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طرح یک پالن استراتیژیک
، A-SDGsوزارت مبتنی بر  (۱۳۹۹-۱۴۰۱)نهائی سازی تدوین پالن استراتیژیک 

ANPDF و NPPsوسایر اجندها و برنامه های بزرگ ملی و بین المللی .
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان
تعداد پالن های استراتیژیک نهائی 

شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

40%20%20%20%

 تعیین و تعریف اهداف 
استراتیژیک وزارت مبتنی 

بر پاسخگو بودن به نیازمندی 
های موجود بازار کار و 

جامعه کشور

ایجاد یک دیتابیس۲
ایجاد دیتابیس جامع بمنظور ساده سازی پروسه سفرها، عقد پروتوکول ها، تفاهمنامه 

.ها، موافقتنامه ها جهت حفظ و نگهداری اسناد مهم اداره و دستیابی بموقع به آن
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی
تعداد دیتابیس های ایجاد شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

ریاست ارتباط 
خارجه و ریاست 
عمومی پالیسی و 

پالن

25%25%25%25%
ساده سازی پروسه ها جهت 
حفظ و نگهداری اسناد مهم 
اداره و دستیابی بموقع به آن

۳

طرح یک پالن عمل مبارزه 

علیه فساد اداری و ارایه چهار 

گزارش

 و ۱۳۹۹طرح، تحلیل و توحید پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری برای سال مالی 

 و ارایه گزارشات ازچگونگی تطبیق  پالن متذکره به سکرتریت ویژه مبارزه ۱۴۰۰

.ا. ا. علیه فساد اداری مقام عالی ریاست ج

منابع بشری
تعداد پالن های طرح شده و تعداد 

گزارشات ارایه شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹

ریاست طرح پالن و 
برنامه ریزی  و 
ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

25%25%25%25%

وجود راه کار واضح به 
منظور مبارزه علیه فساد 

اداری و ارایه گزارش جامع 
از تحقق آن به مقام عالی 

ریاست جمهوری

تدوین دو طرح۴

تدوین طرح سروی اطفال با کار شاقه و ارایه برنامه های آموزشی فنی و حرفوی - ۱

.برای اطفال آسیب پذیر

.تدوین طرح برنامه آموزشی فنی و حرفوی دستکول دوزی برای زنان- ۲

تطبیق مفاهیم بودجه سازی و پالنگذاری پاسخگو به جندر در وزارت و جندرایز - ۳

.نمودن بودجه عادی، انکشافی و پالن های وزارت کار و امور اجتماعی

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد طرح های ترتیب شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 سنبله ۳۰

۱۳۹۹

مقام وزارت و 
ریاست طرح پالن و 

برنامه ریزی

مقام محترم 
وزارت، اداره 

محترم امور، دفتر 
بانوی اول، 

معینیت مالی و 
اداری

 سنبله ۳۰
۱۳۹۹

30%30%40%

تامین و رعایت تساوی جندر، 
حصول اطمینان از پاسخگو 

بودن بودجه به جندر و 
افزایش سهم و حضور زنان 

در تمام ساحات وزارت

۵
ایجاد یک بانک معلومات 

آموزش های فنی و حرفوی

 والیت جهت تشخیص تعداد ۳۴جمع آوری معلومات آموزشهای فنی و حرفوی از 

.آموزگاران، کارآموزان و مراکز آموزش های فنی و حرفوی دولتی و خصوصی
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان
تعداد آمار و ارقام جمع آوری شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

وجود آمار و ارقام دقیق و 
دست آور جهت تشخیص 

تعداد آموزگاران، کارآموزان 
و مراکز آموزش های فنی و 

حرفوی و اتخاذ تصامیم 
درست حین تدوین پالیسی ها

۶
 یک ۱۰۰۰تصدیق دهی برای 

هزار تن از کار آموزان

 یک هزار تن از کار آموزان نیمه رسمی ۱۰۰۰ارزیابی و تصدیق دهی برای 

آموزش های فنی و حرفوی
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد کار آموزان ارزیابی و تصدیق 

شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

اعتباردهی اسناد کارآموزان 
آموزش های فنی و حرفوی

طرح یک طرز العمل۷
نهائی سازی و تصویب طرزالعمل کمیسیون مؤقت آموزشهای فنی و حرفوی به کمک 

