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۱
 A-SDGs، ANPDFطرح مسوده نهائی پالن استراتیژیک وزارت مبتنی بر 

NPPsو 
نهایی سازی پالن 

استراتیژیک وزارت
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

40%10%10%10%

(National Labour Policy)نهائی سازی پالیسی ملی کار ۲
نهایی سازی پالیسی 

ملی کار
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

60%10%10%20%

۳
 Afghan)نهائی سازی پالیسی ملی ادغام افغان های مقیم در خارج از کشور 

Diaspora Engagement National Policy)

طرح و تدوین پاللیسی 
ملی ادغام افغان های 

مقیم خارج

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴

طرح، تدوین، تطبیق پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت برای سال مالی 

و نظارت، ارزیابی و گزارشدهی از تحقق اهداف و فعالیت های تعین شده ۱۳۹۸

در پالن مذکور

تحقق اهداف و فعالیت 
های مندرج پالن 
مبارزه علیه فساد 

اداری

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

 ماده ای  برنامه های مشخص اصالحی وزارت۱۶همکاری در تطبیق آجندای ۵

 ماده ۱۶تطبیق آجندای 
ای برنامه های 

مشخص اصالحی 
وزارت

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

تحقق و پیگیری اهداف و فعالیت های تعین شده در کنفرانس ملی کار۶
اهداف و فعالیت های 

تحقق یافته
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

مقام محترم 
وزارت و 

ریاست  عمومی 
پالیسی و پالن

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۷

تقویت و نوآوری در 

بودجه سازی و 

پالنگذاری وزارت

طرح و ترتیب بودجه انکشافی و پالن کاری ساالنه وزارت مبتنی بر

 A-SDGs، ANPDF و NPPs نتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس ملی ،

کار، پالیسی ها و استراتیژی های جدید مطروحه وزارت و دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان

ترتیب بودجه انکشافی 
و پالن کاری ساالنه 

هدفمند وزارت مبتنی 
بر برنامه های بزرگ 

وزارت

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

ریاست طرح 

پالن و برنامه 
ریزی

مقام محترم 
وزارت، معینیت 
های کار، امور 

اجتماعی، مالی و 
اداری، اداره 
محترم امور، 

وزارتخانه های 
ذیدخل

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

پالنگذاری و 
بودجه سازی دقیق 
جهت نیل به اهداف 

وزارت و مصرف 
قابل مالحظه و 
بموقع بودجه 

انکشافی وزارت

۸

جندرایز نمودن بودجه 

انکشافی، عادی و پالن 

کاری ساالنه وزارت

تطبیق مفاهیم بودجه سازی و پالنگذاری پاسخگو به جندر و جندرایز نمودن 

بودجه عادی، انکشافی و پالن های وزارت کار و امور اجتماعی و همچنان 

انجام تحلیل جامع تشکیل وزارت از دیدگاه جندر

جندرایز نمودن بودجه 
انکشافی، عادی و 
پالن کاری ساالنه 

وزارت، تحلیل تشکیل 
وزارت از دیدگاه جندر 

GRBPو ایجاد کیمته 

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

مقام وزارت و 
ریاست طرح 
پالن و برنامه 

ریزی

مقام محترم 
وزارت، اداره 
محترم امور، 

دفتر بانوی اولو، 
معینیت مالی و 
اداری، ریاست 
طرح پالن و 
برنامه ریزی

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

تامین و رعایت 
تساوی جندر و 
افزایش سهم و 

حضور زنان در 
تمام ساحات وزارت

طرح و نهائی سازی 

یک پالن 

استراتیژیک وزارت 

و دو پالیسی مربوطه 

وزارت کار و امور 

اجتماعی

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

تقویت چارچوب 
انکشاف پالیسی و 
پالنگذاری، تامین 

و گسترش 
هماهنگی هدفمند با 
نهاد های ملی و 
بین المللی جهت 
نیل به اهداف 

وزارت و معرفی 
وزارت کار و 
امور اجتماعی 

منحیث یک نهاد 
پالیسی ساز، 

پژوهشی و عرضه 
کننده خدمات برای 
اقتشار آسیب پذیر 

جامعه

مقام محترم 
وزارت، ریاست 

های ذیدخل 
وزارت کار و 
امور اجتماعی، 
وزارتخانه های 

ذیدخل، همکاران 

انکشافی ملی و 
بین المللی

                                جمـــــــهوری اســــــــــالمی افــغـانــــــــستان            

                               وزارت کــــــــار و امــــــــــــور اجـــــــــتماعـــی           

یــــاســــــــت عــــــمــــومی پــالــــیسی و پـــالن                          ر

