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پس منظر
وزارت کار و امور اجتماعی نظر به اهداف پالن ی خویش اقشار مختلف و نیازمند جامعه را از طفل کودکستانها تا
کهنساالن ،جوانان بیحرفه ،بیپیشه ،بیکار و نیز بیوه زنان و اطفال بیسرپرست را از نگاه امور مربوطه 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 شبکة خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصئونیت از اطفال ،نو جوانان ،کهنساالن ،و تقویت مشارکت
اجتماعی آنها؛

-

تقویت آگاهی های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاصی که از نظر اجتماعی منزوی میباشند؛

-

رشد ظرفیت وزارت کار و امور اجتماعی جهت انکشاف اداره وتطبیق پالیسیهای ملی کار ومصئونیت اجتماعی.
(استراتیژی وزارت کار و امور اجتماعی).

خالصة گزارش تحقق فعالیتهای پالن شده
وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی  8931مجموعاً ( )59فعالیت عمده را پالن نموده بود که از این میان،
( )42فعالیت آن را تکمیل نمودهاست .به تعداد ( )12فعالیت درحال اجرا قرار دارد )3( ،فعالیت آغاز نشده و
تطبیق ( )2فعالیت آغاز؛ ولی نسبت مشکالت معطل شدهاست.
اوسط فیصدی پیشرفت تمامی فعالیت ها ی وزارت کار و امور اجتماعی به ()88.59%رسیدهاست.
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گزارش تحقق فعالیتهای پالن شده

هدف اصلی

حکومتداری
خوب و افزایش
میزان شفافیت،
حسابدهی
وهمآهنگی با
ادارات ذیدخل و
تقویت چارچوب
پالیسی و
پالنگزاری در
وزارت.

مقدار هد ف

عنوان فعالیت عمده

()Target

مجموعی

طرح مسوده نهایی پالن استراتیژیک وزارت مبتنی بر
 A-SDGS ،ANPDFو . NPPS

65%

نهاییسازی پالیسی ملی کار( .)National Labor Policy

100%

نهاییسازی پالیسی ملی ادغام افغانهای مقیم در خارج از کشور

100%

طرح و نهاییسازی
یک پالن استراتیژیک ( Afghan Diaspora Engagement National
وزارت و دو پالیسی .)policy
مربوطه به وزارت کار و
طرح ،تدوین ،تطبیق پالن مبارزه علیه فساد اداری وزارت برای
امور اجتماعی.
سال مالی  8931و نظارت ،ارزیابی و گزارش دهی از تحقق اهداف
و فعالیتهای تعین شده در پالن مذکور .
همکاری در تطبیق اجندای  81ماده ای برنامههای مشخص
اصالحی وزارت.

تحقق و پیگیری اهداف و فعالیت های تعین شده در کنفرانس

100%

100%
50%

ملی کار .
تقویت و نوآوری در

طرح و ترتیب بودجه انکشافی و پالن کاری ساالنة وزارت مبتنی

بودجهسازی و

بر  A-SDGs ،ANPDFو  NPPsنتایج و تصامیم حاصله از

پالنگزاری وزارت.

کنفرانس ملی کار ،پالیسی ها و استراتیژیهای جدید مطروحة
وزارت و دولت جمهوری اسالمی افغانستان.
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فیصدی پیشرفت

100%

جندرایز نمودن بودجة تطبیق مفاهیم بودجهسازی و پالنگزاری پاسخگو به جندر و
انکشافی ،عادی و

جندرایز نمودن بودجة عادی ،انکشافی و پالنهای وزارت کار و

پالنکاری ساالنه

امور اجتماعی و همچنان انجام تحلیل جامع تشکیل وزارت از

وزارت.

دیدگاه جندر.

رشد و انکشاف سیستم ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت معلومات برای آموزش و
آموزشهای فنی و
حرفوی و ایجاد
رشد و ترویج کار

فرصتهای کاریابی

شایسته برای

طبق معیارات ملی و

همه از طریق

بینالمللی در سطح

انکشاف بازار

کشور.

مؤثر کار.

100%

100%

تعلیمات فنی و حرفوی ( )TVET E-MISبا کمک و
همآهنگی همکاران بینالمللی.

کمک همکاران بینالمللی در اصالح و ریفورم آموزشهای فنی و

100%

حرفوی:
 - 8انکشاف چارچوب آموزشهای فنی و حرفوی؛
 - 2انکشاف طرزالعمل معیاری عملیاتی آموزشهای فنی و
حرفوی؛
 - 9انکشاف ستندرد ها و نصاب آموزشی؛
 - 4انکشاف طرزالعملهای مورد نیاز و راهاندازی فعالیتهای
کمیسیون مؤقت آموزشهای فنی و حرفوی.
مرور و بازنگری  81ستندرد ملی مهارتهای شغلی و  81نصاب

100%

آموزشی توسط کمیتة مؤظف غرض نهاییسازی آن وبرگزاری 93

ورکشاپ داکم غرض انکشاف نصاب و استندرد آموزشی.
ارایة آموزشهای فنی و حرفوی برای  10500تن از کارآموزان و

تمرکز بیش تر بر عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در 14
والیت کشور از طریق پروژههای سالم ،کانسورشیم و IOM
خارج از بودجة دولت افغانستان.
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100%

ارایة آموزشهای فنی و حرفوی مبتنی بر بازارکار برای  1333تن

100%

از افراد مستحق شامل (جوانان بازمانده از آموزش ،معلوالن ،عودت
کنندگان ،خانمهای بیسرپرست ،افرادی که از کشت و قاچاق
مواد مخدر دست برمیدارند و مخالفان حکومت که به روند صلح
میپیوندند) از طریق مراکز آموزشهای فنی و حرفوی دولتی و
غیر دولتی در سطح کشور از بودجة انکشافی اختیاری دولت.
اعطای پول تشویقی در برابر آموزش و کاریابی  1343تن از

100%

کارآموزان برای  13مؤسسة عرضه کنندة آموزشهای فنی و
حرفوی.
گسترش ارایة آموزشهای فنی و حرفوی از سطح والیات به سطح

100%

ولسوالیهای کشور.
ارایة آموزشهای فنی و حرفوی برای  143تن معتادان صحتیاب

0%

شده در مرکز آموزشهای فنی و حرفوی امید در والیت کابل.
سروی سرتاسری تقاضای بازارکار به منظور تشخیص حرفههای

95%

مورد نیاز بازارکار در تمامی والیات.
فراهم نمودن زمینة

تدارک قرار داد کاریابی در داخل کشور فراهم نمودن زمینه کار

اعزام  2333تن از

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

کارگران افغانی به

اناث تشکیل می دهند.

کشور امارات متحدة
عربی و کاریابی برای
 2433تن در داخل

تدارک قرار داد اعزام کارگران به خارج به منظور فرستادن 2333

100%

100%

از کارگران افغانستان به امارات متحدة عربی.

کشور.
توزیع جواز کار برای

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

کارکنان دولتی و غیر

و مؤسسات خصوصی بشکل منظم الکترونیکی در مرکز.

دولتی(مؤسسات
خصوصی) و اتباع
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تنظیم بهتر امور استخدام و توزیع( )1211قطعه جواز کار برای
اتباع خارجی بشکل منظم و الکترونیکی در مرکز.

82%
100%

خارجی به گونة منظم مراقبت و رهنمایی  871ادارة دولتی ،خصوصی و مؤسسات
و الکترونیکی.

67%

تولیدی جهت استخدام اتباع خارجی مطابق به قانون و مقررات
کشور.

بررسی از چگونگی

تطبیق درست قانون کار و بررسی از چگونگی اجراآت و رعایت

تطبیق و رعایت اسناد

اسناد تقنینی مرتبط به کار در ( )4مؤسسة تولیدی ) 2( ،مؤسسة

تقنینی مرتبط به کار

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

در سطح کشور.

در  9والیت کشور.

طرح ،بازنگری و

بازنگری پنج مقرره (طرز تضمین معتمدین ،طرز ترتیب دفاتر

100%

95%

پیگیری اسناد تقنینی سوانح از بین رفتة کارکنان ،تصنیف ،تثبیت و ارتقای درجات
مرتبط به کار ،ارایة

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

مشورههای حقوقی و

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

راهاندازی برنامههای

اند).

آگاهیدهی.

برگزاری برنامههای یکروزه آگاهیدهی از قانون کار و سایر اسناد

70%

تقنینی مرتبط به کار برای مسووالن ذیربط ادارات دولتی و غیر
دولتی.
بهبود شرایط و محیط رهنمایی ادارات و فرستادن رهنمود نمونوی لوایح رشتوی داخلی

100%

سالم کار جهت ارتقای حفاظت کار و طرق عملی ایمینی به  43ادارة تولیدی ،ساختمانی،
بازدهی و معیشت
کارکنان.

صنعتی و مطالبه و ابزار نظر الیحة رشتوی داخلی حفاظت کار از
 1ادارة یادشده جهت حفاظت و پشتیبانی از کارکنان.
جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر و کارهای سنگین باالی اطفال

100%

و راهاندازی برنامههای آگاهیدهی برای کارگران و کارفرمایان در
مورد جلوگیری از اعمال کار های پرخطر و کارهای شاقه باالی
اطفال و نوجوانان و تهیه گزارش ساالنه از معلومات بدست آمده و
ارایه آن غرض اتخاذ تصامیم الزم در آینده.
رشد و تقویت
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راهاندازی برنامه آگاهی عامه در باره فعالیتهای اقتصادی زنان.

50%

استقاللیت ،رفاه،

تدویر کارگاههای آموزشی برای وزارتهای ذیدخل در مورد

اشتراک و توسعة

شاخصهای جندر ،سیستم مدیریت اطالعات ،نظارت و ارزیابی،

دسترسی زنان به

شریک ساختن تجارب آموختههای پروژة فیروزکوه.

50%

منابع در سکتور
اقتصادی.

تقویت شبکة
خدمات مراقبت
اجتماعی به
منظور مصئونیت

عرضة خدمات جهت

حمایت دوامدار  841شبکة محافظت از اطفال و انکشاف

تنظیم تأمینات

فعالیتهای شبکة یادشده در سطح ولسوالیهای قابل دسترس در

اجتماعی برای اقشار

 94والیت و رسیدگی به  9333قضایای محافظت از اطفال به

آسیبپذیر و حمایت از همکاری یونسیف.
اطفال در معرض خطر.

آگاهیدهی از حقوق محافظت از اطفال از طریق شبکههای

از اطفال،

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

معلوالن،

همکاری یونسیف.

نوجوانان،
کهنساالن و
تقویت مشارکت
اجتماعی آنها

100%

نظارت از مراکز ،مؤسسات حمایتی اطفال و شبکههای CPAN
در والیات کابل ،ننگرهار ،کندهار ،هرات و بلخ .
گردآوری حد اقل  8133تن از معتادان و انتقال آنها به شفاخانة

87%

100%
100%

تداوی معتادان ابن سینای کمپ فینکس و معرفی کارکنان معتاد
و سایر معتادان به منظور تداوی به مراکز بهداشتی درمان معتادان
در مرکز ،بررسی و رهنمایی در مورد پیشبرد امور بخش معتادان
در ریاستهای والیتی موبوطه وزارت.
زیر پوشش قرار دادن و پشتیبانی از  933خانوادة آسیبپذیر ،زنان

100%

بیوه و خود سرپرست و تشخیص  733تن از اشخاص و
خانوادههای مورد هدف طبق پالن مطروحه.
ادغام  233تن از اطفال در معرض خطر ،اطفال قاچاق شده ،گدا و
اطفالی که در مراکز اصالح و تربیت ،دورة حجز شان به اتمام
رسیده به خانوادههای شان.
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100%

کنترول و بررسی از امور مؤسساتی که در پیوند به کودکان و

70%

اقشار آسیبپذیر فعالیت دارند در سطح کشور.
حفظ و نگهداری،

آموزش ،پرورش و فراهم ساز ی زمینههای آموزش و پرورش

آموزش ،پرورش

مناسب و برنامههای خودبسندگی برای  83333تن از اطفال

 83333تن از اطفال
شامل در پرورشگاهها و
جذب  273تن از
کودکان تازه ورد
واجد شرایط در سال

95%

شامل در پرورشگاههای دولتی و خصوصی در سطح کشور.
جذب  8741تن از اطفال واجد شرایط تازه ورود در پرورشگاههای

0%

دولتی و خصوصی در سطح کشور.
بررسی کلی وضعیت  21باب پرورشگاه دولتی و  91باب

76%

 8931در سطح کشور .پرورشگاههای خصوصی در سطح کشور جهت تهیه و ارایة گزارش
جامع از آن به مقامات مربوطه.
نظارت بر توضیع عادالنه و به موقع  4333بورسیة آموزشی برای

0%

اطفال شامل در پرورشگاهها به دانشگاههای خصوصی.
ایجاد همآهنگی پیرامون تطبیق پروژة اعمار  89باب تعمیر

100%

پرورشگاه در والیات ( بامیان ،بغالن ،فاریاب ،پنجشیر ،ارزگان،
غزنی ،میدان وردک ،جوزجان ،دایکندی ،نورستان ،لوگر ،تخار و
لغمان) با وزارت شهرسازی و اراضی از بودج ة انکشافی دولت
افغانستان.
رشد و انکشاف بهتر

سروی ،نظارت و ارزیابی و احصایه گیری از  233باب کودکستان

امور تربیتی ،آموزشی

دولتی و  11باب کودکستانهای خصوصی در مرکز و والیتها.

