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وزارت کار و امور اجتماعی
در سال مالی  ۷۹۳۱هجری خورشیدی
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پس منظر
وزارت کار و امور اجتماعی نظر به اهداف پالنی خویش ،اقشار مختلف و نیازمند جامعه را از اطفال
کودکستانها تا کهن ساالن ،جوانان بی حرفه ،بی پیشه و بیکار ،بیوه زنان و اطفال بیسرپرست را از
نگاه امور مربوط به مسایل خدمات اجتماعی و مسایل مربوط به کاریابی و اشتغال و آموزشهای فنی و
حرفهای ،ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی و سایر اقشار نیازمند 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؛ تقویه شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت از اطفال ،نو جوانان ،کهن ساالن ،وتقویت مشارکت اجتماعی آنها؛
 تقویت آگاهیهای اجتماعی در مورد اقشار و اشخاصی که از نظر اجتماعی منزوی میباشند؛ رشد ظرفیت وزارت کار و امور اجتماعی جهت انکشاف اداره و تطبیق پالیسیهای ملی کار ومصئونیت اجتماعی.
(استراتیژی وزارت کار و امور اجتماعی).
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گزارش فشرده تحقق فعالیتهای پالن شده
وزارت کار و امور اجتماعی درسال مالی  0311جمعا ً ( )41فعالیت عمده را پالن نموده بود که ()31
فعالیت آن را تکمیل نمودهاست )01( .فعالیت درحال اجرا قرار دارد )3( ،فعالیت آغاز نشده و تطبیق
( )1فعالیت دیگر آغاز؛ ولی نسبت چالشها معطل شدهاست.
اوسط فیصدی پیشرفت تمامی فعالیتهای وزارت کار و امور اجتماعی به ()%11.12رسیدهاست.
گزارش تحقق فعالیتهای پالن شده

هدف اصلی

عنوان فعالیت

مقدار هدف
()Target

فیصدی
پیشرفت

حكومتتتتتتتتتتت طتترح و انکشتتاف اجرایی نمودن پالیسی اصالحات خزینه تقاعد در تفاهم با وزارت %100

داری خوب
و باال بردن
شتتتتتتتتتفافیت،
حساب دهی
و همآهنگتتی
با ادارات.

دو استتتتتتراتیژی و مالیه.
چهتتتتتتتار پالیستتتتتتتی
نهایی سازی مسوده استراتیژی ملی کاریابی.
%100
وزارت کار
و امور اجتماعی.
بازنگری مسوده استراتیژی اعزام کارگران افغانستان به بیرون از %011
کشور.
تدوین مسوده پالیسی ملی اجتماعی.

100%

تدویر کنفرانس ملی کار جهت تعین اهداف مشخص و کاهش بیکاری 100%

در کشور.

طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت.
رشد
و ترویج
کار شایسته
برای همه
از طریق
انکشاف
بازار مؤثر
کار.

رشتتتتتتتد و انکشتتتتتتتاف
سیستتتتم آموزشهتتتای
فنتتتتتتی و حرفتتتتتتوی و
ایجتتتاد فرصتتتتهتتتای
کاریتتتتتتتتتتابی طبتتتتتتتتتتق
معیتتارات ملتتی و بتتین
المللتتتتتتتی در ستتتتتتتط
کشور.

%21

ایجاد مرکز معلومات برای آموزش و تعلیمات فنی و حرفوی 100%

(.)TVET Resource Center

طرح و تطبیق آزمایشی برنامه ملی کار آموزی برای  0211تن از 0%

مردان و زنان در  6زون کشور.

اصالحات در ریفورم سیستم آموزشهای فنی و حرفوی کشور

100%

ارایه طرح پیشنهادی به شورای عالی منابع بشری جهت ایجاد بورد 100%
آموزش و تعلیمات فنی و حرفهای ()TVET Board
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انکشاف پانزده نصاب آموزشی برای حرفههای جدید اولویت داده 100%
شده ،به اساس استندردهای ملی مهارتهای شغلی.

انکشاف پانزده استندرد ملی مهارتهای دارای اولویت شغلی 100%
()NOSS

سروی سرتاسری تقاضای بازار کار ،به منظور تشخیص حرفههای 15%
مورد نیاز بازار کار در تمامی والیتهای کشور.

ارایه آموزشهای فنی و حرفوی مبتنی بر بازار کار برای  02هزار 100%
تن از افراد مستحق شامل (جوانان بازمانده از آموزش ،معلوالن،
بازماندگان شهدا ،عودت کنندگان ،خانمهای بیسرپرست ،افرادی که
از کشت قاچاق مواد مخدر دست بر میدارند و مخالفان حکومت که
به روند صل می پیوندند ،از طریق مراکز آموزشهای فنی و
حرفوی دولتی و غیر دولتی در سط کشور.

اعطای کمکهای نقدی برای  1111تن از فارغان آموزشهای فنی 0%
و حرفوی جهت توسعه تشبثات جهت کار و بارهای کوچک از بودجه
اختیاری و غیر اختیاری دولت.

طتتتتتتترح دو ستتتتتتتند طرح دو سند تقنینی مرتبط به کار( مقرره امتیازات زنان در ساحه %011

تقنینتتی متترتبط بتته کار و مقرره نحوه تثبیت و پرداخت حقوق و امتیازات کارهای ثقیل،
کتتتتتتتتار و ارایتتتتتتتته مضر صحت و زیر زمینی).
برنامههای آگتاهی
دهتتتتتتی از قتتتتتتانون تدویر ( )01کارگاه آگاهی دهی از قانون کار و اسناد تقنینی مرتبط به %011
کار برای کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی در سط مرکز و
کار.
والیتها.

بررستتتتتتتتتتتتتتتتتتتی از تفتیش و راهنمایی کار در ( )01مؤسسه تولیدی و خدماتی غیر %011

چگتتتونگی تطبیتتتق دولتی )3( ،اداره دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر دولتی در
و رعایتتتتت استتتتناد ( )3والیت کشور.
تقنینتتی متترتبط بتته
کتتتتتتار در ستتتتتتط
کشور.
انکشتتتتاف سیستتتتتم نامنویسی و انگشتنگاری (بایومتریک) متقاعدین نوتثبیت.
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%011

بایومتریتک جهتت توسعه و تطبیق سیستم تقاعد و بایومتریک به والیتها.
توزیتتتتتتتع حقتتتتتتتوق
متقاعدین به گونته
تطبیتتتق و وصتتتل نمتتتودن سیستتتتم آنالیتتتن بتتته منظتتتور فرستتتتادن استتتناد %16
منظم و شتفاف در
متقاعدین نو تثبیت در آن عده از ادارات مرکتزی کته تتا اکنتون در آن
سط کشور.
سیستم تطبیق نگردیدهاست.

