
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  8931 مالی سال نخستماه  ششگزارش 

های کار و امور اجتماعی والیات  ریاست  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 و  امور اجتماعی وزارت کار

ارزیابی  ریاست نظارت و  
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 های کار و امور اجتماعی والیات آوردهای ریاست گزارش کارکردها و دست

 

 والیت سمنگان 

 افغانی به عواید دولت 37107قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  73 توزیع. 

 دوزی، کمپیوتر   گری، مهره آشپزی، آرایش)های  در حرفه انکار آموز از تن 717های فنی و حرفوی برای  آموزش ه  رایا

 .(و زبان انگلیسی

  دوانی برق کی لینیکار به شرکت تاجافراد بی از تن 22ادغام. 

 لف از قانونتخاطفال م ه  قضی 86یری گ پی. 

  دختر قضیه پسر، یک 17اطفال متخلف از قانون. 

 قریه آمزار والیت سمنگان ه  باشند توسطه خانم حمیرا بنت عبدالرحیم ،هویهال لاطفال مجهو از مراقبت. 

 افغانی 6777ها به مبلغ  بند حویلی کودکستاندرداد یک عقد قرار. 

  رسالتاطفال در کودکستان خصوصی  از نت 78تحت آموزش قرار دادن. 

  ها گاهاطفال در پرورش از تن 11جذب. 

  ها شاقه در ورکشاپ، حمام، رستورانت سال که مصروف کارهای 16اطفال زیر سن  از تن 177جذب. 

  مکاری به ه( ر پیراهنیقاق، بوت، جراب، نیکر و زی دریشی، یخن)گاه از قبیل شبرای اطفال پرور پوشاکبسته  67توزیع

 .بنیاد هدف

 والیت فاریاب

  افغانی به عواید دولت 80150قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  404توزیع. 

 و خیاطی کار، کمپیوتر و عکاسی ولدینگ)های ترمیم  تن کار آموز در حرفه 373حرفوی برای  فنی و یها آموزش ه  ارای، 

 .(بالشت و دوشک دوزی، دوخت چرمه

 باب کودکستان محل زیست 27فال در اط از تن 1570رار دادن تحت آموزش ق. 

  شان های خانوادهاطفال رد مرز شده به از تن  28ادغام. 

 ضاعت بی اطفال از تن 5 درمان. 

  حرفوی فنی و های ر آموزان مراکز آموزشکا از تن 67بوری گندم برای  267توزیع. 

  ذیرآسیب پ خانواده   9افغانی برای  28777توزیع مبلغ. 



 والیت جوزجان 

 کشی،  موترسایکل، کپیترمیم )های  در حرفه انکار آموزاز تن  817حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای

 . (ی خیاطو  سولر ترمیم ،سازی لدؤجات، وایرینگ، م هادکاری، ترمیم عر فلز،  مالی، ترمیم موبایل رنگ

  افغانی به عواید دولت 91707غ قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبل 767توزیع. 

 بازنشستگان از تن 397تریک مثبت بایو. 

 و تحویلی کار  باب کودکستان محل 17 ،زیست باب کودکستان محل 10اطفال در  از تن 232دادن  تحت آموزش قرار

 .افغانی به عواید دولت 178377بلغ م

 اطفال متخلف از قانون ه  قضی 19گیری  پی. 

 ها گاهاطفال پرورش از تن 18 تحت آموزش قرار دادن. 

 نمعتادا از تن 212یاب شدن  صحت. 

  افغانی آن به  12912797مبلغ  ،جملهآن از که ورزیده   افغانی تخصیص مواصلت 10627161مبلغ  27در کود

 .است هماند باقی آنافغانی  177733123مصرف رسیده و مبلغ 

  افغانی آن به مصرف  1132761مبلغ  ،یده که از جملهورز  افغانی تخصیص مواصلت 0812181مبلغ  227در کود

 .است مانده افغانی آن باقی 1137767و مبلغ  هرسید

  انی آن به غاف 1880310مبلغ  ،که از جملهافغانی تخصیص مواصلت ورزیده  17777777مبلغ  222در کود