و اعاشوی 917باب
کودکستان دولتی و
 13باب کودکستان

استندرد سازی پنج باب کودکستانهای محل زیست و بیست باب

100%
70%

کودکستان محل کار به شکل معیاری در طی سال .8931

خصوصی در سطح

ارتقای سطح دانش و مهارتهای مسلکی  133تن از آموزگاران ،

کشور.

کارمندان ،مدیران و اعضای مسلکی کودکستانهای دولتی و

100%

خصوصی از طریق تدویر کورسهای طویل المدت ،کوتاه مدت و
سمینارها در مرکز و والیات کشور .
تأیید ،تقریض و چاپ پنج عنوان کتاب ( علوم دینی ،ریاضی
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100%

ابتدایی ،بازیهای حرکتی ،فعالیتهای هنری و مفاهیم محیطی) .
ایجاد مرکزیتها در تمام کودکستانهای محالت زیست و محالت

100%

کار برای  133تن از آموزگاران و مدیران جهت رفع حل مشکالت
تدریسی  ،اداری  ،میتودیکی و فردی طفل در سطح والیت کابل.
مناسبسازی فضای
کاری برای زنان.

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

100%

کاری توسط واحد جندر وزارتها و ادارات .
تدوین پالن عمل خاص بر اساس یافتههای سروی.

100%

خوب و افزایش

عرضة خدمات بهتر

نصب تابلو های نحوه ارایه خدمات برای مراجعین ( process

100%

میزان شفافیت،

جهت فراهم سازی

. )map

حسابدهی و

رضایت مراجعه

همآهنگی با

کنندگان

حکومتداری

ادارات.

آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی درمورد برخورد مناسب

100%

با مراجعین وزارت.
انکشاف و نصب منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و

100%

کارمندان در پرتو قوانین و مقررات نافذة کشور در تمامی دفاتری
که مراجعین دارند.
استفاده و کنترول ازسیستم نامهها ،استعالمها و پیشنهادها

100%

(  ،)EDMISسیستم الکترونیکی مالی ( ، )FMISسیستم
عرضه خدمات بهتر

(  )HRMISدر سطح وزارت .

الکترونیکی در سطح

انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری کارمندان واحدهای مرکزی و

سیستم اداری
واحد های مرکزی
وزارت.
حکومتداری
خوب و باال بردن
شفافیت،
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الکترونیکی تهیه و تدارکات (  )PMISو منابع بشری

انکشاف سیستم

100%

دومی وزارت.
انکشاف سیستم احصایوی وزارت.

100%

تطبیق سیستم حکومتداری الکترونیکی . GRP

100%

انکشاف سیستم تیلفونی رسیدگی به شکایات.

100%

حسابدهی و

رسیدگی به شکایات

انکشاف سیستم آنالین رسیدگی به شکایات.

100%

همآهنگی با
ادارات.

برسی امور مالی ،اداری تشخیص و تفکیک واحد های مرکزی و والیتی وزارت در یک
و حسابی واحدهای
مرکزی و و الیتی

دسته بندی زمان قابل عمل و رسیدگی به آن.
تشخیص و توظیف گروپهای تفتیش جهت برجسته نمودن نتایج

وزارت کار و امور

100%
100%

بازرسی و ارایه گزارش به مقام محترم وزارت.

اجتماعی بعد از
تأییدی پالنهای
ربعوار از سوی ادارة
عالی کنترول و تفتیش
جمهوری اسالمی
افغانستان.
مجموع

88.59%

تعداد مجموعی فعالیتها

()59
جدول زیر ،میزان پیشرفت فعالیتها ی عمده را نشان میدهد .

دسته بندی فعالیتهای تکمیل شده و نتایج آن
شماره
8

دسته بندی
فعالیتها
ارتقای ظرفیت

فعالیتها ی تکمیل شده

نتایج

ارتقای سطح دانش و مهارت ها ی گزارش:
مسلکی  133تن از آموزگاران  ،در جریان سال مالی  8931به تعداد ( )8327تن
کارمندان ،مدیران و اعضای از آموزگاران و کارمندان در بخشهای مختلف از
مسلکی کودکستانهای دولتی و طریق سمینارهای کوتاه مدت و درازمدت زی ر
آموزشهای مسلکی قرار گرفتند .که قرار شرح
خصوصی از طریق راهاندازی
زیر:
آموزشهای دراز مدت ،کوتاه مدت
 راهاندازی سیمینار ده روزه برای  81تن ا ز
و سمینارها در مرکز و والیات.
آموزگاران والیت کاپیسا .
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 تدویر سیمینار شش روزه برای ده تن ا ز
آموزگاران والیت بامیان .
 راهاندازی سیمینار سه روزه زیر عنوان
روان شناسی در پنج دوره برای  237تن ا ز
آموزگاران و اعضای مسلکی.
 راهاندازی کورس ششماهة تربیت کادر ها
برای 21تن از آموزگاران.
 راهاندازی سیمینار یک روزه زیر عنوان ارتباط
وآزار اذیت اطفال برای 14تن .
 راهاندازی سیمینار شیرخوارگاه و تربیت بدنی
برای  93تن از آموزگاران (در هر ماه یک
روز) .
 راهاندازی مجالس ماهوار علوم دینی ،
فعالیتها ی هنری در هر ماه یکروز برای
تعداد ( )49تن آموزگاران .
 تدویر سیمینار یک روزه زیر عنوان جلوگیری
از اسهاالت و استفاده  ORSدر پنجاه دور ه
برای ( )8132تن آموزگاران وکارمندان .
 تدویر سمینار پنج روزة آگاهیدهی مقرره و
طرز سلوک کارمندان برای ( )1تن .
 تدویرکورس سه ماهة ارتقای ظرفیت برا ی
 22تن از مدیران کودکستانهای دولتی
وخصوصی.
تدویر کورس یک ماهة رسامی برای  29تن.
نتیجه:
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی

و

کودکستانها.

12

مسلکی

سازی

آموزگاران

ملی گزارش:
پالیسی
تطبیق قانون/مبارزه نهاییسازی
National
Labor
کار(
با جرایم.
پالیسی ملی کار از وزارت کار و امور اجتماعی
.)Policy
نهایی گردیده و جهت منظوری به تاریخ

2

 7/83/8931به شورای وزیران فرستاده شد که با
کمی تعدیالت از سوی شورای وزیران در پرنسی ب
تأیید شد.
نتیجه:
تقویت چارچوب انکشاف پالیسی و پالنگزاری ،
تأمین و گسترش همآهنگی هدفمند با نهاد های
ملی و بین المللی جهت نیل به اهداف وزارت و
معرفی وزارت کار و امور اجتماعی منحیث یک
نهاد پالیسی ساز ،پژوهشی و عرضه کنندة خدمات
برای اقشار آسیبپذیر جامعه .
نهاییسازی پالیسی ملی ادغام گزارش:
افغانها ی مقیم در خارج از کشور

پالیسی ملی مشارکت افغان ها ی مقیم خارج (دایسپورا) :

 Afghanپالیسی ملی مشارکت افغان های مقیم خارج
Diaspora
(
( Engagementدایسپورا) در سال  8937با اساس حکم مقا م
National
.)policy
عالی ریاست جمهوری کار روی آن آغاز گردید.
طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری وزارت ها ی
ذیدخل؛ مانند وزارت امور خارجه ،وزارت امور
مهاجرین و عودت کنندگان به رهبری و ریاست
وزارت کار و امور اجتماعی در تدوین و تسوید
پالیسی مذکور توظیف گردیدند که خوشبختانه
پس از گرفتن دیدگاهها و پیشنهادهای ا ی ن
وزارتها ،پالیسی یادشده نهایتاً تسوید گردیده و
جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری
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فرستاده شد.
قابل یادآوریاست که در پیوند به موضوع ،اخیراً
نمایندگان وزارت های یادش ده ب ه ریاست معین
پناهند گان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان
سفر رسمی به شهر کوپنهاگن کشور دنمارک
جهت اشتراک در کنفرانس اروپا و پالیسی ملی
مشارکت افغان های مقیم خارج داشتند که یک
سفر پر دستآورد بوده ،دیدگاه ها و پیشنهاد ها ی
خوبی از سوی دایسپورای افغانی ارایه گردید.
پالیسی یادشده پس از اندکی بازنگری و وار د
سازی دیدگاه ها و پیشنهادها نهایی گردیده و به
مقام عالی ریاست جمهوری جهت منظوری
فرستاده شدهاست .
نتیجه:
تقویت چارچوب انکشاف پالیسی و پالنگزاری ،
تأمین و گسترش همآهنگی هدفمند با
نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل به اهداف
وزارت و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی
منحیث یک نهاد پالیسی ساز ،پژوهشی و
عرضه کنندة خدمات برای اقشار آسیب پذیر
جامعه .
طرح ،تدوین ،تطبیق پالن مبارزه
علیه فساد اداری وزارت برای سال
مالی  8931و نظارت ،ارزیابی و
گزارش دهی از تحقق اهداف و
فعالیتهای تعین شده در پالن
یادشد ه .
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گزارش:
 تهیه و ترتیب مسودة پالن عمل مبارزه
علیه فساد اداری در سال مالی 8931
وزارت.
 برگزاری نشست کمیته مبارزه علیه فساد

اداری به سطح وزارت و پیشکش مسود ة
یادشده به آن کمیته و ابراز دیدگاهها و
پیشنهادها از سوی کمیته.
 ترتیب مسودة نها یی پالن یادشده و
فرستادن آن به مقام محترم وزارت جهت
ابراز دیدگاه ها و پیشنهادها و منظوری
پالن توسط جاللتمآب محترم وزیر
صاحب.
 فرستادن پالن عمل مبارزه علیه فساد
اداری سال مالی  8931به سکرتریت
مبارزه علیه فساد اداری مقام عالی ریاست
جمهوری.
ارایه گزارش ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم از
تطبیق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری که
چهار ربع سال مالی  8931با ضمایم حمایوی آن
به سکرتریت ویژة مبارزه علیه فساد اداری ارسال
گردیدهاست و از سوی آنان مورد تأیید قرار
گرفتهاست .
نتیجه:
تقویت چارچوب انکشاف پالیسی و پالنگزاری ،
تأمین و گسترش همآهنگی هدفمند با
نهادهای ملی و بینالمللی جهت نیل به اهداف
وزارت و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی
منحیث یک نهاد پالیسی ساز ،پژوهشی و
عرضه کنندة خدمات برای اقشار آسیب پذیر
جامعه .
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همکاری در تطبیق اجندای  81گزارش:
ماده ای برنامه های
اصالحی وزارت .

مشخص

بسیاری از فعالیتهای مندرج آجندای  81مادهای
این وزارت طی سال مالی  8937تکمیل و متباقی
آن درج پالن کاری ساالنه  8931این وزارت
گردیده که طی ربع دوم تطبیق و نهایی گردید.
همچنان با جدا شدن بعضی از بخشهای این
وزارت ،فعالیتهای شان نیز از پالن تطبیقی سال
مالی  8931این وزارت حذف گردید.
نتیجه:
تقویت چارچوب انکشاف پال یسی و پالنگزاری ،
تأمین و گسترش همآهنگی هدفمند با نهاد
های ملی و بینالمللی جهت نیل به اهداف
وزارت و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی
منحیث یک نهاد پالیسی ساز ،پژوهشی و
عرضه کنندة خدمات برای اقشار آسیب پذیر
جامعه .

طرح و ترتیب بودجه انکشافی و گزارش:
پالن کاری ساالنه وزارت مبتنی بر
 A-SDGs ،ANPDFو NPPs
نتایج و تصامیم حاصله از کنفرانس
ملی

کار،

پالیسی

ها

و

استراتیژیهای جدید مطروحه
وزارت و دولت جمهوری اسالمی
افغانستان.

 گردآوری نیازمندی های ریاستها و مسود ة
ابتدا یی پالن های کاری سال 8931
ریاست های مرکزی ،وا حد های دومی و
والیتی وزارت از مدیریت عمومی پالن .
 ارایة پالن های (انکشافی و کاری) توحید
شده پس از ابراز نظر هیئت غور بررسی و
تأییدی جهت منظوری به مقام وزارت.
پس از تأییدی مقام وزارت ،تکثیر پالنهای سال
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 8931به وزارت مالیه و به تمامی ریاست ها ی
مرکزی ،واحدهای دومی و والیتی وزارت جهت
تطبیق و فرستادن پالن خالصه به مقام عالی
ریاست جمهوری.
نتیجه:
پالنگزاری و بودجهسازی دقیق جهت نیل به
اهداف وزارت و مصرف قابل مالحظه و به موق ع
بودجة انکشافی وزارت.
تطبیق مفاهیم بودجهسازی و گزارش:
پالنگزاری پاسخگو به جندر و
جندرایز نمودن بودجة عادی،

 بودجة عادی ،انکشافی و پالن های کاری
سال مالی  8931وزارت جندرایز

انکشافی و پالنهای وزارت کار و

گردیدهاست.

