
بهبود در روند اجراات کاری مبتنی بر نتایج%25%25%25%1399/10/0525کمیسیون مستقل اصطالحات اداری و خدمات ملکیکمیته موظف1399/10/11400/9/30 مقررهبشری، تخنیکی و مالیبازنگری تشکیل و تعدیل مقرره تنظیم فعالیت های وزارت اقتصاد مقرره11

بهبود اجراات عملکر د ها%0%40%45%1399/10/0515وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30استراتیژی// ساله وزارت اقتصاد5ترتیب پالن استراتیژیک یک سند2

سند نهایی پالیسی و پالن عمل آن۳
نهایی سازی پالیسی ملی نفوس و ترتیب پالن عمل برای پنج سال 

آینده
%35%25%25%1399/10/0515وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30یک پالیسی و پالن عمل//

پالیسی برای مدیریت نفوس مطابق به شرایط اقتصادی کشور ترتیب 

میگردد

یک سند4
انکشاف و تجدید چشم انداز  اقتصادی و اجتماعی  والیت برای سال 

1400
ریاست اقتصاد والیات1399/10/11400/9/30چشم انداز اقتصادی//

واحد های دومی وزارت ها وادارات دولتی در سطح 

والیات
ارایه یک تصویر واضح از وضعیت سکتور ها در سطح والیات کشور1399/10/0525%25%25%25%

 سند چشم اندار۷ 5
انکشاف و تجدید چشم انداز   اقتصادی و اجتماعی سکتور  مربوطه 

1400طی سال 
//

ترتیب  چشم انداز   اقتصادی و 

اجتماعی
چشم انداز   اقتصادی و اجتماعی ترتیب گردید%50%1399/10/0550وزارت ها و  ادارات سکتوری(پنج ریاست سکتوری)ریاست های سکتوری 1399/10/11400/9/30

یک گزارش۶

تحلیل اقتصادی سیر رشد اقتصادی و عاید سرانه در کشور جهت 

شناسائی عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و افزایش عاید سرانه و 

ارایه آن به مراجع مربوطه بمنظور اتخاذ تصامیم الزم

شناسائی عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و افزایش عاید سرانه%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

یک طرح7

طرح رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی پسا کرونا و پسا صلح در 

سطح والیت  در مطابقت با تحلیل های اقتصادی و چهارچوب ملی 

صلح و انکشاف افغانستان
ریاست اقتصاد والیات1399/10/11400/9/30طرح اقتصادی//

واحد های دومی وزارت ها وادارات دولتی در سطح 

والیات
تامین رشد اقتصادی والیت1399/10/0515%15%40%30%

گزارش81
تحلیل نقش بانک های خصوصی در ایجاد کار در افغانستان طی 

۱۳۹۹سال 
%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات ذیربطریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

دریافت ارقام مشخص در مورد اشتغالزایی بانک های خصوصی با در 

سن، درجه تحصیل، تابعیت، معاش، نوعیت : نظرداشت معلومات مانند

و ارایه آن به منظور طرح و تدوین پالیسی ها ....... شغل، نوعیت قرارداد

مورد نیاز

پروفایل۹1
بازار کار افغانستان طی سال  (شاخص های)ترتیب پروفایل تحلیلی 

۱۴۰۰
%50%1399/10/0550وزارت ها و ادارات ذیربطریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری۱۴۰۰1399/10/11400/9/30پروفایل کار //

در مورد بازار کار افغانستان، منطقه و  (Update)ارایه معلومات بروز 

جهان به منظور تدوین پالیسی ها و طرح های مشخص

یک گزارش10
تحلیل وضیعت شاخص های مهم سکتوری تحلیل های اقتصادی 

افعانستان و شناسایی عو امل فقر، عدم رشد اقتصادی به سطح والیت
ریاست اقتصاد والیات1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

واحد های دومی وزارت ها وادارات دولتی در سطح 

والیات
بهبود در عملکرد های تصمیم گیری ها در سرمایه گذاری ها1399/10/0525%25%25%25%