.ادارات ذیربط
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد طرزالعمل های نهائی شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
تعیین و تشخیص فعالیت ها و 

وظایف کمیسیون ایجاد شده

۸
 ۱۴ تن در ۵۰۰۰آموزش 

والیت

 تن از کار آموزان و تمرکز بیشتر بر ۵۰۰۰ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای 

کابل، بلخ، پروان، ) والیت کشور ۱۴عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی در 

بامیان، هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، کنر، لغمان، نورستان، ننگرهار،  بغالن و 

 خارج از بودجه دولت IOMاز طریق پروژهای سالم، کانسورشیم و  (هرات

.افغانستان

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد کار آموزان آموزش داده شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

مسلکی سازی افراد جامعه 
طبق نیاز بازار کار در سطح 

کشور

۹
 ۳۴ تن در ۷۳۶۰آموزش 

والیت

 تن از افراد ۷۳۶۰ارایه آموزش های فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای 

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

سرپرست، افرادی که از کشت قاچاق مواد مخدر دست برمیدارند، معتادین صحت 

از طریق مراکز آموزش  (یاب شده و مخالفین حکومت که به پروسه صلح میپیوندند

های فنی و حرفوی دولتی و غیر دولتی در سطح کشور از بودجه انکشافی اختیاری 

.دولت تحت برنامه ملی انکشاف مهارتها

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد کارآموزان آموزش داده شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

مسلکی سازی افراد جامعه 
طبق نیاز بازار کار در سطح 

کشور

                                      ۱۳۹۹                                                              پــــــــالن کــــــــاری ســــــــال مـــــالـــــی 

                               وزارت کــــــــار و امــــــــــــور اجـــــــــتماعـــی           

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

مقام محترم 
وزارت، ریاست 

های ذیدخل 
وزارت کار و 
امور اجتماعی، 
وزارتخانه های 
ذیدخل، همکاران 
انکشافی ملی و 

بین المللی

ریاست عمومی 
انکشاف مهارتها

مقام محترم 
وزارت، وزارت 

محترم مالیه، 
معینیت مالی و 

اداری و نهاد های 
تطبیقی

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

رشد و ترویج کار 

شایسته برای همه 

از طریق انکشاف 

بازار موثر کار

 تقویت چارچوب 

پالیسی و 

پالنگذاری در 

وزارت، حکومت 

داری خوب و 

افزایش میزان 

شفافیت، حساب 

دهی و تامین 

هماهنگی با ادارات 

ملی و بین المللی 

.ذیدخل



 شهر بزرگ کشور۷سروی ۱۰
کابل، هرات، ننگرهار، کندز، ) شهر بزرگ کشور ۷سروی کارگران روزمزد در 

.(بلخ، کندهار و پکتیا
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان
تعداد سروی های انجام شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 جوزا ۳۰
۱۳۹۹

50%50%

وجود آمار و ارقام دقیق و 
مشخص کارگران روزمزد 

در سطح کشور و رسیده گی 
به مشکالت و چالش های آنها

وصل یک سیستم۱۱
با وزارتخانه های معارف،  (LMIS)وصل سیستم مرکزی معلومات بازار کار 

.تحصیالت عالی، اداره ملی احصائیه ومعلومات و اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد سیستم های وصل شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
ایجاد هماهنگی بهتر بین 

ادارات همکار جهت کسب 
معلومات بازار کار

۱۲
 قطعه جواز ۲۰۰۰۰توزیع 

کار برای کارکنان داخلی

بیست هزار قطعه جوازکاربــرای کارکنان دولتی، غیر دولتی و   (۲۰۰۰۰)صدور 

موسسات خصوصی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز
 منابع تخنیکی و 

زمان
تعداد جواز کار صادر شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

تنظیم بهتر مارکیت کار 
کشور،  ساده سازی پروسه 
توزیع جواز کار و افزایش 

سطح عواید کشور

استندرد سازی یک آرشیف۱۳

 استندرد سازی و دیجیتالیز نمودن آرشیف ریاست عمومی قوای بشری با امکانات 

پیشرفته تکنالوژیک جهت حفظ و نگهداری اسناد آرشیف شده و اسناد که جدیداً جمع 

.آوری میگردد

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد آرشیف های استندرد و 
دیجیتالیز شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
حفظ و نگهداری اسناد 