۱۳۹۸پــــــــالن کــــــــاری ســــــــال مـــــالـــــی                           

 حکومت داری 

خوب و 

افزایش میزان 

شفافیت، 

حساب دهی و 

هماهنگی با 

ادارات ذیدخل 

و تقویت 

چارچوب 

پالیسی و 

پالنگذاری در 

وزارت

منابع بشری، 
منابع مالی و 

زمان



۹
ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت معلومات برای آموزش و تعلیمات فنی و 

با کمک و هماهنگی همکاران بین المللی (TVET E -MIS)حرفوی 
 فیصد پیشرقت۱۰۰٪

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۱۰

. ۱:کمک همکاران بین المللی در اصالح و ریفورم آموزشهای فنی و حرفوی 

انکشاف طرزالعمل معیاری . ۲. انکشاف چارچوب آموزشهای فنی و حرفوی

انکشاف استندرد ها و نصاب . ۳. عملیاتی آموزشهای فنی و حرفوی 

انکشاف طرزالعمل های مورد نیاز و راه اندازی فعالیت های . ۴.آموزشی

.کمیسیون موقت آموزشهای فنی و حرفوی

 فیصد پیشرقت۱۰۰٪
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

30%30%20%20%

۱۱

 نصاب آموزشی ۱۵ استندرد ملی مهارت های شغلی و ۱۵مرور و بازنگری 

 ورکشاپ داکم ۳۰توسط کمیته مؤظف غرض نهایی سازی آن و برگزاری 

غرض انکشاف نصاب و اسنتدرد آموزشی

 فیصد پیشرقت۱۰۰٪
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۱۲

 تن از کار آموزان و تمرکز بیشتر ۱۰۵۰۰ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای 

 والیت کشور از طریق ۱۴بر عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی در 

 خارج از بودجه دولت افغانستانIOMپروژهای سالم، کانسورشیم و 

 تن ۱۰۵۰۰آموزش 
از کار آموزان عودت 
کننده گان و بیجا شده 

 ۱۴گان داخلی در 
والیت کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

20%30%30%20%

۱۳

 تن از افراد ۶۰۰۰ارایه آموزش های فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای 