یک سند11
نهایی سازی استراتیژی افغانستان مولد و ترتیب نقشه راه برای 

تطبیق آن
ایجاد سهولت برای متشبثین داخلی%0%30%50%1399/10/0520وزارت ها و ادارات سکتوریریاست مالی و تجارت1399/10/11400/9/30استراتیژی//

تثبیت چشمه های عایداتی%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات سکتوریریاست مالی و تجارت1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//تحلیل عواید و مصارف دولت گزارش۱۲2

یک سند13
رهبری و هماهنگی روند ترتیب استراتیژی مالی برای تحلیل های 

اقتصادی افغانستان
شناسایی منابع مالی برای حصول تحلیل های اقتصادی افغانستان%50%1399/10/050050وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30استراتیژی تمویل//

یک گزارش14

تهیه گزارش تحلیلی چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور 

جهت ارایه آن به سازمان های بین المللی 1399طی سال مالی 

(ایکو، سارک، ملل متحد و همکاری های اقتصادی و توسعوی)
%50%1399/10/0550وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

شریک سازی نتیجه پیشرفت های اقتصادی و نیازمندی های سرمایه 

گزاری بیشتر با شرکای انکشافی

 پالن5رهنمود و ۱۵
 ترتیب رهنمود همکاری های اقتصادی منطقوی با سازمانهای 

منطقوی و بین المللی
//

رهنمود و پالن تعقیب فعالیت 

سازمان ها
هماهنگی بهتر در روند همکاری های اقتصادی منطقوی وبین المللی%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات  و واحد های دومی شان در سطح والیاتریاست انکشاف منطقوی1399/10/11400/9/30

جلوگیری از سواستفاده از منابع16
تدوین پالیسی  جلوگیری از پول شویی و تمویل ترورزم  دربخش 

موسسات غیردولتی
%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات دولتی و موسسات غیر دولتیریاست انسجام  فعالیت های موسسات غیردولتی1399/10/11400/9/30مسوده پالیسی//

جلوگیری از موارد پول شوی و تمویل ترورزم و ایجاد پالیسی های 

مشخص توسط موسسات

17

تقویت هماهنگی، ایجاد بستر 

حمایتی، قانون مند شدن فعالیت 

های موسسات و فراهم اوری تسهیالت

هماهنگی میان حکومت ، تمویل  )ترتیب پالن تطبیقی نقشه راه 

1400برای سال  (کنندهگان و موسسات
نحوه فعالیت ها یه اساس  اهداف و مقاصد نقشه راه%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات دولتی و موسسات غیر دولتیریاست انسجام  فعالیت های موسسات غیردولتی1399/10/11400/9/30ترتیب گزاش//

۱۸
 چارچوب قانونی به منظور تنظیم 

فعالیت های موسسات
تعدیل قانون موسسات غیردولتی%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات دولتی و موسسات غیر دولتیریاست انسجام  فعالیت های موسسات غیردولتی1399/10/11400/9/30قانون موسسات غیردولتیطی مراحل تقنینی تعدیل قانون موسسات غیر دولتی

تطبیق احکام و فرامین%25%25%25%1399/10/0525شعبات مرکزی والیتی و ادارات ذیربطریاست دفتر مقام وزارت1399/10/11400/9/30گزارش احکام و فرامین//ا.ا.پیگری از احکام، فرامین، هدیات مقام عالی ریاست جتعداد احکام و فرامین19

تعداد مصوبات20
ا که وظیفه مستقیم به وزارت اقتصاد سپرده .ا.پیگیری از مصوبات ج

میشود
ا به وزارت اقتصاد.ا.تحقق وظایف سپرده شده کابینه ج%25%25%25%1399/10/0525شعبات مرکزی والیتی و ادارات ذیربطریاست دفتر مقام وزارت1399/10/11400/9/30گزارش مصوبات//

تامین  شفایت، حسابدهی و بهبود اجراات کاری%25%25%25%1399/10/0525ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارتریاست تفتیش  داخلی1399/10/11400/9/30گزارش های بررسی//تفتیش امور مالی و حسابی ریاست های اقتصاد والیات واحد دومی وزارت۲۱20