کارمندان دولتی با امکانات 
پیشرفته

۱۴
 قطعه جواز ۱۰۰۶۱توزیع 

کار برای اتباع خارجی

به حروف ده هزار و شصت و یک قطعه جوازکار بــرای  (۱۰۰۶۱) توزیع حدود 

.اتباع خارجی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز
 منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد جوازهای کار توزیع شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
تنظیم بهتر امور کارکنان 

اتباع خارجی در سطح کشور

۱۵

 (۱۶۰)مراقبت و رهنمائی 

اداره دولتی،  خصوصی و 

موسسات

اداره دولتی،  خصوصی و موسسات تولیدی جهت  (۱۶۰)مراقبت و رهنمائی 

.استخدام اتباع خارجی مطابق به قانون و مقررات کشور
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان
تعداد ادارات، مؤسسات و شرکت 

های خصوصی رهنمایی شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

تنظیم بهتر مارکیت کار و 
تطبیق بهتر قانون ملی کار 

در سطح کشور

۱۶

بررسي از چگونگي تطبیق و 

رعایت اسناد تقنیني مرتبط به 

 نهاد تولیدی، ۲۰کار در 

دولتی، و غیر دولتی در سطح 

کشور

 

اداره  (۴)مؤسسه غیر دولتی،  (۱۲)مؤسسه تولیدی،  (۴) تفتیش و رهنمایی کار در 

. والیت کشور۳دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در 
 منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد مؤسسات تولیدی، دولتی و 
غیر دولتی تفتیش و رهنمائی شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

ریاست تفتیش کار 
ریاست عمومی تقنین 
و بهبود شرایط کار

مقام وزارت، 
موسسات تولیدی 

و ساختمانی، 
ادارات دولتی و 
غیر دولتی مرکز 

و والیات

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

آگاهی دهی ادارات از 
رهنمود های حفاظت از 

خطرات کار و تخنیک ایمنی 
کار و تطبیق درست قانون کار

۱۷
بازنگری پنج مقرره و طرح 

دو مقرره جدید

مسئولیت مالی کارکنان، معیار های عمده حفاظت کار و طرق  )بازنگری مقرره های 

و نیز طرح مقرره  (عمل ایمینی، نحوه تشویق کارکنان قراردادی و مقرره کار شبانه

.(رضا کاران و مقرره حالت انتظار با معاش و بدون معاش کارکنان)های جدید 

تعداد مقرره های بازنگری شدهمنابع تخنیکی و زمان
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

ایجاد سهولت های کاری و 
قانونمند برای کارکنان ادارات

 تفاهمنامه۲۰مطالعه ۱۸
 تفاهمنامه در ۲۰مطالعه و تدقیق سند تفاهمنامه و ابراز نظریات حقوقی در مورد 

.روشنائي قانون کار و اسناد تقنینی مرتبط به کار
منابع تخنیکی و زمان

تعداد تفاهمنامه های تدقیق و 
بازنگری شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
تقویت و تامین هماهنگی و 

ارتباطات با نهاد های ملی و 
بین المللی

 مشوره حقوقی۳۵۰ارایه ۱۹
 مشوره حقوقی و قانونی در مطابقت با قانون کار و سایر اسناد تقنینی ۳۵۰ارایه 

.مرتبط به کار به ادارات دولتی، غیر دولتی و متقاضیان انفرادی
تعداد مشوره های حقوقی ارایه شدهمنابع تخنیکی و زمان

