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پس منظر
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین نظر به اهداف پالنی خویش ،اقشار مختلف و نیازمند جامعه را از طفل
کودکستانها تا کهن ساالن ،جوانان بی حرفه ،بی پیشه و بی کار ،معلولین و معیوبین ،بیوه زنان ،اطفال بی سرپرست و
بازماندگان شهدا را از نگاه امور مربوط به مسایل خدمات اجتماعی و مسایل مربوط به کاریابی و اشتغال و آموزشهای
حرفوی و فنی ،ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی و سایر اقشار نیازمند فوق الذکر را به دوش دارد.
 رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار مؤثر کار؛ کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصئونیت اجتماعی؛ کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیتهای حمایوی اجتماعی؛ تقویت شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت از اطفال ،معلولین ،نوجوانان ،کهن ساالن و تقویتمشارکت اجتماعی آنها؛
 تقویت آگاهی های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاصی که از نظر اجتماعی منزوی می باشند؛ رشد ظرفیت وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین جهت انکشاف اداره و تطبیق پالیسیهای ملی کارصونیت اجتماعی.
وم َ
(استراتیژی وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین).

خالصه گزارش تحقق فعالیتهای پالن شده
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین درسال مالی  2331جمعا ً ( )14فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ
آن ( )51فعالیت آن را تکمیل نمودهاست .به تعداد ( )1فعالیت درحال اجرا قرار دارد )1( ،فعالیت آغاز نشده و تطبیق ()4
فعالیت آغاز؛ ولی نسبت مشکالت معطل شدهاست.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیتهای وزارت کار،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین به ( )%51.8رسیدهاست.
یاد داشت :رنگ آبی در حال جریان ،رنگ شتری معطل شده و رنگ سرخ آغاز ناشده را نشان میدهد.

مجموع فعالیتهای پالن
شده

فعالیتهای تکمیل
شده

فعالیتهای در حال
اجرا

فعالیتهای معطل
شده

فعالیتهای آغاز ناشده

14

82

1

4
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گزارش تحقق های پالن شده

هدف

مقدار هدف
(تارگیت)
درسال

حکومت داری
خوب،
باال بردن
شفافیت،حساب
دهی و
هماهنگی با
ادارات.

طرح و انکشاف
دو استراتیژی و
چهار پالیسی
وزارت کار،
امور اجتماعی
شهدا و معلولین.

عنوان فعالیت عمده
پیشرفت فعالیتها
اجرایی نمودن پالیسی اصالحات در خزینه تقاعد در تفاهم با وزارت مالیه
طرح اصالحات به منظور اجرا نمودن پالیسی اصالحات خزینه تقاعد ،نهایی و به کابینه
محترم جمهوری اسالمی افغانستان ارایه گردید .سپس بر اساس مصوبه شماره21
مؤرخ  2331/3/5کابینه در زمینه چنین فیصله به عمل آمدهاست« :وزرای مالیه و
کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین تحت ریاست معاون صاحب دوم ریاست ج.ا.ا
مؤظف اند تا طرح اصالحی تقاعد را طبق فیصله جلسه مورد بازنگری قرار داده و به
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فیصدی
پیشرفت
مطابق
پالن
%05

جلسه بعدی کابینه ارایه نمایند» .طرح اصالحات و ریفورم ریاست عمومی تقاعد بعد از
بازنگری به شمول تقاعد سکتور خصوصی ،به زودی به کابینه دوباره ارایه خواهد
گردید.

نهایی سازی پالیسی ملی کار:
پالیسی ملی کار از سوی وزارت ترتیب گردیده و به مشاور اقتصادی رییس
جمهور به خاطر نظر خواهی ارسال گردیده؛ ولی تا هنوز از طرف ایشان کدام
نظری در مورد مواصلت نورزیده و طرح متذکره به اداره محترم امور نیز
ارسال گردیده و بعد از ابراز نظر دوباره تصحیح گردیدهاست.

نهایی سازی مسوده پالیسی مصئونیت اجتماعی:

مسوده پالیسی مصئونیت اجتماعی تکمیل گردیده و آماده استفاده میباشد.
تدوین استراتیژی ملی کاریابی:

طرح ابتدایی آن آماده گردیده و هنوز هم کار به خاطر غنی سازی آن جریان دارد.

%055

%055
%05
در حال
جریان

طرح پالیسی ملی معلولین در روشنی قوانین ملی و بین المللی و تجدید فهرست %055
کارهای شاقه و پر خطر اطفال به همکاری نهاد های ذیربط:
استخدام مشاور و ایجاد کمیته تخنیکی برای پیشبرد و تهیه پالیسی و نهایی سازی
آن ،داد خواهی برای دریافت وجوه مالی برای تهیه گزارش ،برنامههای آگاهی
دهی و طرح پالیسی به شکل دراز مدت و کوتاه مدت ،تهیه و ترتیب گردیده و به
مقام محترم فرستاده شدهاست.
طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت:
%05
 ایجاد کمیتههای ارشد ،تخنیکی و مسوده نویسی و بازنگری و تجدید نظرروی آن.
 مرور پالنهای استراتیژیک تمام والیات جهت تشخیص فعالیتهایاستراتیژیک سپرده شده برای ریاستهای والیتی مربوط به این وزارت.
 تهیه الیحه وظایف برای مشاورین در بخش پالن استراتیژیک اینوزارت.
پیگیری و
انکشاف دو
قانون ،چهار
مقرره و سایر
اسناد تقنینی
حسب ضرورت
وزارت کار،
امور اجتماعی،
شهدا و معلولین.

پیگیری تعدیل قانون کار:
طرح تعدیل قانون کار جهت تدقیق و طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارسال
گردید .تعدیل قانون کار از جانب این وزارت مورد پیگیری مستمر و دوامدار
قرار گرفت ،همچنان طرح تعدیل ذریعهٔ مکاتیب شماره 2331/5/5- 2231
و  2331/5/21 -2252از وزارت عدلیه مورد پیگیری قرار گرفت که وزارت
محترم عدلیه ذریعهٔ مکتوب شماره  3338بر 2321مؤرخ 2331/5/14
خویش از شامل ساختن طرح متذکره در پالن تقنینی ربع سوم سال  2331و
نهایی شدن مرحله تدقیق و طی مراحل بعدی آن اطمینان داده اند.

%055

پیگیری تعدیل قانون اشخاص دارای معلولیت مطابق به ضرورت های جامعه %055
معلولیت:
ایجاد بورد کاری روی تعدیل قانون از نهادهای ذیدخل و ایجاد کمیته تخنیکی
برای پیشبرد و تهیه پالیسی و نهایی سازی آن ،داد خواهی برای دریافت وجوه
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مالی برای تهیه گزارش و برنامههای آگاهی دهی ،تهیه گزارش به سه زبان،
پیشکش گزارش به مقام و مسوده طرح تعدیل ایجاد ترتیب گردیده و به وزارت
عدلیه فرستاده شدهاست.

مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی با %055
نهاد های ذیربط ،طرح ارسال شده تثبیت حد اقل مزد به کمیته قوانین کابینه
ج.ا.ا و پیگیری طی مراحل قانونی مقرره جبران خساره ضرر صحی مرتبط به
کار:
در مورد فعالیت ذریعهٔ مکتوب شماره
 2338/22/22 – 2881به وزارت عدلیه ارسال گردیده بود که بعد از تدویر
جلسات تدقیقی در آن وزارت ،در یکی از جلسه کمیته قوانین کابینه مورد بحث
قرار گرفت و با تعین ضرب االجل یک ماهه به وزارت عدلیه وظیفه سپرده شد
تا بعد از آوردن اصالحات الزم طبق تذکرات جلسه ،مقرره را دوباره به آن
کمیته ارسال نمایند.
در مورد طرح تثبیت حداقل مزد ،طی مکاتیب شماره 118ط 4-مؤرخ
513 ،2331/2/11ط 4-مؤرخ  2331/3/14و 331ط 4مؤرخ 2331/1/1
به معاونیت محترم دوم جمهوری اسالمی افغانستان پیگیری گردیدهاست.
همچنان بر مبنای پالن متذکره توسط این اداره ذریعه مکاتب شماره 2122
مؤرخ  2331/1/25و  2331/5/5-2231مورد پیگری قرار گرفت که
وزارت محترم عدلیه ذریعه مکتوب شماره  3338بر 2331/5/14- 2321
خویش ضمن دعوت از نمانیده با صالحیت این وزارت در جلسات تدقیقی ،از
طی مراحل بعدی آن اطمینان دادند.

