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 پس منظر

فعالیت  بهتر دولت، مسئولیت هماهنگی و انسجاموزارت اقتصاد منحیث یک اداره مسلکی و تخصصی در ساختار 

های اقتصاادی و اجتماعی را در سا ک وشاور به عهده دارد، ایز وزارت در راساتای تحقق اهداک انکشافی، رفاه 

 عامه و فقر زدایی فعالیت مینماید.

 دیدگاه 

 رشد و انکشاک اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامیز رفاه عامه و فقرزدائی.

 اهداف

  و نظارت و ونترول از بازار  دولت برمبنای اقتصاد ژی انکشاک اقتصادییساتراتا سای ویب پالیو ترتطرح

 در س ک وشور؛ت های اقتصادی یق فعالیت بجریان 

  ازسازی و احیای مجدد درس ک وشور؛ی، اجتماعی، باقتصادتنظیم و انسجام فعالیت های انکشاک 

 وازن ولیه عرصه های اقتصاد ملی در مروز و ولایات غرض توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاک مت

 تقای س ک زندگی مردم و فقرزدائی؛رفع عقب ماندگی اقتصادی، ار

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

 منبع: )مقرره تنظیم اجراات وزارت اقتصاد(   

  گزارشخلاصه 

را ( فعالیت 08فعالیت عمده را پلان نموده بود وه از جملۀ آن )  86مجموعاً  1011مالی  در سال اقتصااد وزارت

ز ( فعالیت آغا6)مع ل و بتعداد ( فعالیت 1( فعالیت درحال اجرا قرار دارد، )13به تعداد ) تکمیل نموده اسااات،

 ناشده است.

و  در صد (%11) م ابق پلان سالانه بهسال جاری  اولربع  درفیصادی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت  اوسا 

 رسیده است.(در صد %68)سال مالی به  ربع اول( در Targetمقدار هدک تعیز شده )م ابق 

پلان  مجموع فعالیت های

 شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

در حال  فعالیت های

 اجرا

مع ل  فعالیت های

 شده

فعالیت های آغاز 

 ناشده

86 08 01 0 6 
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 تحقق فعالیت های پلان شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

اصاااالاااحااات 

و  یسااااختار

ت آبهبود اجرا

 یادار

 

 

 مقررهیک 
 میمقرره تنظ لیو تعد لیاتشاااک یباازنگر -1

 %22 %111 وزارت اقتصاد یها تیفعال

تاعااداد احکااام و 

 زیفرام

 یمقام عال اتیاهد ز،یاز احکام، فرام یگریپ -2

 %22 %111  ج.ا.ا استیر

  مصوبات تعداد
 میمستق فهیاز مصوبات ج.ا.ا وه وظ یریگیپ -3

 %22 %111 شودیبه وزارت اقتصاد سپرده م

 یواحااد دوماا 21

  وزارت

 یها اسااتیر یو حساااب یامور مال شیتفت -0

 %2 21%   اتیاقتصاد ولا

 گزارش 0

 استیر ،یو ادار یحساب ،یامور مال یبررسا -2

 ،یو حسااااب یمال ،یانجو ها، منابع بشااار  یها

 ( HICDP ) یو واحد هماهنگ یادار
21% 2% 

 

 

و  میااتاانااظاا

امور  تیریماد

مااربااو  بااه 

 ریموساسات غ

 یدولت

 

 

 

 

 

