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 پس منظر

 اطفالاقشار مختلف و نیازمند جامعه را از  ،نظر به اهداف پالنی خویش ار و امور اجتماعیوزارت ک

را از سرپرست   ن و اطفال بی، بیوه زناکار و بی بی پیشه ،کهن ساالن، جوانان بی حرفه تا ها کودکستان

و  فنی های آموزشبه مسایل خدمات اجتماعی و مسایل مربوط به کاریابی و اشتغال و  نگاه امور مربوط

 .دارد دوش به ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی و سایر  اقشار نیازمند را ای، حرفه

 ؛مؤثر کارکار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار رشد و ترویج  -

 ؛از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی کاهش خطر فقر -

 ؛حمایوی اجتماعی یها فعالیتکاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف  -

نو جوانان، کهن ساالن، و  ماعی به منظور مصئونیت از اطفال،خدمات مراقبت اجت شبکه   ه  تقوی -

 ؛ها آنتقویت مشارکت اجتماعی 

 ؛باشند میکه از نظر اجتماعی منزوی  یهای اجتماعی در مورد اقشار و اشخاص تقویت آگاهی -

 های ملی کار و پالیسیتطبیق  اداره و امور اجتماعی جهت انکشافرشد ظرفیت وزارت کار و  -

 .ونیت اجتماعیئمص

 .(کار و امور اجتماعی استراتیژی وزارت)
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 پالن شده یها فعالیتتحقق  فشرده   گزارش

( 31)مده را پالن نموده بود که فعالیت ع( 41)عاً جم 0311درسال مالی  امور اجتماعیو  ارک وزارت

و تطبیق  فعالیت آغاز نشده( 3)فعالیت درحال اجرا قرار دارد، ( 01). است هنمود لتکمی آن را فعالیت

 . است همعطل شد ها چالشولی نسبت  ؛آغاز دیگر فعالیت( 1)

 .است هرسید(%11.12)به وزارت کار و امور اجتماعی  یها فعالیت یاوسط فیصدی پیشرفت تمام

 

                    های پالن شده  فعالیت  گزارش تحقق

اصلی هدف  
 فمقدار هد

(Target ) 
 عنوان فعالیت 

 
فیصدی 
 پیشرفت

 حكومتتتتتتتتتتت
ی خوب ردا 

و باال بردن 
 یت،شتتتتتتتتتفاف

حساب دهی 
 آهنگتتی همو 

 .با ادارات
 
 
 

طتترح و انکشتتاف 
و استتتتتتراتیژی و د

چهتتتتتتتار پالیستتتتتتتی 
 کار وزارت

 .امور اجتماعی و

تقاعد در تفاهم با وزارت  نه  نمودن پالیسی اصالحات خزی ییاجرا
 .مالیه

100% 

 .راتیژی ملی کاریابیاست   همسود نهایی سازی
 

100% 

از  بیرونبه  ستانراتیژی اعزام کارگران افغاناست   هبازنگری مسود

 .کشور
011% 

 %100 .پالیسی ملی اجتماعی مسوده  تدوین 

کاری  بی تدویر کنفرانس ملی کار جهت تعین اهداف مشخص و کاهش
 .در کشور

100% 

 %21 .طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت

  رشد

ترویج  و

کار شایسته 

برای همه 

از طریق 

انکشاف 

 مؤثربازار 

 .کار

رشتتتتتتتد و انکشتتتتتتتاف 

 هتتتای آموزشتم ستتتسی

فنتتتتتتی و حرفتتتتتتوی و 

هتتتای  ایجتتتاد فرصتتتت

کاریتتتتتتتتتتابی طبتتتتتتتتتتق 

معیتتارات ملتتی و بتتین 

المللتتتتتتتی در ستتتتتتتط  

 .کشور

ایجاد مرکز معلومات برای آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 

(TVET Resource Center). 
100% 

 از تن 0211ملی کار آموزی برای  برنامه   آزمایشیطرح و تطبیق 

 .زون کشور 6در  مردان و زنان
0% 

 %100 فنی و حرفوی کشور های آموزشاصالحات در ریفورم سیستم 

طرح پیشنهادی به شورای عالی منابع بشری جهت ایجاد بورد  ارایه  

 (TVET Board) ای فنی و حرفهآموزش و تعلیمات 
100% 
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اولویت داده های جدید  اف پانزده نصاب آموزشی برای حرفهانکش

 .های شغلی به اساس استندردهای ملی مهارت ،شده
100% 

دارای اولویت شغلی  های مهارتندرد ملی است  هپانزدانکشاف 

(NOSS) 
100% 

های  حرفهبه منظور تشخیص  ،سروی سرتاسری تقاضای بازار کار

 .کشور های توالی یمورد نیاز بازار کار در تمام
15% 

هزار  02فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای  های آموزش ارایه  

، معلوالن، آموزشجوانان بازمانده از ) تن از افراد مستحق شامل

سرپرست، افرادی که  های بی گان، خانمشهدا، عودت کنند بازماندگان

ن حکومت که او مخالف دارند میاز کشت قاچاق مواد مخدر دست بر 

 فنی و های آموزشاز طریق مراکز ، دپیوندن صل  می روندبه 

 .حرفوی دولتی و غیر دولتی در سط  کشور

100% 

فنی  های آموزش فارغانتن از  1111نقدی برای  های کمکاعطای 

 های کوچک از بودجه  بارو حرفوی جهت توسعه تشبثات جهت کار و 

 .اختیاری و غیر اختیاری دولت

0% 

طتتتتتتترح دو ستتتتتتتند 

تقنینتتی متترتبط بتته 

 کتتتتتتتتار و ارایتتتتتتتته  

های آگتاهی  برنامه

قتتتتتتانون  از دهتتتتتتی

 .کار

 امتیازات زنان در ساحه   مقرره  ) کاره طرح دو سند تقنینی مرتبط ب

تثبیت و پرداخت حقوق و امتیازات کارهای ثقیل،  نحوه   کار و مقرره  

 (.مضر صحت و زیر زمینی

011% 

ه قانون کار و اسناد تقنینی مرتبط ب از آگاهی دهی کارگاه( 01)تدویر 

مور اجتماعی در سط  مرکز و کار برای کارکنان وزارت کار و ا

 .ها توالی

011% 

بررستتتتتتتتتتتتتتتتتتتی از 

چگتتتونگی تطبیتتتق 

و رعایتتتتت استتتتناد 

تقنینتتی متترتبط بتته 

کتتتتتتار در ستتتتتتط  

 .کشور

تولیدی و خدماتی غیر  سسه  ؤم( 01)تفتیش و راهنمایی کار در 

دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در  اداره  ( 3)دولتی، 

 .والیت کشور( 3)

