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 پس منظر

تا  ها  کودکستان ی خویش اقشار مختلف و نیازمند جامعه را از طفلپالننظر به اهداف  ار و امور اجتماعیوزارت ک

را از نگاه امور مربوطه به مسایل سرپرست  ن و اطفال بیبیوه زناو نیز  کار بی ،پیشه بی حرفه، ، جوانان بیساالن کهن

ی حرفوی و فنی، ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات ها آموزشخدمات اجتماعی و مسایل مربوط به کاریابی و اشتغال و 

 .دارد به دوشنیازمند فوق الذکر را دولتی و غیردولتی و سایر  اقشار 

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

 از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی؛ کاهش خطر فقر -

 ایوی اجتماعی؛ی حمها فعالیتکاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف  -

، و تقویت مشارکت ساالن کهننو جوانان،  یت از اطفال،ماعی به منظور مصئونخدمات مراقبت اجت تقویت شبکة -

 ها؛ آناجتماعی 

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

 .ونیت اجتماعیملی کار ومصئ های یتطبیق پالیسامور اجتماعی جهت انکشاف اداره ورشد ظرفیت وزارت کار و  -

 (.رت کار و امور اجتماعیاستراتیژی وزا)

 شده پالنی ها فعالیتتحقق  گزارش خالصة

 نموده بود که از این میان، پالنه را فعالیت عمد( 59)مجموعاً  8931سال مالی  در امور اجتماعیو  کار وزارت

نشده و فعالیت آغاز ( 3)فعالیت درحال اجرا قرار دارد، ( 12)به تعداد . است هتکمیل نمود آن را فعالیت( 42)

 . است هولی نسبت مشکالت معطل شد ؛فعالیت آغاز( 2)تطبیق 

 .است هرسید(88.59)%ی وزارت کار و امور اجتماعی به ها فعالیت یاوسط فیصدی پیشرفت تمام
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 شده  پالنی ها فعالیتگزارش تحقق 

اصلی هدف  
 فمقدار هد

(Target ) 

 عنوان فعالیت عمده

 

 فیصدی پیشرفت

 مجموعی
 
 

 
 
 
 
 
 
 داری حکومت

خوب و افزایش 
میزان شفافیت، 

 دهی حساب

با  آهنگی همو
ادارات ذیدخل و 
تقویت چارچوب 

پالیسی و 
در  گزاری پالن

 .وزارت
 

 
 

 
 

 سازی نهاییطرح و 
استراتیژیک  پالنیک 

وزارت و دو پالیسی 
کار و ت وزار به مربوطه

 .امور اجتماعی

مبتنی بر  استراتیژیک وزارت پالن ییطرح مسوده نها
ANPDF ،A-SDGS   وNPPS . 

65% 

 100% . (National Labor Policy)پالیسی ملی کار سازی نهایی

ی مقیم در خارج از کشور ها افغانپالیسی ملی ادغام  سازی نهایی

(Afghan Diaspora Engagement National 

policy.)  

100% 

اری وزارت برای مبارزه علیه فساد اد پالنطرح، تدوین، تطبیق 

و نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از تحقق اهداف  8931سال مالی 

 . مذکور پالنی تعین شده در ها فعالیتو 

100% 

مشخص  های هماده ای برنام 81همکاری در تطبیق اجندای 
 .اصالحی وزارت

100% 

ی تعین شده در کنفرانس ها فعالیتتحقق و پیگیری اهداف و 

 . ملی کار

50% 

تقویت و نوآوری در 

و  سازی بودجه

 .وزارت گزاری پالن

وزارت مبتنی  کاری ساالنة پالنبودجه انکشافی و طرح و ترتیب 

نتایج و تصامیم حاصله از  NPPsو  ANPDF ،A-SDGsبر 

 ةجدید مطروح های یکنفرانس ملی کار، پالیسی ها و استراتیژ

 .ستانافغانوزارت و دولت جمهوری اسالمی 

100% 
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ودجة جندرایز نمودن ب

انکشافی، عادی و 

کاری ساالنه  پالن

 .وزارت

به جندر و  گو پاسخ گزاری پالنو  سازی بودجهتطبیق مفاهیم 

ی وزارت کار و ها پالنعادی، انکشافی و جندرایز نمودن بودجة 

امور اجتماعی و همچنان انجام تحلیل جامع تشکیل وزارت از 

 .دیدگاه جندر

100% 

 

 

یج کار رشد و ترو

شایسته برای 

همه از طریق 

انکشاف بازار 

 .کار مؤثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد و انکشاف سیستم 

ی فنی و ها آموزش

حرفوی و ایجاد 

کاریابی  های فرصت

طبق معیارات ملی و 

در سطح  المللی بین

 .کشور

و ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت معلومات برای آموزش 

با کمک و ( TVET E-MIS)تعلیمات فنی و حرفوی 

 .المللی بینهمکاران  آهنگی هم

100% 

ی فنی و ها آموزشدر اصالح و ریفورم  المللی بینکمک همکاران 

 :حرفوی

 ی فنی و حرفوی؛ها آموزشانکشاف چارچوب  -8

ی فنی و ها آموزشانکشاف طرزالعمل معیاری عملیاتی  -2

 حرفوی؛

 صاب آموزشی؛انکشاف ستندرد ها و ن -9

ی ها فعالیتازی اند ههای مورد نیاز و را العملانکشاف طرز -4

 .ی فنی و حرفویها آموزش مؤقتکمیسیون 

100% 

نصاب  81شغلی و ی ها مهارتستندرد ملی  81مرور و بازنگری 

 93آن وبرگزاری  سازی نهاییمؤظف غرض  آموزشی توسط کمیتة

 . موزشیورکشاپ داکم غرض انکشاف نصاب و استندرد آ

100% 

آموزان و تن از کار 10500ی فنی و حرفوی برای ها آموزش ارایة

 14گان داخلی در تر بر عودت کنندگان و بیجا شد تمرکز بیش

 IOMسالم، کانسورشیم و  های هوالیت کشور از طریق پروژ

 . ستانافغاندولت  خارج از بودجة

100% 
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تن  1333برای  بازارکاری فنی و حرفوی مبتنی بر ها آموزش ارایة

ن، عودت ، معلوالآموزشجوانان بازمانده از ) از افراد مستحق شامل

قاچاق  و کشت از سرپرست، افرادی که های بی کنندگان، خانم

صلح  روندن حکومت که به دارند و مخالفا مواد مخدر دست برمی

و ی فنی و حرفوی دولتی ها آموزشاز طریق مراکز ( پیوندند می

.انکشافی اختیاری دولت ی در سطح کشور از بودجةغیر دولت  

100% 

تن از  1343آموزش و کاریابی  برابراعطای پول تشویقی در 

ی فنی و ها آموزشة عرضه کنندة مؤسس 13کارآموزان برای 

 .حرفوی

100% 

ی فنی و حرفوی از سطح والیات به سطح ها آموزش ارایةگسترش 

 .کشور های یولسوال
100% 

یاب  تن معتادان صحت 143ی فنی و حرفوی برای ها آموزش یةارا

 .ی فنی و حرفوی امید در والیت کابلها آموزششده در مرکز 
0% 

 های هکار به منظور تشخیص حرفسروی سرتاسری تقاضای بازار

 .ی والیاتدر تمام بازارکارمورد نیاز 
95% 

 فراهم نمودن زمینة

تن از  2333اعزام 

ی به نافغاکارگران 

 کشور امارات متحدة

عربی و کاریابی برای 

تن در داخل  2433

 .کشور

تدارک قرار داد کاریابی در داخل کشور فراهم نمودن زمینه کار 

مستفدین را طبقه % 13در داخل کشور که  افغان 2433برای 

 .اناث تشکیل می دهند

100% 

 2333 نفرستادتدارک قرار داد اعزام کارگران به خارج به منظور 

 .عربی امارات متحدةبه  ستانافغان انکارگراز 
100% 

توزیع جواز کار برای 

کارکنان دولتی و غیر 

ات مؤسس)دولتی

و اتباع ( خصوصی

قطعه جواز کار برای کارکنان دولتی، غیر دولتی ( 23333)صدور 

 .کزات خصوصی بشکل منظم الکترونیکی در مرمؤسسو 
82% 

قطعه جواز کار برای ( 1211)تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع

 .اتباع خارجی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز
100% 
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منظم  به گونةخارجی 

 .و الکترونیکی

ات مؤسسدولتی، خصوصی و  ادارة 871 ییمراقبت و رهنما

تولیدی جهت استخدام اتباع خارجی مطابق به قانون و مقررات 

 .کشور

67% 

بررسی از چگونگی 

ق و رعایت اسناد تطبی

تقنینی مرتبط به کار 

 .در سطح کشور

تطبیق درست قانون کار و بررسی از چگونگی اجراآت و رعایت 

ة مؤسس( 2)تولیدی،  ةمؤسس( 4)اسناد تقنینی مرتبط به کار در 

دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر دولتی  ادارة( 4)غیر دولتی، 

 .والیت کشور 9در 

100% 

ری و طرح، بازنگ

پیگیری اسناد تقنینی 

ارایة مرتبط به کار، 

حقوقی و  های همشور

 های هازی برناماند هرا

 .دهی آگاهی

ترتیب دفاتر  طرز تضمین معتمدین، طرز)بازنگری پنج مقرره 

کارکنان، تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات  سوانح از بین رفتة

و مزد اقلیمی  و ساحوی ،اجیران قراردادی، امتیاز کار منطقوی

اضافه کاری کارکنان که در عین اداره با چند حرفه مصروف کار 

 (.اند

95% 

از قانون کار و سایر اسناد  دهی آگاهیروزه  یک های هبرگزاری برنام

ذیربط ادارات دولتی و غیر  مسووالنتقنینی مرتبط به کار برای 

 .دولتی

70% 

بهبود شرایط و محیط 

سالم کار جهت ارتقای 

و معیشت بازدهی 

 .کارکنان

رهنمود نمونوی لوایح رشتوی داخلی  نداتسرفرهنمایی ادارات و 

ی، ساختمانتولیدی،  ةادار 43ار و طرق عملی ایمینی به حفاظت ک

رشتوی داخلی حفاظت کار از  ةصنعتی و مطالبه و ابزار نظر الیح

 .از کارکنان ینابیتشپجهت حفاظت و  هدشدای ةادار 1

100% 

مشاغل پرخطر و کارهای سنگین باالی اطفال  جلوگیری از اعمال

برای کارگران و کارفرمایان در  دهی آگاهی های هبرنام یزادنا هارو 

مورد جلوگیری از اعمال کار های پرخطر و کارهای شاقه باالی 

اطفال و نوجوانان و تهیه گزارش ساالنه از معلومات بدست آمده و 

 .آن غرض اتخاذ تصامیم الزم در آینده ارایه

100% 

 %50 .ی اقتصادی زنانها فعالیتازی برنامه آگاهی عامه در باره اند هرارشد و تقویت 
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استقاللیت، رفاه، 

 ةاشتراک و توسع

دسترسی زنان به 

منابع در سکتور 

 .اقتصادی

ی ذیدخل در مورد ها ت وزاربرای  های آموزشی کارگاهتدویر 

 ی جندر، سیستم مدیریت اطالعات، نظارت و ارزیابی،ها شاخص

 .فیروزکوه ةپروژ های هشریک ساختن تجارب آموخت

50% 

 

 

 ةتقویت شبک

خدمات مراقبت 

اجتماعی به 

 مصئونیتمنظور 

از اطفال، 

، معلوالن

نوجوانان، 

و  ساالن کهن

تقویت مشارکت 

 ها آناجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

جهت  خدمات ةعرض

 اتتأمینتنظیم 

اجتماعی برای اقشار 

حمایت از  و ذیرپ آسیب

 .اطفال در معرض خطر

محافظت از اطفال و انکشاف  ةشبک 841 دار دوامحمایت 

قابل دسترس در  های یدر سطح ولسوال هدشدای ةی شبکها فعالیت

قضایای محافظت از اطفال به  9333گی به والیت و رسید 94

 .همکاری یونسیف

100% 

 ایه هاز حقوق محافظت از اطفال از طریق شبک دهی آگاهی

تن از افراد جامعه در سطح کشور به  1333محافظتی اطفال برای 

 .همکاری یونسیف

87% 

 CPAN های هنظارت از مراکز، مؤسسات حمایتی اطفال و شبک

 .در والیات کابل، ننگرهار، کندهار، هرات و بلخ 
100% 

 ةبه شفاخان ها آنو انتقال  معتادانتن از  8133آوری حد اقل درگ

ابن سینای کمپ فینکس و معرفی کارکنان معتاد  معتادانتداوی 

 معتادان نامرد یتشادهببه منظور تداوی به مراکز  معتادانو سایر 

 معتاداندر مرکز، بررسی و رهنمایی در مورد پیشبرد امور بخش 

 .ی والیتی موبوطه وزارتها ریاستدر 

100% 

، زنان پذیر آسیب ةخانواد 933از  ینابیتشپپوشش قرار دادن و  ریز

تن از اشخاص و  733سرپرست و تشخیص  بیوه و خود

 .همطروح پالنمورد هدف طبق  های هخانواد

100% 

تن از اطفال در معرض خطر، اطفال قاچاق شده، گدا و  233ادغام 

حجز شان به اتمام  ة، دورکه در مراکز اصالح و تربیت یاطفال

 .شان یها هخانوادرسیده به 

100% 
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و  ناکدوکبه  دنویپکه در  یاتمؤسسرول و بررسی از امور کنت

 . فعالیت دارند در سطح کشور پذیر آسیباقشار 
70% 

حفظ و نگهداری، 

آموزش، پرورش 

اطفال  زا تن 83333

و  ها هشامل در پرورشگا

 تن از 273جذب 

  درو هزات ناکدوک

سال  ردواجد شرایط 

 .در سطح کشور 8931

 