%81

فعال نمودن یک ( )Short Codeبرای دریافت شکایات و ارایه
معلومات.

%81

رشتتتتتتد و تقویتتتتتتت ایجتتاد همآهنگتتی میتتتان پتتروژه تقویتتتت توانمنتتدی اقتصتتتادی زنتتان کتتته %011

استتتقاللیت ،رفتتاه،
اشتراک و توستعه
دسترسی زنان بته
منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابع در
ستتتتتتتتتتتتتتتتتکتورهای
اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتادی و
اجتماعی.

از ستتتتتتتتتتوی شتتتتتتتتتتبکه انکشتتتتتتتتتتافی آغاختتتتتتتتتتان تطبیتتتتتتتتتتق میگتتتتتتتتتتردد
( )SWEEP/AKDNو پتتتتتتتتتتتتتتتتروژه انکشتتتتتتتتتتتتتتتتاف روستتتتتتتتتتتتتتتتتایی
توانمند ستتتتتتازی اقتصتتتتتتادی زنتتتتتتان کتتتتتته از ستتتتتتوی وزارت احیتتتتتتا و
انکشتتتتاف دهتتتتات تطبیتتتتق میگتتتتردد ( )WEE/RDPدر خصتتتتوص
افتتتتتزایش تستتتتتهیالت متتتتتالی غیتتتتتر رستتتتتمی بتتتتته ستتتتتط روستتتتتتاها از
مجراهای مختلف؛ مانند گروههای پس انداز.

طراحتتتتتی و برنامتتتتته ریتتتتتزی یتتتتتک ستتتتتفر بازرگتتتتتانی بتتتتترای وصتتتتتل %1

ستتتاختن  11تجتتتارب /تثبتتتن زنتتتان افغتتتان بتتتا همتایتتتان شتتتان در یکتتتی
از کشتتتورها بتتته منظتتتور تبتتتادل آموختتتتههتتتا ،تجربیتتتات ،عملیتتتههتتتا و
صادرات محصوالت شان.

انستتتتجام و تنظتتتتیم ارایه خدمات آنالین کاریابی از طریق آسان وظیفه.
فعالیتهای مراکز
ختتتدمات کاریتتتابی همآهنگتتتی جهتتتت ایجتتتاد زمینتتتههتتتای کتتتارآموزی بتتترای  4211تتتتن از %011
ستتتکتور دولتتتتی و زنتتتتتان در ستتتتتکتور خصوصتتتتتی و  1111تتتتتتن در ستتتتتکتور دولتتتتتتی
خصوصتتتتتتتتتتتتتتی و توسط پروژه پروموت.
فتتتتتتتراهم ستتتتتتتازی
زمینتتتتته کتتتتتار بتتتتته ایجاد مراکز تجمع کارگران روزمزد در مرکز و چهار والیت بزرگ %21
کشور.
متقاضیان آن.

%011
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تقویتتتتتتتتتتتتتتتت عرضتتتته ختتتتدمات معرفی و حمایت از دستکم  111تن از اشخاص و خانوادههای 100%

شتتتتتتتتتتتتتتتتبکه
ختتتتتتتتتتتتدمات
مراقبتتتتتتتتتتتت
اجتماعی به
منظتتتتتتتتتتتتتور
مصتتتتتئونیت
از اطفتتتتتال،
معلتتتتتتتوالن،
نوجوانتتتتتان،
کهتتن ستتاالن
و تقویتتتتتتتتتت
مشتتتتتتتتارکت
اجتمتتتتتتتتاعی
آنان.

جهتتتتتتتتت تنظتتتتتتتتتیم بیبضاعت جهت حمایت و مساعدت به ادارات دولتی و خصوصی.
تأمین تات اجتمتتاعی
برای اقشار آسیب
پتتتتویر و حمایتتتتت طرح و انکشاف برنامه عمل جامع برای اطفال و حل چالشهای %12
آنان؛ مانند :آزار و اویت جنسی /بچه بازی ،کارهای شاقه و جلب
از اطفتتتتتتتتتتتتتتال در
جوب اطفال در صفوف نیروهای امنیتی و مهیا نمودن آموزش و
معرض خطر.
پرورش درپرتو قوانین نافوه کشور و در مطابقت با کنوانسیون 081
سازمان بین المللی کار.

توزیع قرضههای کوچک برای  111تن از خانمهای متشبن جهت 25%

رشد تجارتهای کوچک و خودبسندگی شان در سط والیت کابل.

تحکیم و توسعه شبکههای عملکرد محافظت اطفال در  34والیت و %011

در برخی از ولسوالیهای قابل دسترس در سط کشور.

ایجاد دو مرکز حمایوی برای اطفال دارای معلولیت وهنی و بدیل %11

حجز.

ایجاد و فعال سازی شماره کمکی ( )Help Lineبا پنج شبکه (ام – 55%

تی – ان ،افغان بیسیم ،روشن ،اتصاالت و افغان تیلیکام) جهت حل
چالشهای اطفال در معرض خطر و اقشار آسیب پویر جامعه در
شهر کابل و ایجاد همآهنگی با ادارات و مؤسسات ملی و بین المللی
به منظور حمایت از اطفال در معرض خطر.
تدوین برنامه ملی مصئونیت اطفال آسیب پویر.

%21

گردآوری حد اقل  611تن از معتادان و انتقال آنها به بیمارستان 100%

درمان معتادان ابن سینای کمپ فنکس و پس از صحت یابی ،معرفی
آنها به مراکز آموزشهای فنی و حرفهای جهت یادگیری حرفه مورد
عالقه شان.
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حفظ و نگهداری ،حفظ نگهداری ،آموزش ،پرورش و فراهم سازی بهتر آموزش و %011

آمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزش و پرورش برای  01111تن اطفال شامل پرورشگاهها در سط کشور
پرورش  01111جهت خودبسندگی آنها در آینده.
تتتتتتتتتن از اطفتتتتتتتتال
پرورشتتتگاههتتتا در بررسی کلی وضعیت  11باب پرورشگاه و ارایه گزارش جامع از %12
سط کشور.
آن به مقامات مربوطه.

