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 پس منظر

سکتورعمده زیربنا )  (8) یت های اقتصادی و اجتماعیریاست صنایع و مواصالت در چوکات وزارت اقتصاد، مسولیت پیشبرد فعال

پترولیم، فوایدعامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت، دافغانستان برشنا شرکت، اداره مستقل  آب، معادن و انرژی و
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و مکلفیت های کاری همیشه نظرداشت انجام موثر مسئولیت ها  در ( را به عهده دارد. باافغانستان اداره خط آهنو  هوانوردی ملکی

سکتور را مطالعه تحلیل و  8سعی و تالش نموده تا مطابق پالن گذاری و گزارشدهی مبتنی برنتایج وضعیت پروژه های انکشافی 

ارزیابی همه جانبه  نموده و عندالموقع گزارش از پیشرفت فزیکی و مصارف پروژه های انکشافی را ترتیب و بمقامات ذیصالح ارایه 

 ماید.مین

  گزارشخالصه 

را ( فعالیت  2ن ) آ( فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ  6مجموعاً )  1399سال مالی  در ریاست صنایع و مواصالت

 شده است.نز ( فعالیت آغا 2به تعداد )  ( پالن تحت کار و 2، ) یل نمودهتکم

 %( رسیده است.51به ) تریاست صنایع و مواصالفیصدی پیشرفت تمام فعالیت های  اوسط

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده
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 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف
 (Targetمقدار هدف )

  در سال
 مطابق پالن فیصدی پیشرفت فعالیت عمدهعنوان 

نظارت و گزارش دهی از چگونگی 

پروژه ها و ب نامه های انکشافی 

سکتور های مربوطه به  1399سال 

 CMRSصورت ربعوار به اساس 

 گزارش ربعوار 4

 قیتطب یچگونگاز ربعوار  تحلیلی بطور  گزارش بیترت و هیته

 دولت یانکشاف یپروژه ها
100٪ 

 ٪100 درج معلومات و نظارت از سیستم گزارش دهی مرکزی 

 های پروژه ارزیابی و تحلیل

 های شاخص اساس به انکشافی

 & Output) نتیجه و محصول

Outcome Indicators)  به 

 انکشافی سکتورهای تفکیک

 یشاخص اقتصاد 30

 یو اخذ موافقه واحدها یانکشاف یشاخص ها یساز ینها

 شرفتیسکتور ها جهت حصول پ کیبه تفک نهیدر زم یجوبود

 ٪30 یاقتصاد تیوضع لیکار و تحل

 گزارش 1
محاصل  یبر مبنا یاقتصاد تیوضع لیگزارش تحل بیترت

 ٪0 صالحیآن به مقامات ذ هیشاخص ها، و ارا

اقتصادی دو سکتور ریاست  تحلیل

صنایع و مواصالت ) که ظرفیت 

عد های تولیدی داخلی آن مسا

 باشد(

گزارش 2  

گـزارش آن و ارایـه آن بـه  هیـهـر سـکتور، ته یتحلیل اقتصاد

 مقامات ذیصالح
40٪  
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

  نتایج فعالیت های تکمیل شده فعالیت ها )عرصه( طبقه بندی شماره

1 
گزارش دهی از چگونگی پروژه ها و ب نظارت و 

سکتور های  1399نامه های انکشافی سال 

 CMRSمربوطه به صورت ربعوار به اساس 

 تحلیلی بطور  گزارش بیترت و هیته

 یپروژه ها قیتطب یچگونگاز ربعوار 

تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی  دولت یانکشاف

  وزارتخانه ها و ادارات سکتوری
لومات و نظارت از سیستم درج مع

 گزارش دهی مرکزی 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت 

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

1 
 های شاخص اساس به انکشافی های پروژه ارزیابی و تحلیل

 به  (Output & Outcome Indicators) نتیجه و محصول

 انکشافی سکتورهای تفکیک
 

 

