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19/1/1396112

ارگانهای دولتی موظف اند تا اسناد مربوط به دعاوی 

امالک و امور مالی شانرا که به ضرر دولت فیصله گردیده 

هرچه عاجل به معاونیت دوم ریاست جمهوری ارسال 

.نمایند

تمام واحدهای 

بودجوی

ریاست مالی و حسابی این وزارت ذریعه مکتوب شماره 

 خویش در رابطه به موضوع 5/2/1396 مورخ 32/12

:چنین نگاشته است

وزارت اقتصاد هیچ نوع دعوا با اشخاص و افراد حقیقی و "

 "حکمی نداشت و ندارد

(کاپی مکتوب در ضمیمه است)

تکمیل

:تحلیل مختصر 

 مصوبه که شامل 3در جریان مدت متذکره، جمعاً به تعداد . را در بر میگیرد، میباشد (1396اول حمل الی اخیر ثور )ا که از .ا.این گزارش حاوی چگونگی اجراات وزارت اقتصاد در قبال وظایف مصوبات کابینه ج

: مورد وظایف مختلف پیرامون بهبود وضعیت انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور یه این وزارت هدایت داده شده است که این وظایف قرار ذیل ارائه میگردد12

 مورد وظیفه سپرده شده است،12برای وزارت اقتصاد در مجموع  •

 مورد دیگر آن این وزارت عضو میباشد،4 مورد وظایف مستقل مربوط وزارت اقتصاد و در اجرای 8از مجموع وظایف متذکره، بتعداد  •

 مورد دیگر آن تحت کار میباشد،4 تکمیل و 1396 مورد الی اخیر ماه ثور سال 4 مورد وظایف مستقل سپرده شده، تعداد 8از جمله  •

. مورد وظایف باقیمانده که این وزارت در اجرای آن عضو میباشد و مسئولیت ارائه گزارش آن بدوش ادارات دیگر میباشد، تحت کار است4و در تعداد  •

.وزارت اقتصاد در اجرای وظایف مشترک با وزارت ها و ادارات مختلف دولتی همکاری نموده و به سهم خویش اجراات الزم نموده است

ا را به مراجع مربوط .ا.قابل ذکر است که این وزارت مطابق هدایات مصوبات در همکاری و هماهنگی با سایر وزارت خانه ها و ادارات دولتی، اجراات الزم و به موقع نموده و گزارشات فیصله های مصوبات کابینه ج

همچنان این وزارت کمافی السابق در اجرای یکتعداد از وظایف سپرده شده با مشکالت و چالش ها مقابل بوده که یکی از مشکالت عمده این است که در . ارسال نموده است (اداره محترم امور ریاست جمهوری)

بعضی از وظایف مشترک باوجودیکه نماینده باصالحیت این وزارت به وزارت یا اداره دولتی که جلسه تحت نظر شان میباشد، معرفی می گردد و تماس های مکرر هم صورت می گیرد ولی جلسات به وقت و زمان 

.معین آن در مراجع مربوطه دایر نمی گردد که در زمینه عطف توجه مقامات ذیصالح را ایجاب می نماید



29/1/139614.

وزرای تجارت و صنایع، اقصاد، مالیه، مشاور رئیس جمهور 

در امور مالی و بانکی و رئیس اداره مبارزه علیه فساد 

اداری موظف اند، تا چگونگی انتقال جایدادهای دولت به 

شرکت افسوتر را با درنظرداشت سهامت افغانستان در این 

شرکت طور همه جانبه بررسی نموده، از نتیجه به جلسه 

.شورای اقتصادی گزارش دهند

وزارتهای 

تجارت، 

اقتصاد، مالیه و 

مشاور رئیس 

جمهور در امور 

مالی و بانکی

طبق هدیات مصوبه فوق، این وزارت ذریعه نامه شماره 

 نماینده خویش را به وزارت محترم 4/2/1396 مورخ 172

تجارت و صنایع معرفی نموده و موضوع تحت نظر آن 

مکتوب در )کاپی . وزارت محترم در جریان قرار دارد

(ضمیمه ا ست

تحت کار

39/1/1397111.