 گزارش224
بررسی امور مالی، حسابی و اداری ،  ریاست های  انجو ها، منابع 

( HICDP )بشری ،مالی و حسابی، اداری و واحد هماهنگی 
تامین  شفایت، حسابدهی و بهبود اجراات کاری%25%25%25%1399/10/0525ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارتریاست تفتیش  داخلی1399/10/11400/9/30گزارش//

%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30پروفایل های دیجتلی//دیجیتل سازی پروفایل های والیتییک سیستم23
تسهیل دسترسی به معلومات در مورد والیات و انعکاس پیشرفت ها از 

طریق سیستم آنالین

یک سند۲۴

ترتیب رهنمود کاری جهت تحلیل وضیعت انکشاف اقتصادی و 

اجتماعی والیات بادرنظرداشت شاخص های مهم سکتوری تحلیل 

(A-SDGs)های اقتصادی افغانستان
%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30رهنمود//

معیاری سازی روند تحلیل های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح 

والیات

یک سند25
تحلیل و بررسی ساختارهای کمیته های انکشافی و نحوه اجراات 

شان در سطح والیات و ایجاد یک مکانیزم کارا و موثر
معیاری سازی کارکرد های کمیته های انکشافی%0%50%50%1399/10/050وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30میکانیزم//

دو سند26

تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصادی پروژه های شامل سند بودجه 

 وترتیب پالن انکشافی مبتنی بر اولویت های 1400انکشافی 

1401اقتصادی و اجتماعی والیت 

ریاست اقتصاد والیات1399/10/11400/9/30یک گزارش یک پالن//
واحد های دومی وزارت ها وادارات دولتی در سطح 

والیات
شناسائی اولویت های انکشافی والیت1399/10/0525%45%30%0%

 سکتور۶گزارش ۲۷
بررسی ظرفیت ها و تشخیص اولویت های انکشاف اقتصادی و 

اجتماعی  سکتور های مربوط
//

گزارش بررسی ظرفیت ها و 

تشخیص اولویت های انکشاف 

اقتصادی و اجتماعی

1399/10/11400/9/30
تعلیم و تربیه، صنایع و مواصالت، خدمات )ریاست های سکتوری 

(اجتماعی و زراعت و انکشاف دهات
%0%100%0%1399/10/050وزارت ها و  ادارات سکتوری

ظرفیت ها و تشخیص اولویت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی برسی 

شد

پروژه والیتی (250)28
تثبیت و اولویت بندی فعالیت های انکشافی، اقتصادی  و اجتماعی 

.نظر به امکانات مالی و سرمایه گذاری در روشنی با اولویت های ملی
ریاست سکتور خدمات اجتماعی1399/10/11400/9/30پروژه والیتی (250)//

امنیت، مصئونیت  )وزارت ها و ادارات سکتوری 

اجتماعی و حکومت داری و حاکمیت قانون و حقوق 

(بشر 

.حصول اطمینان از همسویی پروژه های انکشافی با اولویت های ملی1399/10/0525%25%25%25%

 طرزالعمل291
ایجاد طرزالعمل ارزیابی و تحلیل پالنها، پالیسی و استراتیژی های 

سکتور ها و ادارات بودجوی
بهبود در روند ارزیابی پالیسی ها و پالنها%0%0%50%1399/10/0550وزارت ها و ادارات سکتوریریاست صنایع و مواصالت1399/10/11400/9/30طرزالعمل//

اصالحات ساختاری و 

بهبود اجراات اداری

تقویت سیستم 

پالنگذاری و تحلیل 

های اقتصادی

وم
 س

ع
رب

رم
ها

 چ
ع

رب

انسجام و هماهنگی 

فعالیت های انکشاف 

اقتصادی و اجتماعی

ANPDF -II  

ASDGs

تنظیم و مدیریت امور 

مربوط به موسسات غیر 

دولتی

ول
ع ا

رب

وم
 د

ع
رب

 وزارت اقتصاد 1400پالن کاری مبتنی بر نتایج سال مالی 

ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف

( Target)
تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده نتایج متوقعهمسوول اجراتاریخ ختم