 .است مانده افغانی آن باقی 777100و مبلغ  همصرف رسید

  افغانی آن به  27727مبلغ  ،افغانی تخصیص مواصلت ورزیده که از جمله 277077لغ ترمیمات مب 221در کود

 .است هماند افغانی آن باقی 217017و مبلغ  همصرف رسید

  افغانی به مصرف  27677مبلغ  ،افغانی تخصیص مواصلت ورزیده از جمله 029077المنفعه مبلغ  عام 220در کود

 .است هافغانی باقیماند 076377و مبلغ رسیده 

 والیت هلمند

  افغانی به عواید دولت 86107قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  772توزیع. 

 تن کار آموز 07حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای. 

   تدویر جلسه CPAN  ریاست در محوطه  بار  2برای. 

  افغانی به عواید دولت 70677مبلغ اطفال در کودکستان و تحویلی  از تن 270تحت آموزش قرار دادن. 

 اطفال متخلف از قانون قضیه   87گیری  پی. 

  جنگیمنازعات  قضیه   27ثبت. 

  ها در پرورشگاه انپسر از تن 67قرار دادن تحت آموزش. 



 دایکندی  والیت

  افغانی به عواید دولت 08177مبلغ قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی  776توزیع. 

 موترسایکل، ترمیم سولر  موبایل،)های ترمیم  در حرفه انآموزکار از تن 176حرفوی برای  و فنی های آموزش ه  رایا

 .(داری بیک دوزی، نجاری و زنبور دوزی، خیاطی، گل، کاری کاری و کاشی پلسترکاری،  لد، گجؤم

 اطفال متخلف از قانون ه  قصی 171گیری  پی. 

  افغانی به عواید دولت 71677مبلغ ها و تحویلی  اطفال در کودکستان از تن 07تحت آموزش قرار دادن. 

  ها  پرورشگاهاطفال بدون سرپرست در  از تن 772تحت آموزش قرار دادن. 

 غور  والیت

  افغانی به عواید دولت 83877مبلغ قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی  101توزیع. 

 خیاطی،  ،سازی کابینت،  موبایل ترمیم)های  حرفهدر  انآموزکار از تن 217حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای

 .(دوزی چرمهو  دوزی خامک

 ها اطفال در کودکستان از تن 73دادن آموزش قرار  زیر. 

 اطفال متخلف از قانون ه  قضی 11گیری  پی. 

 متر12دیوار تعمیر کودکستان به طول  اعمار.  

 کودکستان ه  آب آشامیدنی در محوط هحفر یک حلقه چا. 

  ها  پرورشگاهبضاعت در  اطفال یتیم و بی از تن 16جذب. 

 (شیما چرینی و کرمیش عیدانه،پوشاک )  پرورشگاهطفال از تن  73برای  و پوشاک کهتوزیع مواد خورا. 

  ها  پرورشگاهجوره لباس زمستانی برای اطفال  277توزیع. 

  ها اطفال در کودکستان از تن 93تحت آموزش قرار دادن. 

  کاپیسا والیت

 سکلیت، کمپیوتر،  موتر، موتر ترمیم) های در حرفه انکارآموز از تن 117برای   حرفوی فنی و یها آموزش ه  ایار

 .دوزی دوزی و پرده گل برق تعمیرات، ،ترمیم موبایل تعمیرات برق

  افغانی به عواید دولت 71777جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  قطعه 168توزیع. 

 افغانی به عواید دولت 31077بلغ ها و تحویلی م اطفال در کودکستان از تن116ن داد  تحت آموزش قرار. 

 برگزاری نشست CPAN  والیت ه  بار در محوط 7برای. 

  نظامیملکی و  بازنشستگان از تن 179ثبت و بایومتریک. 

 اطفال متخلف از قانون ه  قضی 38گیری  پی. 