 (6 الی 1)ارگانهای دولتی جداً موظف اند تا طبق فقرات 

ماده سی و هفتم قانون معارف تحت عنوان آموزش 

اجباری سواد آموزی و سواد حیاتی، پروسه سواد آموزی 

اجباری را در ادارات مربوط مجدداً آغاز و وزارت معارف از 

.این پروسه نظارت نماید

وزارت معارف 

و سایر 

ارگانهای دولتی

 تفاهمنامه همکاری میان وزارتهای 10/9/1396به تاریخ 

اقتصاد و معارف در مورد محو پدیده بیسوادی توسط 

وزرای دو وزارت در دفتر محترم سروردانش معاون دوم 

ریاست جمهوری به امضا رسید، کمیته مشترک تخنیکی 

از هردو وزارت تشکیل گردید و پروسه عمالً آغاز گردیده 

.است

تحت کار

423/1/139627.

طرح مقرره ایجاد فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی 

مورد تصویب قرار نگرفت؛

وزرای اقتصاد، ترانسپورت، مشاور رئیس جمهور در امور 

مالی و بانکی و رئیس اداره هوانوردی ملکی تحت ریاست 

وزیر عدلیه مؤظف ا ند تا شرایط اجرای الیسنس را 

مطابق به معیار های بین  الملی تصحیح، مسئولیت 

شرکتهای هوائی را در قسمت مصئونیت پرواز و چک 

طیارات مشخص نموده مقرره متذکره را تصحیح و به 

.جلسات بعدی کابینه ارائه نماید

وزیر عدلیه و 

وزرای اقتصاد، 

ترانسپورت، 

مشاور رئیس 

جمهور در امور 

مالی و بانکی و 

رئیس اداره 

هوانوردی ملکی

وزارت اقتصاد بمنظور تحقق هدف مصوبه متذکره، نماینده 

 به 13/2/1396 مورخ 25/25خویش را ذریعه نامه شماره 

وزارت محترم عدلیه معرفی نموده و آماده گی همه جانبه 

خویش را در زمینه ابراز نموده و متوقع است، هرزمانیکه از 

طریق آن وزارت محترم تدابیر صورت میگیرد، این وزارت 

. را یک روز قبل در جریان بگذارند

(کاپی مکتوب در ضمیمه است)

ریاست صنایع و مواصالت موضوع را با شخص وزیر )

(صاحب تعقیب مینماید

تحت کار



523/1/139628.

طرح تعدیل ایزاد مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های 

همگانی خصوصی مورد تصویب قرار نگرفت؛

وزارت های مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 

اطالعات و فرهنگ، اقتصاد و مشاور ارشد مقام ریاست 

جمهوری در امور روابط عامه و ستراتیژیک تحت ریاست 

وزیر عدلیه موظف اند تا فیس های بخش رسانه های 

تصویری را با درنظر داشت استفاده از فریکونسی مجدداً 

بازنگری نموده، برمبنای آن تعدیل ارائه شده را تصحیح و 

طرح توافق شده خویش را به جلسات بعدی کابینه ارائه 

.نمایند

وزیر عدلیه و 

وزرای مالیه، 

مخابرات، 

اطالعات و 

فرهنگ و 

مشاور ارشد 

مقام ریاست 

جمهوری در ا 

مور روابط 

عامه و 

ستراتیژیک

 مصوبه متذکره، نماینده این 8بمنظور تطبیق هدایت فقره 

  16/2/1396 مورخ 162/128وزارت ذریعه مکتوب شماره 

به وزارت محترم عدلیه معرفی و عمالً جلسه ابتدائی در 

 تحت 23/2/1396 قبل از ظهر مورخ 10زمینه به ساعت 

ریاست وزیر عدلیه در آن وزارت دایر گردید که کدام 

وزیر )فیصله صورت نگرفت و موضوع میان سه جناح 

عدلیه، معین وزارت اطالعات و فرهنگ و معاون دوم 

کاپی مکتوب در ضمیمه . )واگذار گردید (رئیس جمهور

(است

تحت کار

623/1/1397212.