پالیسی و  استراتیژی اقتصادی، نظارت و  ارزیابی: برنامه اول

اولویت های مشترک

1تشریح اولویت 

اصالحات ساختاری و 

بهبود اجراات اداری

تقویت سیستم 

پالنگذاری و تحلیل 

های اقتصادی



وم
 س

ع
رب

رم
ها

 چ
ع

رب

ول
ع ا

رب

وم
 د

ع
رب

 وزارت اقتصاد 1400پالن کاری مبتنی بر نتایج سال مالی 

ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف

( Target)
تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده نتایج متوقعهمسوول اجراتاریخ ختم

۳۰
استفاده از تکنالوژی معلوماتی در 

پایدار.ا.مورد ا

مشروط به )تهیه مبایل پلیکیشن تحلیل های اقتصادی افغانستان 

(UNDPکمک مالی 
آگاهی دهی و دریافت نظر مردم در مورد تحلیل های اقتصادی افغانستان%30%30%20%1399/10/0520وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30یک اپلیکیشن//

تقویت سیستم 

پالنگذاری و تحلیل 

های اقتصادی



وم
 س

ع
رب

رم
ها

 چ
ع

رب

ول
ع ا

رب

وم
 د

ع
رب

 وزارت اقتصاد 1400پالن کاری مبتنی بر نتایج سال مالی 

ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف

( Target)
تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده نتایج متوقعهمسوول اجراتاریخ ختم

یک گزارش31
تحلیل چگونگی میزان پیشرفت شاخص های اقتصادی و اجتماعی 

سکتورهای بودجوی
انعکاس پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی بشکل آمار و ارقام%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

 سکتور32۶
تحلیل موثریت اقتصادی و اجتماعی فعالیت های سکتور مربوطه به 

گونه مقایسوی طی سه سال اخیر
//

گزارش تحلیل موثریت اقتصادی و 

اجتماعی فعالیت های سکتور 

مربوطه

1399/10/11400/9/30
تعلیم و تربیه، صنایع و مواصالت، خدمات )ریاست های سکتوری 

(اجتماعی و زراعت و انکشاف دهات
موثریت اقتصادی و اجتماعی فعالیت های سکتور مربوطه%0%0%100%1399/10/050وزارت ها و  ادارات سکتوری

 سکتور۶گزارش ۳۳
تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخص های اقتصادی و شاخص های 

سکتور های مربوطه  ( ASDGs)مربوط تحلیل های اقتصادی
//

گزراش تحلیلی از تطبیق 

وپیشرفت شاخص ها
1399/10/11400/9/30

تعلیم و تربیه، صنایع و مواصالت، خدمات )ریاست های سکتوری 

(اجتماعی و زراعت و انکشاف دهات
تطبیق وپیشرفت شاخص ها ارزیابی گردید%0%0%50%1399/10/0550وزارت ها و  ادارات سکتوری

دریافت پالش ها و ارایه راه حل ها%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات سکتوریریاست مالی و تجارت1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//تحلیل وضع تجارت خارجی گزارش344

دریافت پالش ها و ارایه راه حل ها%50%50%0%1399/10/050وزارت ها و ادارات سکتوریریاست مالی و تجارت1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//(مواد خوراکی و غیر خوراکی  )تحلیل قیم یک گزارش35

 گزارش۳۶4

تحلیل و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی دو برنامه سکتور زراعت و 

 پروژه موسسات غیر دولتی در سکتور 2انکشاف دهات و ارزیابی 

زراعت و انکشاف دهات

تثبیت موثریت و مثمریت برنامه ها و پروژه ها%35%35%30%1399/10/050وزارت زراعت و انکشاف دهاتریاست زراعت و انکشاف دهات1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلیبشری، تخنیکی و مالی