011% 

 %011 .تثبیتنومتقاعدین  (بایومتریک) نگاری انگشت و نویسی نامانکشتتتتاف سیستتتتتم 
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بایومتریتک جهتت 

توزیتتتتتتتع حقتتتتتتتوق 

 گونته  متقاعدین به 

منظم و شتفاف در 

 .سط  کشور

 %81 .ها تبایومتریک به والیتوسعه و تطبیق سیستم تقاعد و 

استتتناد  فرستتتتادنسیستتتتم آنالیتتتن بتتته منظتتتور  نمتتتودن تطبیتتتق و وصتتتل

 در آن اکنتون تتاادارات مرکتزی کته  از در آن عده تثبیتنو متقاعدین 

 .است هسیستم تطبیق نگردید

16% 

 برای دریافت شکایات و ارایه  ( Short Code)فعال نمودن یک 

 .معلومات
81% 

رشتتتتتتد و تقویتتتتتتت 

استتتقاللیت، رفتتاه، 

 اشتراک و توستعه  

دسترسی زنان بته 

منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابع در 

های ستتتتتتتتتتتتتتتتتکتور

اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتادی و 

 .اجتماعی

میتتتان پتتروژه تقویتتتت توانمنتتدی اقتصتتتادی زنتتان کتتته  آهنگتتی همایجتتاد 

 گتتتتتتتتتتردد میختتتتتتتتتتان تطبیتتتتتتتتتتق انکشتتتتتتتتتتافی آغا از ستتتتتتتتتتوی شتتتتتتتتتتبکه  

(SWEEP/AKDN )  انکشتتتتتتتتتتتتتتتتاف روستتتتتتتتتتتتتتتتتایی و پتتتتتتتتتتتتتتتتروژه 

ستتتتتتازی اقتصتتتتتتادی زنتتتتتتان کتتتتتته از ستتتتتتوی وزارت احیتتتتتتا و توانمند

در خصتتتتوص ( WEE/RDP) گتتتتردد میانکشتتتتاف دهتتتتات تطبیتتتتق 

از  روستتتتتتاها  افتتتتتزایش تستتتتتهیالت متتتتتالی غیتتتتتر رستتتتتمی بتتتتته ستتتتتط

 .های پس انداز همانند گرو ؛مجراهای مختلف

011% 

بتتتتترای وصتتتتتل  بازرگتتتتتانیطراحتتتتتی و برنامتتتتته ریتتتتتزی یتتتتتک ستتتتتفر 

ن بتتتا همتایتتتان شتتتان در یکتتتی تثبتتتن زنتتتان افغتتتا/ تجتتتارب 11ستتتاختن 

هتتتا و  هتتتا، تجربیتتتات، عملیتتته بتتته منظتتتور تبتتتادل آموختتتته از کشتتتورها

 .صادرات محصوالت شان

1% 

انستتتتجام و تنظتتتتیم 

مراکز  یها فعالیت

ختتتدمات کاریتتتابی 

ستتتکتور دولتتتتی و 

خصوصتتتتتتتتتتتتتتی و 

فتتتتتتتراهم ستتتتتتتازی 

کتتتتتار بتتتتته  زمینتتتتته  

 .آنمتقاضیان 

 %011 .نالین کاریابی از طریق آسان وظیفهآخدمات  ارایه  

تتتتن از  4211هتتتای کتتتارآموزی بتتترای  آهنگتتتی جهتتتت ایجتتتاد زمینتتته هم

تتتتتتن در ستتتتتکتور دولتتتتتتی  1111زنتتتتتان در ستتتتتکتور خصوصتتتتتی و 

 .پروموت توسط پروژه  

011% 

ایجاد مراکز تجمع کارگران روزمزد در مرکز و چهار والیت بزرگ 

.کشور  
21% 
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تقویتتتتتتتتتتتتتتتت 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتبکه  