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
آگاهی کارکنان از مسئولیت 

های کاری؛ حقوق و 
امتیازات ایشان در برابر کار

وزارت معارف، 
تحصیالت عالی، 
اداره احصائیه و 

سایر ادارات 
همکار

 قوس ۳۰
۱۳۹۸

کارکنان و ادارات 
متقاضی، اتحادیه 
های کارگران و 

کارفرمایان، 
وزارت عدلیه و 
سایر ادارات 

ذیدخل

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

ریاست تنظیم امور 
کار ریاست عمومی 

قوای بشری

ریاست توزیع جواز 
کار اتباع خارجی  

ریاست عمومی قوای 
بشری

وزارت تجارت و 
صنایع، تمام 

ادارات دولتی و 
موسسات داخلی

وزارت محترم 
امور داخله، 

ریاست محترم 
عمومی امنیت 
ملی، موسسات 

دولتی و 
خصوصی 

استخدام کننده 
اتباع خارجی

ریاست مطالعه بازار 
کار ریاست عمومی 

قوای بشری

ریاست حقوق 
ریاست عـــــمومی 

تقنین و بهبود شرایط 
کار

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

رشد و ترویج کار 

شایسته برای همه 

از طریق انکشاف 

بازار موثر کار

 قوس ۳۰
۱۳۹۹



۲۰
 تن ۱۴۰۰حمایت و تشخیص 

از خانواده آسیب پذیر

 خانواده آسیب پذیر، زنان بیوه و خود ۷۰۰تحت پوشش قرار دادن و حمایت از 

 تن از اشخاص و خانواده های مورد مستحق و واجد ۷۰۰سرپرست و تشخیص 

.شرایط طبق پالن مطروحه ریاست

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد خانواده های حمایت شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

کاهش نسبی فقر وحمایت از 
فامیل های فقیر، آسیب پذیر 

واطفال زیر سن ده سال 
درسطح درکشور

تسوید دو طرح حمایوی۲۱
تسوید دو طرح حمایوی جامع و موثر برای خانم ها و خانواده های فقیر و بی 

.بضاعت جهت رسیدگی به مشکالت ایشان
 منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد طرح های تسوید شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه از طریق تقویت 

چارچوب های حقوقی امور 
اجتماعی بخصوص برای 

زنان

۲۲
طرح دو مقرره و یک 

طرزالعمل

طرح و تهیه مقرره تثبیت بی بضاعتی، مقرره طرز فعالیت، مراقبت، نظارت و 

گزارش دهی موسسات و طرزالعمل توزیع جواز به موسسات عرضه کننده طبق 

.قانون حمایت اجتماعی مجموعاً سه سند میباشد

منابع تخنیکی و زمان
تعداد مقرره ها و طرزالعمل های 

طرح شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

تقویت چارچوب حقوقی امور 
اجتماعی

برگزاری کنفرانس مصونیت اجتماعیبرگزاری یک کنفرانس۲۳
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد کنفرانس های برگزار شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

ایجاد گفتمان و بسیج ملی در 
راستای حمایت و تقویت 

مصئونیت اجتماعی در سطح 
کشور

ایجاد یک کمیته۲۴

ایجاد کمیته همکار از ارگان های ذیدخل جهت شناسائی کارکنان و اجیران معتاد به 

 معتاد صحت یاب شده به مراکز آموزشهای فنی و حرفوی ۲۰۰مواد مخدر و معرفی 

جهت مسلکی سازی آنها در جامعه

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد کمیته های ایجاد شده و تعداد 
معتادین آموزش دیده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

ادغام مجدد معتادین به جامعه 
و اشتغالزایی از طریق ارایه 

آموزش های فنی و حرفوی و 
مسلکی سازی آنها

۲۵

 شبکه محافظت ۱۵۰حمایت از 

 ۳۵۰۰اطفال و رسیده گی به 

 والیت۳۴قضیه اطفال در 

 قضیه اطفال جهت  ۳۵۰۰ شبکه محافظت اطفال، رسیدگی به ۱۵۰حمایت دوامدار 

 ۳۴بررسی و انکشاف فعالیت های شبکه در سطح ولسوالی های قابل دسترس در 

والیت به همکاری مالی یونسف

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد شبکه های تحت حمایت قرار 
داده شده و تعداد قضایای رسیده گی 

شده اطفال

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
تقویت و گسترش حمایت   

اطفال در معرض خطر

۲۶
 تن از ۶۰۰۰آگاهی دهی برای 

افراد در سطح کشور

آگاهی دهی از حقوق محافظت اطفال توسط مباحثات اجتماعی از طریق شبکه های 

 تن از افراد در سطح کشور به همکاری یونسیف۶۰۰۰محافظتی اطفال برای 
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد افراد اگاهی داده شده و تعداد 

مباحثات اجتماعی تدویر شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

گسترش اگاهی جمعی از 
حقوق اطفال در سطح کشور

۲۷

توسعه و تطبیق عملکرد 

گروپ هماهنگی ملی 

(NACG)  در پنج مورد طی

 جلسه۱۲

کارشاقه  )در پنج مورد  (NACG) توسعه و تطبیق عملکرد گروپ هماهنگی ملی 

در  (اطفال، آزار و اذیت جنسی، خشونت در مکاتب، قاچاق اطفال و ازدواج اطفال

سطح کشور وبرگزاری جلسات ماهوار به همکاری تخنیکی سازمان کشورهای 

(SAARC)جنوب آسیا 

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد گروپ های هماهنگی ملی 
توسعه داده شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
رشد سطح آگاهی جامعه از 
چگونگی برخورد با اطفال

