
لکیطرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات م (1ضمیمه شماره )      

   1 
 

  (ریاست عمومی طرح وتوحید   1400سال مالی )  الن کاری

 1400  /10/  1ی ال  1399 /9/ 30از تاریخ

                                                                            اقتصاد وزارت

 ها شاخص اهداف اساسی پالن کاری
  جدول زمانی
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 یسالاله بالرا 5 کیژیپالالن اسالترات بیترت 

و  یقیتطب یها یوزارت اقتصاد با رهنمود

 آن یبرنامه کار

بهبالالالالود در عملکالالالالرد               هماهنگی جلسات و جمع آوری معلومات

 فعالیت های اقتصادی
             تهیه مسوده و اخذ نظریات

             کیژیساله استرات 5پالن  کیرهنمود و  کی ی سازی نهای

 اسالتیر یبالرا یکالار یرهنمود ها بیترت

باله منظالور انکفالاف  اتیالاقتصاد وال یها

 یهالالا یو گالالزارد دهالال اتیالالمتالالوازن وال

 یمستمر انکفاف

بهبود در اجراات و بهتر              هماهگی با ریاست های سکتور وو الیتی

 زنشدن انکفاف متوا
             بازنگری

             یرهنمود کار 3تعداد تهیه وترتیب 

 ینظالالارت از پالالرواه هالالا سالالت یانکفالالاف س

 دارشالدنیو پا تیالبه منظور موثر یانکفاف

 یدولت یگذار هیسرما

بهبالالالالود در سیسالالالالت               مطالعه رهنمود ها

نظارت و گالزارد دهالی 

 پرواه ها
             نیازجمع آوری معلومات مورد 

             ی( چک لست  ساحو4و ) ینظارت یرهنمود کتهیه وترتیب ی

 تیالتقو یبالرا یسند رهنمالود کی بیترت

 یسالکتور یشاخص ها یروند گزارد ده

بالاله مقامالالات   یاقتصالالاد یهالالا لیالالو تحل

 دولت صالحیذ

بهبود در رونالد گالزارد              مطالعه اسناد مربوط به شاخص ها

شالالاخص هالالای دهالالی 

 اقتصادی
             بازنگری فارمت های گزارد دهی

             گزارد از شاخص ها 4و تعداد   یسند رهنمود کتهیه وتریب ی

و  یتالیوال یهالا لیالپروفا یسالاز تلیجید

 یاقتصالاد یچفال  انالداز هالا یساز یینها

 سکتور ها ) چاپ و نفر آن(

 

 

 

 

در تصالمی  گیالر  بهبود             هماهنگی جلسات

ها و برنامه ریالزی هالای 

 دولتی
             آماده گی جهت اغاز فعالیت

 سند چف  انداز 8و تعداد  لیپروفا 34 یساز تلیجید

 
 

            

 برای پالن کاری وزارتود تهیه وترتیب رهنمترتیب فارمت رهنمود ی  وتحلیالل پالالن 
            

ببهبود فعالیت هالای   -
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کاری و تو حید پالالن هالای کالاری واحالد 

 وزارت اقتصاد 1400سال مالی 

 1400توحید پالن واحد کاری وزارت اقتصاد برای سال سال 
            

وزارت مطالالالابال پالالالالن 

 کاری ،
 طی مراحل، اخذ منظوری و ارسال آن به مراجع ذیصالح

            
ترتیب رهنمود و ساختار مفخص گزارد 

است های سکتوری و تحلیل دهی برای ری

ربعوار  وضعیت پرواه های انکفافی دولت 

 1400طی سال مالی 

هبالالالود درشالالال افیت ب -             ترتیب یک رهنمود

وحسالالابدهی از طریالالال 

انعکالالاس فعالیالالت هالالای 

 انکفافی،

             یک ساختار مفخص گزارد دهی ترتیب

             فی دولتگزارد ربعوار پرواه های انکفا 4ترتیب تعداد 

ترتیب رهنمالود  مفالخص گالزارد دهالی 

برای ریاست های مرکزی و تحلیل ربعالوار 

میالالزان اجالالراات کالالاری طالالی سالالال مالالالی 

 وزارت اقتصاد  1400

 ترتیب یک رهنمود گزارد دهی
            

هبود در روند گزارد ب -

دهالالی اجالالراات کالالاری 

 وزارت .
 ریاست مرکزی 18 تقویت روند  گزارد دهی  اجراات کاری

            

 گزارد ربعوار پرواه های انکفافی دولت 4تهیه ترتیب تعداد 
            

ترتیب فارمالت  رهنمالودی بالرای ریاسالت 

هالالای سالالکتوری  جهالالت شناسالالایی پالالرواه 

های بزرگ ملی و کمک در تحلیالل هالای 

 اقتصادی

 فارمت برای شناسایی پرواه های بزرگ ملی ترتیب یک
            

بهبالالالود در شناسالالالایی 

 پرواه های بزرگ ملی ،
 شریک سازی رهنمود جهت ابراز نظر به سکتور ها

            
 نهایی سازی و ارسال آن به ریاست های سکتوری

            