ختتتتتتتتتتتتدمات 

مراقبتتتتتتتتتتتت 

اجتماعی به 

منظتتتتتتتتتتتتتور 

مصتتتتتئونیت 

از اطفتتتتتال، 

، معلتتتتتتتوالن

نوجوانتتتتتان، 

کهتتن ستتاالن 

و تقویتتتتتتتتتت 

مشتتتتتتتتارکت 

اجتمتتتتتتتتاعی 

 .آنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختتتتدمات  عرضتتتته  

جهتتتتتتتتت تنظتتتتتتتتتیم 

اجتمتتاعی  اتتأمینتت

برای اقشار آسیب 

پتتتتویر و  حمایتتتتت 

از اطفتتتتتتتتتتتتتتال در 

 .معرض خطر

های  خانوادهتن از اشخاص و  111 کم دست از معرفی و حمایت

 .بضاعت جهت حمایت و مساعدت به ادارات دولتی و خصوصی بی
100% 

 های چالشعمل جامع برای اطفال و حل  طرح و انکشاف برنامه  

های شاقه و جلب بچه بازی، کار/ آزار و اویت جنسی: مانند آنان؛

آموزش و و مهیا نمودن  نیروهای امنیتیجوب اطفال در صفوف 

 081کشور و در مطابقت با کنوانسیون  قوانین نافوه   پرتودر پرورش

 .سازمان بین المللی کار

12% 

ی متشبن جهت ها خانمتن از  111های کوچک برای  توزیع قرضه

 .شان در سط  والیت کابل بسندگیی کوچک و خودها تجارترشد 
25% 

والیت و  34های عملکرد محافظت اطفال در  شبکه تحکیم و توسعه  

 .های قابل دسترس در سط  کشور از ولسوالی برخیدر 
011% 

ایجاد دو مرکز حمایوی برای اطفال دارای معلولیت وهنی و بدیل 

 .حجز
11% 

 –ام ) با پنج شبکه( Help Line)کمکی  شماره   سازیایجاد و فعال 

جهت حل ( ان، افغان بیسیم، روشن، اتصاالت و افغان تیلیکام – یت

اطفال در معرض خطر و اقشار آسیب پویر جامعه در  های چالش

سسات ملی و بین المللی ؤبا ادارات و م آهنگی همشهر کابل و ایجاد 

 .فال در معرض خطرمنظور حمایت از اط به

55% 

 %21 .ملی مصئونیت اطفال آسیب پویر تدوین برنامه  

 بیمارستانبه  ها آنو انتقال  انتن از معتاد 611آوری حد اقل گرد

معرفی  ،از صحت یابی پسابن سینای کمپ فنکس و  معتادان درمان

مورد  جهت یادگیری حرفه   ای هفنی و حرف های آموزشبه مراکز  ها آن

 .ه  شانعالق

100% 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفظ و نگهداری، 

 و آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزش

 01111پرورش 

اطفتتتتتتتتال  از تتتتتتتتتن

هتتتا در  پرورشتتتگاه

 .سط  کشور

و   آموزشحفظ نگهداری، آموزش، پرورش و فراهم سازی بهتر 

ها در سط  کشور  تن اطفال شامل پرورشگاه 01111برای  پرورش

 .در آینده ها آن بسندگیجهت خود

011% 

از  گزارش جامع ارایه  و  باب پرورشگاه 11وضعیت بررسی کلی 

 .آن به مقامات مربوطه
12% 

رشتتتد و انکشتتتتاف 

بهتتتتتتتتتتتر امتتتتتتتتتتور 

تربیتتتی، آموزشتتی 

 364و اعاشتتتتوی 

 کودکستتتتتتانبتتتتتاب 

بتاب  24 و دولتی

 کودکستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان

خصوصتتتتتتتتتتتی در 

 .سط  کشور

محل زیست و بیست باب   کودکستاناستندرد سازی پنج باب 

 .محل کار به شکل معیاری کودکستان
011% 

، کودکان و آموزگارانب نصاب درسی اعنوان کت 01رونمایی 

 .سیمینار سه روزه اندازی راه
011% 

با برابر  و کودکان آموزگاراننیاز  مورد تدوین پنج جلد کتاب درسی

های حرکتی،  ی، بازییعلوم دینی، ریاضی ابتدا)آموزشی نصاب 

 آموزشیو چاپ یک جلد نصاب ( هنری و مفاهیم محیطی یها فعالیت

 .بازنگری شده

011% 

، مدیران، آموزگارانمسلکی  های مهارتارتقای سط  دانش و 

ولتی و خصوصی از ی دها کودکستانکارمندان و اعضای مسلکی 

ها در ، کوتاه مدت و سیمیناردراز مدتهای  کورس اندازی راهطریق 

شناسی، حقوق کودک،  ، روانموسیقیصحی،  موضوعات به پیوند

در مرکز و  و تربیت بدنی روش آموزشرهنمودی  های نشست

 .کشور های توالی

011% 

دولتی محل   کودکستانباب  121گیری از  هییسروی، نظارت و احصا

 .ها تزیست و محل کار در مرکز و والی
011% 
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 .دهد میعمده را نشان  یها فعالیتجدول ویل میزان پیشرفت  

 

 

 

انکشتتتتاف و 

تقویتتتتتتتتتتتتتتتت 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتبکه  

عرضتتتتتتتتتتتته 

ختتتتتتتتتتتتدمات 

بهتتتتتتتتتتتتتتر و 

قناعتتتتتتتتتتتتتتت 

بختش بترای 

و  معلتتتتوالن

بازمانتتتتدگان 

 هشتتتتتتهدا بتتتتتت

استتتتتتتتتتتتتتتتاس 

عتتتتتتتتدالت و 

مشتتتتتتتتارکت 

اجتمتتتتتتتتاعی 

در  هتتتتتتتتتتا آن

 .جامعه

پرداخت حقوق 

برای 

تن ( 021118)

های  خانوادهاز 

شهدا و 

تن ( 012111)

از افراد دارای 

معلولیت ثبت شده 

در دیتابیس از 

طریق سیستم 

  .بایومتریک

های شهدا و  خانوداهتن از  (021118) پرداخت حقوق برای

تن از افراد دارای معلولیت ثبت شده به شکل منظم و ( 012111)

 .سیستماتیک از طریق سیستم بایومتریک در سط  کشور

2% 

 محاسبه، تادیات و رونداصالح بهتر امور پرداخت و نظارت از 

منظور رعایت اصل شفافیت در اجرای امور و ه تطبیق حسابات ب

 .معلوالنو  بازماندگان شهداپرداخت حقوق برای 

31% 

های ممکن برای اشتغال اشخاص  مطالعه و تشخیص فهرست شغل

 .دارای معلولیت

 

100% 

حکومتتتتتتتتتت 

داری خوب 

و باال بردن 

شتتتتتتتتتفافیت، 

حساب دهی 

 آهنگتتی همو 

 .با ادارات

خدمات  عرضه  

بهتر سیستم 

اداری 

الکترونیکی در 

های سط  واحد

مرکزی و دومی 

 .وزارت

، سیستم (EDMIS) هاها و پیشنهاد ها، استعالم مکتوبایجاد سیستم 

 ی تهیه و تدارکاتالکترونیک، سیستم (FMIS) کترونکی مالیال

(PMIS )یو منابع بشر (HRMIS) در سط  وزارت.  

011% 

در  الکترونیکداری  تطبیق سیستم حکومت رتیب پالیسی وطرح و ت

 .مرکز وزارت
011% 

 ها فعالیت یتعداد مجموع مجموع
 

11.12

% 
 (41) 
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 تکمیل شده و نتایج آن یها فعالیتبندی  دسته

 نتایج تکمیل شده یها فعالیت ها فعالیت بندی دسته شماره

0  

 ارتقای ظرفیت
حفظ  نگهداری، آموزش، پرورش و 

فراهم سازی بهتر تعلیم و تربیه برای 

شامل در پرورشگاه ها  طفل 01111

 ها آن ییدر سط  کشور جهت خودکفا

 .در آینده

ی و آموزشی فضای سالم معیشت تأمین
ر بضاعت د برای اطفال یتیم و بی

کشور و همچنان بلند رفتن سط  
فنی  های مهارتاهی عمومی و کسب آگ

و حرفوی مشمولین پرورشگاه ها در 
مطابقت با دانش نوین و تقدیم افراد 

 .سالم به جامعه
. 

ایجاد مرکز معلومات برای آموزش و 

 TVET)تعلیمات فنی و حرفوی 

Resource Center) 

مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش 
 .کاری در سط  کشور بی

اصالحات در ریفورم سیستم 

 .فنی و حرفوی کشور های آموزش

مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش 

 .کاری در سط  کشور بی

طرح پیشنهادی به شورای عالی  ارایه  

منابع بشری جهت ایجاد بورد آموزش 

 TVET)و تعلیمات فنی و حرفوی 

Board) 

مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش 

 .کشورکاری در سط   بی

انکشاف پانزده نصاب آموزشی برای 

جدید اولویت داده شده به های  حرفه

 های مهارتاساس استندرد های ملی 

 .شغلی

مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش 

 .کاری در سط  کشور بی

ندرد ملی است هانکشاف پانزد

دارای اولویت شغلی  های مهارت

(NOSS) 

مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش 

 .بیکاری در سط  کشور
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فنی و حرفوی مبتنی  های آموزش ارایه  