یک گزارش تحلیلی37
تحلیل اقتصادی و اجتماعی مرحله سوم برنامه پروژه های انکشافی با 

 والیت افغانستان34تاثیرات بلند اجتماعی در 
رفع نواقص وبهبود روند تطبیق پروژه ها%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات  و واحد های دومی شان در سطح والیاتریاست انکشاف منطقوی1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

گزارش381
تحلیل چگونگی تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت ادارات دولتی طی 

۱۴۰۰سال 
%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات ذیربطریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی//

دریافت چگونگی تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت وزارت ها و ادارات 

دولتی و مقایسه آن با پالن های استرتیژیک مربوط با درنظرداشت بودجه 

به مصرف رسیده و زمان برنامه ها

دو گزارش۳۹
تحلیل و ارزیابی تاثیرات اقتصادی دو برنامه ملی  به همکاری مالی 

(GIZ)اداره 
دریافت موثریت و خال ها در دو برنامه ملی%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30گزارش ارزیابی//

تعین میزان هزینه مورد نیاز40

رهبری و هماهنگی روند قمیت گذاری تحلیل های اقتصادی 

سنجش مقدار منابع ضرورت برای حصول تارگیت های )افغانستان 

(تحلیل های اقتصادی درکشور
%35%35%20%1399/10/0510وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30یک سند//

منابع مورد ضرورت برای حصول تارگیت های  تحلیل های اقتصادی 

.سنجش و تعین میگردد

// والیت کشور17ترتیب پروپوزل پروژه  های انکشافی برای  پروژه17پروپوزل 41
پروپوزل و اسناد تخنیکی پروژه 

های پیشنهادی
دریافت منابع جهت تمویل پروژه ها%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات  و واحد های دومی شان در سطح والیاتریاست انکشاف منطقوی1399/10/11400/9/30

یک میکانیزم تدارکات۴۲

ترتیب میکانیزم پیشبرد تدارکات پروژه های مرحله چهارم در سطح 

والیات و تغیرات در رهنمود تطبیق این پروژه ها مطابق به قانون 

تدارکات افغانستان
رفع نواقص وبهبود روند تدارکاتی%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات  و واحد های دومی شان در سطح والیاتریاست انکشاف منطقوی1399/10/11400/9/30میکانیزم تدارکات پروژه ها//

431

طی مراحل فیصله ها، تعقیب و تایید پروتوکول نخستین کمیته 

ا  و جمهوری .ا. مشترک  همکاری های  اقتصادی  و تجارتی میان ج 

.بالروس

%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوریریاست ارتباط خارجه1399/10/11400/9/30گزارش تحلیلی   //

ایجاد کمیسیون های بین الحکومتی و امضای موافتنامه ها و پروتوکول  

های اقتصادی، تجارتی، و فرهنگی اجتماعی میان کشور های متحابه 

.میگردد

441

ا و بیناد انکشافی اغا خان در .ا.ترتیب و امضای تفاهمنامه میان ج

بدخشان، تخار، )مورد تطبیق پروژه های کوچک انکشافی در والیات 

.(قندز، بغالن، سمنگان و بلخ
%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوریریاست ارتباط خارجه1399/10/11400/9/30پروتوکول ها و موافقتنامه ها//

ایجاد کمیسیون های بین الحکومتی و امضای موافتنامه ها و پروتوکول  

های اقتصادی، تجارتی، و فرهنگی اجتماعی میان کشور های متحابه 

.میگردد

۴۵1
 مین 31جمع آوری  گزارشات از تحقق  تصامیم  و فیصله های 

.اجالس شورای پالنگذاری  منطقه یی ایکو
.پرداخت حق العضویت افغانستان به ایکو و کولمبو پالن%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوریریاست ارتباط خارجه1399/10/11400/9/30جمع آوری گزارش   //

46
بازتاب دست اورد ها و فعالیت 

موسسات غیردولتی

  مؤسسات غیردولتی  و انعکاس و نشر 1399 ترتیب گزارش ساالنه

آن  به منظور  چکونگی تحقق از پیشرفت تطبیق نقشه راه
%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات دولتی و موسسات غیر دولتیریاست انسجام  فعالیت های موسسات غیردولتی1399/10/11400/9/30چاپ گزارش تحلیلی//