رشتتتد و انکشتتتتاف استندرد سازی پنج باب کودکستان محل زیست و بیست باب %011

بهتتتتتتتتتتتر امتتتتتتتتتتور کودکستان محل کار به شکل معیاری.
تربیتتتی ،آموزشتتی
و اعاشتتتتوی  364رونمایی  01عنوان کتاب نصاب درسی آموزگاران ،کودکان و %011
بتتتتتاب کودکستتتتتتان راهاندازی سیمینار سه روزه.
دولتی و  24بتاب
کودکستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان تدوین پنج جلد کتاب درسی مورد نیاز آموزگاران و کودکان برابر با %011
نصاب آموزشی (علوم دینی ،ریاضی ابتدایی ،بازیهای حرکتی،
خصوصتتتتتتتتتتتی در
فعالیتهای هنری و مفاهیم محیطی) و چاپ یک جلد نصاب آموزشی
سط کشور.
بازنگری شده.

دانش و مهارتهای مسلکی آموزگاران ،مدیران%011 ،

ارتقای سط
کارمندان و اعضای مسلکی کودکستانهای دولتی و خصوصی از
طریق راهاندازی کورسهای دراز مدت ،کوتاه مدت و سیمینارها در
پیوند به موضوعات صحی ،موسیقی ،روانشناسی ،حقوق کودک،
نشستهای رهنمودی روش آموزش و تربیت بدنی در مرکز و
والیتهای کشور.

سروی ،نظارت و احصاییهگیری از  121باب کودکستان دولتی محل %011
زیست و محل کار در مرکز و والیتها.
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انکشتتتتاف و
تقویتتتتتتتتتتتتتتتت
شتتتتتتتتتتتتتتتتبکه
عرضتتتتتتتتتتتته
ختتتتتتتتتتتتدمات
بهتتتتتتتتتتتتتتر و
قناعتتتتتتتتتتتتتتت
بختش بترای
معلتتتتوالن و
بازمانتتتتدگان
شتتتتتتهدا بتتتتتته
استتتتتتتتتتتتتتتتاس
عتتتتتتتتدالت و
مشتتتتتتتتارکت
اجتمتتتتتتتتاعی
آنهتتتتتتتتتتا در
جامعه.
حکومتتتتتتتتتت
داری خوب
و باال بردن
شتتتتتتتتتفافیت،
حساب دهی
و همآهنگتتی
با ادارات.

حقوق پرداخت حقوق برای ( )021118تن از خانوداههای شهدا و %2

پرداخت
برای
( )021118تن
از خانوادههای
و
شهدا
( )012111تن
از افراد دارای
معلولیت ثبت شده
در دیتابیس از
سیستم
طریق
بایومتریک.

( )012111تن از افراد دارای معلولیت ثبت شده به شکل منظم و
سیستماتیک از طریق سیستم بایومتریک در سط کشور.

اصالح بهتر امور پرداخت و نظارت از روند محاسبه ،تادیات و %31

تطبیق حسابات به منظور رعایت اصل شفافیت در اجرای امور و
پرداخت حقوق برای بازماندگان شهدا و معلوالن.

مطالعه و تشخیص فهرست شغلهای ممکن برای اشتغال اشخاص 100%

دارای معلولیت.

خدمات ایجاد سیستم مکتوبها ،استعالمها و پیشنهادها ( ،)EDMISسیستم %011

عرضه
سیستم
بهتر
اداری
الکترونیکی در
واحدهای
سط
مرکزی و دومی
وزارت.
مجموع

الکترونکی مالی ( ،)FMISسیستم الکترونیکی تهیه و تدارکات
( )PMISو منابع بشری ( )HRMISدر سط وزارت.

طرح و ترتیب پالیسی و تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیک در %011

مرکز وزارت.

تعداد مجموعی فعالیتها

()41
جدول ویل میزان پیشرفت فعالیتهای عمده را نشان میدهد.
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11.12
%

دستهبندی فعالیتهای تکمیل شده و نتایج آن
شماره

دستهبندی فعالیتها

فعالیتهای تکمیل شده

0
ارتقای ظرفیت

حفظ نگهداری ،آموزش ،پرورش و
فراهم سازی بهتر تعلیم و تربیه برای
 01111طفل شامل در پرورشگاه ها
در سط کشور جهت خودکفایی آنها
در آینده.
ایجاد مرکز معلومات برای آموزش و
تعلیمات فنی و حرفوی (TVET
)Resource Center

نتایج
تأمین فضای سالم معیشتی و آموزشی
برای اطفال یتیم و بیبضاعت در
کشور و همچنان بلند رفتن سط
آگاهی عمومی و کسب مهارتهای فنی
و حرفوی مشمولین پرورشگاه ها در
مطابقت با دانش نوین و تقدیم افراد
سالم به جامعه.
.
مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش
بیکاری در سط کشور.

اصالحات در ریفورم سیستم مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش
بیکاری در سط کشور.
آموزشهای فنی و حرفوی کشور.
ارایه طرح پیشنهادی به شورای عالی مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش
منابع بشری جهت ایجاد بورد آموزش بیکاری در سط کشور.
و تعلیمات فنی و حرفوی ( TVET
)Board
انکشاف پانزده نصاب آموزشی برای مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش
حرفههای جدید اولویت داده شده به بیکاری در سط کشور.
اساس استندرد های ملی مهارتهای
شغلی.
ملی مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش
پانزدهاستندرد
انکشاف
مهارتهای دارای اولویت شغلی بیکاری در سط کشور.
()NOSS
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مسلکی سازی افراد جامعه و کاهش
بیکاری در سط کشور.
ارایه آموزشهای فنی و حرفوی مبتنی
بر بازار کار برای  02111هزار تن
از افراد مستحق؛ شامل جوانان
بازمانده از تحصیل ،معلوالن،
بازماندگان شهدا ،عودت کنندگان،
خانمهای بیسرپرست ،افرادی که از
کشت قاچاق مواد مخدر دست بر
میدارند و مخالفان حکومت که به
روند صل میپیوندند) از طریق مراکز
آموزشهای فنی وحرفوی دولتی و
غیر دولتی در سط کشور.