طرح دو مقرره مرتبط به کار (تغییر هویت حقوقی اداره و تنظیم فعالیتهای %055
دفاتر خصوصی کاریابی):
طرح ابتدایی دو مقرره ذریعه مکتوب شماره -2344ط 1-مؤرخ 2331/3/28
این اداره رسما جهت طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردید.

طرح و انکشاف میکانیزم ارتباط و هماهنگی با دونرها ،میکانیزم ارتباط و %055
هماهنگی بین الریاستی ،میکانیزم توزیع هدفمند و عادالنه بورسیههای
وزارت ،میکانیزم تشریفات ،میکانیزم طرح و نهایی سازی تفاهمنامهها:
برای انسجام هر چه بیشتر امور ،تفاهمنامهها و طرزالعملها در این مورد تدوین
گردیده و به امضای مقام وزارت الزم االجراء میباشند .همچنان در خصوص
خالی میکانیزم توزیع بورسیهها از سوی ریاست ارتباط خارجه طی مراحل
گردیدهاست .درخصوص ارتباط و هماهنگی با دونر ها و جذب کمکها،
میکانیزم مشخصی تدوین گردیدهاست.

طرح و انکشاف برنامه عمل جامع برای اطفال و حل مشکالت ایشان مانند :آزار و %05
اذیت جنسی /بچه بازی ،کارهای شاقه ،جلب و جذب اطفال در صفوف قوای مسلح و معطل
مهیا نمودن آموزش و پرورش در روشنی قوانین نافذه کشور و در مطابقت با شده
کنوانسیون  081سازمان بین المللی کار.

جلسه هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر در مورد این فعالیت ،جلسه هماهنگی با مؤسسه
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گلدیف در مورد کارهای شاقه ،تعین کمیته کاری در کابل و تعدادی از والیات برای داد
خواهی از تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال ،اولین جلسه کاری با رییس مجلس
نمایندگان و دومین نشست با رییس کمیسیون حقوق بشر پارلمان.

ترتیب و ارسال پالن توانمند سازی اقتصادی زنان به وزارت محترم مالیه جهت %055

طی مراحل:
ذریعه مکتوب شماره-21141ز و -21145ز مؤرخ /3جدی 2331/پالن
توانمند سازی اقتصادی زنان بعد از تریتب به وزارت مالیه ارسال گردید.

ارزیابی و نهایی سازی ساختار تشکیالتی وزارت و نهایی سازی پروپوزل سی بی آر %85
و این موضوع شامل نهایی سازی جایگاه معینیت امور شهدا و معلولین منحیث نهاد در حال
مستقل نیز میگردد:
جریان
طرح مجزا سازی تشکیل ترتیب و به ریاست محترم اجراییه ج.ا.ا ارسال گردیده ،کمیته
طرح تشکیل تحت ریاست محترم رییس صاحب اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان به
اشتراک وزیر صاحب کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،معین صاحب مالی و
اداری وزارت متذکره ،نماینده کمیسیون اصالحات اداری و نماینده وزارت مالیه دایر
گردیده بود که تشکیل مورد تأیید قرار گرفت .فقط روی نام گزاری اداره (ملی حمایت
از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا) کمیسیون جریان دارد.

تسریع استخدام بستهایی که از طریق پروسه  CBRكه امتحان تحریري و %055
تقریري گرفته شده و منتظر منظوری مقام وزارت میباشند:
 استخدام آمریت جندر به اساس حکم شماره  4811تقرر حاصل نموده و
تااکنون ایفای وظیفه مینماید.
 استخدام رییس کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین والیت خوست به
اساس حکم شماره  2435تقرر حاصل نموده و تا اکنون ایفای وظیفه
مینماید.

طرح و ترتیب پالیسی و تطبیق سیستم حکومت داری الکترونیک در سطح %05
وزارت:
طرح پالیسی سیستم حکومت داری الیکترونیک ساخته شده و سیستم حکومتداری
الکترونیک در سطح وزارت در جریان تطبیق است.

ستندرد سازی و بلند بردن کیفیت تعلیمی و تربیتی کودکستانها ،پرورشگاهها و %05
مراکز آموزشهای فنی و حرفوی دولتی و خصوصی در سطح کشور:
-

چاپ  21جلد کتاب برای معلمین و اطفال کودکستانها.
ایجاد کودکستانهای محالت کار در ادارات متقاضی  3باب.
ایجاد کودکستانهای خصوصی در مرکز و والیات و توزیع  00قطعه
جواز فعالیت به کودکستانهای خصوصی.
نظارت از کودکستانهای والیات و تدویر سیمینارها برای  11تن از
معلولین والیات از سه زون کشور.
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 نظارت از کودکستانهای محالت زیست ،محالت کار و کودکستانهایخصوصی.
در استندرد سازی و بلند بردن کیفیت تعلیمی و تربیتی برای اطفال پرورشگاهها
برنامههای ریاست آموزش و پرورش پرورشگاهها طوری ساخته شده که در
روشنایی تقسیم اوقات  14ساعته برای اطفال در مربوطات تنظیم گردیدهاست و
همچنان به منظور آموزش و پرورش اطفال شامل پرورشگاهها مطابق نصاب
تعلیمی وزارت محترم معارف در آغاز سال ( )2331تفاهمنامه ای میان وزارت
کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و وزارت محترم معارف عقد گردیدهاست.
ایجاد و افتتاح صندوق حمایوی برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا جهت %055

بهبود وضعیت صحی و اقتصادی آنها در جامعه:
طرح آماده سازی و پیشنهاد غرض ایجاد صندوق حمایوی برای افراد دارای
معلولیت و ورثه شهدا در سال  2338ترتیب گردیده و غرض نظر خواهی به
دفتر مقام وزارت ارسال گردیده که بعد از یک سلسله تغیرات واصالحات،
دوباره به معینیت امور شهدا و معلولین ارسال گردید.
افتتاح صندوق حمایوی بعد از تغیرات و اصالحات ترتیب و غرض اجراآت
بعدی به مقام وزارت ارسال گردید.
آغاز مرحله امتحانی زون سازی و تطبیق زون پرورشگاهها در سطح کابل و مزار %05
شریف نظر به آمادگی ،بعد از ترمیم اساسی پرورشگاهها:
معطل
آغاز مرحله زون سازی کابل ،یک باب تعمیر استندرد در پرورشگاه عالوالدین اعمار شده

گردیده و تعمیر سابقه آن تحت ترمیم و بازسازی قرار دارد ،در سال مالی  2331در
صورت داشتن بودجه و امکانات معیشتی ،ظرفیت جذب  181تن از اطفال را دارد.
آغاز مرحله امتحانی زون سازی در سطح شمال (بلخ ) یک باب تعمیر جدید استندرد
اعمار گردیده که ظرفیت جذب بیشتر از  111تن از اطفال را دارد.

غرض اعزام هیئیت جهت تطبیق زون پیشنهادی به مقام ارایه گردیدهاست.