جوانان بازمانده از تحصیل، معلولین، عودت کنندگان، خانمهای )مستحق شامل 

بی سرپرست، افرادی که کشت قاچاق مواد مخدر دست برمیدارند و مخالفین 

از طریق مراکز آموزش های فنی و  (حکومت که به پروسه صلح میپیوندند

حرفوی دولتی و غیر دولتی در سطح کشور از بودجه انکشافی اختیاری دولت

 تن از ۶۰۰۰آموزش 
افراد مستحق از طریق 

آموزشهای فنی و 
حرفوی دولتی و 

خصوصی در سطح 
کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

10%30%40%20%

۱۴
 تن از کارآموزان برای ۵۰۴۰اعطای پول تشویقی در مقابل آموزش و کاریابی 

 موسسه عرضه کننده آموزشهای فنی و حرفوی۶۰
 فیصد پیشرفت۱۰۰٪

اول جدی 

۱۳۹۷

 قوس ۳۰

۱۳۹۸
10%20%30%40%

۱۵
گسترش ارایه آموزش های فنی و حرفوی از سطح والیات به سطح ولسوالی 

های کشور
 فیصد پیشرفت۱۰۰٪

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

10%30%30%30%

۱۶
 تن از افراد متقاضی ۳۰۰تطبیق برنامه های آموزش های فنی و حرفوی برای 

و نیازمند در شش ولسوالی محروم والیت کابل
 فیصد پیشرفت۱۰۰٪

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

10%30%30%30%

۱۷
سروی سرتاسری تقاضای بازار کار به منظور تشخیص حرفه های مورد نیاز  

بازار کار در تمام والیات کشور
بازار کار سروی شده 

 والیت کشور۳۴در 
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

60%30%10%

۱۸
 ۲۴۰۰تدارک قرارداد کاریابی در داخل کشور فراهم نمودن زمینه کار برای 

. مستفدین را طبقه اناث تشکیل می دهند٪۵۰افغان در داخل کشور که 
 ۲۴۰۰کاریابی برای

تن در داخل کشور
اول جدی 
۱۳۹۷

 سنبله ۳۰
۱۳۹۸

50%25%25%

۱۹
 کارگر افغان به ۲۰۰۰تدارک قرارداد اعزام کارگران به خارج به منظور ارسال 

کشور امارات متحده عربی

 تن کارگر به ۲۰۰۰
کشور امارات متحده 

عربی

اول جدی 
۱۳۹۷

 سنبله ۳۰
۱۳۹۸

50%25%25%

۲۰
قطعه جوازکاربــرای کارکنان دولتی، غیر دولتی و موسسات  (۲۰۰۰۰)صدور 

خصوصی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز

جواز کار توزیع شده 
 تن از ۲۰۰۰۰برای 

اتباع داخلی

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۲۱
قطعه جوازکار بــرای اتباع خارجی  (۸۲۶۸)تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع 

بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز

جواز کار توزیع شده 
 تن از اتباع ۸۲۶۸برای 

خارجی

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

20%20%30%30%

۲۲
 اداره دولتی،  خصوصی و موسسات تولیدی جهت ۱۷۶مراقبت و رهنمائی 

استخدام اتباع خارجی مطابق به قانون و مقررات کشور
 اداره و موسسات ۱۷۶

تولیدی مراقبت شده

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

20%20%30%30%

 قانونمندی پروسه 
استخدام اتباع 

داخلی و خارجی و 
بلندبردن سطح 
عواید کشور

ریاست عمومی 
قوای بشری و 
تنظیم امور کار

انکشاف مهارت 
های افراد جامعه 

در مطابقت به نیاز 
بازار کار، رشد 

اقتصادی و کاهش 
بیکاری در سطع 

کشور

کاهش بیکاری و 
ایجاد زمینه کار 

مناسب به خارج از 
کشور به افراد 

نیازمند کار

مقام محترم 
وزارت، وزارت 

محترم مالیه، 
معینیت مالی و 
اداری ، ریاست 
عمومی پالیسی و 
پالن و نهاد های 

تطبیقی

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

وزارت مالیه، 
بانک جهانی، 
مقام محترم 

وزارت، ریاست 
عمومی پالیسی و 

پالن و سایر 
ادارات همکار 

در زمینه

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

رشد و انکشاف 

سیستم آموزشهای 

فنی و حرفوی و 

ایجاد فرصتهای 

کاریابی  طبق 

معیارات ملی و بین 

المللی در سطح کشور

توزبع جوازکاربـرای 

کارکنان دولتی 

وغیردولـتـی 

موسسات )

و اتباع  (خصوصی

خارجی بشکل منظم 

و الکترونیکی

پروژه اعزام 
کارگران افغانی 

به خارج و 
کاریابی در 
داخل کشور 

(PLACED)

تمام ادارات 
دولتی و 

موسسات داخلی 
و خارجی

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

منابع بشری، 

منابع مالی و 

زمان

ریاست عمومی 
انکشاف مهارتها

فراهم نمودن زمینه 

 تن از ۲۰۰۰اعزام 

کارگران افغانی به 

کشور امارات متحده 

عربی و کاریابی 

 تن در ۲۴۰۰برای 

داخل کشور

منابع بشری، 

منابع مالی و 
زمان

رشد و ترویج 

کار شایسته 

برای همه از 

طریق انکشاف 

بازار موثر کار



۲۳

بررسي از چگونگي 

تطبیق و رعایت 

اسناد تقنیني مرتبط 

به کار در سطح 

کشور

 

