اسییت کیه بیا تاسیییس آن زممینیه دسترسییی بیه تعلیییم و
تربیه برای شاگردان مهیا گردیده است.
 در سییام  1398بییه تعییداد  38بییاب مکتییب 20 ،ویینا اضییافه جدییید ،و  6دیییوار احاطییه بییرای مکاتییب در والیییت بلییخ
جدیدا اعمیار گردییده اسیت کیه بیا اعمیار مکاتیب ،وینوف و دیوارهیای احاطیه زمینیه دسترسیی بیه تعلییم و تربییه بیرای
شاگردان مهیا گردیده است.
 بیه تعیداد  16بیاب ایاه آب اشیامیدنی در همیین سیام در والییت بلیخ اعمیار گردییده کیه زمینیه اسیتفاده بیه آب وییحیی
برای شاگردان مکاتب فراهم شده است
 به تعداد  12باب تشناب در والیت بلخ اعمار شده است که باعث سهولت های وحی در این والیت گردیده است.
 در سییام  1398بییه تعییداد  31ویینا تسییریعی شییامل  25انییاث و 6ذکییور در والیییت بلییخ تاسیییس گردیییده اسییت کییه بییا
تاسیس آن زمینه آموز

برای  1089تن شاگردان اناث و  459تن شاگردان ذکور فراهم گردیده است

 بییرعهوه بییه تعییداد  211ویینا محلییی شییامل  102ویینا بییرای شییاگردان ذکییور و  109بییرای شییاگردان انییاث مییی باشیید،
تاسیییس شییده اسییت کییه بییا تاسیییس آن بییه تعییداد  3442شییاگرد ذکییور و  4155شییاگرد انییاث از آمییوز

ویینوف محلییی

مستفید شیده انید .قابیل ییاد آوری اسیت کیه در وینوف متیککره بیه تعیداد  )116معلیم ذکیور و  99معلیم انیاث در ایین
ونوف استخدام شده است.
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دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر ،شفاف و پاسخگو :
 بییا در ندرداشییت پییهن ندییارتی در سییام تعلیمییی  1398از تمییام مکاتییب  )597بییاب مطییابح الیحییه  3بییار ) ندییارت
وورت گرفته اسیت کیه بیه اسیاس آن بیه تعیداد  51گیزار

ندیارتی ترتییب و بیه مسیولین مربوطیه ارائیه گردییده اسیت.

ندیارت تعلیمییی در تطبیییح نصییاب تعلیمییی ن یش فعییام و بسییزای را ایفییا نمییوده و مشیکهت و ن ییاو ضییعا بییرمه و بییرای
ایشان فعالیت های مربوطه در ندر گرفته شده است.
 در سام مالی  1398بیه تعیداد  24شیورا اداری مکاتیب ایدیاد شیده اسیت کیه ایدیاد شیوراهای متیککره مشیکهت درسیی
مکاتب را حل گردیده است.
 به تعداد  7پهن بهبود مکاتیب در سیام  1398تهییه گردییده اسیت کیه بیا تهییه پیهن متیککره مشیکهت اساسیی مکاتیب
در ندر گرفته شده است
 به تعداد  28تین معلیم ذکیور در مکاتیب والییت بلیخ در سیام  1398اسیتخدام شیده اسیت کیه اسیتخدام معلمیان میککور
تا حدی کمبود معلمان کاهش یافته و نصاب درسی بهتر تطبیح شده است.
 بیه تعیداد  51برنامیه اگیاهی عامیه در والییت بلیخ ایدیاد گردیییده اسیت کیه بیا ایدیاد برنامیه هیای متیککره تعیداد زیییاد از
اطفام به مکاتب جکب گردیده است.
 در سییام  1398بییه تعییداد  108تیین اعنییای ندییارت تعلیمییی از برنامییه هییای آموزشییی مسییتفید شییده اسییت و آمییوز
اعنای ندارت در بهبود بهتر پروسه ندارت کمک نموده و نصاب درسی بهتر تطبیح شده است.