امور اجتماعی و همچنان تحلیل

جامع تشکیل وزارت از دیدگاه طرح ادغام بست ها ی جی آر بی به تشکیل این
ریاست به ریا ست منابع بشری رسماً فرستا د ه
جندر.
شدهاست .
نتیجه:
تأمین و رعایت تساوی جندر و افزایش سهم
حضور زنان در تمامی ساحات وزارت .
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تشخیص و تفکیک واحد های گزارش:
مرکزی و والیتی وزارت در یک
دسته بندی زمان قابل عمل و
رسیدگی به آن.

پالن ساالنه تفتیش داخلی ترتیب گردیده که پ س
از منظوری مقام محترم وزارت به ادارة عالی
بررسی جهت تأییدی ارسال گردیده تا از تداخل
وظیفوی و ضیاع وقت جلوگیری صورت گیرد،
پس از تأییدی ادارة عالی تفتیش به منصه اجرا
قرار گرفتهاست .
نتایج:
اصالحات در امور کاری ،ایجاد حاکمیت قانون در
اداره و شفافیت در روند کاری واحدهای مرکزی و
دومی وزارت.

تشخیص و توظیف گروپهای گزارش :
تفتیش جهت برجسته نمودن
نتایج بازرسی و ارایة گزارش به
مقام محترم وزارت.

در سال مالی  8931بررسی و تفتیش امور 32
مرجع مرکزی و والیتی به صورت تفتیش بعدی و
تفتیش جاری صورت گرفتهاست.
نتایج:
اصالحات در امور کاری ،ایجاد حاکمیت قانون در
ا داره و شفافیت در روند کاری واحدهای مرکزی و
دومی وزارت.

سروی ،نظارت و ارزیابی و گزارش :
احصایهگیری از  233باب
 نظارت و کنترول رهنمایی از  213باب
کودکستان دولتی و  11باب
کودکستان محالت کار محالت زیست و
کودکستان خصوصی در مرکز و
خصوصی.
والیات کشور .
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 سروی غرض ایجاد کودکستانهای محالت
کار (لیسة آمنه خاتو ،شفاخانة  933بستر

پولیس ،لیس ة عبدالحی الهی ،لیسة گلخانه و
ریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف،
لیسهاستقالل  ،مکاتب بیناد معارف ترکیه،
فرماندهی عمومی قوای هوا یی ،مکتب شهرک
خراسان  ،مکتب ذکور بی بی مهرو ،انستیتیوت
تکنالوژی افغان ،شورای طبی افغان ستان ،
مراکز سلب آزادی ،محابس ومراکز اصالح
وتربیت اطفال  ،لیسه گلخانه ،لیسة شهرک
پامیر ،لیسة نسوان شهرک امید سبزUNDP ،
 ،ناحی ة دوم شاروالی کابل ،ادارة عالی بررسی ،
مرکزتعلیمی نظامی مارشال فهیم و کمیسیون
دسترسی به اطالعات).
 ایجاد کودکستانهای محل کار (لیس ة
ناشنوایان ،مومنه خاتون  ،قومندانی عمومی
قوای هوایی).
 سفر به والیت بامیان غرض نظارت و وارسی از
امور کودکستانها .
 نظارت از استندرد سازی  23باب کودکستان
محل کار .
 سروی  81باب کودکستانهای خصوصی.
 نظارت  83باب کودکستان خصوصی.
 احصاییه گیری  74باب کودکستان درجنب
مکاتب خصوصی .
 پول جواز (  )1333افغانیگی (  )21باب
کودکستان خصوصی به حساب بانکی تحویل
گردید ،جمعاً ( )821333افغانی.
 پول جواز ( )2133افغانیگی بابت تمدید 23
باب کودکستان خصوصی به حساب بانکی
تحــویل گــردید ،جمعاً ( )71133افغانی .
پول تضمین ( )21باب کودکستان خصوصی
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به حساب بانک دولت تحویل گــردید ،جمعاً
( )887843افغانی .
نتیجه:
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی

و

مسل کیسازی

آموزگاران

کودکستانها.
نظارت از مراکز ،مؤسسات حمایتی گزارش :
اطفال و شبکههای  CPANدر
والیات کابل ،ننگرهار ،کندهار،
هرات و بلخ .

درجریان سال مالی  8931برای نظارت و بررسی از
مراکز ،مؤسسات حمایتی اطفال و شبکهها ی
 CPANپالن برای نظارت و بستههای معلوماتی
برای آگاهیدهی ترتیب شدهاست و کارمندا ن
ریاست محافظت اطفال به والیا ت ننگرهار ،بلخ و
هرات سفر نمودهاند.
نتیجه:
کاهش نسبی فقر و حمایت از خانوادههای فقیر،
آسیبپذیر و اطفال زیر ده سال در سطح کشور.

تطبیق درست قانون کار و بررسی گزارش :
از چگونگی اجراآت و رعایت اسناد
ازچگونگی تطبیق درست قـانون کـار وسایراسـناد
تقنینی مرتبط به کار در ()4
تقنینی مـرتبط بکـار در  80ادارة دولتـی و غیـر
مؤسسة تولیدی )2( ،مؤسسة غیر دولتی در مرکز و والیات ،بررسـی صـورت گرفـت
دولتی )4( ،ادارة دولتی در مرکز و است.
ادارات دولتی و غیر دولتی در  9نتیجه:
والیت کشور .

آگاهیدهی ادارات از رهنمودهای حفاظت از
خطرات کار ،تخنیک ایمنی کار و تطبیق درست
قانون کار .
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عرضة خدمات

9

تنظیم بهتر امور استخدام و گزارش:
توزیع( )1211قطعه جواز کار برای در ســــــال مــــــالی  8931بــــــه تعــــــداد
اتباع خارجی به گونة منظم و ( )3118قطعــه جــواز کــار بــرای اتبــاع خــارجی
الکترونیکی در مرکز.
صادر شدهاست.
نتیجه:
تقویــت قانونمنــد ســازی رونــد اســتخدام اتبــاع
داخلــی و خــارجی و بلنــد بــردن ســطح عوایــد
کشور.
تأیید ،تقریظ و چاپ پنج عنوان گزارش:
کتاب (علوم دینی ،ریاضی ابتدایی،
بازیهای

حرکتی،

فعالیت ها ی

هنری و مفاهیم محیطی) .

 چاپ ( )2333جلد نصاب تع لیمی
بازنگری شده.
 آماده ساختن سه عنوان نصاب درسی
تقریظ شده.
 گردآوری مواد برای تدوین کتب زی ر
عنوان ( جمناستیک صبحانه و رشد
شخصیت) و تهیة لکچرنوتها برای
شیرخوارگاها و مصؤنیت کودکان.
نتیجه:
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی و مسلکی سازی آموزگاران
کودکستانها.

ایجاد

مرکزیت ها

در

تمامی گزارش:

کودکستانهای محالت زیست و
محالت کار برای  133تن از
آموزگاران و مدیران جهت رفع و
حل مشکالت تدریسی ،اداری ،
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 ایجاد مرکزیت در محالت (شفاخان ة
میوند ،دانشگاه کابل ،وزارت تجارت ،نمبر
یک خیر خانه ،محل زیست تهیة مسکن ،

عایشة

درانی ،محل زیست

میتودیکی و فردی طفل در سطح

لیسة

والیت کابل .

بالکهای هوایی ،محل زیست مکروریان
اول و لیسة غازی) جهت رفع مشکالت
آموزگاران به آموزش سالم ایجاد شده و
به تعداد  813تن از آموزگاران آموزش
دیدهاند .
 تطبیق نصاب آموز شی یکسان در
کودکستانها.
 تدویر دروس نمونوی.
 شیوههای تدریس جهت عالقه مندی
کودکان.
 تهیة لکچر جهت پیشبرد تدریس
معیاری .
 تدریس روش های فعال کودک محوری.
 تدریس روش یاددهی و یادگیری اطفال
از طریق بازی و قصه.
 رفع مشکالت پالنهای درسی آموزگاران
و روند تطبیق پالنهای درسی روزمره .
 ای جاد مرکزیت در محالت یادشده ،جهت
حل مشکالت اداری و پالنهای کاری
مدیران ،به خاطر پیشبرد بهتر امور
کودکستانها برای  133تن از مدیران
کودکستانهای دولتی .
نتیجه:
توسعه و انکشاف کودکستانهای دولتی و
خصوصی و مسلکیسازی آموزگاران کودکستانها .
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حمایت
محافظت

دوامدار
از

841

اطفال،

شبکة گزارش:
انکشاف

فعالیتهای شبکة یادشده در
سطح ولسوالی های قابل دسترس
در  94والیت و رسیدگی به 9333

درجریــان ســال مــالی 8931بــه حــدود 3388
قضـــیة حمـــایتی و محـــافظتی اطفـــال در 94
والیت کشور رسیدگی صورت گرفتهاست.

مورد قضایای محافظت از اطفال به نتایج:
همکاری یونسیف.

کاهش نسبی فقر و حمایت از خانواده های فقیر،
آسیبپذیر و اطفال زیر ده سال در سطح کشور .

نصب تابلو های نحوة ارایة خدمات گزارش:
برای مراجعین ()process map
.

 21جریدة دیواری خطاطی نصب گردیدهاست و
همچنان نصب بیرق ملی شش متری کالن ،بیرق
خورد ،الیتنگ وزارت  ،نوشتن پیام تبریکیه رهبری
وزارت به مناسبت صد سالگی استرداد استقالل
کشور ،رنگ آمیزی دیوار ها ،نقاشی تصویر غازی
امان اهلل خان  ،نوشتن شعارهای دری و پشتو ،
رسامی بیرق ملی در چندین جا  ،جا بجایی لوگوی
بزرگ استقالل در درب ورودی وزارت و شریک
ساختن کارکرد های این وزار ت از طریق وآتساپ
گروپ داراالنشا.
نتیجه:
سهولت در روند کاری و فراهم سازی رضایت
مراجعین .

آموزش کارکنان بخش معلومات و گزارش:
تالشی درمورد برخورد مناسب با
مراجعین وزارت.

درمورد آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی
برخورد مناسب با مراجعین وزارت به تاریخ
 8931/1/21الی  8931/1/ 93از طریق آمریت
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ارتقای ظرفیت های ریاست محترم منابع بشری
برنامه آموزشی تحت عنوان آگاهیدهی ازمقرر ة
طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی

و رهنمود

آیی ن مراسالت اداری برای مسولین بخش تالشی
وکارکنان وزارت درتاالر معینیت امور اجتماعی
برگزار شد.
نتیجه:
سهولت در روند کاری و فراهم سازی رضایت
مراجعین .
انکشاف و نصب منشور اخالقی
حقوق و وظایف متقابل مراجعین و
کارمندان در پرتو قوانین و مقررات
نافذه کشور در تمام دفاتری که
مراجعین دارند.
کنترول ازسیستم گزارش:

استفاده و

مکتوبها ،استعالمها و پیشنهاد ها
(  ، )EDMISسیستم الکترونیکی
مالی

( ،)FMIS

الکترونیکی
( )PMIS

سیستم

تهیه و
و

تدارکات

منابع

سیستم الکترونیکی تهیه و تدارکات و بخش ها ی
مالی و حسابی و نظارت وارزیابی فعال گردیده،
آموزش ا رایه شده و عمآل در حال استفادهاست .

بشری نتیجه:

(  )HRMISدر سطح وزارت .

الکترونیکی سازی و شفافیت در روند کاری
واحدهای مرکزی و دومی وزارت .

انکشاف

سیستم

حاضری

کارمندان

مرکزی و دومی وزارت .

الکترونیکی گزارش :سیستم حاضری الکترونیکی در مرکز
واحدهای وزارت ،ریاست عمومی قوای بشری ،ریاست
عمومی کودکستان ها نصب و فعال و عمالً استفاده
میگردد.
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نتیجه:
الکترونیکی سازی و شفافیت در روند کاری
واحدهای مرکزی و دومی وزارت .
انکشاف سیستم احصایوی وزارت.

گزارش:
تمامی کار های تخنیکی و غیر تخنیکی سیستم
احصایی وی وزارت تکمیل گردیدهاست .
نتیجه:
الکترونیکی سازی و شفافیت در روند کاری
واحدهای مرکزی و دومی وزارت .

تطبیق

سیستم

حکومتداری گزارش:

الکترونیکی .GRP

سیستم  GRPفعالً آماده گردیده و عمالً در تهیه
و تدارکات استفاده میگردد .
نتیجه:
الکترونیکی سازی و شفافیت در روند کاری
واحدهای مرکزی و دومی وزارت .

سروی خط مبنا (  )base lineگزارش:
دربارة مشکالت زنان در فضای
کاری توسط واحد جندر وزارت ها
و ادارات.