استندرد سازی پنج باب کودکستان توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی
محل زیست و بیست باب کودکستان و خصوصی و مسلکی سازی معلمین
کودکستانها.
محل کار به گونه معیاری.
رونمایی  01عنوان کتاب نصاب توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی
درسی معلمین ،کودکان و تدویر و خصوصی و مسلکی سازی معلمین
کودکستانها.
سیمینار سه روزه در رابطه.
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی
تدوین پنج جلد کتاب درسی مورد نیاز و خصوصی و مسلکی سازی
آموزگاران و کودکان برابر با نصاب آموزگاران کودکستانها.
آموزشی (علوم دینی ،ریاضی ابتدایی،
بازیهای حرکتی ،فعالیتهای هنری و
مفاهیم محیطی) و چاپ یک جلد
نصاب تعلیمی بازنگری شده.
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ارتقای سط دانش و مهارتهای
مسلکی آموزگاران ،مدیران ،کارمندان
و اعضای مسلکی کودکستانهای
دولتی و خصوصی از طریق تدویر
کورس های دراز مدت ،کوتاه مدت و
سیمینارها در پیوند به موضوعات
صحی ،موسیقی ،روانشناسی ،حقوق
کودک ،نشستهای رهنمودی میتودیک
و تربیت بدنی در مرکز و والیتهای
کشور.

توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی
و خصوصی و مسلکی سازی معلمین
کودکستانها.

سروی ،نظارت و احصاییه گیری از توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی
 121باب کودکستان دولتی محل و خصوصی و مسلکی سازی معلمین
زیست و محل کار در مرکز و کودکستانها.
والیتهای کشور.
1

طرح دو سند تقنینی مرتبط به کار (مقرره داشتن اسناد تقنینی مرتبط به کار با معیارهای
امتیازات زنان در ساحه کار و مقرره نحوه بین المللی کار.
تطبیق قانون مبارزه با تثبیت و پرداخت حقوق و امتیازات کارهای
جرایم.
ثقیل ،مضر صحت و زیر زمینی).
تدویر ( )01کارگاه آگاهی دهی قانون کار و داشتن اسناد تقنینی مرتبط به کار با معیار
اسناد تقنینی مرتبط به کار برای کارکنان های بین المللی کار.
وزارت کار و امور اجتماعی در سط مرکز
ووالیتها.

تفتیش و راهنمایی کار در ( )01مؤسسه آگاهی دهی ادارات از رهنمودهای حفاظت
تولیدی و خدماتی غیر دولتی )3( ،اداره از خطرات کار و تخنیک ایمنی.
دولتی در مرکز و ادارات دولتی و غیر
دولتی در ( )3والیت کشور.

مطالعه و تشخیص فهرست شغلهای اجراآت سالم ،شفاف و ایجاد سهولت در روند
ممکن برای اشتغال اشخاص دارای پرداخت حقوق بازماندگان شهدا و معلوالن و
12

3

عرضه خدمات

معلولیت.

حسابدهی شفاف به مراجع ویربط.

ایجاد همآهنگی میان پروژه تقویت
توانمندی اقتصادی زنان که از سوی
شبکه انکشافی آغاخان تطبیق میگردد
( )SWEEP/AKDNو پروژه
انکشاف روستایی– توانمندسازی
اقتصادی زنان که از سوی وزارت
احیا و انکشاف دهات تطبیق میگردد
( )WEE/RDPدر خصوص افزایش
تسهیالت مالی غیر رسمی به سط
روستاها از مجراهای گوناگون؛ مانند
گروههای پس انداز.

از طریتتتق ایتتتن فعالیتتتت متتتیتتتتوان بتتته ایجتتتاد
گتتتروههتتتای پتتتس انتتتداز ،تشتتتکیل گتتتروههتتتای
تولیتتتتتدی ،اتحادیتتتتتههتتتتتای تولیتتتتتد کننتتتتتدگان و
تقویتتتتتت تشتتتتتبثات کوچتتتتتک و متوستتتتتط اقتتتتتدام
نمتتتود .برنامتتتههتتتای یادشتتتده در قستتتمت ارایتتته
ختتتدمات تخنیکتتتی بتتترای انکشتتتاف تشتتتبثات و
کتتتتار و کستتتتبهتتتتای محلتتتتی و زمینتتتتهستتتتازی
بتتتتتتترای دسترستتتتتتتی بتتتتتتته ختتتتتتتدمات متتتتتتتالی و
قرضتتتههتتتای کوچتتتک بتتتا استتتتفاده از امکانتتتات
محلتتی بتته منظتتور کمتتک بتته ستترمایهگتتزاری
در فعالیتهتتتتتای انتفتتتتتاعی در روستتتتتتا هتتتتتای
کشور نیز همکاری مینماید.

با نهایی سازی این استراتیژی ،میتوان
نهاییسازی مسوده استراتیژی ملی راههای مناسبی جهت پیدا کردن کار و ایجاد
کاریابی.
زمینههای کاریابی برای افراد جامعه فراهم
گردد.
قانونمند ساختن کارگران افغانی در بیرون از
بازنگری مسوده استراتیژی اعزام کارگران کشور و فراهم ساختن زمینه اعزام و استخدام
افغان به بیرون از کشور.
کارگران در بیرون از کشور.
با ایجاد خدمات آنالین کاریابی ،فرایند
کاریابی به گونه استندرد و آسان گردیده و
ارایه خدمات آنالین کاریابی از طریق آسان متقاضیانی که به وظیفه نیاز مبرم دارند به
گونه آسان به اطالعات دسترسی پیدا میکنند.
وظیفه

ایجاد زمینههای کاریابی برای خانمها پس از
همآهنگی جهت ایجاد زمینههای کارآموزی اتمام دوره کار آموزی شان.
برای  4211تن از زنان در سکتور
خصوصی و  1111تن در سکتور دولتی
توسط پروژه پروموت.