وزرای مالیه، اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور 

اقتصاد و زیربنا تحت ریاست وزیر انرژی و آب مؤظف اند 

تا تحلیل واضح از چگونگی تحقق پالن، وضع مالی و 

اجراات برشنا شرکت، توأم با پیشنهاد اصالحی عرصه های 

.کاری آنرا ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند

وزیر انرژی و 

آب و وزرای 

مالیه، اقتصاد و 

مشاور ارشد 

رئیس جمهور 

در امور اقتصاد 

و زیربنا،

 13/2/1396 مورخ 62/61وزارت اقتصاد ذریعه نامه شماره 

خویش به وزارت محترم انرژی و آب وعده همکاری داده و 

آماده هرنوع  کمک در قبال تحقق هدف مصوبه فوق الذکر 

. میباشد

(کاپی مکتوب در ضمیمه است)

موضوع از طرف ریاست صنایع و مواصالت در همکاری با )

(معین مسلکی وزارت پیگیری میشود

تحت کار

720/2/139631

ارگانهای دولتی موظف اند تا مقرری کادرهای مربوط را با 

در نظرداشت تخصص و اصل شایسته گی انجام داده و از 

تقرری های مصلحتی با روحیه قومی و سمتی جداً 

جلوگیری نموده و طبق صراحت قانون دسترسی به 

اطالعات، مقرری ها را از طریق ویب سایت خویش نشر 

.نمایند

تمام واحدهای 

بودجوی

فورم معلوماتی استخدام برای ویب سایت تهیه، طی آن 

معلومات بستهای خالی و قابل استخدام به آمریت محترم 

IT جهت درج کردن (Upload)  در صفحه انترنتی

.وزارت ارسال شده است

تحت کار



820/2/139633

وزارت های اقتصاد و امور شهرسازی موظف اند تا 

 پروژه باقیمانده وزارتها و 63طرزالعمل را بمنظور تطبیق 

ادارات دولتی که بودجه آنها بوزارت شهرسازی انتقال 

نگردیده طی مدت یکماه ترتیب و بعد از تائید شورای 

عالی توسعه شهری جهت تطبیق بدسترس ارگانهای 

.ذیربط قرار دهند

ماه 1

وزارتهای 

اقتصاد و امور 

شهرسازی

طرزالعمل متذکره از طرف وزارت امور شهرسازی و مسکن 

ترتیب و جهت ابراز نظر با وزارت اقتصاد شریک ساخته 

شده است که پس از بررسی و ابراز نظر این وزارت از 

 14 دوباره ضم ایمل مورخ  Track Changeطریق 

سرطان سال جاری  به وزارت شهرسازی جهت پیشکش 

.نمودن آن به شورای عالی اقتصادی ارسال گردیده است

تحت کار

920/2/139636

 17گزارش وزارت مالیه مبنی بر مصرف بودجه مالی الی 

 در پرنسیپ تائید است،1396ثور سال مالی 

وزارتهای مالیه و اقتصاد موظف اند تا وزارتهای را که طی 

این مدت بودجه انکشافی شان مصرف نگردیده مشخص 

نموده، آنعده پیشنهادهای ارائه شده را که در حیطه 

صالحیت وزارت مالیه است به منصه تطبیق قرارداده و 

سایر پیشنهادات را که برای حل مشکالت زیربنائی و 

بنیادی است در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت 

اولویت بندی نموده، غرض اتخاذ تصمیم در جلسه تحت 

ریاست رئیس جمهوری اسالمی افغانستان به اشتراک 

.وزارت های سکتوری ارائه نمایند

وزارت های 

مالیه و اقتصاد

گزارش تکمیل، در ضمیمه خدمت مقامات محترم ارسال 

.است
تکمیل

1020/2/1396317

ارگانهای دولتی موظف اند تا در بورسیه های آموزشی 

کوتاه مدت افراد واحد شرایط را از طریق کمیته تخصصی 

سه نفری به سکرتریت منابع بشری ادارات خویش در 