در جریان سال مالی  8931محیط های کاری
خانمها در واحد های مرکزی و دومی وزارت و
همچنان بعضی والیات به منظور حل مشکالت
زنان سروی صورت گرفتهاست.
نتیجه:
ایجاد فضای مناسب کاری برای طبقة اناث وزارت .
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تدوین پالن عمل خاص بر اساس گزارش:
یافتههای سروی .

پس از سروی یادشده ،آگاهیدهی کارمندان
مرکز  ،واحد های دومی و بعضی از ریاستهای کار
والیات در مورد منع آزار و از یت زنان ،اطفال و
منع خشونت علیه زنان و به مشکالت زنان پس از
گردآوری تحلیل فورمهای سروی محیط کاری
مرکز ،واحد های دومی و والیات رسیدگی صورت
گرفتهاست .
نتیجه:
ایجاد فضای مناسب کاری برای طبقة اناث وزارت .

ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت گزارش:
معلومات برای آموزش و تعلیمات
فنی و حرفوی ( TVET E-
 )MISبا کمک و همآهنگی
همکاران بینالمللی.

ریاست عمومی انکشاف مهارت ها به حمایت
تخنیکی مؤسسة

 DACAARو حمایت مالی

اتحادیة اروپا ( )EUیک دیتابیس آنالین
(  )www.tvt.afآموزش و تعلیمات فنی و
حرفوی (  )TVET-EMISرا انکشاف داد که شامل
پورتال ها برای ثبت نام کارآموزان ،نامزدان
احتمالی ،کارآموزان فارغ شده ،کار فرمایان ،
مؤسسات عرضه کنندة آموزشهای فنی و حرفوی
و همچنان یک پلیت فرم غرض تأمین روابط
کارآموزان فارغ شده با کارفرمایان و غیره میباشد ،
مطابق پالن تکمیل گردیدهاست .
نتیجه:
انکشاف مهارتهای افراد جامعه برابر با نیاز
بازارکار  ،رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در سطح
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کشور.
کمک همکاران بینالمللی در گزارش :
اصالح و ریفورم آموزشهای فنی و
حرفوی:
 .8انکشاف

 ریاست عمومی انکشاف مهارتها در بخش
انکشاف چارچوب آموزشهای فنی و حرفوی

چارچوب

به همکاری همکاران بین المللی به منظور

آموزشهای فنی و حرفوی.

رفع چالشها ی موجوده در رابطه با چارچوب

 .2انکشاف طرزالعمل معیاری

کاری و میتودلوژی و همچنان انکشاف ،

عملیاتی آموزش های فنی و

تطبیق منظوری روند ها تأسیس نمودهاست.

حرفوی.

تا از طریق آن ،راه های مناسب حل

 .9انکشاف ستندرد ها و نصاب
آموزشی .
 .4انکشاف

چالشهایی که با پالنهای عملیاتی دارای
اولویت که توسط ریاست عمومی انکشاف

کارشیوه ها

مهارت ها انکشاف یافتهاست ،دریافت گردد.

(طر زالعمل های) مورد نیاز و

افزون برآن؛ این گروپ ،چارچوب کاری

فعالیت ها ی

مسودة یک چارچوب کاری را برای بررسی و

کمیسیون مؤقت آموزش ها ی

ارزیابی بازارکار  ،انکشاف استندرد های ملی

فنی و حرفوی.

مهارت های شغلی ،نصاب آموزشی ،مواد

راهاندازی

تحریر ی تدریس و آموزش ،تصدیق دهی و
آموزش آموزگاران را مطابق پالن به را ه
انداختهاست .
 ریاست عمومی انکشاف مهارتها از طریق
ریاست نصاب در طول ربع سوم سال 8931
به کمک همکاران ملی و بینالمللی ،در حال
انکشاف چارچوب آموزش های فنی و
حرفوی ،انکشاف طرزالعمل معیاری عملیاتی ،
استندرد سازی نصاب آموزشی ،در جریان
میباشد و حرفههای در حال ظهور در
بازارکار و حرفههای مورد نیاز بازارکار را
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نسبت به حرفههای گذشته ،در محراق توجة
خویش قرار دادهاست.
 ریاست عمومی انکشاف مهارت ها ،نصاب و
استندرد حرفههای در حال ظهور در بازارکار
و حرفههای مورد نیاز بازارکار را نسبت به
حرفههای پ یشین ،در مرکز توجه خویش
قرار دادهاست .از این رو در درا زای سال
 8931ریاست عمومی انکشاف مهارتها
توسط برنامة ملی انکشاف مهارتها از طریق
ریاست نصاب توانستند که در مجموع 48
نسخة استندردهای ملی مهارتهای شغلی و
98

نسخة

نصابهای

آموزشی

برای

حرفههای جدید و مورد نیاز بازارکار را مرور
و بازنگری نمایند و همچنان به تعداد سه
کارگاه آموزشی «داکم» غرض انکشاف
استندرد های آموزشی و دو ورکشاپ اعتبار
دهی جهت انکشاف نصاب آموزشی نیز دایر
گردیدهاست.
 کمیسیون مؤقت آموزشهای فنی وحرفوی
در سه سال ،پالن تطبیقی خویش باالی
فعالیتهای همچون اعتبار دهی ،صدور
تصدیقنامه ،نظارت وارزیابی

تضمین

کیفیت ،تحلیل نیاز های بازارکار و تصویب
استندرد های

ملی

مهارتها ی

شغلی( )NOSSتمرکز دارد.
 فعالیتهای عمدة این کمیسیون تا اکنون:
 .8اشتراک و رهبری نشست های گروپ
انکشاف چارچوب آموزشهای فنی و
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حرفوی

نیمه رسمی

به همکاری

.MRSD/GIZ
 .2رهبری کمیسیون و اعضاء آن در ()49
نشست تخنیکی کمیتههای فرعی گروپ
انکشاف چارچوب آموزشهای فنی و
حرفوی اشتراک نموده که قرار ذیل
میباشد :
 .9رهبری کمیسیون در ترکیب یک هیئ ت
رسمی این وزارت به تاریخ  21تا 21
جنوری 2383

به هدف چگونگی

استفاده از تجارب کشور سریالنکا در
بخش آموزشهای فنی و حرفوی و
سیستم کاری بورد تصدیق دهی و
اعتباردهی ،عازم کولمبو پایتخت آن
کشور شدند .مالقات با هییت رهبری
ادارة آموزش های آن کشورداشتند که
معلومات

دوجانبه

در

عرصة ارایة

آموزشهای فنی و حرفوی ،سیستم های
تصدیق دهی و اعتبار دهی میان طرفین
تبادله گردید.
 .4نهایی سازی رهنمود و طرزالعمل های
ارزیابی مبتنی بر قابلیت و تصدیق دهی .
 .1نهایی ساختن پالیسی ارزیابی مبتنی بر
قابلیت و تصدیق دهی .
 .1انکشاف پالیسی برای به رسمیت شناختن
آموختههای قبلی (.)RPL
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 .7انکشاف طرح ایجاد مرکز ارزیابی مبتنی
بر قابلیت و شایستگی در افغان کوریا .
 .1انکشاف و نهایی ساختن17

ابزار و

وسایل ارزیابی مبتنی بر قابلیت و
شایستگی که قرار ذیل میباشند :
 .3انکشاف و نهایی سازی 7سند

ثبت و

ارایه

کنند ة

آموزش

راجشتریشن

(مؤسسات) ،مربیان و ارزیابی کنندگا ن
آموزشی های فنی و حرفوی.
 .83انکشاف و نهایی سازی رهنود و ابزار
مطالعة بازارکار .
 .88انکشاف و

نهاییسازی رهنمود

و

طرزالعمل استندرد و نصاب
 .82انکشاف و نهایی سازی رهنود استندرد
شغلی.
 .89انکشاف و نهایی ساختن رهنمود نصاب
شغلی
 .84انکشاف و نهایی سازی رهنمود مواد
آموزشی شغلی .
 .81کمیسیون آموزشهای فنی – حرفوی در
سال  1398جمعاً شش کارگاه آموزشی
استادان و کارمندان را به همکاری مالی
SALAM/ILO/NSDP/MRSD/
 )GIZبرگزار کرد .در این کارگا ه
آموزشی؛ استادان انست یتیوت آموزش ها ی
فنی و حرفهای افغان  -کوریا ،افغان جایکا،
مرکز معلوالن  ،و کارمندان وزارت اشترا ک
30

داشتند که جهت مرور و تأییدی رهنمود
و ابزار مطالعة بازارکار ،برای مرور و
تأیید ی رهنمود و پالیسی ارزیابی و
تصدیق دهی ،مرور و تأییدی  7فورم ثبت
و راجشتریشن آموزش ارایه کنند ة
(مؤسسات) ،مربیان و ارزیابی کنندگان
آموزشهای فنی و حرفوی از تاریخ 84
اسد تا  27قوس  1398در مقر وزارت و
افغان  -کوریا به تعداد  93تا  43تن
اشتراک کننده در هر نشست اشتراک
نمودهاند.
نتیجه:
انکشاف مهارتهای افراد جامعه برابر با نیاز
بازارکار  ،رشد اقتصادی و کاهش بی کاری در سطح
کشور.
مرور و بازنگری  81ستندرد ملی گزارش:
مهارت های شغلی و  81نصاب
آموزشی توسط کمیتة مؤظف
غرض نهاییسازی آن و برگزاری
 93کارگاه آموزشی داکم غرض
انکشاف نصاب و استندرد آموزشی.

در طول سال مالی  8931ریاست عمومی انکشاف
مهارت ها از طریق ریاست نصاب توانستند که
حدود  83نسخة استندردهای ملی مهارت ها ی
شغلی و  82نسخة نصابهای آموزشی برای
حرفههای جدید و مورد نیاز بازارکار مرور و
بازنگری نمایند و همچنان به تعداد  23کارگا ه
آموزشی داکم غرض انکشاف استندرد آموزشی و
 84ورکشاپ اعتباردهی جهت انکشاف نصاب
آموزشی را نیز دایر نمودهاست .
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نتیجه:
انکشاف مهارتهای افراد جامعه برابر با نیاز
بازارکار ،رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در سطح
کشور.
ارایة آموزش های فنی و حرفوی گزارش:
برای  10500تن از کارآموزان و
تمرکز بیشتر بر عودت کنندگان و
بیجا شد گان داخلی در  14والیت
کشور از طریق پروژه های سالم،
کانسورشیم و  IOMخارج از
بودجة دولت افغانستان.

ارایة آموزشها ی فنی وحرفوی توسط مؤسسات
خصوصی و سازمانهای غیر دولتی ،خارج از
بودجة دولت افغانستان برای بیش از  83133تن
از کار آموزان با تمرکز بیشتر بر عودت کنندگان،
بیجا شد گان داخلی در بیش از  84والیت کشور
آموزشهای فنی وحرفوی مطابق پالن ارایه
گردیدهاست ،بدینگونه:
 آمـوزش و تسـهیل کاریـابی بـرای  8839تـن
شامل ( 645ذکور و  458تن اناث) از جملة
بیجاشدگان و عودت کنندگان از پروژه سـالم
در والیت ننگرهار.
 آمــوزش فنــی و حرفــوی بــرای  2113تــن
( 8123ذکور و  8813اناث) در والیات (کابل،
بلخ ،هرات ،فاریاب ،ننگرهار ،خوسـت ،کنـدز،
لغمان ،و نورستان) در حرفههـای مـورد نیـاز
بازارکار از سوی برنامة آسـیب پـذیر افغـان هـا
بــرای بازســازی پایــدار و جــایگزینی بــرای
مهاجرت نامنظم.TAALIM
 کاهش بی روزگاری از طریق آموزشهای فنـی
و حرفـوی بـرای  9113تـن ( 2313آقایـان و
 8173خــــانمهــــای نیازمنــــد) از ســ ـوی
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مرسیکورپ.
 به تعداد  1444تن از اقایان از سوی مؤسسـة
همکار BRAK Afghanistan
 ارایة آموزش فنی و حرفوی برای ( )3651تن
که (  )1774تـن از بخـش ذکـور و ()1877
تن از بخش اناث از سوی مؤسسه آغاخان.
 ارایة آموزش های فنـی و حرفـوی بـرای 717
تن ( 287ذکور و  113اناث) از جمله آقایان و
خانمهای بیکار و کم عاید از سوی .IOM
نتیجه:
انکشاف مهارتهای افراد جامعه برابر با نیاز
بازارکار  ،رشد اقتصادی و کاهش بی کاری در سطح
کشور.
ارایه آموزش های فنی و حرفوی گزارش:
مبتنی بر بازارکار برای  1333تن
از افراد مستحق شامل (جوانان
بازمانده از آموزش ،معلوالن ،عودت
کنندگان ،خانمهای بی سرپرست،
افرادی که از کشت و قاچاق مواد
مخدر دست بر میدارند و مخالفا ن
حکومت

که

میپیوندند)

از

به روند

صلح

طریق

مراکز

آموزشهای فنی و حرفوی دولتی
و غیر دولتی در سطح کشور از
بودجة انکشافی اختیاری دولت.