تحکیم و توسعه شبکههای عملکرد محافظت اطفال در  00والیت و تعدادی از %05
ولسوالیهای قابل دسترس در سطح کشور:
معطل
در ولسوالیهای پنجوایی ،ارغنداب ،دامان ،بولدک و دند والیت کندهار و شاه جوی و شده
شهر صفای والیت زابل ،شبکه محافظت اطفال ایجاد گردیدهاست.
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ریفورم مدیریت پرداختهای خزینه تقاعد شامل مدیریت ارقام متقاعدین و %05
پرداخت امور شهدا و معلولین شامل مدیریت ارقام مستفدین:
ریفورم مدیریت تقاعد تکمیل و تطبیق گردیدهاست که فعالیتهای ذیل اجراآت
شدهاست:
.2
.1
.3
.4
.8

.0

درج معلومات  42851تن متقاعد در سیستم متقاعدین.
تثبیت و محاسبه  35313تن از متقاعدین در سیستم تقاعد.
چاپ  31251قطعه کارت هویت متقاعد.
ثبت و بایومتریک نمودن تعداد  58311تن از متقاعدین.
پرداخت معاشات از طریق حساب بانکی برای  88113تن از
متقاعدین.
وصل نمودن  11اداره به منظور ارسال اسناد متقاعدین مربوطه شان
در سیستم به طور انالین.

آغاز کار کمپیوتری شدن سیستم توزیع جواز کار اتباع داخلی به همکاری %055
برنامه آسان خدمت:
به همکاری برنامه آسان خدمت ،سیستم صدور جواز کار اتباع خارجی به گونه
کمپیوتری آغاز گردیدهاست و عمالً کار گرفته میشود.

کار روی ایجاد سیستم معلومات بازار کار و سیستم آسان وظیفه به همکاری %055
برنامه آسان خدمت:
سیستم معلومات بازار کار و سیستم آسان وظیفه به همکاری برنامه آسان خدمت
ترتیب گردیدهاست.

سروی کمی و کیفی قوای بشری افغانستان:

%055

سروی کمی و کیفی قوای بشری افغانستان تکمیل گردیدهاست و به دسترس
ریاست مربوطه قرار گرفتهاست.

طرح و تطبیق پالن اقدامات برای بهبود رفع نواقص موجود ،بهبود وضع %055
پرورشگاهها و رسید گی به مشکالت اطفال یتیم در پرورشگاهها:
پالن طرح و تطبیق اقدامات برای بهبود رفع نواقص موجود پرورشگاهها ترتیب
گردیده است.
 ترتیب مینوی غذایی جدید برای اطفال لیلیه پرورشگاهها که از سوی وزارت8

صحت عامه تأیید گردید.
 ترمیم اساسی پرورشگاه عالوالدین. استادان افتخاری غرض تدرییس به شاگردان پرورشگاه توظیف گردید. قرار داد مواد غذایی ،البسه و حفظ الصحه عقد گردیدهاست.حکومت داری
خوب،
باال بردن
شفافیت،حساب
دهی و
هماهنگی با
ادارات.

تطبیق
برنامههای
مبارزه با فساد
اداری.

ایجاد کمیته اجراییوی مبارزه علیه فساد اداری ،طرح و ترتیب طرزالعمل کاری %055
برای کمیته اجراییوی در سطح وزارت:
کمیته متذکره در وزارت ایجاد گردیدهاست.

بررسي چگونگی توزیع حقوق متقاعدین و پروسههای کاری ریاست عمومی %055
خزینه تقاعد شامل مشکالت و چالشها ،فساد اداری و غیره موارد:
ریاست عمومی خزینه تقاعد از تاریخ  2331/1/2الی  2331/1/2از جانب
کمیته مبارزه علیه فساد اداری مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی چگونگی توزیع حقوق بازماندگان شهدا و معلولین و پروسههای کاری %055
معینیت امور شهدا و معلولین شامل مشکالت و چالش ها ،فساد اداری و غیره
موارد:
امور توزیع حقوق ورثه شهدا و معلولین از جانب کمیته مبارزه علیه فساد
بررسی گردید و سفارشات الزم اصالحی جهت تطبیق سفارشها از جانب کمیته
ارایه گردیدهاست.

بررسی چگونگی توزیع جواز کار برای کارکنان داخلی و اتباع خارجی در %055
ریاست عمومی قوای بشری و تنظیم امور کار شامل مشکالت ،چالش ها و فساد
اداری در وزارت:
ریاست توزیع جواز کار اتباع خارجی از جانب کمیته مبارزه علیه فساد اداری
بررسی گردید و سفارشهای الزم از جانب کمیته ارایه گردید.

ارایه گزارش پیرامون بررسی های انجام شده در وزارت برای بورد مبارزه %055
علیه فساد اداری:
گزارش معینیت امور شهدا و معلولین و ریاستهای عمومی خزینه تقاعد و
توزیع جواز کار اتباع خارجی جمع آوری و جنسا ً غرض اجراآت بعدی به
ریاست نظارت و ارزیابی ارسال گردید و در فرجام به اداره مستقل مبارزه علیه
فساد اداری ارسال گردید.

بررسی امور مالی ،اداری و حسابی واحد های مرکزی و والیتی وزارت کار100% ،
امور اجتماعی ،شهدا و معلولین بعد از تأییدی پالنهای ربع وار از سوی اداره
عالی کنترول و تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان:
9

طبق پالنهای منظور شده در  11واحد مرکزی و والیتی این وزارت هیات
تفتیش داخلی تعین گردیده که بعد از انجام تفتیش تأییدی گزارش موضوع جهت
آگاهی به اداره عالی تفتیش ج.ا.ا و به منظور تحقق نظریات اصالحی به مراجع
ذیربط خاصتا ً به ریاستهای ذیربط ارسال گردیده و تا حصول اطمینان از
کوچکترین نظر اصالحی از سوی شان وقتا ً فوقتا مورد تعقیب قرار میگردد.
تشخیص و توظیف گروپهای چهار گانه تفتیش به منظور بررسی موضوعات %055
دوامدار
فوق العاده کاری:






در  15مورد هیئت تفتیش داخلی به تأسی از هدایت مقام وزارت و
ادارات عدلی و قضایی مؤظف گردیده که نتایج اجراآت ذیالً خالصله
میگردد:
( )11مورد غرض تحقیقات بیشتر و اقدامات مقتضی پیرامون قضایا
کتبا ً محول اداره محترم لوی سارنوالی گردیدهاست.
در ( )18مورد آن ،بررسیها تکمیل شده و به مراجع ذیربط به منظور
تحقق نظریات و سفارشات تفتیش جهت اجراآت الزم وقانونی کتبا ً
فرستاده شدهاست.
در( )13مورد باقی مانده ،شایان ذکر می دانیم این که :بررسی های
هیئت مؤظف تکمیل گردیده و گزارش های این بخش بعد از تأییدی مقام
وزارت غرض اجراآت الزم و قانونی به مراجع ذیربط ارسال میگردد.

ارایه گزارش از اجراآت پیرامون حکم مندرج مکتوب(%055 )1005
مؤرخ 0030/1/08ریاست نظارت و ارزیابی معاونیت نظارت و ارزیابی و
تفتیش ریاست محترم عمومی اداره امور:
در مورد برکناری مشاور مقام وزارت و سکرتر مقام وزارت اقدام به عمل
آورده و پیرامون موضوعات دیگر ذریعه نامههای ( )335مؤرخ 2331\4\21
و ( )313مؤرخ 2331\4\23به ریاست محترم عمومی اداره امور ،ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان اطمینان داده شدهاست.

بررسی کلی وضعیت پرورشگاههای دولتی و خصوصی و ارایه گزارش جامع از %05
آن:
بررسی کلی از وضعیت ( )35باب پرورشگاه دولتی و خصوصی تا اکنون
صورت گرفتهاست.
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ایجاد یک کمیته با صالحیت غرض رسید گی به مشکالت ثبت و راجستریشن %055
معلولین و بازماندگان شهدا:
به منظور ثبت و راجستریشن و فراهم آوری سهولت برای مراجعین ،یک دریچه
واحد ایجاد گردیده که تمام معلوالن و بازماندگان شهدا در این دریچه واحد ثبت و
راجستر میگردند.