 شرورپ و شزومآ های هی زمینآموزش، پرورش و فراهم ساز

تن از اطفال  83333برای  یگدنسبخود های همناسب و برنام

 .دولتی و خصوصی در سطح کشور های هشامل در پرورشگا

95% 

 های هدر پرورشگا دورو هزاتتن از اطفال واجد شرایط  8741جذب 

 .دولتی و خصوصی در سطح کشور
0% 

باب  91گاه دولتی و باب پرورش 21بررسی کلی وضعیت 

ارش گز ةارایخصوصی در سطح کشور جهت تهیه و  های هپرورشگا

 .جامع از آن به مقامات مربوطه

76% 

برای  یشزومآ ةبورسی 4333یع عادالنه و به موقع نظارت بر توض

 .های خصوصی هاگشنادبه  ها هاطفال شامل در پرورشگا
0% 

باب تعمیر  89اعمار  ةپروژپیرامون تطبیق  آهنگی همایجاد 

، شیر، ارزگانپنجبامیان، بغالن، فاریاب، )پرورشگاه در والیات 

دی، نورستان، لوگر، تخار و ، میدان وردک، جوزجان، دایکنغزنی

انکشافی دولت  ةا وزارت شهرسازی و اراضی از بودجب( لغمان

 .ستانافغان

100% 

رشد و انکشاف بهتر 

، آموزشی امور تربیتی

باب  917و اعاشوی

 و دولتی  کودکستان

  کودکستانباب  13

خصوصی در سطح 

 .کشور

  کودکستانباب  233سروی، نظارت و ارزیابی و احصایه گیری از 

 .اه تیوصی در مرکز و والی خصها  کودکستانباب  11دولتی و 
100% 

ی محل زیست و بیست باب ها  کودکستاناستندرد سازی پنج باب 

 .8931در طی سال  ر به شکل معیاریمحل کا  کودکستان
70% 

،  آموزگارانتن از  133ی مسلکی ها مهارتارتقای سطح دانش و 

ی دولتی و ها  کودکستانکارمندان، مدیران و اعضای مسلکی 

خصوصی از طریق تدویر کورسهای طویل المدت، کوتاه مدت و 

 . سمینارها در مرکز و والیات کشور

100% 

 %100علوم دینی، ریاضی )پنج عنوان کتاب ، تقریض و چاپ تأیید
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 . (ی هنری و مفاهیم محیطیها فعالیتحرکتی،  های یابتدایی، باز

زیست و محالت  ی محالتها  کودکستاندر تمام  ها تایجاد مرکزی

شکالت و مدیران جهت رفع حل م آموزگاران تن از 133کار برای 

 .ت کابلفردی طفل در سطح والی و تدریسی ، اداری ، میتودیکی

100% 

 

 

 داری حکومت

خوب و افزایش 

میزان  شفافیت، 

و  دهی حساب

با  آهنگی هم

 .ادارات

سازی فضای  مناسب

 .کاری برای زنان

باره مشکالت زنان در فضای در( base line)سروی خط مبنا 

 . و ادارات ها ت وزارکاری توسط واحد جندر 
100% 

 %100 .یسرو های هعمل خاص بر اساس یافت پالنتدوین 

بهتر  خدمات ةعرض

جهت فراهم سازی 

رضایت مراجعه 

 کنندگان

 process)خدمات برای مراجعین  ارایهنصب تابلو های نحوه 

map) . 
100% 

آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی درمورد برخورد مناسب 

 .با مراجعین وزارت
100% 

ل مراجعین و انکشاف و نصب منشور اخالقی حقوق و وظایف متقاب

دفاتری  یکشور در تمام ةان در پرتو قوانین و مقررات نافذکارمند

 .که مراجعین دارند

100% 

 

 

 

 

 

 

 داری حکومت

خوب و باال بردن 

شفافیت، 

 

 

بهتر  عرضه خدمات

سیستم اداری 

الکترونیکی در سطح 

مرکزی واحد های 

 .وزارت

 

 اهها و پیشنهاد ، استعالماه همانسیستم استفاده و کنترول از

(EDMIS) سیستم الکترونیکی مالی ،(FMIS) سیستم ،

و منابع بشری ( PMIS)الکترونیکی تهیه و تدارکات 

(HRMIS )در سطح وزارت . 

100% 

انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری کارمندان واحدهای مرکزی و 

 .دومی وزارت
100% 

 %100 .ی وزارتانکشاف سیستم احصایو

 GRP  . 100%الکترونیکی  داری حکومتتطبیق سیستم 

 %100 .به شکایات رسیدگیانکشاف سیستم تیلفونی انکشاف سیستم 
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 .دهد میی عمده را نشان ها فعالیتمیزان پیشرفت  ،ریزجدول  

 ی تکمیل شده و نتایج آنها فعالیتبندی  هتسد

 شماره
 بندی  دسته

 ها فعالیت
 نتایج ی تکمیل شدهها فعالیت

ی ها مهارتارتقای سطح دانش و  فیتارتقای ظر 8

، آموزگارانتن از  133مسلکی 

کارمندان، مدیران و اعضای 

ی دولتی و ها  کودکستانمسلکی 

 ازیدنا هارخصوصی از طریق 

مدت، کوتاه مدت  زدرای ها شزومآ

  .و سمینارها در مرکز و والیات

  :گزارش

تن ( 8327)به تعداد  8931در جریان سال مالی 

ی مختلف از ها بخشو کارمندان در  آموزگاراناز 

 ریزو درازمدت  مدت های کوتاهطریق سمینار

که قرار شرح  .ی مسلکی قرار گرفتندها آموزش

 :ریز

 زا نت 81 سیمینار ده روزه برای یزادنا هار 

 .والیت کاپیسا آموزگاران

و  دهی حساب

با  آهنگی هم

 .ادارات

 

 

 %100 .به شکایات رسیدگیانکشاف سیستم آنالین  به شکایات رسیدگی

اداری  مالی، برسی امور

حسابی واحدهای  و

مرکزی و و الیتی 

ر و امور وزارت کا

اجتماعی بعد از 

ی ها پالنی تأیید

 ةادار یوس زا وار ربع

عالی کنترول و تفتیش 

جمهوری اسالمی 

 .ستانافغان

تشخیص و تفکیک واحد های مرکزی و والیتی وزارت در یک 

 .بندی زمان قابل عمل و رسیدگی به آن  هتسد
100% 

برجسته نمودن نتایج های تفتیش جهت  تشخیص و توظیف گروپ

 .مقام محترم وزارت به گزارش ارایهازرسی و ب

 

100% 

 ها فعالیت یتعداد مجموع  وعممج

 

88.59% 

(59) 
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 زا نت هد تدویر سیمینار شش روزه برای 

 .والیت بامیان آموزگاران

 عنوان  ریزروزه   سیمینار سه یزادنا هار

 زا نت 237 شناسی در پنج دوره برای روان

 .و اعضای مسلکی آموزگاران

 در ها اکتربیت  ةماه کورس شش یزادنا هار

 .آموزگاران زا تن21برای 

 عنوان ارتباط  ریزسیمینار یک روزه  یزادنا هار

 .تن 14وآزار اذیت اطفال برای

 سیمینار شیرخوارگاه و تربیت بدنی  یزادنا هار

در هر ماه یک ) آموزگاران زا تن 93برای 

 .(روز

 مجالس ماهوار علوم دینی یزادنا هار ،

ی هنری در هر ماه یکروز برای ها فعالیت

 .آموزگارانتن ( 49)تعداد 

 عنوان جلوگیری  ریز تدویر سیمینار یک روزه

 هدور در پنجاه ORSاز اسهاالت و استفاده 

 .وکارمندان آموزگارانتن ( 8132)برای 

 و مقرره  دهی آگاهی ةتدویر سمینار پنج روز

 .تن( 1)طرز سلوک کارمندان برای 

 یارب ارتقای ظرفیت ةتدویرکورس سه ماه 

دولتی  یاه  کودکستانمدیران  زا نت 22

 .وخصوصی

 .تن 29رسامی برای  ةتدویر کورس یک ماه

 :نتیجه

و  ی دولتیها  کودکستانتوسعه و انکشاف 

 آموزگارانخصوصی و مسلکی سازی 

 .ها  کودکستان
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مبارزه /تطبیق قانون 2

 .با جرایم

پالیسی ملی  سازی نهایی

 National Labor)کار

Policy) . 

 :گزارش

از وزارت کار و امور اجتماعی پالیسی ملی کار   

نهایی گردیده و جهت منظوری به تاریخ 

که با  دش هداتسرفبه شورای وزیران  7/83/8931

ب شورای وزیران در پرنسی یوسکمی تعدیالت از 

 .دش تأیید

 :نتیجه

، گزاری پالنتقویت چارچوب انکشاف پالیسی و 

های هدفمند با نهاد آهنگی همو گسترش  تأمین

جهت نیل به اهداف وزارت و  المللی بینملی و 

معرفی وزارت کار و امور اجتماعی منحیث یک 

خدمات  ةپالیسی ساز، پژوهشی و عرضه کنند نهاد

 .جامعه پذیر آسیببرای اقشار 

پالیسی ملی ادغام  سازی نهایی

ی مقیم در خارج از کشور ها افغان

(Afghan Diaspora 

Engagement National 

policy.) 

 :گزارش
 : (دایسپورا)ی مقیم خارج ها افغانملی مشارکت پالیسی 

ی مقیم خارج ها افغانپالیسی ملی مشارکت 

م با اساس حکم مقا 8937در سال ( دایسپورا)

 . غاز گردیدت جمهوری کار روی آن آعالی ریاس

 یها وزارتطی حکم مقام عالی ریاست جمهوری 

وزارت امور خارجه، وزارت امور  دننام ؛ذیدخل

به رهبری و ریاست  کنندگانمهاجرین و عودت 

وزارت کار و امور اجتماعی در تدوین و تسوید 

بختانه  پالیسی مذکور توظیف گردیدند که خوش

 نیا یاها و پیشنهاده هاگدید نتفرگاز  سپ

نهایتاً تسوید گردیده و  هدشدایپالیسی  ،اه وزارت

جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری 
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  .دش هداتسرف

، اخیراً به موضوع دنویپاست که در   یروآدایقابل 

ه ریاست معین ب هدشدای یها وزارتگان نمایند

 کنندگانگان وزارت مهاجرین و عودت پناهند

رسمی به شهر کوپنهاگن کشور دنمارک  سفر

جهت اشتراک در کنفرانس اروپا و پالیسی ملی 

یم خارج داشتند که یک ی مقها افغانمشارکت 

 یاهپیشنهادو  اه هاگدید ،آورد بوده سفر پر دست

 . ی ارایه گردیدافغاندایسپورای  یوسخوبی از 

 دراوبازنگری و  یاز اندک سپ  هدشدایپالیسی 

نهایی گردیده و به  اهشنهادو پی اه هاگدیدسازی 

 مقام عالی ریاست جمهوری جهت منظوری

 .تسا هدش هداتسرف

 :نتیجه

، گزاری پالنتقویت چارچوب انکشاف پالیسی و 

هدفمند با  آهنگی همو گسترش  تأمین

جهت نیل به اهداف  المللی بینهای ملی و نهاد

وزارت و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی 

پالیسی ساز، پژوهشی و منحیث یک نهاد 

 پذیر آسیبخدمات برای اقشار  ةعرضه کنند

 .جامعه

مبارزه  پالنطرح، تدوین، تطبیق 

علیه فساد اداری وزارت برای سال 

و نظارت، ارزیابی و  8931مالی 

گزارش دهی از تحقق اهداف و 

 پالنی تعین شده در ها فعالیت

 . هدشدای

 :گزارش

 مبارزه  عمل پالن ةتهیه و ترتیب مسود

 8931سال مالی  ردعلیه فساد اداری 

 .وزارت

  کمیته مبارزه علیه فساد  تسشنبرگزاری
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 ةاداری به سطح وزارت و پیشکش مسود

و  اه هاگدیدبه آن کمیته و ابراز  هدشدای

 .کمیته یوساز  اهپیشنهاد

 ه و دشدای پالن یینها ةترتیب مسود

آن به مقام محترم وزارت جهت  نداتسرف

و منظوری  اهو پیشنهاد اه هاگدیدابراز 

توسط جاللتمآب محترم وزیر  پالن

 .صاحب

 عمل مبارزه علیه فساد  پالن نداتسرف

به سکرتریت  8931اداری سال مالی 

مبارزه علیه فساد اداری مقام عالی ریاست 

 .جمهوری

از  و چهارمسوم  ،ربع اول، دوم  ارایه گزارش

 هک عمل مبارزه علیه فساد اداری پالنتطبیق 

با ضمایم حمایوی آن  8931سال مالی ربع  چهار

مبارزه علیه فساد اداری ارسال  ةریت ویژبه سکرت

قرار  تأییدمورد ن انآ یوسو از  است هگردید

 .است هگرفت

 :نتیجه

، گزاری پالنتقویت چارچوب انکشاف پالیسی و 

هدفمند با  آهنگی همو گسترش  تأمین

داف جهت نیل به اه المللی بینهای ملی و نهاد

وزارت و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی 

پالیسی ساز، پژوهشی و  منحیث یک نهاد

 پذیر آسیبخدمات برای اقشار  ةعرضه کنند

 .جامعه 
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 81همکاری در تطبیق اجندای 

مشخص  های های برنام هماد

 .اصالحی وزارت

 :گزارش

ای  ماده 81آجندای  ی مندرجها فعالیت زا یرایسب

تکمیل و متباقی  8937سال مالی این وزارت طی 

این وزارت  8931کاری ساالنه  پالنآن درج 

. گردید ییگردیده که طی ربع دوم تطبیق و نها

ی این ها بخشهمچنان با جدا شدن بعضی از 

تطبیقی سال  پالناز  زین شان یها فعالیتوزارت، 

  .این وزارت حذف گردید 8931مالی 

 :نتیجه

، گزاری پالنیسی و تقویت چارچوب انکشاف پال

هدفمند با نهاد  آهنگی همو گسترش  تأمین

جهت نیل به اهداف  المللی بینهای ملی و 

وزارت و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی 

ی و ی ساز، پژوهشمنحیث یک نهاد پالیس

 پذیر آسیببرای اقشار   خدمات ةعرضه کنند

 .جامعه 

طرح و ترتیب بودجه انکشافی و 

االنه وزارت مبتنی بر کاری س پالن

ANPDF ،A-SDGs  وNPPs 

نتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس 

ملی کار، پالیسی ها و 

جدید مطروحه  های یاستراتیژ

وزارت و دولت جمهوری اسالمی 

 .ستانافغان

 :گزارش

 ةو مسود ها ریاست یها نیازمندی گردآوری 

 8931ی کاری سال ها پالن ییابتدا

حد های دومی و ، وامرکزیی ها ریاست

 .پالناز مدیریت عمومی  وزارتوالیتی 

 توحید (انکشافی و کاری)ی ها پالن ةارای 

 و  غور بررسی هیئت نظر از ابراز سپ شده

 .وزارت مقام به منظوری جهت یتأیید

 سال یها پالن تکثیر ،وزارت مقام یتأیید از سپ
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 یها ریاست یتمام به به وزارت مالیه و 8931

