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نتایج موقعه

1 اجرائی نمودن پالیسی اصالحات خزینه تقاعد در تفاهم با وزارت مالیه   
یک پالیسی اصالحات 

خزینه تقاعد
اول جدی 
1395

درکابل قوس 
و 1396

والیات الی 
1397اخیر 

معینیت امور 
کار، ریاست 
عمومی خزینه 

تقاعد

 قوس  30
1397

50% 20% 20% 10%

2 تدوین مسوده پالیسی ملی اجتماعی یک پالیسی تدوین شده
اول جدی 
1396

 جوزا 30
1397

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

 جوزا 30
1397

50% 50%

تدویر کنفرانس ملی کار جهت تعین اهداف مشخص و کاهش بیکاری در کشور یک کنفرانس
اول حمل 
1397

 جوزا 30
1397

مقام محترم 
وزارت و 

ریاست  عمومی 
پالیسی و پالن

 جوزا 30
1397

100%

7 طرح و انکشاف مسوده پالن استراتیژیک وزارت   یک پالن استراتیژیک
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

 قوس 30
1397

40% 20% 20% 20%

 حکومت داری 

خوب و باال بردن 

شفافیت، حساب 

دهی و هماهنگی 

با ادارات

منابع بشری، 
منابع مالی و 

زمان

طرح و انکشاف یک 

پالن استراتیژیک و 

دو پالیسی وزارت 

کار، امور اجتماعی، 

شهدا و معلولین

                            جمـــــــهوری اســــــــــالمی افغانــــــــستان            

                               وزارت کــار، امــــور اجــــتماعی، شـــهدا و مـــــعلولین           

یاســـــت عــــمومی پالــــیسی و پـــالن                      ر

1397مسوده پــــالن کاری ســال مالی                       

داشتن یک راه 
کار واضح و 
مشخص، رشد و 
توسعه پالیسی ها 
و استراتیژی 
های مربوطه

مقام محترم 
وزارت، تمویل 
کننده گان داخلی و 
خارجی وزارت و 
همکاران ملی و 
بین المللی



 TVET)ایجاد مرکز معلومات برای آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 

Resource Center)
 فیصدی 100٪

پیشرفت
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 40%

اقدامات عملی غرض اصالحات و ریفورم در سیستم آموزش های فنی و 

حرفوی کشور
 فیصدی 100٪

پیشرفت
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 50%

ارایه طرح پیشنهادی به شورای عالی منابع بشری جهت ایجاد بورد آموزش و 

(TVET Board)تعلیمات فنی و حرفوی 

یک طرح پیشنهادی 
جهت ایجاد  بورد 
آموزش تعلیمات فنی 

و حرفوی

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

انکشاف پانزده نصاب آموزشی برای حرفه های جدید اولویت داده شده به 

اساس استندردهای ملی مهارت های شغلی
 فیصدی 100٪

پیشرفت
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 50%

(NOSS)انکشاف پانزده استندرد ملی مهارت های دارای اولویت شغلی 
 فیصدی 100٪

پیشرفت
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

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

 بازار کار در تمام والیات کشور
بازار کار سروی شده 

 والیت34در 
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

15% 30% 30% 25%

 هزار تن 15000ارایه آموزش های فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای 