۲۸
 سیستم ملی ۹طرح و انکشاف 

محافظت اطفال

تدوین پالیسی ملی محافظت )طرح و انکشاف سیستم ملی محافظت اطفال از طریق 

اطفال، انکشاف استراتیژی ملی محافظت اطفال، تقویت دیتابیس ملی محافظت اطفال، 

انکشاف معیارهای ملی محافظت اطفال، ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست محافظت 

(اطفال، تدوین طرزالعمل ها، مقرره ها، لوایح و استندرد های ملی محافظت اطفال

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد طرح های انکشاف داده شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

انکشاف سیستم ملی محافظتی 
اطفال در سطح کشور

۲۹
 تن ۴۰۰۰آگاهی دهی برای 

 والیت۸در 

آگاهی عامه از قانون حمایت حقوق طفل و کار شاقۀ اطفال در هشت والیت کشور از 

 بیلبورد و اشتهارات در ساحات قابل دید شهر های والیات نصب و آگاهی ۲۰طریق 

 والیت کشور۸ تن در ۴۰۰۰دهی برای 

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد افراد اگاهی داده شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

آگاهی دهی عامه از قانون 
حمایت حقوق طفل و کار 

شاقه اطفال

۳۰

 اداره ۷۵ایجاد همآهنگی میان 

و تحت حمایت قرار دادن 

 تن از اطفال معروض ۲۷۰۰

به خطر

 طفل مصروف کار ۲۰۰تطبیق معیار های محافظتی اطفال به منظور حمایت از 

 اداره که در بخش ۷۵ طفل قربانی خشونت ها و ایجاد همآهنگی میان ۲۵۰۰شاقه، 

اطفال فعالیت دارند

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد اطفال حمایت شده و تعداد 
ادارات هماهنگ شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
انکشاف معیارات محافظتی 

اطفال جهت رسیده گی به 
مشکالت آنها در سطح کشور

(ننگرهار، بامیان و بلخ)ایجاد سه مرکز حمایوی اطفال در سه زون بزرگ کشورایجاد سه مرکز حمایوی۳۱
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد مراکز ایجاد شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

افزایش تعداد مراکز حمایوی 
اطفال در سطح کشور و 

حصول اطمینان از عرضه 
خدمات به اطفال آسیب پذیر

ریاست حمایت از 
اطفال

مجموعه از 
ادارات دولتی و 
غیر دولتی که در 
رابطه به اطفال 

کار میکنند

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

وزارت معارف، 
وزارت امور 
داخله، ستره 
محکمه، لوی 

حارنوالی، ریاست 
عمومی 

پرورشگاه ها و 
سایر ادارات 

ذیدخل

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

ریاست  تنظیم و 
تامینات اجتماعی

تقویت شبکه 

خدمات مراقبت 

اجتماعی به منظور 

تامین مصئونیت 

اطفال، زنان بیوه و 

خود سرپرست، 

معتادین صحت یاب 

شده، نو جوانان، 

کهن ساالن، و 

بهبود مشارکت 

اجتماعی آنها



۳۲

 (۱۱۰۰۰)آموزش و پرورش

یازده هزار تن اطفال شامل در 

پرورشگاه های دولتی و 

.خصوصی در سطح کشور

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

یازده هزار تن اطفال شامل در پرورشگاه های دولتی و  (۱۱۰۰۰)کفایی برای 

.خصوصی در سطح کشور

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد اطفال تحت آموزش و پرورش 
قرار گرفته شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

حفظ نگهداری درست از 
اطفال بی سرپرست و تحت 

آموزش و پرورش قراردادن 
آنها در سطح کشور

۳۳

کنترول و ارزیابی کلی 

 باب پرورشگاه ۱۰وضعیت 

 باب ۲۰های دولتی و 

.پرورشگاه های خصوصی

 باب پرورشگاه ۲۰ باب پرورشگاه های دولتی و ۱۰کنترول و ارزیابی کلی وضعیت 

های خصوصی در سطح کشور بطور منظم و دوامدار جهت تهیه و ارایه گزارش 

.جامع و راه حل مطلوب در زمینه آن به مقامات صالحه

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد پرورشگاه های کنترول و 
ارزیابی شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
رسیده گی به مشکالت و 