یاااک گااازارش 

 تحلیلی

مؤسااسااات  1311 گزارش سااالانه بیترت  -8

و انعکاااو و نشااار آن  بااه منظور    یردولتیغ

  اهنقشه ر قیت ب شرفتیتحقق از پ یونگگچ
111% 22% 

از  یریااجاالااوگاا

 سواستفاده از منابع

و  ییاز پول شااو یریجلوگ  یساایپال زیتدو -6

 %22 %111 یردولتیترورزم  دربخش موسسات غ لیتمو

موساااساااه  111 

 داخلی و خارجی
 %22 %111  موسسات یسازمان یو بررس نظارت -6

 یک گزارش

 ینقشاااه راه ) هماهنگ یقیپلان ت ب بیترت -1

گان و موساسات(  وننده لیحکومت ، تمو انیم

 1011سال  یبرا
111% 22% 
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

و  میااتاانااظاا

امور  تیریماد

مااربااو  بااه 

 ریموساسات غ

 یدولت

 یچاارچو  قانون 

 میبااه منظور تنظ

 یهااا تیاافااعااالاا

  موسسات

قانون موسسات  لیتعد ینیمراحل تقن یط -11

 %22 %111 یدولت ریغ

انسااااجااام و 

 یهماهنگ
  گزارش دو

دو  یاقتصااااد راتیتاث یابیاو ارز تحلیال -11

 111% 22% (GIZ) اداره یمال یبه همکار  یبرنامه مل

ناااظاااارت و 

 یابیارز

 

  ستمیس دو
 سااااتاامیسااا یداریااو پااا تااوسااااعااه -12

CMRS/PMRS  2222 %11 ازیمورد ن یجوابگو یبرا% 

و  تیولا 30 اتصال

 مروز

در ساا ک  یبودجو یتمام واحدها اتصااال -13

 111% 22% (PMRS) ستمیبه س اتیولا

  سند کی
برناامه ها و  یابیاارز ت ونظاار طرزالعمال -10

 %31 %111 یانکشاف یپروژه ها

از  اساااااتاافاااده

 یتاااکاااناااالاااوژ

در بخش  یمعلومات

 یابینظارت و ارز

 یبرا (App) کشااازیاپل قیو ت ب هیااته -12

 Field) یساااااحو یناظااارت و گزارش ده

Monitoring and Reporting) 

111% 11% 

 

انسااااجااام و  

 یهماهنگ

 

 هنیهز زانیم زیتع

 ازیمورد ن

 یگذار تیماروناد ق یو همااهنگ یرهبر -18

افغانستان )سنجش مقدار  یاقتصاد یها لیتحل

 لیتحل یهاتیحصول تارگ یمنابع ضارورت برا

 دروشور( یاقتصاد یها

111% 11% 

 تمسیس تیتقو

 یپلانگذار

 یسیپال یینها سند

 و پلان عمل آن

 بینفوو و ترت یمل یسیپال یسااز یینها -16

 %12 %111 ندهیپنج سال آ یپلان عمل برا

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد

 یاز تکنالوژ استفاده

در مورد  یمعلومااات

 داریا.ا.پا

 یهااا لیااتحل شااازیکیپل لیاامبااا هیااته -16

 یمشاارو  به ومک مال افغانسااتان یاقتصاااد

(UNDP) 

111% 21% 
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

انسااااجااام و 

 یهماهنگ
 سند کی

 یژیاسترات بیروند ترت یو هماهنگ یرهبر -11

 %1 %1 افغانستان یاقتصاد یها لیتحل یبرا یمال

اصاااالاااحااات 

و  یسااااختار

باهبود اجراات 

 یادار

 %22 %111 یتیولا یها لیپروفا یساز تلیجید -21 ستمیس کی

 

 

ناااظاااارت و 

 یابیارز

 

 

 سند کی

 نهیجهات نهاد یقیت ب  زمیکاانیم جاادیا -21

ز ا یو گزارش ده یابینظارت، ارز ستمیس یساز

 وشور یو اجتماع یاقتصاد یها تیفعال
1% 1% 

 گزارش 0
 قیت ب یچگونگ انیازجر یکینخت نظارت -22

 %22 %111 (اتی)مروز و ولا یانکشاف یپروژه ها

 تمسیس تیتقو

   یپلانگذار

 %31 %111 ساله وزارت اقتصاد 2 کیژیپلان استرات بیترت -23 سند کی

 سند کی

 یها تهیوم یساااختارها یو بررسا لیتحل -20

 و اتیت شان در س ک ولاآو نحوه اجرا یانکشاف

 وارا و موثر زمیمکان کی جادیا
111% 22% 

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد
 گزارش کی

 شاااخ  شاارفتیپ زانیم یچگونگ لیتحل -22

 %22 %111 یبودجو یسکتورها یو اجتماع یاقتصاد یها

اصاااالاااحااات 

و  یسااااختار

باهبود اجراات 

 یادار

 