جوانان بازمانده از تحصیل، معلولین، ورثه شهدا، )از افراد مستحق شامل 

عودت کنندگان، خانمهای بی سرپرست، افرادی که کشت قاچاق مواد مخدر 

از طریق  (دست برمیدارند و مخالفین حکومت که به پروسه صلح میپیوندند

مراکز آموزش های فنی و حرفوی دولتی و غیر دولتی در سطح کشور

آموزش ارایه شده 
 هزار 15000برای 

تن افراد مستحق

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

 تن از فارغین آموزشهای فنی و حرفوی 2200اعطای کمک های نقدی برای 

جهت توسعه تشبسات جهت کار و بار های کوچک از بودجه اختیاری و غیر 

اختیاری دولت

کمک های اعطا شده 
 تن از 2200برای 

فارغین آموزشها

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 40%

ارائه مشوره های 

مسلکی تجارتی برای 

خانم متشبث ۲۰۰۰ 

کوچک بمنظور حفظ 

و توسعه 

کاروبارهای کوچک

 خانم های متشبث۲۰۰۰تکمیل پروسه مشوره های مسلکی تجارتی برای      

کوچک برای حفظ و توسعه کاروبار

منابع 

بشری، 

منابع مالی 

و زمان

ارائه مشوره های 
 ۲۰۰۰مسلکی برای 

تن از متشبثین

اول جدی 
1396

 جوزا 30
1397

 جوزا 30
1397

50% 50%
بلندبردن کیفیت و 
توسعه فعالیت 
متشبثین کوچک

رشد و انکشاف 

سیستم آموزشهای 

فنی و حرفوی و 

ایجاد فرصتهای 

کاریابی  طبق 

معیارات ملی و بین 

المللی در سطح 

کشور

منابع 

بشری، 

منابع مالی 

و زمان
رشد و ترویج 

کار شایسته برای 

همه از طریق 

انکشاف بازار 

موثر کار

ریاست عمومی 

انکشاف مهارته

مقام محترم 
وزارت، ریاست 
عمومی پالیسی و 

ریاست , پالن

محترم نظارت و 
ارزیابی و نهاد 
های تطبیقی

 قوس 30
1397

مسلکی سازی 
افراد جامعه و 
کاهش بیکاری 
در سطع کشور



8

مقرره امتیازات زنان در ساحۀ کار و  ) طرح دو سند تقنینی مرتبط بکار 

مقرره نحوۀ تثبیت و پرداخت حقوق و امتیازات کارهای ثقیل، مضرصحت و 

(زیرزمینی 

دوسند تقنینی طرح شده
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 50%

10
ورکشاپ آگاهی دهی قانون کار و اسناد تقنینی مرتبط بکار  ( 10 ) تدویر 

برای کارکنان وزارت کار و اموراجتماعی در سطح مرکز و والیات
ورکشاپ آگاهی  ( 10 )

دهی قانون کار

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 50%

12

بررسي از چگونگي 

تطبیق و رعایت 

اسناد تقنیني مرتبط 

به کار در سطح 

کشور

 

 (3)مؤسسه تولیدی و خدماتی غیردولتی،  (12) تفتیش و راهنمایی کار در 

والیت کشور (3)اداره دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در 

تفتیش و رهنمائی کار 

 موسسه و 18در 
ادارات دولتی و غیر 
دولتی انجام شده

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

مقام وزارت، 
موسسات تولیدی 

و ساختمانی، 
ادارات دولتی و 
غیر دولتی مرکز 

و والیات

0% 20% 30% 50٪%

آگاهی دهی 
ادارات از 

رهنمود های 
حفاظت از 

خطرات کار و 
تخنیک ایمنی

13  اجرایی نمودن پالیسی اصالحات خزینه تقاعد در تفاهم با وزارت مالیه یک پالیسی
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

20% 30% 30% 20%

ثبت وبایومتریک متقاعدین جدیدالتثبیت

 تن 25000ثبت الی 
از متقاعدین ملکی و 
نظامی در طول سال 

1397

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

20% 30% 30% 20%

14
توسعه و تطبیق سیستم تقاعد وبایومتریک به

والیات
 والیت کشور34در 

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

20% 30% 30% 20%

15
تطبیق و وصل سیستم آنالین به منظور ارسال اسناد متقاعدین جدیدالتثبیت 

درآن عده ادارات مرکزی که ایل اکنون سیستم تطبیق نگردیده است

وصل سیستم آنالین 
 اداره و 13در 

ریاست های مستقل

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

16 برای دریافت شکایات و ارایه معلومات (short Code)فعال نمودن یک 
یک کود مشخص 

برای دریافت شکایات

اول جدی 

1396

 قوس 30

1397
10% 20% 30% 40%

ارایه خدمات آنالین کاریابی از طریق آسان وظیفه
 فیصدی 100٪

پیشرفت
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 30% 30% 30%

 تن از زنان در 4500هماهنگی جهت ایجاد زمینه های کارآموزی برای 

 تن در سکتور دولتی توسط  پروژه پروموت2000سکتور خصوصی و 
 تن از زنان 6500

کار آموز شده
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

10% 20% 30% 40%

ایجاد مراکز تجمع کارگران روز مزد در مرکز و چهار والیت بزرگ کشور
مراکز ایجاد شده در 
مرکز و چهار والیت 

