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 پس منظر

را در سطح اجتماعی  و فعالیت های اقتصادی ، مسئولیت هماهنگی و انسجامبوده وزارت اقتصاد یک اداره مسلکی در ساختار دولت

شور به  ستای تحقق اهد عهده دارد.ک صادیاف این وزارت در را ستراتیژیک انکشاف اقت شنایی اولویت ، رفاه عامه و فقر زدایی ا در رو

برعالوه، این وزارت مسللئولیت  فعالیت مینماید. ،چارچوب ملی صلللح و انکشللاف افغانسللتان و برنامه های ملی دارای اولویت های

شاف پایدا شدهی از روند تطبیق اهداف انک صله کابینه جمهوری رهبری، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و گزار ستان را مطابق فی ر افغان

 عهده دارد.ه اسالمی افغانستان ب

 دیدگاه 

 رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامین رفاه عامه و فقرزدائی.

 اهداف

 ق یتطبو نظارت و کنترول از جریان بازار  دولت برمبنای اقتصاد ژی انکشاف اقتصادییستراتا سی ویب پالیطرح و ترت

 در سطح کشور .ت های اقتصادی یفعال

  ی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد درسطح کشور. اقتصادتنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف 

  توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و والیات غرض رفع عقب

 فقرزدائی . ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و

 .ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه 

 وزارت اقتصاد(تنظیم اجراات )مقرره  منبع:   
 

  گزارشخالصه 

( فعالیت 5) ،تکمیل( فعالیت 57) جملۀآن فعالیت عمده را پالن نموده بود که از  72 بتعداد 1399مالی  در سلللال اقتصلللاد وزارت

 نگردیده است.ز آغاآن ( فعالیت 2)معطل و ( فعالیت 8)تطبیق، درحال 

 پیشرفت داشته اند.( %91)پالن شده فعالیت های 

های یت  عال پالن  مجموع ف

 1399شده سال مالی 

یت های تکمیل  عال ف

 شده 

 فعالیت های آغاز ناشده  معطل شده  فعالیت های در حال اجرا  فعالیت های

72  57  5  8 2  
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  ی پالن شدهتحقق فعالیت هاگزارش 

 فعالیت هامیزان پیشرفت جدول 

 هدف اصلی

 مقدار هدف

(Target  ) 

در سال مالی 

1399 

 عنوان فعالیت عمده
فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

تقویت سللیسللتم 

بر  پالن گللراری 

ساس یافته های  ا

ب    بی  ارزیللا

 های پالن گراری

سند پالن  1

تژیکاسترا  
 %30 انکشاف پالن استراتیژیک وزارت -1

ساختار 1  

سوده  -2 س گو "انکشاف م برای ب   های پالن "ساختار پا

گراری با مشللارکت وزارت ها و ادارات مربوطه و اخر منظوری 

 آن

100% 

مناسلللب سلللازی 

فضلای کاری توام با 

مشارکت واحد های 

 بودجوی

منشورحقوقی 1  

بل مراجعین و انکشلللاف منشلللور حقوقی و و  -3 قا ایف مت

شارکت وزارت ها و ادارات در پرتو قوانین نافره  کارمندان در م

 کشور

100% 

سلللاختار چشلللم 

 انداز سکتوری
پروفایل 8  %100 تهیه و ترتیب پروفایل سکتوری -4 

بررسللی و ارزیابی 

شللللاخی هلای 

توری در  ک سلللل

 A-SDGsروشنی 

سکتور 5  
سکتوری بر م -5 شاخی های  سی و ارزیابی  بنای اهداف برر

 انکشاف پایدار افغانستان
100% 

 

 

 

سی   شاف پالی انک

و پللالن هللا در 

جللهللت رشللللد 

صادی پایدار و  اقت

سلللهم گیری در 

 گزارش دهی

 

 

جلسه 52  
اشلللترار در جلسلللات کمیته بودجه و مراکرات بودجوی  -6

 1400برای سال مالی 
100% 

 گزارش 4 
ه های انکشلللافی والیات تهیه وترتیب گزارش ربعوار کمیت -7

(PDC) 
100% 

گزارش 8    
رهبری و مدیریت امور فعالیت های اقتصادی ریاست های  -8

 سکتوری و اقتصاد والیات.
100%  

نظارت 1000  
نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی به  -9

 سطح مرکز و والیات
100% 

گزارش 4  %100 کاری ربعوار وزارت اقتصاد تهیه و ترتیب گزارش اجراات -10 

گزارش 4  %100 تهیه وترتیب گزارش ربعوار پروژه های انکشافی دولت -11 
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 هدف اصلی

 مقدار هدف

(Target  ) 

در سال مالی 

1399 

 عنوان فعالیت عمده
فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

 ادامه. . . 

پروژه 60  

بازنگری و اولویت بندی پروژه های جدید پیشلللنهادی  -12

در چوکات  1400انکشلللافی ادارات مربور برای سلللال مالی 

 (PEC)کمیته ارزیابی پروژه ها 

 35% 

ادی ارزیابی اقتص

پروژه بزرگ 1  

عداد ) -13 یابی اقتصلللادی ت یل و ارز ( پروژه بزرگ در 1تحل

 سکتور خدمات اجتماعی
100% 

طرح 1  %100 طرح استفاده از تولیدات داخلی در سکتور امنیت -14 

طرح 1  
نان( در سلللکتور  -15 عال )ز های غیر ف فاده از نیرو  اسلللت

 مصئونیت اجتماعی
100% 

گزارش 1  
اولویت بندی پروژه های انکشافی ادارات دولتی  ارزیابی و -16

 1399برای سال مالی 
60% 

گزارش 4  
تطبیق و ایف مصللوبات مقامات صیصللالح دولت و تهیه  -17

 گزارشات ساالنه
100% 

مودل 1  %100 تهیه مودل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور -18 

برنامه 8  

هی دهی و آموزشی در مورد اهداف تدویر برنامه های آگا -19

شمول پوهنتون  شافی ب شرکای انک شاف پایدار )برای تمام  انک

ها، جامعه مدنی، موسللسللات غیر دولتی و نهاد های دولتی در 

 مرکز و والیات(

100% 

 هدف 1تلفیق 
تلفیق اهداف انکشلاف پایدار در سلیسلتم پالن گراری و  -20

 پروسه های ملی
100% 

 %100 حلیل ابعاد م تلف فقر در سطح افغانستانت -21 تحلیل 1

 گزارش 1
صحت بر  -بررسی و ارزیابی شاخی های  سکتور معارف -22

 مبنای اهداف انکشاف پایدار افغانستان
100% 

 میکانیزم 1
هداف  -23 ظارت و گزارش دهی برای ا کانیزم ن یب می ترت

 انکشاف پایدار افغانستان
100% 

 پروژه 5
ارزیابی تاثیرات پروژه های بزرگ انکشافی باالی تحلیل و  -24

 1398 وضعیت زندگی مردم طی سال
13% 

 پروژه 1
بهبود و تداوم روند همکاریهای ت نیکی میان وزارت اقتصاد و  -25

 2020در سال  GIZ اداره همکاریهای
100% 
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 هدف اصلی

 مقدار هدف

(Target  ) 

در سال مالی 

1399 

 عنوان فعالیت عمده
فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

 اصللللللالحلللات

 در مللقللرراتللی، 

ملللللی  سللللطللح

  و هللمللاهللنللگللی

 پللروژه رهللبللری

 بلا اشلللتغللالزایی

یق اتادار ب ط  ت

 کننده

 

 

 

 

 دیتابیس 1
 ( MIS) ایجاد دیتابیس و سلللیسلللتم مدیریت معلومات -26

 مرکزی درسطح پروژه
100% 

 پالن 1
تطبیق پالن عملیاتی اصالحات مقرراتی جواز ساختمانی  -27

 در سطح ملی و شهرها
100% 

 جلسه 12
تدویر جلسات منظم هماهنگی با نهاد های تمویل کننده  -28

 (EZ-Kar)زاییدر مورد بهبود وضعیت اشتغالدولت و 
100% 

 4عقد قرارداد با 

 شرکت مشورتی
 %80 تکمیل پروسه تدارکاتی شرکت های ارایه خدمات مشورتی -29

 گزارش دوامدار
نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه اشلللتغال زایی  -30