هزار تن  02111بر بازار کار برای 

جوانان  شامل ؛از افراد مستحق

، معلوالنبازمانده از تحصیل، 

گان، ، عودت کنندبازماندگان شهدا

سرپرست، افرادی که از  های بی خانم

کشت قاچاق مواد مخدر دست بر 

ن حکومت که به ادارند و مخالف می

از طریق مراکز ( صل  میپیوندند روند

فنی وحرفوی دولتی و  های آموزش

 .غیر دولتی در سط  کشور

مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش 

 .کاری در سط  کشور بی

  کودکستاناستندرد سازی پنج باب 

 کودکستانمحل زیست و بیست باب 

 .معیاری گونه  محل کار به 

ی دولتی ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

و خصوصی و مسلکی سازی معلمین 

 .ها کودکستان

ب نصاب اعنوان کت 01رونمایی 

درسی معلمین، کودکان و تدویر 

 .سیمینار سه روزه در رابطه

ی دولتی ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

و خصوصی و مسلکی سازی معلمین 

 .ها کودکستان

نیاز  مورد تدوین پنج جلد کتاب درسی

با نصاب  برابرو کودکان  آموزگاران

یی، علوم دینی، ریاضی ابتدا)آموزشی 

هنری و  یها فعالیتهای حرکتی،  بازی

و چاپ یک جلد ( مفاهیم محیطی

 .نصاب تعلیمی بازنگری شده

ی دولتی ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

و خصوصی و مسلکی سازی 

 .ها کودکستان آموزگاران



12 
 

 های مهارتارتقای سط  دانش و 

، مدیران، کارمندان آموزگارانمسلکی 

ی ها کودکستانو اعضای مسلکی 

دولتی و خصوصی از طریق تدویر 

دراز مدت، کوتاه مدت و کورس های 

 پیوند به موضوعاتها در سیمینار

شناسی، حقوق  ، روانموسیقیصحی، 

رهنمودی میتودیک  های نشستکودک، 

 های تدر مرکز و والی و تربیت بدنی

 .کشور

ی دولتی ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

و خصوصی و مسلکی سازی معلمین 

 .ها کودکستان

ه گیری از ییسروی، نظارت و احصا

دولتی محل   کودکستانباب  121

زیست و محل کار در مرکز و 

 .کشور یها والیت

ی دولتی ها کودکستانتوسعه و انکشاف 

و خصوصی و مسلکی سازی معلمین 

 .ها کودکستان

1  

مبارزه با  تطبیق قانون

 .جرایم

 

 مقرره  ) به کارطرح دو سند تقنینی مرتبط 

 نحوه   کار و مقرره   امتیازات زنان در ساحه  

تثبیت و پرداخت حقوق و امتیازات کارهای 

 (.زمینی ثقیل، مضر صحت و زیر

های اد تقنینی مرتبط به کار با معیارداشتن اسن
 .بین المللی کار

آگاهی دهی قانون کار و  کارگاه( 01)تدویر 

برای کارکنان  به کاراسناد تقنینی مرتبط 

وزارت کار و امور اجتماعی در سط  مرکز 

 .ها والیتو

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

 مؤسسه   (01)تفتیش و راهنمایی کار در 

 اداره  ( 3) تولیدی و خدماتی غیر دولتی،

دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر 

 .والیت کشور( 3)دولتی در 

آگاهی دهی ادارات از رهنمودهای حفاظت 

 .و تخنیک ایمنی از خطرات کار

های  مطالعه و تشخیص فهرست شغل

ممکن برای اشتغال اشخاص دارای 

اجراآت سالم، شفاف و ایجاد سهولت در روند 

و  معلوالنو  بازماندگان شهداپرداخت حقوق 
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 .معلولیت

 

 .دهی شفاف به مراجع ویربط حساب

 

 

 

3 

 

 

 

 خدمات عرضه  

 

تقویت  میان پروژه   آهنگی همایجاد 

ندی اقتصادی زنان که از سوی توانم

 گردد میخان تطبیق انکشافی آغا شبکه  

(SWEEP/AKDN )  و پروژه 

سازی توانمند –انکشاف روستایی

اقتصادی زنان که از سوی وزارت 

 گردد میاحیا و انکشاف دهات تطبیق 

(WEE/RDP ) در خصوص افزایش

تسهیالت مالی غیر رسمی به سط  

مانند  گوناگون؛های از مجرا روستاها

 .های پس انداز هگرو

ایجتتتاد  بتتته تتتتوان از طریتتتق ایتتتن فعالیتتتت متتتی

هتتتای  هتشتتتکیل گتتتروهتتتای پتتتس انتتتداز،  هگتتترو

و  گانهتتتتتای تولیتتتتتد کننتتتتتد تولیتتتتتدی، اتحادیتتتتته

اقتتتتتدام تقویتتتتتت تشتتتتتبثات کوچتتتتتک و متوستتتتتط 

 ارایتتته  در قستتتمت  یادشتتتدههتتتای  برنامتتته. نمتتتود

بتتترای انکشتتتاف تشتتتبثات و  ختتتدمات تخنیکتتتی

 ی ستتتتاز هتتتتای محلتتتتی و زمینتتتته کتتتتار و کستتتتب

بتتتتتتترای دسترستتتتتتتی بتتتتتتته ختتتتتتتدمات متتتتتتتالی و 

ت هتتتای کوچتتتک بتتتا استتتتفاده از امکانتتتا هقرضتتت

اری زگتت ی بتته منظتتور کمتتک بتته ستترمایهمحلتت

در روستتتتتتا هتتتتتای انتفتتتتتاعی  یهتتتتتا فعالیتدر 

 .نماید کشور نیز همکاری می

راتیژی ملی است   هسازی مسود یینها

 .کاریابی

توان  می ،با نهایی سازی این استراتیژی
های مناسبی جهت پیدا کردن کار و ایجاد  راه

کاریابی برای افراد جامعه فراهم  های زمینه
 .گردد

راتیژی اعزام کارگران است  ه  بازنگری مسود

 .از کشور بیرونافغان به 

از  بیرونقانونمند ساختن کارگران افغانی در 
اعزام و استخدام  کشور و فراهم ساختن زمینه  

 .از کشور بیرونکارگران در 

خدمات آنالین کاریابی از طریق آسان  ارایه  

 وظیفه

فرایند  ،ایجاد خدمات آنالین کاریابی اب
استندرد و آسان گردیده و  به گونه  کاریابی 
به مبرم دارند  نیازکه به وظیفه  یمتقاضیان