ایجاد یک گروپ مشورتی متشکل از نمایندگان معلوالن جهت شناسایی و %05
مشورت دهی در خصوص دریافت راه حلها به مقام وزارت و تسریع روند معطل
مستقل سازی معینیت امور شهدا و معلولین:
شده
گروپ مشورتی به منظور گرفتن دیدگاههای اصالحی انسجام شوراهای معلوالن
نظارت از فعالیتهای معینیت و نظم شوراهای معلوالن با مقام وزارت ایجاد
گردیده که نسبت عدم همکاری شان با یکدیگر ،همچنان بروز یک سلسله
مشکالت از سوی شورا ها در معینیت ،این گروپ مشورتی دوباره ملغا گردید.
رشد و ترویج
کار شایسته
برای همه از
طریق انکشاف
بازار مؤثر
کار

ارایه برنامههای
انکشافی ،عبور
از پروژه
محوری به
برنامه محوری

بررسی همه جانبه در مورد چگونگی توزیع اپارتمان ها به مستحقین و واجدین شرایط صفر
و ارایه گزارش به مقامات وزارت:
آغاز
به تعداد  133اپارتمان به افراد دارای معلولیت توزیع گردیده بود.
ناشده

ایجاد واحد هماهنگی توانمند سازی اقتصادی زنان:

%055

در مقر وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین بخش هماهنگی سازی زنان
ایجاد گردیده و عمالً کار میکنند.

ایجاد فرصتهای کارآموزی برای( )0555تن از خانمها در سکتور عامه و %055
خصوصی در مشارکت با برنامه پروموت:
در مشارکت با برنامه پروموت ،برای  3111خانم در سکتور خصوصی و عامه
زمینه کارآموزی فراهم گردیدهاست.

ارایه مشورههای مسلکی تجارتی برای ( )1055تن متشبث کوچک به منظور %055
حفظ و توسعه کار و بار:
برای  1811تن از متشبثین ،مشورههای مسلکی بازرگانی به منظور حفظ و
توسعه کار و بار داده شدهاست.

مطالعه ( )Literature Reviewتجارب جمهوری ازبکستان در تأسیس %055
شبکه ملی مکاتب مسلکی فنی و حرفوی منجمله در عرصه حفاظت و نگهداری
محصوالت زراعتی ،خط آهن ،راه سازی ،کشت و پروسس پنبه:
11

حسب فیصله جلسه هیئات رهبری مقام محترم وزارت در رابطه به تجارب
جمهوری ازبکستان در خصوص ارایه آموزشهای فنی و حرفوی در آن کشور
توسط کمیته مشترک از طریق انترنت تحقق صورت گرفت که در نتیجه،
گزارش از نحوه ارایه خدمات آموزشهای فنی حرفوی در آن کشور تهیه گردیده
که پس از مطالعه هیئات رهبری این وزارت ،به مقام عالی ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان ارایه گردیدهاست.

هماهنگ سازی پالنها و برنامههای انکشافی وزارت با نیاز های عودت کتلوی %055
مهاجران از پاکستان و ایران مطابق به پالیسی تدوین شده:DIREC
در طرح پالنهای انکشافی ،موضوع هماهنگ سازی پالنها و برنامههای
انکشافی وزارت با نیاز های عودت کتلوی مهاجران از پاکستان و ایران ،مطابق
به پالیسی تدوین شده در نظر گرفته شد.

آغاز کار باالی انکشاف دیتابیس معلوماتی در مورد اسناد محصالن افغانستان %055
در بیرون از کشور:
در همکاری با وزارت محترم امور خارجه ،کار باالی انکشاف دیتابس اسناد
محصلین افغانستان در کشورهای خارجی طرح گردیدهاست.

ترتیب پالن انکشافی وزارت برای والیات مهاجر پذیر:

%055

فرستادن نامه شماره  821-13مؤرخ  2331/4/3و نامه تعقیبی شماره -218
 141مؤرخ  2331/4/12به تمامی واحدهای مرکزی وزارت غرض جمع
آوری پالنهای شان.
شناسایی والیات مهاجر پذیر ،در کل بعد از جمع آوری پالنهای متذکره ترتیب
گردیدهاست.

طرح و ترتیب پالن و بودجه انکشافی برای شهر و ولسوالیهای والیت کابل:

%055

ترتیب و تنظیم طرح پالن انکشافی پس از تحلیل و توحید پالنهای جمع آوری
شده برای والیت کابل که در برگیرنده رشد اقتصادی و ارایه خدمات مراقبتهای
اجتماعی به سطح والیت کابل میباشد.

ارایه راهکار ها در مورد استفاده از ظرفیت کادرهای مقیم در خارج:

%055

در همکاری باکمیته بین الوزارتی که در رأ س کمیته جناب فیض هللا ذکی وزیر
کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین قرار داشته ،در مورد ارایه راهکارهای
استفاده از ظرفیت کادرهای مقیم در خارج ()Diaspora engagement
تصامیم الزم اتخاذ گردیدهاست.

اولویت دهی جهت پیشبرد مذاکرات با کشور ایران در مورد قانونمند ساختن %055
مهاجرت کاری:
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در نشستی که به ریاست وزارت محترم امور مهاجرین با کشور ایران صورت
گرفت ،تعهد کشور ایران به منظور قانونمند ساختن مهارت کاری اخذ
گردیدهاست.

طرح ایجاد بورد تعلیمات تخنیکی و مسلکی ( )TVET Boardو جلب %055
حمایت مالی و تخنیکی کشورهای آسیای شرقی (کوریا ،مالیزیا و سنگاپور):






انکشاف طرح برای ایجاد بورد آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی
و همچنان ترجمه طرح به زبانهای ملی.
ارایه طرح اصالح و توسعه آموزشهای فنی و حرفوی به تاریخ
 1121/NOV/24در نشست نهاد های تمویل کننده در وزارت مالیه.
ارایه طرح اصالح و توسعه آموزشهای فنی و حرفوی در ریاست
عمومی بودجه معینیت مالی وزارت مالیه.
برگزاری یک نشست به تاریخ  1121/Dec/14همراه با سرپرست
وزارت معارف در پیوند به طرح اصالح و توسعه آموزشهای فنی و
حرفوی.

تحلیل وضعیت کلی پروژه مصئونیت اجتماعی و اصالح برنامههای تقاعد %055
( )SNPSPو جستجو نمودن راههای مناسب جهت تکمیل پروژه با ساختار
کنونی و تداوم آن با یک ساختار جدید:
الف :بخش مصئونیت اجتماعی:
فعالیتهای عمدهای که در این بخش انجام شده ،قرار ذیل اند:






آزمایش روند تشخیص خانوادههای مستحق از طریق سیستم .CBT
ایجاد سیستم معلوماتی به خاطر راجستریشن خانوادههای مستحق.
ایجاد سیستم شفاف تشخیص خانوادههای ( Proxy Means
 )Testingمستحق توسط راه اندازی سروی اقتصادی اجتماعی.
آزمایش سیستم جدید الکترونیکی جهت تادیه کمکهای نقدی به
خانوادههای مستحق به سطح محالت و توزیع مبلغ ()251855811
افغانی جهت کمک به خانوادههای مستحق در ساحات زیر پوشش.

مراحل آگاهی دهی ،ایجاد هماهنگی با سایر نهاد های شامل این برنامه و
تسهیل روند مراحل راجستریشن ،تادیه کمکهای نقدی به خانوادههای
مستحق و تسهیل روند ارزیابی برنامه توسط نهادهای ذیربط.
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ب  :بخش خزینه تقاعد
ترتیب مقررههای ملکی و نظامی که در برگیرنده موارد زیر اند:







ترتیب و طی مراحل مقرره جدید تقاعد کارکنان خدمات ملکی در جریده
رسمی شماره .331
راه اندازی احصاییه بازنشستگان در صفحات م 41به تعداد 251111
متقاعد در سیستم احصاییه بازنشستگان پیشین.
تطبیق عملی سیستم نرم افزار تقاعد به سطح مرکز و زونهای شرقی و
شمالی.
درج و ثبت معلومات  221111متقاعد و پرداخت حقوق تقاعد از
طریق سیستم جدید نرم افزار تقاعد.
ایجاد و تطبیق سیستم اخذ معلومات بایومتریک متقاعدین جهت ایجاد
شفافیت که تا اکنون معلومات  55313متقاعد اخذ و شامل سیستم
گردیدهاست.

