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طرح یک پالن استراتیژیک
، A-SDGsوزارت مبتنی بر  (۱۴۰۰-۱۴۰۲)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 
۱۳۹۹

 جوزا ۳۰
۱۴۰۰

ریاست عمومی 
پالیسی و پالن

 جوزا ۳۰
۱۴۰۰

50%50%

 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 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰

ریاست ارتباط 
خارجه و ریاست 
عمومی پالیسی و 

پالن

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

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

 ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰طرح، تحلیل و توحید پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری برای سال مالی 

و ارایه گزارشات ازچگونگی تطبیق  پالن متذکره به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد 

.ا. ا. اداری مقام عالی ریاست ج

منابع بشری
تعداد پالن های طرح شده 
و تعداد گزارشات ارایه 

شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

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

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

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

۴

 واحد دومی ۴ ریاست مرکزی، ۱۰ 

 واحد والیتی از چگونگی ۳۳و 

تطبیق پالن های کاری و پروژه های 

انکشافی نظارت و ارزیابی صورت 

میگیرد

 ۴ ریاست مرکزی، ۱۰نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پالن های کاری منظور شده

 واحد والیتی  و پروژه های انکشافی واحد های مرکزی، دومی و ۳۳واحد دومی و 

ریاست های والیتی این وزارت

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد ارزیابی های انجام 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

ریاست نظارت و 
ارزیابی ریاست 
عمومی پالیسی و 

پالن

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

شفافیت در روندکاری پروژه 
های انکشافی و جلوگیری از 

کارکردهای غیر پالنی و 
حصول اطمینان از رعایت 

قوانین نافذه و ارایه گزارشات 
جامع از تحقق فعالیت های 

پالن شده جهت انعکاس 
دستاورد ها و فعالیت ها

۵
باب  (۱۳)پیگیری پروسه اعمار 

پرورشگاه والیات

لوگر، دایکندی، جوزجان، نورستان، )باب پرورشگاه والیات  (۱5)پیگیری پروسه اعمار 

خوست، بامیان، بغالن، تخار، فاریاب، پنجشیر، ارزگان، غزنی، میدان وردک، ننگرهار 

که از تولیدات فابریکه قطعات پیش ساخت(و لغمان

 منابع تخنیکی و 
زمان

پیگیری های انجام شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

تحقق بهتر اعمار پرورشگاه 
های تعهد شده

۶
ریاست کار و امور  (۱۲)بررسی 

اجتماعی والیتی

نیمروز، بدخشان،  )بررسی وضعیت عمومی ریاست های کار و امور اجتماعی والیات 

(کنر، خوست، بامیان، زابل ، سرپل، جوزجان، کندز، غور، هلمند وپکتیا

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان
تعداد والیات بررسی شده

اول حمل 
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

33%33%34%
رسیده گی به مشکالت و 

تنظیم بهتر امور کاری 
ریاست های والیتی

۷
دو هزار  (۲۰۰۰)تصدیق دهی برای 

تن از کار آموزان

تن کار آموز در سطح مرکز و  (۲۰۰۰)تن و تصدیق دهی حد اقل  (۳۰۰۰)ارزیابی 

والیات کشور
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد کار آموزان 

ارزیابی و تصدیق شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

اعتباردهی اسناد کارآموزان 
آموزش های فنی و حرفوی

۸

استندرد ملی  (۳۰)بازنگری 

مهارتهای شغلی نصاب آموزشهای 

فنی و حرفوی

 مورد نصاب آموزشی ۱۵ مورد استندرد ملی مهارت های شغلی و ۱۵بازنگری و تهیه 

فنی و حرفوی
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد استندرد های 

بازنگری شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

ورکشاپ داکم (۳۰)برگزاری ۹
ورکشاپ داکم و جلسات اعتبار دهی غرض انکشاف نصاب و استندرد  (۳۰)برگزاری 

آموزشی
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد ورکشاپ های دایر 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

۱۰

مورد نصاب، چاپ  (۲۵)تألیف 

نسخه از نصاب آموزشهای  (۳۰)

جلد (۲۰۰۰)فنی و حرفوی در 

نسخه از نصاب و  (۳۰)مورد نصاب و استندرد آموزشی؛ تصحیح وچاپ  (۲۵)تألیف 

جلد از بودجه انکشافی (۲۰۰۰)استندرد ملی مهارتهای شغلی در 
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد استندرد های تالیف 