 به سطح مرکز و والیات
 100% 

 ویب سایت 1
سللایت جهت نشللر اطالعات و پیشللرفت ها ایجاد ویب  -31

 درسطح پروژه
100% 

 گزارش 1 اقتصادی تحلیل

تهیه گزارش تحلیلی از شللاخی های اقتصللادی سللال  -32

اداره ملی سللرکها، برشللنا شللرکت، م ابرات و  1398تقویمی 

تکنالوژی معلوماتی، اداره هوانوردی ملکی، معادن و پترولیم و 

 اداره ترانسپورت جاده

100% 

 برنللاملله حلیلللت

 شده تطبیق های

  رفیللت ارتقللای

و  وزارتللهللا در

 دولتی ادارات

گزارش  1

 تحلیلی

تحلیل اقتصللادی اقالم عمده وارداتی )امتعه یا خدمات( که  رفیت  -33

 های تولیدی داخلی آن مساعد باشد )تولید ادویه در افغانستان(
100% 

 پالن 1
و ادارات بابت سلللال توحید پالن های ارتقای  رفیت وزارت ها  -34

 و گزارش دهی از چگونگی تطبیق آن 1399
100% 

گزارش  2

 تحلیلی

تحلیل برنامه های تطبیق شده ارتقای  رفیت طی ش   -35

 در وزارت ها و ادارات دولتی 1399ماه سال 
100% 

یت برسللی  وضللع

 در  رفیت و اشتغال

 خصوصی های نهاد

عال  سلللکتور در ف

 زراعت

 گزارش 1
ارش تحلیلی اشللتغالزایی و  رفیت در سللکتور ترتیب گز -36

 زراعت
100% 

 روند در تسلللهیل

 سازی پالیسی
 تحلیل 1

سنجی/  -37 نظارت، تحلیل اقتصادی، مالی و مطالعات امکان 

 طرح های اقتصادی والیات
100% 



7 
 

 هدف اصلی

 مقدار هدف

(Target  ) 

در سال مالی 

1399 

 عنوان فعالیت عمده
فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

 %100 1399ترتیب پروفایل کار سال  -38 پروفایل کار 1 ادامه . . .

 
 
 
 
 
 
 

 و هللمللاهللنللگللی

یق ب ط ه ت  ترب

 ها پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 پروژه 67

ند  -39 تاثیرات بل با  کات پروژه انکشلللافی  تدار حل  طی مرا

ماعی مالی  (HICDP)اجت منظور و طی  1397که در سلللال 

 مراحل تدارکات آنها آغاز گردیده است

100% 

 پروژه 15

پروژه جدید که مربور سلللکتورهای  15پروژه سلللازی  -40

تحصللیالت عالی، زراعت و معارف، صللحت عامه، انرژی و آب، 

 انکشاف دهات میگردد

100% 

 پروژه 16
 پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی 16ختم تدارکات  -41

(HICDP)که ازسال قبل باقی مانده است 
87.5% 

 پروژه 80

پروژه بشللمول پروژه های که ازسللال قبل باقی  80کار روی ختم  -42

سانیدن  صرف ر ست، و به م میلیون دالر از بودجه پروژه های  15مانده ا

 انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

100% 

 گزارش ربعوار 4
نظارت و گزارش دهی از چگونگی پروژه ها و برنامه های  -43

 (CMRS) انکشافی به صورت ماهوار به اساس
100% 

برنامه آگاهی  2

 دهی والیتی

 / CMRSبرنامه آگاهی دهی در مورد سیستم ) 2تدویر  -44

PMRS والیت در مرکز 34( به 
80% 

برنامه آگاهی  4

 دهی مرکزی

 / CMRSبرنامه آگاهی دهی در مورد سلیسلتم ) 4تدویر  -45

PMRS واحد بودجوی مرکزی 52( به 
100% 

 4ارزیابی تعداد 

 گپروژه بزر
 62%  (GIZ) پروژه بزرگ انکشافی در کشور به کمک 4ارزیابی  -46

 

 

 

 یاقتصللاد لیتحل

 یمال و

 

 

 

 

 پروژه 10
پروژه مطالعات  10تحلیل و ارزیابی اقتصلللادی و مالی  -47

     ت نیکی و اقتصادی
50% 

 %100 طرح اقتصادی والیات 10تحلیل و ارزیابی  -48 طرح 10

طرح و  20

 پروژه

 Workقیمت گراری طرح ها و پروژه ها به اسلللاس ) -49

break down structure)     
75% 

 %100 تحلیل حساسیت اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها -50 پروژه و طرح 20

 %100 ترتیب مقرره شریک سازی زیربناها -51 مقرره 1

 گزارش 1
ترتیب گزارش سلللاالنه از دسلللتاورد ها و فعالیت های  -52

     شریک سازی زیربناها
50% 
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 هدف اصلی

 مقدار هدف

(Target  ) 

در سال مالی 

1399 

 عنوان فعالیت عمده
فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

 ادامه . . .

 

 

 %100 شریک سازی شدهپروژه  6تحلیل موثریت اقتصادی  -53 پروژه 6

 پروژه بزرگ 4
پروژه بزرگ ملی در  4ارزیابی اقتصلللادی پس از تطبیق  -54

 مرحله تطبیق/ بعد از تطبیق
100% 

 

 

 

هماهنگی فعالیت 

موسللسللات های 

 یدولللتلل ریللغلل

و  ی)داخللللللل

 (یخارج

 

 

 

 

 

 گزارش 1
سات  -55 س ست آورد های مو تهیه گزارش و انعکاس فعالیت ها و د

 (1398لی و خارجی سال غیر دولتی )داخ
100% 

 طرزالعمل 1
های  1تدوین و انکشلللاف  -56 لب مقرره  قا مل در  طرزالع

 انسجام موسسات غیر دولتی
100% 

 پروژه 10

پروژه انکشافی  10فراهم نمودن منابع مالی جهت تمویل  -57

با تاثیرات بلند اجتماعی، ترتیب اسلللناد ت نیکی و دریافت 

 منظوری از دونر

100% 

 جلسه 10
ایجاد هماهنگی و تقویت روابط بین ادارات سلللکتوری،  -58

 موسسات غیر دولتی و تمویل کنند گان
 100% 

 کنفرانس ملی 1
غیر دولتی)داخلی و  تدویر کنفرانس ملی موسلللسلللات -59

 خارجی( به سطح کشور
90% 

 موسسه 50

 

 ثبت و راجستر موسسات داخلی و خارجی -60

 

100% 

مکللاری  هللای ه

بللا  صللللادیاقللت

های  مان  سللللاز

 منطقوی

 موافقت نامه 1
به  -61 مه ها و پروتوکول ها  نا قت  هماهنگی و پیگیری مواف

 خصوص کشور بالروس
90% 

 گزارش 1

تهیه گزارش از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و شریک سازی  -62

آن با سلازمان های بین المللی مانند ایکو، سلارر و سلازمان همکاری 

 اسالمی های کشور های

100% 

 

 

 تطبیق از حمایت

های یار کار مع  ابت

 زیربنا شلللفافیت

 (کاست)

 

 %45 3گزارش اطمینان دهی شماره  -63 گزارش 1

 1تطبیق 

 استندرد جدید

کار بر روی تطبیق اسللتندرد جدید نشللر اطالعات پروژه  -64

 (OC4IDS)های زیربنایی
100% 

جلسه  4

 هماهنگی

تشویق سکتور خصوصی برای اشترار در پروسه های  کار بر روی -65

 تدارکاتی و تطبیق پروژه های زیربنایی
100% 

 جلسه 4
خل  4برگزاری  -66 ید های ص هاد  جلسلللله ت نیکی گروه ن

 )سکتور خصوصی، جامعه مدنی و حکومت(
100% 
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 هدف اصلی

 مقدار هدف

(Target  ) 

در سال مالی 

1399 

 عنوان فعالیت عمده
فیصدی پیشرفت مطابق 

 پالن ساالنه

 ادامه . . .