شفافیت در فعالیت مؤسسات در مطابقت به شاخص های انکشاف 

اقتصادی کشور صورت گیرد

47

تقویت ظرفیت ساختاری و اجرایی 

موسسات غیردولتی و شناسای 

مشکالت و انکعاس ان

%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات دولتی و موسسات غیر دولتیریاست انسجام  فعالیت های موسسات غیردولتی1399/10/11400/9/30 موسسه داخلی وخارجی100//نظارت و بررسی سازمانی موسسات
تقویت ظرفیت ساختاری و اجرایی موسسات غیردولتی و شناسای 

مشکالت و انکعاس ان

بهبود  در روند نظارت و گزارش دهی پروژه های انکشافی%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30سیستم نظارت و گزارش دهی// برای جوابگوی مورد نیازCMRS/PMRSتوسعه و پایداری سیستم دو سیستم۴۸

دسترسی مرکز و والیات به سیستم گزارش دهی انالین%30%30%30%1399/10/0510وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30 اکونت730//(PMRS)اتصال تمام واحدهای بودجوی در سطح والیات به سیستم  والیت و مرکز34اتصال 49

 ایجاد یک ساختار  حقوقی نظارت و ارزیابی%50%20%20%1399/10/0510وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30طرزالعمل//طرزالعمل نظارت و ارزیابی برنامه ها و پروژه های انکشافییک سند50

۵۱
استفاده از تکنالوژی معلوماتی در 

بخش نظارت و ارزیابی

برای نظارت و گزارش دهی ساحوی  (App)تهیه و تطبیق اپلیکشن 

(F ield Monitoring and Reporting)
سهولت و دسترس آسان به سیستم گزارش دهی%35%35%20%1399/10/0510وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی پالیسی نظارت مبتنی بر نتایج1399/10/11400/9/30یک اپلیکیشن//

یک سند52
ایجاد میکانیزم  تطبیقی جهت نهادینه سازی سیستم نظارت، 

ارزیابی و گزارش دهی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور
معیاری سازی پروسه نظارت و ارزیابی%50%1399/10/05۰۰50وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/11400/9/30میکانیزم//

 گزارش534
مرکز )نظارت تخنیکی ازجریان چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی 

(و والیات
بهبود و بلند بردن کیفیت کاری پروژه ها و رفع نواقص%25%25%25%1399/10/0525وزارت ها وادارات مرتبط به فعالیت هاریاست عمومی طرح و توحید1399/10/21400/9/31گزارش نظارتی//

 گزارش۵۴۴
نظارت و ارزیابی فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح 

والیات
ریاست اقتصاد والیات1399/10/11400/9/30گزارش نظارت//

واحد های دومی وزارت ها وادارات دولتی در سطح 

والیات
1399/10/0525%25%25%25%

حصول اطمنان از تطبیق بموقع و با کیفیت پروژه های انکشافی در سطح 

والیات

تقویت سیستم 

پالنگذاری و تحلیل 

های اقتصادی

انسجام و هماهنگی 

فعالیت های انکشاف 

اقتصادی و اجتماعی

ANPDF -II  

ASDGs

تنظیم و مدیریت امور 

مربوط به موسسات غیر 

دولتی

نظارت و ارزیابی پروژه 

ها و برنامه های 

انکشافی
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 وزارت اقتصاد 1400پالن کاری مبتنی بر نتایج سال مالی 
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ش

هدف اصلی
مقدار هدف

( Target)
تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده نتایج متوقعهمسوول اجراتاریخ ختم

 افزایش حضور زنان در ساختار وزارت اقتصاد%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525گزارشبشری، تخنیکی و مالی تحلیل و ضعیت جندر در سطح مرکز و والیات گزارش۵۵1

طرح۵۶1
تهیه وترتیب طرح ارتقای ظرفیت و توانمند سازی زنان شاغل وزارت 

اقتصاد
بلند بردن ظرفیت  کاری زنان%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525طرح//

