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1

پس منظر
وزارت اقتصاد منحیث یک اداره مسلکی و تخصصی در ساختار دولت ،مسئولیت هماهنگی و انسجام فعالیت های
اقت صادی را در سطح ک شور به عهده دارد ،این وزارت در را ستای تحقق اهداف انک شافی ،رفاه عامه و فقر زدایی
فعالیت مینماید.
خالصه گزارش
وزارت اقتصـــاد درســـال مالی  1399مجموعاً  72فعالیت عمده را پالن نموده که از آن جملۀ  34فعالیت آن
تکمیل 31 ،فعالیت آن در حال اجرا 2 ،فعالیت آغاز نشده و  5فعالیت دیگر آن معطل می باشد.
او سط فی صدی پی شرفت تمام فعالیت های وزارت اقت صاد طی شش ماه اول سال مالی  1399به  78در صد
رسیده است.
فعالیت های
آغاز ناشده در  6ماه
2

فعالیت های
معطل شده در 6
ماه
5

فعالیت های تکمیل
فعالیت های
شده در  6ماه
در حال اجرا در  6ماه
31

2

34

مجموع فعالیت
های پالن شده
در  6ماه
72

گزارش تحقق فعالیت های پالن شده در شش ماه اول سال مالی 1399
جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.
فـــیصـــــدی
هدف اصلی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

مقــدار هــدف طی

عنوان فعالیت عمده

سال مالی 1399

م قدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

تـــقـــویـــت

 1سند پالن

سی ستم پالن

استراتژیک

انکشاف پالن استراتیژیک وزارت

٪60

٪30

گــذاری بــر
اســـاا یافته
هـای ارزیـابی

انک شاف م سوده " ساختار پا سخگو "برای بخش های
 1ساختار

ب خش هــای

پالن گذاری با مشــارکت وزارت ها و ادارات مربوطه و

٪84

٪ 42

اخذ منظوری آن

پالن گذاری
مناسب سازی
فضـــای کاری
تـــوام بـــا
مشارکت واحد

انکشاف  1منشور
حقوقی

انکشــاف منشــور حقوقی و وظایف متقابل مراجعین و
کارم ندان در مشـــار کت وزارت ها و ادارات در پرتو

٪80

٪40

قوانین نافذه کشور

های بودجوی
ساختار چ شم
انداز سکتوری
بــررســــی و
ارزیــــابــــی

 8پروفایل
 5سکتور

تهیه و ترتیب پروفایل سکتوری

٪80

٪40

بررسی و ارزیابی شاخه های سکتوری بر مبنای

٪20

٪10

اهداف انکشاف پایدار افغانستان

شــاخه های
ســـکتوری در
روشنی اهداف
انکشافی پایدار

 52جلسه

اشتراک در جلسات کمیته بودجه و مذاکرات بودجوی
برای سال مالی 1400

3

٪0

٪0

فـــیصـــــدی
هدف اصلی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

مقدار هدف طی

عنوان فعالیت عمده

سال مالی 1399

م قدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

 ۴گزارش
 8گزارش
 1000نظارت

ته یه وترت یب گزارش ربعوار کمی ته های انکشـــافی

٪100

٪50

والیات()PDC
رهبری و مدیریت امور فعالیت های اقت صادی ریا ست

٪62

٪31

های سکتوری و اقتصاد والیات.
نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی

٪100

٪50

به سطح مرکز و والیات

 4گزارش

تهیه وترتیب گزارش اجراات کاری ربعوار وزارت اقتصاد

٪100

٪50

 4گزارش

تهیه وترتیب گزارش ربعوار پروژه های انکشافی دولت

٪60

٪30

بازنگری و اولویت بندی پروژه های جدید پیشــنهادی
 60پروژه

انکشـــافی ادارات مربوط برای ســـال مالی  1400در

٪70

٪35

چوکات کمیته ارزیابی پروژه ها )(PEC
ادامه....

ارزیابی اقتصادی  1تحلیل و ارزیابی اقتصـــادی تعداد ( )1پروژه بزرگ در
پروژه بزرگ
سکتور خدمات اجتماعی

٪80

٪40

 1طرح

طرح استفاده از تولیدات داخلی در سکتور امنیت

٪30

٪15

 1طرح

اســـتفاده از نیرو های غیر فعال ( زنان ) در ســـکتور

٪100

٪100

 1گزارش

 4گزارش

 1مودل

مصئونیت اجتماعی
ارزیابی و اولویت بندی پروژه های انکشـــافی ادارات

٪100

٪50

دولتی برای سال مالی 1399
تطبیق وظایف م صوبات مقامات ذی صالح دولت و تهیه

٪80

٪40

گزارشات ساالنه
تهیه مودل اقتصــادی مبتنی بر اهداف انکشــاف پایدار
برای کشور

4

٪100

٪100

فـــیصـــــدی
هدف اصلی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

مقــدار هــدف طی

عنوان فعالیت عمده

سال مالی 1399

م قدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

تدویر برنامه های آگاهی دهی و آموزشـــی در مورد
 8برنامه

اهداف انک شاف پایدار (برای تمامی شرکای انک شافی

٪100

٪50

بشــمول پوهنتون ها ،جامعه مدنی ،موســســات غیر
دولتی و نهاد های دولتی در مرکز و والیات)

تلفیق  1هدف
 1تحلیل

ادامه....