 تطبیق درست قانون کار و بررسی از چگونگی اجراآت و رعایت اسناد تقنینی 

اداره دولتی  (۴)موسسه غیر دولتی،  (۲)مؤسسه تولیدی،  (۴)مرتبط به کار در 

 والیت کشور۳در مرکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در 

 موسسه دولتی و ۱۰ 
غیر دولتی تفتیش شده 

و همچنان ادارات 
دولتی و غیر دولتی در 

سه والیت کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

ریاست تفتیش 
کار

مقام وزارت، 
موسسات تولیدی 

و ساختمانی، 
ادارات دولتی و 
غیر دولتی مرکز 

و والیات

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

آگاهی دهی ادارات 
از رهنمود های 

حفاظت از خطرات 
کار و تخنیک 

ایمنی کار و تطبیق 
درست قانون کار

۲۴

طرزتضمین معتمدین، طرز ترتیب دفاتر سوانح از بین  )بازنگری پنج مقرره 

رفته کارکنان، تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران قراردادی، امتیاز کار 

منطقوی ساحوی اقلیمی و مزد اضافه کاری کارکنان که در عین اداره با چند 

.(حرفه مصروف کار اند

پنج سند بازنگری شده
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۲۵
برگزاری برنامه های یکروزه آگاهی دهی از قانون کار و سایر اسناد تقنینی 

مرتبط به کار برای مسئولین ذیربط ادارات دولتی وغیر دولتی
 برنامه آموزشی ۲۰

برگزار شده
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۲۶

رهنمایی ادارات و ارسال رهنمود نمونوی لوایح رشتوی داخلی حفاظت کار و 

 اداره تولیدی، ساختمانی، صنعتی و مطالبه و ابراز ۴۰طرق عملی ایمینی به 

 اداره متذکره جهت حفاظت و حمایت ۸نظر الیحه رشتوی داخلی حفاظت کار از 

از کارکنان

 اداره  رهنمایی ۴۰
شده از لوایح رشتوی 

ایمنی کار

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۲۷

جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر و کارهای سنگین باالی اطفال و تدویر 

برنامه های  آگاهی دهی برای کارگران و کارفرمایان در مورد جلوگیری از 

اعمال کارهای پر خطر و کارهای شاقه باالی اطفال و نوجوانان و تهیه گزارش 

ساالنه از معلومات بدست آمده و ارایه آن غرض اتخاذ تصامیم الزم در آینده

 موسسه تولیدی ۵۰
خدماتی و ساختمانی 

باز دید شده

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

 والیت کشور34در توسعه و تطبیق سیستم وبایومتریک متقاعدین به سطح کشور۲۸
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

ثبت وبایومتریک متقاعدین جدیدالتثبیت و بازمانده به سطح کشور۲۹

 تن ۱۴۰۰۰ثبت الی 
از متقاعدین ملکی و 
نظامی در طول سال 

۱۳۹۸

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۰
سیع و تالش جهت پوشش متقاعدین سکتور خصویص و در صورت منظوری 

مقرره تقاعد سکتور خصویص ترتیب یک طرزالعمل در رابطه به آن
تقاعد برای کارمندان 
سکتور خصوصی

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

راه اندازی برنامه اگاهی عامه درباره فعالیت های توانمندسازی اقتصادی زنان۳۱
دو کمپاین آگاهی عامه 

در باره برنامه راه 
اندازی میگردد

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۲

تدویر ورکشاپ ها برای وزارت های ذیدخل در مورد شاخص های جندر، 

سیستم مدیریت اطالعات و نظارت و ارزیابی، شریک ساختن تجارب و آموخته 

های پروژه فیروزکوه،

 ( ۴ )به تعداد 
ورکشاپ در رابطه به 
موضوعات ذکر شده 

 تن دایر ۶۰برای 
میگردد

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۳
فراهم سازی زمینه کاریابی از طریق دیتابیس آسان وظیفه به متقاضیان کار و 

آموزش آنها
 فیصدی پیشرفت۱۰۰٪

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۴

 تن از زنان در سکتور خصوصی و ۳۰۰۰همکاری در زمینه کارآموزی برای 

 تن در سکتور دولتی توسط  پروژه پروموت و نیز از طریق این پروژه به ۱۴۱

 تن از کار آموزان فارغ شده طبقه اناث حمایت و همکاری خواهد ۱۷۸۰تعداد 

۱۳۹۸شد تا در سکتور دولتی شامل کار شوند طی سال 

خدمات کاریابی ارایه 
 تن از ۳۱۴۱شده 

زنان در سکتورهای 
دولتی و خصوصی تو 
سط پروژه پروموت

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

10%40%30%20%

داشتن یک محیط 
سالم کاری برای 

کارکنان و 
کارگران  درسطح 

کشور

بر اساس زمان 

و منابع مالی و 
بشری

رفع مشکالت 
کارکنان و ادارات 
از چگونگی تطبیق 
قانون کار و داشتن 
اسناد تقنینی مرتبط 
به کار با معیار 