و چاپ شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

۱۱

مورد مواد  (۱۴)تهیه و چاپ 

آموزشی حرفه های مورد نیاز بازار 

کار

مورد مواد آموزشی حرفه های مورد نیاز بازار کار به کمک مالی  (۱۴)تهیه و چاپ 

(MRSD/G)پروژه 
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد مواد آموزشی تهیه 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

مهیا نمودن مواد آموزشی 
طبق نیاز بازار کار برای 

کارآموزان

۱۲

ارایه آموزش های فنی و حرفوی 

 (۷۰۰۰)مبتنی بر بازار کار برای 

تن از طریق مراکز دولتی و 

تن از طریق مؤسسات  (۱۰۰۰۰)

همکار

تن از طریق مراکز  (۷۰۰۰)ارایه آموزش های فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای 

جوانان )تن از طریق مؤسسات همکار برای افراد مستحق شامل  (۱۰۰۰۰)دولتی و 

بازمانده از تحصیل، معلولین، عودت کنندگان، خانم های بی سرپرست، افرادی که کشت 

قاچاق مواد مخدر دست برمیدارند، معتادین صحت یاب شده و مخالفین حکومت که به 

از طریق مراکز آموزش های فنی و حرفوی دولتی (پروسه صلح میپیوندند

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد کار آموزان آموزش 
داده شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
مسلکی سازی افراد جامعه 

طبق نیاز بازار کار در سطح 
کشور

                                      ۱۴۰۰                                                              پــــــــالن کــــــــاری ســــــــال مـــــالـــــی 

                               وزارت کــــــــار و امــــــــــــور اجـــــــــتماعـــی           

ریاست عمومی 
انکشاف مهارتها

مقام محترم 
وزارت، ریاست 
عمومی پالیسی و 
پالن، وزارت 
محترم مالیه، 

عرضه کننده گان 
آموزش های فنی 

و حرفوی، 
سکتور خصوصی 
و مؤسسات تمویل 

کننده و سایر 
ادارات همکار در 

زمینه

رشد و ترویج کار 

شایسته برای همه از 

طریق انکشاف بازار 

موثر کار

بورد مشاورین

 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

داشتن استندرد های ملی 
مهارت های شغلی و نصاب 
آموزشی معیاری مطابق به 

نیاز بازار کار

مقام محترم 
وزارت، ریاست 

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

بین المللی

ریاست های 
والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 

ادارات همکار در 
زمینه



۱۳

مطالعه و بررسی تقاضای نیروی 

 والیت ۳۴کار در سه سکتور و در 

کشور

 مطالعه و بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار در سکتور صنعتی، اقتصادی  

 والیت کشور۳۳و اجتماعی در مرکز و 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد مطالعات و بررسی 
های انجام شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

وجود معلومات، آمار و ارقام 
دقیق عرضه و تقاضای 

نیروی کار در سکتور های 
متذکره در کشور

۱۴
یک سیستم دیتابیس اعزام کارگران 

به خارج از کشور ایجاد میگردد
ایجاد سیستم دیتابیس ریاست اعزام کارگران بخارج از کشور

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد دیتابیس های ایجاد 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

بمنظور تسهیل بهتر روند 
کاری و ترتیب پالن های 
اعزام و استخدام کارگران 

افغان به کشور های متقاضی

وصل یک سیستم۱۵
با وزارتخانه های معارف، تحصیالت  (LMIS)وصل سیستم مرکزی معلومات بازار کار 

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

و زمان
تعداد سیستم های وصل 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

ایجاد هماهنگی بهتر بین 
ادارات همکار جهت کسب 

معلومات بازار کار

۱۶
قطعه جواز کار  (۱۸۰۰۰)توزیع 

برای کارکنان داخلی

هژده هزار قطعه جوازکاربــرای کارکنان دولتی، غیر دولتی و   (۱۸۰۰۰)صدور 

موسسات خصوصی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز
 منابع تخنیکی و 

زمان
تعداد جواز کار صادر 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰

ریاست تنظیم امور 
کار ریاست عمومی 

قوای بشری

وزارت تجارت و 
صنایع، تمام 

ادارات دولتی و 
موسسات داخلی

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

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

سطح عواید کشور

۱۷
قطعه جواز کار  (۸۹۵۰)توزیع  

برای اتباع خارجی

قطعه جوازکار بــرای اتباع خارجی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز  (۸۹۵۰)توزیع 