 .کنند میآسان به اطالعات دسترسی پیدا  گونه  
 

کارآموزی  های زمینهجهت ایجاد  آهنگی هم

تن از زنان در سکتور  4211برای 

تن در سکتور دولتی  1111خصوصی و 

 .پروموت توسط پروژه  

از  پس ها خانمکاریابی برای  های زمینهایجاد 

 .کار آموزی شان اتمام دوره  

 .نو تثبیتثبت و بایومتریک متقاعدین 

پرداخت  روندایجاد سهولت و شفافیت در 

حقوق متقاعدین از طریق بانک ها در تمامی 

 .کشور ها والیت

کار واض  و مشخص، رشد و  داشتن یک راه .پالیسی ملی اجتماعی تدوین مسوده  
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 .ی مربوطهها استراتیژیو  ها پالیسی توسعه  

تدویر کنفرانس ملی کار جهت تعین 

کاری در  اهداف مشخص و کاهش بی

 .کشور

واض  و مشخص، رشد و  کار راهداشتن یک 

 .ی مربوطهها استراتیژیو  ها پالیسیتوسعه 

ها و  ها، استعالم ایجاد سیستم مکتوب

، سیستم (EDMIS)ها پیشنهاد

، سیستم (FMIS)کی مالییکترونال

( PMIS) ی تهیه و تدارکاتالکترونیک

در سط   (HRMIS)یو منابع بشر

 .وزارت

شفافیت در  جهت آوردن الکترونیکی سازی

روند کاری واحد های مرکزی و دومی 

 .وزارت

رتیب پالیسی و تطبیق سیستم طرح و ت

در مرکز  یالکترونیکداری  حکومت

 .وزارت

شفافیت در  جهت آوردن ی سازیالکترونیک

روند کاری واحد های مرکزی و دومی 

 .وزارت

نمودن پالیسی اصالحات  ییاجرا

 .تقاعد در تفاهم با وزارت مالیه خزینه  

واض  و مشخص، رشد و  کار راهداشتن یک 

 .ی مربوطهها استراتیژیو  ها پالیسی  توسعه  

 

 

4 

 

 

 مساعدت 

تن از  111معرفی و حمایت حد اقل 

بضاعت  ی بیها خانوادهاشخاص و 

جهت حمایت و مساعدت به ادارات 

 .دولتی و خصوصی

 های خانوادهکاهش نسبی فقر و حمایت از 
 سال  ، آسیب پویر و اطفال زیر سن دهنادار

 .در سط  کشور

تن از  611جمع آوری حد اقل 

 بیمارستانبه  ها آنو انتقال  معتادان

ابن سینای کمپ فنکس  معتاداندرمان 

به  ها آنمعرفی  ،از صحت یابیپس و 

فنی و حرفوی  های آموزشمراکز 

 .شان جهت یادگیری حرفه مورد عالقه  

کاهش نسبی فقر و حمایت از فامیل های 
 سال ، آسیب پویر و اطفال زیر سن دهنادار

 .در سط  کشور

های عملکرد  شبکه تحکیم و توسعه  

والیت و در  34محافظت اطفال در 

های قابل دسترس  از ولسوالی برخی

 .در سط  کشور

 های خانوادهکاهش نسبی فقر و حمایت از 

 سال اطفال زیر سن ده، آسیب پویر و نادار

 .در سط  کشور
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 اجراآتتحلیل 

 درحال اجرا یها فعالیت: الف

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت 

 مطابق پالن

گزارش جامعه  ارایه  و  باب پرورشگاه 11بررسی کلی وضعیت  .0

 .از آن به مقامات مربوط
بتتتتتتتتتتتتتاب  11 از جملتتتتتتتتتتتتته   95%

کتتتته در ستتتتط   پرورشتتتتگاه

والیتتت  تنهتتا ،بتتود هتتا والیت

امنیتت  به ختاطر نبتود غور

در مستتتتتتتتتیر راه و نبتتتتتتتتتود 

امکانات هوایی از بررستی 

 .بازماند

های  حرفهسروی سرتاسری تقاضای بازار کار به منظور تشخیص  .1

 .کشور یها والیتمورد نیاز بازار کار در تمام 
های  عدم عالقمندی شرکت %02

واجد شرایط و عدم 

 پاسخگوهای دریافت آفر

 . مطابق پروژه

ایجاد دو مرکز حمایوی برای اطفال دارای معلولیت وهنی و بدیل  .3

 .حجز

ایجتتتتتتتتاد  نخستتتتتتتتتین آنمرکتتتتتتتتز  11%

و مرکتتز دومتتی در  استتت هگردید

و شتتامل پتتالن بتتوده حتتال ایجتتاد 

امتتتا بتتته  ؛باشتتتد مینیتتتز  0318

کتتافی و عتتدم  بودجتته   نبتتود دلیتتل 

توافق لوی سارنوالی در رابطته 

  ...به ایجاد مرکز بدیل حجز

عمل جامع برای اطفال و حل مشکالت  طرح و انکشاف برنامه   .4

بچه بازی، کارهای شاقه و / آزار و اویت جنسی)  مانند ؛ایشان

آموزش جوب اطفال در صفوف قوای مسل  و مهیا نمودن و  جلب

 کشور و در مطابقت با کنوانسیون قوانین نافوه   پرتودر ( و پرورش

 .سازمان بین المللی کار 081 شماره

عتتتتدم همکتتتتاری ادارات شتتتتامل  12%

دوازده جانبه و نبتود  توافق نامه  

استتتتتراتیژی ملتتتتتی نظتتتتتارتی از 

سستتتات همکتتتار ملتتتی و بتتتین ؤم

یتتز ایتتن المللتتی در افغانستتتان و ن

 0318فعالیتتتتتت شتتتتتامل پتتتتتالن 

 .باشد می

نو اسناد متقاعدین  فرستادنتطبیق و وصل سیستم آنالین به منظور  .2

اکنون سیستم تطبیق  تاادارات مرکزی که  از در آن عده تثبیت

 .است هنگردید

عدم موجودیت انترنیتت کتافی و  16%

 کتتهآمتتاده نبتتودن ادارت ویتتربط 

 0318یتن فعالیتتت شتتامل پتتالن ا

 .باشد مینیز 
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 برای دریافت شکایات و ارایه   (Short Code)فعال نمودن یک  .6

 .معلومات

کتته اجتتراآت ایتتن فعالیتتت  از ایتتن 81%

 اکثراً مربوط ادارت دیگتر بتوده

گیتتتتر  طتتتتی مراحتتتتل آن زمتتتتان و

شتتتتتامل پتتتتتالن ستتتتتال ، باشتتتتتد می

 .است هنیز گردید 0318

کتتتتار هتتتتای مقتتتتدماتی طتتتترح  %50 .طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت .1