پیشرفت ها و دستآوردها به اساس عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف:
کیفیت و مرتبط بودن:
هدف کلی :شاااگردان در همه ساادون دانه ،مهارت ها ،نگرش ها و ارزش هایی را کساان واهدد نمود که الزمه ی
شهروند سالم ،ر شید ،م سئولیت پذیر و مولد می با شد و او را برای سهم گیری و م شارکت مؤثر در روند تأمین رفاه
اجتماعی آماده سا ته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای دا لی و بین المللی مجهز می نماید.
جدوم:1خهوه این شاخص های پهن شده و پیشرفت ها را در عروه کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد.
شاخص ها

هدف ساالنه

پیشرفت ها /دستآوردها

تفاوت/انحراف

شماره
1

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از
وزارت معارف به ریاسیییت معارف والیت
توزی شده است.

2،816،843

665.583

%76

2

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از
طرف ریاسیییت معارف برای ولسیییوالی
توزی شده است.

2،816،843

665.583

%76
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3

تعداد کتب درسی و کتب رهنمایی معلم
که به مکاتب توزی گردیده است

2،816،843

665.583

%76

4

تعداد معلمان /سرمعلمان و ندارت ایان
آموز دیده در مورد اسیییتفاده از مواد
آموزشی جدید

50

13

٪74

5

تعییداد معلمییان کییه از آموز دانش
منیییمونی در مراکز تربیه معلم )TTC
مستفید شده اند.

0

0

0

6

ت عداد ترین نگ های تدویر شییییده در
محتویات منمون

0

13

0

7

تعداد مدیران مکاتب که در مورد حمایت
و رهنمایی معلمان ،آموز دیده اند.

0

0

0

8

تعداد بازدید های اندام شیییده سیییطح
مکتب برای حمایت معلمان

18

0

9

ت عداد معل مان موجود درم کا تب که
فروییت های رهنمایی وارت ای فرفیت
برای شان فراهم گردیده آزمای شی در
مکتب)

593

0

10

تعداد مدیران/اداره ایان مکاتب که در
ترینینگ مدیریت مکتب)(SMTآموز
دیده اند.

0

0

11

ت عداد معل مان وییینوف  3الی  6که
آموز تدریس را در خوانش ،نوشییتن و
حساب کردن فرا گرفتند.

0

0

593

0

جدول  ۲مشکالت و پیشدهادات
مشکالت:




به دلیل کمبود کتب درسی  )%65.42شاگرد ازکتب درسی محروم شده است لکا به نسبت عدم توزی ونبود سیت های
مکمل نصاب تعلیمی ورهنمود های آن کیفیت درسی در مکاتب این والیت طوریکه پهن گردیده بود خوب نبوده است.
یکی ازددالیل عدم انت ام به موق کتب الی حوزه های تعلیمی در تمام مکاتب مشکل ترانسپورت است واین امرباعث
گردیده است تاکتب مورد ضرورت وتدارک دیده شده برای شاگردان و معلمین به موق در اختیار شاگردان و معلمین

قرار نگیردویا هم انت ام غیر معیاری باعث استههک شدن زود هنگام کتب درسی گردیده است .
سایر مشکالت
7







به دلیل نبود بودجه تعداد معلمان در برنامه های آموزشی استفاده از مواد آموزشی جدید و برنامه های آموزشی در
محتویات منمون آموز ندیده اند
به نسبت عدم تخصص بودجه مدیران مکاتب در برنامه های حمایت از فعالیت های معلمان آموز ندیده است
به نسبت نبود بودجه برای معلمان فروت های رهنمایی و ارت ای فرفیت فراهم نگردیده است
به نسبت نبود بودجه برنامه آموزشی مدیریت مکتب برای مدیران برگزار نگردیده است
به دلیل نبود بودجه معلمان ونوف  3الی  6برنامه های آموزشی تدریسی را در خوانش ،نوشتن و حساب کردن نگرفته
است

پیشدهادات به وزارت معارف:




پیشنهاد می گردد تا دربخش توزی کتب درسی به وقت زمان معین آن این ریاست را یاری نماید تااینکه تمام شاگردان
این والیت به کتب درسی دسترسی پیدا کنند..
پی شنهاد می گردد تا بودجه مورد ندر برای برگزاری برنامه های آموز شی برای مدیران و معلمان در ندر گرفته شود تا
در موضوعات ذکر شده برای ایشان برنامه ها برگزار گردد
پیشنهاد می گردد تا مواد آموزشی برای بهبود پروسه های آموزشی برای این والیت از طرف مرکز در ندر گرفته شود