جهت تنظیم بهتر امور استخدام آنها در کشور
 منابع مالی، 

تخنیکی و زمان
تعداد جوازهای کار 

توزیع شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

تنظیم بهتر امور کارکنان 
اتباع خارجی در سطح کشور

۱۸
اداره  (۱۷۰)مراقبت و رهنمائی 

دولتی،  خصوصی و موسسات

اداره دولتی،  خصوصی و موسسات تولیدی جهت استخدام  (۱۷۰)مراقبت و رهنمائی 

.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 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
تنظیم بهتر مارکیت کار و 
تطبیق بهتر قانون ملی کار 

در سطح کشور

برنامه آگاهی دهی (۶)تدویر ۱۹
برنامه آگاهی دهی اسناد تقنینی مرتبط به کار برای کارکنان ادارات دولتی و  (۶)تدویر 

غیر دولتی، تولیدی و خدماتی در مرکز و والیات

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد برنامه های آگاهی 
دهی تدویر شده

اول حمل 
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

30%40%30%
آگاهی کارمندان از اسناد 

تقنینی مرتبط به کار

۲۰

مؤسسه  (۱۴)اداره دولتی و  (۳۰) 

غیر دولتی درمرکز و والیات تفتیش 

و رهنمایی میگردد

مؤسسه غیر دولتی درمرکز و والیات از  (۱۴)اداره دولتی و  (۳۰)تفتیش و رهنمایی 

چگونگی تطبیق درست قانون کار و بررسی از چگونگی اجراآت و رعایت اسناد تقنینی 

مرتبط به کار جهت حمایت از کارکنان دولتی و مؤسسات غیر دولتی در سطح کشور

 منابع مالی، 
تخنیکی و زمان

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

اول سرطان 
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

50%50%

آگاهی دهی ادارات از 
رهنمود های حفاظت از 

خطرات کار و تخنیک ایمنی 
کار و تطبیق درست قانون کار

۲۱
سه سند جدید طرح و پیگیری چهار 

سند تقنینی جهت نشر و انفاذ

مقرره تعدیل کودکستان هامقرره حقوق و امتیازات گزارش )طرح سه مقرره جدید 

و نیز پیگیری اسناد تقنینی از  (خبرنگاران و فلم برداران رسانه ها و مقرره رضاکاران

مراجع قانونی آن

منابع تخنیکی و 
زمان

تعداد مقرره های طرح و 
پیگیری شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
ایجاد سهولت های کاری و 

قانونمند برای کارکنان ادارات

۲۲
مشوره های حقوقی و  (۳۰۰)ارایه 

قانونی

مشوره های حقوقی و قانونی در مطابقت با قانون کار و سایر اسناد تقنینی  (۳۰۰)ارایه 

.مرتبط به کار به ادارات دولتی، غیر دولتی و متقاضیان انفرادی

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد مشوره های ارایه 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
تحکیم قانون کار و سایر 
اسناد تقنینی مرتبط به کار

۲۳

برنامه یک روزه آگاهی دهی  (۱۰)

از قانون کار و سایر اسناد تقنینی 

مرتبط به کار

برنامه یک روزه آگاهی دهی از قانون کار و سایر اسناد تقنینی مرتبط به  (۱۰)برگزاری 

کار برای مسئولین ذیربط ادارات دولتی وغیر دولتی
منابع تخنیکی و 

زمان
تعداد برنامه های برگزار 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

آگاهی کارکنان از مسئولیت 
های کاری؛ حقوق و 

امتیازات ایشان در برابر کار

۲۴

برنامه آگاهی  (۵۰)تنظیم و ارایه 

دهی برای کارگران و کارفرمایان 

کارخانه تولیدی، صنعتی و  (۵۰)

تولیدی

کارخانه  (۵۰)برنامه آگاهی دهی برای کارگران و کارفرمایان  (۵۰)تنظیم و ارایه 

تولیدی، صنعتی و تولیدی بخاطر جلوگیری از اعمال کارهای پرخطر و بدترین اشکال 

کار باالی اطفال، نوجوانان و تهیه گزارش ساالنه از معلومات بدست آمده و ارایه آن 

غرض اتخاذ تصامیم الزم به مقام محترم وزارت

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد برنامه های برگزار 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
آگاهی دهی از اضرار 

کارهای پرخطر باالی اطفال 
و نوجوانان در کار خانه ها

۲۵

 تثبیت حوادث ناشی از کار و ارسال 

دفتر نمونوی ثبت حوادث ناشی از 

اداره مرکزی و والیتی  (۴۰)کار به 

و تهیه گزارش جامع از آن

تثبیت حوادث ناشی از کار، ارسال دفتر نمونوی ثبت حوادث ناشی از کار و کارت 

آموزشی عملی و نظری تخنیک بیخطر و وسایل تحفظی و جمع آوری حوادث ناشی از 

اداره مرکزی و والیتی و تهیه گزارش جامع از آن (۴۰)کار از 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد برنامه های برگزار 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