  افغانی آن به  1138832مبلغ  ،جمله رزیده که از آنافغانی تخصیص مواصلت و 18177777مبلغ  217در کود

 .است مانده افغانی آن باقی 11927726و مبلغ   رسیدهمصرف 



  افغانی آن به مصرف  017160مبلغ  ،جمله ناز آ افغانی تخصیص مواصلت ورزیده که 2077777مبلغ 227در کود

 .است مانده افغانی ان باقی 1109010و مبلغ   هرسید

  ن به مصرف افغانی آ 210070مبلغ  ،جمله ناز آافغانی تخصیص مواصلت ورزیده که  7211777بلغ م 222در کود

 .است هماند افغانی آن باقی 711707رسیده و مبلغ 

  افغانی آن به مصرف  20907غ مبل ،جمله از آن افغانی تخصیص مواصلت ورزیده که 767777مبلغ  221در کود

  .است هماند ن باقیافغانی آ 711707است و مبلغ  رسیده

  افغانی آن به  2737193مبلغ  ،جمله افغانی تخصیص مواصلت ورزیده که از آن 1776777مبلغ  220در کود

 .است هاندم افغانی آن باقی 1770202و مبلغ   رسیده مصرف

 والیت بامیان

  قطعه جواز کار اتباع داخلی 121توزیع. 

 سایکلترمیم موتر، میم موتر، موبایلتر)های  در حرفه انکارآموزز اتن  200حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای ،

 .(دوزی دوزی و بوت پرده

 ها اطفال در کودکستاناز تن  177آموزش قرار دادن  زیر. 

 گردیدن قرار داد یک باب تعمیر کودکستان منقعد. 

 اطفال متخلف از قانون ه  قضی 61گیری  پی. 

 نشست برگزاری CPAN  ریاست ه  بار در محوط 21برای. 

 والیت تخار

  افغانی به عواید دولت 97677قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  137توزیع. 

  ملکی و نظامی بازنشستگان از تن 173ثبت و بایومتریک. 

 ترمیم ایرکندیشن، کمپیوتر، موبابل،   ترمیم) های تن کارآموز در حرفه 361حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  یارا

 .(دوزی بافی و بلوچی رغزهخیاطی،  ،فلزکاری ،دوانی نل

 افراد معتاد از تن 6 ساختنیاب  صحت. 

 (.القانمرکز ت)مراکز آموزش فنی و حرفوی در ولسوالی بهارک  ه  اعمار پروژ 

  شان های خانوادهتن از اطفال رد مرز شده به  1ادغام. 

  حرفوی فنی و های به مراکز آموزش هدیاب ش صحت انمعتاد از تن 226معرفی. 

 نوالیڅار اطفال متخلف از قانون به قضیه   27یگیر  پی. 

 والیت پکتیکا 

  قطعه جواز کار اتباع داخلی 799توزیع. 



 میم موترسایکل،دوانی، تر برق، نلترمیم )های  در حرفه آموزتن کار 217حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای 

 .(دوزی خیاطی و پرده

 های نشست برگزاری CPAN به گونه  ماهوار. 

 اطفال متخلف از قانون ه  قضی 110گیری  پی. 

  اند هگردید  پرورشگاهسرپرست شامل  تیم و بییاطفال  از تن 21به تعداد. 

 بدخشانوالیت 

 موتر،  میم، ترموبایل ، ترمیمتعمیرات ویرینگ)های  تن کارآموز در حرفه 1611حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای

 دوزی، صنایع چرمی،  دوزی، پرده بافی، حکاکی، خامک خیاطی، قالین ،سازی  لدؤم ،سازی کمپیوتر، فلزکاری، حلبی

 .(ریسی، زرگری، پخت و پز و قنادی بافی، نمد انواع رغزه

  لتافغانی به عواید دو 92977قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  132توزیع. 

 اطفال متخلف از قانون ه  یقض 61گیری  پی. 

  تخلف از قانوناطفال م ه  قضی 28ادغام. 

   تدویر جلسه PDC والی کشم به همکاری دفتر آغا خاندر ولس. 

   بازنشستگانتن از  111و بایومتریک ثبت. 