بزرگ کشور

اول 
سرطان 

1397

 قوس 30
1397

50% 50%

ایجاد سهولت و 
شفافیت در 

پروسه پرداخت 
حقوق متقاعدین 
از طریق بانک 
ها در تمامی 
والیات کشور

 قوس 30
1397

کاهش نسبی 
بیکاری و ایجاد 
زمینه کار برای 
جوانان و 

اشخاص بیکار 
در جامعه

 قوس 30
1397

ریاست عمومی 
تقنین و بهبود 
شرایط کار

ریاست عمومی 
قوای بشری

ریاست عمومی 
خزینه تقاعد

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

وزارت مالیه، 

معینیت امور مالی 
و اداری، ریاست 
های والیتی 

مربوطه وزارت، 
ریاست تکنالوژی 
معلوماتی و سایر 
شواهد تطبیقی

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

رشد و ترویج 

کار شایسته برای 

همه از طریق 

انکشاف بازار 

موثر کار

طرح دو سند تقنینی 

مرتبط به کار و 

ارایه برنامه های 

آگاهی دهی قانون کار

انکشاف سیستم 

بایومتریک جهت 

توزیع حقوق 

متقاعدین  به شکل 

منظم و شفاف در 

سطح کشور

انسجام وتنظیم 

فعالیت های مراکز 

خدمات کاریابی 

سکتور دولتی و 

خصوصی و فراهم 

سازی زمینه کار به 

متقاضیان کار

 قوس 30
1397

وزارت عدلیه، 
موسسات ملی و 
بین المللی و سایر 
ادارات همکار

داشتن اسناد 
تقنینی مرتبط به 
کار با معیار های 
بین المللی کار

بانک جهانی، 
دفاتر خصوصی 
کاریابی و تمام 
ادارات دولتی و 
خصوصی



 تن از اشخاص و خانواده های بی بضاعت جهت 700معرفی و حمایت از

حمایت و مساعدت به ادارت دولتی و خصوصی

تحت پوشش قرار 
 خانواده 500دادن 

 فامیل 200وتشخیص 
مستحق

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

 والیت ودر تعداد از 34تحکیم وتوسعه شبکه های عملکرد محافظت اطفال در 

ولسوالی های قابل دسترس در سطح کشور

شبکه های توسعه داده 

 والیت و 34شده در 
ولسوالی ها

اول جدی 

1396

 قوس 30

1397
25% 25% 25% 25%

ایجاد دو مرکز حمایوی برای اطفال دارای معلولیت ذهنی و بدیل حجز دو مرکز ایجاد شده
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

ان، افغان - تی- ام)با پنج شبکه  (Help Line)ایجاد و فعال شدن نمبر کمکی 

جهت حل  مشکالت اطفال درمعرض  (بیسیم، روشن، اتصاالت، افغان تیلی کام

خطر و اقشار آسیب پذیر جامعه در شهرکابل وایجاد هماهنگی با ادارات و 

موسسات ملی و بین المللی به منظور حمایت از اطفال در معرض خطر

نمبر کمکی ایجاد شده 
با پنج شرکت 
خصوصی

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

 (1500) تن از معتادین وانتقال آنها به شفاخانه پانزده صد 600جمع آوری 

بستر کمپ فینکس وبعد از صحت یابی معرفی آنها به مراکز آموزشهای فنی و 

حرفوی جهت یاد گیری حرفه مورد عالقه خویش

 تن از معتادین 600
جمعاوری شده در 

مرکز

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

حفظ و نگهداری، آموزش، پرورش و فراهم سازی بهتر تعلیم و تربیه برای  

  تن اطفال شامل در پرورشگاه ها در سطح کشور جهت خودکفائی 12000

آنها در آینده

 تن از اطفال 12000
در شامل در 

پرورشگاه ها در 
سطح کشور

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

بررسی کلی وضعیت بیست دو باب پرورشگاه ها و ارایه گزارش جامعه از 

آن به مقامات مربوطه
 باب پرورشگاه ها 22

بررسی شده
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

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 
زریر سن ده 
سطح درکشور

 قوس 30
1397

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

ریاست عمومی 
تنظیم و تامینات 

اجتماعی

حفظ و نگهداری، 

آموزش، پرورش  

 تن اطفال 12000

شامل در پرورشگاه 

ها در 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 
مالیه، وزارت 
صحت عامه، 
شبکه های ام تی 
ان، روشن، افغان 
بیسیم، اتصاالت، 
افغان تیلی کام ، 
ریاست عمومی 
انکشاف مهارتها 
و سایر ادارات 