 جلسه 5 

جلسه دادخواهی با مقامات حکومتی برای اصالحات  5برگزاری  -67

یربنا )نشلر اطالعات، تدارکات، آمادگی پروژه که شلامل در سلکتور ز

 دیزاین و سروی میگردد(

100% 

 

یت و  قای  رف ارت

اسللت دام بسللت 

 های کمبود

 

 

 

 %100 تنظیم و مدیریت برنامه های ارتقاء  رفیت برای بانوان وزارت -68 برنامه 10

 کارمندان

به سطح لیسانس به برنامه های تحصیلی  تن کارمند 20معرفی تعداد  -69

به برنامه های آموزشللی کوتاه مدت  تن  10و ماسللتری و معرفی تعداد 

ست دام و معرفی تعداد  شور، ا تن کار آموز برای کوتاه مدت  80درخارج ک

  ریاست( 22در ریاست های مرکزی وزارت )در 

13% 

برنامه و  15

 کارمند 500

رمندان تن کا 500برنامه آموزشللی برای تعداد  15تدویر  -70

 1399مرکزی و والیتی طی سال مالی 
100% 

 %100 تهیه طرزالعمل، پالن ارتقای  رفیت و انکشاف پالن ها -71 پالن2  طرزالعمل، 3

 بست 40

بسلللت کمبود ریاسلللت های  40اسلللت دام تعداد  -72

مرکزی و والیتی شللامل برنامه تغییر و رتب معاش طی 

 1399سال مالی 

100% 

فعالیت ها مجموع   72  91% 

 

 

 

 



10 
 

  و نتایج آن مطابق پالن فعالیت های تکمیل شدهطبقه بندی 

 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

1 

قویللت سلللیسلللتم  ت

اری بر اسلللاس پالنگر

یللافتلله هللای ارزیللابی 

 ب   های پالن گزاری 

ای ب   بر"ساختار پاس گو "انکشاف مسوده از اینکه ا  -2

شارکت وزارت ها و ادارات مربوطه از  های پالن گزاری با م

جمله فعالیت های مشلللترر این وزارت و سلللایر ادارات 

صوص اجراات الزم  صاد در این خ شود وزارت اقت دولتی می

را به سلللهم خوی  انجام داده و با سلللایر ادارات دولتی 

  شریک نموده است

در امللور  و تللقللویللت بللهللبللود

 اری پالنگر

2 
ضای  سازی ف سب  منا

شارکت  کاری توام با م

 واحدهای بودجوی

الیحه رهنمودی مسوده منشور حقوقی مراجعین کارمندان  -3

یب  یه و ترت های مرکزی وزارت ته یاسلللت  با ر در همکاری 

 گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.

بهبود و افزای  مصئونیت کاری 

 در محیط کارزنان 

چشلللم انداز سلللاختار  3

 توریسک

ستقامت  -4 سی و ایف و ا شنا سند بعد از مطالعه و کار این 

های کاری سکتورهای مربوطه در مشوره و هماهنگی نزدیک با 

ب   های مربوطه تهیه و ترتیب گردیده و انعکاس دهنده 

 دیدگاه و مرام های مطلوبه برای سکتورهای انکشافی می باشد.

ارائه یک تصلللویر از وضلللعیت 

دی و فعللالیللت هللای اقتصللللا

 اجتماعی در سکتور عامه

4 

بی  بررسللللی و ارزیللا

شاخی های سکتوری 

نی اهللداف  در روشللل

 انکشافی پایدار

گزارش پیرامون پیشللرفت  کار، شللاخی های اقتصللادی و  -5

اجتماعی به تفکیک واحد های بودجوی  جمع آوری گردیده 

که بعد از تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارش آن نهایی و با 

 وطه شریک گردیده است مراجع مرب

 بهبود در تحلیل های اقتصادی

5 
 

سی، پالن  شاف پالی انک

هت رشللللد  ها در ج

اقتصادی پایدار و سهم 

 گیری در گزارش دهی

 

 

 

 

 

 

نماینده وزارت مطابق تقسللیم اوقات مطروحه در جلسللات  -6

شلللرکت نموده و با  1400کمیته بودجه و مراکرات بودجوی 

 داشتن سهم فعال همکاری و هماهنگی نموده است.

های  ند پالن بهبود و تسلللریع رو

اف توسلللعوی به منظور انکشللل

 متوازن و  رفیت ها

6 

ترتیب گزارش توحیدی تصلللاویب و نتایج جلسلللات  -7

و انعکاس دست آورد  (PDC) کمیته های انکشافی والیات

های عمده انکشلللاف اقتصلللادی و اجتماعی کمیته های 

صللورت گرفته و با مقام  1399انکشللافی طی سللال مالی 

 محترم رهبری وزارت اقتصاد شریک ساخته شده است

س نتللایج کللارکرد هللا و انعکللا

دستاورد های والیتی به مقامات 

 رهبری دولت

7 
انسللجام و هماهنگی از چگونگی تحقق فعالیت ها انکشلللافی  -8

 والیتی و ارایه گزارش از وضللعیت موجود به سللکتور های مربوطه

 صورت گرفته

بهبود در تشللل یی  رفیت های 

اقتصادی بالقوه والیات و رسیدگی 

 دمبه اولویت های مر
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

سی، پالن  شاف پالی انک

هت رشللللد  ها در ج

اقتصادی پایدار و سهم 

 گیری در گزارش دهی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  انکشافی پروژه 1445بتعداد  1399طی سال مالی  -9

 والیت کشور نظارت و ارزیابی صورت گرفته است. 34

بهبود و اصللالحات در  تطبیق و 

پروژه هللای  فیللت کللاری  ی ک

 انکشافی والیات کشور

9 

های پالنی ب    -10 یت  عال گزارش میزان پیشلللرفت ف

آوری، تهیه و های مربوطه این وزارت طی چهار ربع جمع 

یاسلللت محترم عمومی اداره امور  به ر یده و  یب گرد ترت

 ریاست جمهوری شریک گردیده است.
شرفت و  اطمینان از چگونگی پی

انجام فعالیت های پالنی وزارت 

 و برنامه های انکشافی دولت
10 

جمع آوری ارقام و معلومات پیرامون چگونگی تحقق  -11

کشافی، تهیه گزارش و مصرف و پیشرفت کار پروژه های ان

ارایه آن به مقامات صیصلللالح دولت غرض ات اص تصلللامیم 

 جهت رفع چال  های موجود

11 
تحلیل اقتصلللادی و موثریت پروژه شلللهرر معلمین   -13

صادی و موثریت پروژه  صورت گرفته و کار روی تحلیل اقت

 میثاق شهروندی انجام یافته است.

صادی پروژه  ارزیابی موثریت اقت

 ملی  های

12 

این طرح بلله منظور تقویللت تولیللدات داخلی در  -14

همکاری با ادارات مربوطه تهیه و ترتیب و جهت اسللتفاده 

 به مراجع محترم شریک گردیده است.

حمایت از تولیدات داخلی جهت 

 افزای  درآمد های ملی 

13 
جمع آوری معلومات و تهیه مسوده طرح در رابطه به  -15

وی های غیر فعال در سلللکتور مصلللونیت اسلللتفاده از نیر

 اجتماعی صورت گرفته است

ایجاد تسهیالت و بهبود در پالن 

 گراری های سکتوری

14 
ارایه گزارش از چگونگی پیشرفت و حصول دستاورد  -17

به مقامات  1399های وزارت اقتصلللاد طی سلللال مالی 

 صیصالح دولت صورت گرفته است

ضح از چگونگی  صویر وا ارایه یک ت

عمل کرد فعالیت های پالنی وزارت 

 به مراجع صیصالح

15 

مرور و مطالعه سللند مودل های اقتصللادی به سللطح  -18

جهللانی و الگو برداری آن جهللت ترتیللب مودل واحللد 

اقتصلللادی با در نظر داشلللت واقعیت های عینی جامعه و 

 انکشافات در عرصه های م تلف 

ایلجللاد هلمللاهلنلگلی ملیللان 

سلللکتورهللای م تلف جهللت 

 ول اهدف انکشافی پایدارحص

16 
برنامه اگاهی دهی در مورد اهداف  9وزارت اقتصلللاد  -19

صی، رنا، خانه  صو شاف پایدار را برای پوهنتون های خ انک

نور، فانوس، میوند، زاول، شلللبکه زنان افغان، تاب ، غالب، 

بهبود و آگللاهی دهی منظم از 

شافی پایدار  چگونگی اهداف انک

های  هاد  به ن لت  مدت دو دراز

 دولتی و سکتور خصوصی
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

سی، پال شاف پالی ن انک

هت رشللللد  ها در ج

اقتصادی پایدار و سهم 

 گیری در گزارش دهی

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامه آموزشللی را برای وزارت محترم  4موسللسلله اکبر، و 

یه، وزارت محترم اطال نگ، وزارت محترم مال عات و فره

 امور زنان، وزارت محترم امور داخله، دایر نموده است

 ادامه . . . 