داشتن یک ارقام و گزارش 
جامع از حوادث ناشی از کار 
و آگاهی دهی عملی و نظری 
کارکنان از  از وسایل تحفظی

معیار های کاری (۱۱)۲۶
تثبیت پنج معیار جدید کار و تجدید نظر باالی شش معیارهای قبال تثبیت شده و نهایی 

سازی مسوده مقرره تثبیت امتیاز کار های مضرالصحت

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد برنامه های برگزار 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
داشتن معیارات جدید کاری 
برای کارکنان و کارگران  

درسطح کشور

۲۷
چهار جلسه شورای عالی کار تدویر 

میگردد

تدویر چهار جلسه شورای عالی کار و تامین ارتباط جهت ایجاد هماهنگی خوب با سازمان 

های بین المللی و فدراسیون های ملی و بین المللی کار

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان
تعداد جلسات برگزار شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
داشتن یک محیط سالم کاری 

برای کارکنان و کارگران  
درسطح کشور

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

ریاست توزیع جواز 
کار اتباع خارجی  

ریاست عمومی قوای 
بشری

وزارت محترم 
امور داخله، 

ریاست محترم 
عمومی امنیت 
ملی، موسسات 

دولتی و 
خصوصی 

استخدام کننده 
اتباع خارجی

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

وزارت معارف، 
تحصیالت عالی، 
اداره احصائیه و 

سایر ادارات 
همکار

رشد و ترویج کار 

شایسته برای همه از 

طریق انکشاف بازار 

موثر کار

ریاست مطالعه بازار 
کار ریاست عمومی 

قوای بشری

ریاست تفتیش کار 
ریاست عمومی تقنین 
و بهبود شرایط کار

ریاست بهبود شرایط 
کار ریاست 

عـــــمومی تقنین و 
بهبود شرایط کار

ریاست حقوق 
ریاست عـــــمومی 

تقنین و بهبود شرایط 
کار

مقام وزارت، 
وزارت اطالعات 

و فرهنگ، 
اتحادیه ملی 
کارگران 

افغانستان، ریاست 
اطالعات و 

ارتباط عامه و 
سایر ادارات 

همکار

 جوزا ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

کارکنان و ادارات 
متقاضی، اتحادیه 
های کارگران و 

کارفرمایان، 
وزارت عدلیه و 
سایر ادارات 

ذیدخل

مقام وزارت، 
موسسات تولیدی 

و ساختمانی، 
ادارات دولتی و 
غیر دولتی مرکز 

و والیات



۲۸

خانواده های آسیب  (۱۰۰۰)حمایت 

و تشخیص  (زنان بیوه)پذیر 

تن از خانواده آسیب پذیر (۱۰۰۰)

خانواده آسیب پذیر، زنان بیوه و خود  (۱۰۰۰)تحت پوشش قرار دادن و حمایت از 

تن از اشخاص و خانواده های مستحق و واجد شرایط طبق  (۱۰۰۰)سرپرست و تشخیص 

پالن مطروحه ریاست

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد خانواده های حمایت 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

کاهش نسبی فقر وحمایت از 
فامیل های فقیر، آسیب پذیر 

واطفال زیر سن ده سال 
درسطح درکشور

تسوید دو طرح حمایوی۲۹
 (حمایت از خانواده های فقیر و منع عمل گدایی)تسوید دو طرح حمایوی جامعه و مؤثر 

طبق قوانین نافذه کشور
 منابع مالی، 

تخنیکی و زمان
تعداد طرح های تسوید 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه از طریق تقویت 

چارچوب های حقوقی امور 
اجتماعی

طرح و ترتیب سه طرزالعمل کاری۳۰
طرزلعمل ادغام مجدد اطفال، طرزالعمل نظارت از )طرح و ترتیب سه طرزالعمل کاری 

طبق قوانین نافذه کشور (بدیل های حجز و طرزالعمل سرپرستی اطفال
منابع تخنیکی و 

زمان
تعداد طرزالعمل های 

طرح شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

تقویت چارچوب حقوقی امور 
اجتماعی

 تن از اطفال۲۰۰ادغام ۳۱
 تن از اطفال در معرض خطر، اطفال قاچاق شده، گدا و اطفال که در مراکز ۲۰۰ادغام 

اصالح و تربیت دوره حجز شان به اتمام رسیده به فامیل های شان
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد اطفال مدغم شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
ادغام مجدد اطفال به فامیل 