 جهت وزارت والیتی و دومی واحدهای مرکزی،

مقام عالی خالصه به  پالن نداتسرفو  تطبیق

 .ریاست جمهوری

 :نتیجه

دقیق جهت نیل به  سازی بودجهو  گزاری پالن

ع قوم هباهداف وزارت و مصرف قابل مالحظه و 

 .انکشافی وزارت ةبودج

و  سازی بودجهتطبیق مفاهیم 

به جندر و  گو پاسخ گزاری پالن

عادی،  ةرایز نمودن بودججند

ی وزارت کار و ها پالنانکشافی و 

تحلیل امور اجتماعی و همچنان 

جامع تشکیل وزارت از دیدگاه 

 .جندر

 :گزارش

 ی کاری ها پالنعادی، انکشافی و  ةبودج

وزارت جندرایز  8931سال مالی 

 .است هگردید

ی جی آر بی به تشکیل این ها تطرح ادغام بس

 هداتسرفست منابع بشری رسماً ریاست به ریا

 .تسا هدش

 :نتیجه

و رعایت تساوی جندر و افزایش سهم  تأمین

 .ساحات وزارت  یحضور زنان در تمام



18 

 

های تشخیص و تفکیک واحد

مرکزی و والیتی وزارت در یک 

بندی زمان قابل عمل و  هتسد

 .رسیدگی به آن

 :گزارش

 سپساالنه تفتیش داخلی ترتیب گردیده که  پالن

عالی  ةمنظوری مقام محترم وزارت به اداراز 

گردیده تا از تداخل ی ارسال تأییدبررسی جهت 

 ،ع وقت جلوگیری صورت گیردوظیفوی و ضیا

عالی تفتیش به منصه اجرا  ةی ادارتأییداز  سپ

 .است هقرار گرفت

 :نتایج

اصالحات در امور کاری، ایجاد حاکمیت قانون در 

های مرکزی و د کاری واحداداره و شفافیت در رون

 .دومی وزارت

های  تشخیص و توظیف گروپ

تفتیش جهت برجسته نمودن 

گزارش به  ةاراینتایج بازرسی و 

 .مقام محترم وزارت

 

 :گزارش

 32 بررسی و تفتیش امور 8931ل مالی در سا

مرجع مرکزی و والیتی به صورت تفتیش بعدی و 

 .است هتفتیش جاری صورت گرفت

 :نتایج

کاری، ایجاد حاکمیت قانون در اصالحات در امور

های مرکزی و داره و شفافیت در روند کاری واحدا

 .دومی وزارت

سروی، نظارت و ارزیابی و 

باب  233گیری از  احصایه

باب  11دولتی و   کودکستان

خصوصی در مرکز و    کودکستان

 .والیات کشور 

 :گزارش

 باب  213از  یینظارت و کنترول رهنما

محالت کار  محالت زیست و    کودکستان

 . خصوصی

  ی محالت ها  کودکستانسروی غرض ایجاد

بستر  933 ة، شفاخانآمنه خاتو ةلیس)کار 
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گلخانه و  ة، لیسة عبدالحی الهی، لیسپولیس

ریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف، 

، ، مکاتب بیناد معارف ترکیهقاللاست هلیس

، مکتب شهرک ییهواعمومی قوای  یهدنامرف

، مکتب ذکور بی بی مهرو، انستیتیوت خراسان

، ستانافغان، شورای طبی افغانتکنالوژی 

صالح لب آزادی، محابس ومراکز اسمراکز 

ة شهرک ، لیسلیسه گلخانه وتربیت اطفال ،

 UNDPنسوان شهرک امید سبز،  ةپامیر، لیس

 ،ة عالی بررسی، ادارة دوم شاروالی کابل، ناحی

کمیسیون  و فهیممرکزتعلیمی نظامی مارشال 

 .(دسترسی به اطالعات

 ةلیس)ی محل کار ها  کستانکود ایجاد 

، قومندانی عمومی ، مومنه خاتونناشنوایان

 .(ییقوای هوا

  وارسی از و سفر به والیت بامیان غرض نظارت

 .ها  کودکستانامور 

 کودکستانباب  23سازی  نظارت از استندرد  

 . محل کار

  خصوصیی ها  کودکستانباب  81سروی. 

  خصوصی  کودکستانباب  83نظارت. 

 درجنب   کودکستانباب  74گیری  هییاحصا

 .مکاتب خصوصی

  باب ( 21)یگی افغان( 1333)پول جواز

حساب بانکی تحویل  هخصوصی ب  کودکستان

  .یافغان( 821333) اًعجم ،گردید

  23 بابت تمدید یگیافغان( 2133)پول جواز 

 حساب بانکی هخصوصی ب  کودکستان ابب

 .ی افغان( 71133) اًعمج ،تحــویل گــردید

خصوصی   کودکستانباب ( 21)پول تضمین 
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 عاًمج ،تحویل گــردید دولت حساب بانک هب

 .یافغان( 887843)

 : نتیجه

ی دولتی و ها  کودکستانتوسعه و انکشاف 

 آموزگارانسازی  کیخصوصی و مسل

 .ها  کودکستان

ز مراکز، مؤسسات حمایتی نظارت ا

در  CPAN های هاطفال و شبک

والیات کابل، ننگرهار، کندهار، 

 .هرات و بلخ 

 :گزارش

برای نظارت و بررسی از 8931مالی سال درجریان 

 یها هشبک ات حمایتی اطفال ومؤسسمراکز، 

CPAN معلوماتی  های هو بست نظارتبرای  پالن

ن و کارمندا است هترتیب شد دهی آگاهیبرای 

ت ننگرهار، بلخ و ااطفال به والیریاست محافظت 

 .اند ههرات سفر نمود

 :نتیجه

، ی فقیرها هخانوادکاهش نسبی فقر و حمایت از 

 . و اطفال زیر ده سال در سطح کشور پذیر آسیب

تطبیق درست قانون کار و بررسی 

از چگونگی اجراآت و رعایت اسناد 

( 4)تقنینی مرتبط به کار در 

ة غیر مؤسس( 2)لیدی، تو ةمؤسس

دولتی در مرکز و  ةادار( 4)دولتی، 

 9ادارات دولتی و غیر دولتی در 

 .والیت کشور

 :گزارش

قـانون کـار وسایراسـناد    درست ازچگونگی تطبیق 

دولتـی و غیـر    ةادار  80در  تقنینی مـرتبط  بکـار  

صـورت گرفـت    بررسـی  ،دولتی در مرکز و والیات

 .است

 :نتیجه

های حفاظت از ز رهنمودادارات ا دهی آگاهی

تخنیک ایمنی کار و تطبیق درست  ،خطرات کار

 .قانون کار 
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تنظیم بهتر امور استخدام و  خدمات ةعرض 9

قطعه جواز کار برای ( 1211)توزیع

منظم و  ةنوگ هباتباع خارجی 

 .الکترونیکی در مرکز

 : گزارش

ــالی  ــال مــــ ــداد  8931در ســــ ــه تعــــ  بــــ

ــاع ( 3118) ــرای اتب ــار ب ــواز ک ــارجی  قطعــه ج خ

 .است هدشصادر 

 :نتیجه

ــازی   ــد س ــت قانونمن ــدتقوی ــت  رون ــاع اس خدام اتب

ــد     ــطح عوای ــردن س ــد ب ــارجی و بلن ــی و خ داخل

 .کشور

و چاپ پنج عنوان  ظ، تقریتأیید

علوم دینی، ریاضی ابتدایی، )کتاب 

ی ها فعالیتحرکتی،  های یباز

 ( .هنری و مفاهیم محیطی

 :گزارش

  لیمی جلد نصاب تع( 2333)چاپ

 .بازنگری شده

 ه ساختن سه عنوان نصاب درسی آماد

 .هشد ظتقری

 ر یزمواد برای تدوین کتب  گردآوری

جمناستیک صبحانه و رشد ) عنوان

برای  ها تلکچرنو ةو تهی (شخصیت

 .شیرخوارگاها و مصؤنیت کودکان

 :نتیجه

ی دولتی و ها  کودکستانتوسعه و انکشاف 

 آموزگارانلکی سازی خصوصی و مس

 .ها  کودکستان

 یدر تمام ها تایجاد مرکزی

ی محالت زیست و ها  کودکستان

تن از  133محالت کار برای 

و و مدیران جهت رفع  آموزگاران

، ، اداریحل مشکالت تدریسی

 :گزارش

  ةشفاخان)ایجاد مرکزیت در محالت 

 ، نمبربل، وزارت تجارت، دانشگاه کامیوند

، مسکن ة، محل زیست تهییک خیر خانه
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فردی طفل در سطح  و میتودیکی

 .والیت کابل

 ، محل زیستة درانیة عایشلیس

محل زیست مکروریان ای هوایی، ه بالک

جهت رفع مشکالت ( غازی ةلیس و لاو

به آموزش سالم ایجاد شده و  آموزگاران

آموزش  آموزگاران زا تن 813به تعداد 

 .اند هدید

  یکسان در  یشزومآتطبیق نصاب

 .ها  کودکستان

 تدویر دروس نمونوی. 

 تدریس جهت عالقه مندی  های هشیو

 .کودکان

 لکچر جهت پیشبرد تدریس  ةتهی

 .معیاری

 های فعال کودک محوری تدریس روش. 

  تدریس روش یاددهی و یادگیری اطفال

 .از طریق بازی و قصه

  آموزگارانی درسی ها پالنرفع مشکالت 

 .ی درسی روزمرهها پالنو روند تطبیق 

 جهت  ،هدشدایجاد مرکزیت در محالت ای

ی کاری ها پالنحل مشکالت اداری و 

پیشبرد بهتر امور  رطاخ هب، مدیران

مدیران  زا تن 133برای  ها  کودکستان

 .ی دولتیها  کودکستان

 :نتیجه

ی دولتی و ها  کودکستانتوسعه و انکشاف 

 .ها  کودکستان آموزگارانسازی  خصوصی و مسلکی
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 ةشبک 841 دار دوامحمایت 

انکشاف  ،ظت از اطفالمحاف

در  هدشدای ةی شبکها فعالیت

قابل دسترس  های یسطح ولسوال

 9333به  رسیدگیوالیت و  94در 

قضایای محافظت از اطفال به  دروم

 .همکاری یونسیف

 :گزارش

ــالی   ــال م ــان س ــ8931درجری ــدود  هب  3388ح

ــی ــال در    ةقضـ ــافظتی اطفـ ــایتی و محـ  94حمـ

 .است هصورت گرفت رسیدگیوالیت کشور 

 :نتایج

ی فقیر، ها هخانوادکاهش نسبی فقر و حمایت از 

 .و اطفال زیر ده سال در سطح کشور پذیر آسیب

خدمات  ةارای ةنصب تابلو های نحو

( process map)برای مراجعین 

. 

 :گزارش

و  است هدیواری خطاطی نصب گردید ةجرید 21

همچنان نصب بیرق ملی شش متری کالن، بیرق 

، نوشتن پیام تبریکیه رهبری تخورد، الیتنگ وزار

ل ستقالوزارت به مناسبت صد سالگی استرداد ا

نقاشی تصویر غازی  ،کشور، رنگ آمیزی دیوار ها

، ، نوشتن شعارهای دری و پشتوامان اهلل خان

، جا بجایی لوگوی رسامی بیرق ملی در چندین جا

بزرگ استقالل در درب ورودی وزارت و شریک 

ت از طریق وآتساپ این وزار ساختن کارکرد های

 .گروپ داراالنشا

 :نتیجه

سهولت در روند کاری و فراهم سازی رضایت 

 .مراجعین

آموزش کارکنان بخش معلومات و 

تالشی درمورد برخورد مناسب با 

 .مراجعین وزارت

 :گزارش

درمورد آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی 

 به تاریخبرخورد مناسب با مراجعین وزارت 

از طریق آمریت  1/8931/ 93الی  21/1/8931
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ریاست محترم منابع بشری  یها تارتقای ظرفی

 ةازمقرر دهی آگاهیبرنامه آموزشی تحت عنوان 

طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی  و رهنمود 

ن مراسالت اداری برای مسولین بخش تالشی ییآ

وکارکنان وزارت درتاالر معینیت امور اجتماعی 

 .برگزار شد

 :تیجهن

سهولت در روند کاری و فراهم سازی رضایت 

 .مراجعین

انکشاف و نصب منشور اخالقی 

حقوق و وظایف متقابل مراجعین و 

کارمندان در پرتو قوانین و مقررات 

نافذه کشور در تمام دفاتری که 

 .مراجعین دارند

 

استفاده و کنترول ازسیستم 

 اهها و پیشنهاد ، استعالمها مکتوب

(EDMIS) سیستم الکترونیکی ،

، سیستم (FMIS)مالی 

و تدارکات الکترونیکی تهیه 

(PMIS ) و منابع بشری

(HRMIS ) در سطح وزارت. 