ثبت و بایومتریک متقاعدین نو تثبیت.

ایجاد سهولت و شفافیت در روند پرداخت
حقوق متقاعدین از طریق بانک ها در تمامی
والیتها کشور.

تدوین مسوده پالیسی ملی اجتماعی.

داشتن یک راهکار واض و مشخص ،رشد و
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توسعه پالیسیها و استراتیژیهای مربوطه.
تدویر کنفرانس ملی کار جهت تعین داشتن یک راهکار واض و مشخص ،رشد و
توسعه پالیسیها و استراتیژیهای مربوطه.

اهداف مشخص و کاهش بیکاری در
کشور.

ایجاد سیستم مکتوبها ،استعالمها و الکترونیکی سازی جهت آوردن شفافیت در
سیستم روند کاری واحد های مرکزی و دومی
(،)EDMIS
پیشنهادها
وزارت.

الکترونیکی مالی( ،)FMISسیستم
الکترونیکی تهیه و تدارکات ()PMIS
و منابع بشری( )HRMISدر سط
وزارت.

طرح و ترتیب پالیسی و تطبیق سیستم الکترونیکی سازی جهت آوردن شفافیت در
روند کاری واحد های مرکزی و دومی
حکومتداری الکترونیکی در مرکز
وزارت.

وزارت.

اجرایی نمودن پالیسی اصالحات داشتن یک راهکار واض و مشخص ،رشد و
خزینه تقاعد در تفاهم با وزارت مالیه .توسعه پالیسیها و استراتیژیهای مربوطه.
معرفی و حمایت حد اقل  111تن از کاهش نسبی فقر و حمایت از خانوادههای
اشخاص و خانوادههای بیبضاعت نادار ،آسیب پویر و اطفال زیر سن ده سال
در سط کشور.

4

مساعدت

جهت حمایت و مساعدت به ادارات
دولتی و خصوصی.

جمع آوری حد اقل  611تن از کاهش نسبی فقر و حمایت از فامیل های
معتادان و انتقال آنها به بیمارستان نادار ،آسیب پویر و اطفال زیر سن ده سال
در سط کشور.

درمان معتادان ابن سینای کمپ فنکس
و پس از صحت یابی ،معرفی آنها به
مراکز آموزشهای فنی و حرفوی
جهت یادگیری حرفه مورد عالقه شان.

تحکیم و توسعه شبکههای عملکرد کاهش نسبی فقر و حمایت از خانوادههای
نادار ،آسیب پویر و اطفال زیر سن ده سال
محافظت اطفال در  34والیت و در
در سط کشور.

برخی از ولسوالیهای قابل دسترس
در سط کشور.
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تحلیل اجراآت
الف :فعالیتهای درحال اجرا
فیصدی
پیشرفت

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

.0

بررسی کلی وضعیت  11باب پرورشگاه و ارایه گزارش جامعه 95%

از جملتتتتتتتتتتتتته  11بتتتتتتتتتتتتتاب
پرورشتتتتگاه کتتتته در ستتتتط
والیتهتتا بتتود ،تنهتتا والیتتت
غور به ختاطر نبتود امنیتت
در مستتتتتتتتتیر راه و نبتتتتتتتتتود
امکانات هوایی از بررستی
بازماند.

.1

سروی سرتاسری تقاضای بازار کار به منظور تشخیص حرفههای 02%

عدم عالقمندی شرکتهای
واجد شرایط و عدم
دریافت آفرهای پاسخگو
مطابق پروژه.

.3

ایجاد دو مرکز حمایوی برای اطفال دارای معلولیت وهنی و بدیل %11
حجز.

مرکتتتتتتتتز نخستتتتتتتتتین آن ایجتتتتتتتتاد
گردیدهاستتت و مرکتتز دومتتی در
حتتال ایجتتاد بتتوده و شتتامل پتتالن
 0318نیتتتز میباشتتتد؛ امتتتا بتتته
دلیتتل نبتتود بودجتته کتتافی و عتتدم
توافق لوی سارنوالی در رابطته
به ایجاد مرکز بدیل حجز...

.4

طرح و انکشاف برنامه عمل جامع برای اطفال و حل مشکالت %12
ایشان؛ مانند ( آزار و اویت جنسی /بچه بازی ،کارهای شاقه و
جلب و جوب اطفال در صفوف قوای مسل و مهیا نمودن آموزش
و پرورش) در پرتو قوانین نافوه کشور و در مطابقت با کنوانسیون
شماره  081سازمان بین المللی کار.

عتتتتدم همکتتتتاری ادارات شتتتتامل
توافق نامه دوازده جانبه و نبتود
استتتتتراتیژی ملتتتتتی نظتتتتتارتی از
مؤسستتتات همکتتتار ملتتتی و بتتتین
المللتتی در افغانستتتان و نیتتز ایتتن
فعالیتتتتتت شتتتتتامل پتتتتتالن 0318
میباشد.

.2

تطبیق و وصل سیستم آنالین به منظور فرستادن اسناد متقاعدین نو %16
تثبیت در آن عده از ادارات مرکزی که تا اکنون سیستم تطبیق
نگردیدهاست.

عدم موجودیت انترنیتت کتافی و
آمتتاده نبتتودن ادارت ویتتربط کتته
ایتن فعالیتتت شتتامل پتتالن 0318
نیز میباشد.

از آن به مقامات مربوط.

مورد نیاز بازار کار در تمام والیتهای کشور.
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دالیل عدم تکمیل فعالیت
مطابق پالن

.6

فعال نمودن یک ( )Short Codeبرای دریافت شکایات و ارایه %81
معلومات.

از ایتتن کتته اجتتراآت ایتتن فعالیتتت
اکثراً مربوط ادارت دیگتر بتوده
و طتتتتی مراحتتتتل آن زمتتتتانگیتتتتر
میباشتتتتتد ،شتتتتتامل پتتتتتالن ستتتتتال
 0318نیز گردیدهاست.

.1

طرح و انکشاف پالن استراتیژیک وزارت.

50%

کتتتتار هتتتتای مقتتتتدماتی طتتتترح
یادشتتده بتته اتمتتام رسیدهاستتت،
پیرامتتتتتون طتتتتترح انکشتتتتتافی
مشتتاور تخنیکتتی استتتخدام و
شامل پالن سال متالی 0318
نیز شدهاست.