17 

تلفیق اهداف انکشللاف  یک میکانیزم جهت حصللول -20

ترتیب و  گراری و پروسه های ملی پایدار در سیستم پالن

سط گروه های کاری اهداف  شورتی آن تو کار ت نیکی و م

انکشللاف پایدار صللورت گرفته اسللت، همزنان گزارش آن 

 ترتیب گردیده است

بهبود در تطبیق شلللاخی ها و 

تارگیت های اهداف انکشلللاف 

پایدار در روشللنی پالیسللی ها و 

 اولویت های دولت

18 
به  -21 طه  عاد م تلف فقر در سلللطح در راب یل اب تحل

تاثیرات آموزش بر "افغانسلللتان یک گزارش تحت عنوان 

 ترتیب و نهایی گردیده است "وضعیت فقر

بهبود و بررسلللی روش هللای 

 مناسب کاه  فقر در کشور

19 
مسللوده گزارش چشللم انداز اقتصللادی و اجتماعی  -22

صحت تهیه و غرض درج نظریات با  سکتور های معارف و 

 مات رهبر وزارت اقتصاد ارسال گردیده استمقا

بهبود در پالن گللراری هللا و 

 پالیسی های آینده

20 

مسللوده میکانیزم نظارت و گزارش دهی برای اهداف  -23

ست و کار روی  ستان ترتیب گردیده ا شاف پایدار افغان انک

نهایی سلللازی میکانیزم مترکره توسلللط گروه های کاری 

 و نهایی گردیده است.  اهداف انکشاف پایدار تکمیل

گزارش دهی  بود در رونللد  ه ب

مات صیصلللالح از  قا به م منظم 

چگونگی تطبیق شلللاخی ها و 

 A-SDGsتارگیت های 

21 

یان وزارت  -25 های ت نیکی م کاری  مه هم نا فاهم  ت

های  کاری  ظارت و  GIZاقتصلللاد و اداره هم در ب   ن

 ارزیابی از پروژه های انکشافی نهایی گردیده است

د در اجرای تطبیق بهتر بهبو

 پروژه های انکشافی و اجتماعی

22 
 

 

اصللالحات مقرراتی در 

سللطح ملی، هماهنگی 

و رهللبللری پللروژه 

اشلللتغالزایی با ادارات 

 تطبیق کننده

 

سلللطح پروژه به  MISسلللیسلللتم مدیریت معلومات  -26

تکمیل گردیده و به گونه انالین به دسلللترس تمام ادارات 

 تطبیق کننده و بانک جهانی قرار گرفته است

ن معلومات و دسترس قرار داشت

 نالینآدستاورد ها به گونه 

23 

 Social)مللاتریکس حسللللابللدهی و اجتمللاعی  -27

Accountability Matrix)  یده هایی گرد یب و ن ترت

افزار مودل اقتصادی برای کشور تهیه و  است. همزنان نرم

 نهایی گردیده است

بهبود در تشللل یی مودل های 

منطقی اقتصادی جهت استفاده 

 در سکتور اقتصاد

24 
ستدویر  -28  میان پروژه یکیت ن یتهکم یهماهنگ اتجل

سولین صورت  تطبیق های نهاد م شتغالزایی  کننده پروژه ا

 گرفته است

عیللت  هبود وضللل ب بی و  ارزیللا

شللتغالزایی طبق پالن پروژه به ا

 سطح مرکز
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

25 
 

اصللالحات مقرراتی در 

سللطح ملی، هماهنگی 

و رهللبللری پللروژه 

اشلللتغالزایی با ادارات 

 تطبیق کننده

نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه اشلللتغال  -30

 زایی به سطح مرکز و والیات صورت گرفته است.

نان از چگونگی  حصلللول اطمی

پیشلللرفت و تطبیق موثر پروژه 

 ها

26 
شر و پ   جهت سایت ویب -31 شرفتپ و اطالعات ن  ی

سطح شتغال پروژه ها در   یدهگرد یجاداطی ربع دوم  زاییا

 است

ویبسللایت جهت پ   و نشللر 

اطالعللات و پیشلللرفللت هللا و 

شتغالزایی  ستاورد های پروژه ا د

 به مردم

 تحلیل اقتصادی 27

و اخر موافقه  یانکشللاف یشللاخی ها یسللاز ینها -32

سلللکتور ها جهت  کیبه تفک نهیدر زم یبودجو یواحدها

صول پ ضع لیکار و تحل شرفتیح ص تیو تحلیل  ی،اداقت

 اداره خط آهن و برشنا شرکت یاقتصاد

های  یک دقیق شللللاخی  تفک

اقتصلللادی به منظور طرح بهتر 

 پالن ها

28 
یل مه تحل نا  های بر

 شده تطبیق

گزارش تحلیلی  اقتصللادی اقالم عمده وارداتی )تولید ادویه  -33

در افغانسلللتان( تکمیل گردیده، و بعد از درج نظریات مقامات 

 تحلیلی و نهایی آن پیشک  میگردد صیصالح؛ گزارش

هبود در  ب ارتقللای  رفیللت و 

تحلیل های اقتصللادی سللکتور 

 صحت

های   29 مه  نا یل بر تحل

قای  تطبیق شلللده ارت

 رفیت در وزارت ها و 

 ادارات دولتی

ها و ادارات دولتی  -34 یت وزارت قای  رف های ارت پالن 

یل  یل آن تکم کار روی گزارش تحل یده، و  ید گرد توح

 است. گردیده

بهبود در تشلل یی نیاز مندی های 

  رفیتی نهاد های دولتی

30 
های دولتی  -35 هاد  ها و ن یت وزارت  قای  رف پالن ارت

طه  به ادارات مربو تایج آن  یده و ن یابی گرد یل و ارز تحل

 ارسال گردیده است.

تقویللت  رفیللت هللای کللاری 

ندان از طریق برنامه های  کارم

 مطروحه

31 

بررسلللی وضلللعیللت 

ل و  رفیت در اشلللتغا

نهاد های خصللوصللی 

 فعال در سکتور زراعت

یک گزارش تحلیلی از چگونگی ایجاد شلللغل و کار  -36

آفرینی برنامه های انکشلللافی در سلللکتور زراعت تهیه و 

 ترتیب و به سکتور های مربوطه شریک گردیده است.

بهبود اشلللتغللال زایی نیروی 

 بشری در سطح کشور

32 

هیللل  رونللد در تسلللل

 یساز پالیسی

 

 تحلیل حساسیت پروژه های صیل صورت گرفته: -37

سرر ثمر  -1 صادی و مالی پروژه  سیت اقت سا تحلیل ح

 خیل والیت ننگرهار،

تحلیل حسلاسلیت اقتصلادی و مالی سلرر اسلالم قلعه والیت  -2

 هرات،

 

قار ضلللعف و قوت  فت ن یا در

شافی و بهبود در  پروژه های انک

 تطبیق هرچه بهتر پروژه ها
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

 ادامه . . . 

 

 

 

 

تحلیل حسللاسللیت اقتصللادی و مالی سللرر ولسللوالی  -3

 پزیراگام والیت نورستان،

صادی و مالی تولید نبات کنجد ت -4 سیت اقت سا حلیل ح

 والیت جوزجان،

تحلیل حساسیت اقتصادی و مالی طرح پروسس نبات  -5

 کنجد والیت جوزجان،

 قیمت گراری طرح تولید کنجد والیت سرپل، -6

 تحلیل اقتصادی و مالی پل سرخ آب الی درونته والیت ننگرهار، -7

رونته الی موی تحلیل اقتصلللادی و مالی سلللرر نهر د -8

 مبارر والیت ننگرهار

 تحلیل اقتصادی و مالی پروژه چغزران گردندیوال از کابل به غور، -9

سرر چغزران و گردندیوال  -10 صادی و مالی  تحلیل اقت

 از سمت غور به هرات.

 

 ادامه . . . 

پروفایل کار در هماهنگی نزدیک با نهاد های مربوطه  -38 33

 تهیه، ترتیب و نهایی گردیده است

بهبود در تحلیل وضعیت کار در 

 کشور

34 

 

 

همللاهنگی و تطبیق 

 بهتر پروژه ها

 

 

 

 

  

 

 

مراحل تدارکات پروژه های انکشللافی با تاثیرات بلند  -39

و  1397ن در سلللال مالی اجتماعی که روند تدارکات آ

 تکمیل نگردیده بود و فعال ختم گردیده است 1398

کرد رونللد  عمللل  بود در  ه ب

تدارکاتی پروژه های انکشلللافی 

 کمکی کشور هند 

پروژه ترتیب وبعد ازتاییدی کمیته رهبری  24اسللناد ت نیکی  -40 35

 به جانب سفارت کشورهند ارسال میگردد.