های بین المللی کار

ایجاد سهولت و 
شفافیت در پروسه 
پرداخت حقوق 

متقاعدین از طریق 
سیستم بایومتریک 
در تمامی والیات 

کشور

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

کاهش نسبی 
بیکاری و ایجاد 
زمینه کار برای 

جوانان و اشخاص 
بیکار و رشد 

اقنصادی آنها در 
جامعه

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

 محو موانع حقوقی 
فراه راه اشتراک 

زنان در فعالیت 
های اقتصادی،  
 رشد اقتصادی و 

خودکفایی زنان در 
جامعه

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

ریاست عمومی 
قوای بشری و 
تنظیم امور کار

ریاست عمومی 
خزینه تقاعد

ریاست 
عـــــمومی تقنین 
و بهبود شرایط 

کار

کارکنان و 
ادارات متقاضی، 

اتحادیه های 
کارگران و 
کارفرمایان، 

وزارت عدلیه و 
سایر ادارات 

ذیدخل

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

انسجام وتنظیم 

فعالیت های مراکز 

خدمات کاریابی 

سکتور دولتی و 

خصوصی و فراهم 

سازی زمینه کار به 

متقاضیان کار

رشد و تقویت 

استقاللیت، رفاه،  

اشتراک و توسعه 

دسترسی زنان به 

منابع در سکتور  

اقتصادی

طرح، بازنگری و 

پیگیری اسناد تقنینی 

مرتبط به کار، ارایه 

مشوره های حقوقی 

و راه اندازی برنامه 

های اگاهی دهی

بهبود شرایط و 

محیط سالم کار جهت 

ارتقای بازدهی و 

معیشت کارکنان

انکشاف و تطبیق 

سیستم بایومتریک 

جهت توزیع حقوق 

متقاعدین  به شکل 

منظم و شفاف در 

سطح کشور

وزارت امور 
زنان، بانک 
جهانی، دفاتر 
خصوصی 

کاریابی و تمام 
ادارات دولتی و 

خصوصی

وزارت مالیه، 
معینیت امور 

مالی و اداری، 
ریاست های 

والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 
ادارات همکار

برنامه ملی 

دارای اولویت 
توانمند سازی 
اقتصادی زنان

وزارت اقتصاد، 

تجارت،  وزارت 
نکشاف دهات و 

امور زنان، 
پروژه فیروز کوه



۳۵

 شبکه محافظت اطفال و انکشاف فعالیت های شبکه در ۱۴۸حمایت دوامدار 

 قضایای ۳۰۰۰ والیت و رسیده گی به ۳۴سطح ولسوالی های قابل دسترس در 

محافظت اطفال به همکاری یونسف

 شبکه حمایت ۱۴۸ 
 ۳۰۰۰شده و بررسی 

 ۳۴قضایای اطفال در 
والیت

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۶
آگاهی دهی از حقوق محافظت اطفال از طریق شبکه های محافظتی اطفال برای 

 تن از افراد جامعه در سطح کشور به همکاری یونسیف۵۰۰۰

 آگاهی داده شده برای 
 تن در سطح ۵۰۰۰

کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۷
 در والیات CPANنظارت از مراکز، موسسات حمایتی اطفال و شبکه های 