.8

پرداخت حقوق برای ()021118تن از خانوادههای شهدا و %2
( )012111تن از افراد دارای معلولیت ثبت شده به گونه منظم و
سیستماتیک از طریق سیستم بایومتریک در سط کشور.

.1

اصالح بهتر امور پرداخت و نظارت از روند محاسبه ،تادیات %31
وتطبیق حسابات به منظور رعایت اصل شفافیت در اجرای امور
و پرداخت حقوق برای بازماندگان شهدا و معلوالن.

پرداخت حقوق برای
( )8411تن از بازماندگان
شهدا.
پرداخت حقوق برای
( )3481تن از معلوالن.
عدم مواصلت تخصیص به
موقع و تکمیل نشتدن رونتد
بایومتریتتتتتتک بازمانتتتتتتدگان
شهدا.
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در آغاز سال متالی 0311
کمیستتتتتتیون بررستتتتتتی بتتتتتته
منظتتتتتتتتتتتور شتتتتتتتتتتتفافیت در
پرداخت حقتوق بازمانتدگان
شتتتتتهدا و معلتتتتتوالن ایجتتتتتاد
گردیتتده و شتتروع بتته کتتار
کتتتتترد کتتتتته پتتتتتس از نظتتتتتر
کمیستتتتتتتیون ،بایومتریتتتتتتتک
بازماندگان شهدا و معلوالن
آغتتاز متتیگردیتتد .بته ختتاطر
دراز بتتودن مراحتتل ثبتتت و
بایومتریک ایتن فعالیتت در
ستتتتتتتتتتتتتتتال )%31( 0311

پیشتتتترفت نمتتتتوده و شتتتتامل
پالن سال مالی  0318نیز
میباشد.

%22

طترح تخنیکتی و پروپتوزل
شتماره کمکتی تهیته گردیتتده
و همآهنگتتتتتتی رستتتتتتمی بتتتتتتا
وزارت مختتتتتتتابرات همتتتتتتته
روزه جریان داشته؛ اما بته
نسبت عتدم بودجته در ستال
 0311تکمیتتتل نگردیتتتده و
در ستتتتتتتتتتتتال  0318بتتتتتتتتتتتتا
همکتتتتاری وزارت محتتتتترم
مختتتتتتابرات ایتتتتتتن فعالیتتتتتتت
تمکیل میگردد.

.10

ایجاد و فعال شدن شماره کمکی ( )Help Lineبا پنج شبکه

.00

تدوین برنامه ملی مصئونیت اطفال آسیب پویر.

%21

عدم اجرای بته موقتع رونتد
تتتدارکاتی پتتروژه محتتافظتی
اطفتتال از ستتوی بختتشهتتای
مختلتتتف متتتالی و تتتتدارکاتی
وزارت کتتتتتتتتتار و امتتتتتتتتتور
اجتمتتتتتاعی و از ایتتتتتن کتتتتته
مراحتتل تتتدارکاتی نیتتاز بتته
وقتتتت بتتتیشتتتتر دارد و ایتتتن
فعالیت شتامل پتالن 0318
گردید.

.01

توسعه و تطبیق سیستم تقاعد و بایومتریک به والیتها.

%81

طویتتل بتتودن تطبیتتق سیستتتم
تقاعتتتتتتد و بایومتریتتتتتتک در
ستتتتتط والیتهتتتتتا و نبتتتتتود
امنیتتتتتتتتتت در بعضتتتتتتتتتی از
والیتهای آستیب پتویر ایتن
فعالیتتتتت در حتتتتال جریتتتتان
قتتترار دارد و شتتتامل پتتتالن
سال  0318گردیدهاست.

(ام – تی – ان ،افغان بیسیم ،روشن ،اتصاالت و افغان تیلیکام)
جهت حل چالشهای اطفال در معرض خطر و اقشار آسیب پویر
جامعه در شهر کابل و ایجاد همآهنگی با ادارات و مؤسسات ملی
و بین المللی به منظور حمایت از اطفال در معرض خطر.

17

ب :فعالیتهای معطل شده:
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی
پیشرفت

دالیل معطل شدن فعالیت

.0

ایجاد مراکز تجمع کارگران روزمزد در مرکز و چهار والیت بزرگ کشور.

%21

در سال مالی  0311طرح
این پروژه تکمیل و به
خاطر دفاع از پروژههای
فوق در مقر وزارت
محترم اقتصاد بنا بر
نداشتن ماهیت انکشافی
مورد تائید کمیته بودجه
وزارت اقتصاد قرار
نگرفت .چون بودجه
برنامه یاد شده رد گردید،
بنا ًء در پالن سال مالی
 0318نیز شامل نمیباشد.

.1

توزیع قرضههای کوچک برای  111تن از خانمهای متشبن جهت %12

نسبت عدم موجودیت
بودجه که از سوی برنامه
توانمند سازی اقتصادی
زنان و  NSDPوعده
گردیده بود؛ اما اجرا
نگردید ،این فعالیت حالت
معطل را به خود گرفت و
0318
پالن
شامل
نمیباشد.

رشد تجارتهای کوچک و خودبسندگی شان در سط والیت کابل.
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ج :فعالیتهای آغاز ناشده:
شماره

دالیل عدم آغاز فعالیت

عنوان فعالیت

.0

طراحی و برنامه ریزی یک سفر تجارتی برای وصل پالن تطبیقی برنامه یادشده ترتیب و در ماه
ساختن  11تجربه تثبن زنان افغان با همتایان شان در یکی جنوری سال  1108به بانک جهانی که
از کشورهای بیرونی به منظور تبادل آموختهها ،تجربیات ،تمویل کننده این برنامه بود فرستاده شد ،در
وحله نخست مورد تایید قرار گرفت؛ اما
عملیهها و صادرات محصوالت شان.
بانک جهانی از پرداخت پول به این برنامه
ابا ورزیده و فعالیت پس از ربع اول سال
مالی  0311در جمله فعالیتهای آغاز
ناشده حساب گردید.

.1

طرح و تطبیق امتحانی برنامه ملی کار آموزی برای  0211نسبت عدم نهایی سازی طرح کارآموزی
شامل پالن نهایی ریاست عمومی انکشاف
تن از مردان و زنان در  6زون.
مهارتها نگردیدهاست.