 سند کی

 تعیوض لیجهت تحل یرهنمود وار بیترت -28

 نظر در با اتیولا یو اجتماع یانکشاااک اقتصاااد

 یها لیتحل یمهم سکتور یداشات شاخ  ها

 (A-SDGs)افغانستان یاقتصاد

111% 22% 

 

انسااااجااام و 

 یهماهنگ

 

 

 

 گزارش کی

 تیوضاااع یچگونگ یلیگزارش تحل هیاته -26

 یسااال مال یوشااور ط یو اجتماع یاقتصاااد

 یالملل زیب یآن به سازمان ها هئجهت ارا1311

 یهااا یساااارم، ملال متحاد و همکااار کو،ی)ا

 (یو توسعو یاقتصاد

111% 21% 
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

 

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد

 

 گزارش کی

و  یرشااد اقتصاااد ریساا ،یاقتصاااد لیتحل -26

عوامل  یساارانه در وشااور جهت شااناسااائ دیعا

رانه س دیعا شیو افزا یبر رشد اقتصاد رگذاریتاث

آن بااه مراجع مربوطااه بمنظور اتخاااذ  هیااو ارا

 لازم میتصام

111% 22% 

 تمسیس تیتقو

 یپلانگذار
 سند دو

ه پروژ یاقتصااااد تیموثر یابیو ارز لیتحل -21

 بیوترت 1011 یشامل سند بودجه انکشاف یها

و  یاداقتص یها تیبر اولو یمبتن یپلان انکشاف

 1011 تیولا یاجتماع

21% 1222% 

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد
 طرح کی

 یو اجتماع یرشاد و انکشاک اقتصاد طرح -31

در   تیولا پسااا ورونا و پسااا صاالک در ساا ک

و چهارچو   یاقتصااااد یها لیم ابقت با تحل

 صلک و انکشاک افغانستان یمل

01% 11% 

 تمسیس تیتقو

 یپلانگذار
 سند کی

و  یچشام انداز  اقتصاد دیو تجد انکشااک -31

 %11 %01 1011سال  یبرا تیولا  یاجتماع

 

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد

 

 گزارش کی

 یمهم سکتور یشاخ  ها عتیوض لیتحل -32

عو  ییافعانستان و شناسا یاقتصااد یها لیتحل

 تیبه س ک ولا یامل فقر، عدم رشد اقتصاد
01% 11% 

ناااظاااارت و 

 یابیارز
 گزارش 0

انکشااااک  یها تیفعال یابیاو ارز نظاارت -33

 %22 %111 اتیدر س ک ولا یو اجتماع یاقتصاد

 تمسیس تیتقو

 یپلانگذار
 اندارسند چشم  6 

و  یاقتصااد چشام انداز دیو تجد انکشااک -30

 %21 %61 1011سال  یسکتور  مربوطه ط یاجتماع

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد
  سکتور 8

 یو اجتماااع یاقتصااااد تیااموثر لیااتحل -32

 یوسایساکتور مربوطه به گونه مقا یها تیفعال

 ریسه سال اخ یط
1% 1% 
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

 تمسیس تیتقو

 یپلانگذار
 سکتور 8 گزارش

 یها تیاولو  یها و تشااخ تیظرف یبررساا -38

 %1 %1 مربو  یسکتور ها  یو اجتماع یانکشاک اقتصاد

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد
 سکتور 8 گزارش

 یشاااخ  ها شاارفتیپ یابیو ارز لیتحل -36

 یها لیمربو  تحل یو شااااخ  ها یاقتصاااد

 مربوطه یسکتور ها  (ASDGs) یاقتصاد
01% 11% 

 تمسیس تیتقو

 یپلانگذار

 