تشللل یی نیللازمنللدی هللای 

 به سطح محلیانکشافی 

36 
پروژه بشمول پروژه های که ازسال قبل باقی  80کار روی ختم  -42

میلیون دالر از بودجه پروژه  15مانده اسللت، و به مصللرف رسللانیدن 

 های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی صورت گرفته است.

ند تطبیق  بهبود و تسلللریع رو

پروژه های انکشللافی به سللطح 

ن مللالی مرکز و والیللات وتللامی

 پروژه ها

37 

 2400پروژه انکشللافی مرکزی و  592چگونگی پیشللرفت از  -43

شدهی مرکزی و والیتی  ستم نظارت و گزار سی پروژه فرعی صریعه 

(CMRS/PMRS)  گرفته و گزارشلات ربعوار آن از نظارت صلورت

طرف سللیسللتم مترکره ترتیب و به مقامات صیصللالح دولت ارایه 

 گردیده است

بهبود و اصلللالحللات در رونللد 

تطبیق و کیفیت کاری چگونگی 

های انکشللللافی  تطبیق پروژه 

 مرکزی و والیتی
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

 52م به تبرنامه آگاهی دهی در مورد سللیسلل 4تدویر  -45 ادامه . . .  38

 صورت گرفته است واحد بودجوی در مرکز

مورد  52 جوی در  بود واحللد 

 سیستم آگاهی حاصل کردند.

39 

 

 

 

تحلیل های اقتصللادی 

 و مالی

 

 

طرح اقتصلللادی والیات  10تحلیل و ارزیابی تعداد  -48

 جهت تش یی وضعیت انکشافی محلی

عیللت  بود وضللل ه ب قویللت و  ت

عه از  جام فاهی  اقتصلللادی و ر

طریق تطبیق طرح اقتصلللادی 

مبتنی بر نیاز های انکشلللافی و 

 اجتماعی 

پروژه و طرح  20تحلیل حسللاسللیت اقتصللادی و مالی  -50 40

 انجام شد.

یل اقت ها و تحل صلللادی پروژه 

 تاثیرات اقتصادی آن باالی مردم

41 
مقرره شللریک سللازی زیربناها در همکاری ادارات صیربط و  -51

اخر نظریات ادارات مربوطه ترتیب و نهایی گردیده و به دسلللت 

 راس ادارات مرتبط قرار گرفته است

بهبود در رونللد تطبیق پروژه 

 های زیربنایی 

یت اق -53 42 یل موثر ته و  6تصلللادی تحل یاف جام  پروژه ان

عیللت  گزارش آن با ادارات زیربنایی شریک گردیده است بود وضللل ه ب قویللت و  ت

عه از  جام فاهی  اقتصلللادی و ر

طریق تطبیق طرح اقتصلللادی 

مبتنی بر نیاز های انکشلللافی و 

 اجتماعی

43 

پروژه بزرگ ملی  4ارزیابی اقتصلللادی پس از تطبیق  -54

عد از تطب یق در هماهنگی و همکاری در مرحله تطبیق/ ب

به  هایی و  ته و گزارش آن ن طه صلللورت گرف ادارات مربو

 مراجع مربوطه شریک گردیده است.

44 
هماهنگی فعالیت های 

موسللسللات غیر دولتی 

 )داخلی و خارجی(

 

 

 

 

 

مؤسسات تکمیل و به  1398گزارش تحلیلی  ساالنه  -55

دسترس شرکا، وجوانب ( جلد آن چاب وب 500تعداد ) 

 صیدخل و متقاضیان قرار گرفت .  
انسللجام امور موسللسللات غیر 

شاف متوازن،  دولتی بمنظور انک

شفافیت و حساب  کاه  فقر و 

سات در  س دهی فعالیت های مو

 کشور

 

  

45 

در هماهنگی مشلللاور   طرح مسلللودده  سللله مقرره -56

وحقوقی وزیر صللاحب   زیر بتاسللی از طرح تعدیل قانون 

 دید : ج

 داخلی وخارجی است دام کارمندان تنظیم امور  مقرره 

 یدولت ریمؤسسات غ

 یدولت ریمؤسسات غ یساختار رهبر تیریمقرره مد 

 یمؤسسات با ادارات سکتور تیفعال یمقرره  هماهنگ 

 اتیو وال
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

46 

 

 ادامه . . . 

 

 

 

 

 

فت  -57 یا هت در مایوی ج ناد ح یب پالن واسللل  80ترت

ها هارم پروژه  له چ ی انکشللللافی میلیون دالر برای مرح

 (HICDPباتاثیرات بلند اجتماعی)

دریافت وجوه مالی برای تطبیق 

پروژه های انکشللافی با تاثیرات 

 بلند اجتماعی

47 

به منظور تجدید سسیتم آنالین پروژه های مؤسسات  -58

های  دومی  از  حد  ماهنگی     وا حد  در ه جه وا و بود

سکتو سیتم گزارش دهی با همکاران مرکز در  س ر طریق 

های هفت گانه در مواقع الزم هکاری همه جانبه صلللورت 

مدیران  با  حد   جام اجراات وا هت ان ته و رهنمود ج کرف

 والیات کشور صورت گرفت است.  34ریاست های اقتصاد 

تاری و  یت سلللاخ یت  رف تقو

اجرایی موسللسللات غیردولتی و 

 شناسای مشکالت و انکعاس ان

مات برای  خد یت  جاد تقو و ای

 قشر آسیب پریرنیازمندان و 

48 
سات ازجلمه تعداد )80تعداد )  -60 س سه 73( مؤ س ( مو

( موسللسلله خارجی ثبت و راجسللتر گردیده 7داخلی و ) 

 است .

49 

همکاری های اقتصادی 

بللا سللللازمللان هللای 

 منطقوی

های  -62 یت  عال مات جهت گزارش از ف جمع آوری معلو

سازمان های  سازی آن با  شریک  صادی و اجتماعی و  اقت

ن المللی مانند ایکو، سلللارر و سلللازمان همکاری های بی

صورت گرفته و گزارش آن از طریق  سالمی   شور های ا ک

چینل دیپلوماتیک به سازمان های مربوطه شریک ساخته 

 شده است

به دسللترس قرار دادن فعالیت های 

اقتصادی و اجتماعی با ساز مان های 

بین المللی و اخر نظریات در اجرای 

یت عال های اقتصلللادی و  بهتر ف

 اجتماعی

50 

 

ب تیللحمللا ط ت  قیاز 

ع تکللار  یارهللایللم ب ا

ف بنللایز تیللشلللفللا  ر

 )کاست(

 

 

 

 

تیم ت نیکی میان اداره تدارکات ملی، ابتکار شفافیت  -64

زیربنا، دیدبان شللفافیت افغانسللتان و اتحادیه شللرکتهای 

سللاختمانی جهت تطبیق اسللتندرد جدید نشللر اطالعات 

 ه است( ایجاد گردیدOC4IDSپروژه های زیربنایی )

تشویق نهاد های تدارکاتی برای 

پروژه هللای  طالعللات  نشلللر ا

 زیربنایی 

51 
کار بر روی تشویق سکتور خصوصی برای اشترار در پروسه  -65

های تدارکاتی و تطبیق پروژه های زیربنایی در همکاری با ادارات 

 مربوطه صورت گرفته است

جلب توجه سلللرمایه گراران جهت 

یله گزاری در پروژه هلای سلللرملا

 زیربنایی

52 

 کوید های پروژه اطالعات نشر پیرامون زیربنا گفتمان -66

 از مقامات حضلللور با زمینه این در دولت اقدامات و 19

 تدارکات اداره ملی، انکشللاف شللرکت عامه، صللحت وزارت

 برگزار مدنی جامعه و خصللوصللی سللکتور پارلمان، ملی،

ولی به شللکل حضللوری تحت برنامه هماهنگی، ا 4.گردید

یان ای ماد م جاد فضللللای اعت

حکومت، سللکتور خصللوصللی و 

جامعه مدنی  برای مشلللارکت 

 بیشتر در توسعه سکتور زیربنا
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

  

 

کنفرانس هماهنگی میان شرکت های ساختمانی  "عنوان 

شکل مجازی از  سه برنامه دیگر به  ستار و  در هوتل کابل ا

( موفقانه برگرار گردید. در تمام این ZOOMطریق زوم )

نان از  برنامه ها در کنار شلللرکتهای سلللاختمانی، مهما

 حکومت و سکتور خصوصی نیز حضور داشتند.

 ادامه . . . 