 :گزارش

ی ها بخشتدارکات و  سیستم الکترونیکی تهیه و

مالی و حسابی و نظارت وارزیابی فعال گردیده، 

 .است هو عمآل در حال استفاد هدش هیارا شزومآ

 :نتیجه

سازی و شفافیت در روند کاری الکترونیکی 

 .وزارت های مرکزی و دومیواحد

انکشاف سیستم الکترونیکی 

حاضری کارمندان واحدهای 

 .مرکزی و دومی وزارت 

کز سیستم حاضری الکترونیکی در مر :گزارش

، ریاست وزارت، ریاست عمومی قوای بشری

استفاده  فعال و عمالً و نصب ها  کودکستانعمومی 

 .گردد می
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 :نتیجه

سازی و شفافیت در روند کاری الکترونیکی 

 .های مرکزی و دومی وزارتواحد

 :گزارش .انکشاف سیستم احصایوی وزارت

تخنیکی سیستم  های تخنیکی و غیری کارتمام

 .است هوی وزارت تکمیل گردیدییاحصا

 :نتیجه

سازی و شفافیت در روند کاری  الکترونیکی

 .های مرکزی و دومی وزارتواحد

 داری حکومتتطبیق سیستم 

 . GRPالکترونیکی 

 : ارشگز

در تهیه  آماده گردیده و عمالً فعالً GRPسیستم 

 .گردد می و تدارکات استفاده

 :نتیجه

سازی و شفافیت در روند کاری  الکترونیکی

 .های مرکزی و دومی وزارتواحد

 

( base line)سروی خط مبنا 

مشکالت زنان در فضای  ةدربار

 ها ت وزارکاری توسط واحد جندر 

 .و ادارات

 :گزارش

کاری  های محیط 8931جریان سال مالی  در

های مرکزی و دومی وزارت و حدها در وا خانم

منظور حل مشکالت  ههمچنان بعضی والیات ب

 .تسا زنان سروی صورت گرفته

 :نتیجه

 .اناث وزارت ةایجاد فضای مناسب کاری برای طبق
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عمل خاص بر اساس  پالنتدوین 

 .سروی های هیافت

 :گزارش

کارمندان  دهی آگاهی ،هدشدایاز سروی  سپ

کار ی ها ریاست، واحد های دومی و بعضی از مرکز

و  یت زنان، اطفالوالیات در مورد منع آزار و از

از  سپمنع خشونت علیه زنان و به مشکالت زنان 

های سروی محیط کاری  تحلیل فورم گردآوری

مرکز، واحد های دومی و والیات رسیدگی صورت 

 .است هگرفت

 :نتیجه

 .اناث وزارت ةاد فضای مناسب کاری برای طبقایج

ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت 

معلومات برای آموزش و تعلیمات 

-TVET E)فنی و حرفوی 

MIS ) آهنگی همبا کمک و 

 .المللی بینهمکاران 

 : گزارش

به حمایت  ها مهارتریاست عمومی انکشاف 

و حمایت مالی   DACAAR ةتخنیکی مؤسس

یک دیتابیس آنالین ( EU)ا اروپ ةاتحادی

(www.tvt.af ) آموزش و تعلیمات فنی و

را انکشاف داد که شامل ( TVET-EMIS) حرفوی 

، نامزدان ها برای ثبت نام کارآموزان پورتال

، کارآموزان فارغ شده، کار فرمایاناحتمالی، 

ی ی فنی و حرفوها آموزش ةمؤسسات عرضه کنند

روابط  تأمینو همچنان یک پلیت فرم غرض 

، باشد میکارآموزان فارغ شده با کارفرمایان و غیره 

 .است هتکمیل گردید پالنمطابق 

 :نتیجه

با نیاز  رباربی افراد جامعه ها مهارتانکشاف 

ی در سطح کار بی، رشد اقتصادی و کاهش بازارکار

http://www.tvt.af/


27 

 

 .کشور

در  المللی بینکمک همکاران 

ی فنی و ها آموزشریفورم اصالح و 

 :حرفوی

انکشاف چارچوب  .8

 .ی فنی و حرفویها آموزش

انکشاف طرزالعمل معیاری  .2

ی فنی و ها آموزشعملیاتی 

 .حرفوی

انکشاف ستندرد ها و نصاب  .9

 .آموزشی

 اه هویشراکانکشاف  .4

مورد نیاز و  (یاه لمعلازرط)

ی ها فعالیت ازیاند هرا

ی ها آموزش مؤقتکمیسیون 

 .فنی و حرفوی

 :گزارش 

 در بخش  ها مهارتعمومی انکشاف  ریاست

ی فنی و حرفوی ها آموزشانکشاف چارچوب 

 به منظور المللی بینبه همکاری همکاران 

ی موجوده در رابطه با چارچوب ها چالشرفع 

، اری و میتودلوژی و همچنان انکشافک

. است هنمود تأسیس ها روندتطبیق منظوری 

 مناسب حل های هرا ،تا از طریق آن

ی عملیاتی دارای ها پالنکه با  ییها چالش

اولویت که توسط ریاست عمومی انکشاف 

. ، دریافت گردداست هانکشاف یافت ها مهارت

، چارچوب کاری این گروپ ؛نآرب نوزفا

یک چارچوب کاری را برای بررسی و  ةمسود

، انکشاف استندرد های ملی  بازارکارارزیابی 

، مواد ، نصاب آموزشیی شغلیها مهارت

ی تدریس و آموزش، تصدیق دهی و تحریر

 هار هب پالنآموزش آموزگاران را مطابق 

 .است هاختاند 

  از طریق  ها مهارتریاست عمومی انکشاف

 8931ریاست نصاب در طول ربع سوم سال 

در حال  ،المللی بینکمک همکاران ملی و  هب

ی فنی و ها آموزشانکشاف چارچوب 

 ،انکشاف طرزالعمل معیاری عملیاتی ،حرفوی

در جریان  ،استندرد سازی نصاب آموزشی

در حال ظهور در  های هو حرف باشد می

را  بازارکارمورد نیاز  های هو حرف بازارکار
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 ة، در محراق توجهتشذگ های هنسبت به حرف

 .است هخویش قرار داد

 نصاب و ،ها مهارتعمومی انکشاف  ریاست 

 بازارکاردر حال ظهور در  های هاستندرد حرف

را نسبت به  بازارکارمورد نیاز  یها هو حرف

در مرکز توجه خویش  ،نیشیپ های هحرف

سال  یازاردرو در  ینا از. است هقرار داد

 ها مهارتریاست عمومی انکشاف  8931

از طریق  ها مهارتملی انکشاف  ةتوسط برنام

 48ریاست نصاب توانستند که در مجموع 

ی شغلی و ها مهارتهای ملی ندرداست  ةنسخ

ای آموزشی برای ه نصاب ةنسخ 98

را مرور  بازارکارجدید و مورد نیاز  های هحرف

و همچنان به تعداد سه  دنیامنو بازنگری 

غرض انکشاف  «داکم» یشزومآ هاگراک

استندرد های آموزشی و دو ورکشاپ اعتبار 

نیز دایر دهی جهت انکشاف نصاب آموزشی 

 .تسا هدیدرگ

  ی فنی وحرفویها آموزش مؤقتکمیسیون 

تطبیقی خویش باالی  نپال ،در سه سال

، صدور ن اعتبار دهیی همچوها فعالیت

مه، نظارت وارزیابی  تضمین نا تصدیق

و تصویب  بازارکارز های ، تحلیل نیاکیفیت

ی ها مهارتهای ملی استندرد

 .تمرکز دارد( NOSS)شغلی

 این کمیسیون تا اکنون ةی عمدها فعالیت : 

روپ گ یاه تسشناشتراک و رهبری  .8

ی فنی و ها آموزشب انکشاف چارچو
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حرفوی نیمه رسمی به همکاری 

MRSD/GIZ. 

( 49) ردرهبری کمیسیون و اعضاء آن  .2

فرعی گروپ  های هتخنیکی کمیت تسشن

ی فنی و ها آموزشانکشاف چارچوب 

حرفوی اشتراک نموده که قرار ذیل 

 :باشد می

ت ئیرهبری کمیسیون در ترکیب یک ه .9

 21 ات 21رسمی این وزارت به تاریخ 

به هدف چگونگی   2383جنوری 

استفاده از تجارب کشور سریالنکا در 

ی فنی و حرفوی و ها آموزشبخش 

سیستم کاری بورد تصدیق دهی و 

عازم کولمبو پایتخت آن  ،اعتباردهی

ت رهبری ییمالقات با ه. کشور شدند

که  دنی آن کشورداشتها آموزش ةادار

 ةارای ةمعلومات دوجانبه در عرص

های  حرفوی، سیستمو  نیی فها آموزش

تصدیق دهی و اعتبار دهی میان طرفین 

 .تبادله گردید

های  ی رهنمود و طرزالعملزاسنهایی  .4

 .ابی مبتنی بر قابلیت و تصدیق دهیارزی

ابی مبتنی بر نهایی ساختن پالیسی ارزی .1

 .قابلیت و تصدیق دهی

به رسمیت شناختن  نکشاف پالیسی برایا .1

 (.RPL)قبلی  های هآموخت
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انکشاف طرح ایجاد مرکز ارزیابی مبتنی  .7

 .کوریا  افغانبر قابلیت و شایستگی در 

ابزار و  17 انکشاف و نهایی ساختن .1

وسایل ارزیابی مبتنی بر قابلیت و 

 :دنباش میشایستگی که قرار ذیل 

سند  ثبت و 7 یزاس انکشاف و نهایی .3

 ةه کنندارایراجشتریشن آموزش 

ن اگنندو ارزیابی ک نایبرم، (اتمؤسس)

 . آموزشی های فنی و حرفوی

ی رهنود و ابزار زاس و نهاییانکشاف  .83

 . بازارکار ةمطالع

رهنمود و  یزاس انکشاف و نهایی .88

 طرزالعمل استندرد و نصاب

رهنود استندرد  یزاس انکشاف و نهایی .82

  .شغلی

انکشاف و نهایی ساختن رهنمود نصاب  .89

 شغلی

رهنمود مواد  یزاس انکشاف و نهایی .84

 .شغلی آموزشی

حرفوی در  –ی فنی ها آموزشکمیسیون  .81

 یآموزش هاگراکشش  عاًجم 1398سال 

استادان و کارمندان را به همکاری مالی 

SALAM/ILO/NSDP/MRSD/

GIZ )هاگراک نیادر . ار کردزبرگ 

 یاه ت آموزشویتیتسنااستادان  ؛یشزومآ

جایکا،  افغانکوریا،  -افغان یا هفرح و ینف

 کارتشا ، و کارمندان وزارتمعلوالنمرکز 
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ی رهنمود تأییدمرور و  تهج هک دنتشاد

، برای مرور و بازارکار ةو ابزار مطالع

ی رهنمود و پالیسی ارزیابی و تأیید

فورم ثبت  7ی تأییدتصدیق دهی، مرور و 

 ةکنند ارایهو راجشتریشن آموزش 

 کنندگانو ارزیابی  نایبرم، (اتمؤسس)

 84های فنی و حرفوی از تاریخ  آموزش

در مقر وزارت و  1398قوس  27 اتاسد  

 نت  43 ات 93کوریا به تعداد  -افغان

ت اشتراک سشناشتراک کننده در هر 

 .دنا هنمود

 :نتیجه

با نیاز  رباربی افراد جامعه ها مهارتانکشاف 

ی در سطح کار بی، رشد اقتصادی و کاهش بازارکار

 .کشور

ستندرد ملی  81مرور و بازنگری 

نصاب  81ی شغلی و ها مهارت

مؤظف  ةموزشی توسط کمیتآ

آن و برگزاری  سازی نهاییغرض 

داکم غرض  یشزومآ هاگراک 93

 .انکشاف نصاب و استندرد آموزشی

 :گزارش

ریاست عمومی انکشاف  8931در طول سال مالی 

از طریق ریاست نصاب توانستند که  ها مهارت

ی ها مهارتهای ملی ندرداست  ةنسخ 83حدود 

رای های آموزشی ب ة نصابنسخ 82شغلی و 

 مرور و بازارکارجدید و مورد نیاز  های هحرف

  هاگراک 23بازنگری نمایند و همچنان به تعداد 

داکم غرض انکشاف استندرد آموزشی و  یشزومآ

ورکشاپ اعتباردهی جهت انکشاف نصاب  84

 .است هآموزشی را نیز دایر نمود
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 :نتیجه

با نیاز  رباربی افراد جامعه ها مهارتانکشاف 

ی در سطح کار بیاقتصادی و کاهش  ، رشدبازارکار

 .کشور

ی فنی و حرفوی ها آموزش ةارای

آموزان و تن از کار 10500برای 

و  کنندگانتر بر عودت  تمرکز بیش

والیت  14گان داخلی در بیجا شد

سالم،  های هکشور از طریق پروژ

خارج از  IOMکانسورشیم و 

 . ستانافغاندولت  ةبودج

 :گزارش

ی فنی وحرفوی توسط مؤسسات اه آموزش ةارای

ی غیر دولتی، خارج از ها سازمانخصوصی و 

تن  83133از   بیش یارب ستانافغاندولت  ةبودج

، کنندگانتر بر عودت  از کار آموزان با تمرکز بیش

والیت کشور  84از  گان داخلی در بیشبیجا شد

 ارایه پالنی فنی وحرفوی مطابق ها آموزش

 :هنوگ نیدب ،تسا  هگردید

      تـن   8839آمـوزش و تسـهیل کاریـابی بـرای

ة از جمل( تن اناث 458و  ذکور 645)شامل  

عودت کنندگان از پروژه سـالم   وبیجاشدگان 

 .در والیت ننگرهار

    ــرای ــوی ب ــی و حرف ــوزش فن ــن  2113آم ت

کابل، )در والیات ( اناث 8813ذکور و  8123)

بلخ، هرات، فاریاب، ننگرهار، خوسـت، کنـدز،   

مـورد نیـاز    هـای  هدر حرف(  لغمان، و نورستان

 هـا  افغـان  پـذیر  آسـیب  ةبرنام یوس زا بازارکار

ــرای ــاز ب ــپا یبازس ــا داری  یبــرا ینیگزیو ج

 .TAALIMمهاجرت نامنظم

 ی فنـی  ها آموزشاری از طریق گهش بی روزکا

آقایـان و    2313)تـن   9113و حرفـوی بـرای   

 یوســــاز ( هــــای نیازمنــــد خــــانم 8173
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 .کورپ مرسی

 ةمؤسسـ  یوساقایان از  زا تن 1444عداد ت هب 

 BRAK Afghanistanهمکار 

 تن  (3651)آموزش فنی و حرفوی برای  ةارای

 (1877)ذکـور و   شخـ ب تـن از (  1774) هک

 .ه آغاخانمؤسس یوس زااناث  شخبتن از 

 717فنـی و حرفـوی بـرای     یها آموزش ةیارا  

از جمله آقایان و ( اناث 113ذکور و  287)تن 

 .IOM یوس زاو کم عاید   کار بیهای  خانم

 :نتیجه

با نیاز  رباربی افراد جامعه ها مهارتانکشاف 

ی در سطح کار بی، رشد اقتصادی و کاهش بازارکار

 .کشور

ی فنی و حرفوی ها آموزش ارایه

تن  1333برای  بازارکارمبتنی بر 

جوانان ) از افراد مستحق شامل

، عودت معلوالن، شزومآبازمانده از 

های بی سرپرست،  کنندگان، خانم

قاچاق مواد  و کشت زا افرادی که

ن ادارند و مخالف می مخدر دست بر

صلح  روندحکومت که به 

از طریق مراکز ( پیوندند می

ی فنی و حرفوی دولتی ها آموزش

و غیر دولتی در سطح کشور از 

 .انکشافی اختیاری دولت ةبودج

 :گزارش

تن از  1913ای ی فنی وحرفوی برها آموزش ارایه

، شزومآجوانان بازمانده از )افراد مستحق شامل

، افرادی های بی سرپرست ، خانمکنندگانعودت 

رند دا که از کشت و قاچاق مواد مخدر دست برمی

از ( پیوندند صلح می روندن حکومت که به او مخالف

ملی انکشاف  ةة اختیاری دولت تحت برنامبودج

آموزش به  روندوالیت کشور  21در  هک ها مهارت

نصاب آموزشی  ای بیوسمهدر  و بوخ ةنوگ

 .است هتکمیل گردید

 :نتیجه

با نیاز  ربارب ی افراد جامعهها مهارتانکشاف 
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ی در سطح کار بیدی و کاهش ، رشد اقتصابازارکار