 

پاااروژه ( 221) 

  یتیولا

 ،یافانکش یها تیفعال یبند تیو اولو تیتثب -36

و  ینظر باه امکااناات ماال یو اجتمااع یاقتصااااد

 یمل یها تیبا اولو یدر روشن یگذار هیسرما
1% 1% 

 طرزالعمل یک

پلانها،  لیو تحل یابیطرزالعمال ارز جاادیا -31

سااکتور ها و ادارات  یها یژیو اسااترات یسایپال

 یبودجو
1% 1% 

  گزارش کی
افغانستان مولد و  یژیاسترات یسااز یینها -01

 %21 %111 آن یقیپلان ت ب بیترت

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد

 %31 %111  یوضع تجارت خارج لیتحل -01  گزارش 0

 %31 %111 (یخوراو ریو غ یمواد خوراو) میق لیتحل -02  گزارش کی

 %31 %111  و مصارک دولت دیعوا لیتحل -03  گزارش 2

  گزارش 0

دو  یو اجتماع یاقتصاااد یابیو ارز لیتحل -00

 یابیبرنامه ساکتور زراعت و انکشاک دهات و ارز

در سکتور زراعت  یدولت ریپروژه موساسات غ 2

 و انکشاک دهات

1% 1% 

انسااااجااام و 

 یهماهنگ

  پلان 2و  رهنمود
 یاقتصااااد یها یرهنمود همکار بیاترت -02

 %22 %111  یالملل زیو ب یمن قو یبا سازمانها یمن قو

  پروژه 16 پروپوزل
 یابر یانکشاااف یپروپوزل پروژه  ها بیترت -08

 %21 %111 وشور تیولا 16
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد

گااازارش  کیااا

  یلیتحل

مرحله سااوم  یو اجتماع یاقتصاااد لیتحل -06

بلند  راتیباا تاث یانکشااااف یبرنااماه پروژه هاا

  افغانستان تیولا 30در  یاجتماع
111% 22% 

 

انسااااجااام و 

 یهماهنگ

  

 

 

 

 

 زمیکااانیااماا کیاا

  تداروات

ه تداروات پروژ شااابردیپ زمیکانیم بیترت -06

 راتیو تغ اتیمرحله چهارم در سااا ک ولا یها

پروژه ها م ابق به قانون  زیا قیدر رهنمود ت ب

  تداروات افغانستان

111% 22% 

 پروتووول 1

 دییو تا بیها، تعق صااالاهیمراحال ف یط -01

 یمشااترم  همکار تهیوم زیپروتووول نخساات

ج . ا.ا  و  انیاام یو تجااارت  یاقتصااااد  یهااا

 بلاروو یجمهور

61% 21% 

پااروتااووااول و  1

 موافقتنامه

ج.ا.ا و  انیتفاهمنامه م یو امضاااا بیاترت -21

 پروژه قیاغا خان در مورد ت ب یانکشااااف نادیب

)بدخشاااان،  اتیدر ولا یووچک انکشااااف یها

 تخار، قندز، بغلان، سمنگان و بلخ(

111% 22% 

 گزارش 1

و   میگزارشات از تحقق  تصام  یآور جمع -21

  یپلانگذار یاجلاو شورا زیم 31 یها صالهیف

 کویا ییمن قه 
111% 22% 

 یهااا لیااتحل

 یاقتصاد

 گزارش 1
 جادیدر ا یخصوص ینقش بانک ها لیتحل -22

 %33233 %111 1311سال  یوار در افغانستان ط

 پروفایل 1
( ی)شااااخ  ها یلیتحل لیپروفا بیاترت -23

 %1 %1 1011سال  یبازار وار افغانستان ط

 گزارش 1
 یقاارت یبرنامه ها قیت ب یچگونگ لیتحل -20

 %22 %111 1011سال  یط یادارات دولت تیظرف
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