.3

اعطای کمکهای نقدی برای  1111تن از فارغان نسبت طوالنی شدن روند تدارکاتی و نظر
آموزشهای فنی و حرفوی جهت توسعه تشبثات جهت ایجاد به بررسی اداره مربوطه این فعالیت در
کار و بار های کوچک از بودجه اختیاری و غیر اختیاری سال  0311قابل تطبیق نبوده از این فعالیت
منصرف گردیدیم.
دولت.
چالشهای عمده و طرحهای پیشنهادی

مشکالت عمده
.0عتدم موجودیتتت تخصتتیص کتافی در بختتش خریتتداریهتتای
مورد نیاز ادارات مربوطه.
 .1نبتتتود بودجتتته مشتتتخص و تشتتتکیل انکشتتتافی در ریاستتتت
عمومی کودکستانها.
 .3نبود تشکیل مناسب در ریاست عمومی خزینه تقاعد.
.4نبتتود مکتتان مناستتب بتترای دفتتاتر ریاستتت عمتتومی خزینتته
تقاعد از لحاظ امنیتی و اجتماعی.
.2نبود وسایط نقلیه کافی به منظور نظارت از نحوه عرضه
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طرحهای پیشنهادی
 .0تخصیص مکفی به کودهای مربوط داده شود.
 .1داشتن تشکیل مشخص و بودجه مشخص.
 .3طرح تشکیلی که از سوی اداره ترتیب شتده و
جهتتتتت منظتتتتوری بتتتته مقتتتتام عتتتتالی فرستتتتتاده
شدهاست ،باید منظور گردد.
 .4به دستترس قترار دادن یتک تعمیتر مناستب کته
در آن تمامی نیازمندیهای اداره مرفوع گردد
و هتتتم از لحتتتاظ امنیتتتتی و تراستتتپورتی بتتترای
متقاعدین سهولتهایی را فراهم نماید.
 .2به دسترس قرار دادن چند عراده واسطه نقلیته

خدمات در پرورشگاههای دولتی و خصوصی.

و یک عراده امبوالنس.

فعالیتهای تکمیل شده خارج از پالن
شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از
پالن

نتایج

دالیل عدم شمولیت در پالن

.0

ایجاد مرکز ارتباطات بخاطر متقاعدین ستتهولت و شتتفافیت شامل پالن ریاست عمومی بوده ،فقط شامل
پالن به اساس نتایج نمیباشد.
در روند.
با وزارت و ادارات دولتی.

.1

تجلیل از روز حمایت از اطفال تشتتتتتتویق و ستتتتتتوق از ایتتن کتته روز جهتتانی حمایتتت از اطفتتال
بیسرپرست و یتیم در پرورشگاههای دادن اطفال یتتیم بته شتتتامل پتتتالن نبتتتود و ریتتتس صتتتاحب دولتتتت
جمهتتتوری استتتالمی افغانستتتتان نهتتتم جتتتوزا
جامعه شگوفا.
دولتی و خصوصی.
برابر با  02ماه مبارک را روز حمایت از
اطفتتال آستتیب پتتویر ،یتتتیم و بتتی سرپرستتت
منظور نموده که شامل تقویم رسمی کشتور
نیز گردیدهاست.

.3

اصتتتتالح طرزالعمتتتتل خوابگتتتتاه هتتتتا و جهت بهبود اجرای از ایتتن کتته مقتترره پرورشتتگاههتتا بتته استتاس
کارهای خوابگاه .حکتتم ریتتس صتتاحب جمهتتور ج.ا.ا توشتتی
پویرش اطفال.
گردیده ،در پالن یاد دهانی نشدهاست.

.4

تکمیتتل ترمیمتتات پرورشتتگاه عالوالتتدین ب ته منظتتور استتتفاده از این که موضوع مرتبط به دونر بوده
وقت مشخص آن معلوم نبودهاست ،بنا ًء
اطفال یتیم.
توسط (تیکا) کشور دوست ترکیه.
شامل پالن نگردیده ،البته از سوی این
وزارت به گونه منظم پیگیری شدهاست.
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برنامههای عمده پالن شده برای سال مالی  8931هجری خورشیدی

شماره

عنوان برنامهها و فعالیتهای پالن شده برای سال مالی 8931

فیصدی
پیشرفت

0

چاپ نصاب آموزشی (تعلیمات پیش از مکتب) ریاست عمومی کودکستانها.

%011

1

ایجاد کودکستانهای محالت کار و زیست نظر به تقاضای اهالی و ادارات دولتی.

%011

3

ایجاد و انکشاف دیتابیس معلومات برای اطفال خوابگاه پرورشگاهها.

%011

4

ایجاد کورسهای آمادگی کانکور برای اطفال یتیم.

%011

2

جوب بیشتر اطفال یتیم در پرورشگاههای دولتی و خصوصی.

%011

6

سروی کارگران روزمزد در  2شهر بزرگ کشور.

%011

1

ارایه خدمات آنالین کاریابی از طریق آسان وظیفه.

%011

8

فراهم نمودن زمینه اعزام و استخدام کارگران افغانی در بیرون از کشور و همچنان
پیگیری توافقنامه اعزام کارگران به بیرون از کشور با ده کشور جهان.

%011

1

صدور  31211قطعه جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی به گونه الکترونیکی.

%011

01

ارایه خدمات آموزشهای فنی و حرفوی برای  6111تن افراد بیکار و کم عاید شامل
در سراسر کشور که  %36آن را خانمها تکشیل میدهد.

%011

00

انکشاف  012نسخه مواد آموزشهای فنی و حرفوی مورد نیاز بازار کار.

%011

01

انکشاف و ویراست  011نسخه استندرد ملی مهارتهای شغلی مورد نیاز بازار کار و
همچنان طرح و چاپ  11111جلد نصاب آموزشهای فنی و حرفوی.