تدویر دونر کنفرانس مؤسسات ملی و بین المللی به منظور تمویل برنامههای حمایوی
و محافظتی اقشار آسیب پذیر:
تدوین برنامههای حمایوی اطفال بیجا شده داخلی ،کارگر روی سرک ،معتاد ،آموزش

%05

حرفه ،ایجاد مراکز حمایوی ،بدیل های حجز ،زنان بیوه و خود سرپرست ،ازدواج در حال
اطفال ،اطفال محروم از آموزش و پرورش؛ جهت رسیدگی به این اقشار آسیب پذیر جریان

تهیه و ترتیب گردیده تا مورد توجه نهادهای کمک کننده قرار گیرد و همچنان تهیه
فهرست مؤسساتی که در راستای خدمات اجتماعی فعالیت دارند.

ترمیم و به کار انداختن مرکز ملی توانبخشی اشخاص دارای معلولیت مطابق به %055
مصوبه شماره  00شورای امنیت ملی:
ترمیم و انتقال اجناس مرکز متذکره از انستیتوت ملی معلولین و نصب وسایل
مرکز ،جذب نگهبانان ،باغبانهای مرکز وانتقال کارمندان در مرکز توانبخشی
اشخاص دارای معلولیت.

مذاکره با مرکز پروتیز جیپور فوت هند و فعال سازی انستیتوت ملی اشخاص %05
دارای معلولیت:
در حال
مذاکره بامرکز جیپور فوت هند قرار گرفته و در رابطه به وسایل و تجهیزات جریان
مرکز ساخت اعضای مصنوعی ،گفتگو ها جریان دارد.
پیشنهاد ها در مورد ترتیب نصاب تعلیمی با وزارت محترم معارف در حال
جریان قرار دارد.
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مطالعه و تشخیص فهرست شغلهای ممکن برای اشتغال اشخاص دارای صفر
معلولیت.
آغاز
ناشده
مذاکره با اتحادیههای صندوق های حمایوی امریکا و اروپا جهت جلب کمکها برای %05
پشتیبانی ازمعلوالن نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان:
در حال
مذاکره با مرکز جیپور فوت هند صورت گرفته و گفتگوها در رابطه به وسایل و جریان
تجهیزات مرکز ساخت اعضای مصنوعی جریان دارد و همچنان پیشنهاد ها در مورد
ترتیب نصاب تعلیمی با وزارت معارف در حال جریان قرار دارد.

تطبیق مرحله سوم مساعدتهای نقدی از طریق پروژه «سفتی نیت» در %055
ولسوالی چمکنی ،دولتیار ،خاص کنر ،یکاولنگ و نورگل:
پروژه مصئونیت اجتماعی برنامه مساعدتهای نقدی در ولسوالیهای والیات یاد
شده به پایان رسیده و پروژه متذکره به ریاست تنظیم تأمینات اجتماعی تسلیم داده
شدهاست.

طی مراحل و نهایی سازی برنامه حمایت از زنان بیوه و خود سرپرست:

%00

طرح زنان بیوه و خود سرپرست و پروپوزل زنان بیوه خود سرپرست نهایی گردیده و در حال
جهت طی مراحل ،به مراجع ذیربط فرستاده شدهاست.
جریان
محافظت از اطفال معروض به خطر:

%055

از طریق شبکه عملکرد محافظت اطفال در  33والیت 1181 ،قضیه اطفال دوامدار
رجعت دهی و پیگیری صورت گرفتهاست.

تدوین و ارایه طرح ایجاد یک مرکز آموزشی در هر ولسوالی در سطح کشور:

%055

برای ایجاد مرکز آموزشهای فنی و حرفوی در ولسوالیهای کشور ،یک طرح
ابتدایی ترتیب گردیدهاست و قرار است که این طرح ،طی نشستهای پی در پی،
مرور و نهایی گردد تا به اساس آن ،مراکز یادشده ایجاد و تجهیز گردد.
حکومت داری
خوب،
باال بردن
شفافیت،
حسابدهی و
هماهنگی با
ادارات.

تحقق و افزایش
فیصدی مصرف
معقول بودجه
نظر به پالنهای
پیشبینی شده
وزارت

تدوین بودجه سه ساله به شمول معقول سازی مصارف در بودجه وزارت %055
(مؤثریت و کارآیی) و انتقال وجوه صرفه جویی شده برای بهبود تمویل
برنامههای مصئونیت اجتماعی:
طی متحدالمال شماره یک و شماره دوم بودجه سال مالی  2331پیشبینی شده و
پیشبینی سالهای  2335و  2333قبالً ترتیب و به وزارت مالیه فرستاده
شدهاست.

ترتیب پالن انکشافی سال مالی 0030به منظور فراهمآوری سهولت در روند %055
ترتیب متحدالمال شماره اول و دوم و پیشبینی بودجه مشخص در رابطه به
15

مصرف معقول بودجه وزارت:
جمع آوری ،تحلیل و ترتیب پالن انکشافی برای سال  ،2331شریک سازی پالن
انکشافی در سطح معینیتها ،ارایه پریزینتیشن برای مقام وزارت و منظوری آن
از سوی مقام وزارت و پس از منظوری ،فرستادن پالن انکشافی به وزارت
اقتصاد و دفاع نمودن پالن از متذکره از جانب مقامات عالی رتبه این وزارت.
ساده سازی پروسههای تدارکات ،ایجاد شفافیت بهتر در بخش مصارف بودجه و %055

تطبیق و مدیریت بهتر قرارداد های وزارت:
کار برای ساده سازی پروسههای تدارکاتی و ایجاد شفافیت بهتر در بخش
مصارف بودجه ،تطبیق بهتر قرار داد ها جریان دارد و از اول سال مالی 2331
تا اکنون به تعداد  22قرارداد از طریق اعالن به داوطلبی باز طی مراحل و عقد
گردیده و سه قرارداد دیگر از منبع واحد عقد گردیدهاست.

بازنگری قرارداد های جاری جهت صرفه جویی و بلند بردن سطح کیفیت:

%055

سه قرارداد که قبالً به اعالن داوطلبی سپرده شده بود ،جهت بازنگری قرارداد
های جاری ،صرفه جوی و بلند بردن سطح کیفیت قرارداد ،دوباره به اعالن
داوطلبی سپرده شدهاست.

طرح و ترتیب تخصیص وجوه صرفه جویی شده برای تمویل برنامههای مصئونیت %05
اجتماعی توسط معینیت امور اجتماعی:
در حال
در هماهنگی با معینیت مالی و اداری ،وجوه مالی در بخش اطفال و در بخش جریان
زنان بیوه و خود سرپرست ،تهیه و جهت تمویل برنامه از بودجه ملی در حال است
پروسس است.

الکترونیکی سازی پروسههای مالی ،اداری و تدارکاتی:
 پالیسی نرم افزار و سخت افزار نهایی گردیده در جریان تطبیق میباشد. پروپوزل برای مرکز معلومات ترتیب گردیده و برآورد هاردویر وسافت ویر پروژه یاد شده نیز ترتیب گردیدهاست.
 پروژه متذکره ،مرحله آفرگشایی و ارزیابی را سپری نموده و در حالپروسس در اداره تدارکات ملی اداره امور میباشد.
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%055

مجموع

0010

تعداد مجموع فعالیتها
00

%80.0

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیتهای عمده را نشان میدهد.
طبقه بندی فعالیتهای تکمیل شده و نتایج آن
شماره

طبقه بندی فعالیتها

0

ستندرد سازی و بلند بردن کیفیت تعلیمی و تغیرات مفید در عرصه آموزش و پرورش
تربیتی کودکستانها ،پرورشگاهها و مراکز برای کودکان این کشور رونما گردیدهاست.
آموزشهای فنی و حرفوی دولتی و
خصوصی در سطح کشور.