 1گزارش
 1میکانیزم
 5پروژه
 1پروژه

اصــــالحــات

 1دیتابیس

ســـ طح ملی

 1پالن

م قررا تی در
همــاهنگی و
ره بری پروژه
اشــتغالزایی با

پروسه های ملی
تحلیل ابعاد مختلف فقر در سطح افغانستان
بررسی و ارزیابی شاخه های سکتور معارف -صحت
بر مبنای اهداف انکشاف پایدار افغانستان
ترت یب می کانیزم ن ظارت و گزارش دهی برای ا هداف

 12جلسه

٪80

٪40

٪100

٪50

٪26

٪13

انکشاف پایدار افغانستان
تحلیل و ارزیابی تاثیرات پروژه های بزرگ انکشـــافی

٪26

٪13

باالی وضعیت زندگی مردم طی سال 1398
بهبود و تداوم روند همکاریهای تخنیکی میان وزارت

٪100

٪100

اقتصاد و اداره همکاریهای  GIZدر سال 2020
ایجاد دیتابیس و ســیســتم مدیریت معلومات )(MIS

٪100

٪75

مرکزی درسطح پروژه
تطبیق پالن عملیــاتی اصـــالحــات مقرراتی جواز

٪100

٪50

ساختمانی در سطح ملی و شهرها
تدویر جلســـات منظم هماهنگی با نهاد های تمویل
کن نده و دو لت در مورد بهبود وضـــع یت اشـــت غال

٪100

٪75

زایی)(EZ-Kar

ادارات تطبیق
کننده

تلفیق اهداف انکشاف پایدار در سیستم پالن گذاری و

٪100

٪50

عقد قرارداد با 4

تکمیل پروســـه تدارکاتی شـــرکت های ارایه خدمات

شرکت مشورتی

مشورتی

5

٪60

٪30

فـــیصـــــدی
هدف اصلی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

مقدار هدف طی
سال مالی 1399

عنوان فعالیت عمده

گزارش دوامدار

نظارت وارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه ا شتغال زایی

مقدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی
٪100

٪100

به سطح مرکز و والیات

ادامه...
 1ویب سایت

ایجاد ویب سـایت جهت نشـر اطالعات و پیشـرفت ها

٪80

٪40

درسطح پروژه
تهیه گزارش تحلیلی از شــاخه های اقتصــادی ســال

تــحــلــیــل
اقتصادی

 1گزارش

تقویمی  1398اداره ملی ســـرکها ،برشـــنا شـــرکت،

٪50

٪37

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،اداره هوانوردی ملکی،
معادن و پترولیم و اداره ترانسپورت جاده
تحلیل اقت صادی اقالم عمده وارداتی (امتعه یا خدمات) که

تحل یل بر نا مه

 1گزارش تحلیلی

در افغانستان)

هــای تطبیق
شـــده ارتقای
ظــرفــیــت در

ظرفیت های تولیدی داخلی آن مساعد باشد( .تولید ادویه

٪98

٪49

 1پالن

وزارتـــهـــا و
ادارات دولتی
 2گزارش تحلیلی

توحید پالن های ارتقای ظرفیت وزارت ها و ادارات بابت سال

٪56

٪32

 1399و گزارش دهی از چگونگی تطبیق آن
تحلیل برنامه های تطبیق شـــده ارتقای ظرفیت طی
ششماه سال  1399در وزارت ها و ادارات دولتی

٪50

٪37

بر سی و ضعیت
اشــــتــغــال و
ظرفیت در نهاد
های خ صو صی

 1گزارش

ترتیب گزارش تحلیلی اشتغالزایی و ظرفیت در سکتور
زراعت

فعال در سکتور
زراعت.
6

٪50

٪25

فـــیصـــــدی
هدف اصلی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

مقدار هدف طی

عنوان فعالیت عمده

سال مالی 1399

مقدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

تســـهیــل در

 1تحلیل

روند پالیســی
سازی

 1پروفایل کار

ن ظارت ،تحل یل اقتصـــادی ،مالی و م طال عات ام کان
سنجی /طرح های اقتصادی والیات
ترتیب پروفایل کار سال 1399
طی مراحل تدارکات پروژه انکشـــافی با تاثیرات بلند

 67پروژه

٪66

٪33

اجتماعی)(HICDPکه در ســـال مالی  1397منظور و

٪100

٪80

٪100

٪66

طی مراحل تدارکات آنها آغاز گردیده است
پروژه ســازی  15پروژه جدید که مربوط ســکتورهای
 15پروژه

معارف ،صـــحت عامه ،انرژی و آب ،تحصـــیالت عالی،

٪62

٪31

زراعت و انکشاف دهات میگردد
همــاهنگی و

 16پروژه

ت ط ب یق بهتر

ختم تدار کات  16پروژه انکشـــافی با تاثیرات بل ند
اجتماعی) (HICDPکه ازسال قبل باقی مانده است