ارایه آموزشهای فنی وحرفوی برای  1913تن از
افراد مستحق شامل( جوانان بازمانده از آموزش ،
عودت کنندگان ،خانمهای بی سرپرست ،افرادی
که از کشت و قاچاق مواد مخدر دست برمیدارند
و مخالفا ن حکومت که به روند صلح میپیوندند) از
بودجة اختیاری دولت تحت برنامة ملی انکشاف
مهارت ها که در  21والیت کشور روند آموزش به
گونة خوب و در همسو یی با نصاب آموزشی
تکمیل گردیدهاست.
نتیجه:
انکشاف مهارتهای افراد جامعه برابر با نیاز
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بازارکار ،رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در سطح
کشور.
اعطای پول تشویقی در برابر گزارش:
آموزش و کاریابی  1343تن از
کارآموزان برای  13مؤسسة عرضه
کنندة آموزشهای فنی و حرفوی.

فعالیت بهتر ساختن کیفیت آموزشهای فنی و
حرفوی از طریق اعطای پول تشویقی با نهاد های
آموزشهای فنی و حرفوی در برابر  1343تن از
کارآموزان فارغ شده تکمیل گردیدهاست .
در این رابطه فعالیتهای زیر انجام شدهاست :
 تکمیل ارایة آموزشهای فنی وحرفوی
توسط نهاد های آموزشی.
 نهاییسازی ،نمونه گیری و آمادگی اسناد
الزم ب رای ردیابی کارآموزان کاریاب شده .
 اجرای ردیابی کارآموزان کاریاب شده از
سوی مؤسسة همکار تطبیقی.
نتیجه:
انکشاف مهارتها ی افراد جامعه در مطابقت با نیاز
بازارکار  ،رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در سطح
کشور.

گسترش ارایة آموزش های فنی و گزارش:
حرفوی از سطح والیات به سطح
ولسوالی های کشور .

ریاست عمومی انکشاف مهارت ها برای نخست ی ن
بار پوشش برنامههای آموزشی شان را را از مراکز
والیات به ولسوالی ها ( 3ولسوالی در هر والیت)
گسترش دادهاست .
نتیجه:
انکشاف مهارتهای افراد جامعه برابر با نیاز

34

بازارکار  ،رشد اقتصادی و کاهش بی کاری در سطح
کشور.
انکشاف سیستم تلفونی رسیدگی گزارش:
به شکایات.

غرض سمع شکایات مراجعین ،سیستم رسیدگی
به شکایات از طریق تیلفون توسط شماره
( )3741911177فعال گردیده و در جریان سال
مالی  8931به شکا یت (  )8181تن از افراد از
طریق سیستم تلفونی رسیدگی صورت گرفتهاست.
نتیجه:
رسیدگی درست به چالشهای مراجعین .

انکشاف سیستم آنالین رسیدگی گزارش:
به شکایات.

عرض سمع شکایات مراجعین سیستم آنالین
رسیدگی به شکایات از طریق برنامه ( What’s
 )Appفعال گردیده ،و در جریان سال مالی
 8931به مشکالت تعداد ( )8414تن از افراد از
طریق سیستم آنالین شان رسیدگی الزم صورت
گرفتهاست .
نتیجه:
رسیدگی درست به چالشهای مراجعین .

ایجاد همآهنگی پیرامون تطبیق گزارش:
پروژه اعمار  89باب تعمیر
 تفاهنامة مشترک اعمار  89باب پرورشگاه میان
پرورشگاه در والیات (بامیان،
وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت شهرسازی
بغالن ،فاریاب ،پنجشیر ،ارزگان ،
و وزارت مالیه به امضاء رسیده که تا ختم
غزنی  ،میدان وردک ،جوزجان،
دایکندی ،نورستان ،لوگر ،تخار و
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سال  8933سیزده باب پرورشگاه از طریق
قطعات پیش ساخت در والیات لوگر،

لغمان) با وزارت شهرسازی و

دایکندی ،تخار ،نورستان ،جوزجان ،لغمان،
میدان وردگ ،غزنی ،ارزگان ،فاریاب ،بغالن،

افغانستان.

بامیان و پنجشیر اعمار خواهد گردید که تا

اراضی از بودجة انکشافی دولت

اکنون سنگ تهداب  1باب پرورشگاه در
والیت های تخار ،جوزجان ،نورستان ،لوگر و
دایکندی عمالً گذاشته شده و کار اعمار آن
ادامه دارد.
 سنگ تهداب یک باب پرورشگاه در والیت
قندهار در بیست جریب زمین به کمک مالی
کشور امارات متحدة عربی گذاشته شد که کار
اعمار آن تا بیش از  %13رسیده و ظرفیت
 133تن طفل یتیم را دارا میباشد.
 پرورشگاه هشت صنفی محمود راقی که به
کمک کشور هند کار آن آغاز گردیده بود ،
تکمیل و عمالً توسط جاللتماب وزیر صاحب
و معین صاحب امور اجتماعی افتتاح گردیده
که در پهلوی مکتب ابتدائیه ،ظرفیت لیلیه
 13طفل یتیم را نیز دارا می باشد.
 پرورشگاه سرپل از کمک های کشور هند کار
آن سال گذشته آغاز گردیده بود و اعمار آن
تکمیل گردیدهاست ،ظرفیت  233طفل را
دارا میباشد و به زودی افتتاح میگردد.
 یک باب پرورشگاه به کمک مالی کشور هند در
والیت زابل به قیمت (216000)$دو صد و
شانزده هزار دالر در حال اعمار است و حدود
 %23درصد کار اعمار آن پیش رفتهاست.
 یک باب پرورشگاه توسط محترم محمد بشیر
خافی ،مالک خافی گروپ در شهرک شهدای
والیت هرات اعمار و به وزارت کار و امور
اجتماعی اهداء گردیدهاست که از سوی معین
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صاحب امور اجتماعی افتتاح گردید.
 یک با ب پرورشگاه در والیت کنر از بودجة
دولت به هزینة  813هزار دالر اعمار گردیده
و از سوی جاللتماب معین صاحب امور
اجتماعی افتتاح گردید.
 ت رمیم و تجهیز اساسی پرورشگاه تهیة مس کن
از طریق وزارت محترم شهرسازی به گونة
اساسی و استندرد به قیمت شصت و دو
میلیون افغانی عمالً جریان دارد و کار آن به
بیش از  13درصد رسیدهاست.
نتیجه:
حفظ و نگهداری درست از اطفال بیسرپرست و
زیر آموزش و پرورش قراردادن آنها در سطح
کشور.
رهنمایی ادارات و ارسال رهنمود گزارش:
نمونوی لوایح رشتوی داخلی
حفاظت کار و طرق عملی ایم نی
به  43ادارة تولیدی ،ساختمانی،
صنعتی و مطالبة ابزار نظر به
الیحة رشتوی دا خلی حفاظت کار

به تعداد ( )43جلد رهنمود نمونوی الیحة رشتوی
داخلی حفاظت کار و طرق عملی ایمنی کار به
شرکتهای تولیدی ،ساختمانی و صنعتی فرستاد ه
شدهاست .

از  1ادارة یادشده جهت حفاظت و مطالبه و فرستادن ( )22دفتر نمونوی ثبت
حوادث ناشی از کار و کارت نمونوی آموزش
پشتی بانی از کارکنان .
تخنیک بی خطر و وسایل تحفظی به ادارات .
نتیجه:
بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و کارگران
در سطح کشور.
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جلوگیری از اعمال مشاغل پرخطر گزارش:
و کارهای سنگین باالی اطفال و
تدویر برنامههای آگاهیدهی برای
کارگران و کارفرمایان در مورد
جلوگیری از اعمال کارهای پرخطر
و کارهای شاقه باالی اطفال و
نوجوانان و تهیة گزارش ساالنه از
معلومات به دست آمده و ارایة آن
غرض ات خاذ تصامیم الزم در آینده .

در جریان سال مالی  8931از ( )29فابریک ة
تولیدی ،صنعتی و خدماتی شهر کابل بازدید
صورت گرفته که از آن جمله در ( )3فابریکه به
تعداد ( )23تن از اطفال زیر سن در شرایط بدی
قرار داشتند و فورمی که اطفال کارگر در آن ثبت
میگردد ،خانه پری گردید و متباقی فابریکه ها
اطفال مورد نیاز را نداشتند .
آگاهی در پیوند به قوانین ،مقررات کار اطفال و
کنوانسیونها ی مرتبط به کار اطفال ،کارهای
ثقیل ،مضر صحت ،کار های پر خطر که در آن کار
اطفال و نوجوانان منع قرار داشته ،به اطفال کارگر
و کارفرمایان فابریکهها داده شد و در مورد پول
تضمینی از سوی کارفرما به کارگر نوجوان اجراآت
صورت نگرفته و همچنان فهرست مشاغل پرخطر
و بدترین اشکال کار در جریان سروی توزیع
گردید.
نتیجه:
بهبود محیط سالم کاری برای کارکنان و کارگران
در سطح کشور .

تدارک قرار داد کاریابی در داخل گزارش:
کشور فراهم نمودن زمینة کار
برای  2433افغان در داخل کشور
که  %13مستفدین آن را طبقة
اناث تشکیل میدهد.

روند تدارکاتی فعالیت کاریابی در داخل کشور به
گونة کامل از سوی پروژه تکمیل گردیدهاست .
دوسیة تدارکاتی جهت منظوری به ادارة محترم
تداکارت ملی نیز فرستاده شده بود که در دوصد
و ششمین ن شست این اداره مورد بررسی قرار
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گرفت و آن اداره محترم خواهان معلومات مفصل
به خاطر منظوری آن شد .عقد این قرارداد مبتنی
بر منظوری پروژه از سوی بورد رهبری بانک
جهانی می باشد.
نتیجه:
کاهش بیکاری و ایجاد زمینة کار مناسب به
خارج از کشور به افراد نیازمند کار .
تدارک قرار داد اعزام کارگران به گزارش:
خارج به منظور فرستادن 2333
روند تدارکاتی فعالیت اعزام کارگران به خارج به
تن از کارگران افغان ستا ن به کشور گونة کامل از سوی پروژه تکمیل گردیدهاست .
امارات متحدة عربی.
دوسی ة تدارکاتی جهت منظوری به ادارة محترم
تداکارت ملی نیز فرستاده شده بود که
خوشبختانه در یکصد و نود و نهمین ن شست این
اداره منظور گردید .عقد این قرارداد مبتنی بر
منظوری پروژه نیز از سوی بورد رهبری بانک
جهانی می باشد.
یادداشت :برمب نای این قرارداد ،دو شرکت برای
اعزام دو هزار تن استخدام میگردیدند؛ از آنجا یی
که برای قرارداد یادشده تنها یک شرکت داوطلبی
نمود ،قرارداد نیز با پیمانه  8333نفر خواهد بود.
نتیجه:
کاهش بیکاری و ایجاد زمینة کار مناسب در
بیرون از کشور به افراد نیازمند کار .
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گردآوری حد اقل  8133تن از گزارش:
معتادان

و

انتقال

آنها

به

بیمارس تان درمان معتادان ابن
سینای کمپ فینکس و معرفی
کارکنان معتاد و سایر معتادان به
منظور تداوی به مراکز صحی
تداوی معتادان در مرکز ،بررسی و
رهنمایی در مورد پیشبرد امور

در سال مالی  8931گردآوری  8332تن ا ز
معتادان از نقاط مختلف شهر کابل و معرفی
 8747تن از معتادان به شمول اطفال ،زنان و
مردان به آموزشها ی فنی و حرفوی جهت آموزش
و مرکز درمان صحی جهت تداوی شان عملی
گردیدهاست.

بخش معتادان در ریاست ها ی نتیجه:
والیتی موبوط به وزارت.

کاهش نسبی فقر و پشتی بانی از خانواده های نادار،
آسیبپذیر و اطفال زیر ده سال در سطح کشور .

مساعدت

4

تحت پوشش قرار دادن و گزارش:
پشتی بانی از  933تن از افرا د طی سال مالی  8931توزیع مساعدتهای نقدی ،مواد
غذایی و غیر جنسی برای  433تن از اطفال یتیم
خانوادههای آسیبپذیر ،زنان بیوه
بیسرپرست که خانوادههای شان به همکاری مؤسس ة
و خود سرپرست و تشخیص 733
محترم جمعیت کمکهای انسانی  HASو معرفی 41
تن از اشخاص و خانوادههای مورد تن از خانوادههای بی بضاعت جهت مساعدت به
هدف طبق پالن مطروحه .
ادارات همکار و مساعدتهای جنسی کمپل برای
 8133خانوادههای بی بضاعت و زنان بیوه و خود
سرپرست صورت گرفتهاست.
نتیجه:
کاهش نسبی فقر و پشتیبانی از خانوادههای نادار،
آسیبپذیر و اطفال زیر ده سال در سطح کشور.
ادغام  233تن از اطفال در معرض گزارش:
خطر ،اطفال قاچاق شده ،گدا و ادغام  838تن از اطفال در معرض خطر در کابل،

لغمان ،غزنی ،هلمند ،بلخ ،تخار ،لوگر ،ننگرهار و بغالن
اطفالی که در مراکز اصالح و
به خانوادههای شان که از جمله؛  3تن رد مرزی
تربیت ،دورة حجز شان به اتمام
کشورهای عربستان ،پاکستان ،ایران و  9تن از مرکز
رسیده به خانوادههای شان.
اصالح و تربیت اطفال کابل که دورة حجز خویش را
تکمیل کردهاند و  91تن اطفال جدا شده از خانواده.
نتیجه:
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کاهش نسبی فقر و پشتیبانی از خانوادههای نادار،
آسیبپذیر و اطفال زیر ده سال در سطح کشور.