کابل، ننگرهار، کندهار، هرات وبلخ

مراکزنظارت شده در 
پنج والیت 

کابل، ننگرهار، )کشور
(هرات، کندهار وبلخ

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۸

 تن ازمعتادین وانتقال انها به شفاخانه تداوی معتادین ۱۶۰۰جمع آوری حد اقل 

ابن سینای کمپ فینکس ومعرفی کارکنان معتاد وسایر معتادین بمنظور تداوی به 

مراکز صحی تداوی معتادین در مرکز، بررسی و رهنمائی در مورد پیشبرد 

.امور بخش معتادین در ریاست های والیتی مربوطه وزارت

 تن از معتادین ۱۶۰۰
جمعاوری شده در 
مرکز و والیات

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۳۹

 خوانواده آسیب پذیر، زنان بیوه و خود ۳۰۰تحت پوشش قرار دادن و حمایت از 

 تن از اشخاص و خانواده های مورد هدف طبق پالن ۷۰۰سرپرست و تشخیص 

مطروحه ریاست

تحت پوشش قرار دادن 
 خانواده ۳۰۰

 فامیل ۷۰۰وتشخیص 
مستحق

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴۰
 تن از اطفال در معرض خطر، اطفال قاچاق شده، گدا و اطفال که در ۲۰۰ادغام 

مراکز اصالح و تربیت دوره حجز شان به اتمام رسیده به فامیل های شان
 طفل ادغام شده۲۰۰

اول جدی 

۱۳۹۷

 قوس ۳۰

۱۳۹۸
25%25%25%25%

۴۱
کنترول و بررسی از امور موسسات که در رابطه به اطفال و اقشار آسیب پذیر 

فعالیت دارند در سطح کشور

 موسسه تحت ۳۰
بررسی قرار گرفته 

خواهد شد

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴۲

آموزش، پرورش و فراهم سازی زمینه های تعلیم و تربیه مناسب و برنامه های 

 تن اطفال شامل در پرورشگاه های دولتی و خصوصی ۱۰۰۰۰خود کفائی برای 

در  سطح کشور

  تن ۱۰۰۰۰تعداد 
اطفال شامل در 

پرورشگاه ها در سطح 
کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

30%30%40%

۴۳
 تن از اطفال واجد شرایط جدیدالشمول در پروشگاه های دولتی و ۱۷۴۵جذب 

خصوصی در سطح کشور

 تن از اطفال ۱۷۴۵
واجد شرایط جذب 

 ۳۴خواهد شد در 
والیت کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴۴

 باب پرورشگاه های ۳۸ باب پرورشگاه های دولتی و ۲۶بررسی کلی وضعیت 

خصوصی در سطح کشور جهت تهیه و ارائیه گزارش جامع از آن به مقامات 

مربوطه

 باب پرورشگاه ۶۴
های بررسی میشود در 

سطح کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴۵
 بورسیه تحصیلی برای اطفال شامل ۴۰۰۰نظارت بر توزیع عادالنه و به موقع 