های شان جهت پرورش بهتر 
آنها در جامعه

۳۲
شبکه  (۱۵۰)حمایت دوامدار 

محافظت اطفال

شبکه محافظت اطفال جهت انکشاف فعالیت های شبکه در سطح  (۱۵۰)حمایت دوامدار 

 والیت به همکاری مالی یونسیف۳۴ولسوالی های قابل دسترس در 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد شبکه های محافظت 
اطفال حمایت شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
تقویت و گسترش حمایت   

اطفال در معرض خطر

۳۳
تطبیق میکانیزم خودیاری اقتصادی 

خانواده اطفال کارگر (۱۰۰)برای 
خانواده اطفال کارگر در شهر کابل (۱۰۰)تطبیق میکانیزم خودیاری اقتصادی برای 

 منابع مالی، 
تخنیکی و زمان

تعداد خانواده های مستفید 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
رشد اقتصادی خانواده اطفال 

کارگر در شهر کابل

۳۴

 والیت کشور و ارایه ۳۴کنترول از 

مرکز حمایتی  (۱۰)گزارش از 

( CPAN)اطفال و شبکه های 

 والیت کشور و ارایه گزارش از مراکز و مؤسسات حمایتی اطفال و شبکه ۳۴کنترول از 

 از والیات کابل، ننگرهار، کندهار، هرات، بلخ، بامیان، پروان، لغمان، CPANهای 

بغالن و بدخشان به مقام محترم وزارت

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد والیات کنترول و 
گزارشات ارایه شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

شفافیت وپیگیری از کارکرد 
های مراکز و مؤسسات 

حمایتی اطفال و شبکه های 
سیپن

۳۵

توسعه و تطبیق عملکرد گروپ 

در پنج  (NACG)هماهنگی ملی 

 جلسه۱۲مورد طی 

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

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

کشور وبرگزاری جلسات ماهوار به همکاری تخنیکی سازمان کشورهای جنوب آسیا 

(SAARC)

منابع مالی، تخنیکی 
و زمان

تعداد گروپ های 
هماهنگی ملی توسعه داده 

شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
تقویت و انکشاف عملکرد 

گروپ های هماهنگی ملی     
         (NACG)

(هرات و کندهار)فعال نمودن دو مرکز حمایوی اطفال در معرض خطر در دو والیت فعال نمودن دو مرکز حمایوی اطفال۳۶
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد مراکز فعال شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
حمایت های بهتر از اطفال 
آسیب در دو والیت کشور

۳۷
 سیستم ملی ۷طرح و انکشاف 

محافظت اطفال

ایجاد دیتابیس ملی قضایایی )سیستم ملی محافظت اطفال از طریق  (۷)طرح و انکشاف 

محافظت اطفال، انکشاف معیارهای ملی محافظت اطفال، ارتقای ظرفیت کامندان 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 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
انکشاف سیستم ملی محافظتی 

اطفال در سطح کشور

۳۸
سروی اطفال کارگر و خانواده های 

والیت کشور (۱۰)شان در  

کابل، هرات، بلخ، کندهار،  )انجام سروی اطفال کارگر و خانواده های شان در والیات 

(ننگرهار، بامیان، خوست، کندز، نیمروز و سمنگان
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد والیات سروی شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
انکشاف معیارات محافظتی 

اطفال جهت رسیده گی به 
مشکالت آنها

۳۹
برنامه آگاهی دهی و  (۱۰)تدویر 

آموزشی

برنامه آگاهی دهی و آموزشی در رابطه حمایت از حقوق اطفال در مرکز و  (۱۰)تدویر 

سی و چهار هزار تن از اطفال در سطح کشور (۳۴۰۰۰)برنامه در والیات برای  (۳۳)

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد برنامه ها و مستفید 
شوندگان آن

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

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

۴۰
افتتاح یک مرکز بدیل های حبس و 

حجز
افتتاح یک مرکز بدیل های حبس و حجز در والیت کابل

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان
تعداد مراکز افتتاح شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
رسیده گی درست به اطفال 

متخلف از قانون

۴۱
تن از کارمندان معینیت  (۲۰)معرفی 

امور اجتماعی به برنامه ماستری

تن از کارمندان معینیت امور اجتماعی به برنامه ماستری کار اجتماعی  (۲۰)معرفی 

پوهنتون کابل
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد کارمندان معرفی 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