تحلیل اجراآت
الف :فعالیتها ی درحال اجرا
گزارش چگونگی تحقق فعالیت

شماره

.1

فیصدی

دالیل عدم تکمیل

پیشرف ت

فعالیت مطابق پالن

کنترول و بررسی از امور مؤسسات که در رابطه به اطفال و اقشار 75%

عدم موجودیت ترانسپورت و

آسیبپذیر فعالیت دارند در سطح کشور .

پول مصارف کریـدت کـارت

گزارش:

برای هم آهنگی با مؤسسـات
مربوطه.

تهیة پالنها  ،فورم های نظارتی مؤسسات و بررسی  23مؤسسه که در
راستای حمایت از اقشارآسیبپذیر فعالیت دارند .
.2

سروی سرتاسری تقاضای بازارکار به منظور تشخیص حرفههای مورد 95%

گــزارش تقاضــای بازارکــار

نیاز بازارکار در تمام والیات کشور .

نسبت حجم کار تحلیل دیتا

گزارش:
این فعالیت در مرحلة نهاییسازی گزارش مطالعة تقاضای بازارکار
میباشد .

توســط مؤسســه همکــاری
تطبیقــی در زمـــان معـــین
تکمیل نگردیدهاست و اکنون
گــزارش نهــایی در مرحلــة
ترجمه به زبان هـای رسـمی
(دری و پشتو) قرار دارد.

.3

صدور ( )23333ب یست هزار قطعه جوازکاربــرای کارکنان دولتی ،غیر 82%

از ایــن کــه توزیــع جوازکــار

دولتی و مؤسسات خصوصی به گونة منظم و الکترونیکی در مرکز.

بــرای اتبــاع داخلــی یــک

گزارش:
از آغاز سال مالی  8931الی  24برج قوس سال  8931به تعداد
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فعالیت دوام دار ایـن ریاسـت
می باشد و دوم این که توزیع
جوازکــار بــرای افــرادی کــه

( )81923قطعه جوازکار برای کارمندان جدید التقرر و مؤسسات

شامل وظیفه می گردند نظـر

خصوصی صادر گردیدهاست.

به تقاضـای ادارات اسـتخدام
کننـــده مشـــخص شـــده
نمی تواند تا بـا درنظرداشـت
آن تعداد مشـخص جوازکـار
پیش بینی گردد.

.4

مراقبت و رهنمایی  871اداره دولتی ،خصوصی و مؤسسات تولیدی

67%

جهت استخدام اتباع خارجی مطابق به قان ون و مقررات کشور.
گزارش:

به تعـداد  887ادارة دولتـی،
خصوصــــی و مؤسســــات
تولیدی جهت استخدام اتباع
خــارجی در کشــور مراقبــت

از آغاز سال مالی  8931تا پایان عقرب  8931از ( )887ادارة دولتی،

صــورت گرفتــه از ایــن کــه

خصوصی و مؤسسات تولیدی بررسی و مراقبت صورت گرفت.

ریاســــت محتــ ـرم اداری و
خــدمات واســطه نقلیــه را
جهت تطبیق کامل پـالن در
اختیـــار ایـــن اداره قــــرار
نداده است بناءً به گونة کامل
آن ،پـــــــالن تطبیـــــــق
نگردیدهاست.

.5

استندرد سازی پنج باب کودکستانهای محل زیست و بیست باب 70%

نبــود بودجــة کــافی بــرای

کودکستان محل کار به گونة معیاری در سال .8931

اســـــــتندرد ســـــــازی

گزارش:
استندرد سازی بیست باب کودکستان در محالت کار (لیسه پنجصد
فام یلی ،محل کار د افغانستان بانک ،ادارة تعلیمات تخنیکی و مسلکی،
تنظیف شهرداری کابل ،شفاخانة رابع ة بلخی و وزارت اقتصاد ،وزارت
مخابرا ت ،لیسه سلطان راضه ،وزارت معارف  ،لیسه عایشه دارنی ،لیسة
سوریا ،لیسة ماللی ،لیس ة الفتح ،سردارکابلی ،آمنة فدوی ،لیسة سردار
داوود ،لیسة زرغونه  ،وزارت خارجه ،لیسه نسوان زلیخا ،شفاخانه
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کودکستانهای محل زیست.

میوند).
.6

آگــاهیدهــی از حقــوق محافظــت از اطفــال از طریــق شــبکههــای 87%

عــــدم دسترســــی بــــه

محافظتی اطفـال بـرای  1333تـن از افـراد جامعـه در سـطح کشـور

ولسـوالیهـای دوردسـت ،نــا

به همکاری یونسیف.

امنــی و عــدم هــمآهنگــی

گزارش:
درجریــان ســال مــالی 8931بــه حــدود  4933قضــیة حمــایتی و

درست مسؤالن و مؤسسـات
همکار.

محـــافظتی اطفـــال در  94والیـــت کشـــور رســـیدگی صـــورت
گرفتهاست.
.7

آموزش ،پرورش و فراهم سازی زمینههای تعلیم و تربیه مناسب و 95%

به دلیل این که در جریان

برنامههای خودبسندگی برای  83333تن از اطفال شامل در

سال و به نسبت تعدد

پرورشگاه های دولتی و خصوصی در سطح کشور.
گزارش:
زمین ه آموزش و پرورش برای ( )3472تن از اطفال شامل در
پرورشگاه های دولتی و خصوصی در مکاتب داخل پرورشگاه و خارج از
پرورشگاه مساعد گردیدهاست ،همچنان کورسهای متعدد در سطح
مرکز ووالیات برایشان تدویر گردیدهاست و جریان دارد.
به تعداد  12تن از شاگردان پرورشگاه ها به کورسهای مختلف
آموزشی در مرکز معرفی گردید و  28تن از فارغا ن پرورشگاه به
مؤسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی (زاول  ،غالب  ،ننگرهار  ،بیان،
سالم ،دنیا ،ادارة تعلیمات تخنیکی و مسلکی ،رابع ة بلخی ،گوهرشاد و
کاردان) معرفی گردیدهاند .
معرفی  1تن از شاگردان پرورشگاه به دانشگاه نظامی مارشال محمد
قسیم فهیم و متباقی فارغان پرورشگاه های دولتی مرکز از طریق
کانکور به دانشگاههای دولتی راه یافتهاند .
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پرورشگاه ها

ب سیا ری

از

شاگردان بنا بر عواملی
منفک ،ادغام مجدد به
خانواده و یا به تازگی جذب
میشدند ،فعالیت یادشد ه
31

درصد

کردهاست.

پیشرفت

.8

بررسی کلی وضعیت  21باب پرورشگاه دول تی و  91باب پرورشگا ه 76%

تغییرات تشـکیالتی ریاسـت

خص وصی در سطح کشور جهت تهیه و ارایة گزارش جامع از آن به

عمومی پرورشگاه ها در نیمـة

مقامات مربوطه.

دوم سال مالی  8931سـبب
عــدم تطبیــق کامــل پــالن

گزارش:

گردیدهاست.

طبــق پــالن منظــور شــده ،وضــعیت ارایــة خــدمات در 27بــاب
پرورشگاه های دولتی و خصوصی شامل والیات ( ننگرهار  ،هرات  ،کنر،
قندهار ،کاپیسا ،لوگر ،پروان ،پنجشیر ،قنـدز ،تخـار ،جوزجـان ،بلـخ و
بغالن) و 2باب پرورشگاه خصوصی در مرکز مـورد بررسـی و ارزیـابی
قرار گرفته و رهنمود های الزم برای بهبود روند کاری برای مسـووالن
ارایه گردیدهاست.
طرح مسودة نها یی پالن استراتیژیک وزارت مبتنی بر A- ،ANPDF

65%

 SDGSو . NPPS

9

مسودة

پالن

ابتدایی

استراتیژیک طرح گردیده؛
اما بنابر تغییرات تشکیالتی

گزارش:

وزارت و نیز دو بخش از بدنة

 ترتیب پالن عمل برای کمیتههای ایجاد شده جهت تسریع

این وزارت جدا گردیده و

روند کاری کمیته های ایجاد شده.

تغییرات

 طرح و ترتیب روش ساختار (  )Methodologyپالن

در

اهداف

و

فعالیتهای این وزارت به

استراتیژیک وزارت.

وجود آمده .دلیل عدم

 طرح و ترتیب پرسشنامه ها جهت تحلیل وضعیت وزارت کار و

تکمیل

امور اجتماعی و ارسال آن به تمام واحد های مرکزی ،دومی و
والیتی مربوطه وزارت به همکاری ریاست عمومی پالیسی و

فیصدی

مذکور

میباشد .

پالن.
 مسودة ابتدایی پالن استراتیژیک جدید وزارت ترتیب
گردیدهاست.
10

تحقق و پیگیری اهداف و فعالیت های تعیین شده در کنفرانس ملی
کار.
گزارش :
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عدم همکاری تمامی نهادها
50%

و وزارتهای ذیدخل در
زمینه ،طبق پالن مطروحه.

 کنفرانس ملی کار در دهم ثور  8937به منظور همآهنگی بسیج
ملی در راستای ایجاد ک ار و کاهش فقر تدویر گردید .در ای ن
کنفرانس ،از تمامی نهادهای دولتی و خصوصی ،سازمان ها ی
بینالمللی ،جامعة مدنی و غیره اشتراک ورزیده بودند؛ درجریان
کنفرانس یادشده در پیوند به ایجاد کار تمام نهادهای دولتی
وخصوصی تعهدات مشخصی را وعده سپردهاند که تعهدات و
پیشبینی های ک نفرانس مذکور به منظور تحقق آن پیگیری های
منظم صورت گرفته که خوشبختانه گزارشها پیرامون ایجاد کار
(استخدام ) انفاذ مقرره ها و قوانین ک ه در تسهیل اشتغال زایی
کمک میکنند و همچنان برنامهها پروژه های اشتغال محور را
ذریعة مکاتیب رسمی به این وزارت ارسال نموده اند که پس از
توحید گزارشها ،رسماً با مقام عالی ریاست جمهوری و شورای
محترم وزیران شریک گردیده و هدایت داده شده تا ارقام یادشده ،
با ادارة محترم احصایی ه و معلومات تدقیق گردد.
 در زمینه ،نشستهای پیهم با ادارة محترم احصا ییه راهانداز ی
گردیده واجراآت مقتضی زیر کار است .
بازنگری پنج مقرره (طرز تضمین معتمدین ،طرز ترتیب دفاتر سوانح
از بین رفتة کارکنان ،تصنیف ،تثبیت و ارتقای درجات اجیران

11

95%

کارگاه آموزشی جهت گرفتن

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

دیدگاههای سـایر ادارات بـه

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

خاطر غنامند شدن مقرره به

گزارش:
مقرره های (طرز تضمین معتمدین ،مقررة طرز ترتیب مجدد دفاتر
سوانح از بین رفتة کارکنان ،مزد اضافی کار کارکنانی که در عین
اداره با چند حرفه مصروف کار اند ،مقررة امتیاز کار منطقوی ساحوی
و اقلیمی  ٪833کار بازنگری آن به اتمام رسیدهاست و کار مقرر ة
تصنیف ،تثبیت و ارتقای درجات اجیران قرار دادی) ٪71به اتمام
رسیده که به زودی جهت تدقیق و طی مراحل بعدی آماده و به
وزارت محترم عدلیه فرستاده خواهد شد.
45

عــدم همکـــاری در تـــدویر

دلیل تخنیکی بودن موضوع
و همچنان فـرا رسـیدن مـاه
مبارک رمضـان و کـاهش در
ســـاعات کـــار و برگـــزاری
نشست مشورتی صـلح بـرای
یک هفته و عدم موجودیـت
واسطة نقلیه.

12

برگزاری برنامههای یکروزه آگاهی دهی از قانون کار و سایر اسناد 70%
تقنینی مرتبط به کار برای مسووالن ذیربط ادارات دولتی و غیر

شده ،به خاطر فـرا رسـیدن

دولتی .

ماه مبارک رمضان و کـاهش

گزارش:

در ســاعات کــار ،برگــزاری

 -تدویر ده جلسه در (وزارت ها ی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،امور

نشست مشورتی صـلح بـرای

زنان ،اقتصاد ،صحت عامه ،انرژی و آب ،احیا و انکشاف دهات ،ریاست
عمومی حفظ و مراقبت مکروریانها  ،ریاست شفاخانه ستوماتولوژی،
وزارت معارف و ریاست منابع بشری وزارت کار) به اساس پالن سال
مالی  8931با نظر داشت مشکالت موجود در ادارات عملی
گردیدهاست.