٪64

٪32

کار روی ختم  80پروژه ب شمول پروژه های که از سال

پروژه ها
 80پروژه

قبل باقی مانده اســـت ،و به مصـــرف رســـانیدن 15
میلیون دالر از بودجه پروژه های انکشـــافی با تاثیرات

٪100

٪65

بلند اجتماعی
 4گزارش ربعوار
 2برنامه آگاهی
دهی والیتی
 4برنامه آگاهی
دهی مرکزی
ارزیابی تعداد 4
پروژه بزرک

ن ظارت و گزارش دهی از چگونگی پروژه ها و بر نا مه
های انکشافی به صورت ماهوار به اساا (.)CMRS
تدویر  2برنامه آگاهی دهی در مورد سیستم ( CMRS
 )/ PMRSبه  34والیت در مرکز
تدویر  4برنامه آگاهی دهی در مورد سیستم ( CMRS

٪65

٪65

٪65

٪65

٪30

٪15

 )/ PMRSبه  52واحد بودجوی مرکزی
ارزیابی  4پروژه بزرگ انکشافی در کشور به کمک ()GIZ
7

٪100

٪50

فـــیصـــــدی
هدف اصلی

مقدار هدف طی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

سال مالی 1399

عنوان فعالیت عمده

 10پروژه

تحلیل و ارزیابی اقتصــادی و مالی  10پروژه مطالعات

مقدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

 10طرح
 20طرح و پروژه
تــحــلــیــل
اقتصــــادی و
مالی

تخنیکی و اقتصادی
تحلیل و ارزیابی  10طرح اقتصادی والیات
قیمت گذاری طرح ها و پروژه ها به اســاا ( Work
)break down structure

٪100

٪50

٪100

٪50

تحلیل حساسیت اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها

٪100

٪100

 1مقرره

ترتیب مقرره شریک سازی زیربناها

٪100

٪100

 1گزارش

ترتیب گزارش ســاالنه از دســتآورد ها و فعالیت های

٪100

٪50

 20پروژه و طرح

 6پروژه
 4پروژه بزرگ
 1گزارش
1طرزالعمل
همــا ه ن گی

شریک سازی زیربناها
تحلیل موثریت اقتصادی  6پروژه شریک سازی شده

٪100

٪50

ارزیابی اقتصادی پس از تطبیق  4پروژه بزرگ ملی در

٪100

٪50

مرحله تطبیق /بعد از تطبیق
تهیه گزارش و انعکاا فعالیت ها و دســـت آورد های

٪90

٪45

موسسات غیر دولتی (داخلی و خارجی سال )1398
تدوین و انکشـــاف  1طرزالعمل در قالب مقرره های

٪80

٪40

انسجام موسسات غیر دولتی
فراهم نمودن م نابع مالی ج هت تمو یل  10پروژه

ف عال یت های
مو س سات غیر

٪55

٪50

 10پروژه

انکشـــافی با تاثیرات بلند اجتماعی ،ترتیب اســـناد

٪80

٪40

تخنیکی و دریافت منظوری از دونر

دولتی (داخلی
و خارجی)

ایجاد هماهنگی و تقویت روابط بین ادارات ســکتوری،
 10جلسه
 1کنفرانس ملی

موسسات غیر دولتی و تمویل کنند گان
تدویر کنفرانس ملی غیر دولتی به سطح کشور

8

٪90

٪45

٪100

٪50

فـــیصـــــدی
هدف اصلی

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی

مقدار هدف طی

عنوان فعالیت عمده

سال مالی 1399

م قدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

 50موسسه
هم کاری های
اقتصـــادی با

 1موافقت نامه

ســازمان های
منطقوی

ثبت و راجستر موسسات داخلی و خارجی

٪100

٪58

هماهنگی و پیگیری موافقت نامه ها و پروتوکول ها به

٪80

٪40

خصوص کشور بالروا
تهیه گزارش از فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی و شــریک

 1گزارش

ســازی آن با ســازمان های بین المللی مانند ایکو ،ســارک و

٪36

٪18

سازمان همکاری های کشور های اسالمی
 1گزارش
تطبیق  1استندرد
جدید
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برگزاری  5جلســه دادخواهی با مقامات حکومتی برای
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اصـالحات در سـکتور زیربنا (نشـر اطالعات ،تدارکات،
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فـــیصـــــدی
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مقدار هدف طی
سال مالی 1399

پیشرفت مطابق فـــیصـــــدی
عنوان فعالیت عمده

م قدار هدف در پیشرفت مطابق
شـــش ماه اول پالن ساالنه
سال مالی

معرفی تعداد  20تن کارمندان به برنامه های تحصیلی
به سطح لیسانس و ماستری و معرفی تعداد  10تن به
کارمندان

برنامه های آموزشـــی کوتاه مدت درخارج کشـــور،

٪26

٪13

اســـتخدام و معرفی تعداد  80تن کار آموز برای کوتاه
مدت در ریاست های مرکزی وزارت( .در  22ریاست)
ادامه...