در پرورشگاه ها به پوهنتون های خصوصی کشور
 بورسیه ۴۰۰۰

تحصیلی
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴۵

 باب تعمیر پرورشگاه در ۱۳ایجاد هماهنگی پیرامون تطبیق پروژه اعمار 

بامیان، بغالن، فاریاب، پنجشیر، ارزگان، غزنی، میدان وردک، )والیات 

با وزارت شهر سازی و  (جوزجان، دایکندی، نورستان، لوگر، تخار و لغمان

اراضی از بودجه انکشافی دولت افغانستان

 باب پرورشگاه ۱۳
اعمار خواهد شد طی 

۱۳۹۸سال مالی 

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

10%10%20%20%

حفظ نگهداری 
درست از اطفال 
بی سرپرست و 
تحت آموزش و 

پرورش قراردادن 
آنها در سطح کشور

کاهش  نسبی فقر 
وحمایت از فامیل 
های فقیر، آسیب 
پذیر واطفال زیر 
سن ده درسطح 

درکشور

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

ریاست عمومی 
پرورشگاه ها

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

مقام محترم 
وزارت، وزارت 

امور داخله، 
وزارت صحت 

عامه، ریاست 
عمومی انکشاف 
مهارتها، ریاست 

عمومی 
پرورشگاه ها، 
ریاست های 

والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 
ادارات همکار

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

حفظ و نگهداری، 

آموزش، پرورش  

 تن اطفال ۱۰۰۰۰

شامل در پرورشگاه 

 تن ۲۷۰ها و جذب 

از اطفال جدید 

الشمول واجد شرایط 

 در ۱۳۹۸طی سال 

سطح کشور

عرضه خدمات  جهت 

تنظیم تامینات 

اجتماعی برای اقشار 

آسیب پذیر وحمایت 

از اطفال در معرض 

خطر

تقویت شبکه 

خدمات مراقبت 

اجتماعی به 

منظور 

مصئونیت از 

اطفال، 

معلولین، نو 

جوانان، کهن 

ساالن، و 

تقویت 

مشارکت 

اجتماعی آنها

مقام محترم 
وزارت، وزارت 
شهر سازی و 

اراضی، وزارت 
صحت عامه، 

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن، 
ریاست های 

والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 
ادارات همکار

ریاست عمومی 
تنظیم و تامینات 

اجتماعی



۴۶
 باب کودکستان دولتی و ۲۰۰ سروی، نظارت و ارزیابی و احصائیه گیری از 

 باب کودکستانهای خصوصی در مرکزی و والیات کشور۵۵

 باب ۲۰۰نظارت از 
 ۵۵کودکستان دولتی و 

باب کودکستانهای 
خصوصی در سطح 

کشور

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۴۷
استندرد سازی پنج باب کودکستانهای محل زیست و بیست باب کودکستان محل 

۱۳۹۸کار به شکل معیاری در طی سال 
 باب کودکستان و ۵

 باب محل کار۲۰
اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

15%30%30%25%

۴۸

 تن از معلمان، مدیران، کارمندان ۸۰۰ارتقای سطح دانش و مهارت های مسلکی 

و اعضای مسلکی کودکستانهای دولتی و خصوصی از طریق تدویر کورس های 

طویل المدت، کوتاه مدت و سیمینارها در مرکز و والیات کشور

 ۸۰۰مسلکی سازی 
تن از معلمان و 

کارمندان آن ریاست

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

10%30%30%30%

۴۹
علوم دینی، ریاضی ابتدائی، بازی های )تائید، تقریض و چاپ پنج عنوان کتاب 

(حرکتی، فعالیتهای هنری و مفاهیم محیطی
 جلد کتاب درسی۵

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

15%30%30%25%

۵۰

 ۵۰۰ایجاد مرکزیت ها در تمام کودکستانهای محالت زیست و محالت کار برای 

تن از معلمین و مدیران جهت رفع حل مشکالت تدریسی، اداری، میتودیکی، 

فردی طفل در سطح والیت کابل

 ۵۰۰مرکزیت برای 
تن از معلمین و 

مدیران کودکستانها

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۵۱
تشخیص وتفکیک واحدهای مرکزی و والیتی وزارت در یک تقسیم بندی زمان 

قابل عمل ورسیدگی به آن
 فیصد پیشرفت۱۰۰٪

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

۵۲
تشخیص و توظیف گروپ های تفتیش جهت برجسته نمودن نتایج بازرسی وارایه 

گزارش به مقام وزارت
 فیصد پیشرفت۱۰۰٪

اول جدی 
۱۳۹۷

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

25%25%25%25%

 اصالحات در 
امور کاری ، ایجاد 
حاکمیت قانون در 
اداره و شفافیت در 
روند کاری واحد 

های مرکزی و 
دومی وزارت

رشد و انکشاف بهتر 

امور تربیتی، 

آموزشی و اعاشوی  

 باب کودکستان ۳۶۷

 باب ۸۰دولتی 

کودکستان خصوصی 

در سطح کشور

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

توسعه و انکشاف 
کودکستانهای دولتی 

و خصوصی و 
مسلکی سازی 

معلمین کودکستانها

ریاست عمومی 
کودکستانها

اداره عالی 
کنترول و تفتیش، 

ریاست های 
والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 

ادارات همکار 
در زمینه

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

ریاست تفتیش 
داخلی

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

حکومت داری 

خوب و باال 

بردن شفافیت، 

حساب دهی و 

هماهنگی با 

ادارات

بررسی امورات 

مالی، اداری و 

حسابی واحد های 

مرکزی و والیتی 

وزارت کار و امور 

اجتماعی بعد از 

تائیدی پالن های 

ربعوار منجانب اداره 

عالی کنترول و 

تفتیش جمهوری 

اسالمی افغانستان

مقام محترم 
وزارت، وزارت 
مالیه، وزارت 
صحت عامه، 
ریاست منابع 
بشری ریاست 
های والیتی 

مربوطه وزارت 
و سایر ادارات 
همکار در رابطه


