ضمیمه شماره ( )1طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی
یالن کار سال مالی (  1400ریاست عمومی طرح وتوحید )
از تاریخ 1399 /9/ 30الی 1400 /10 / 1
وزارت اقتصاد
جدی

دلو

حوت

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

دیجیتل سالازی پروفایالل هالای والیتالی و
نهایی سازی چفال انالداز هالای اقتصالادی
سکتور ها ( چاپ و نفر آن)

سنبله

ترتیب یک سند رهنمالودی بالرای تقویالت
روند گزارد دهی شاخص های سالکتوری
و تحلیالالل هالالای اقتصالالادی بالاله مقامالالات
ذیصالح دولت

میزان

انکفالالاف سیسالالت نظالالارت از پالالرواه هالالای
انکفافی به منظور موثریالت و پایدارشالدن
سرمایه گذاری دولتی

عقرب

ترتیب رهنمود های کالاری بالرای ریاسالت
های اقتصاد والیالات باله منظالور انکفالاف
متالالوازن والیالالات و گالالزارد دهالالی هالالای
مستمر انکفافی

قوس

اهداف اساسی پالن کاری
ترتیب پالالن اسالتراتیژیک  5سالاله بالرای
وزارت اقتصاد با رهنمودی های تطبیقی و
برنامه کاری آن

شاخص ها

جدول زمانی

نتایج متوقعه
بهبالالالالود در عملکالالالالرد
فعالیت های اقتصادی

هماهنگی جلسات و جمع آوری معلومات
تهیه مسوده و اخذ نظریات
نهایی سازی یک رهنمود و یک پالن  5ساله استراتیژیک

بهبود در اجراات و بهتر
شدن انکفاف متوازن

هماهگی با ریاست های سکتور وو الیتی
بازنگری
تهیه وترتیب تعداد  3رهنمود کاری

بهبالالالالود در سیسالالالالت
نظارت و گالزارد دهالی
پرواه ها

مطالعه رهنمود ها
جمع آوری معلومات مورد نیاز
تهیه وترتیب یک رهنمودی نظارتی و ( )4چک لست ساحوی

بهبود در رونالد گالزارد
دهالالی شالالاخص هالالای
اقتصادی

مطالعه اسناد مربوط به شاخص ها
بازنگری فارمت های گزارد دهی
تهیه وتریب یک سند رهنمودی و تعداد  4گزارد از شاخص ها

بهبود در تصالمی گیالر
ها و برنامه ریالزی هالای
دولتی

هماهنگی جلسات
آماده گی جهت اغاز فعالیت
دیجیتل سازی  34پروفایل و تعداد  8سند چف انداز

ترتیب فارمت رهنمود ی وتحلیالل پالالن

 -ببهبود فعالیت هالای

تهیه وترتیب رهنمود برای پالن کاری وزارت
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کاری و تو حید پالالن هالای کالاری واحالد
سال مالی  1400وزارت اقتصاد
ترتیب رهنمود و ساختار مفخص گزارد
دهی برای ریاست های سکتوری و تحلیل
ربعوار وضعیت پرواه های انکفافی دولت
طی سال مالی 1400
ترتیب رهنمالود مفالخص گالزارد دهالی
برای ریاست های مرکزی و تحلیل ربعالوار
میالالزان اجالالراات کالالاری طالالی سالالال مالالالی
1400وزارت اقتصاد
ترتیب فارمالت رهنمالودی بالرای ریاسالت
هالالای سالالکتوری جهالالت شناسالالایی پالالرواه
های بزرگ ملی و کمک در تحلیالل هالای
اقتصادی
ترتیالالب پروسالالیجر کالالاری اسالالتندرد بالالرای
پیگالالری ویالالایو مصالالوبات کابینالاله .ا.ا در
سطح وزارت و گزارد دهی مسالتمر از آن
به مقامات

توحید پالن واحد کاری وزارت اقتصاد برای سال سال 1400

وزارت مطالالالابال پالالالالن
کاری ،

ترتیب یک رهنمود

 بهبالالالود درشالالال افیتوحسالالابدهی از طریالالال
انعکالالاس فعالیالالت هالالای
انکفافی،

طی مراحل ،اخذ منظوری و ارسال آن به مراجع ذیصالح

ترتیب یک ساختار مفخص گزارد دهی
ترتیب تعداد  4گزارد ربعوار پرواه های انکفافی دولت

 بهبود در روند گزارددهالالی اجالالراات کالالاری
وزارت .