ارتقای ظرفیت
1

فعالیتهای تکمیل شده

بررسی امور مالی ،اداری و حسابی جلوگیری از فساد اداری و مالی و بهتر شدن
واحدهای مرکزی و والیتی وزارت کار ،فرایند مالی و اداری در مقر وزارت.
تطبیق قانون /مبارزه با امور اجتماعی ،شهدا و معلولین پس از
جرایم.
تأییدی پالنهای ربع وار از سوی اداره عالی
کنترول و تفتیش جمهوری اسالمی افغانستان.
منظوری طرزالعمل تفاهمنامهها

0

0

نتایج

طرح مسوده پالن استراتیژیک وزارت.

عرضه خدمات

تسهیل و تسریع روند طی مراحل
تفاهمنامهها ،بررسی مؤسسات و تحکیم
روابط ایشان با وزارت.
داشتن یک پالن استراتیژیک واضح و
مشخص در سطح این وزارت که در
برگیرنده تمام اهداف کلی وزارت باشد.

ترتیب و ارسال پالن توانمند سازی اقتصادی داشتن یک پالن راه کار واضح و مشخص
جهت چگونگی رشد توانمند سازی اقتصادی
زنان به وزارت مالیه جهت طی مراحل.
زنان و خودکفایی آنها در جامعه.
ساده سازی پروسههای تدارکات و ایجاد عرضه خدمات جهت اعاشه اطفال شامل
شفافیت بهتر در بخش مصارف بودجه و پرورشگاههای دولتی ،کودکستانهای دولتی
اداری ،تطبیق و مدیریت بهتر قرار داد های وزارت و مراکز صحی دولتی برای معتادان.

فعالیتهای
مالی و تدارکاتی
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0

مساعدت

مساعد های نقدی جهت کاهش فقر برای
طبقههای آسیب پذیر جامعه یک امر کلیدی
تطبیق مرحله سوم مساعدت های نقدی از بوده و در زنده گی شان تغیر رونما
طریق پروژه شبکه مصئونیت اجتماعی گردیدهاست.
سفتی نت در ولسوالیهای چمکنی ،دولتیار،
خاص کنر ،یکاولنگ و نور گل که برای
 3188از خانوادهها کمکهای نقدی صورت
گرفتهاست.

تحلیل اجراآت
الف :فعالیتهای درحال اجرا
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی
پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت
مطابق پالن

0

 - 00تدویر دونر کنفرانس مؤسسات ملی و بین المللی به منظور تمویل %05

به خاطر عدم موجودیت فند
تدارکاتی این فعالیت تکمیل
نگردیده در حال اجرا قرار
دارد.

 - 00طی مراحل نمودن و نهایی سازی برنامه پشتیبانی از زنان بیوه و خود %00

به اساس مکتوب مواصلتی
ریاست عمومی پالیسی و
پالن تا اکنون در سند بودجه
ملی شامل نگردیدهاست.

 - 00طرح و ترتیب تخصیص وجوه صرفه جویی شده برای تمویل برنامههای %05

برنامههای متذکره جهت
طی مراحل در حال پروسس
میباشد و تا حال در بودجه
ملی شامل نگردیدهاست.

برنامههای حمایوی و محافظتی اقشار آسیب پذیر:

تدوین برنامههای حمایوی اطفال بیجا شده داخلی ،کارگر روی سرک ،معتاد،
آموزش حرفه ،ایجاد مراکز حمایوی ،بدیلهای حجز ،زنان بیوه و خود
سرپرست ،ازدواج اطفال ،اطفال محروم از آموزش و پرورش به خاطر کمک به
این قشر آسیب تهیه و ترتیب گردیده تا مورد توجه نهاد های کمک کننده قرار
گیرد و همچنان تهیه فهرست مؤسساتی که در بخش ارایه خدمات اجتماعی
فعالیت دارند.

1

سرپرست:

طرح زنان بیوه و خود سرپرست ،پروپوزل زنان بیوه خود سرپرست نهایی
گردیده و جهت طی مراحل به مراجع ذیربط فرستاده شدهاست.

0

مصئونیت اجتماعی توسط معینیت امور اجتماعی:

در هماهنگی با معینیت مالی و اداری ،وجوه مالی در بخش اطفال و در بخش
زنان بیوه و خود سرپرست تهیه و جهت تمویل برنامه از بودجه ملی ،در حال
پروسس است.
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0

- 00ارزیابی و نهایی سازی ساختار تشکیالتی وزارت و نهایی سازی پروپوزل %85

تا اکنون کار باالی بودجه و
ساختار تشکیالتی با نماینده
گان وزارت مالیه ،کمیسیون
اصالحات اداری و اداره
امور تحت نظر معین مالی و
اداری جریان دارد.

 - 00مذاکره با اتحادیههای صندوق های حمایوی امریکا و اروپا جهت جلب %05

چون در جریان مذاکره قرار
دارد و فعالیت تکمیل
نگردیده ،فلهذا این فعالیت در
ردیف فعالیتهای در حال
جریان قرار گرفتهاست.

%05

به خاطر غنی سازی بیشتر
در حال جریان میباشد.

 –00مذاکره با مرکز پروتیز جیپور فوت هند و فعال سازی انستیتوت %05
ملی اشخاص دارای معلولیت:

به خاطر طویل بودن
مراحل مذاکره در حال
جریان قرار دارد.

سی بی آر که این موضوع شامل نهایی سازی جایگاه معینیت امور شهدا و
معلولین منحیث نهاد مستقل نیز میگردد:

طرح مجزا سازی تشکیل ،ترتیب و به ریاست محترم اجراییه ج.ا.ا فرستاده
شدهاست که کمیته طرح تشکیل ،تحت ریاست محترم رییس صاحب اجراییه
جمهوری اسالمی افغانستان به اشتراک وزیر کار ،امور اجتماعی ،شهدا و
معلولین ،معین صاحب مالی و اداری وزارت ،نماینده کمیسیون مستقل اصالحات
اداری و نماینده وزارت مالیه دایر گردیده بود که در کل ،تشکیل مورد تأیید قرار
گرفت .فقط روی نام گزاری اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه
شهدا ،کار جریان دارد.

.0

اعانه برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت نیروهای دفاعی و امنیتی
افغانستان:
مذاکره با مرکز جیپور فوت هند صورت گرفته و در رابطه به وسایل و
تجهیزات مرکز ساخت اعضای مصنوعی در حال جریان قرار دارد و همچنان
پیشنهاد ها در مورد ترتیب نصاب آموزشی با وزارت معارف جریان دارد.

.0

.0

- 0تدوین استراتیژی ملی کاریابی:
طرح ابتدایی آن آماده گردیده و هنوز هم کار به خاطر غنی سازی آن جریان
دارد.

مذاکره بامرکز جیپور فوت هند قرار گرفته در رابطه به وسایل و
تجهیزات مرکز ساخت اعضای مصئوعی در حال جریان قرار دارد.
پیشنهاد ها در مورد ترتیب نصاب تعلیمی با وزارت محترم معارف ادامه
دارد.
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ب :فعالیتهای معطل شده:
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

.0

 -00طرح و انکشاف برنامه عمل جامع برای اطفال و حل مشکالت ایشان %05

تصویب نشدن قانون حمایت از
حقوق اطفال از سوی پارلمان
کشور با وجود تالشها و
دادخواهی زیاد از سوی ریاست
سکرتریت اطفال صورت گرفت.