 15برنامه و 500
کارمند
 3طرزالعمل و 2
پالن

تدویر  15بر نا مه آموزشـــی برای ت عداد  500تن
کارمندان مرکزی و والیتی طی سال مالی 1399
تهیه طرزالعمل ،پالن ارتقای ظرفیت و انکشاف پالن ها
اســتخدام تعداد  40بســت کمبود ریاســت های

 40بست

مرکزی و والیتی شــــا مل بر نا مه تغییر و ر تب
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فعالیت ها ()72
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٪78

٪48

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده:
شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

نتایج

فعالیت های تکمیل شده

تهیه وترتیب گزارش ربعوار کمیته انعکاا نتایج کار کردی و دســـتآورد
های والیتی به مقامات رهبر دولت.
های انکشافی والیاتPDC

1

رهبری و مدیر یت امور ف عال یت انســجام و هماهنگی میان کلیه فعالیت
های اقتصـــادی ر یاســـت های های انکشافی والیتی.

2

سکتوری و اقتصاد والیات

3

تهیــه و ترتیــب گزارش اجراات ارا یه معلو مات از چگونگی پیشـــر فت
ف عال یت های پالنی و دســـ تآورد های
کاری ربعوار وزارت اقتصاد
وزارت به مقام عالی ریاست ج.ا.ا.

4

تهیه وترتیب گزارش ربعوار پروژه ارایه معلومات از چگونگی ن تایج تحقق
پروژه های انکشافی به دولت.
های انکشافی دولت

5

انکشــاف پالیســی و پالن ها در جهت
رشد اقتصادی پایدار و سهم گیری در
گزارش دهی

6

ارزیابی و اولویت بندی پروژه های انت خاب ن یازم ندی های انکشـــافی در
انک شافی ادارات دولتی برای سال چوکــات برنــامــه و پالن هــای ادارات
مالی 1399

دولتی.

تطبیق وظایف مصـــوبات مقامات ارا یه ن تایج از چگونگی تحقق و ظایف
ذیصــالح دولت و تهیه گزارشــات سپرده شده به مقام عالی ریاست ج.ا.ا.
ساالنه
تدویر برنامه های آگاهی دهی و بلند بردن ســـطح آگاهی دهی از روند
آموز شی در مورد اهداف انک شاف تطبیق اهداف انک شاف پایدار افغان ستان
پا یدار (برای ت مامی شـــر کای (.)A-SDGs

7

انکشـــافی بشـــمول پوهنتون ها،
جامعه مدنی ،موسسات غیر دولتی
و نهــاد هــای دولتی در مرکز و
والیات

8

تلفیق اهداف انکشـــاف پایدار در انطباق اهداف انکشـــاف پایدار با پالن
ســیســتم پالن گذاری و پروســه های تطبیقی وزارت ها.
های ملی

11

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

9
انکشــاف پالیســی و پالن ها در جهت

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

تحلیل ابعاد مختلف فقر در سطح شنا سایی عوامل و فکتور های ا سا سی
فقر به سطح والیات کشور.
افغانستان

10

تســـه یل امور گزارش دهی از پروژه های
رشد اقتصادی پایدار و سهم گیری در
ترتیب میکانیزم نظارت و گزارش دهی
انکشافی شامل بودجه ملی سال مالی .1399
گزارش دهی
برای اهداف انکشاف پایدار افغانستان

11

ایجاد دیتابیس و سیستم مدیریت تســـریع روند مکاتبات اداری و تبادل
معلومات ) (MISمرکزی در سطح معلومات انکشــافی میان ریاســت های
مرکزی و والیتی.
پروژه

12

تطبیق پالن عملیاتی اصـــالحات ب ه بود در ت ط ب یق بــه مو قع ا مور
مقرراتی جواز ساختمانی در سطح ساختمانی با در نظر داشت استندرد ها
و معیار های علمی و مسلکی.
ملی و شهرها

13

اصـــالحات مقرراتی در ســـطح ملی؛
تدویر جلســات منظم هماهنگی با جلب همکاری های مالی تمویل کننده
ه ماهنگی و رهبری پروژه اشـــت غال ن هاد های تمو یل کن نده و دو لت گان در خصـــوص تطبیق برنامه های
زایی با ادارات تطبیق کننده
در مورد بهبود وضــعیت اشــتغال اشتغال زایی به سطح مرکز و والیات.
زایی)(EZ-Kar

14

تکمیل پروســه تدارکاتی شــرکت بهبود در رونــد نهــایی ســــازی پالن
تطبیقی تدارکاتی.
های ارایه خدمات مشورتی

15

ایجاد ویب سایت جهت نشر اطالعات بل ند بردن ســـطح آ گاهی از طریق نشــر
معلومات به ســـطح ملی در ویب ســـایت
و پیشرفت ها درسطح پروژه
مرکزی.

16

تسهیل در روند پالیسی سازی

ترتیب پروفایل کار سال 1399

ارایه دیدگاه وا ضح جهت نیل به اهداف
اساسی و ضعیت کار در کشور.

طی مراحــل تــدارکــات پروژه تســـریع رو ند تدار کات پروژه های
انکشــــافی بــا تــاث یرات ب لنــد انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی.
اجتماعی) (HICDPکه در ســـال

17
هماهنگی و تطبیق بهتر پروژه ها

مالی  1397منظور گردیده و طی
مراحل تدارکات آنها آغاز گردیده
است

12

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

نظارت و گزارش دهی از چگونگی اطمینان ،تقویت پروســه گزارش دهی
پروژه ها و برنامه های انک شافی به پروژه های انکشـــافی دولت به مقامات
صورت ماهوار به اساا ( )CMRSذیصالح.