مطابقت با اصل تخصص و شرایط وضع شده مراجع بورس 

.دهنده معرفی نمایند

تمام واحد 

های بودجوی

مطابق هدایت مصوبه فوق، وزارت اقتصاد کمیته موظف که 

ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت، ریاست )شامل 

میباشد، تشکیل تا  (ارتباط خارجه و ریاست منابع بشری

واجدین شرایط را انتخاب و به بورسیه های آموزشی اعظام 

.نماید

تکمیل



1120/2/1396319

اعضای کابینه ار رفتن به سفرهای خارجی که نتایج و 

پیامد را در قبال نداشته باشد، جداً اجتناب ورزیده، از 

معرفی هیآت رهبری خویش نیز در این گونه سفرها 

خودداری نماید و در صورت موثریت سفر، گزارش 

دستآورد و پیامد خویش را به ریاست عمومی اداره امور 

.ریاست جمهوری ارسال نمایند

.مطابق هدایت مصوبه مذکور، اجراات صورت میگیرد

قابل ذکر است که مقامات وزارت اقتصاد که قبالً جهت 

، بازدید از بنادر SDGsاشتراک در نشستها، تدویر جلسات 

مناطق چابهار، کنفرانسهای بین المللی سرمایه گزاری 

. ا.ا.هفته ایروشیا که بتاسی از احکام مقام عالی ریاست ج

بخارج سفر نموده اند، گزارش آن قبالً به مقامات ذیصالح  

با آنهم گزارش مختصر از این سفرها در . ارائه گردیده است

.ضمیمه موجود است

تکمیل

1220/2/1396328

گزارش وزارت اقتصاد در رابطه به علل عقب مانی و توقف 

کار پروژه های انکشافی و پیگیری آن از طریق سیستم 

CMRSبه تفکیک سکتورها تائید است؛ 

سرپرست وزارت مخابرات، معاون ریاست عمومی اداره . 1

امور ریاست جمهوریدر امور اداره و تنظیم ریاستها و 

. ا.ادارات مستقل بودجوی و مشاور ارشد رئیس جمهوری ا

در امور سیستم ها و تکنالوژی معلوماتی تحت ریاست 

وزیر اقتصاد موظف ا ند تا یک بحث تخنیکی را با وزارت 

های سکتوری در رابطه به همآهنگ نمودن سیستم 

 راه  اندازی CMRSنظارتی وزارتها با سیستم مرکزی

نموده، از نتیجه به جلسه شورای وزیران حکومت وحدت 

.ملی گزارش ارائه نمایند

وزارت اقتصاد موظف است تا چگونگی استفاده و . 2

نظارت از سیستم متذکره را بعد از همآهنگی با وزارتها در 

.جلسه شورای عالی اقتصادی به نمایش بگذارد

وزارت اقتصاد

:وزارت اقتصاد دو جلسه را تحت عنوان

جلسه مشورتی پیرامون سیستم نظارتو گزارشدهی . 1

، تحت رهبری مقام (CMRS/PMRS)مرکزی و والیتی 

وزارت با معاونیت محترم ا داره امور ریاست جمهوری در 

امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی،

جلسه تخنیکی پیرامون ساختار و نحو اجراات سیستم . 2

متذکره و همآهنگی آن با سایر سیستم های موجود در 

وزارتها، با تیم تخنیکی آن اداره محترم را تدویر نموده 

. است

همینگونه ریاست عمومی پالیسی و نظارت از نتایج، 

جلسات تخنیکی را باوزارت های سکتوری در رابطه به 

همآهنگ نمودن سیستم نظارتی وزارتها با سیستم مرکزی 

CMRS ،که یک سیستم نظارتی به سطح ملی میباشد 

. نیز راه اندازی نموده است

نتیجه بعد از جمع اوری و تطبیق نظریات وزارتهای 

محترم سکتوری، در جلسه شورای عالی اقتصادی ارائه 

.خواهد گردید

تحت کار

.ترتیب و به مقام محترم ارسال است. ا.ا.قرار شرح فوق، گزارش اجراات وزارت اقتصاد در قبال مصوبات کابینه ج

احترام با