- 15آغاز مرحله آزمایشی زون سازی و تطبیق زون پرورشگاهها در سطح 11%

نسبت به تعویق افتادن ترمیم و
بازسازی تعمیرات تهیه مسکن
 %31پالن تحقق یافتهاست.

فیصدی
پیشرفت

مانند ( :آزار و اذیت جنسی /بچه بازی ،کارهای شاقه و جلب و جذب اطفال در
صفوف قوای مسلح و مهیا نمودن آموزش و پرورش) در روشنایی قوانین
نافذه کشور و در مطابقت با کنوانسیون  081سازمان بین المللی کار:
جلسه هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر در مورد این فعالیت ،جلسه هماهنگی با
موسسه گلدیف در مورد کارهای شاقه تعین کمیته کاری در کابل و تعداد از
والیات برای داد خواهی از تصویب قانون حمایت حقوق اطفال ،اولین جلسه
کاری با رییس ولسی جرگه و دومین جلسه با رییس کمیسیون حقوق بشر
پارلمان.

.1

کابل و مزار شریف نظر به آمادگی ،پس از ترمیم اساسی پرورشگاهها:

آغاز مرحله زون سازی کابل ،یک باب تعمیر استندرد در پرورشگاه عالوالدین
اعمار گردیده و تعمیر سابقه آن زیر ترمیم و بازسازی قرار دارد .در سال مالی
 2331در صورت داشتن بودجه و امکانات معیشیتی ،ظرفیت جذب  181تن
اطفال را دارد .آغاز روند آزمایشی زون سازی در سطح شمال (بلخ ) یک باب
تعمیر جدید به گونه استندرد اعمار گردیده که ظرفیت جذب بیشتر از  111تن
اطفال رادارد.

دالیل معطل شدن فعالیت

غرض اعزام هییت جهت تطبیق زون پیشنهادی به مقام ارایه گردیدهاست.

.3

 - 10تحکیم و توسعه شبکههای عملکرد محافظت اطفال در  00والیت و %11

نسبت عدم امنیت در سطح
ولسوالیها و نبود بودجه برای
ایجاد شبکههای ولسوالی در سطح
کشور.

 - 00ایجاد یک گروپ مشورتی متشکل از نمایند گی گروههای معلوالن %81
جهت شناسایی و مشورت دهی در زمینه دریافت راه حلها به مقام
وزارت و تسریع روند مستقل سازی معینیت امور شهدا و معلولین:

نسبت عدم همکاری شورا با
معینیت این فعالیت انجام نگردید
معطل شدهاست.

برخی از ولسوالیهای قابل دسترس در سطح کشور:

در ولسوالیهای (پنجوایی ،ارغنداب ،دامان ،بولدک و دند) والیت کندهار و
(شاه جوی و شهر صفا) والیت زابل شبکه محافظت اطفال ایجاد گردیدهاست.

.0
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گروپ مشورتی به منظور گرفتن دیدگاههای سازنده و اصالحی انسجام
شوراهای معلوالن ،نظارت از فعالیتهای معینیت و نظم شوراهای
معلولین با مقام وزارت ایجاد گردیده که نسبت عدم همکاری شان با
یکدیگر ،همچنان بروز یک سلسله مشکالت از سوی شورا ها در
معینیت ،این گروپ مشورتی ملغا گردید.

ج :فعالیتهای آغاز ناشده:
شماره

دالیل عدم آغاز فعالیت

عنوان فعالیت

.0

 - 08بررسی همه جانبه در مورد چگونگی توزیع اپارتمانها به به خاطر نرسیدن پالن به اساس نتایج به معینیت
مستحقین و واجدین شرایط و ارایه گزارش به مقامات وزارت:
شهدا و معلولین که در میان سال تغیر کرد بنا ً این
فعالیت در ردیف فعالیتهای آغاز ناشده قرار
به تعداد  133اپارتمان به افراد دارای معلولیت توزیع گردیده بود.
گرفت.

.1

 – 00مطالعه و تشخیص فهرست شغلهای ممکن برای اشتغال به خاطر نه رسیدن پالن به اساس نتایج به معینیت
شهدا و معلولین که در میان سال تغیر کرد ،این
اشخاص دارای معلولیت.
فعالیت در ردیف فعالیتهای آغاز ناشده قرار
گرفت.

مشکالت عمده و طرحهای پیشنهادی
طرح های پیشنهادی
 .2افزودن تعداد پرورشگاهها در مرکز و
والیات.
 .1برنامه ریزی و سروی اقشار آسیب پذیر به
سطح ملی.
 .3بودجه مشخص جهت حمایت از خانوادههای
فقیر و بی بضاعت حد اقل به سطح زونهای
کشور.
 .4بر اساس سیستم جدید تقاعد و نیاز اصلی اداره ،تشکیل

مشکالت عمده
.2کم بودن تعداد پرورشگاهها و کثرت مراجعه مبنی بر
وضعیت امنیتی کشور.
 .1عدم موجودیت احصاییه دقیق از اقشار آسیب پذیر.
.3عدم موجودیت بودجه مشخص جهت حمایت از اقشار
آسیب پذیر.
 .4سقف تشکیالت ریاست عمومی خزینه تقاعد ،با
نیازمندیهای آن اداره سازگار نیست.

پیشنهادی ریاست عمومی خزینه تقاعد منظور گردد.

 .8نبود بودجه قناعت بخش در بخش آموزشهای فنی
و حرفوی
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 .1بودجه قناعت بخش در سال مدنظر گرفته
شود.

فعالیتهای تکمیل شده خارج از پالن
شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از
پالن

نتایج

دالیل عدم شمولیت در پالن

جلوگیری از فساد طوری که واضح است ،موارد غیر پالنی
اداری و امور را نمیتوان پیش از پیش ،پیشبین بود؛
مالی و شفافیت در زیرا موارد غیر پالنی در موارد مختلف
بنا بر لزوم دید مقامهای محترم ذیصالح و
امور کاری.
یا سایر مراجع عدلی و کشفی احتماالً
مواصلت می ورزد و در گام بعدی از
سوی مقام های صالحه به بررسی آن اقدام
صورت میگیرد.

.0

 15موارد مختلف در مرکز و والیات
به گونه غیر پالنی که به تأسی از
هدایات مقام محترم وزارت یا مواصلت
اطالعیههایی که از سوی سایر مراجع
کشفی ،عدلی و قضایی مواصلت
ورزیدهاست ،مورد بررسی قرار
دادهاست.

.1

ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای تسهیل فرصت
 3411تن افراد بیکار و کم عاید  %38های کاریابی.

.0

روند اعطای کمک نقدی بالعوض برای تسهیل فرصتهای شامل پالن ریاست عمومی میباشد درج
 1451تن متشبث کوچک.
پالن وزارت نگردیدهاست.
کاریابی

از طبقه اناث و  % 8افراد دارای
معلولیت در سراسر کشور.

.0

.0

پالیسی،
 SMARTسازی پالنهای انکشافی و داشتن
عادی وزارت ،استمرار برنامهها باالی پالن استراتیژیک
منابع داخلی کاهش مصارف و افزایش و یک راهکار
واضح و مشخص
نایج و پیامدها.
و هماهنگی خوب
با تمام تمویل کننده
گان داخلی و
خارجی وزارت.
ایجاد سیستم جواز کار برای اتباع
خارجی و داخلی

به وجود آمدن
شفافیت و تسریع
روند کاری.
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شامل پالن ریاست عمومی میباشد و درج
پالن وزارت نگردیدهاست.

چون اداره امور خواستار یک پالن کاری
بسیار فشرده این وزارت گردیدهاست و
همیشه تأکید بر این بود که فعالیتهای
بسیار عمده و کلیدی در سطح وزارت را
درج نموده که مستفیدین آن اشخاص بیرون
از اداره باشند .بنابر این ،فعالیتهای
داخلی ریاست خویش را درج پالن ننموده
ایم.
در پالن ریاست میباشد.