18

تدویر  4بر نا مه آ گاهی دهی در بلند بردن ســطح ارتقای ظرفیت کاری
مورد سی ستم ( )CMRS/PMRSواحد های بودجوی.

19

به  52واحد بودجوی مرکزی

20

شـــناســـا ی طرح های بالقوه زراعتی
ت ح لیــل و ارزیــا بی  10طرح
والیتی و پیمایش اثرات اقتصـــادی آن
اقتصادی والیات
باالی افزایش صادرات و کاهش واردات.

21

قیمت گذاری مجدد پروژه ها و طرح ها
قیمت گذاری طرح ها و پروژه ها بر مب نای الی حه طا قت کار زراعتی و
بــه اســــاا (  Work breakســـاخت مانی به منظور تتب یت قی مت
واقعی طرح ها و پروژه در راســـ تای
)down Structure
تحلیل دقیق اقتصادی و مالی.

هماهنگی و تطبیق بهتر پروژه ها

22

تحلیل های حساسیت مالی و اقتصادی
تحلیل حساسیت اقتصادی و مالی به منظور کاهش و یا به حد ا قل
طرح ها و پروژه ها
رســانیدن خطرات عدم بازدهی پروژه
ها و طرح ها.

23

مقره شــریک ســازی زیربناها در راســتا
بهبود و تقویت روند شـــریک ســـازی
ترت یب مقرره شـــر یک ســـازی
زیربناها میان وزارت ها و ادارات دولتی
زیربناها
وهمچنان سکتور خ صو صی ترتیب می
گردد.

24

تتبیت مؤثریت اقتصـــادی پروژه های
شریک سازی شده و میزان صرفه جو ی
تحلیل موثریت اقتصــادی  6پروژه
به وجود آمده از بابت شــریک ســازی و
شریک سازی شده
مقایســه آن با ســناریوی عدم شــریک
سازی.
ارزیابی اقت صادی پس از تطبیق 4

25

پروژه بزرگ م لی در مر حلــه
تطبیق /بعد از تطبیق

13

ارا ه تصــویر واضــح از اثرات اقتصــادی
پروژه ها باالی مردم و عواید دولت.

شماره

26

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

توح ید پالن های ارت قای ظرف یت ارایه یک فارمت واحد از پالن تطبیقی
تحلیل برنامه های تطبیق شده ارتقای وزارت ها و ادارات با بت ســــال وزارت جهت تســریع روند کاری و ارایه
 1399و گزارش دهی از چگونگی گزارشات به موقع به مقامات ذیصالح.
ظرفیت در وزارتها وادارات دولتی
تطبیق آن

27

تهیه گزارش و انعکاا فعالیت ها بهبود در عملکر و تحقق ف عال یت های
و د ست آورد های مو س سات غیر پالنی موســـســـات غیر دولتی (داخلی
دولتی (داخلی و خارجی ســــال وخارجی) در روشـــنی اهداف و اولویت
هماهنگی فعالیت های مو س سات غیر
های کاری دولت.
)1398
دولتی(داخلی و خارجی)

28

ثبت و راجستر موسسات داخلی و بهبود وســـهم گیری در ف عال یت های
اجتماعی ،اقتصادی وبلند بردن عواید از
خارجی
طریق حق التبت.

29

همکاری های اقتصـــادی با ســـازمان ه ماهنگی و پیگری مواف قت نا مه بهبود و تطبیق اهداف موافقت نامه ها
به منظور همکاری های همه جانبه از
ها و پروتکل ها (بالروا)
های منطقوی
طریق وزارت ها وادارات ذیربط.

30

کــار بر روی تشـــویق ســـکتور جلب همکاری های سکتور خصوصی به
خصوصی برای اشتراک در پروسه منظور ســـهم گیری در ف عال یت های
هــای تــدارکــاتی و تطبیق پروژه انکشافی.
های زیربنایی

31

ح ما یت از تطبیق مع یار های ابت کار برگزاری  4جلســـه تخنیکی گروه بهبود در رونــد همکــاری ،همــاهنگی
شفافیت زیربنا (کاست)
نهــادهــای ذیــدخــل (ســـکتور میان نهاد های ذیدخل در خصـــوص
خصوصی ،جامعه مدنی وحکومت) اطالع رســـانی از فعالیت های زیربنایی
برای شهروندان کشور.

32

تنظیم و مدیر یت بر نا مه های بهبود و بلند بردن ارتقای ظرفیت طبقه
بانوان در ساحه کاری شان در وزارت.
ارتقاءظرفیت برای بانوان وزارت

33

34

تهیــه طرزالعمــل ،پالن ارتقــای بهبود در وضـــع یت و کیف یت کار در
روشـــ نایی طرزالع مل ها و پالن های
ارتقای ظرفیت و ا ستخدام ب ست های ظرفیت و انکشاف پالن ها
تطبیقی.
کمبود
اســتخدام تعداد  40بســت کمبود تســـریع و بهبود امور کاری از طریق
ر یاســـت های مرکزی و والیتی اســـتخدام افراد جدید وتشـــویق آنهاه
شــامل برنامه تغییر و رتب معاش جهت کاندید در بست ها مورد نیاز.
طی سال مالی 1399
14

الف :فعالیت های درحال اجرا :
تحلیل اجراآت
شماره
1

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

یک مســـوده اب تدایی اســـتراتیژی ته یه و کار روی
بازنگری مقرره اجراات کاری وزارت نیز جریان دارد.