تنظیم بهتر امور پرورشگاه ها

۳۴
 باب تعمیر ۱۰اعمار 

 والیت۱۰پرورشگاه در 

 باب تعمیر ۱۰ایجاد هماهنگی مبنی بر گذاشتن سنگ تهداب و تطبیق پروژه اعمار 

بامیان، بغالن، تخار، فاریاب، پنجشیر، ارزگان، غزنی، میدان )پرورشگاه در والیات 

در همکاری با وزارت شهر سازی و اراضی از بودجه  (وردک، ننگرهار و لغمان

.انکشافی دولت افغانستان

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد پرورشگاه های ایجاد شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

افزایش تعداد پرورشگاه ها 
معیاری و استندرد در سطح 

کشور

۳۵
 3تطبیق ریفورم تشکیالتی در 

ریاست پرورشگاه ها

تطبیق ریفورم تشکیالتی، تقویت مدیریت مالی و اداری و تطبیق درست مینوی غذایی 

طبق معیارات تعین شده ریاست عمومی پرورشگاه ها
منابع تخنیکی و زمان

تعداد بست ها و ریاست های که 
ریفورم تشکیالتی در آن تطبیق شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
ایجاد اصالحات در تشکیل 
ریاست ع پرورشگاه ها و 

بهبود عرضه خدمات به ایتام

۳۶
طرح و ایجاد سیستم 

 والیت۳۴بایومتریک در 

طرح و ایجاد سیستم بایومتریک اطفال شامل در پرورشگاه ها والیات جهت مدیریت 

بهتر آنها
 منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
سیستم بایومتریک طرح شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
داشتن آمار و ارقام دقیق از 

اطفال شامل در پرورشگاه ها

تنظیم یک یونیفورم مشخص برای مربیان و کارکنان خدماتی پرورشگاه های والیاتتنظیم یک یونیفورم مشخص۳۷
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
یونیفورم مشخص تنظیم شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
داشتن یک یونیفورم مشخص 

برای اطفال شامل در 
پرورشگاه ها

۳۸

افتتاح حسابات بانکی برای 

 یازده هزار تن از 11000

اطفال شامل در پرورشگاه ها 

در سطح کشور

یازده هزار تن از اطفال شامل در ۱۱۰۰۰افتتاح حسابات بانکی در بانک ملی برای 

.پرورشگاه ها در سطح کشور 
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان
تعداد حسابات بانکی افتتاح شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
شفافیت و مهیا نمودن سهولت 

ها برای اطفال شامل در 
پرورشگاه ها

۳۹
 باب ۲۵استندرد سازی 

کودکستان

باب کودکستان  (۲۰)باب کودکستانهای محل زیست و بیست  (۵)استندرد سازی پنج 

.محل کار به شکل معیاری
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد کودکستان های استندرد سازی 

شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

فراهم سازی بهتر امور 
آموزش و پرورش اطفال 

شامل در کودکستان ها

۴۰

 کودکستان و ۲۶۱سروی 

 ۳۷۸احصائیه گیری 

کودکستان دولتی و خصوصی

 باب کودکستان محل زیست و محل کار و احصائیه گیری ۲۶۱سروی، کنترول  از 

. باب کودکستان دولتی و خصوصی در سطح کشور۳۷۸
 منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد کودکستان های سروی، 
کنترول و احصائیه گیری شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

وجود آمار و ارقام دقیق و 
مشخص و رسیده گی به 
مشکالت و چالش های 

کودکستان ها

تدوین دو جلد نصاب درسی۴۱
تدوین دو جلد نصاب درسی تحت عنوان رشد شخصیت کودکان از دید گاه اسالم و 

.جمناستیک صبحانه جهت دسترسی معلمان کودکستان ها به کتاب های نوین تدریسی
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد نصاب درسی تدوین شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
استندرد سازی و انکشاف 
نصاب تدریسی و تربیتی 

اطفال

۴۲
 تن از ۱۰۰۰مسلکی سازی 

کارمندان کودکستان ها

 تن از معلمین، مدیران، کارمندان و ۱۰۰۰ارتقای سطح دانش و مهارت های مسلکی 

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

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

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد کارمندان آموزش دیده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