رشد ظرفیت های کارمندان 
امور اجتماعی

ریاست حمایت از 
اطفال

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 

در جامعه

وزارت معارف، 
وزارت امور 
داخله، ستره 
محکمه، لوی 

حارنوالی، ریاست 
عمومی 

پرورشگاه ها و 
سایر ادارات 

ذیدخل

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

فعالیت دارند

ریاست  تنظیم و 
تامینات اجتماعی



۴۲

نه هزار  (۹۵۰۰)آموزش و پرورش

پنجصد 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 

نه هزار پنجصد تن اطفال شامل در پرورشگاه های دولتی و   (۹۵۰۰)کفایی برای 

.خصوصی در سطح کشور

 منابع مالی، 
تخنیکی و زمان

تعداد اطفال تحت آموزش 
و پرورش قرار گرفته شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

حفظ نگهداری درست از 
اطفال بی سرپرست و تحت 

آموزش و پرورش قراردادن 
آنها در سطح کشور

۴۳

 باب ۱۰بررسی کلی وضعیت 

 باب ۲۰پرورشگاه های دولتی و 

پرورشگاه های خصوصی در سطح 

کشور

 باب پرورشگاه های ۲۰ باب پرورشگاه های دولتی و ۱۰بررسی کلی وضعیت 

خصوصی در سطح کشور جهت تهیه و ارائیه گزارش جامع و راه حل مطلوب در زمینه 

از آن به مقامات مربوطه

 منابع مالی، 
تخنیکی و زمان

تعداد پرورشگاه های 
کنترول و ارزیابی شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
رسیده گی به مشکالت و 

تنظیم بهتر امور پرورشگاه ها

۴۴
 ۴۰۰۰افتتاح حسابات بانکی برای 

تن از اطفال شامل در پرورشگاه

 تن از ۴۰۰۰افتتاح حسابات بانکی در بانک ملی، عزیزی بانک و بانک اسالمی برای 

اطفال شامل در پرورشگاه ها در سطح کشور
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد حسابات بانکی 

افتتاح شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

شفافیت و ارایه خدمات بهتر 
برای اطفال شامل در 

پرورشگاه ها

۴۵

کودکستان و احصائیه  (۲۶۱)سروی 

کودکستان دولتی و  (۴۸۷)گیری 

خصوصی

باب کودکستانهای محل زیست، محل کار، خصوصی و  (۲۶۱)سروی، کنترول  از 

باب کودکستانهای دولتی و خصوصی در سطح کشور (۴۸۷)احصائیه گیری 
 منابع مالی، 

تخنیکی و زمان

تعداد سروی ها و 
احصائیه های جمع آوری 

شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
 شفافیت در روند کاری و 

داشتن آمار و ارقام دقیق از 
اطفال شامل در کودکستان ها

۴۶

تدوین طرح استندرد سازی پنج باب 

کودکستان محل زیست و بیست باب 

محل کار

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

محل کار به شکل معیاری
منابع مالی، تخنیکی 

و زمان
تعداد طرح های تدوین 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

استندرد سازی و انکشاف 
نصاب تدریسی و تربیتی 

اطفال

۴۷
 تن از ۱۰۰۰مسلکی سازی 

کارمندان کودکستان ها

تن از معلمان، مدیران، کارمندان و  (۱۰۰۰)ارتقای 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 کارکنان مسلکی شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

ارتقای ظرفیت و مسلکی 
سازی معلمین و کارمندان 

کودکستانها

۴۸
تن از  (۵۰۰) آگاهی دهی برای 

والدین که اطفال شامل کودکستانها

تن از والدین که اطفال شان شامل کودکستان  (۵۰۰)تدویر برنامه های آگاهی دهی برای 

ها میباشد
 منابع مالی، 

تخنیکی و زمان
تعداد والدین آموزش دیده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
آگاهی دهی والدین از حقوق 

اطفال

۴۹

تن  (۱۰۰۰۰) جمع آوری عایدات 

از اطفال شامل درکودکستانهای 

محالت زیست و  محالت کار شهر 

کابل

تن از اطفال شامل  (۵۰۰۰)مدیریت، کنترول و حصول اطمینان از جمع آوری عایدات 

تن در محالت کار شهر کابل (۵۰۰۰)درکودکستانهای محالت زیست و 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

مقدار عایدات جمع آوری 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
تقویت عواید ملی کشور و 

شفافیت در روند کاری

۵۰
یک سیستم منظم گزارش دهی 

تدارکاتی انکشاف میابد

ایجاد و انکشاف یک سیستم منظم گزارش دهی تدارکاتی به منظور جمع آوری راپور 

پیشرفت پروژه ها و توحید گزارشات جمع آوری شده از پروژه های انکشافی وزارت و 

ارایه گزارش منظم از آن به مقام محترم وزارت و اداره تدارکات ملی کشور

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد سیستم های انکشاف 
داده شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