 ،استتت هبتته اتمتتام رسید یادشتتده

پیرامتتتتتون طتتتتترح انکشتتتتتافی 

مشتتاور تخنیکتتی  استتتخدام  و 

 0318شامل پالن سال متالی 

 .است هنیز شد

شهدا و های  خانوادهتن از (021118) پرداخت حقوق برای .8

منظم و  گونه  تن از افراد دارای معلولیت ثبت شده به ( 012111)

 .سیستماتیک از طریق سیستم بایومتریک در سط  کشور

 حقوق برایپرداخت  2%

بازماندگان  از تن( 8411)

 .شهدا

پرداخت حقوق برای 

 .معلوالن از تن( 3481)

ه عدم مواصلت تخصیص ب

 رونتدموقع و تکمیل نشتدن 

بازمانتتتتتتدگان بایومتریتتتتتتک 

 .شهدا

محاسبه، تادیات  رونداصالح بهتر امور پرداخت و نظارت از  .1

منظور رعایت اصل شفافیت در اجرای امور ه وتطبیق حسابات ب

 .معلوالنو  بازماندگان شهداو پرداخت حقوق برای 

 0311در آغاز سال متالی  31%

کمیستتتتتتیون بررستتتتتتی بتتتتتته 

منظتتتتتتتتتتتور شتتتتتتتتتتتفافیت در 

بازمانتدگان پرداخت حقتوق 

ایجتتتتتاد  معلتتتتتوالنو  شتتتتتهدا

گردیتتده  و شتتروع بتته کتتار 

از نظتتتتتر  پتتتتتسکتتتتترد کتتتتته 

بایومتریتتتتتتتک  ،کمیستتتتتتتیون

 معلوالنو  شهدابازماندگان 

ختتاطر ه بتت. گردیتتد متتی آغتتاز

بتتودن مراحتتل ثبتتت و  دراز

بایومتریک ایتن فعالیتت در 

%( 31) 0311ستتتتتتتتتتتتتتتال 
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ده و شتتتتامل پیشتتتترفت نمتتتتو

نیز  0318پالن سال مالی 

 .باشد می

 

  با پنج شبکه( Help Line)کمکی  شماره  ایجاد و فعال شدن  .10

( ان، افغان بیسیم، روشن، اتصاالت و افغان تیلیکام – یت –ام )

اطفال در معرض خطر و اقشار آسیب پویر  های چالشجهت حل 

سسات ملی ؤبا ادارات و م آهنگی همجامعه در شهر کابل و ایجاد 

 .و بین المللی به منظور حمایت از اطفال در معرض خطر

طترح تخنیکتی و پروپتوزل  22%

کمکتی تهیته گردیتتده  شتماره  

رستتتتتتمی بتتتتتتا  آهنگتتتتتتی همو 

وزارت مختتتتتتتابرات همتتتتتتته  

اما بته  ؛روزه جریان داشته

نسبت عتدم بودجته در ستال 

تکمیتتتل نگردیتتتده و  0311

بتتتتتتتتتتتتا  0318در ستتتتتتتتتتتتال 

همکتتتتاری وزارت محتتتتترم 

مختتتتتتابرات ایتتتتتتن فعالیتتتتتتت 

 .گردد میتمکیل 

 رونتدموقتع ه عدم اجرای بت %21 .ملی مصئونیت اطفال آسیب پویر تدوین برنامه   .00

محتتافظتی  تتتدارکاتی پتتروژه  

هتتای  اطفتتال از ستتوی بختتش

رکاتی مختلتتتف متتتالی و تتتتدا

وزارت کتتتتتتتتتار و امتتتتتتتتتور 

 و از ایتتتتتن کتتتتته اجتمتتتتتاعی

مراحتتل تتتدارکاتی نیتتاز بتته 

و ایتتتن دارد تتتتر  وقتتتت بتتتیش

 0318فعالیت شتامل پتالن 

 .گردید

طویتتل بتتودن تطبیتتق سیستتتم  %81 .ها والیتتوسعه و تطبیق سیستم تقاعد و بایومتریک به  .01

تقاعتتتتتتد و بایومتریتتتتتتک در 

و نبتتتتتود  هتتتتتا والیتستتتتتط  

امنیتتتتتتتتتت در بعضتتتتتتتتتی از 

آستیب پتویر ایتن  یها والیت

فعالیتتتتت در حتتتتال جریتتتتان 

قتتترار دارد و شتتتامل پتتتالن 

 .است هگردید 0318سال 
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 :شده معطل یها فعالیت: ب

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 فعالیتمعطل شدن دالیل 

طرح  0311در سال مالی  %21 .ایجاد مراکز تجمع کارگران روزمزد در مرکز و چهار والیت بزرگ کشور .0

ه تکمیل و ب این پروژه

های  پروژه از خاطر دفاع

فوق در مقر وزارت 

محترم اقتصاد بنا بر 

نداشتن ماهیت انکشافی 

 بودجه   ید کمیته  ئمورد تا

وزارت اقتصاد قرار 

 جه  دبوچون  .نگرفت

 ،د گردیدشده ر یاد برنامه  

مالی  در پالن سالبناًء 

 .باشد نیز شامل نمی 0318

ی متشبن جهت ها خانمتن از  111های کوچک برای  توزیع قرضه .1

 .شان در سط  والیت کابلبسندگی ی کوچک و خودها تجارترشد 
نسبت عدم موجودیت  12%

 برنامه   سویبودجه که از 

توانمند سازی اقتصادی 

وعده   NSDPزنان و 

اما اجرا  ؛گردیده بود

، این فعالیت حالت یدردگن

و  معطل را به خود گرفت

 0318شامل پالن 

 .باشد نمی
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 :شدهاآغاز ن یها فعالیت: ج

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

0. 

 

 

 

تجارتی برای وصل  طراحی و برنامه ریزی یک سفر

ن با همتایان شان در یکی تثبن زنان افغا جربه  ت 11ساختن 

ها، تجربیات،  نظور تبادل آموختههای بیرونی به ماز کشور

 .ها و صادرات محصوالت شان عملیه

ترتیب و در ماه  یادشده پالن تطبیقی برنامه  

به بانک جهانی که  1108جنوری سال 

، در ه شدفرستاداین برنامه بود  تمویل کننده  

اما  ؛نخست مورد تایید قرار گرفت وحله  

برنامه  این بانک جهانی از پرداخت پول به

از ربع اول سال  پس ورزیده و فعالیت  ابا

آغاز  یها فعالیت در جمله   0311 مالی

 .ناشده حساب گردید

 0211ملی کار آموزی برای  طرح و تطبیق امتحانی برنامه   .1

 .زون 6در  مردان و زنانتن از 

آموزی نسبت عدم نهایی سازی طرح کار

اف شامل پالن نهایی ریاست عمومی انکش

 .است هها نگردید مهارت

 فارغانتن از  1111نقدی برای  های کمکاعطای  .3

 ایجاد تشبثات جهت فنی و حرفوی جهت توسعه   های آموزش

اختیاری و غیر اختیاری  کار و بار های کوچک از بودجه  

 .دولت

تدارکاتی و نظر  روندنسبت طوالنی شدن 

این فعالیت در  مربوطه   به بررسی اداره  

قابل تطبیق نبوده از این فعالیت  0311سال 

 .دیمگردی منصرف

 