 
چشم انداز سکتوری و یک چشم انداز سکتور  8تهیه و ترتیب 

  زیربنا
 

 
ت امامقگزارش آن و ارایه آن به  هیهر سکتور، ته یتحلیل اقتصاد

  ذیصالح
 

 شده معطل فعالیت های ب: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 معطل شدن فعالیتدالیل 

ارزیابی اقتصادی دو پروژه سکتور 

گزارش 2 صنایع و مواصالت ٪0 مقامات ذیصالحو ارایه آن به  گزارش هیته   

ترتیب چشم انداز اقتصادی و 

 اجتماعی سکتور صنابع و مواصالت

 یسکتور 8

یمعمو 1  

ر چشم انداز سکتوری و یک چشم انداز سکتو 8تهیه و ترتیب 

 زیربنا
40٪  

(12)   ها مجموع فعالیت مجموع  

اوسط فیصدی 

پیشرفت مجموع 

(٪65) فعالیت ها  



5 
 

1 
محاصل شاخص  یبر مبنا یاقتصاد تیوضع لیگزارش تحل بیترت

  ٪0 صالحیآن به مقامات ذ هیها، و ارا

  ٪0 ارزیابی اقتصادی دو پروژه سکتور صنایع و مواصالت 2

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 عدم آغاز فعالیتدالیل  عنوان فعالیت شماره

   

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی عمده مشکالت

عدم شمولیت وزارت اقتصاد در پروسه مذاکرات پروژوی و بودجه 

 1399سال مالی  سازی پروزه های انکشافی

ات باساس مقرره  تنظیم فعالیت ها و اجراات ورات اقتصاد، مذاکر

 شد،پروزوی و بودیجه سازی یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد میبا

 ید در تمام این روند دخیل گرددوزارت اقتصاد با "بنا

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از  شماره

 پالن

ت یدالیل عدم شمول نتایج

 در پالن

1 
پیگیری و ترتیب راپور نهایی تحقق فیصله 

 تحقق فیصله های کابینه ج.ا.ا کمیسیون محترم تدارکات ملی 3276شماره 

مقام وزارت تطبیق هدایت 

وظیفه داده در وسط سال 

 شد

2 
 TC-1بررسی پروژه تهیه تدارکات تیل طیارات 

ضرورت د آریانا افغان هوایی شرکت برای 

 1399میادین هوای داخلی از بابت سال مالی 

 تحقق فیصله های کابینه ج.ا.ا

تطبیق هدایت مقام وزارت 

در وسط سال وظیفه داده 

 شد
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 ضمایم

 ) به افغانی(1398عواید  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

      

      

      

      

    مجموع عواید به افغانی



7 
 

 1398 سال مالیبودجه عادی و انکشافی ؛ (2ضمیمه شماره )

 

 بودجه به میلون افغانی

مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

1398 

 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 1+2

           به رقم 

      به کلمات 

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

           به رقم

           به کلمات
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۳ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط
 تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد مشاوریت 

 ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد معینیت 

 ها

 

        
تشکیل 

۱۳۹۷سال   

        

 تشکیل

۱۳۹۸ سال  
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مرکزی بخش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

۱۳۹۸ 

  مامورین

 و استادان 
 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

  

 کارکنان نمایندگی های خارجی 

 مجموع

  

سیستم کارکنان شامل 

 رتب و معاش 
 مجموع

  

اصل 

 تشکیل
        

 /مامور

 استاد
 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر 

  
  

          
        

 موجود

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

 
   والیات

                

 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
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 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 انتعداد کارکن

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان 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         بامیان        کابل

 وردک
       

        پکتیا        تخار        بلخ

        پنجشیر        جوزجان        ارکنده

        سرپل        کاپیسا        هرات

        بادغیس        اکپکتی        ننگرهار

        ارزگان        خوست        کندز

        زابل        کنر        بغالن

        دایکندی        نیمروز        بدخشان

        فاریاب        مندهل        لوگر

        نورستان        فراه        غزنی

        سمنگان        پروان
        غور        لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

  زنان زن مرد زن مرد زن مرد

  مردان      

 