 

 

 

 

اصاااالاااحااات 

و  یسااااختار

باهبود اجراات 

 یادار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش 1
جندر در ساا ک مروز و  تیضااعو لیتحل -22

 %622 %31  اتیولا

  طرح 1
و  تیااظرف یطرح ارتقااا بیااترت و هیااته -28

 %11 %01  زنان شاغل وزارت اقتصاد یتوانمند ساز

 سند 1
 یاه تینامه فعال ماتیتعل بیترت و هیاته -26

 %1222 %21 جندر تیآمر

 سند کی
 یرمنابع بش تیرینامه مد ماتیتعل بیترت -26

 %21 %111 وزارت اقتصاد یبرا

 سند کی

 یآموزشااا یبرنامه ها ریتدو زمیمکان هیته -21

 یو رهنمود  چگونگ اتیااولااا یبرا زیاآنالااا

 اتیدر س ک مروز  و لا یآموزش یازسنجین
1% 1% 

211 
جلد دفتر سااوانک  211 یساااز یکیالکترون -81

 %21 %111  یتیوولا یوارونان مروز

 پروژه1
 تیاقتصاااد ولا اسااتیساااختمان ر اعمار -81

 %22 %111  ننگرهار

 ستمیس1

 File Server/Data) سااتمیساا جادیا -82

Storage System)  در سااا ک مروز جهت

 وزارت یو تبادل اسناد رسم رهیذخ
111% 22% 

 سند  2

رهنمود نظارت از عرضااه خدمات و  بیترت -83

رهنمود طرز اساااتفاده از لوازم و اجناو  بیترت

 اتیدر س ک مروز و ولا یمعلومات یتکنالوژ
111% 22% 

 %22 %111 یادار استینامه ر ماتیتعل بیترت -80 سند

 لیتحل کی
و  یبودجه عاد قیو ت ب لیتحل ،یبررسااا -82

 %21 %61   وزارت یانکشاف
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 هدک اصلی

مقدار 

(  Targetهدک)

در سال مالی 

1011 

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت 

ربع اول  م ابق 

 سال  مالی

فیصدی پیشرفت 

 م ابق پلان سالانه

اصاااالاااحااات 

و  یسااااختار

باهبود اجراات 

 یادار

 

 %22 %111  وزارت دیعوا یو جمع آور لی، تحل یبررس -88  لیتحل کی

 گزارش

انجام شااده   یها یو ونترول از وار نظارت -86

( و  اتیها ) مروز و ولا پاارتمناتید یامور ماال

معاشااات و مصاارک  یحواله ها اتیونترول تاد

  م ابق ضرورت ها یق ع

111% 22% 

 %22 %111  یو حساب یمال تیریرهنمود مد بیترت -86 رهنمود

 %01 %68 مجموع فعالیت ها 86تعداد  مجموع

اول  عبارت از فعالیت های می باشند وه وار آن ها نظر به پلان ربع 22و  08، 03، 02،   ،01 ،30 ،23، 10نوت: فعالیت های شماره 

  پیشرفت داشته اند. ،بالاتر از تارگیت های تعییز شده 1011سال مالی
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شدهطبقه بندی 

 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

1 

اصاالاحات ساااختاری و 

 اجراآت اداریبهبود 

 1011ساااختار تشااکیلاتی وزارت اقتصاااد برای سااال  -1

توسااا  ومیته موظر در هماهنگی با ومیسااایون محترم 

ی بازنگری و جلسات مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملک

 آن جریان دارد

بهبود در ساااختار تشکیلاتی 

 وزارت

2 
پیگیری از احکام، فرامیز، هدایات مقام عالی ریاسااات  -2

 1011ا. ا. صااورت گرفته و گزارش ربع اول سااال مالی ج. 