 های پیشنهادی عمده و طرح های چالش

 های پیشنهادی طرح مشکالت عمده

ی هتتا یتتت تخصتتیص کتافی در بختتش خریتتداریعتدم موجود.0
 .مورد نیاز ادارات مربوطه

 .تخصیص مکفی به کودهای مربوط داده شود .0

مشتتتخص و تشتتتکیل انکشتتتافی در ریاستتتت  بودجتتته   نبتتتود .1
 .ها کودکستانعمومی 

 .مشخص داشتن تشکیل مشخص و بودجه   .1

 و  هاداره ترتیب شتد از سویکه  یتشکیلطرح  .3 .تقاعد نبود تشکیل مناسب در ریاست عمومی خزینه   .3
 هفرستتتتتادبتتتته مقتتتتام عتتتتالی  یمنظتتتتور جهتتتتت
 . باید منظور گردد است، شده

 دفتتاتر ریاستتت عمتتومی خزینتته   بتترای نبتتود مکتتان مناستتب.4

 .تقاعد از لحاظ امنیتی و اجتماعی

یتر مناستب کته به دستترس قترار دادن یتک تعم .4
های اداره مرفوع گردد  نیازمندی یدر آن تمام

و هتتتم از لحتتتاظ امنیتتتتی و تراستتتپورتی بتتترای 
 .را فراهم نماید ییها سهولتمتقاعدین 

نقلیته  به دسترس قرار دادن چند عراده واسطه   .2 عرضه   منظور نظارت از نحوه  ه کافی ب نبود وسایط نقلیه  .2
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 .و یک عراده امبوالنس .های دولتی و خصوصی خدمات در پرورشگاه

 خارج از پالن تکمیل شده   یها فعالیت

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از  شماره

 پالن

 شمولیت در پالندالیل عدم  نتایج

ایجاد مرکز ارتباطات بخاطر متقاعدین  .0

 .با وزارت و ادارات دولتی

ستتهولت و شتتفافیت 

  .رونددر 

فقط شامل  ،شامل پالن ریاست عمومی بوده

 .باشد پالن به اساس نتایج نمی

تجلیل از روز حمایت از اطفال  .1

های  سرپرست و یتیم در پرورشگاه بی

 .دولتی و خصوصی

تشتتتتتتویق و ستتتتتتوق 

دادن اطفال یتتیم بته 

 .شگوفا جامعه  

از اطفتتال  جهتتانی حمایتتت کتته روز از ایتتن

 دولتتتت و ریتتتس صتتتاحب شتتتامل پتتتالن نبتتتود

نهتتتم جتتتوزا  جمهتتتوری استتتالمی افغانستتتتان

حمایت از  ماه مبارک را روز 02 برابر با

اطفتتال آستتیب پتتویر، یتتتیم و بتتی سرپرستتت 

منظور نموده که شامل تقویم رسمی کشتور 

 .است نیز گردیده

و  گتتتتاه هتتتتا خواباصتتتتالح طرزالعمتتتتل  .3

 .پویرش اطفال

جهت بهبود اجرای 

  .گاه کارهای خواب

هتتا بتته استتاس  پرورشتتگاه کتته مقتترره   از ایتتن

ا توشتتی  .ا.جحکتتم ریتتس صتتاحب جمهتتور 

 .است یاد دهانی نشدهدر پالن  ،گردیده

تکمیتتل ترمیمتتات پرورشتتگاه عالوالتتدین  .4

 .کشور دوست ترکیه( تیکا)توسط 

 منظتتور استتتفاده  ه بتت

 .اطفال یتیم

که موضوع مرتبط به دونر بوده  از این

 ءً بنا ،است هوقت مشخص آن معلوم نبود

این   از سویالبته  ،شامل پالن نگردیده

 .است شده گیری پیمنظم  به گونه   وزارت
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هجری خورشیدی 8931 پالن شده برای سال مالی  های عمده   برنامه  

 

فیصدی  8931پالن شده برای سال مالی  یها فعالیتو  ها برنامهعنوان  شماره

 پیشرفت

 %011 .ها کودکستانریاست عمومی ( از مکتب پیشتعلیمات )آموزشی چاپ نصاب  0

 %011 .ی محالت کار و زیست نظر به تقاضای اهالی و ادارات دولتیها کودکستانایجاد  1

 %011 .ها پرورشگاه خوابگاهس معلومات برای اطفال یایجاد و انکشاف دیتاب 3

 %011 .گی کانکور برای اطفال یتیمهای آماد ایجاد کورس 4

 %011 .خصوصیهای دولتی و  ر اطفال یتیم در پرورشگاهت جوب بیش 2

 %011 .گ کشورزرشهر ب 2سروی کارگران روزمزد در  6

 %011 .خدمات آنالین کاریابی از طریق آسان وظیفه ارایه   1

از کشور و همچنان  بیروناعزام و استخدام کارگران افغانی در  فراهم نمودن زمینه   8

 .از کشور با ده کشور جهان بیروناعزام کارگران به  پیگیری توافقنامه  

011% 

 %011 .یالکترونیک به گونه  قطعه جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی  31211صدور  1

 کار و کم عاید شامل تن افراد بی 6111فنی و حرفوی برای  های آموزشخدمات  ارایه   01

 .دهد ها تکشیل می آن را خانم % 36 در سراسر کشور که

011% 

 %011 .فنی و حرفوی مورد نیاز بازار کار های آموزشمواد  نسخه   012انکشاف  00

شغلی مورد نیاز بازار کار و  یها ندرد ملی مهارتاست  هنسخ 011 ویراستو  انکشاف 01

 .حرفوی فنی و های آموزشجلد نصاب  11111و چاپ  طرحهمچنان 

011% 

 :هوشمند روهگر

1166611166 – hoshmand.rohgar2@gmail.com
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 ضمایم