53 

سه 5بی  از  -67  برای حکومتی مقامات با دادخواهی جل

 تدارکات، اطالعات، نشلللر) زیربنا سلللکتور در اصلللالحات

ار برگز (میگردد سللروی و دیزاین شللامل که پروژه آمادگی

 گردید

هاد های  یت های ن عال افزای  ف

تدارکاتی در نشر اطالعات پروژه 

های زیربنایی و اعمال اصالحات 

بیشتر در پروسه تدارکاتی پروژه 

 های زیربنایی کشور

54 

 

 

 

فیللت و  تقللای  ر ار

اسللت دام بسللت های 

 کمبود

 

عداد  -68 یل  4بت ناوین ص حت ع یت ت قای  رف مه ارت نا بر

 مرکز دایر گردیده است: برای بانوان وزارت در

تدویر برنامه آموزشلللی تحت عنوان قوانین ملی و بین  -1

 المللی جندر 

تدویر برنامه آموزشلللی تحت عنوان قانون منع آزار و  -2

 اصیت زنان و اطفال

 تدویر برنامه آموزشی اصول تحریرات اداری  -3

تدویر برنامه آموزشلللی تحت عنوان ارزش های جندر در 

 قانون کار

رفیت کاری کارکنان باال بردن  

به  مات بهتر و  خد ئه  هت ارا ج

 موقع

55 
عداد  15تدویر  -70 مه آموزشلللی برای ت نا تن  500بر

صللورت  1399کارمندان مرکزی و والیتی طی سللال مالی 

 گرفته است

فیللت کللاری  تن  ر ف بللاال ر

 کارمندان

56 
حه و ایف و  -71 یل و لوای بازنگری تشلللک مل  طرزالع

صی ارزیا صا بی اجراآت و کارمندان بالمقطع طرزالعمل اخت

 و قراردادی تهیه و ترتیب گردیده و قابل تطبیق است

یف و  جرای و للا بود در ا ه ب

سلکی برای  ستفاده کدر های م ا

 بهبود امور

57 

ست دام  تعداد) -72 شامل ردیف )ب، ج، 40ا ست  ( تن ب

صالحات اداری  سقل ا سیون محترم مت د( با همکاری کمی

 ت است دام گردیده استبه سطح مرکز و والیا

 

جلب جرب افراد متعهد با لیاقت و 

تامین شلللفافیت ازطرق پروسللله  

 رقابت آزاد
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 اجراآتتحلیل 

  فعالیت های درحال اجراالف: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
ــدی  فیص

 پیشرفت
 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

 %80 ورتیشرکت برای ارائه خدمات مش 4عقد قرار داد با  1

شرکت خدمات مشورتی  2پروسه تدارکاتی 

شرکت که آماده عقد قرارداد بود  1تکمیل، 

به نسللبت تضللاد در منافع دوباره به اعالن 

شللرکت  1گراشللته شللد و عقد قرار داد با 

خدماتی مشللورتی دیگر که در سللال مالی 

به  1399 عدی  مالی ب به سلللال  یاز نبود  ن

س ضی پرو صرف بع شد و  شته  ه تعویق گرا

 های ابتدایی صورت گرفته است.

2 
پروژه ختم گردیده وباشلللرکت قراردادی عقد 4تدارکات 

 قراردادصورت گرفته است
87.5% 

به نسبت شیوع وگسترش ویروس کرونا،یک 

 سلسله مشکالت ت نیکی،اداری

3 
 / CMRSبرنامه آگاهی دهی در مورد سیستم ) 2تدویر 

PMRS والیت در مرکز 34( به 
80% 

 شلللیوع ویروس کرونا این فعالیتبه علت 

تکمیل نگردید و به سال بعدی انتقال یافته  

 است.

4 
امضلللای ن ستلللین پروتوکل کمیسیون مشللترر 

همکاریهای افتصادی و تجارتی ملیان ج.ا.ا و جمهوری 

 بالروس.

%90 
نه ج.ا.ا مرعی االجرا  کابی تاهنوز از سلللوی 

 نگردیده است.

 45% 3ره گزارش اطمینان دهی شما 5

این فعالیت به دلیل تعویق بودجه از طرف 

سازمان تمویل کننده تکمیل نگردیده است 

 و ادامه دارد.  
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 شده معطل فعالیت های ب: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

1 

تهیه و کار روی  کاسترایژیپالن یک مسوده ابتدایی 

 جراات کاری وزارت نیز جریان داردرره ابازنگری مق

%30 

تهیه و بازنگری مقرره تنظیم اجراات کاری وزارت 

جز از برنامه های بعدی بوده و فعال این وزارت بر 

از برنامه های مهم چون؛ استراتیژی مبنای برخی 

افغانسلللتان مولد، پالیسلللی ملی نفوس واهداف 

در انکشللاف پایدار افغانسللتان که نق  کلیدی را 

راستای تحقق پالیسی ها و برنامه های اقتصادی، 

هداف اسلللتراتیژیک  اجتماعی و فرهنگی دارد، ا

 خوی  را دنبال و اجرا می نماید

تحلیل و ارزیابی تاثیرات پروژه های بزرگ انکشللافی  2

 1398 باالی وضعیت زندگی مردم طی سال
13% 

 

 

مربور ریاست محترم تحلیل های ها  این فعالیت

ی و شریک سازی زیربناها میشود که طی اقتصاد

مالی  طابق پالن  1399ربع اول و دوم سلللال  م

پیشللرفت صللورت گرفته اسللت اما به اسللاس 

وزارت  19/6/1399مورخ  3440پیشنهاد شماره 

صاد تعداد ) ( 50محترم مالیه  و موافقه وزارت اقت

ست مترکره به آن وزارت انتقال نموده  ست ریا ب

 است

3 

اقتصلللادی، مالی و مطالعات امکان نظارت، تحلیل 

سللنجی پروژه های پل سللرخ آلب الی درونته، والیت 

ننگرهار، سلللرر نهر درونته الی موی مبارر والیت 

 ننگر هار صورت گرفته

62% 

پروژه مطالعات  10تحلیل و ارزیابی اقتصادی و مالی  4

 ت نیکی و اقتصادی
50% 

 Work)قیمت گراری طرح ها و پروژه ها به اساس  5

break down structure) 
75% 

ستاورد ها و فعالیت های  6 ساالنه از د ترتیب گزارش 

 شریک سازی زیربناها
50% 

7 

 

 

طرح و پالن تللدویر کنفرانس ملی غیر دولتی بلله 

 1399سلطح کشلور طی شل  ماه اول سلال مالی 

به کمبود بودجه این پالن  ما نظر  یب گردیده، ا ترت

 حول گردیده استم 1400ی سال مالی برا

 

 

 

90% 
جه برا به کمبود بود مالی نظر   1400ی سلللال 

 محول گردیده است
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 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

8 

به  پالن اسلللت دام کار آموزان و معرفی کارمندان 

سللال   برنامه های تحصللیلی تهیه گردیده اما طی 

نظر به شلللیوع مرض کرونا و همزنان  1399مالی 

به برنامه های  ندان این وزارت  کمبود بودجه کارم

نس، ماستری و برنامه های کوتاه مدت خارج از لیسا

 کشور معرفی نگردیده است.

کار آم حال  تا فی ال که  یاد آوریسلللت  بل  وز هم قا

 است دام نگردیده است

 کمبود بودجه و شیوع مرض کرونا 13%

 

  شدهاآغاز نفعالیت های ج: 

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

1 
پروژه هللای جللدیللد بللازنگری و اولویللت بنللدی 

سال مالی  شنهادی انکشافی ادارات مربور برای  پی

 (PEC)در چوکات کمیته ارزیابی پروژه ها  1400

( یا مدیریت سللرمایه گراری پروژه های PIMاز اینکه پروسلله )

عامه به اسللاس پیشللنهادات وزارت محترم مالیه و حکم شللماره 

به آن و 5/2/1398مورخ  346 عالی ریاسلللت ج.ا.ا  قام  زارت م

سپرده شده است، وزارت اقتصاد صرف در ب   های ت نیکی 

 و پروسه پالن گراری با وزارت محترم مالیه همکاری مینماید
شافی های پروژه بندی اولویت و ارزیابی 2  ادارات انک

 1399 مالی سال برای دولتی
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 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 شنهادیپی راه حل های مشکالت عمده

چون میدان وردگ،سرپل،غور،هرات،غزنی  والیاتدرامنیت نبود 

،زابل ،ننگرهار،پکتیا،پکتیکا ،نورسللتان ،کنر،لغمان و بدخشللان 

باعث عدم تطبیق بموقع و حتی وقفه های چند سلللاله در که 

( HICDPتطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی)

کندی در روند مصلللرف  های گردیده که این امر یکی از علل

 کمک های  کشور هندوستان میباشد.  