برنامههای عمده پالن شده برای سال مالی 0030

شماره

0

عنوان برنامه ها و فعالیتهای پالن شده برای سال مالی 0030

فیصدی پیشرفت

بررسی امورات مالی ،اداری و حسابی واحد های مرکزی و والیتی وزارت کار ،امور اجتماعی %055 ،دوامدار
شهدا و معلولین پس از تأییدی پالنهای ربع وار از سوی اداره عالی تفتیش ج.ا.ا

%055

1

بررسی موضوعات کارمندان متخلف از وظیفه مطابق هدایت مقام وزارت در واحدهای مرکزی و
والیتی.

0

جمع آوری معتادان و انتقال آنها به شفاخانه  2811بستر کمپ فنکس و معرفی کارکنان معتاد و سایر %055

0

طبق مواد قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و بازماندگان شهدا ،درخواست %24
سهمیه نمرات رهایشی زمین و اپارتمان از مراجع ذیربط.

%055

0

انکشاف آسایشگاه معلولین فلج پاراپلژیک مرکز از  11تن به  81تن.

%055

0

ایجاد آسایشگاه در والیتهای هرات ،بدخشان ،بلخ و ننگرهار.

%055

0

معرفی نیازمندان طبق ماده  21و  23غرض تحصیل به مؤسسات ،دانشگاهها /پوهنتونهای
خصوصی داخل کشور.

%055

دوامدار

معتادان ،جهت درمان به مراکز درمانی معتادان (دولتی و غیر دولتی).

هوشمند روهگر؛ ماستر حقوق و علوم سیاسی
شماره تماس5000055500 :
ایمل آدرسhoshmand.rohgar2@gmail.com :
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ضمایم
ضمیمۀ شماره ( :)0عواید سال مالی ( 0030به افغانی)
شماره
کود

مبلغ عواید پیش
بینی شده به
افغانی

در صدی ازدیاد /کاهش عواید

عواید خالص به دست
آمده به افغانی

ازدیاد

کاهش

2

کرایه دکانهای دولتی

23211

1133311

1

1

%211

1

فروش اقالم منقول

23125

2818121

188111

1

%81

3

فروش اسناد بهادار

23111

18111

51345

%18

1

4

فیس داخله اطفال به کودکستانها

23315

54511441

21551218

1

%15

8

جواز کار داخلی

23313

1111342

4383381

1

%38

1

فیس جواز کار اتباع خارجی مقیم
افغانستان

23318

224181111

213841111

1

%3

1

جریمهها (مجازات) – افراد و
شخصیت حقوقی

23811

2531111

31238

1

%38

5

عواید متفرقه

24113

34312158

21281

1

%33

3

بازپرداخت معاشات و مصارفات
سالهای گذشته

24118

1114148

1344118

%21

1

21

سهمیه پیش پرداخت تقاعد و
رتبوی کارمندان دولت.

21211

511318111

2454435184

%13

1

شماره

منابع عایداتی

24

22

سهمیه پرداخت تقاعد و رتبوی
کارمندان دولت

21212

134531188

1

1

%211

21

سهمیه تقاعد کارمندان سکتور
امنیتی

21212

111148181

311113282

%23

1

23

عواید خزینه تقاعد

21211

2133131

3122135

%211

1

24

انتقال عواید از سالهای قبلی
(باقیات)

24111

1

112253

%211

1

1

1152141141

2318251123

1

%1.8

مجموع عواید به افغانی
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ضمیمه شماره ()1؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 0030
بودجه به میلیون افغانی
مجموع بودجه منظور شده
سال مالی 0030

0+1

0

بودجه عادی

بودجه انکشافی

1

به رقم

14133138411

13153151551

344124831

به کلمات

بیست و چهار ملیارد
و ششصد و سی و سه
ملیون و شش صد و
نودو پنج هزارو چهار
صدو هفتاد افغانی.

بیست و سه ملیارد و
شش صد و هشتاد و
نه میلیون و شش صد
و هشتاد هزار و
هشت صد و هشتاد
افغانی.

نه صد و چهل و
چهار هزار و چهارده
هزار و پنج صد و
نود افغانی.

مصرف بودجه به اساس مالی به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه

مصرف بودجه انکشافی

مصرف بودجه عادی
به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

به رقم

10183800000

%38

00000058318

%08.00

به کلمات

بیست و سه ملیار د و دوصدو
هشتاد و نه ملیون و هشت
صد و سی و چهارهزار و یک
صد و هفتاد و هفت افغانی.

هفت صد و چهل و سه میلون
و پنج صد و پانزده هزار و
هشتاد و نه افغانی و بیست و
هشت افغانی.

ضمیمه شماره ()۹؛ تشکیل سال 0030وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین

26

تعداد
معینیتها
تشکیل
سال
0030

4

تشکیل
سال
0030

4

تعداد ریاستهای
مرکزی بست 0و 1
68 -9

68-9

تعداد
مشاوریتها
4

4

تعداد
نمایندگیهای
والیتی
33

33
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تعداد
نمایندگیهای
خارجی

تعداد تصدیها

تعداد شرکتهای
مختلط

مالحظات

بخش کارکنان مرکزی
تشکیل
منظور
شده
0030

مامورین و
استادان

اصل
تشکیل

5586

کارکنان مرکزی
نظامیان

اجیران

مجموع
مجموع
مامور /استاد

0

1759

نظامی

اجیر

مجموع
مامور

7345
3316

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

854

224
5

43
2

499

0

0

128
6

1003

نظامی

اجیر

2270

756

4319

0

3026

2744

اجیر

مامور

نظامی

مرد

زن

مرد

زن

85
4

2245

43
2

49
9

مرد

زن

اجیر

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

4030

989

113
9

508

202

کارکنان شامل رتب

مجموع
اجیر

مجموع

نظامی

والیات

مرکز

4030

مامور

اجیر

مرکز

نظامی

2838

والیات

مجموع
مرد

زن

مرد

نظامی
مرد

زن

مجموع

کارکنان نمایندگیهای خارجی

مامور

0

زن

مامور
موجود

کارکنان والیتی

زن

مرد

زن

28

مجموع
مرد

زن

مرد

زن

128
6

274
4

149
7

134
1

6868

2838

بخش کارکنان والیتی:
موقعیت

مجموع

مامور
مرد

زن

مرد

زن

مرد

مامور

زن

نظامیان

اجیر

مرد

زن

مرد

زن

22

0

11

1

34

32

2

16

1

51

4

7

2

25

10

9

76

کابل

854

2245

432

499

4030

بامیان

26

1

15

2

44

بلخ

40

305

35

25

405

تخار

32

23

16

6

77

میدان
وردک
پکتیا

کندهار

55

36

41

5

137

جوزجان

44

166

22

28

260

پنجشیر

12

هرات

50

169

25

36

280

کاپیسا

43

14

19

1

77

سرپل

27

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

اجیر

نظامیان

مجموع

اجیر

تعداد کارکنان
موقعیت

مامور

نظامیان

موقعیت

تعداد کارکنان

تعداد کارکنان

30
ننگرهار

49

46

30

8

133

پکتیکا

17

0

8

0

25

بادغیس

25

کندز

42

40

18

8

108

خوست

32

1

7

3

43

ارزگان

16

11

1

47

10
0

6

0

22

بغالن

34

29

9

12

84

کنر

25

25

16

1

67

زابل

20

0

5

0

25

بدخشان

21

35

16

5

77

نیمروز

18

13

17

4

52

دایکندي

11

7

7

1

26

لوگر

36

4

12

2

54

هلمند

28

20

16

4

68

فاریاب

26

15

21

138

غزني

33

14

12

4

63

فراه

31

33

19

3

86

نورستان

20

پروان

49

26

26

7

108

سمنگان

20

10

14

0

لغمان

27

6

12

1

46

غور

26

3

11

1

44
41

76
1

مجموع کل والیات
اجیر

مامور

مجموع کل

نظامی

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

زنان

4085

1843

3384

940

701

0

0

مردان

2783

29

4

0

25