 .کشور

 ربارباعطای پول تشویقی در 

تن از  1343آموزش و کاریابی 

عرضه  ةمؤسس 13کارآموزان برای 

 .ی فنی و حرفویها آموزش ةکنند

 :گزارش

ی فنی و ها آموزشفعالیت بهتر ساختن کیفیت 

های ز طریق اعطای پول تشویقی با نهادحرفوی ا

تن از  1343 رباربدر ی فنی و حرفوی ها آموزش

 .است هکارآموزان فارغ شده تکمیل گردید

 : است هانجام شد ریزی ها فعالیتین رابطه ا در

  فنی وحرفوی ی ها آموزش ةارایتکمیل

 .توسط نهاد های آموزشی

 نمونه گیری و آمادگی اسناد  ،سازی نهایی

 .رای ردیابی کارآموزان کاریاب شدهالزم ب

  زاکاریاب شده اجرای ردیابی کارآموزان 

 .همکار تطبیقی ةی مؤسسوس

 :نتیجه

ی افراد جامعه در مطابقت با نیاز ها مهارتانکشاف 

ی در سطح کار بی، رشد اقتصادی و کاهش بازارکار

 .کشور

ی فنی و ها آموزش ةارایگسترش 

حرفوی از سطح والیات به سطح 

 .کشور  های یولسوال

 :گزارش

 نیتسخن یبرا ها مهارتعمومی انکشاف  ریاست

مراکز را از  را ی شانآموزش های هامبار پوشش برن

 (ولسوالی در هر والیت 3) ها یبه ولسوال والیات

 .است هدادگسترش 

 :نتیجه

با نیاز  ربارب ی افراد جامعهها مهارتانکشاف 
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ی در سطح رکا بی، رشد اقتصادی و کاهش بازارکار

 .کشور

 رسیدگیلفونی انکشاف سیستم ت

 .تبه شکایا

 :گزارش

سیستم رسیدگی  ،غرض سمع شکایات مراجعین

به شکایات از طریق تیلفون توسط شماره 

فعال گردیده و در جریان سال ( 3741911177)

افراد از  زا تن( 8181) تیاکش به 8931مالی 

 .است هرسیدگی صورت گرفتطریق سیستم تلفونی 

 :نتیجه

 .مراجعین  یاه شلاچرسیدگی درست به 

 رسیدگیانکشاف سیستم آنالین 

 .به شکایات

 

 

 

 :گزارش

عرض سمع شکایات مراجعین سیستم آنالین 

 What’s)رسیدگی به شکایات از طریق برنامه 

App ) فعال گردیده، و در جریان سال مالی

تن از افراد از (  8414)تعداد  به مشکالت 8931

شان رسیدگی الزم صورت طریق سیستم آنالین 

 .است هگرفت

 :نتیجه

 .مراجعین یاه شلاچرسیدگی درست به 

پیرامون تطبیق  آهنگی همایجاد 

باب تعمیر  89پروژه اعمار 

بامیان، )پرورشگاه در والیات 

، بغالن، فاریاب، پنجشیر، ارزگان

، میدان وردک، جوزجان، غزنی

دایکندی، نورستان، لوگر، تخار و 

 :گزارش

 باب پرورشگاه میان  89مشترک اعمار  ةتفاهنام

وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت شهرسازی 

ختم  اتو وزارت مالیه به امضاء رسیده که 

سیزده باب پرورشگاه از طریق  8933سال 

قطعات پیش ساخت در والیات لوگر، 
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با وزارت شهرسازی و ( نلغما

انکشافی دولت  ةبودجاراضی از 

 .ستانافغان

ن، لغمان، دایکندی، تخار، نورستان، جوزجا

میدان وردگ، غزنی، ارزگان، فاریاب، بغالن، 

 اتکه  میان و پنجشیر اعمار خواهد گردیدبا

باب پرورشگاه در  1گ تهداب اکنون سن

تخار، جوزجان، نورستان، لوگر و  یاه توالی

شده و کار اعمار آن  هتشاذگ دایکندی عمالً

 . ادامه دارد

  سنگ تهداب یک باب پرورشگاه در والیت

ین به کمک مالی در بیست جریب زم قندهار

اشته شد که کار عربی گذ ةکشور امارات متحد

رسیده و ظرفیت % 13 زا شیبا ت مار آناع

 . باشد میطفل یتیم را دارا  تن 133

  راقی که به پرورشگاه هشت صنفی محمود

 ،غاز گردیده بودکمک کشور هند کار آن آ

تکمیل و عمالً توسط جاللتماب وزیر صاحب 

گردیده عین صاحب امور اجتماعی افتتاح و م

یت لیلیه ظرف ،که در پهلوی مکتب ابتدائیه

 . دشاب یم ال یتیم را نیز دارطف 13

  ی کشور هند کار ها کمکپرورشگاه سرپل از

آن سال گذشته آغاز گردیده بود و اعمار آن 

طفل را  233ظرفیت  ،تسا تکمیل گردیده

 . گردد میافتتاح  یدوز هب و باشد میدارا 

 ه به کمک مالی کشور هند در یک باب پرورشگا

دو صد و $(216000)والیت زابل به قیمت 

شانزده هزار دالر در حال اعمار است و حدود 

 .  است هکار اعمار آن پیش رفت دصرد% 23

  یک باب پرورشگاه توسط محترم محمد بشیر

 یدر شهرک شهدافی، مالک خافی گروپ خا

والیت هرات اعمار و به وزارت کار و امور 

معین  یوس زا هک است هاعی اهداء گردیداجتم
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 . صاحب امور اجتماعی افتتاح گردید

 ةب پرورشگاه در والیت کنر از بودجیک با 

هزار دالر  اعمار گردیده  813 ةنیزهدولت به 

جاللتماب معین صاحب امور  یوس زاو 

 . افتتاح گردیداجتماعی 

 کن مس ةرمیم و تجهیز اساسی پرورشگاه تهیت

 ةنوگاز طریق  وزارت محترم شهرسازی به 

قیمت شصت و دو ه اساسی و استندرد ب

و کار آن به  ی عمالً جریان داردافغانلیون یم

 . است هرسید دصرد 13از  بیش

 :نتیجه

سرپرست و  و نگهداری درست از اطفال بی حفظ

در سطح  ها آنآموزش و پرورش قراردادن  ریز

 .کشور

ارسال رهنمود رهنمایی ادارات و 

داخلی  نمونوی لوایح رشتوی

نی حفاظت کار و طرق عملی ایم

ی، ساختمانتولیدی،  ةادار 43به 

 هب ابزار نظر ةصنعتی و مطالب

خلی حفاظت کار رشتوی دا ةالیح

جهت حفاظت و  هدشدای ةادار 1از 

 .از کارکنان ینابیتشپ

 :گزارش

رشتوی  ةجلد رهنمود نمونوی الیح( 43)داد به تع

حفاظت کار و طرق عملی ایمنی کار به داخلی 

 هداتسرفی و صنعتی ساختمانی تولیدی، ها شرکت

 .تسا هدش

دفتر نمونوی ثبت  ( 22) نداتسرفمطالبه و 

ار و کارت نمونوی آموزش حوادث ناشی از ک

 .خطر و وسایل تحفظی به ادارات تخنیک بی

 :نتیجه

بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و کارگران 

 .کشور در سطح
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جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر 

و کارهای سنگین باالی اطفال و 

برای  دهی آگاهی های هتدویر برنام

ان در مورد کارگران و کارفرمای

های پرخطر جلوگیری از اعمال کار

قه باالی اطفال و و کارهای شا

گزارش ساالنه از  ةنوجوانان و تهی

آن  ةارایدست آمده و  همعلومات ب

 .خاذ تصامیم الزم در آیندهغرض ات

 :گزارش

 ةفابریک (29) از 8931ریان سال مالی در ج

ید دبازتولیدی، صنعتی و خدماتی شهر کابل 

 هفابریکه ب( 3)که از آن جمله در  هصورت گرفت

اطفال زیر سن در شرایط بدی  زا نت( 23)تعداد 

که اطفال کارگر در آن ثبت  یو فورمقرار داشتند 

 اه هو متباقی فابریکید خانه پری گرد ،گردد می

 .اطفال مورد نیاز را نداشتند

به قوانین، مقررات کار اطفال و  دنویپدر آگاهی 

ی مرتبط به کار اطفال، کارهای ها کنوانسیون

آن کار  ثقیل، مضر صحت، کار های پر خطر که در

گر اطفال کار به ،و نوجوانان منع قرار داشته اطفال

در مورد پول داده شد و  اه هو کارفرمایان فابریک

ت آکارفرما به کارگر نوجوان اجرا یوسنی از یمتض

مشاغل پرخطر  تسرهف صورت نگرفته و همچنان

و بدترین اشکال کار در جریان سروی توزیع 

 .گردید

 :نتیجه

بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و کارگران 

 .در سطح کشور 

تدارک قرار داد کاریابی در داخل 

کار  ةزمین کشور فراهم نمودن

داخل کشور در  افغان 2433برای 

ة را طبق نآ مستفدین% 13که 

 .دده اناث تشکیل می

 :شگزار

 هبتدارکاتی فعالیت کاریابی در داخل کشور  روند

. است هپروژه تکمیل گردید یوسکامل از  ةنوگ

محترم  ةجهت منظوری به ادارتدارکاتی  ةدوسی

 دصود ر بود که د هدش هداتسرفتداکارت ملی نیز 

این اداره مورد بررسی قرار  تسشنمین شش و
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ومات مفصل گرفت و آن اداره محترم خواهان معل

عقد این قرارداد مبتنی . به خاطر منظوری آن شد

بورد رهبری بانک  یوسبر منظوری پروژه از 

 .باشد میجهانی 

 :نتیجه

کار مناسب به  ةی و ایجاد زمینکار بیکاهش 

 .ند کار خارج از کشور به افراد نیازم

تدارک قرار داد اعزام کارگران به 

 2333 نداتسرفخارج به منظور 

ن به کشور اتسافغان ناکارگر زا نت

 .عربی ةامارات متحد

 

 

 :گزارش

 هبتدارکاتی فعالیت اعزام کارگران به خارج  روند

. است هپروژه تکمیل گردید یوسکامل از  ةنوگ

محترم  ةة تدارکاتی جهت منظوری به اداردوسی

بود که  هدش هداتسرف نیزتداکارت ملی 

این  تسشنمین هن و دون و دص کی بختانه در خوش

عقد این قرارداد مبتنی بر . اداره منظور گردید

بورد رهبری بانک  یوساز  زین منظوری پروژه

 . باشد میجهانی 

دو شرکت برای  ،این قرارداد یانبمرب: تشاددای

 ییاستخدام میگردیدند؛ از آنجا نتاعزام دو هزار 

ا یک شرکت داوطلبی تنه هدشدایکه برای قرارداد 

 . نفر خواهد بود 8333قرارداد نیز با پیمانه  ،نمود

 :نتیجه

 ردکار مناسب  ةی و ایجاد زمینکار بیکاهش 

 .از کشور به افراد نیازمند کار  نوریب
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تن از  8133حد اقل  گردآوری

به  ها آنو انتقال  معتادان

ابن  معتادان نامرد ناتسرامیب

سینای کمپ فینکس و معرفی 

به  معتادانرکنان معتاد و سایر کا

منظور تداوی به مراکز صحی 

در مرکز، بررسی و  معتادانتداوی 

رهنمایی در مورد پیشبرد امور 

ی ها ریاستدر  معتادانبخش 

 .وزارت هب والیتی موبوط

 :گزارش

 زا تن 8332 گردآوری 8931سال مالی  رد

از نقاط مختلف شهر کابل و معرفی  معتادان

به شمول اطفال، زنان و  معتادان زا تن 8747

ی فنی و حرفوی جهت آموزش ها آموزشمردان به 

صحی جهت تداوی شان عملی  نامردو مرکز 

 .است هگردید

 :نتیجه

، رادانی ها هخانواداز  ینابیتشپکاهش نسبی فقر و 

 .و اطفال زیر ده سال در سطح کشور پذیر آسیب

تحت پوشش قرار دادن و  مساعدت  4

 دارفا زا تن 933از  ینابیتشپ

، زنان بیوه پذیر آسیب یاه دهخانوا

 733و خود سرپرست و تشخیص 

مورد  های هتن از اشخاص و خانواد

 .مطروحه پالنهدف طبق 

 :گزارش
ی نقدی، مواد ها تمساعد یعزتو 8931طی سال مالی 

ز اطفال یتیم ا تن 433برای یر جنسی غذایی و غ
 ةبه همکاری مؤسسشان  های هخانواد هک سرپرست بی

 41و معرفی  HASهای انسانی  کمحترم جمعیت کم
اعت جهت مساعدت به ضبی ب های هتن از خانواد
ی جنسی کمپل  برای ها تو مساعد ادارات همکار

بضاعت و زنان بیوه و خود  بی های هخانواد 8133
 .است هسرپرست صورت گرفت

 :نتیجه
، رادانی ها هخانواداز  ینابیتشپکاهش نسبی فقر و 

 .در سطح کشور و اطفال زیر ده سال پذیر آسیب

تن از اطفال در معرض  233ادغام 

خطر، اطفال قاچاق شده، گدا و 

که در مراکز اصالح و  یاطفال

حجز شان به اتمام  ة، دورتربیت

 .ی شانها هخانوادرسیده به 

 :گزارش
، تن از اطفال در معرض خطر در کابل 838ادغام 

ن ، تخار، لوگر، ننگرهار و بغاللغمان، غزنی، هلمند، بلخ
تن رد مرزی  3 ؛ی شان که از جملهها هخانوادبه 

تن از مرکز  9، ایران و ، پاکستانهای عربستانکشور
حجز خویش را  ةاصالح و تربیت اطفال کابل که دور

 .خانوادهتن اطفال جدا شده از  91و  دنا هتکمیل کرد
 :نتیجه
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، رادان یها هخانواداز  ینابیتشپکاهش نسبی فقر و 
 .ده سال در سطح کشور و اطفال زیر پذیر آسیب

 

 تحلیل اجراآت

 ی درحال اجراها فعالیت: الف

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 تفپیشر

دالیل عدم تکمیل 

 پالنفعالیت مطابق 

1. 