  افغانی آن به مصرف  2186317مبلغ  ،جمله افغانی تخصیص مواصلت ورزیده که از آن 6277777مبلغ  21در کود

 .است هدرسی

  افغانی آن به مصرف  1817961مبلغ  ،جمله که از آن  هافغانی تخصیص مواصلت ورزید 1777777مبلغ  227در کود

 .است رسیده

   افغانی آن به  2610726مبلغ  ،جمله که از آن  مواصلت ورزیدهافغانی تخصیص  6380777مبلغ  222در کود

 . است مصرف رسیده

   افغانی آن به مصرف  177797مبلغ  ،جمله که از آن  هنی تخصیص مواصلت ورزیدافغا 277777مبلغ  221در کود

 .است هرسید

  افغانی آن به مصرف  17077مبلغ  ،جمله که از آن است هافغانی تخصیص مواصلت ورزید 108877مبلغ  220در کود

 . است هرسید

   افغانی  081161 مبلغ ،جمله ه از آنک است هافغانی تخصیص مواصلت ورزید 7627092انکشافی مبلغ  مجموع بودجه

 .است آن به مصرف رسیده

 کنرها والیت 

  افغانی به عواید دولت 77850قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  220توزیع. 

  قطعه جواز کار اتباع خارجی 580توزیع. 



    تدویر جلسه CPAN ریاست ه  بار در محوط 7 برای. 

 څارنوالی از قانون به اطفال متخلف ه  قضی 8گیری  پی. 

  و   افغانی آن به مصرف رسیده 2221720مبلغ  کهافغانی تخصیص مواصلت ورزیده  3777777مبلغ  217در کود

 .است هماند افغانی آن باقی 0736830مبلغ 

   است هکه تا هنوز به مصرف نرسید است افغانی تخصیص مواصلت ورزیده 7277777مبلغ  227در کود. 

  است هکه تا هنوز به مصرف نرسید  هافغانی تخصیص مواصلت ورزید 3089798لغ مب 222در کود. 

  است هه که تا هنوز به مصرف نرسیدافغانی تخصیص مواصلت ورزید 117777مبلغ  221در کود. 

  است هکه تا هنوز به مصرف نرسید افغانی تخصیص مواصلت ورزیده 127777مبلغ  220در کود. 

 وامی سسه  ؤافغانی به همکاری م 8867اطفال یتیم به مبلغ  از تن 67برای  توزیع پول. 

  تن متقاعدین 282ثبت و بایومتریک. 

 والیت لغمان 

  به عواید دولت 01177قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی مبلغ  209توزیع. 

 سازی لروس، سازی موترسیکلترمیم )های  آموز در حرفهتن کار 127حرفوی برای  فنی و های آموزش ه  ارای ،

 .(دوزی و خیاطی خامک

  افغانی به عواید دولت 10777مبلغ ها و تحویلی  در کودکستان کودکان از تن 92تحت آموزش قرار دادن. 

 انمعتاد از تن 63 ساختنیاب  صحت. 

  گدایان شهرتن از  88سروی. 

 اطفال متخلف از قانون قضیه   12 به گیرسید. 

 های شان انوادهخده به اطفال رد مرز ش از تن 2غام دا. 

  تدویر جلسهCAPAN  ریاست ه  بار  در محوط 8برای. 

  اچ اچ ار دی» سسه  ؤاعت به همکاری مبض بی های از خانوادهتن  37مساعدت البسه باب برای». 

  افغانی آن به  2870926مبلغ  ،جمله که از آن  هتخصیص مواصلت ورزیدافغانی  0177777مبلغ  217در کود

 .است هماند افغانی آن باقی 2381732غ و مبل  مصرف رسیده

  افغانی آن به  028762مبلغ  ،جمله که از آن  هافغانی تخصیص مواصلت ورزید 1277777مبلغ  227در کود

 .است هماند افغانی آن باقی 837916و مبلغ   رسیدهمصرف 

  است هکه به مصرف نرسید  هرزیدافغانی تخصیص مواصلت و 071777مبلغ  222در کود. 

 است هلت ورزیده که به مصرف نرسیدافغانی تخصیص مواص 72177مبلغ  221کود  در. 