%011

هوشمند روهگر:
hoshmand.rohgar2@gmail.com – 1166611166
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ضمایم
ضمیمۀ شماره ( :)0عواید سال مالی  (0311به افغانی)
شماره

منابع عایداتی

0

کرایه دکانهای دولتی

1

فروش اقالم منقول

3

فروش اسناد بهادار

4

فیس داخله اطفال به کودکستانها

شماره
کد
0301
6
0310
8
0311
1
0331
8

مبلغ عواید پیش
بینی شده به
افغانی

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

عواید خالص به دست
آمده به افغانی

ازدیاد

کاهش

صفر

صفر

صفر

صفر

113421

110211

61.31

84361

02861

80

08314122

06213814

1.11

4461348

3638111

08.1

016111133

81101111

01

31318

61.41

2

جواز کار افغآنها

6

فیس جواز کار اتباع خارجی مقیم
افغانستان

0331
3
0331
2

1

جریمهها (مجازات) – افراد و
شخصیتهای حقوقی

0321
1

14441

8

عواید متفرقه

1

بازپرداخت معاشات و مصارفات
سالهای گوشته

0411
3
0411
2

06244

111010

3015968

1420611

22

011
08.1

01

سهمیه پیش پرداخت تقاعد و
رتبوی کارمندان دولت

0101
1

1648646745

0210110210

00

سهمیه پرداخت تقاعد و رتبوی
کارمندان دولت

0101
0

صفر

صفر

01

سهمیه تقاعد کارمندان سکتور
امنیتی

0101
0

368228632.014

430411041

01.11

03

عواید خزینه تقاعد

04

انتقال عواید از سالهای پیش
(باقیات)

0101
1
0411
1

3811441

0624163

011

611341

0240641

011

1024214261.01
4

1001612101

مجموع عواید به افغانی
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4.66

%18.18

ضمیمه شماره ()2؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی8937
بودجه به میلیون افغانی

مجموع بودجه
منظور شده سال
مالی8937

8+2

8

بودجه عادی

بودجه انکشافی

2

به رقم

31300111164.14

29451469866

861310118.14

به واژه

سی ملیارد و سه صد و
یازده ملیون و هفت صد و
هفتاد هزار و نه صد و
شصت و چهار اعشاریه
صفر چهار افغانی.

بیست و نه ملیارد و چهار
صد و پنجاه و یک ملیون
و چهار صد و شصت و
نه هزار و هشت صد و
شت و شش افغانی.

هشت صد و شصت
ملیون و سه صد و یک
هزار و نود و هشت
اعشاریه صفر چهار
افغانی.

مصرف بودجه سال مالی به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه

مصرف بودجه انکشافی

مصرف /بودجه عادی
به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

به رقم

18311118346

16.32

181188111.13

10.41

به واژه

بیست و هشت ملیارد و سه صد
و هفتاد و هفت ملیون و نه صد و
هشت هزار و سه صد و چهل و
شش افغانی.

نود و شش اعشاریه سی و پنج
در صد.

هفت صد و هشتاد و هفت
ملیون و هشتاد و هشت هزار
و هفتاد و نه اعشاریه نود و
سه افغانی.

نود و یک اعشاریه چهل و نه
در صد.
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ضمیمه شماره ()۹؛ تشکیل سال 8937وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولین
تعداد
معینیتها
تشکیل
سال
0316
تشکیل
سال
0311

4

3

تعداد ریاستهای
مرکزی بست 8و 2
41

36

تعداد
مشاوریتها
4

4

تعداد
نمایندگیهای
والیتی
33

33

25

تعداد
نمایندگیهای
خارجی

تعداد تصدیها

تعداد شرکتهای
مختلط

مالحظات

بخش کارکنان مرکزی

کارکنان مرکزی
اجیران

نظامیان

مجموع
مجموع

2060

6100

0221

مامور /استاد

اجیر

3162

111

مجموع

نظامی

اصل
تشکیل

مامور

اجیر

1116

631

نظامی

3182

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1116

زن

مامور
مرد

اجیر
زن

مرد

نظامی
زن

مرد

مامور
زن

مرد

مجموع

اجیر
مرد

زن

نظامی
زن

موجود
0448

3111

186

644

1134

3864
646

1001

361

411

3288

811

0018

416

014

مجموع

کارکنان نمایندگی های خارجی
مامور

کارکنان شامل رتب
اجیر

نظامی
مجموع

مرکز

والیتها

3288

1201

مجموع
6118

مامور

مرد

زن

اجیر

مرکز

نظامی
مجموع
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والیتها
مجموع

1201

تشکیل
منظور
شده
8937

مامورین
و
استادان

کارکنان والیتی

0448

3111

186

644

6118

0116

1281

0181

0181

مرد

مرد

مرد

مرد

6118

زن

مرد

زن

زن

زن

زن

بخش کارکنان والیتی
موقعیت

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

بامیان

12

6

01

1

بلخ

18

184

30

34

381

تخار

14

13

01

2

کندهار
هرات
ننگرهار
کندز
بغالن
بدخشان
لوگر
غزني

63

11

31

2

011

جوزجان

16

068

18

01

کابل

پروان
لغمان

مرد

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

اجیر

موقعیت

مرد

زن

اجیر

مامور

نظامیان

مامور
مرد

زن

اجیر

زن

42

میدان
وردک
پکتیا

12

131

پنجشیر

1

1

64

02

مرد

نظامیان

زن

مرد

زن

مجموع

مامور

نظامیان

تعداد کارکنان

موقعیت

تعداد کارکنان

تعداد کارکنان

6

10

0

8

34

2

10

38

010

16

33

168

کاپیسا

34

03

08

62

سرپل

08

34

8

8

68

41

42

12

1

001

پکتیکا

1

1

6

02

بادغیس

01

1

1

0

38

34

40

03

1

12

خوست

11

0

6

14

31

8

8

11

کنر

41

4

04

0

32

ارزگان

00

2

06

28

زابل

02

2

11

01

31

01

2

64

نیمروز

02

03

03

2

46

دایکندي

8

1

2

0

13

18

4

01

0

43

هلمند

10

10

03

1

21

فاریاب

01

11

01

01

014

11

04

1

3

23

فراه

11

18

03

4

11

نورستان

08

3

3

41

11

12

4

10

سمنگان

04

1

01

0

34

12

4

00

1

41

غور

10

3

8

0

33
مجموع کل والیتها

اجیر

مامور

نظامی

مرد

زن

مرد

زن

0448

3111

186

644

مرد

27

مجموع کل
زن

زنان

3864

مردان

1134

14