 

 

 

کنترول و بررسی از امور مؤسسات که در رابطه به اطفال و اقشار 

 .فعالیت دارند در سطح کشور پذیر آسیب

 : گزارش

مؤسسه که در  23، فورم های نظارتی مؤسسات و بررسی ها پالن ةتهی

 .فعالیت دارند پذیر آسیباقشار زا راستای حمایت

75% 

 

عدم موجودیت ترانسپورت و 

پول مصارف کریـدت کـارت   

با مؤسسـات   آهنگی همبرای 

 .مربوطه

د مور های هبه منظور تشخیص حرف بازارکارسروی سرتاسری تقاضای  .2

 .در تمام والیات کشور بازارکارنیاز 

 :گزارش

 بازارکارتقاضای  ةگزارش مطالع سازی نهایی ةاین فعالیت در مرحل

 .باشد می

95% 

 

گــزارش تقاضــای بازارکــار   

نسبت حجم کار تحلیل دیتا 

ــط  ه همکــاری مؤسســتوس

تطبیقــی در زمـــان معـــین  

و اکنون  است هتکمیل نگردید

ــای  ــزارش نه  ةدر مرحلــ یگ

رسـمی   یهـا  نابزبه  ترجمه

 .قرار دارد( دری و پشتو)

 ریغ ،یکارکنان دولت یهزار قطعه جوازکاربــرا ستیب( 23333)صدور  .3

 .در مرکز یکیمنظم و الکترون ةنوگ هب یات خصوصمؤسسو  یدولت

 :گزارش

به تعداد  8931برج قوس سال  24الی  8931از آغاز سال مالی 

82% 

 

ــار  از ایــن کــه توزیــع جوازک

بــرای اتبــاع داخلــی یــک    

ایـن ریاسـت    دار دوامفعالیت 

که توزیع  و دوم این باشد می

ــرای افــرادی کــه  جوازکــار ب
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ات مؤسسجدید التقرر و  قطعه جوازکار برای کارمندان( 81923)

 .است هخصوصی صادر گردید

نظـر   گردند میشامل وظیفه 

به تقاضـای ادارات اسـتخدام   

کننـــده مشـــخص شـــده   

تا بـا درنظرداشـت    دتوان نمی

تعداد مشـخص جوازکـار   آن 

 .پیش بینی گردد

 یدیات تولمؤسسو  یخصوص  ،یاداره دولت 871 ییو رهنما مراقبت .4

 .ون و مقررات کشورمطابق به قان یجهت استخدام اتباع خارج

 :گزارش

دولتی،  ةادار( 887)از  8931عقرب  نایاپ ات 8931از آغاز سال مالی 

 .ات تولیدی بررسی و مراقبت صورت گرفتمؤسسخصوصی و 

67% 

 

دولتـی،   ةادار 887تعـداد   هب

ات مؤسســــ خصوصــــی و  

تولیدی جهت استخدام اتباع 

ــت   خــارجی در کشــور مراقب

ــن  ــه از ای ــه  صــورت گرفت ک

ــ رم اداری و ریاســــت محتــ

خــدمات واســطه نقلیــه را    

در  پـالن جهت تطبیق کامل 

اختیـــار ایـــن اداره قــــرار   

کامل  ةنوگ هب ءًبنا است هنداد

تطبیـــــــق  پـــــــالن ،آن

 .است هنگردید

ی محل زیست و بیست باب ها  کودکستاناستندرد سازی پنج باب  .5

 .8931سال معیاری در  ةنوگمحل کار به   کودکستان

 :گزارش

صد  لیسه پنج) محالت کار رد   کودکستانیست  باب استندرد سازی ب

، مسلکی ة تعلیمات تخنیکی وادار ،ستان بانکافغان ، محل کار دیلیماف

، وزارت ة بلخی و وزارت اقتصادة رابع، شفاخانکابل یرادرهشتنظیف 

 ةیس، لیسه عایشه دارنی، لت، لیسه سلطان راضه، وزارت معارفمخابرا

ة سردار ، لیسة فدوی، آمنة الفتح، سردارکابلیسماللی، لی ةسوریا، لیس

، وزارت خارجه، لیسه نسوان زلیخا، شفاخانه زرغونه ةداوود، لیس

70% 

 

ــ  ــود بودج ــرای   ةنب ــافی ب ک

اســـــــتندرد ســـــــازی   

 .ی محل زیستها  کودکستان
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 . (میوند

ــاهی .6 ــی آگ ــبک   ده ــق ش ــال از طری ــت از اطف ــوق محافظ ــای هاز حق  ه

تـن از افـراد جامعـه در سـطح کشـور       1333محافظتی اطفـال بـرای   

 .به همکاری یونسیف

 :گزارش

ــالی   ــال م ــان س ــ8931درجری ــدود  هب ــی 4933ح ــایتی و  ةقض حم

ــافظتی اطفـــال در   ــور   94محـ صـــورت  رســـیدگیوالیـــت کشـ

 .است هگرفت

87% 

 

عــــدم دسترســــی بــــه   

نــا  ،دوردسـت  هـای  یولسـوال 

ــی ــدم  امن ــمو ع ــی ه  آهنگ

مؤسسـات   و درست مسؤالن

 .همکار

تعلیم و تربیه مناسب و  های هموزش، پرورش و فراهم سازی زمینآ .7

تن از اطفال شامل در  83333برای  یگدنسبخود های هبرنام

 .دولتی و خصوصی در سطح کشور های هپرورشگا

 :گزارش

اطفال شامل در  زا تن( 3472)ه آموزش و پرورش برای زمین

و خارج از  دولتی و خصوصی در مکاتب داخل پرورشگاه های هپرورشگا

های متعدد در سطح  ، همچنان کورساست هپرورشگاه مساعد گردید

 . و جریان دارد است همرکز ووالیات برایشان تدویر گردید

تلف های مخ به کورس ها هتن از شاگردان پرورشگا 12به تعداد 

ن پرورشگاه به اتن از فارغ 28و  آموزشی در مرکز معرفی گردید

، رهار ، بیانزاول ، غالب ، ننگ)ی عال عالی و نیمه تالیصحت تاسسؤم

ة بلخی، گوهرشاد و ة تعلیمات تخنیکی و مسلکی، رابع، ادار، دنیاسالم

 .اند همعرفی گردید( کاردان

نظامی مارشال محمد  هاگشنادتن از شاگردان پرورشگاه  به  1معرفی 

دولتی مرکز از طریق  های هن پرورشگااو متباقی فارغ قسیم فهیم

 .اند ههای دولتی راه یافت هاگشنادر به کانکو

95% 

 

که در جریان  به دلیل این

سال و به نسبت تعدد 

 زا یرایسب ها هپرورشگا

 یشاگردان بنا بر عوامل

منفک، ادغام مجدد به 

جذب  یگزات هب او ی خانواده

 هدشدای تیلاعف ،دندش می

شرفت پی دصرد 31

 .است هکرد
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8. 

 

  هباب پرورشگا 91تی و دول  هباب پرورشگا 21بررسی کلی وضعیت 

گزارش جامع از آن به  ةوصی در سطح کشور جهت تهیه و ارایخص

 .مقامات مربوطه

 :گزارش

ــق  ــعیت ارایــ    پــالنطب ــور شــده، وض ــدمات در ةمنظ بــاب  27خ

، ننگرهار ، هرات ، کنر) دولتی و خصوصی شامل والیات های هپرورشگا

، بلـخ و  ، جوزجـان ، تخـار ز، قنـد ، پنجشیر، پروان، لوگر، کاپیساارقنده

خصوصی در مرکز  مـورد بررسـی و ارزیـابی      هباب پرورشگا2و ( بغالن

ن والوم برای بهبود روند کاری برای مسـ قرار گرفته و رهنمود های الز

 .است هارایه گردید

76% 

 

تغییرات تشـکیالتی ریاسـت   

 ةدر نیمـ  ها هعمومی پرورشگا

 ببسـ  8931دوم سال مالی 

ــدم تطب ــل  ع ــق کام ــالنی  پ

 .است هگردید
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-ANPDF ،Aاستراتیژیک وزارت مبتنی بر  پالن یینها ةطرح مسود

SDGS   وNPPS . 

 :گزارش

  ایجاد شده جهت تسریع  های هعمل برای کمیت پالنترتیب

 . ایجاد شده های هروند کاری کمیت

  طرح و ترتیب روش ساختار(Methodology )پالن 

 .استراتیژیک وزارت

 جهت تحلیل وضعیت وزارت کار و  ها هنام ترتیب پرسش طرح و

امور اجتماعی و ارسال آن به تمام واحد های مرکزی، دومی و 

والیتی مربوطه وزارت به همکاری ریاست عمومی پالیسی و 

 .پالن

 استراتیژیک جدید وزارت ترتیب  پالنابتدایی  ةمسود

 .است هگردید

 پالن ییابتدا ةمسود 65%

 ؛گردیده استراتیژیک طرح

یرات تشکیالتی یاما بنابر تغ

 ةو نیز دو بخش از بدن وزارت

و  این وزارت جدا گردیده 

تغییرات در اهداف و 

 هی این وزارت بها فعالیت

دلیل عدم . وجود آمده

تکمیل فیصدی مذکور 

 .باشد می

 ملی کنفرانس در شده تعیین یها فعالیت و اهداف پیگیری و تحقق 10

 .کار

 :گزارش

50% 

ها ی نهادتمامعدم همکاری 

ی ذیدخل در ها ت وزارو 

 .مطروحه پالنطبق  ،هزمین
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  بسیج  آهنگی همبه منظور  8937کنفرانس ملی کار در دهم ثور

 نیا در. ار و کاهش فقر تدویر گردیدملی در راستای ایجاد ک

ی ها سازمانهای دولتی و خصوصی، ی نهاداز تمام ،سنارفنک

مدنی و غیره اشتراک ورزیده بودند؛ درجریان  ة، جامعالمللی بین

به ایجاد کار تمام نهادهای دولتی  دنویپدر  هدشدایکنفرانس 

که تعهدات و  اند هرا وعده سپرد یوخصوصی تعهدات مشخص

 های ینفرانس مذکور به منظور تحقق آن پیگیرک های یپیشبین

ا پیرامون ایجاد کار ه صورت گرفته که خوشبختانه گزارشمنظم 

زایی  ه در تسهیل اشتغالو قوانین ک ها هانفاذ مقرر( استخدام )

اشتغال محور را  های هپروژ ها هو همچنان برنام کنند میکمک 

س از پکه  اند همکاتیب رسمی به این وزارت ارسال نمود ةذریع

رسماً با مقام عالی ریاست جمهوری و شورای  ،اه توحید گزارش

 ،هدشدایمحترم وزیران شریک گردیده و هدایت داده شده تا ارقام 

 .ه و معلومات تدقیق گرددییمحترم احصا ةداربا ا

 یزادنا هاره ییمحترم احصا ةم با ادارهیپ یاه تسشن ،در زمینه 

 .کار است ریزگردیده  واجراآت مقتضی 
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دفاتر سوانح  طرز تضمین معتمدین، طرز ترتیب)بازنگری پنج مقرره 

کارکنان، تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران  ةاز بین رفت

اقلیمی و مزد اضافه کاری  و ساحوی ،قراردادی، امتیاز کار منطقوی

 (.کارکنان که در عین اداره با چند حرفه مصروف کار اند

 :گزارش

طرز ترتیب مجدد دفاتر  ةطرز تضمین معتمدین، مقرر) های همقرر

که در عین  کارکنان، مزد اضافی کار کارکنانی ةرفت سوانح  از بین

امتیاز کار منطقوی ساحوی  ةمقرر ،اداره با چند حرفه مصروف کار اند

 ةمقررکار و  است هآن به اتمام رسید بازنگریکار  ٪833و اقلیمی 

به اتمام  ٪71(تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران  قرار دادی

طی مراحل بعدی آماده و به  جهت تدقیق و یدوز هبرسیده که 

 .خواهد شد هداتسرفوزارت محترم عدلیه 

 

95% 

 

 

 

 

 

عــدم همکـــاری در تـــدویر  

 نتفرگجهت  یشزومآ هاگراک

 هبـ سـایر ادارات   یاه هاگدید

غنامند شدن مقرره به  رطاخ

 دلیل تخنیکی بودن موضوع

رسـیدن مـاه    فـرا و همچنان 

در  شهاکـ مبارک رمضـان و  

ــار و  ــاعات کـ ــربسـ  یرازگـ

مشورتی صـلح بـرای    تسشن

هفته و عدم موجودیـت   یک

 .نقلیه ةواسط



46 

 

از قانون کار و سایر اسناد  دهی آگاهییکروزه  های هبرگزاری برنام 12

ذیربط ادارات دولتی و غیر  مسووالنتقنینی مرتبط به کار برای 

 .دولتی

 :گزارش

ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امور ها ت وزار)تدویر ده جلسه در  -

زنان، اقتصاد، صحت عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات، ریاست 

، ریاست شفاخانه ستوماتولوژی، ها مکروریانعمومی حفظ و مراقبت 

سال  پالنبه اساس  (وزارت معارف و ریاست منابع بشری وزارت کار

با نظر داشت مشکالت موجود در ادارات عملی  8931مالی 

 .است هگردید

70% 

 

فیصدی تعیـین   عدم تکمیل

فـرا رسـیدن     رطاخ هب ،شده

 شهاکـ ماه مبارک رمضان و 

ــار،   ــاعات ک برگــزاری در س

صـلح بـرای    یتمشور تسشن

عـدم موجودیـت    ،یک هفتـه 

نقلیه و عدم همکاری  ةواسط

ریاســـت عمـــومی، عـــدم   

 مسلکی موجودیت کارشناس

 پـالن انجام امور خـارج از   در

   .ترتیب شده
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 :معطل شده یها فعالیت: ب

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 دالیل معطل شدن فعالیت

8. 