ترتیب یک رهنمود گزارد دهی
تقویت روند گزارد دهی اجراات کاری  18ریاست مرکزی
تهیه ترتیب تعداد  4گزارد ربعوار پرواه های انکفافی دولت

بهبالالالود در شناسالالالایی
پرواه های بزرگ ملی ،

ترتیب یک فارمت برای شناسایی پرواه های بزرگ ملی
شریک سازی رهنمود جهت ابراز نظر به سکتور ها
نهایی سازی و ارسال آن به ریاست های سکتوری

ترتیب گزارد تعداد  4گزارد تحقال مصوبات کابینه طور ربعوار

 اطمینان از تطبیالال وتحقالالال ویالالایو سالال رده
شده مقامالات ذیصالالح
دولت،

تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصالادی پالرواه
های شامل سالند بودجاله انکفالافی سالال
مالی  1400به اساس تقسالیمات والیتالی
به ت کیک والیات.

تهیه و ترتیب یک گزارد تحلیلی از موثریت اقتصادی پرواه های
شامل سند بودجه انکفافی سال مالی 1400

بهبود و تطبیالال پالنالی
های انکفافی والیتی

تحلیالالل اقتصالالادی پالنگالالذاری انکفالالافی
والیتی برای سال مالی  ،1401حصول و
بررسی  34پالن انکفافی والیتی PDPs

تهیه یک گزارد تحلیلی

شناسایی نیازمند هالای
انکفافی والیات

تحلیالالل پیفالالرفت کالالار شالالاخص هالالای
انکفافی (اقتصادی و اجتماعی) طی سالال
شمسی 1399

تهیه یک گزارد تحلیلی از پیفرفت کار شاخص های انکفافی

بهبالالالالود در وضالالالالعیت
تطبیال و گزارد دهالی
شاخص ها

ترتیب یک پروسیجر کاری برای ویایو مصوبات .ا.ا
پیگیری تعداد  10ویایو مصوبات کابینه .ا.ا
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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
اقتصادی سکتور زراعت
و انکفاف دهات

تحلیل مقایسوی سند بودجاله سالال مالالی
 1400با سال های قبل

تهیه یک گزارد تحلیلی

شناسایی وضعیت عواید
و مصارف دولت

حصول پالن های نظارتی (سالاالنه ،ربعالوار
و ماهوار) ریاست های اقتصاد والیت

حصول  34پالن نظارتی ریاست های اقتصاد والیات

نظارت و بهبود کی یالت
کار پرواه ها

حصول فورمه های نظارتی از پالرواه هالای
انکفافی از ریاست های اقتصاد والیات

حصول  1200فورمه نظارتی از ریاست های اقتصاد والیات

تحلیل ارزیابی فورم های نظارتی و ارایاله
فید بک به ریاست های اقتصاد والیات به

تحلیل و ارزیابی فورم های نظارتی وارائه  200فیدبک به ریاست

آگالالالالاهی از اجالالالالراات
نظارتی والیات و بهبالود
روند نظارتی

ترتیب  4گالزارد نظالارتی ربعالوار و یالک
گزارد نظارتی ساالنه

تهیه  5گزارد تحلیلی

آگالالالالاهی مقامالالالالات از
اجراات نظارتی

نظارت ساحوی از پرواه های انکفافی
 15والیت

نظارت ساحوی به تعداد  120نظارت در  15والیت کفور

بهبود کی یت پرواه ها

انکفاف و تجدید چف انداز اقتصالادی و
اجتمالالاعی سالالکتور مربوطالاله طالالی سالالال
1400
نهایی سازی استراتیژی افغانستان مولالد و
ترتیب پالن تطبیقی آن

تعداد  7سند چف انداز

بهبود در تریب پالن ها
و پالیسی ها

تعداد یک سند

ایجالالاد سالالهولت بالالرای
متفبثین داخلی

تحلیالالل موثریالالت اقتصالالادی و اجتمالالاعی
فعالیالالت هالالای سالالکتور مربوطالاله بالاله گونالاله
مقایسوی طی سه سال اخیر

تعداد یک گزارد تحلیلی

ارایالاله یالالک تصالالویر از
وضالالعیت پالالرواه هالالای
انکفافی

بررسی یرفیت ها و تفخیص اولویت های
انکفاف اقتصادی و اجتماعی

تعدادگزارد  6سکتور

بهبالالالود در شناسالالالایی
اولویت ها
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تحلیل و ارزیابی پیفالرفت شالاخص هالای
اقتصادی ( ) ASDGsسکتور ها

تعدادگزارد  6سکتور

بهبالالالود در تطبیالالالال و
پیفرفت شاخص ها

تثبیالالت و اولویالالت بنالالدی فعالیالالت هالالای
انکفافی ،اقتصادی و اجتماعی در روشنی
با اولویت های ملی.