ریاست تهیه و 
تدارکات

اداره تدارکات 
ملی، ریاست 
تکنالوژی 
معلوماتی

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
جلوگیری از ضیاع وقت و 

فساد در روند تدارکات

مقام محترم 
وزارت، بورد 
مشاورین مقام 

وزارت، وزارت 
صحت عامه، 
ریاست های 

والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 
ادارات همکار

ریاست عمومی 
کودکستانها

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

مربوطه وزارت 
و سایر ادارات 
همکار در رابطه

حکومت داری خوب و 

افزایش شفافیت، 

حساب دهی و تامین 

هماهنگی با ادارات 

ذیربط

ریاست عمومی 
پرورشگاه ها

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



برنامه آموزشی (۱۹)طرح و تدویر ۵۱

قانون تدارکات،امور صحی،مقرره توزیع جواز ): برنامه آموزشی (۱۹)طرح و تدویر 

کار اتباع داخلی وخارجی، قانون اجراات اداری، لسان انگلیسی ،ارتباطات و 

هماهنگی،حقوق اداری،مدیریت منابع بشری ،قانون منع آزار و اذیت زنان و 

اطفال،رهنمود مراسالت اداری،گزارش نویسی،مدیریت مالی ، پالنگذاری،مدیریت 

رهبری،قانون کار، مدیریت وقت، اساسات اداره ومدیریت،مقرره طرزسلوک کارکنان 

خدمات ملکی، نتورکنگ،آگاهی درمورد قانون ومقررات ،قانون اجراات اداری، 

(طرزالعمل رسیده گی به شکایات، سواد آموزی

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد طرح های آموزشی 
تدویر شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

ریاست منابع بشری

کمیسیون 
اصالحات اداری، 
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی، تمام 
ریاست های 

مرکزی و 
واحدهای دومی 

وزارت

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
رشد استعداد ها  و مسلکی 

سازی کارمندان وزارت

۵۳
نهائی سازی یک مسوده پالیسی 

مصئونیت محیط کاری زنان
 تدوین و نهائی سازی مسوده پالیسی مصونیت محیط کاری برای زنان

 منابع تخنیکی و 
زمان

تعداد پالیسی های تدوین 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

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

در ادارات

۵۴
برنامه آموزشی برای  (۱۰)تدویر  

کارمندان طبقه اناث

 رنامه های کوتاه و دراز مدت آموزشی جهت رشد ظرفیت ها و مسلکی سازی 10تدویر 

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

تخنیکی و زمان
تعداد برنامه های تدویر 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
25%25%25%25%

مسلکی سازی و رشد استعداد 
های کارمندان طبقه اناث در 

سطح وزارت

ایجاد یک دیتابیس جمع و قید اجناس۵۵
ایجاد یک دیتابیس جمع و قید اجناس مربوطه وزارت جهت تسهیل و شفافیت در روند 

کاری
 منابع مالی، 

تخنیکی و زمان
تعداد دیتابیس های ایجاد 

شده
اول جدی 

۱۳۹۹
 قوس ۳۰

۱۴۰۰
ریاست اداری و 

خدمات
تمام ریاست های 
تحت اثر وزارت

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
حفظ و نگهداری درست 
اجناس و اموال وزارت

۵۶
نشر و پخش پالیسی ها، قوانین، 

مقررات و طرزالعمل های مربوطه

نشر و پخش پالیسی ها، قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه از طریق ویب سایت 

وزارت جهت سهولت و به دسترس قرار دادن آن برای  افراد متقاضی طبق قانون حق 

دسترسی به اطالعات

 منابع مالی، 
تخنیکی و زمان

تعداد پالیسی ها، قوانین، 
مقررات و طرزالعمل 

های نشر شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

ریاست اطالعات و 
ارتباط عامه

وزارت اطالعات 
فرهنگ و سایر 

ادارات همکار در 
زمینه

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

بازتاب فعالیت ها و دست 
آوردهای وزارت و تقویت 

اگاهی دهی و اطالع رسانی 
به مردم

۵۷
ایجاد یک سیستم الیکترونیکی آنالین 

پروفایل
ایجاد و تنظیم سیستم الیکترونیکی آنالین پروفایل برای تمام کارمندان مرکز و والیات

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد سیستم های ایجاد 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
ساده سازی پروسه های 