 (به افغانی) 0311 عواید  سال مالی: (0)ضمیمۀ شماره 

 منابع عایداتی شماره
 شماره  

 دک

 مبلغ عواید پیش
 بینی شده به

 افغانی

دست ه عواید خالص ب
 آمده به افغانی

 کاهش عواید/فیصدی ازدیاد

 کاهش ازدیاد

0301 دولتی های نکرایه دکا 0
6 

 صفر صفر صفر صفر

0310 فروش اقالم منقول 1
8 

113421 110211  61.31 

0311 فروش اسناد بهادار 3
1 

84361 02861  80 

0331 ها کودکستاناطفال به  فیس داخله   4
8 

08314122 06213814  1.11 

0331 ها آنجواز کار افغ 2
3 

4461348 3638111  08.1 

فیس جواز کار اتباع خارجی مقیم  6

 افغانستان

0331
2 

016111133 81101111  01 

افراد و  –( مجازات)ها  جریمه 1

 حقوقی های شخصیت

0321
1 

14441 31318  61.41 

0411 عواید متفرقه 8
3 

06244 111010 011  

بازپرداخت معاشات و مصارفات  1

 های گوشته سال

0411
2 

3015968 1420611  08.1 
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پیش پرداخت تقاعد و  سهمیه   01

 رتبوی کارمندان دولت

0101
1 

1648646745 0210110210  4.66 

پرداخت تقاعد و رتبوی  سهمیه   00

 کارمندان دولت

0101
0 

   صفر صفر

تقاعد کارمندان سکتور  سهمیه   01

 امنیتی

0101
0 

368228632.014 430411041 01.11  

0101 تقاعد عواید خزینه   03
1 

3811441 0624163 011  

پیش های  انتقال عواید از سال 04

 (باقیات)

0411

1 

611341 0240641 011  

1024214261.01   مجموع عواید به افغانی
4 

1001612101    18.18% 
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 8937لیعادی و انکشافی سال ما بودجه  ؛ (2)ضمیمه شماره 

 بودجه به میلیون افغانی

انکشافی بودجه   2 عادی بودجه   8   2+8  دجه  مجموع بو 

سال  منظور شده  

8937مالی  

 به رقم 31300111164.14  29451469866  861310118.14

و شصت  هشت صد

و یک  ملیون و سه صد

و نود و هشت  هزار

صفر چهار  اعشاریه

.افغانی  

بیست و نه ملیارد و چهار  

 یک ملیون و پنجاه و صد

و شصت و  و چهار صد

و  نه هزار و هشت صد

.شش افغانیشت و   

و سه صد و ملیارد  یس 

و  یازده ملیون و هفت صد

و  و نه صد هفتاد هزار

 اعشاریهشصت و چهار 

.صفر چهار افغانی  

واژهبه   

مالی به مبلغ و فیصد سال ف بودجه  رمص  

انکشافی مصرف بودجه    عادی بودجه   /مصرف   مصرف بودجه 

 به مبلغ به فیصد به مبلغ به فیصد 

 به رقم 18311118346 16.32 181188111.13 10.41 

 هو نچهل  اعشاریهو یک  نود 

.در صد  
و هشتاد و هفت  هفت صد

 و هشت هزار ملیون و هشتاد

و  نوداعشاریه  نه و و هفتاد

.سه افغانی  

پنج  سی و اعشاریه شش و نود

.در صد  
 بیست و هشت ملیارد و سه صد

و  صد و نه و هفتاد و هفت ملیون

و چهل و  سه صد و هشت هزار

.شش افغانی  

واژه به  
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 ینمعلول کار، امور اجتماعی، شهدا و وزارت 8937تشکیل سال؛ (۹)ضمیمه شماره 
 

 مالحظات
های  تعداد شرکت
 مختلط

 ها تعداد تصدی
تعداد 
های  نمایندگی

 خارجی 

تعداد 
های  نمایندگی
 والیتی

تعداد 
 ها مشاوریت

های  تعداد ریاست
2و 8بست  مرکزی  

تعداد 
ها معینیت  

 

    33 4 41 4 

تشکیل 
سال 
0316 

    33 4 36 3 

تشکیل 
سال 
0311 
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مرکزی بخش کارکنان  

تشکیل 
منظور 

 شده  

8937 

مامورین 
و 

 استادان

 

 اجیران

 

 نظامیان

 

 مجموع

  کارکنان مرکزی

 

 مجموع

  کارکنان والیتی

 

 مجموع

  

 
 

اصل 

 تشکیل

 
 
2060 

 
 
0221 

 
 
 

 
 
 نظامی اجیر مامور نظامی اجیر استاد/ مامور 6100

  

3162 

 

111  
 
 

1116 631  

3182 1116 

 
 

 موجود

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 نظامی اجیر مامور  نظامی اجیر مامور
 نظامی  

0
4
4
8

 3
1
1
1

 

1
8
6

 6
4
4

 

  

1
1
3
4

 3
8
6
4

 

 زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد

 مجموع

م 
ر
 د

م زن
ر
 د

م زن
ر
 د

  زن
6
4
6

 1
0
0
1

 

3
6
1

 4
1
1

 

  

3
2
8
8

 

8
1
1

 0
0
1
8

 

4
1
6

 0
1
4

 

  1
2
0
1

       

 

  کارکنان نمایندگی های خارجی

 

 مجموع  

  کارکنان شامل رتب  

 مجموع

 
 
  

 ها والیت  مرکز    نظامی اجیر مامور   

  

   3288 1201  

 6118 

 ها والیت مرکز  نظامی    اجیر  مامور
م   

ر
 د

م زن
ر
 د

  زن

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   مجموع
 

 
 

 
 مجموع 
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 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور
 نظامیان اجیر مامور

ع
مو
ج
م

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

میدان   42   1  01  6 12 بامیان        کابل
 وردک

 02   6    10 

 34    8 0 12 پکتیا 64    2  01 13 14 تخار 381   34 30 184 18 بلخ

 10    2 1 1   پنجشیر 131   01  18 068 16 جوزجان 011   2 31 11 63 کندهار

 68   8 8 34  08 سرپل 62     08  03  34 کاپیسا 168   33 16 010 38 هرات

 38   0 1  1 01 بادغیس 02     6 1  1 اکپکتی 001   1 12 42 41 ننگرهار

 06    2   00 ارزگان 32    0  6  0 11 خوست 12   1 03 40 34 کندز

 11    2  02  زابل 28    04  4 41 کنر 11   8 8 31 14 بغالن

 13   0 2 1 8  دایکندي 46   2 03 03  02 نیمروز 64   2 01 31 01 بدخشان

 014   01   01 11  01 فاریاب 21   1 03  10  10 هلمند 43   0 01 4 18 لوگر

 14    3 3 08  نورستان 11   4 03 18  11 فراه 23   3 1 04 11 غزني

   0 01  1 04 سمنگان 10   4 12 11 41 پروان
34 

 
 33   0  8 3  10 غور 41   1 00 4 12 لغمان

   ها والیتمجموع کل                 

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 3864 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 1134 مردان   644 186 3111 0448

 