تعداد  250پرواه والیتی

حصالالالول اطمینالالالان از
اولویت های انکفافی

رشد سریع تولیدات داخلی ،تعویض اقالالم
عمده وارداتی و ایجاد زنجیره ارزد

نهائی سازی استراتیژی افغانستان مولد

بهبالالالالود در وضالالالالعیت
انکفالالالاف اقتصالالالادی و
اجماعی کفور

ترتیب نقفه راه برای تطبیال استراتیژی افغانستان مولد
تحلیل و دریافت چالش ها و راه حالل هالا
جهت بهبود وضعیت اقتصادی کفور

بهبود در تحلیالل هالای
اقتصادی و اجتماعی

تهیه گزارد از تحلیل وضعیت تجارت در کفور
تحلیل قی مواد خورکی و غیر خوراکی
تحلیل عواید و مصارف دولت و تحلیل سیاست های پولی

تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصالادی پالرواه
های شامل سند بودجاله انکفالافی 1400
و ترتیب پالن انکفافی والیات

یک گزارد و یک پالن

شناسایی اولویالت هالای
انکفافی والیت

انکفاف و تجدید چف انداز اقتصادی و
اجتماعی والیت برای سال مالی 1400

یک سند چف انداز

بهبود در وضعیت پالن
ها و پالیسی ها

طرح رشد و انکفاف اقتصادی و اجتماعی
پسا کرونا و پسا صلح در سطح والیالت در
مطابقت A-SDGs- ANPDF

یک طرح اقتصادی

بهبود و رشد اقتصادی

تحلیالالل وضالالعیت شالالاخص هالالای مهالال
سالالکتوری  A-SDGsو شناسالالایی عوامالالل
فقر ،عدم رشد اقتصادی به سطح والیت

یک گزارد تحلیلی

بهبود در تصالمی گیالر
های دولالت در سالکتور
اقتصاد

نظارت و ارزیابی فعالیت های انکفاف
اقتصادی و اجتماعی در سطح والیات

تعداد  4گزارد تحلیلی

حصالالالول اطمینالالالان از
تطبیال پرواه ها

حکومتداری خوب و مبارزه علیه فساد اداری برای مامورین ردیو (ب):

4

ضمیمه شماره ( )1طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی
در صورتیکه در هر یکی از بخش های ذیل بیش از یک هدف وجود داشته باشد ،سطر جدید اضافه گردد.
 -1تحقال اهداف و پالن هالای اسالتراتیژی
ملی و مدیریت مؤثر و مثمالر برناماله هالا و
پرواه های انکفافی مربوطه

نظارت از روند تطبیال تعداد(  ) 4شاخص تثبیت شده( منابع
بفری ،مالی ،تدارکات و انجو ها )

بهبالالالالود در عملکالالالالرد
حکومت داری خالوب و
مبارزه با فساد اداری

 -2ارایالاله معلومالالات بالاله موقالالع بالاله ادارات
دولتالالالی ،جامعالالاله مالالالدنی ،رسالالالانه هالالالا و
شهروندان با در نظرداشت قانون دسترسی
به اطالعات و پالیسی اداره مربوطه

شریک سازی کار کرد ها و سایر فعالیت های انکفافی تعداد ()10
گزارد به مراجع مختلو.

بهبالالالود و احتالالالرام بالالاله
ارزد هالالای اجتمالالاعی
جامعه

 -3رعایت و حصالول اطمینالان از تطبیالال
قالالانون اجالالراآت اداری ،قالالانون منالالع آزار و
اذیت زنان و اط ال و مقالرره طالرز ساللو
در ساحه کاری مربوطه

حصول اطمینان از تطبیال یکسان قوانین در ساحه کاری ریاست
مربوطه

بهبود در تطبیال قوانین

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