ترتیالالب پروسالالیجر کالالاری اسالالتندرد بالالرای 

پیگالالری ویالالایو مصالالوبات کابینالاله  .ا.ا در 

آن  سطح وزارت و گزارد دهی مسالتمر از

 به مقامات

طمینان از تطبیالال و ا -             ترتیب یک پروسیجر کاری برای ویایو مصوبات  .ا.ا

تحقالالال ویالالایو سالال رده 

شده مقامالات ذیصالالح 

 دولت،

             ویایو مصوبات کابینه  .ا.ا 10پیگیری تعداد 

             ارگزارد تحقال مصوبات کابینه طور ربعو  4ترتیب گزارد تعداد 

تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصالادی پالرواه 

های شامل سالند بودجاله انکفالافی سالال 

به اساس تقسالیمات والیتالی  1400مالی 

 به ت کیک والیات.  

ای تهیه و ترتیب یک گزارد تحلیلی از موثریت اقتصادی پرواه ه

 1400شامل سند بودجه انکفافی سال مالی 

 

 

            

بهبود و تطبیالال پالنالی 

 های انکفافی والیتی

تحلیالالل اقتصالالادی پالنگالالذاری انکفالالافی 

،  حصول و 1401والیتی برای سال مالی 

 PDPsپالن انکفافی والیتی  34بررسی 

 تهیه یک گزارد تحلیلی

 

 

 

            

شناسایی نیازمند هالای 

 والیاتانکفافی 

تحلیالالل پیفالالرفت کالالار شالالاخص هالالای 

انکفافی )اقتصادی و اجتماعی( طی سالال 

 1399سی شم

 تهیه یک گزارد تحلیلی از پیفرفت کار شاخص های انکفافی

            

بهبالالالالود در وضالالالالعیت 

تطبیال و گزارد دهالی 

 شاخص ها
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مطالعه و تحلیل اقتصادی منابع و یرفیت 

های بالالقوه موجالود در سالکتور زراعالت و 

 انکفاف دهات 

 تهیه یک گزارد تحلیلی 

            

شناسایی یرفیت هالای 

 ی سکتور زراعتاقتصاد

 و انکفاف دهات 

تحلیل مقایسوی سند بودجاله سالال مالالی 

 با سال های قبل  1400

 گزارد تحلیلی  یک تهیه

            

شناسایی وضعیت عواید 

 و مصارف دولت

حصول پالن های نظارتی )سالاالنه، ربعالوار 

 و  ماهوار( ریاست های اقتصاد والیت

 پالن نظارتی ریاست های اقتصاد والیات 34حصول 
            

بهبود کی یالت  نظارت و

 کار پرواه ها

حصول فورمه های نظارتی از پالرواه هالای 

 انکفافی از ریاست های اقتصاد والیات

 فورمه نظارتی از ریاست های اقتصاد والیات 1200حصول 

            

آگالالالالاهی از اجالالالالراات 

بالود نظارتی والیات و به

 روند نظارتی
 تحلیل  ارزیابی  فورم های نظارتی و ارایاله

 فید بک به ریاست های اقتصاد والیات به

 استفیدبک به ری 200تحلیل و ارزیابی فورم های نظارتی وارائه 
            

گالزارد نظالارتی ربعالوار و یالک  4ترتیب 

 گزارد نظارتی ساالنه

 گزارد تحلیلی 5تهیه 

             

ی مقامالالالالات از آگالالالالاه

 اجراات نظارتی

نظارت ساحوی از پرواه های انکفافی  

 والیت 15

 والیت کفور 15نظارت در  120نظارت ساحوی به تعداد 

            

 هبود کی یت پرواه هاب

و  یچف  انداز   اقتصالاد دیانکفاف و تجد

سالالال  یسالالکتور  مربوطالاله طالال یاجتمالالاع

1400 

 سند چف  انداز 7تعداد 

            

بهبود در تریب پالن ها 

 و پالیسی ها

افغانستان مولالد و  یژیاسترات یساز یینها

 آن یقیپالن تطب بیترت

 تعداد یک سند

            

ایجالالاد سالالهولت بالالرای 

 متفبثین داخلی

 یو اجتمالالاع یاقتصالالاد تیالالموثر لیالالتحل

سالالکتور مربوطالاله بالاله گونالاله  یهالالا تیالالفعال

 ریسه سال اخ یط یسویمقا

 یلیتعداد یک گزارد تحل

            

ارایالاله یالالک تصالالویر از 

وضالالعیت پالالرواه هالالای 

 انکفافی

 یها تیاولو صیها و تفخ تییرف یررسب

   یو اجتماع یانکفاف اقتصاد

 سکتور 6تعدادگزارد 

            
بهبالالالود در شناسالالالایی 

 اولویت ها
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 یشالاخص هالا فالرفتیپ یابیو ارز لیتحل