  افغانی آن به مصرف  20379مبلغ  ،جمله که از آن  افغانی تخصیص مواصلت ورزیده 107777مبلغ  220در کود 

 است هماند افغانی آن باقی 121281و مبلغ   رسیده. 



  افغانی به  767186 ،جمله که از آن  هی تخصیص مواصلت ورزیدافغان 2679166انکشافی مبلغ  ه  پروژ 22در کود

 .است هماند افغانی آن باقی 2120327است و مبلغ  مصرف رسیده

 

 

 

 والیت پنجشیر 

 قطعه جواز کار اتباع داخلی 177ع توزی. 

 ها در کودکستان کودکان از تن 17دادن قرار  و پرورش آموزش زیر. 

  ملکی و نظامی شستگانبازن از تن 19ریک بایومت  ثبت و. 

 ها  پرورشگاهمتر مربع برای تعمیر  877 به مساحت یک قطعه زمین نمودن طی مراحل. 

 څارنوالیاطفال متخلف از قانون به  قضیه   70گیری  تعقیب و پی. 

 باشد افغانی می 0117177مبلغ  1796عادی سال مالی  ه  تخصیص بودج. 

 باشد افغانی می 7101697مبلغ  1796انکشافی سال مالی  ه  تخصیص بودج. 

  میدان وردک 

  افغانی به عواید دولت 61307مبلغ قطعه جواز کار اتباع داخلی و تحویلی  111توزیع. 

 اطفال متخلف از قانون ه  قضی 177 گی به رسید. 

  ها شفاخانه غرض تداوی آنتن اطفال به  7معرفی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 والیاتهای کار و امور اجتماعی  ریاست های چالش

ها چالش والیات مالحظات  شماره 

 

 

 

 سمنگان

 حرفوی و  فنی و های ها، مراکز آموزش نبود تعمیر کودکستان

 .ها  پرورشگاه

1 

 2 .عدم موجودیت وسایطه نقلیه 

 7 .ها کود یکمبود تخصیص در تمام 

 وسایل و تجهیزات مرکز آموزش فنی و از اعمار یک باب گدام غرض محافظت  هلمند 

 .رفویح

1 

 0 .حرفوی های فنی و ر اداری، کودکستان و مراکز آموزشنبود تعمی  دایکندی 

 8 .نبود تعمیر اداری  غور 

 حرفوی و  فنی و های کمبود تخصیص برای ترمیم مرکز آموزش

 .ها  پرورشگاه

3 

 6 .ها نبود زمین برای اعمار تعمیر اداری ریاست و کودکستان  کاپیسا 

  

 بامیان

 9  .کان مناسب برای ادارهنبود م 

 1 .به امور رسیدگی برد سریع و نبود وسایط نقلیه جهت پیش

7 

  

 تخار

 

 حرفوی و  فنی و های ها، مراکز آموزش نبود تعمیر اداری، کودکستان

  .ها  پرورشگاه

1

1 

 این اداره جهت اجراآت  به های مربوط ترانسپورتی در بخش طنبود وسای

 .به موقع

1

2 

    1 .نبود تعمیر اداری



دخشانب    

 

7 

 به   پرورشگاه ه  یلیل از بیمارترانسپورتی غرض انتقال اطفال  طنبود وسای

 .مراکز صحی

1

1 

  

 کنرها

 1 .برق خراب بودن اداری ریاست

0 

  

 

 لغمان

 

 

 

 جانبه در مورد قضایای 12نامه  توافق نهادهای ذیدخل در عدم همکاری 

 .اطفال

 

1

8 

  1 .نامعتادآوری گدایان و  گرددر منظور کمک نبود تخصیص به

3 

 1 .نبود تعمیر امن در سطح والیت

6 

  1 .ها  پرورشگاهنبود تعمیر کودکستان و

9 

  

 پنجشیر

 تعقیب قضایا، سروی اطفال های  کافی در بخش ه  عدم بودج

و  ساالن کهن ،بضاعت های بی ، خانواده پرورشگاهها،  کودکستاننیازمند

 .تسرپرس خود بانوان

2

7 

 