عدم تکمیل فیصدی تعیـین

یک هفتـه ،عـدم موجودیـت
واسطة نقلیه و عدم همکاری
ریاســـت عمـــومی ،عـــدم
موجودیت کارشناس مسلکی
در انجام امور خـارج از پـالن
ترتیب شده.
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ب :فعالیتهای معطل شده:
گزارش چگونگی تحقق فعالیت

شماره

فیصدی

دالیل معطل شدن فعالیت

پیشرفت
راهاندازی برنامة آگاهیدهی عامه در بارة فعالیتها ی

.8

50%

زنان به اساس تفاهم نامه

اقتصادی زنان .

( بررسی پروتفولیوی پروژههای

گزارش:

 IRTFو ماموریت بانک

عقد قرارداد میان مقام عالی وزارت و شرکت ارتباطات و

جهانی) و توافق حکومت

آگاهیدهی عامه در جریان ربع سوم سال  8931انجام یافت.

افغانستان تنظیم گردیدهاست

بعد از اعطای قرارداد ،شرکت مورد نظر درهمکاری نزدیک با

و توافق میان وزارت کار و امور

واحد همآهنگی برنامة دارای اولویت ملی توانمندسازی

اجتماعی و وزارت مالیه در ربع
سوم سال مالی  8931به

اقتصادی زنان ،پالنهای عملی آگاهیدهی عامه ،دادخواهی و

وزارت محترم مالیه انتقال

تبلیغات پیرامون حقوق اقتصادی زنان و دستآوردها و

شدهاست .بناءً گزارش ربع سوم

فعالیتها ی توانمندسازی اقتصادی زنان را در سطح کشور

و چهارم آن در دسترس این

آغاز نمودهاست .
.2

پروژه توانمند سازی اقتصادی

راهاندازی کارگاه های آموزشی برای وزارت های ذیدخل در

وزارت نمیباشد.

50%

پروژة توانمند سازی اقتصـادی

مورد شاخص های جندر ،سیستم مدیریت اطالعات ،نظارت و

زنـان بــه اسـاس تفــاهم نامــه

ارزیابی و شریک ساختن تجارب آموختههای پروژة فیروزکوه

( بررسی پروتفولیوی پروژه های

گزارش:

 IRTFو ماموریــت بانــک
جهــانی) و توافــق حکومــت

راهاندازی مؤفقانة یک ورکشاپ در کابل به اشتراک  93تن از

افغانستان تنظیم گردیدهاسـت

نمایند گان ،رؤسای پالن و پالیسی و آمریتهای جندر

و بنا بر توافق میان وزارت کـار

وزارتها /ادارات تطبیقی برنامه.

و امور اجتماعی و وزارت مالیه،
این برنامه در اوایل ربع چهارم
ســال مــالی  8931بــه وزارت
محترم مالیه انتقال نمودهاست.
بنــاءً گــزارش مکمــل آن در
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دسترس این وزارت نمیباشد.

ج :فعالیتها ی آغاز ناشده:
عنوان فعالیت

شماره

دالیل عدم آغاز فعالیت

ارایة آموزش های فنی و حرفوی برای  143تن از معتادان صحت این فعالیت نسبت عدم تعهد وجوه مالی وزارت

.8

یاب شده در مرکز آموزشها ی فنی و حرفوی امید در والیت محترم مالیه از پالن حذف شدهاست .
کابل.
.2

جذب  8741تن از اطفال واجد شرایط تازه ورود ب ه موضوع چگونگی جذب  8741تن از اطفال
پرورشگاه های دولتی و خصوصی در سطح کشور .

واجد شرایط در پرورشگاه های دولتی و
خصوصی در سطح کشور بنابر عدم مشخص
شدن بودجة مورد نیاز از سوی بخشها ی
ذیربط مکتوب شماره ( 1449الی ) 1444مؤرخ
 8931/4/1عنوانی ریاستهای محترم عمومی
پالن و پالیسی و نظارت وارزیابی از پالن شش
ماه دوم سال مالی  8931ریاست عمومی
پرورشگاه ها حذف گردیدهاست .

.3

نظارت بر توزیع عادالنه و به موقع  4333بورسیة تحصیلی برای موضوع چگونگی توزیع  4333بوسیة تحصیلی
اطفال شامل در پرورشگاه ها به دانشگاه های خصوصی کشور.

برای اطفال شامل در پرورشگاه ،بنابر عدم
مشخص شدن بودجة مورد نیاز از سو ی
بخشهای ذیربط ،مکتوب شماره ( 1449تا
 )1444مؤرخ  8931/4/1عنوانی ریاستها ی
محترم عمومی پالن و پالیسی و نظارت و
ارزیابی از پالن شش ماهه دوم سال مالی
 8931ریاست عمومی پرورشگاه ها حذف
گردیدهاست.
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مشکالت عمده و طرحها ی پیشنهادی
شماره
1

طرح های پیشنهادی

مشکالت عمده

چالشهای امنیتی ( کم شدن تعداد اطفال شامل در تأکید بر صلح سرتاسری در افغانستان .
کودکستانها پس از حوادث امنیتی در محالت زیست و
کار مرکز و والیات).

2

کمبود کارمندان اجتماعی در تشکیل مرکز و والیات.

3

عدم رعایت کنوانسیون های حقوق طفل از سو ی ایجاد همآهنگی دوامدار جهت به میان آمدن مؤثریت

پشتی بانی از اقشار آسیبپذیر بدون کارهای عملی
کارمندان اجتماعی امکان پذیر نمیباشد و هر والیت ،
دستکم سه تا پنج کارمند اجتماعی در تشکیل داشته
باشیم تا به چالشهای اقشار آسیبپذیر و اطفال در
معرض خطر رسیدگی صورت گیرد.

حکومت و سازمانهای بینالمللی .

در امر خدمات برای اطفال کارگر میان ادارات دولتی،
مؤسسات ملی و بین المللی و نهاد جامعه مدنی .

4

نبود بودجة مورد برای تطبیق برنامه های استراتیژی تخصیص بودجه ،برابر به نیازمندیها به گونة جداگانه
محافظت از اطفال در معرض خطر.

در چارچوب بودجة ملی کشور در مورد حمایت از
اطفال در معرض خطر و آسیبپذیر .

5

عدم همآهنگی نهادهای ک مککننده (دونرها) با وزارت .

6

عدم همآهنگی ادارات خصوصی و مؤسسات تولیدی تفهیم سکتور خصوصی از طریق نهادهای حکومتی که

تأکید بر دونرها به خاطر همآهنگی با وزارت کار وامور
اجتماعی .

حین مراقبت از جواز کار .

حین مراجعة کارمندان دولتی با ایشان همکاری الزم
نمایند .

7

چالشهای مالی و بودجوی ( کمبود بودجه برای ایجاد ،توجة خاص در بودجه ،برای سال . 8933
ترمیم و تجهیز بیشتر کودکستانها).

8

عدم موجودیت بانک معلوماتی مشخص برای اقشار جهت سهولت و دریافت از احصایی ه دقیق اقشار
آسیبپذیر.
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آسیبپذیر به منظور آگاهی بهتر و تشخیص از عرضة

خدمات به اقشار آسیب پذیر که در مراحل ابتدایی چه
به طور مؤقت و چه هم دایمی از طریق نهادها و
مؤسسات همکار حمایت گردیده ،نیاز به ثبت وراجستر
مراجعین این بخش حتمی میباشد .
9

مشکالت همآهنگی (درازا بودن روند تأیید مواد غذایی جهت

راه حل برای روند تدار کاتی توجه خاص و

کودکستانها ا ز سوی ریاست صحت محیطی وزارت عندالموقع مسولین وزارت محترم صحت عامه را
صحت عامه ،عدم تطبیق مینوی غذایی در تعدادی از خواهانیم.
محالت کارنظامی ،وضعیت خراب کودکستان ها ی
مرتبط به وزارت معارف .
10

عدم موجودیت امکانات کافی غرض انجام مطالعات در اختیار گذاشتن بودجة مشخص غرض انجام مطالعات
بازارکار .

11

بازارکار .

نبود سروی دقیق در بخشهای مختلف اطفال در راه اندازی سروی دقیق کتگوریهای مختلف اطفال در
معرض خطر و اقشار آسیبپذیر .

12

معرض خطر در کشور.

کم رنگ بودن برنامههای مؤثر و بنیادی برای محافظت عملی شدن برنامههای ملی نظارتی مؤسسات .
از اطفال از سوی مؤسسات و سازمان های ملی و
بینالمللی .

13

نبود امکانات بود و باش برای کارمن دان ریاست نظارت

در نظر گرفتن امکانات بود و باش برای کارمندا ن

و ارزیابی به خاطر سفرهای رسمی جهت نظارت و ریاست نظارت و ارزیابی.
ارزیابی از پروژههای انکشافی ،پالنهای تطبیقی و
تحلیل و بررسی گزارشها .
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فعالیتها ی تکمیل شدة خارج از پالن
نتایج

دالیل عدم شمولیت در پالن

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شدة خارج از پالن

.8

تعداد  82موضوع به اساس هدایت مقام تعداد  3موضـوع از این که قضایای خارج از پالن را نمیتوان
محترم وزارت به شمول قضایایی که جهت نهـــایی شـــده و پیش بینی کرد؛ زیرا تعداد عرایض و قضایای
انکشاف بررسی ها از ادارة محترم لوی تعداد  1موضـوع ارسالی از ادارة لوی حارنوالی و سایر مراجع را
حارن والی و مراجع کشفی مواصلت ورزیده و تحت کار است.

قبل از قبل نمیتوان تشخیص نمود .بدین

 9قضیه از جملة قضایای غیر پالنی ربع دوم

منظور ،به تأ سی از هدایت مقام محترم وزارت

سال روان ،قبالً زیر کار بوده و در مجموع 81

مواصلت و مورد بررسی قرار میگیرد.

قضیه را

احتوا میکند که از جمله3 ،

موضوع نهایی و  1موضوع دیگر زیر کار است.


.2

تدویر برنامة آگاهیدهی برای تمامی

وجود پالیسی،

چون ادارة محترم امور ،خواستار یک پالن

کارمندان از بست  2تا بست  1در مورد

پالن کاری و

کاری بسیار مختصر از این وزارت گردیدهاست

تشریح پالنهای کاری سال مالی 8931

انکشافی واضح،

و همیشه تأکید بر این بود که فعالیتها ی

و چگونگی ساختار پالن های انفرادی در

مشخص و

بسیار عمده و کلیدی در سطح وزارت را درج

مطابقت به پالن عمومی منظور شدة

مبتنی بر نتایج

نموده که مستفیدین آن اشخاص بیرون از

ریاست های مربوطه در مرکز و واحد های
دومی وزارت.
 مطالعة پالیسیها ،برنامهها و اهداف بزرگ
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و
تطابق آن با اسناد و برنامههای موجودة
وزارت.

بهتر فعالیتهای ریاست خویش را درج آن پالن ننموده ایم.
وزارت و نیل به
اهداف بزرگ
ملی ،کاهش فقر
و بیکاری و
تقویت سکتور

 به رهبری رییس طرح پالن و برنامه ریزی

مصئونیت

ترتیب طرح کارهای دسته جمعی،

اجتماعی .

رضاکارانه و حشرهای عمومی به سطح
والیات و ولسوالی های کشور و ارسال آن
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به منظور تطبیق اداره باشند ،بنا بر این ،ما فعالیتهای داخلی

به دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان.
 تهیه و ترتیب مرحله اول و دوم پالن
عمل ملی قطعنامه  8921شورای امنیت
سازمان ملل متحد مرتبط به وزارت کار و
امور اجتماعی و ارایة گزارش های منظم
از تحقق پالنهای مطروحه به وزارت امور
خارجه.
.3

تکمیل اعمار و بازسازی خوابگاه مرکزی تهیة فـــراهم شـــدن چون موضوعات مندرجه حین ترتیب پالن
مسکن .

زمینـــة خـــوب سال مطرح نگردیدهاست .
زنـــدگی بـــرای
اطفـال شـامل در
پرورشگاه.

.4

امضای  21تفاهمنامه م یان وزارت کار و امور ایجــــــــــــاد چون موضوع قبل از ترتیب پالن مشخص
اجتماعی و پروشگاههای خصوصی.

ســـهولتهـــای نگردیده بود.
زنـــــــــدگی و
آموزشــی بــرای
اطفال بیبضـاعت
و یتیم.

.5

شمولیت  83تن از اطفال ،از جمله دو دختر تــأمین زنـ ـدگی حسب هدایات جداگانه مقام محترم وزارت .
و هشت پسر در پرورشگاه عالوالدین و هفت ســالم تربیــوی و
تن از جمله یک تن دختر و شش تن پسر در آموزشــی بــرای
پرورشگاه های خصوصی مرکز.

اطفال بیبضـاعت
و یتیم که واجـد
شرایط باشند.