جهت تطبیق و مصللرف موثر وجوه باید قبل از اولویت بندی و 

پیشنهاد پروژه های پیشنهادی چال  های امنیتی و فرصت ها 

در محل تطبیق مطالعه گردد .تامین امنیت درامرتطبیق پروژه 

بوده که های انکشللافی یکی ازتعهدات ومسللوولیت های دولت 

 .توجه بیشتر نهادهای محترم امنیتی رانیازاست

پروژه های انکشلللافی  عدم هما هنگی درانتقال بودجهدرکل 

اداره  یا به حسللاب وزارت و (HICDPباتاثیرات بلنداجتماعی)

 وجوداشته که باعث تاخیردر   سکتوری مربوطه  دروزارت مالیه

 .تطبیق بموقع این پروژه هاشده است

بل ازوزارت ها و ید ق با کار ادارات سلللکتوری  غاز  پروژه های آ

هماهنگی  خوی  درقسمت انتقال بودجه به حساب خوی  در

اقسلللار  وزارت مالیه اقدام نمایند که باعث تاخیردرپرداخت با

 .وکارپروژه ها نگردد

کار نگ بودن هم مت  ربطیص یادارات بودجو یکمر در قسللل

 .یانکشاف یانمودن اعداد و ارقام برنامه/ پروژه ه کیشر

سالم یمحترم جمهور یرهبر تیحما سمت   یا ستان در ق افغان

 .به سطح کشور  CMRS/PMRS ستمیس قیتطب

عدم شللمولیت وزارت اقتصللاد در پروسلله مراکرات پروژوی و 

 .1399ه های انکشافی سال مالی ژبودجه سازی پرو

یت ها و اجراات ورات اقتصلللاد،  عال باسلللاس مقرره  تنظیم ف

صلی وزارت مراکرات پرو سازی یکی از و ایف ا زوی و بودیجه 

وزارت اقتصاد باید در تمام این روند دخیل  "اقتصاد میباشد، بنا

 گردد.
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 به شمول انتقالی 1400برنامه های عمده پالن شده برای سال مالی 

 1400عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی شماره

 یل و تعدیل مقرره تنظیم فعالیت های وزارت اقتصادبازنگری تشک 1

 ساله وزارت اقتصاد 5ترتیب پالن استراتیژیک  2

 نهایی سازی پالیسی ملی نفوس و ترتیب پالن عمل برای پنج سال آینده 3

 1400انکشاف و تجدید چشم انداز  اقتصادی و اجتماعی  والیت برای سال  4

 1400قتصادی و اجتماعی سکتور  مربوطه طی سال انکشاف و تجدید چشم انداز  ا 5

6 
تحلیل اقتصادی سیر رشد اقتصادی و عاید سرانه در کشور جهت شناسائی عوامل تاثیرگرار بر رشد اقتصادی و افزای  

 عاید سرانه و ارایه آن به مراجع مربوطه بمنظور ات اص تصامیم الزم

7 
ونا و پسا صلح در سطح والیت  در مطابقت با تحلیل های اقتصادی و طرح رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی پسا کر

 چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان

 1399تحلیل نق  بانک های خصوصی در ایجاد کار در افغانستان طی سال  8

 1400ترتیب پروفایل تحلیلی )شاخی های( بازار کار افغانستان طی سال  9

10 
م سکتوری تحلیل های اقتصادی افعانستان و شناسایی عو امل فقر، عدم رشد اقتصادی تحلیل وضیعت شاخی های مه

 به سطح والیت

 نهایی سازی استراتیژی افغانستان مولد و ترتیب نقشه راه برای تطبیق آن 11

 تحلیل عواید و مصارف دولت  12

 ی افغانستانرهبری و هماهنگی روند ترتیب استراتیژی مالی برای تحلیل های اقتصاد 13

14 
جهت ارایه آن به سازمان های 1399تهیه گزارش تحلیلی چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور طی سال مالی 

 بین المللی )ایکو، سارر، ملل متحد و همکاری های اقتصادی و توسعوی(

 ترتیب رهنمود همکاری های اقتصادی منطقوی با سازمانهای منطقوی و بین المللی   15

 تدوین پالیسی  جلوگیری از پول شویی و تمویل ترورزم  درب   موسسات غیردولتی 16

 1400گان و موسسات( برای سال  ترتیب پالن تطبیقی نقشه راه ) هماهنگی میان حکومت ، تمویل کننده 17

 طی مراحل تقنینی تعدیل قانون موسسات غیر دولتی 18
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 1400عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی شماره

 عالی ریاست ج.ا.ا  پیگری از احکام، فرامین، هدیات مقام 19

 پیگیری از مصوبات ج.ا.ا که و یفه مستقیم به وزارت اقتصاد سپرده میشود 20

 تفتی  امور مالی و حسابی ریاست های اقتصاد والیات   21

22 
سابی، اداری و واحد هماهنگی )  شری ،مالی و ح ست های  انجو ها، منابع ب سابی و اداری ،  ریا سی امور مالی، ح برر

HICDP ) 

 دیجیتل سازی پروفایل های والیتی 23

24 
ترتیب رهنمود کاری جهت تحلیل وضللیعت انکشللاف اقتصللادی و اجتماعی والیات بادرنظرداشللت شللاخی های مهم 

 (A-SDGsسکتوری تحلیل های اقتصادی افغانستان)

 ایجاد یک مکانیزم کارا و موثرتحلیل و بررسی ساختارهای کمیته های انکشافی و نحوه اجراات شان در سطح والیات و  25

26 
وترتیب پالن انکشللافی مبتنی بر  1400تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصللادی پروژه های شللامل سللند بودجه انکشللافی 

 1401اولویت های اقتصادی و اجتماعی والیت 

 بررسی  رفیت ها و تش یی اولویت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی  سکتور های مربور 26

28 
ثبیت و اولویت بندی فعالیت های انکشافی، اقتصادی  و اجتماعی نظر به امکانات مالی و سرمایه گراری در روشنی با ت

 اولویت های ملی.

 ایجاد طرزالعمل ارزیابی و تحلیل پالنها، پالیسی و استراتیژی های سکتور ها و ادارات بودجوی 29

 (UNDPانستان )مشرور به کمک مالی تهیه مبایل پلیکیشن تحلیل های اقتصادی افغ 30

 تحلیل چگونگی میزان پیشرفت شاخی های اقتصادی و اجتماعی سکتورهای بودجوی 31

 تحلیل موثریت اقتصادی و اجتماعی فعالیت های سکتور مربوطه به گونه مقایسوی طی سه سال اخیر 32

33 
(  سکتور های  ASDGsتحلیل های اقتصادی)تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخی های اقتصادی و شاخی های مربور 

 مربوطه

 تحلیل وضع تجارت خارجی  34

 تحلیل قیم ) مواد خوراکی و غیر خوراکی ( 35

36 
پروژه موسسات غیر دولتی  2تحلیل و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی دو برنامه سکتور زراعت و انکشاف دهات و ارزیابی 

 در سکتور زراعت و انکشاف دهات
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 1400عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی شماره

 والیت افغانستان  34تحلیل اقتصادی و اجتماعی مرحله سوم برنامه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در  37

 1400تحلیل چگونگی تطبیق برنامه های ارتقای  رفیت ادارات دولتی طی سال  38

 (GIZتحلیل و ارزیابی تاثیرات اقتصادی دو برنامه ملی  به همکاری مالی اداره ) 39

40 
صول  ضرورت برای ح سنج  مقدار منابع  ستان ) صادی افغان رهبری و هماهنگی روند قمیت گراری تحلیل های اقت

 های تحلیل های اقتصادی درکشور(تارگیت

 والیت کشور 17ترتیب پروپوزل پروژه  های انکشافی برای  41

42 
سطح وال شبرد تدارکات پروژه های مرحله چهارم در  یات و تغیرات در رهنمود تطبیق این پروژه ها ترتیب میکانیزم پی

 مطابق به قانون تدارکات افغانستان 

43 
طی مراحل فیصله ها، تعقیب و تایید پروتوکول ن ستین کمیته مشترر  همکاری های  اقتصادی  و تجارتی میان ج . 

 ا.ا  و جمهوری بالروس.