 

ی ها فعالیت ةی عامه در بارهد آگاهی ةازی برناماند هرا

 .اقتصادی زنان

 :گزارش

عقد قرارداد میان مقام عالی وزارت و شرکت ارتباطات و 

. انجام یافت 8931عامه در جریان ربع سوم سال  یهد آگاهی

از اعطای قرارداد، شرکت مورد نظر درهمکاری نزدیک با بعد 

برنامة دارای اولویت ملی توانمندسازی  آهنگی همواحد 

عامه، دادخواهی و  دهی آگاهیی عملی ها پالناقتصادی زنان، 

و  آوردها دستتبلیغات پیرامون حقوق اقتصادی زنان و 

ی توانمندسازی اقتصادی زنان را در سطح کشور ها فعالیت

 .است هغاز نمودآ

پروژه توانمند سازی اقتصادی  50%

زنان به اساس تفاهم نامه 

 های هبررسی پروتفولیوی پروژ)

IRTF   یت بانک مامورو

و توافق حکومت ( جهانی

 است هستان تنظیم گردیدافغان

و توافق میان وزارت کار و امور 

 اجتماعی و وزارت مالیه در ربع

به  8931سوم سال مالی 

رم مالیه انتقال وزارت محت

گزارش ربع سوم  ءًابن. است  هدش

و چهارم آن در دسترس این 

 .باشد میوزارت ن

ی ذیدخل در ها ت وزاربرای  های آموزشی کارگاه یزادنا هار .2

مدیریت اطالعات، نظارت و ی جندر، سیستم ها شاخصمورد 

 فیروزکوه  ةپروژ های هشریک ساختن تجارب آموخت و ارزیابی

 :گزارش

ز ا تن 93یک ورکشاپ در کابل به اشتراک  ةانمؤفقازی اند هرا

ی جندر ها تو پالیسی و آمری پالنگان، رؤسای نمایند

 .ادارات تطبیقی برنامه/ ها وزارت

 

 

50% 

 

 

 

 

توانمند سازی اقتصـادی   ةپروژ

زنـان بــه اسـاس تفــاهم نامــه   

 های هبررسی پروتفولیوی پروژ)

IRTF   ــت بانــک  مامورو ی

و توافــق حکومــت   ( جهــانی

 اسـت  هستان تنظیم گردیدانافغ

توافق میان وزارت کـار   رب انب و

 ،و امور اجتماعی و وزارت مالیه

در اوایل ربع چهارم  همانرب نیا

ــالی  ــه وزارت  8931ســال م ب

. است همحترم مالیه انتقال نمود

گــزارش مکمــل آن در   ءًابنــ
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 .باشد میدسترس این وزارت ن

 :شدهای آغاز نها فعالیت: ج

 الیتدالیل عدم آغاز فع عنوان فعالیت شماره

صحت  معتادان زا تن 143ی فنی و حرفوی برای ها آموزش ةارای .8

ی فنی و حرفوی امید در والیت ها آموزشیاب شده در مرکز 

 .کابل

این فعالیت نسبت عدم تعهد وجوه مالی وزارت 

 .است هحذف شد پالنمحترم مالیه از 

 هب دورو هزاتتن از اطفال واجد شرایط  8741جذب  .2

 .دولتی و خصوصی در سطح کشور  های هپرورشگا

تن از اطفال  8741موضوع چگونگی جذب 

دولتی و  های هواجد شرایط در پرورشگا

طح کشور بنابر عدم مشخص خصوصی در س

ی ها بخش یوسمورد نیاز از  ةشدن بودج

مؤرخ ( 1444الی  1449)ذیربط مکتوب شماره 

ی محترم عمومی ها ریاستعنوانی  8931/4/1

شش  پالنی و نظارت وارزیابی از و پالیس پالن

ریاست عمومی  8931دوم سال مالی  ماه

 .است هحذف گردید ها هپرورشگا

تحصیلی برای  ةبورسی 4333زیع عادالنه و به موقع نظارت بر تو .3

 .های خصوصی کشور هاگشنادبه  ها هاطفال شامل در پرورشگا

تحصیلی  ةبوسی 4333یع زموضوع چگونگی تو

ورشگاه، بنابر عدم شامل در پربرای اطفال 

 یوسمورد نیاز از  ةمشخص شدن بودج

 ات 1449)مکتوب شماره  ،ی ذیربطها بخش

ی ها ریاستعنوانی   8931/4/1مؤرخ  (1444

 و پالیسی و نظارت و پالنمحترم عمومی 

شش ماهه دوم سال مالی  پالنارزیابی از 

حذف  ها هریاست عمومی پرورشگا 8931

 .است هگردید
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 ی پیشنهادیها طرحشکالت عمده و م

 ی پیشنهادیها طرح مشکالت عمده شماره

کم شدن تعداد اطفال شامل در )امنیتی  یاه شلاچ 1

از حوادث امنیتی در محالت زیست و  سپ ها  کودکستان

 .(کار مرکز و والیات

 .ستانافغانبر صلح سرتاسری در  تأکید

بدون کارهای عملی  پذیر آسیباقشار  زا ینابیتشپ .والیات کمبود کارمندان اجتماعی در تشکیل مرکز و 2

 ،و هر والیت باشد میکارمندان اجتماعی امکان پذیر ن

سه تا پنج کارمند اجتماعی در تشکیل داشته  مک تسد

طفال در و ا پذیر آسیباقشار  یاه شلاچباشیم تا به 

 . گیردصورت  رسیدگیمعرض خطر 

 یوس های حقوق طفل از عدم رعایت کنوانسیون 3

 .المللی بینی ها سازمانحکومت و 

مؤثریت  ندمآ نایم هب جهت دار دوام آهنگی همایجاد 

 ،ادارات دولتی نایم در امر خدمات برای اطفال کارگر

 .و نهاد جامعه مدنی المللی بینمؤسسات ملی و 

استراتیژی  های هبرای تطبیق برنام دروم ةجدنبود بو 4

 .اطفال در معرض خطر زا محافظت

گانه جدا ةنوگ هب ها نیازمندی هب ربارب، بودجهتخصیص 

 زا ملی کشور در مورد حمایت ةب بودجوچراچدر 

 .پذیر آسیباطفال در معرض خطر و 

با وزارت کار وامور  آهنگی هم رطاخ هبها دونر رب تأکید .با وزارت (اهرنود) هدننک کمک یاهداهن آهنگی همعدم  5

 .اجتماعی

ادارات خصوصی و مؤسسات تولیدی  آهنگی همعدم  6

 .حین مراقبت از جواز کار 

های حکومتی که تفهیم سکتور خصوصی از طریق نهاد

کارمندان دولتی با ایشان همکاری الزم  ةحین مراجع

 .دننمای

کمبود بودجه برای ایجاد، )مالی و بودجوی  یاه شلاچ 7

 (.ها  کودکستانتر  ترمیم و تجهیز بیش

 . 8933برای سال  ،بودجهخاص در  ةتوج

برای اقشار  عدم موجودیت بانک معلوماتی مشخص 8

 .پذیر آسیب

ه دقیق اقشار ییجهت سهولت و دریافت از احصا

 ةمنظور آگاهی بهتر و تشخیص از عرضبه  پذیر آسیب
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چه که در مراحل ابتدایی  پذیر آسیبخدمات به اقشار 

و  ها داهن دایمی از طریق مه هچ و مؤقتور ط هب

نیاز به ثبت وراجستر  ،حمایت گردیدهمؤسسات همکار 

 .باشد میاجعین این بخش حتمی مر

مواد غذایی  تأیید روندبودن  ازارد) آهنگی هم تمشکال 9

ریاست صحت محیطی وزارت  یوس زا ها  کودکستان

مینوی غذایی در تعدادی از  صحت عامه، عدم تطبیق

ی ها  کودکستانکارنظامی، وضعیت خراب  محالت

 .به وزارت معارف تبطمر

کاتی توجه خاص و تدار روندجهت  راه حل برای 

عندالموقع مسولین وزارت محترم صحت عامه را 

 .خواهانیم

عدم موجودیت امکانات کافی غرض انجام مطالعات  10

 .بازارکار

غرض انجام مطالعات  صخشم ةدر اختیار گذاشتن بودج

 .بازارکار

ی مختلف اطفال در ها بخشنبود سروی دقیق در  11

 .پذیر آسیبمعرض خطر و اقشار 

مختلف اطفال در  های یازی سروی دقیق کتگوراند هار

 .معرض خطر در کشور

 و بنیادی برای محافظت مؤثر های هکم رنگ بودن برنام 12

ی ملی و ها سازمانات و مؤسس یوساطفال از  زا

 .المللی بین

 .اتمؤسسملی نظارتی  های هعملی شدن برنام

ارت ریاست نظ نادنمراکنبود امکانات بود و باش برای   13

های رسمی جهت نظارت و خاطر سفر هو ارزیابی ب

ی تطبیقی و ها پالنانکشافی،  های هارزیابی از پروژ

 .اه تحلیل و بررسی گزارش

 نادنمراکدر نظر گرفتن امکانات بود و باش برای  

 .ریاست نظارت و ارزیابی
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 پالنخارج از  ةی تکمیل شدها فعالیت

 پالندالیل عدم شمولیت در  نتایج پالناز خارج  ةعنوان فعالیت تکمیل شد شماره

8. 

 

 

موضوع به اساس هدایت مقام  82تعداد 

که جهت  یمحترم وزارت به شمول قضایای

محترم لوی  ةها از ادار انکشاف بررسی

و  والی و مراجع کشفی مواصلت ورزیدهحارن

ی ربع دوم پالنقضایای غیر  ةقضیه از جمل 9

 81مجموع در  و کار بوده ریز قبالً ،ناورسال 

 3 ،که از جمله کند میقضیه را  احتوا 

 .کار است ریز رگید موضوع 1ضوع نهایی و مو

موضـوع   3تعداد 

ــده و  ــایی شـ نهـ

موضـوع   1تعداد 

 .تحت کار است

 توان نمیرا  پالنکه قضایای خارج از  از این

عرایض و قضایای  زیرا تعداد ؛پیش بینی کرد

را لوی حارنوالی و سایر مراجع  ةارسالی از ادار

بدین . تشخیص نمود توان نمیقبل از قبل 

سی از هدایت مقام محترم وزارت أت ه، بمنظور

 .گیرد مواصلت و مورد بررسی قرار می

2.    یتمام برای دهی آگاهی ةبرنام تدویر 

 مورد در 1 بست ات 2 بست از کارمندان

 8931 مالی سال کاری یها پالن تشریح

 در انفرادی یها پالن ساختار چگونگی و

 ةشد منظور عمومی پالن به مطابقت

 های واحد و مرکز در مربوطه یاه ریاست

 .وزارت دومی

 و اهداف بزرگ  ها هها، برنام پالیسی ةمطالع

 و ستانافغاندولت جمهوری اسالمی 

 ةموجود های هبرنام و اسناد با آن تطابق

 .وزارت

 و برنامه ریزی  پالنس طرح ییبه رهبری ر

ه جمعی، ترتیب طرح کارهای دست

رضاکارانه و حشرهای عمومی به سطح 

کشور و ارسال آن  های یوالیات و ولسوال

وجود پالیسی، 

کاری و  پالن

انکشافی واضح، 

مشخص و 

مبتنی بر نتایج 

به منظور تطبیق 

ی ها فعالیتبهتر 

وزارت و نیل به 

اهداف بزرگ 

ملی، کاهش فقر 

ی و کار بیو 

تقویت سکتور 

مصئونیت 

 .اجتماعی

 

 پالنخواستار یک  ،امور مرتحم ةچون ادار

 است هکاری بسیار مختصر از این وزارت گردید

ی ها فعالیتبر این بود که  تأکیدو همیشه 

بسیار عمده و کلیدی در سطح وزارت را درج 

نموده که مستفیدین آن اشخاص بیرون از 

ی داخلی ها فعالیتما  ،اداره باشند، بنا بر این

 .ننموده ایم پالنریاست خویش را درج آن 
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به دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 

 .   ستانافغاناسالمی 

 پالنو دوم  اول مرحله  ترتیب و تهیه 

 امنیت شورای 8921 قطعنامه ملی عمل

 و کار وزارت به مرتبط متحد ملل سازمان

 منظم یاه زارشگ ةارای و اجتماعی امور

 امور وزارت به مطروحه یها پالن تحقق از

 .خارجه

 ةه مرکزی تهیاگباوخ ر و بازسازیتکمیل اعما .3

 .مسکن 

ــدن   ــراهم شـ فـ

ــ ــوب  ةزمینـ خـ

ــز ــرای  یگدنـ بـ

اطفـال شـامل در   

 . پرورشگاه

 پالنچون موضوعات مندرجه حین ترتیب 

 .است هسال مطرح نگردید

وزارت کار و امور  نایمنامه  تفاهم 21ی امضا .4

 .خصوصی های هاجتماعی و پروشگا

ایجــــــــــــاد  

ــهول ی هـــا تسـ

ــز و  یگدنـــــــ

بــرای   یشــزومآ

بضـاعت   اطفال بی

 .و یتیم

مشخص  پالنچون موضوع قبل از ترتیب 

 .نگردیده بود

از جمله دو دختر  ،اطفال زا تن 83شمولیت  .5

و هشت پسر در پرورشگاه عالوالدین و هفت 

تن دختر و شش تن پسر در  تن از جمله یک

 .خصوصی مرکز های هپرورشگا

 یگدنـــز تــأمین 

ســالم تربیــوی و 

آموزشــی بــرای  

بضـاعت   ال بیاطف

و یتیم که واجـد  

 .شرایط باشند

 .حسب هدایات جداگانه مقام محترم وزارت

 .وزارت محترم اقتصاد یبه اساس تقاضاثبت وراجستر -8 اشتراک درکمیسیون انجوها وزارت اقتصاد .6
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 هزاتات مؤسس

داخلی  ةدش تبث

 .خارجی و
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 1399 شده برای سال مالی پالنعمده  های هبرنام

 