همکار

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

 قوس 30
1397

مقام محترم 

وزارت، وزارت 
صحت عامه و 
سایر ادارات 
همکار

ریاست عمومی 
پرورشگاه ها



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

کار به شکل معیاری

 باب کودکستان 5

 20محل زیست و 
باب محل کار

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

 عنوان کتب نصاب درسی معلمین، کودکان و تدویر سیمینار سه 17رونمائی 

روزه در رابطه
 عنوان کتب  و 17

 تن500سیمینار برای 
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

15% 30% 30% 25%

تدوین پنج جلد کتاب درسی نیاز معلمین و کودکان  در مطابقت با نصاب 

علوم دینی، ریاضی ابتدائی، بازی های حرکتی، فعالیتهای هنری و )تعلیمی 

و چاب یک جلد نصاب تعلیمی بازنگری شده (مفاهیم محیطی

 جلد کتاب درسی و 5
یک جلد نصاب تعلیمی

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

15% 30% 30% 25%

ارتقای سطح دانش و مهارت های مسلکی معلمان، مدیران، کارمندان و 

اعضای مسلکی کودکستانهای دولتی و خصوصی از طریق تدویر کورس های 

صحی، موزیک، )طویل المدت، کوتاه مدت و سیمینار ها در رابطه به 

در  (روانشناسی، حقوق کودک، جلسات رهنمودی میتودیک و تربیت بدنی 

مرکز و والیات کشور

 300مسلکی سازی 
تن از معلمان و 
کارمندان آن ریاست

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

15% 30% 30% 25%

 باب کودکستانهای دولتی محل 250سروی، نظارت واحصائیه گیری از 

زیست و محل کار در مرکز و والیات کشور
 باب 250کنترول از 

کودکستان
اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

فامیل های شهدا و  (159298) پرداخت حقوق بطور تخمینی برای 

تن افراد دارای معلولیت به شکل منظم و سیستماتیک از طریق  (125922)

سیستم بایومتریک در سطح کشور

حقوق پرداخت شده 
 (159298)برای 

فامیل های شهدا و 
تن افراد  (125922)

دارای معلولیت

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

15% 30% 30% 25%

اصالح بهتر امور پرداخت و نظارت از پروسه محاسبه ، تادیات وتطبیق 

حسابات بمنظور رعایت اصل شفافیت دراجرای امور و پرداخت حقوق برای 

ورثه شهدا و معلولین

 فیصدی 100٪
پیشرفت

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

15% 30% 30% 25%

، سیستم (EDMIS) ایجاد سیستم مکتوب ها، استعالم ها و پیشنهادات 

و  (PMIS)، سیستم الیکترونیکی تهیه و تدارکات (FMIS)الیکترونیکی مالی 

در سطح وزارت (HRMIS)منابع بشری 

چهار سیستم به سطح 
مرکز و واحدهای 
دومی وزارت

اول جدی 
1396

 قوس 30
1397

25% 25% 25% 25%

طرح و ترتیب پالیسی و تطبیق سیستم حکومتداری الیکترونیک در سطح 

وزارت
 فیصدی 100٪

پیشرفت
اول حمل 
1396

فاز اول اخیر 
 فاز 96قوس 

97دوم در 

0% 10% 20% 40%

اجراآت سالم، 
شفاف و ایجاد 
سهولت درروند 
پرداخت حقوق 
ورثه شهدا و 
معلولین 

وحسابدهی شفاف 
به مراجع ذیربط

الیکترونیکی 
سازی و شفافیت 
در روند کاری 
واحد های 

مرکزی و دومی 
وزارت

رشد و انکشاف بهتر 

امور تربیتی، 

آموزشی و اعاشوی  

 باب کودکستان 364

 باب 54دولتی 

کودکستان خصوصی 

در سطح کشور

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

حکومت داری 

خوب و باال بردن 

شفافیت، حساب 

دهی و هماهنگی 

با ادارات

انکشاف و 

تقویت شبکه 

عرضه خدمات 

بهتر و قناعت 

بخش برای 

معلولین و ورثه 

شهدا بر اساس 

عدالت و 

مشارکت 

اجتماعی آنها در 

جامعه

 پرداخت حقوق  

 (159298)برای 

تن از فامیل های 

 (125922)شهدا و 

تن افراد دارای 

معلولیت به شکل 

منظم در سطح کشور

عرضه خدمات بهتر 

سیستم اداری 

الیکترونیکی در 

سطح واحدهای 

مرکزی و دومی 

وزارت

توسعه و انکشاف 
کودکستانهای 
دولتی و 

خصوصی و 

مسلکی سازی 
معلمین 
کودکستانها

وزارت مخابرات 
و مالیه و سایر 
تمویل کننده گان

 قوس 30
1397

 قوس 30
1397

 قوس 30
1397

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

های والیتی 
مربوطه وزارت و 
سایر ادارات 
همکار در رابطه

وزارت مالیه، 
تمام ریاست های 
والیتی مربوطه، 
میوند بانک و 
معینیت مالی و 

اداری

ریاست عمومی 
کودکستانها

معینیت امور 
مالی و اداری و 

ریاست 
تکنالوژی 
معلوماتی

ریاست عمومی 
امور شهدا و 
معلولین

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری

بر اساس زمان 
و منابع مالی و 

بشری