-۲دسترسی متوازن:
اهداف کلی :افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فروت های تعلیمی مرتبط ،مصئون و باکیفیت برای اطفام ،جوانان و بزرگساالن
بخصوص زنان و دختران در کشور
جدوم  :3این جدوم نشان دهندۀ خهوه از شاخص های پهن شده و میزان پشرفت آن در عروه دسترسی متوازن می باشد.
شماره
1
۲

هدف ساالنه

پیشرفت ها/
دستآوردها

تفاوت /انحراف

شاخص ها
تعداد جدید الشموالن ذکور

45.288

22.779

50٪

تعداد جدید الشموالن اناث

45.288

17٪

37.350

۳

تعداد مکاتب جدید التاسیس ذکور

0

0

0

۴

تعداد مکاتب جدید التاسیس اناث

0

0

0

۵

تعداد مکاتب جدید التاسیس مختلط

20

7

65٪

۶

تعداد مکاتب که جدیداً اعمار گردیده است

164

38

77٪

۷

تعداد ونوف اضافه که جدیدآ اعمار گردیده است

0

20

۸

تعداد مکاتب ترمیم شده

23

0

۹

تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه آن اعمار شده است.

0

6

0

1۰

تعداد ااه های آب حفر شده درمکاتب

14

16

0

8

0

11

تعداد تشناب های اعمار شده در مکاتب

0

12

0

1۲

تعداد مکاتب که وجوه کمکی بدست آورده است

0

0

0

1۳

تعداد ونوفآموز

تسریعی تاسیس شده ذکور)

6

0

1۴

تعداد ونوفآموز

تسریعی تاسیس شده اناث)

0

26

0

1۵

تعداد شیاگردان ذکور که در وینوف آموز
شده اند.

تسیریعی شیامل

0

459

0

1۶

تعداد شییاگردان اناث که در ویینوف آموز
شده اند

تسییریعی شییامل

0

1089

0

0

102

0

109

0

1۷

تعداد ونوف آموز

محلی تاسیس شده ذکور)

1۸

تعداد ونوف آموز

محلی تاسیس شده اناث)

1۹

تعداد شاگردان ذکورکه در ونوف آموز
اند.

محلی شامل شده

7.594

3442

٪55

۲۰

تعداد شاگردان اناث که در ونوف آموز
اند

محلی شامل شده

7.594

4155

45%

۲1

تعداد معلمان ذکور استخدام شده در ونوف آموز

محلی

0

116

0

۲۲

تعداد معلمان اناث استخدام شده در ونوف آموز

محلی

0

99

0

محلی که به مکاتب اوییلی انت ام داده

0

70

0

محلی به

0

7587

0

۲۳

تعداد ویینوف آموز
شده است.

۲۴

تعداد شییاگردان ذکور و اناث که از ویینوف آموز
مکاتب اولی انت ام داده شده است.

جدول–۴مشکالت و پیشدهادات
مشکالت:


درسام جاری  1398به خاطر نبود بودجه در ریاست معارف به مکاتب وجوه کمکی توزی نگردیده است.



درسام  1398به خاطر نبود بست .مشکهت فرهنگی وامنیتی دریک تعدا ولسوالی های این والیت شاگردانواجد شرایط به
مکتب از تعلیم محروم شده است به خصوص دختران

سایر مشکالت:



نسبت نبود امنیت در بعنی ولسوالی ها مکاتب جدید تاسیس نشده است
نسبت نبود بودجه در سام  1398هیچ ونا در والیت بلخ ترمیم نشده است
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به دلیل نبود بودجه هیچ مکتب وجوه کمکی مستفید نشده است

پیشدهادات به وزارت معارف:


ریاست معارف والیت به م ام محترم وزارت معارف پیشنهاد میکند تا دربخش ازدیاد بست اعمار تعمیر دیوار احاطه مبرز و
حفر ااه آب آشامیدنی برای این ریاست بودجه کافی دراختیار قراردهد.