٪60

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن
این فعالیت ها برای تمام ســـال مالی1399
پالن گردیده است.

این وزارت در بخش ترتیب برنامه پاسخگو به جندر به

2

مشارکت زنان درخصوص پالن گذاری کار های موثر را

٪60

//

انجام داده است.
ارایه وضـــاحت الزم و تهیه میکانیزم های رهنمودی

3

جهت رهنمای کارمندان به منظور آگاهی از منشـــور

٪84

//

اخالقی و طرزالعمل های داخلی
م سوده ساختار چ شم انداز سکتوری معارف و صحت

4

ترتیب ،بمنظور نهایی ســـازی با ادارات مربوطه جهت
ارا ه نظریات سازنده شان بعدا شریک می گردد.

٪80

//

ســـند  ASDGsپس از تحلیل و ارزیابی دقیق غرض
تتبیت شــاخه ها  ،تارگیت و اهداف انکشــاف پایدار
کشور از  10واحد بودجوی ترتیب و همچنان شاخه

5

های اقتصـــادی هر واحد بودجوی مربوطه تشـــخیه

٪80

//

گردیده ا ست تا وزارت ها وادارات سکتوری ذیربط از
تطبیق و پیشـــرفت شـــاخه ها به وقت و زمان آن
گزارش ارا ه نمایند.
از تعداد  87پروژه انکشافی در طی ربع دوم سال مالی

6

 1399در  22والیت کشـــور نظارت و هدایات الزم

٪62

//

سپرده شده است.

7

اولو یت ها و پالن ها از ســـطح مرکز و وال یات جمع
آوری و بعد از ارزیابی جهت تحلیل و مطالعه به کمیته

15

٪20

//

شماره

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

متذکره محول گردیده اســت و این وزارت به صــورت
مستمر با کمیته همکاری و هماهنگی الزم دارد.
در ارتباط به بازنگری و اولویت بندی پروژه های جدید
پی شنهادی انک شافی ادارات برای سال مالی  1400در

8

چوکات کمیته  ،PECفعآل یک جلســـه برگذار شـــده

٪70

//

اســـت ،که از مجموع بانک پروژه ،تعداد  9پروژه مورد
تا ید کمیته متذکره قرار گرفت است.
همــاهنگی در مورد جمع آوری معلومــات راجع بــه

9

فعالیت های برنامه میتاق شــهروندی با ادارات مربوطه

٪70

//

انجام و به ترتیب کار روی تحلیل آن جریان دارد.
طرح اســتفاده از تولید داخلی در ســکتور امنیت تهیه

10

گردیده و بزودی با مقامات ذیصــالح شــریک ســاخته

٪80

//

میشود.
مــا تر ی کس حســــابــد هی و ا ج تمــا عی (Social

11

) Accountability Matrixترتیب و نهایی گردیده
اســـت ،و بر مبنای ماتریکس متذکره مدل اقتصـــادی

٪80

//

برای کشور ترتیب می گردد.
ســـند  ASDGsپس از تحلیل و ارزیابی دقیق غرض
تتبیت شـــاخه ها ،تارگیت و اهداف انکشـــاف پایدار
ک شور از  10واحد بودجوی ترتیب و همچنان شاخه

12

های اقتصـــادی هر واحد بودجوی مربوطه تشـــخیه

٪80

//

گردیده ا ست ،تا وزارت ها و ادارات سکتوری ذیربط از
تطبیق و پیشـــرفت شـــاخه ها به وقت و زمان آن
گزارش ارا ه نمایند.
ارســـال مکتوب جهت جمع اوری معلومات در مورد اقالم

13

عمده وارداتی ادویه در نهادهای ذیربط صورت گرفته و کار
روی تهیه مسوده گزارش تحلیلی آن جریان دارد.

16

٪50

//

شماره

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

تفاهم نامه همکاری میان وزارت اقت صاد و دفتر محترم

14

( )GIZدر بخش های ن ظارت و ارز یابی پروژه ها

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن
کار شناا نظارت وارزیابی ا ستخدام شده و

٪26

صورت گرفته است و این روند ادامه دارد.

در حال کار و پالنگذاری با ســکتور ها جریان
دارد.

ارســـال مکتوب و یک فارمت واحد جهت جمع آوری

15

معلومات در رابطه به ارتقای ظرفیت وزارت ها و ادارات
دولتی صــورت گرفته و کاری روی گزارش تحلیلی آن

٪56

این فعالیت ها برای تمام ســـال مالی1399
پالن گردیده است.