 (  سکتور ها  ASDGs) یاقتصاد

 رسکتو 6تعدادگزارد 

            

بهبالالالود در تطبیالالالال و 

 پیفرفت شاخص ها

 یهالالا تیالالفعال یبنالالد تیالالو اولو تیالالتثب

 یدر روشن یو اجتماع  یاقتصاد ،یانکفاف

 .یمل یها تیبا اولو

 پرواه والیتی 250تعداد 

            

حصالالالول اطمینالالالان از 

 اولویت های انکفافی 

رشد سریع تولیدات داخلی، تعویض اقالالم 

 ایجاد زنجیره ارزد عمده وارداتی و

 نهائی سازی استراتیژی افغانستان مولد

 
            

بهبالالالالود در وضالالالالعیت 

انکفالالالاف اقتصالالالادی و 

 ترتیب نقفه راه برای تطبیال استراتیژی افغانستان مولد اجماعی کفور

 
            

دریافت چالش ها و راه حالل هالا و تحلیل 

 جهت بهبود وضعیت اقتصادی کفور

بهبود در تحلیالل هالای              ز تحلیل وضعیت تجارت در کفورتهیه گزارد ا

             تحلیل قی  مواد خورکی و غیر خوراکی اقتصادی و اجتماعی

             تحلیل عواید و مصارف دولت و تحلیل سیاست های پولی

تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصالادی پالرواه 

  1400های شامل سند بودجاله انکفالافی 

 والیاتو ترتیب پالن انکفافی 

 یک گزارد و یک پالن

            

شناسایی اولویالت هالای 

 انکفافی والیت

انکفاف و تجدید چف  انداز اقتصادی و 

 1400اجتماعی والیت برای سال مالی 

 یک سند چف  انداز

            

بهبود در وضعیت پالن 

 هاها و پالیسی 

اجتماعی  طرح رشد و انکفاف اقتصادی و

پسا کرونا و پسا صلح در سطح والیالت در 

 A-SDGs- ANPDFمطابقت 

 یک طرح اقتصادی

            

 رشد اقتصادی بهبود و 

تحلیالالل  وضالالعیت شالالاخص هالالای مهالال  

و شناسالالایی عوامالالل  A-SDGsسالالکتوری 

 فقر، عدم رشد اقتصادی به سطح والیت

 یک گزارد تحلیلی

            

بهبود در تصالمی  گیالر 

دولالت در سالکتور های 

 اقتصاد

نظارت و ارزیابی فعالیت های انکفاف 

 اقتصادی و اجتماعی در سطح والیات 

 گزارد تحلیلی 4تعداد 

            

حصالالالول اطمینالالالان از 

 تطبیال پرواه ها 

  حکومتداری خوب و مبارزه علیه فساد اداری برای مامورین ردیو )ب(:
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 ش از یک  هدف وجود داشته باشد، سطر جدید اضافه گردد.در صورتیکه در هر یکی از بخش های ذیل بی

تحقال اهداف و پالن هالای اسالتراتیژی  -1

ملی و مدیریت مؤثر و مثمالر برناماله هالا و 

 پرواه های انکفافی مربوطه

( شاخص تثبیت شده) منابع  4نظارت از روند تطبیال تعداد) 

 بفری، مالی، تدارکات و انجو ها (
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

بهبالالالالود در عملکالالالالرد 

حکومت داری خالوب و 

 مبارزه با فساد اداری

ات بالاله موقالالع بالاله ادارات ارایالاله معلومالال -2 

دولتالالالی، جامعالالاله مالالالدنی، رسالالالانه هالالالا و 

شهروندان با در نظرداشت قانون دسترسی 

 به اطالعات و پالیسی اداره مربوطه

( 10شریک سازی کار کرد ها و سایر فعالیت های انکفافی تعداد )

 به مراجع مختلو.گزارد 
            

بهبالالالود و احتالالالرام بالالاله 

ارزد هالالای اجتمالالاعی 

 جامعه

ل اطمینالان از تطبیالال رعایت و حصالو -3

قالالانون اجالالراآت اداری، قالالانون منالالع آزار و 

اذیت زنان و اط ال و مقالرره طالرز ساللو  

 در ساحه کاری مربوطه

ریاست  حصول اطمینان از تطبیال یکسان قوانین در ساحه کاری

 مربوطه
            

 بهبود در تطبیال قوانین

 ( ورق ترتیب و صحت است.  5اداره در قید )   قرار شرح فوق پالن هذا در مطابقت به استراتیژی و پالن منظور شده وزارت/

 امضاء:                                 1400/  10/   1تاریخ:       عمومی طرح و توحیدرئیس عنوان بست:    "روزی"محمد طاهر ترتیب کننده:   

 امضاء:                            1400  /10 /1  تاریخ    معنیت مسلکی معین وارسی کننده  عنوان بست:    "سرود"محمد نبی منظور کننده:  

 

 

 

 

 