 8933شده برای سال مالی  پالنی ها فعالیتو  ها هن برنامعنوا شماره

وزارت محترم مالیه  ةعواید داده شد پالنبا  یناوخمهراپور عواید در  23م و 27م ةبینی و ترتیب فورم پیش  .8

  .در تفاهم با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

 .یاتهای دومی مرکز و والبه واحد 23فورم ب  ةصدور تخصیصات ذریع  .2

ترمیم  ،، روغنیات وسایط حمل و نقلمطبوع و غیر مطبوع ة، قرطاسیاه قراردادی های هاجرای حوال  .3

  .جات نقدی هبرق و سایر حوال و تعمیرات، مفروشات، محصول آب

کنترول تخصیصات،  91ر م از آمریت بودجه و ثبت به دفت هو ساالن وار ربعتخصیصات ماهوار،  نتفرگ .4

  .ن وزارت محترم مالیهیارفات با ریاست خزامص و تطبیقات

 .آن به وزارت محترم مالیه نداتسرفو  83فورم م  ةذریع ،طور تحویل های هحوال ةتصفی  .5

حقوق متقاعدین ملکی و نظامی در مرکز و والیات  ةجهت تادی 29فورم های ب  ةتقاضای تخصیصات ذریع .6

 .کشور

 درسطح اداری فساد کردن کن ریشه برای وزارت 8933 مالی سال اداری فساد علیه مبارزه عمل پالن طبق .7

 مقام به آن حمایوی ضمایم با مربوطه یها فعالیت تحقق از گزارش ةارای و نموده جدی مبارزه ،ریاست

 .پالن و پالیسی عمومی ریاست و وزارت محترم

  .ی والیتیها ریاست به شکایات، صحت و مصئونیت کارکنان وزارت در واحدهای مرکزی و رسیدگی .8

ی والیتی وزارت و توحید دیتابیس ها ریاستی مرکز، واحدهای دومی و ها ریاستآپدیت دیتابیس کارمندان  .9

 .ها  کودکستان آموزگارانکارمندان و 

تن از طبقه اناث  933تن از طبقه ذکور و  133آموزشی کوتاه مدت و میان مدت برای  های هطرح برنام .10

 دهی آگاهی)ی ها بخشها در  هاگشرورپو  ها  کودکستان آموزگارانظرفیت کاری کارمندان و پیرامون ارتقای 

امور  ةشونت علیه زن، قانون امالک، مقرراز قانون کار، قانون خدمات ملکی، قانون تدارکات، قانون منع خ
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 زاینمورد  های هآزار و اذیت زنان، حقوق طفل و سایر برنام عنم ةذاتی کارکنان خدمات ملکی و مقرر

  .ها ریاست

 

کارمندان واحدهای مرکزی و دومی وزارت در قسمت چگونگی ساختار  یآموزشی برای تمام های هبرنام ةارای .11

دهی از آن و مقامات  ش بق فارمت تعین شده و چگونگی گزاری انفرادی طها پالنی کاری ساالنه و ها پالن

 .باال

دن فساد اداری درسطح وزارت برای ریشه کن کر 8933لی سال ما ،عمل مبارزه علیه فساد اداری پالنطبق  .12

ی مربوطه با ضمایم حمایوی آن به مقام محترم ها فعالیتگزارش از تحقق  ةجدی نموده و ارای ةریاست مبارز

  .پالنوزارت و ریاست عمومی پالیسی و 

مبارزه با آزار و  ةو کمیتبرد سکرتریت کمیسیون عالی و تدویر جلسات منع آزار و اذیت زنان و اطفال  پیش .13

   .اذیت زنان و اطفال درسطح وزارت

 .محیط کاری برای زنان مصئونیتپالیسی  ةطرح مسود .14

کوریا و ترویج فرهنگ  افغانی مورد عالقه برای کارمندان و کارآموزان انستیتوت بکتابه دسترس گذاشتن  .15

  .مطالعه

هیئت رهبری ی مقام محترم وزارت و ها فعالیتالعاده، عاجل از  قکار و اجتماع و جراید فو ةنوشتن جرید  .16

 .العاده های فوق المللی  و سایر برنامه های ملی، مذهبی و بینروز  وزارت به مناسبت

کاری ی مرکزی وزارت جهت سهولت در روندها ریاست یدر معرض دید از تمام ییرهنما ةایجاد یک نقش .17

 .مراجعین

  .کمپیوتری واحدهای دومی و والیتی ةای شبکه تجهیز سیستم .18

 .ی مرکزی و والیتی وزارتها ریاستدر  GRPسازی سیستم خدمات  یینها .19

 .انستالیشن کنفرانس ویدیویی در واحدهای والیتی مربوطه وزارت روندتطبیق کامل  .20

 .کترونیکی در سطح وزارتال داری حکومتتطبیق بهتر سیستم  .21

 .چمن حضوری  کودکستانبرق مرکز وزارت و فعال سازی سیستم برق تقویت برج  .22
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 .هند افغانی فنی و حرفوی ها آموزشترمیم و بازسازی مرکز  .23

 .ی فنی و حرفوی کمپ امیدها آموزشمیدان فوتبال و والیبال در مرکز  ثادحا .24

 .محل زیست  کودکستانباب  83حفر چاه عمیق برای  .25

 و ن حضوری، نمبر یک خیرخانه، ستارهخوشحال مینه، وزیر آباد، چم)ی ها  کودکستانترمیم و بازسازی  .26

 .(الفتح

اق کار برای نجارها، فلز کاران و ایرکندیشن کار در مرکز ت، مسجد و یک باب ا کودکستاناعمار یک باب  .27

 .وزارت

  .نصب سیستم آالت ضد حریق و آالرم در مرکز وزارت .28

  .استندرد و یک باب ورکشاپ مجهز ییر شواعمار یک باب موت .29

س مودل سال و یک عراده واسطه مازدا کرین های  ةعراده واسط 83عراده وسایط نوع کروال،  83خریداری  .30

 .دار

 .های دومی وزارتمرکز و واحد ةایجاد یک محیط سبز در محوط .31

 ةمطروح پالنبا  یناوخمهخدماتی در ی امور اداری و ها نیازمندیجامع طبق  پالنطرح  و ترتیب یک  .32

 .8933وزارت برای سال مالی 

 . و امور اجتماعی وزارت کار هب ی مربوطها تمراقبت از حفظ و نگهداری  ملکی .33

 .ی مرکز و واحدهای دومی وزارتها ساختمانمالی  ترمیم و رنگ  .34

وزارت  ةمطروح پالندر مطابقت با ی امور اداری و خدماتی ها نیازمندیجامع طبق  پالنطرح  و ترتیب یک  .35

 .8933برای سال مالی 

 .ها  کودکستانو  ها هقرار داد مواد اعاشوی برای پرورشگا .36

 یاه شلاچواحدهای مرکزی و دومی وزارت غرض مرفوع ساختن  زایناجناس مورد  ةخریداری و تهی .37

 .کارمندان اداره
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ی فنی و ها آموزشو مرکز ( کمپ فنکس)ی و حرفوی امید ی فنها آموزشقرار داد مواد غذایی برای مرکز  .38

 .کوریا -افغانحرفوی انستیتوت 

 .در مرکز و واحد های دومی وزارت زاینقرار داد انترنیت مورد  .39

و  کاشوپهای دومی وزارت، زمستانی اجیران مرکز و واحد کاسوپبهاری،  کاشوپقرار داد خریداری بوت،  .40

 .ها هریاست عمومی پرورشگا نادرگاش زاین مورد یتشادهب رازبا

 پالنانکشاف و اصالح امور تدارکاتی ریاست تهیه و تدارکات جهت تسهیل بهتر روند تدارکاتی وزارت طبق  .41

 .تدارکات ملی ةادار ةمطروح

 .ها و تطبیق آن با رعایت قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوطهطی مراحل به موقع عقد قرار داد .42

 رعایت قوانین، مقررات و کنترول از روند سیستم دیتابیس و آرشیف تدارکاتی جامع ایجاد شده با  .43

 مربوطه (های طرزالعمل) اه هویشراک

توحید  ،ها هراپور پیشرفت پروژ گردآوریدهی تدارکاتی به منظور  ایجاد و انکشاف سیستم منظم گزارش .44

ز آن به مقام محترم وزارت و گزارش منظم ا ةارایانکشافی وزارت و  های هشده از پروژ گردآوری یاه گزارش

 .تدارکات ملی کشور ةادار

سریع تبه منظورتدارکاتی  پالنحصول اطمینان از موجودیت بودجه و منابع مالی برای انواع تدارک شامل  .45

 .ها هتطبیقی پروژ پالن ةروند تدارکات طبق زمان معین

 .قراردادها روند نایاپ اتها از آغاز مدیریت و کنترول بهتر از تطبیق قرارداد  .45

 

  وهابعبدالناصر 

 اه آمر تحلیل، توحید و بررسی گزارش

0704698865 

 Wahabnasir27@hotmail.com

mailto:Wahabnasir27@hotmail.com
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 ضمایم

 (یافغانبه ) 1398 مالیعواید  سال (: 1)ضمیمۀ شماره 

 منابع عایداتی شماره
 

 دنمبر کو
بینی  مبلغ عواید پیش

 یافغان شده به

دست  هعواید خالص ب

 یافغانآمده به 

 کاهش عواید/فیصدی ازدیاد

 کاهش ازدیاد

 . . . . 89831 دولتی یاه نة دکاکرای 8

 . . . 415,430.95 89281 فروش اقالم منقول 2

 . . . 117,807.10 89233 فروش اسناد بهادار 9

 ة اطفال بهفیس داخل 4

 ها  کودکستان

89931 23,791,586.84 17,274,158 . 27% 

 %1.265 . 6,608,950 6,693,640.17 89929 ها افغانجواز کار  1

فیس جواز کار اتباع خارجی  1

 ستانافغانمقیم 

89921 134,719,341.86 100,630,000 . 25.304% 

افراد و  –( مجازات) ها هجریم 7

 حقوقی یاه شخصیت

89133 53,269.22 24,533 . 53.90% 

 %94.042 . 652,096 10,946,676.91 84339 عواید متفرقه 1

  %17.7425 5,252,730 4,461,184.05 84331بازپرداخت معاشات و مصارفات  3
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 های گذشته سال

پیش پرداخت تقاعد و  ةسهمی 83

 رتبوی کارمندان دولت

87833 . 998,599,012 . . 

پرداخت تقاعد و رتبوی  ةسهمی 88

 دان دولتکارمن

87828 . . . . 

سهمیه تقاعد کارمندان سکتور  82

 امنیتی

87838 . 328,786,616 . . 

 . . 1,058,476 . 87832 تقاعد ةعواید خزین 89

 های قبلی لانتقال عواید از سا 84

 (باقیات)

84332 . 2,066,797 . . 

 .  .  1,460,953,388 181,198,937.1   یافغانمجموع عواید به 
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 1931لیعادی و انکشافی سال ما ۀ؛ بودج(2)میمه شماره ض

یافغانبودجه به میلیون   

انکشافی ۀبودج 2 عادی ۀبودج 1   2+1 منظور شده  ۀدجمجموع بو 

1931لی سال ما  

دادعابه  1,796,388,274  1,405,609,150  390,779,124  

 و نود ملیون سه صد

و هفتاد نه هزار  صد و هفت 

و بیسـت و چهـار    صد و یک
 .یغاناف

 و چهارصد یک ملیارد 

و شوش   لیوون یو پنج م 

  و نه هزار و یکصد صد

 یافغانو پنجاه 

صد و هفت یک ملیارد   

لیونیو شش م و نود   

  و هشتاد و سه صد 

 و دو و هشت هزار

و چهار  صدوهفتاد

.یافغان  

اه هژاوبه   

مالی به مبلغ و فیصد لاس به اساس هجف بودمصر  

انکشافی ه  مصرف بودج  عادی ه  بودج /مصرف   مصرف بودجه 
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ه فیصدب   به مبلغ به فیصد به مبلغ 

 90.46% 353,485,475 95.06% 1,336,259,900 
مارقابه   

 لیونیسه م و و پنجاه سه صد  

و پتن    و هشتااد  و چهار صد

و  و هفاتاد  چهار صد  و هزار

 .یافغانپن  

 و سی و و سه صد لیاردییک م 

پنجاه   و صد و دو شش ملیون

 .ی افغانصد  نه و  نه هزار

اه هژاوبه   

 

 

 

 کار و امور اجاماعی وزارت 1931تشکیل سال ؛ (3)ضمیمه شماره 

 

 مالحظات

تعداد 

ی ها شرکت

 مختلط

 ها تعداد تصدی

تعداد 

 های ینمایندگ

 خارجی 

تعداد 

 های ینمایندگ

 والیتی

تعداد 

 ها تمشاوری

ی ها ریاستتعداد 

2و 8بست  مرکزی  

تعداد 

ها تمعینی  

 

    99 4 91 9 

تشکیل 

سال 

8931 
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 مرکزی بخش کارکنان

یل تشک

منظور 

ةشد

1931 

ین و مامور

 اساادان

 

 اجیران

 

 نظامیان

 

 مجموع

  کارکنان مرکزی

 

 مجموع

  کارکنان والیای

 

 مجموع

 

 

 

اصل 

 تشکیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نظامی اجیر مامور نظامی اجیر اسااد /مامور

 

2622 790  

 

 

1862 597  
3412 2459 

 
 

 موجود

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 نظامی اجیر مامور  نظامی اجیر مامور
 نظامی  

    

  

  

 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

5
7
0

 2
0
5
2

 

3
4
1

 4
4
9

   

3
4
1
2

 

7
6
2

 1
0
9
9

 

4
2
4

 1
7
3

   

2
4
5
9
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  خارجی های یکارکنان نمایندگ

 

 مجموع  

  رتب   کارکنان شامل

 مجموع

 

 

 

 والیات  مرکز    نظامی اجیر مامور   
 

   3412 2459  

 5871 

 والیات مرکز  نظامی    اجیر  مامور

م   

ر

 د

م زن

ر

 د

  زن

 

 

 مرد

 

 

 زن

 

 

 مرد

 

 زن

 

 

 مرد

 

 

 زن

  مجموع

 مرد

 

 

 زن

 

 

 مرد

 

 

 زن

 مجموع

1
3
3
3

 3
1
5
1

 

7
6
5

 6
2
2

   5
8
7
1

 

9
1
1

 2
5
0
1

 1
1
8
7

 1
2
7

2
 5

8
7
1

     

 

 

 

 