پیشنهاد می شود تا بودجه برای ترمیم مکاتب و ونوف در ندر گرفته شود



پیشنهاد می شود تا بودجه برای وجوه کمکی در ندر گرفته شود

-۳مدیریت مؤثر ،شفاف و پاسخگو:
هدف کلی :انکشاف و ت ویه مدیریت مؤثر ،شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور شفاف،
م رون به ورفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.
جدول :۵-این جدوم نشییان دهندۀ خهو ی از شییاخص های پهن شییده و میزان پیشییرفت آن در عروییه مدیریت مؤثر ،شییفاف و
پاسخگو می باشد.
شماره شا ص ها
1

هدف ساالنه

تعداد مکاتب ندارت شده
های ن دارتی ترت یب و ارا یه

پایشااارفات هاا/
دستآوردها

تفاوت /انحراف

757

597

٪21

757

51

٪93

0

0

0

2

ت عداد گزار
شده

3

ت عداد معل مان ذکور و ا ناث که در م کا تب
مربو طه و م کا تب همدوار دو باره توفیا
شده باشند

0

4

ت عداد معل مان که به اسیییاس تخصیییص
منمونی دوباره توفیا شده باشند.

0

0

5

تعداد معلمان ذکور که جدیداًاستخدام شده
است

150

28

%81

6

تعداد معلمان اناث که جدیداً استخدام شده
است

167

0

100%

7

تعداد مدموع معلمان ذکور

4997

0

8

تعداد مدموع معلمان اناث

7041

0

9

فیصدی حاضری معلمان

100%

٪98

2%

10

تعداد شیییوراهای اداری مکاتب که جدیداً
تاسیس شده

127

24

٪81

11

تعداد پهن های تهیه شدۀ بهبود مکاتب

9

7

٪22

10

12

تعداد اعنای آموز

دیده شوراهای مکاتب

1000

108

89%

13

تعداد برنامه های آگاهی عامه که از طریح
شوراها ،مساجد ،جلسات عمومی و قریه ها
برگزار شده است

691

51

93%

جدول  :۶مشکالت و پیشدهادات:

مشکالت:


به خاطر تدویر برنامه های آموزشی کمبود بست وناامنی معلمین ذکور اناث واعنای شورای اداری مورد ضرورت درمکتب مورد
هدف استخدام نگردیده است عدم استخدام معلمین باعث شده که تعداد زیاد از شاگردان اناث از تعلیم وتربیه محروم شوند.



به دلیل نبود بست در والیت بلخ تعداد معلمان مورد ضرورت استخدام نشده است

سایر مشکالت



به اثر دوری راه و مشکهت امنیتی معلمان در مکاتب دیگر توفیا نشده است
به دلیل نبود بودجه تعداد بسیار کمی از اعنای شوراهای مکاتب آموز

دیده اند.



به نسبت نبود بودجه کافی تعداد برنامه های اگاهی عامه بسیار کم بوده است.



تعداد معلمان ندر به ضرورت والیت بلخ بسیار کم بوده است وضرورت به استخدام معلمان بیشتر دیده می شود

پیشدهادات به وزارت معارف:


پیشنهاد می گردد تا درقسمت افزایش بست معلمین به خصوص طب ه اناث توجه نموده تا مشکهت موجود در این
حصه مرفوع گردد.



پیشنهاد می شود تا برنامه های آموزشی برای اعنای شوراهای مکاتب این والیت افزایش یابد.

نتیجه گیری:
پ یهن عملیییاتی سییام 1398بییادر ندییر داش یت پییهن سییتراتیزیک سییوم ملییی معییارف تییر تیییب واهییداف قابییل حصییوم بصییورت
سییاالنه بییرای هییر عروییه در آن مشییخص گردیییده اسییت تییا مسییولین در رده هییای مختلییا مرکییز وولسییوالی )بییا اسییتفاده از
امکانات ومناب در ندر گرفته شده در طوم سام اهداف شامل پهن عملیاتی را به
از البهی محتویات گزار

ومعلومات دست داشته در مورد پیشرفت اجراات ودست آورد ها به سطح سه عروه شامل پهن استراتیزیک