جریان دارد.
هماهنگی در ارتباط به گزارش تحلیلی ا شتغال زایی و

16

ظرفیت در سکتور زارعت با نهاد های م سوول صورت
گرفته حین دریافت معلومات گزارش تحلیلی آن تهیه

٪50

//

میگردد.
نهایی سازی شاخه های انکشافی و اخذ موافقه واحد

17

های بودجوی در زمنه به تفکیک ســـکتور ها جهت

٪80

//

حصول پیشرفت کار و تحلیل وضعیت اقتصادی
طرح های اقتصـــادی والیات که از ســـطح والیات به

18

م جدد اینکه مواصـــلت می ورزد بعد از تحل یل های

٪50

//

اقتصاد دوباره به سکتور مربوطه شریک می گردد.
کار روی تجزیه و تحلیل معلومات جمع آوری شـــده

19

جریان دارد و فهرست چارچوب پروفایل کار افغانستان

٪66

//

ترتیب گردیده است.
تحلیل اقتصادی و مالی مطالعات امکان سنجی پروژه
های ذیل صورت گرفته است:

20

21

-1
-2
-3
-4
-5

پل سرخ آب الی درونته والیت ننگرهار
سرک نهر درونته الی موی مبارک والیت ننگرهار
پروژه سرک ثمر خیل والیت ننگرهار
سرک اسالم قلعه والیت هرات
سرک ولسوالی پچیراگام والیت نورستان

اســـناد تخنیکی  3پروژه ترتیب وبعدازدریافت منابع
جدید جهت منظوری به سفارت هند ارسال میگردد.
17

%55

//

٪80

//

فیصدی

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

22

طی ربع دوم سال مالی  1399تدارکات هیچ پروژه ای

پیشرفت
٪62

تکمیل نگردیده است.

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن
//

طی ربع دوم ســـال مالی  1399به تعداد 12پروژه به
ارزش حدود  2.23میلیون دالر آمریکایی تکمیل و به

23

بهره برداری سپرده شده است ،و کار روی ترتیب پالن

٪64

//

و ا سناد حمایوی جهت دریافت  80میلیون دالر جدید
برای مرحله چهارم جریان دارد.

24

پالن تدویر ورکشـــاا های والیتی  34والیت تکمیل و نها ی
گردید و دو برنامه آگاهی دهی دو روزه در والیات بلخ و کندهار
برای م سئولین ریا ست های افت صاد و م سئولین گزار شدهی
واحد های دومی والیات مذکور تدیویر گردیده و اکونت های
مربوطه جهت تطبیق ســیســتم با مســئولین مذکور شــریک
گردید.

٪65

//

کار روی تحلیل وارزیابی تعداد  4پروژه جریان دارد اما
به علت شـــیوع ویروا کرونا این فعالیت به ربع های

25

بعدی به تعویق افتاده است.

26

کار باالی چهار طرزالعمل عمالً با ادارات ذیربط جریان
دارد:
 oمقرره تنظیم امور استخدام کارمندان داخلی
وخارجی موسسات غیر دولتی
 oمقرره مدیریت ساختار رهبری موسسات غیر دولتی
 oمقرره هماهنگی فعالیت موسسات با ادارات سکتوری و والیات
 oمقرره بررسی امور مالی و بانکی موسسات غیر دولتی
تحلیل و ارزیابی گزار شات پروژه های مو س سات طی

27

٪30

٪80

٪80

سال  2019و  2020در  6سکتور ا سا سی در سطح

//

//

//

کشور.

28

 ترتیب گزارش سازمان همــــکاری های اقت صادیایکو طبق تصـــامیم و فیصـــــله های راپور نهایی
 30مین اجالا شـورای پالنـگذاری منطقوی ایکو.
 ترتی ـ ـ ـب گزارش ف ـ ـ ـقر سازم ـ ـ ـان س ـ ـ ـارک وارسال آن به ســکرتریت سازمان سارک.
18

٪80

//

شماره
29

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

روند برر سی ن شر اطالعات باالی  200پروژه زیربنایی
عمال جریان دارد.

٪36

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن
//

 2جلسه حضوری با اداره تدارکات ملی و یک جلسه مجازی با

30

نهاد مشـــارکت قرارداد های باز ( )OCPبرگذار گردید و روی
چگونگی تطبیق معیار های جدید نشـــر اطالعات پروژه های

٪54

//

زیربنایی ( )OC4IDSبحث صورت گرفت.

31

جل سات دادخواهی با مقامات حکومتی برای ا صالحات
در سکتور زیربنا به شکل مجازی جریان دارد.

19

٪60

//

ب :فعالیت های معطل شده:
فیصدی

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

1

جمع آوری معلومات از واحدهای مربوطه و کار روی

2

3

دالیل معطل شدن فعالیت

پیشرفت
٪30

بررسی و چگونگی تهیه طرح انجام شده.

به نســـ بت عدم مواف قه وزارت مال یه و نبود
تخصیه فعالیت انجام نشده و از جمله فعالیت
های معطل شده قرار گرفته است.

کــار روی چگونگی ارزیــابی و تــاثیرات پروژه هــای

٪50

این فعالیت برای کل سال پالن شده کار روی

انکشافی  1398باالی زنده گی مردم.

آن جریان دارد و مطبق پالن پیش میرود.