تشخیص و بهبود فعالبت های مرتبط به جندر%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525تعلیمات نامه//تهیه وترتیب تعلیمات نامه فعالیت های آمریت جندر سند۵۷1

بهبود روند کاری منابع بشری%50%30%1399/10/11400/9/301399/10/0520تعلیمات نامه//ترتیب تعلیمات نامه مدیریت منابع بشری  برای وزارت اقتصادیک سند۵۸

یک سند۵۹
تهیه مکانیزم تدویر برنامه های آموزشی آنالین برای والیات و 

رهنمود  چگونگی نیازسنجی آموزشی در سطح مرکز  و الیات
تسریع و بهبود روند ارتقایع ظرفیت کارمندان والیتی%100%0%0%1399/10/11400/9/301399/10/050مکانیزم//

مصونیت دفاتر سوانح کارمندان%0%50%30%1399/10/11400/9/301399/10/0520جلد// جلد دفتر سوانح کارکنان مرکزی ووالیتی500الکترونیکی سازی ۶۰500

مهیا ساختن محیط مناسب کاری%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525عقدقرارداد و تطبیق//اعمار ساختمان ریاست اقتصاد والیت ننگرهارپروژه۶۱1

سیستم۶۲1
در  (File Server/Data Storage System)ایجاد سیستم 

سطح مرکز جهت ذخیره و تبادل اسناد رسمی وزارت
ایجاد سهولت در کارهای خدماتی%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525سیستم//

 سند۶۳2
ترتیب رهنمود نظارت از عرضه خدمات و ترتیب رهنمود طرز 

استفاده از لوازم و اجناس تکنالوژی معلوماتی در سطح مرکز و والیات
ایجاد سهولت در کارهای خدماتی%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525رهنمود//

ایجاد سهولت برای کارمندان%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525تعلیمات نامه//ترتیب تعلیمات نامه ریاست اداریسند۶۴

(عادی و انکشافی  )مصرف موثر بودجه %25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525بودجه//بررسی، تحلیل و تطبیق بودجه عادی و انکشافی وزارتیک تحلیل۶۵

تحقق تارگیت عواید%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525عواید//بررسی ، تحلیل و جمع آوری عواید وزارتیک تحلیل۶۶

گزارش۶۷

 )نظارت و کنترول از کاری های انجام شده  امور مالی دیپارتمنت ها 

و کنترول تادیات حواله های معاشات و مصرف  (مرکز و والیات 

قطعی مطابق ضرورت ها
تحقق پالن بوجودی%25%25%30%1399/10/11400/9/301399/10/0520مالی//

تسهیل روند کاری%25%25%25%1399/10/11400/9/301399/10/0525یک سند رهنمودی// ترتیب رهنمود مدیریت مالی و حسابیرهنمود۶۸

بودجه عادی

322,472,619 
  

بودجه عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبیقمبلغفیصدی پالن شدۀ تطبییقمبلغ

%58,500,00015%64,494,52420  ربع اول
 

%97,500,00025%96,741,78630  ربع دوم

%117,000,00030%80,618,15525  ربع سوم

%117,000,00030%80,618,15525  ربع چهارم

%390,000,000100%322,472,619100  مجموع

ترتیب کننده

(

ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارت ریاست مالی وحسابی

خدمات مالی و مدیریتی: برنامه دوم

2تشریح اولویت 

712,472,619390,000,000

اصالحات ساختاری و 

بهبود اجراات اداری

وزارت امور زنانآمریت محترم جندر

ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارتریاست منابع بشری

ریاست های مرکزی و واحد های دومی وزارت ریاست اداری

 

ربع
بودجه انکشافی

تایید کننده

بودجه انکشافی

تمام صفحات پالن از چانب ریاست محترم دفتر وزارت مهر شود: نوت
اداره/آمر اعطای درجه اول وزارت)محل امضا         (محمد طاهر روزی سرپرست ریاست عمومی طرح و توحید  )نام و موقف وظیفوی 

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2
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