کیفیت ومرتبط بودن .دسترسی متوازن .مدیری ت موثر شفاف وپاسخگو)انین وانمود میگردد که در تطبیح اهداف اجراات وورت
گرفته است.باوجود مشکهت نبودکتب درسی ونا درسی نبود امنیت دربعنی ولسوالی ها کمبود معلم مطابح رشته پهن عملیاتی
تطبیح گردیده است
 )1کفیت مرتبط بودن:
11

این بخش شیامل فعالییت هیای ایون توزیی کتیب درسیی وکتیب رهنمیای معلیم آمیوز
درمکاتییب مسییتفید شییونده گییان رهنمییای معلمییان آمییوز

معلمیان منیمونی معلمیان موجیود

دیییده وتطبیییح پییهن بییوده ،توسییط مسییولین مییر بوطییه اجییراات

وییورت گرفتییه اسییت کییه در نتیدییه آن فرفیییت معلیییمن ارت ییا یافتییه ،پییهن بازدییید ند یارتی تطبیییح گردیییده اسییت ،کفیییت
پروسه تدریس وآموز

بهبیود یافتیه وزمینیه کسیب ودانیش مسیلکی ومهیارت هیای الزم بیرای شیاگردان فیراهم گردییده اسیت

که پنج  )5فعالیت اندام شده و پیشرفت ها داشته است
)۲دسترسی متوازن:
این بخش بصورت مدموعی به تعداد 13فعالییت شیامل بیوده کیه بیه تعیداد  2فعالییت بنیا بیر عوامیل مختلیا از جملیه کمبیود
بودجه ،کمبود تشیکیل در شیهر ولسیوالی هیا وسیایر عوامیل طیی سیام تکمییل نگردییده اسیت ،بیا تطبییح فعالییت هیای فیو
زمینه دسترسیی همگیانی بیه فرویت هیای تعلیمیی بیا کفییت بیرای اطفیام ،جوانیان بیزرس سیاالن بخصیوص زنیان ودختیران
فراهم گردیده است .قابیل ییاد آوری اسیت کیه نبیود معلمیان زن در برنامیه تعلیمیات عمیومی باعیث عیدم عهقیه اکثیر دختیران
گردیده است که تاثیر مست یم روی دسترسی دختران به تعلیم و تربیه داشته است
۳
)مدیریت موثر ،شفاف وپاسخگو:

در اییین عروییه ب یه وییورت مدمییوعی ب یه تعییداد 13فعالیییت میباشیید ،کییه توسییط مسییولین مربوطییه اجییراات
وییورت گرفتییه اسییت.از جملییه )1فعالیییت بنابرعوامییل مختلییا واگییکاری پروسییه اسییتخدام بییه کمسیییون
اوهحات اداری وخدمات ملکیی وبطیی بیودن آن تکمییل نگردییده اسیت ،فعالییت هیای ایین عرویه در ارائیه
وفییراهم آوری خییدمات تعلیمییی بییا کفیییت متییوازن ن ییش مهییم راایفییانموده وباع یث پاسییخگویی مییدیریت بییه
سطح والیت ولسوالی ومکتب شده است.
گزارش مالی:
مطییابح سییام مییالی  1398از بودجییه ملییی کییه بییرای مع یارف اختصییاص داده شییده بییود بییه مبل ی
در بودجه عیادی اختصیاص داده شیده بیود کیه از آن جملیه بیه مبلی
در همییین سییام بییه مبل ی

 )1.941.902.12افغییانی

 )1.921.454.091بیه مصیرف رسییده اسیت و همچنیان

 )13.352.400افغییانی در بودجییه انکشییافی در ندییر گرفتییه شییده بییود کییه از آن جملییه بییه مبل ی

 )1.323.865افغانی به مصرف رسیده است.
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بودجه عادی و انکشافی ،بودجه ا تصاص یافته و مصرف شده
عاارصاااه هااای پااالن بودجۀا تصاص یافته

نوع بودجه

استراتژی
عادی

بودجۀ مصرف شده

سوم
1.941.902.125

-1کیفیت و مرتبط بودن

1.921.454.091

-2دسترسی متوازن
-3مدیریت شفاف و موثر
انکشافی

13.352.400

-1کیفیت و مرتبط بودن
-2دسترسی متوازن
-3مدیریت شفاف و موثر

ضمایم
 .1لست مکاتب که جدیدا تاسیس شده است

13

1.323.865
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