به نســـ بت عدم مواف قه وزارت محترم مال یه و نبود

به نســـ بت عدم مواف قه وزارت مال یه و نبود

تخصــیه ســبب شــده که کارمندان این وزارت به

٪40

برنامه های تح صیلی لی سانس ،ما ستری و برنامه های

تخصیه فعالیت انجام نشده و از جمله فعالیت
های معطل شده قرار گرفته است.

آموزشی کوتاه مدت معرفی نشوند.
نظر به شیوع ویروا کرونا و هدایت مقامات مبنی بر
4

اینکه از تجمعات بیشتر جلوگیری به عمل آید در ربع

٪26

دوم ســال مالی  1399برنامه های آموزشــی ریاســت
منابع بشری به تعویق افتاده است.

شیوع ویروا کرونا سبب گردید که این

نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه ا شتغالزایی
به سطح مرکز و والیات به صورت عملی طی ربع دوم
5

سال مالی  1399صورت نگرفته اما نظارت از چگونگی

فعالیت معطل قرار گیرد.
٪60

پیشـــرفت کار از طریق ســـیتم مدیریت معلومات ؛
گزارشات ربعوار و جلسات متعدد صورت میگیرد.

ج :فعالیت های آغاز ناشده:
شماره
1

دالیل عدم آغاز فعالیت

عنوان فعالیت
اشتراک در جلسات کمیته بودجه و مذاکرات بودجوی برای

طی سال مالی  1399تا هنوز کدام نماینده از

سال مالی 1400

طرف وزارت اقتصاد جهت اشتراک در جلسات
کمیته بودجه برای سال مالی  1499خواسته نشده
است.

2

ترتیب گزارش ساالنه از دستاورد ها و فعالیت های شریک

این فعالیت در ربع چهارم سال مالی  1399بعد از

سازی زیربناها

دریافت گزارش ها تهیه میگردد.

20

مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
طرح های پیشنهادی

مشکالت عمده

 oنبود امنیت در یک تعداد والیات چون میدان وردک ،سرپل o ،جهت تطبیق و م صرف موثر وجوه باید قبل از اولویت بندی
غور ،هرات ،غزنی ،زابل ،ننگرهار ،پکتیا ،پکتیکا ،نور ستان ،کنر ،و پی شنهاد پروژه های پی شنهادی چالش های امنیتی و فر صت
ها در م حل تطبیق م طال عه گردد  .تامین امن یت درامرتطبیق

لغمان و بدخشـــان که باعث عدم تطبیق بموقع و حتی وقفه
های چند سـاله در تطبیق پروژه های انکشـافی با تاثیرات بلند پروژه های انکشافی یکی ازتعهدات ومسوولیت های دولت بوده
اجتماعی( )HICDPگردیده که این امر یکی از علل کندی در که توجه بیشتر نهادهای محترم امنیتی نیازاست.
روند مصرف کمک های کشور هندوستان میباشد.
 oعدم ث بت ن قاط جغراف یا ی پروژه ها ( )GPS Pointsاز  oهدایت ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در مورد ثبت
سوی واحد های بودجوی در سطح مرکز و والیات در سی ستم موقعیت معلومات جغرافیایی پروژه های انکشافی درسیستم
( )CMRS/PMRSبه سطح مرکز و والیات.

گزارشدهی مرکزی و والیتی (.)CMRS/PMRS

 oتاخیر در منظوری یکتعداد پروژه های انکشــافی(در نماینده  oتاکید مقامات در مورد تســـریع روند منظوری پروژه ها از
سوی دفتر نماینده گی بانک جهانی مقیم کابل و سفارت
گی بانک جهانی و سفارت هند)
هند.
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ضمیمه شماره ()1؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399
مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

305,338,819

420,335,718

725 ,674,537

سه صد و پنج میلیون و سه صد و سی و هشت چهار صد و بیست میلیون سه صد و سی پنچ هفت صد بی ست و پنج میلیون ش ش صد و هفتاد چهار هزار و
پنجصد و سی هفت افغانی
ھزار و ھفتصد و ھژده افغانی
هزار و هشت صد و نوزده افغانی

به کلمات

پالن مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 1399
پالن مصرف
به رقم
به کلمات

مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول
سال مالی جهت مصرف پالن گردیده

مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه
اول سال مالی جهت مصرف پالن گردیده

مجموع

210,167,859

393,371,150

183,203,291
یکصد و هشتاد و سه میلیون و دوصد و سه هزار دو صد و ده میلیون و یک صد و ش صد و هفت سی صد و نود و سه میلیون و سی صد و هفتاد و یک هزار و
یکصد و پنجاه افغانی
هزار و هشتصد و پنجاه و نه افغانی
و دوصد و نود و یک افغانی

مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی  1399به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه
به رقم

به کلمات

مصرف بودجه انکشافی

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

122 ,450,252

٪40

112 ,831,632

٪27

یک صـــد و بیســـت و دو

یک صــــد و دوازده

میلیون و چهارصــد و پنجاه

میلیون و ه شت صد و

هزار و دوصــد و پنجاه و دو

چهل فیصد

افغانی

ســـی و یــک هزار و
ش ش صد و سی و دو
افغانی
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بیست و هفت فیصد