.6

اشتراک درکمیسیون انجوها وزارت اقتصاد
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- 8ثبت وراجستر

به اساس تقاضای وزارت محترم اقتصاد.

مؤسسات تا زه
ثبت شدة داخلی
و خارجی .
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برنامههای عمده پالن شده برای سال مالی1399

شماره

عنوان برنامهها و فعالیتهای پالن شده برای سال مالی 8933

پیشبینی و ترتیب فورمة م 27و م 23راپور عواید در همخوانی با پالن عواید داده شدة وزارت محترم مالیه

.8

در تفاهم با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه.
.2

صدور تخصیصات ذریعة فورم ب  23به واحدهای دومی مرکز و وال یات.

.3

اجرای حوالههای قراردادیها ،قرطاسیة مطبوع و غیر مطبوع  ،روغنیات وسایط حمل و نقل ،ترمیم
تعمیرات ،مفروشات ،محصول آب و برق و سایر حوالهجات نقدی.

.4

گرفتن تخصیصات ماهوار ،ربعوار و ساالنه از آمریت بودجه و ثبت به دفتر م  91کنترول تخصیصات،
تطبیقات و مصارفات با ریاست خزاین وزارت محترم مالیه.

.5

تصفیة حوالههای طور تحویل ،ذریعة فورم م  83و فرستادن آن به وزارت محترم مالیه .

.6

تقاضای تخصیصات ذریعة فورم های ب  29جهت تادیة حقوق متقاعدین ملکی و نظامی در مرکز و والیات
کشور.

.7

طبق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی  8933وزارت برای ریشه کن کردن فساد اداری درسطح
ریاست ،مبارزه جدی نموده و ارایة گزارش از تحقق فعالیت های مربوطه با ضمایم حمایوی آن به مقام
محترم وزارت و ریاست عمومی پالیسی و پالن .

.8

رسیدگی به شکایات ،صحت و مصئونیت کارکنان وزارت در واحدهای مرکزی و ریاستهای والیتی.

.9

آپدیت دیتابیس کارمندان ریاستها ی مرکز ،واحدهای دومی و ریاست ها ی والیتی وزارت و توحید دیتابیس
کارمندان و آموزگاران کودکستانها .

.10

طرح برنامههای آموزشی کوتاه مدت و میان مدت برای  133تن از طبقه ذکور و  933تن از طبقه اناث
پیرامون ارتقای ظرفیت کاری کارمندان و آموزگاران کودکستانها و پرورشگاهها در بخشهای (آگاهیدهی
از قانون کار ،قانون خدمات ملکی ،قانون تدارکات ،قانون منع خشونت علیه زن ،قانون امالک ،مقررة امور
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ذاتی کارکنان خدمات ملکی و مقررة منع آزار و اذیت زنان ،حقوق طفل و سایر برنامههای مورد نیاز
ریاست ها.

.11

ارایة برنامههای آموزشی برای تمامی کارمندان واحدهای مرکزی و دومی وزارت در قسمت چگونگی ساختار
پالنهای کاری ساالنه و پالنهای انفرادی ط بق فارمت تعین شده و چگونگی گزارشدهی از آن و مقامات
باال.

.12

طبق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری ،سال ما لی  8933وزارت برای ریشه کن کر دن فساد اداری درسطح
ریاست مبارزة جدی نموده و ارایة گزارش از تحقق فعالیت ها ی مربوطه با ضمایم حمایوی آن به مقام محترم
وزارت و ریاست عمومی پالیسی و پالن.

.13

پیش برد سکرتریت کمیسیون عالی و تدویر جلسات منع آزار و اذیت زنان و اطفال و کمیتة مبارزه با آزار و
اذیت زنان و اطفال درسطح وزارت.

.14

طرح مسودة پالیسی مصئونیت محیط کاری برای زنان .

.15

به دسترس گذاشتن کتاب ی مورد عالقه برای کارمندان و کارآموزان انستیتوت افغان کوریا و ترویج فرهنگ
مطالعه.

.16

نوشتن جریدة کار و اجتماع و جراید فوقالعاده ،عاجل از فعالیت های مقام محترم وزارت و هیئت رهبری
وزارت به مناسبت روزهای ملی ،مذهبی و بینالمللی و سایر برنامههای فوقالعاده .

.17

ایجاد یک نقشة رهنما یی در معرض دید از تمامی ریاست ها ی مرکزی وزارت جهت سهولت در روندکاری
مراجعین .

.18

تجهیز سیستمهای شبکة کمپیوتری واحدهای دومی و والیتی.

.19

نهایی سازی سیستم خدمات  GRPدر ریاستهای مرکزی و والیتی وزارت.

.20

تطبیق کامل روند انستالیشن کنفرانس ویدیویی در واحدهای والیتی مربوطه وزارت.

.21

تطبیق بهتر سیستم حکومتداری الکترونیکی در سطح وزارت.

.22

تقویت برج برق مرکز وزارت و فعال سازی سیستم برق کودکستان چمن حضوری.
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.23

ترمیم و بازسازی مرکز آموزشهای فنی و حرفوی افغان هند.

.24

احداث میدان فوتبال و والیبال در مرکز آموزشهای فنی و حرفوی کمپ امید .

.25

حفر چاه عمیق برای  83باب کودکستان محل زیست .

.26

ترمیم و بازسازی کودکستان های ( خوشحال مینه ،وزیر آباد ،چمن حضوری ،نمبر یک خیرخانه ،ستاره و
الفتح) .

.27

اعمار یک باب کودکستان ،مسجد و یک باب ات اق کار برای نجارها ،فلز کاران و ایرکندیشن کار در مرکز
وزارت.

.28

نصب سیستم آالت ضد حریق و آالرم در مرکز وزارت.

.29

اعمار یک باب موتر شویی استندرد و یک باب ورکشاپ مجهز.

.30

خریداری  83عراده وسایط نوع کروال 83 ،عراده واسطة های س مودل سال و یک عراده واسطه مازدا کرین
دار .

.31

ایجاد یک محیط سبز در محوطة مرکز و واحدهای دومی وزارت .

.32

طرح و ترتیب یک پالن جامع طبق نیازمندی های امور اداری و خدماتی در همخوانی با پالن مطروحة
وزارت برای سال مالی .8933

.33

مراقبت از حفظ و نگهداری ملکیت های مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی.

.34

ترمیم و رنگمالی ساختمانها ی مرکز و واحدهای دومی وزارت.

.35

طرح و ترتیب یک پالن جامع طبق نیازمندی های امور اداری و خدماتی در مطابقت با پالن مطروحة وزارت
برای سال مالی .8933

.36

قرار داد مواد اعاشوی برای پرورشگاه ها و کودکستانها .

.37

خریداری و تهیة اجناس مورد نیاز واحدهای مرکزی و دومی وزارت غرض مرفوع ساختن چالشهای
کارمندان اداره.
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.38

قرار داد مواد غذایی برای مرکز آموزشهای فنی و حرفوی امید (کمپ فنکس) و مرکز آموزشهای فنی و
حرفوی انستیتوت افغان  -کوریا.

.39

قرار داد انترنیت مورد نیاز در مرکز و واحد های دومی وزارت .

.40

قرار داد خریداری بوت ،پوشاک بهاری ،پوساک زمستانی اجیران مرکز و واحد های دومی وزارت ،پوشاک و
ابزار بهداشتی مورد نیاز شاگردان ریاست عمومی پرورشگاهها .

.41

انکشاف و اصالح امور تدارکاتی ریاست تهیه و تدارکات جهت تسهیل بهتر روند تدارکاتی وزارت طبق پالن
مطروحة ادارة تدارکات ملی .

.42

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

.43

کنترول از روند سیستم دیتابیس و آرشیف تدارکاتی جامع ایجاد شده با رعایت قوانین ،مقررات و
کارشیوهها (طرزالعمل های) مربوطه

.44

ایجاد و انکشاف سیستم منظم گزارشدهی تدارکاتی به منظور گردآوری راپور پیشرفت پروژه ها ،توحید
گزارشهای گردآوری شده از پروژه های انکشافی وزارت و ارایة گزارش منظم از آن به مقام محترم وزارت و
ادارة تدارکات ملی کشور .

.45

حصول اطمینان از موجودیت بودجه و منابع مالی برای انواع تدارک شامل پالن تدارکاتی به منظور تسریع
روند تدارکات طبق زمان معینة پالن تطبیقی پروژهها .

.45

مدیریت و کنترول بهتر از تطبیق قرارداد ها از آغاز تا پایان روند قراردادها .

عبدالناصر وهاب
آمر تحلیل ،توحید و بررسی گزارشها

0704698865
Wahabnasir27@hotmail.com
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ضمایم
ضمیمۀ شماره ( :)1عواید سال مالی  (1398به افغانی)

شماره

منابع عایداتی

مبلغ عواید پیشبینی

عواید خالص به دست

نمبر کود

شده به افغانی

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

آمده به افغان ی

ازدیاد

کاهش

8

کرایة دکانهای دولتی

89831

.

.

.

.

2

فروش اقالم منقول

89281

415,430.95

.

.

.

9

فروش اسناد بهادار

89233

117,807.10

.

.

.

4

فیس داخلة اطفال به

89931

23,791,586.84

17,274,158

.

27%

کودکستانها
1

جواز کار افغانها

89929

6,693,640.17

6,608,950

.

1.265%

1

فیس جواز کار اتباع خارجی

89921

134,719,341.86

100,630,000

.

25.304%

مقیم افغانستان
7

جریمهها (مجازات) – افراد و

89133

53,269.22

24,533

.

53.90%

شخصیتهای حقوقی

58

1

عواید متفرقه

84339

10,946,676.91

652,096

.

3

بازپرداخت معاشات و مصارفات

84331

4,461,184.05

5,252,730

17.7425%

94.042%

سالهای گذشته
83

سهمیة پیش پرداخت تقاعد و

87833

.

998,599,012

.

.

رتبوی کارمندان دولت
88

سهمیة پرداخت تقاعد و رتبوی

87828

.

.

.

.

کارمندان دولت
82

سهمیه تقاعد کارمندان سکتور

87838

.

328,786,616

.

.

امنیتی
89

عواید خزینة تقاعد

87832

.

1,058,476

.

.

84

انتقال عواید از سال های قبلی

84332

.

2,066,797

.

.

(باقیات)
مجموع عواید به افغان ی

59

181,198,937.1

1,460,953,388

.

.

ضمیمه شماره ()2؛ بودجۀ عادی و انکشافی سال مالی1931
بودجه به میلیون افغانی
مجموع بودجۀ منظور شده

1+2

بودجۀ عادی

1

بودجۀ انکشافی

2

سال مالی 1931

به اعداد

1,796,388,274

به واژهه ا

یک ملیارد و هفتصد

1,405,609,150

و نود و شش میلیون

یک ملیارد و چهارصد

سه صد و نود ملیون

و پنج میلیوون و شوش

و هفتصد و هفتاد نه هزار

صد و نه هزار و یکصد

و سه صد و هشتاد

و پنجاه افغانی

و هشت هزار و دو
صدوهفتاد و چهار
افغانی .

مصرف بودجه به اساس سا ل مالی به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه

60

مصرف /بودجه عادی

390,779,124

مصرف بودجه انکشافی

و یکصد و بیسـت و چهـار
افغانی.

به ارقا م
به واژهه ا

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

1,336,259,900

95.06%

353,485,475

90.46%

یک میلیارد و سه صد و سی و

سه صد و پنجاه و سه میلیون

شش ملیون و دو صد و پنجاه

و چهار صد و هشتااد و پتن

نه هزار و نهصد افغانی .

هزار و چهار صد و هفاتاد و
پن افغانی.

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

تعداد

تعداد ریاستهای

تعداد

معینیتها

مرکزی بست 8و 2

مشاوریتها

تعداد

تعداد

نمایندگیهای

نمایندگیهای

والیتی

خارجی

تشکیل
سال
8931

61

9

91

4

99

تعداد
تعداد تصدیها

شرکتهای
مختلط

مالحظات

بخش کارکنان مرکزی
تشکیل

مامورین و

منظور

اساادان

شدة

کارکنان مرکزی
اجیران

نظامیان

کارکنان والیای

مجموع

1931

مجموع
مامور /اسااد

اجیر

2622

790

اصل

مجموع

نظامی

مامور

اجیر

1862

597

نظامی

2459

3412

تشکیل
مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مامور
مرد

اجیر
زن

مرد

نظامی
زن

مرد

زن

اجیر

مامور
مجموع

مرد

نظامی

زن

مرد

زن

2052

341

449

3412

762

1099

424

570
62

173

مجموع

2459

موجود

مرد

زن

کارکنان شامل رتب

کارکنان نمایندگیهای خارجی

مجموع
اجیر

مامور

مجموع

نظامی

والیات

مرکز

2459

3412

5871

اجیر

مرکز

مجموع

3151

765

622

5871

911

2501

زن

1187

1333
63

مرد

زن

مرد

زن

1272

مرد

زن

مرد

زن

مرد

مجموع

5871

مامور

نظامی

والیات