ارتقای ظرفیت و مسلکی 
سازی معلمین و کارمندان 

کودکستانها

.طرح مسوده پالیسی مصئونیت محیط کاری برای زنانطرح یک مسوده پالیسی۴۳
 منابع تخنیکی و 

زمان
تعداد پالیسی های تسوید شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
داشتن یک طرح پالیسی منظم 
جهت مصئونیت کاری زنان 

در ادارات

۴۴

 برنامه طبق 2تدویر حد اقل 

سهمیه برای کارمندان طبقه 

اناث

تدویر برنامه های دراز مدت آموزشی جهت رشد ظرفیت ها و مسلکی سازی 

.کارمندان طبقه اناث وزارت طبق سهمیه بندی مشخص
 منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد برنامه های تدویر شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%
مسلکی سازی و رشد استعداد 
های کارمندان طبقه اناث در 

سطح وزارت

۴۵
 جلسه طی 8تدویر حد اقل

چهار ربع

تدویر نشست های رویاروی با نماینده گان ریاست ها، کارمندان و کارکنان طبقه اناث 

در سطح مرکز و ریاست های والیتی و ارایه راه  حل های مناسب برای حل 

.مشکالت کاری شان

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد نشست های تدویر شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

سمع و رسیده گی به مشکالت 
کارمندان طبقه اناث وزارت

ایجاد یک مرکز صحی۴۶

آموزش ارایه کمک های اولیه،  )ایجاد مرکز صحی با در نظرداشت فعالیت های ذیل 

رهنمود های صحی و روانی برای کارکنان زن، ارایه مشوره های صحی برای زنان 

.(باردار

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد مراکز صحی ایجاد شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

 عرضه خدمات صحی برای 
کارکنان زن در جریان اوقات 

رسمی در داخل وزارت

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

مربوطه وزارت 
و سایر ادارات 
همکار در رابطه

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

وزارت 
امورزنان،وزارت 
صحت عامه، مقام 
محترم وزارت، 
ریاست اداری و 
خدمات، ریاست 
عمومی پالیسی و 

پالن و تمام 
واحدهای مرکزی 
و والیتی وزارت

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

مقام محترم 
وزارت، بورد 
مشاورین مقام 

وزارت، وزارت 
شهر سازی و 

اراضی، وزارت 
صحت عامه، 
ریاست های 

والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 
ادارات همکار

حکومت داری 

خوب و افزایش 

شفافیت، حساب 

دهی و تامین 

هماهنگی با ادارات 

ذیربط

ریاست عمومی 
کودکستانها

آمریت جندر ریاست 
منابع بشری

تقویت شبکه 

خدمات مراقبت 

اجتماعی به منظور 

تامین مصئونیت 

اطفال، زنان بیوه و 

خود سرپرست، 

معتادین صحت یاب 

شده، نو جوانان، 

کهن ساالن، و 

بهبود مشارکت 

اجتماعی آنها

ریاست عمومی 
پرورشگاه ها



تدوین دو جریده۴۷

 تدوین جریده کار و اجتماع و جراید فوق العاده عاجل که منعکس کننده فعالیت های 

مقام محترم وزارت و هیئت رهبری وزارت به مناسبت  روز های ملی، مذهبی و 

.میباشد.بین المللی  و سایر برنامه های فوق العاده

 منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد جراید تدوین شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
ریاست اطالعات و 

ارتباط عامه

وزارت اطالعات 
فرهنگ و سایر 

ادارات همکار در 
زمینه

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

بازتاب فعالیت ها و دست 
آوردهای وزارت و تقویت 

اگاهی دهی و اطالع رسانی 
به مردم

 سیستم۸ایجاد ۴۸

ایجاد سیستم مقروضات ریاست مالی، سیستم تدارکات به شکل آنالین، سیستم آنالین 

قوای بشری، سیستم آنالین مدیریت ترانسپورت، سیستم چاپ کارت های وسایط، 

 one stop)سیستم ثبت امالک، سیستم آنالین محاسبه اجناس و سیستم آنالین خدمات 

shop)

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد سیستم های ایجاد شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
25%25%25%25%

ساده سازی پروسه های 
کاری و تقویت شفافیت و 

حسابدهی در وزارت

۴۹

تجهیز واحدهای دومی و 

ریاست های والیتی با سیستم 

ها و شبکه های کمپیوتری

.تجهیز واحدهای دومی و ریاست های والیتی با سیستم و شبکه های کمپیوتری 
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان

تعداد واحد های دومی و ریاست 
های والیتی تجهیز شده با شبکه 

کمپیوتری

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

تطبیق حکومتداری 
الکترونیک در تمام واحد 
های دومی و ریاست های 

والیتی و ساده سازی پروسه 
های کاری وزارت

۵۰

نهائی سازی تطبیق یک سیستم 

در ریاست های مرکزی و 

والیتی

در  (Government Resource Planning)نهائی سازی تطبیق سیستم خدمات 

.ریاست های مرکزی و والیتی وزارت
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان

تعداد واحد های دومی و ریاست 
های والیتی که از تطبیق سیستم جی 

آر پی مستفید شدند

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

تسهیل امور تدارکاتی، مالی 
و حسابی، منابع بشری و 
اداری و تقویت شفافیت و 
حسابدهی در سطح وزارت

۵۱

 30نصب و فعال سازی 

کنفرانس ویدیوی در ریاست 

های والیتی وزارت

و فعال سازی سیستم کنفرانس ویدیویی در ریاست  (Installation)تکمیل نصب 

.های والیتی وزارت
منابع بشری، منابع 

مالی، تخنیکی و زمان
تعداد سیستم های نصب و فعال شده

اول جدی 
۱۳۹۸

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

ایجاد سهولت در تامین 
هاهنگی و ارتباطات مرکز و 
والیات و جلوگیری از ضیاع 

وقت

۵۲

بررسی امور مالی، اداری و 

حسابی تمام واحد های مرکزی 

 ریاست والیتی وزارت۳۳و 

 ریاست والیتی ۳۳بررسی امور مالی، اداری و حسابی تمام واحد های مرکزی و 

وزارت کار و امور اجتماعی بعد از تائیدی پالن های ربعوار منجانب اداره عالی 

کنترول و تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و زمان

تعداد بررسی های انجام شده
اول جدی 

۱۳۹۸
 قوس ۳۰

۱۳۹۹
ریاست تفتیش داخلی

اداره عالی 
کنترول و تفتیش، 

ریاست های 
والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 

ادارات همکار در 
زمینه

 قوس ۳۰
۱۳۹۹

25%25%25%25%

 اصالحات در امور کاری ، 
ایجاد حاکمیت قانون در اداره 

و شفافیت در روند کاری 
واحد های مرکزی و دومی 

وزارت

حکومت داری 

خوب و افزایش 

شفافیت، حساب 

دهی و تامین 

هماهنگی با ادارات 

ذیربط

ریاست تکنالوژی 
معلوماتی

وزارت مالیه، 
مقام وزارت 
ریاست های 

مرکزی و واحد 
های دومی و 
سایر ادارات 

همکار

 قوس ۳۰
۱۳۹۹



مجموعه بودجه منظور 

۱۳۹۹شده سال مالی 
۳۲۵٬۴۶۵٬۲۷۴٬۰۰بودجه عادی۱٬۶۳۰٬۴۸۰٬۸۳۶

تطبیق فیصدی پالن شدهعادی

 فیصد۱۳۰٬۵۰۱٬۵۵۶۱۰ربع اول

 فیصد۲۸۷٬۱۰۳٬۴۲۴۲۲ربع دوم

 فیصد۴۳۰٬۶۵۵٬۱۳۵۳۳ربع سوم 

 فیصد۳۹۱٬۵۰۴٬۶۶۸۳۰ربع جهارم

 فیصد۱٬۲۳۹٬۷۶۴٬۷۸۳۹۵مجموعه

۳۵٬۱۰۲٬۹۱۸

.سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی: منظور کننده .چهاری قل ادیب سرپرست ریاست عمومی پالیسی و پالن: تائید کننده.                                                                         عبدهللا بارکزی رئیس طرح پالن و برنامه ریزی: ترتیب کننده

۳۲۵٬۴۶۵٬۲۷۴

 فیصد54.80

 فیصد16.18

 فیصد18.23

 فیصد10.79

 فیصد100

انکشافی

۵۲٬۶۷۴٬۹۳۷

۵۹٬۳۲۷٬۵۹۹

تطبیق فیصدی پالن شده

۱۷۸٬۳۵۹٬۸۲۰

ارقام مکمل بودجه به افغانی. ۱

۱٬۳۰۵٬۰۱۵٬۵۶۲

.پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصدی. ۲

بودجه انکشافی