کاری و تقویت شفافیت و 
حسابدهی در وزارت

۵۸

 Call)ایجاد یک سیستم کال سنتر 

center)  آنالین و یک سیستم آفالین

در مرکز وزارت

آنالین و یک سیستم آفالین در  (Call center)ایجاد و انکشاف یک سیستم کال سنتر 

 ساعت معلومات و خدمات ارایه مینماید۲۴مرکز وزارت که بطور 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد سیستم های ایجاد 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
اطالع دهی از کارکردهای 
وزارت برای افراد جامعه 

بشکل آنالین و آفالین

۵۹
انتقال سیستم الکترونیکی جواز کار 

اتباع خارجی به پنج زون کشور

جالل آباد، پکتیا، )انتقال سیستم الیکترونیکی جواز کار اتباع داخلی و خارجی به پنج زون 

(کندهار،  هرات و بلخ

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد سیستم های نصب و 
فعال شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

تسریع و انکشاف سیستم 
الکترونیکی جواز کار برای 

اتباع خارجی در پنج زون 
کشور

۶۰

ایجاد یک سیستم و تحت پوشش قرار 

دادن تمام اطفال شامل در پرورشگاه 

ها

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

 والیت کشور۳۴بهتر آنها در 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد اطفال بایومتریک 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%
داشتن یک سیستم منظم و 

ارقام دقیق از اطفال شامل در 
پرورشگاه ها در سطح کشور

۶۱

بررسی امورات مالی، حسابی و 

 (۲۳)ریاست مرکزی،  (۷)اداری  

پروژه فعال در  (۷)ریاست والیتی و 

وزارت کار و امور اجتماعی

ریاست  (۲۳)ریاست مرکزی،  (۷) تحلیل و ررسی امورات مالی، حسابی و اداری  

پروژه فعال در وزارت کار و امور اجتماعی (۷)والیتی و 

منابع بشری، منابع 
مالی، تخنیکی و 

زمان

تعداد بررسی های انجام 
شده

اول جدی 
۱۳۹۹

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

ریاست تفتیش داخلی

اداره عالی 
کنترول و تفتیش، 

ریاست های 
والیتی مربوطه 
وزارت و سایر 

ادارات همکار در 
زمینه

 قوس ۳۰
۱۴۰۰

25%25%25%25%

 اصالحات در امور کاری ، 
ایجاد حاکمیت قانون در اداره 

و شفافیت در روند کاری 
واحد های مرکزی و دومی 

وزارت

وزارت امورزنان 
مقام محترم 

وزارت،  ریاست 
عمومی پالیسی و 

پالن و تمام 
واحدهای مرکزی 
و والیتی وزارت

وزارت مالیه، 
مقام محترم 

وزارت، ریاست 
های مرکزی و 
واحد های دومی 
و سایر ادارات 

همکار

حکومت داری خوب و 

افزایش شفافیت، 

حساب دهی و تامین 

هماهنگی با ادارات 

ذیربط

ریاست تکنالوژی 
معلوماتی

آمریت جندر ریاست 
منابع بشری



مجموعه بودجه منظور شده 

۱۴۰۰سال مالی 
بودجه عادی۱٬۷۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

تطبیق فیصدی پالن شدهعادی

 فیصد۱۱۰٬۶۴۰٬۰۰۰۸ربع اول

 فیصد۲۷۶٬۶۰۰٬۰۰۰۲۰ربع دوم

 فیصد۶۲۲٬۳۵۰٬۰۰۰۴۰ربع سوم 

 فیصد۲۶۲٬۷۷۰٬۰۰۰۱۹ربع جهارم

 فیصد۱٬۲۷۲٬۳۶۰٬۰۰۰۹۲مجموعه

تطبیق فیصدی پالن شده

ارقام ارایه شده در قسمت بودجه عادی و 

انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی طبق 

همان سقف تعین شده از طریق وزارت 

محترم مالیه میباشد چون تا الحال بودجه 

 از سوی پارلمان افغانستان ۱۴۰۰سال مالی 

.تصویب نگردیده شاید ارقام افزایش یابد

 فیصد7،5

 فیصد58،9

 فیصد ۱۶٬۷

 فیصد ۱۶٬۷

 فیصد۱۰۰

.وزارت کار و امور اجتماعی:  منظور کننده .ریاست عمومی پالیسی و پالن: تائید کننده.                                                                         رئیس طرح پالن و برنامه ریزی: ترتیب کننده

۵۵٬۸۳۳٬۳۳۳

۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۹۶٬۳۳۳٬۳۳۳

۵۵٬۸۳۳٬۳۳۳

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

بودجه انکشافی

انکشافی

۱٬۳۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰۳۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰

ارقام مکمل بودجه به افغانی. ۱

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