44 
شا ضای تفاهمنامه میان ج.ا.ا و بیناد انک شافی در والیات ترتیب و ام فی اغا خان در مورد تطبیق پروژه های کوچک انک

 )بدخشان، ت ار، قندز، بغالن، سمنگان و بلخ(.

 مین اجالس شورای پالنگراری  منطقه یی ایکو. 31جمع آوری  گزارشات از تحقق  تصامیم  و فیصله های  45

46 
ساالنه  ش  1399ترتیب گزارش  ر آن  به منظور  چکونگی تحقق از پیشرفت تطبیق مؤسسات غیردولتی  و انعکاس و ن

 نقشه راه 

 نظارت و بررسی سازمانی موسسات  47

 برای جوابگوی مورد نیاز CMRS/PMRSتوسعه و پایداری سیستم  48

 (PMRSاتصال تمام واحدهای بودجوی در سطح والیات به سیستم ) 49

 ی انکشافیطرزالعمل نظارت و ارزیابی برنامه ها و پروژه ها 50

 (Field Monitoring and Reporting( برای نظارت و گزارش دهی ساحوی )Appتهیه و تطبیق اپلیکشن ) 51

52 
ایجاد میکانیزم  تطبیقی جهت نهادینه سللازی سللیسللتم نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از فعالیت های اقتصللادی و 

 اجتماعی کشور

 روژه های انکشافی )مرکز و والیات(نظارت ت نیکی ازجریان چگونگی تطبیق پ 53

 نظارت و ارزیابی فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح والیات 54
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 1400عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی شماره

 تحلیل و ضعیت جندر در سطح مرکز و والیات   55

 تهیه وترتیب طرح ارتقای  رفیت و توانمند سازی زنان شاغل وزارت اقتصاد  56

 های آمریت جندرتهیه وترتیب تعلیمات نامه فعالیت  56

 ترتیب تعلیمات نامه مدیریت منابع بشری  برای وزارت اقتصاد 58

59 
تهیه مکانیزم تدویر برنامه های آموزشی آنالین برای والیات و رهنمود  چگونگی نیازسنجی آموزشی در سطح مرکز  و 

 الیات

 والیتی  جلد دفتر سوانح کارکنان مرکزی و 500الکترونیکی سازی  60

 اعمار ساختمان ریاست اقتصاد والیت ننگرهار  61

 ( در سطح مرکز جهت صخیره و تبادل اسناد رسمی وزارتFile Server/Data Storage Systemایجاد سیستم ) 62

63 
سطح  ستفاده از لوازم و اجناس تکنالوژی معلوماتی در  ضه خدمات و ترتیب رهنمود طرز ا ترتیب رهنمود نظارت از عر

 اتمرکز و والی

 ترتیب تعلیمات نامه ریاست اداری 64

 بررسی، تحلیل و تطبیق بودجه عادی و انکشافی وزارت   65

 بررسی ، تحلیل و جمع آوری عواید وزارت  66

67 
نظارت و کنترول از کاری های انجام شلللده  امور مالی دیپارتمنت ها ) مرکز و والیات ( و کنترول تادیات حواله های 

 قطعی مطابق ضرورت ها  معاشات و مصرف

 ترتیب رهنمود مدیریت مالی و حسابی   68
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 ضمایم

 ) به افغانی(1399: عواید  سال مالی (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی شده 

 به افغانی

عواید خالص بدست آمده به 

 افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

   4،000،000 ارات دولتیجواز اد 1

 )چهار میلیون افغانی(

2،655،652  

)دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار 

 و ششصد و پنجاه و دو افغانی(

0 34% 

2 
جریمه ها )مجازات( اش اص انفرادی 

 و ش صیت های حقوقی

669،254  

)ششصد و شصت و نه هزار و دو صد 

 و پنجاه و چهار افغانی(

61،646  

یک هزار و ششصد و چهل و )شصت و 

 ش  افغانی(

0  91% 

3 
بازپرداخت معاشات و مصارفات سال 

 گرشته

1،000،000   

(افغانی )یک میلیون  

7،861  

 )هفت هزار و هشت صد و شصت و یک افغانی(
0  99% 

 مجموع عواید به افغانی

5،669،254  

)پنج میلیون و ششصد و شصت 

و نه هزار و دوصد و پنجاه و 

 چهار افغانی(

2،725،159 

) دو میلیون و هفتصد و بیست و 

پنج هزار و یکصد و پنجاه و نه 

 افغانی (

0  52% 
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   1399مالی بودجه عادی و انکشافی سال ؛ (2ضمیمه شماره )

 ون افغانییبودجه به میل

 ئیدزجه انکشافی بعد از تبود بودجه عادی بعد از تنقیص وزارت اقتصاد 1399مجموع بودجه منظور شده عادی و انکشافی سال مالی 

 545,453,508 296,288,277 841,741,785 به رقم

 به کلمات

  

و چهل و یک  و چهل و یک میلیون هفتصد تصدهش

 و پنج  افغانی . و هشتاد هزار و هفت صد

 

دو صد و نود و ش  میلیون و دو صد و هشتاد و 

  هزار و دو صد و هفتاد و هفت افغانی. هشت

پنج میلیون و چهار صد و پنجاه پنجصد و چهل و 

 و سه هزار و پنجصد و هشت افغانی

 به مبلغ و فیصد  1399 مصرف بودجه به اساس سال مال

 مصرف بودجه
 مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

 به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

 287,364,873 به رقم

97%  

314,119,857 

58%  

 به کلمات
و شصت و  و سه صد ونیلیهفت مو  و هشتاد دوصد 

 .یو سه افغان و هفتاد چهر هزار و هشت صد

صدو نزده  کیو  ونیلیسه صدو چهارده  م

   .یهزارو  هشت صدو پنجاه و هفت  افغان
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 :؛ تشکیل  وزارت / اداره(3ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد نمایندگی 

ارجی های خ  

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست های 

2و 1مرکزی بست   

تعداد 

 معینیت ها

 

 0 0 0 34 0 22 2 
تشکیل 

1398 

 0 0 0 34 0 19 2 
 تشکیل

1399 
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 بخش کارکنان مرکزی

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

1399 

و   مامورین

 استادان
 مرکزیکارکنان  مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

 

 کارکنان نمایندگی های خارجی

 مجموع

 

رتب و سیستم کارکنان شامل 

 معاش

 مجموع

 

اصل 

 تشکیل
660 357 0 1017 

 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی احیر مامور نظامی اجیر استاد /مامور

377 
 

163 0 283 194 0 0 0 0 442 418 
540 477 0 860 

 موجود

  نظامی اجیر مامور  نظامی اجیر مامور  نظامی اجیر مامور زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
  والیات

487 80 302 34 0 0 789 114 

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

237 75 126 28 0 0 466 250 5 176 6 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 340 102 408 10 860 
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 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 یاننظام اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

میدان  13 0 0 1 5 0 7 بامیان 15 0 0 0 6 0 9 کابل

 وردر
4 0 5 0 0 0 9 

 13 0 0 0 5 0 8 پکتیا 14 0 0 0 4 0 10 ت ار 15 0 0 0 6 1 8 بلخ

 12 0 0 0 5 0 7 پنجشیر 15 0 0 0 5 0 10 جوزجان 13 0 0 0 5 0 8 کندهار

 11 0 0 0 6 0 5 سرپل 13 0 0 0 5 0 8 کاپیسا 14 0 0 0 5 3 6 هرات

 11 0 0 0 6 0 5 بادغیس 12 0 0 0 5 0 7 پکتیکا 15 0 0 0 6 0 9 ننگرهار

 12 0 0 0 6 0 6 ارزگان 14 0 0 0 6 0 8 خوست 15 0 0 1 5 0 9 کندز

 12 0 0 0 6 0 6 زابل 12 0 0 0 6 0 6 کنر 14 0 0 1 4 0 9 بغالن

 12 0 0 1 4 0 7 دایکندی 12 0 0 1 5 0 6 نیمروز 14 0 0 0 6 1 7 بدخشان

 12 0 0 0 5 0 7 فاریاب 15 0 0 0 6 0 9 هلمند 14 0 0 0 5 0 9 لوگر

 9 0 0 0 2 0 7 نورستان 11 0 0 0 6 0 5 فراه 14 0 0 0 6 0 8 غزنی

 13 0 0 0 5 0 8 سمنگان 14 0 0 0 5 0 9 پروان
 

 12 0 0 1 5 0 6 غور 11 0 0 0 5 0 6 لغمان

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 11 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 426 مردان 0 0 6 176 5 250
 