 آن تهیه و ترتیب شده، غرض ارسال به  مراجع

 ت بیق احکام و فرامیز

3 
پیگیری از مصااوبات ج.ا.ا وه وظیفه مسااتقیم به وزارت  -3

اقتصاااد داده شااده صااورت گرفته و گزارش ربع اول سااال 

 مراجعتهیه و ترتیب شده، غرض ارسال به  1011مالی 

تحقق وظایر سااپرده شااده 

 وابینه ج.ا.ا به وزارت اقتصاد

0 

 
 
 
 
 
 
 
امور  تیریو ماد میتنظ

مربو  به موسااسااات 

 یدولت ریغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمع آوری معلومااات از ت بیق پروژه  هااا در هفاات  -8

راپور فعالیت ت بیق ساکتور اسااسای  و م العه و بررسی 

مؤسسه داخلی و خارجی   1331شده در س ک وشورجمعاً

راپور فعالیت خویش را درج ساایسااتم آنلایز گزارشاادهی 

(  مؤسسه داخلی و 026ریاسات نموده وه از جمله تعداد )

( مؤساساه خارجی راپور فعالیت ارسال داشته 218تعداد )

سسه ( مؤ36( موسه داخلی و تعداد )821اسات و تعداد  )

 خارجی راپور عدم فعالیت ارسال داشته اند

جمع آوری معلومااات و درج 

آن ساایسااتم آنلایز گزارش 

 دهی ریاست

2 

طرح مسوده پالیسی جلوگیری از پول شویی در جلسه  -6

دایر  1311حوت ساااال 13نهم ومیته تخنیکی وه بتاریخ 

گردید شااریک و غرض غنامندی هرچه بیشااتر پالیساای و 

نظریااات و پیشااانهااادات ادارات ساااکتوری جمع آوری 

 ومؤسسات هماهنگی ارسال گردیده است

تهیه طرح مسااوده پالیساای 

جلوگیری از پول شاااویی و 

 تمویل ترورزم

 18نظارت و بررسی به تعداد 

 موسسه داخلی از نگاه

8 

( مؤسسه داخلی  18نظارت و بررسای ساازمانی تعداد ) -6

تداروات، منابع  سااااختار رهبری، مالی وازنگاه سااااختار 

از طرک تیم توظیر شاده صورت گرفته  بشاری و پروگرام

اسااات واه نتایج آن به مقام ریاسااات شاااریک و خلاً ها 

ونواقصاات شاناساائی غرض رفع آن به موساسات متذوره 

 مشوره های لازم صورت گرفته است

سااااختااار رهبری، مااالی و  

تادارواات، منابع بشاااری و 

پروگرام از طرک تیم توظیر 

 شده
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

6 

 

 

امور  تیریو ماد میتنظ

مربو  به موسااسااات 

 یدولت ریغ

 

 

 تدویر جلسه تخنیکی روی موارد:  -اول -1

  طرح پالیسااای جلوگری از پول شاااوی و تمویل

 ترورزیزم 

  مشاااکلاات روی ممنوعیات انعقااد قرار دارد ها

 ادرات سکتوری با مؤسسات غیردولتی 

 تدویر جلسه رهبری بحث روی موارد: -دوم   

  طرح مسوده تعدیل قانون موسسات غیردولتی و

ملی صااالک و انکشااااک  ت بیق ساااند چارچو 

 ( ANPDF 2افغانستان  )

برگزاری جلساااه تخنیکی و 

رهبری غرض ترتیااب پلااان 

 ت بیقی نقشه راه

6 
طرح تعدیل قانون به همکاری وزارت عدلیه و جوانب  -11

ذیدخل نهائی و غرض طی مراحل تقنینی به ریاساات امور 

 تقنینی وزارت عدلیه ارسال گردیده است

طرح تهیه و ترتیب مساااوده 

تعدیل قانون موسااسات غیر 

 دولتی

 یانسجام و هماهنگ 1

سه برنامه ) انکشاک زیر ساخت های زراعتی، توانمند  -11

ساازی اقتصادی زنان روستائی و حکومتداری الکترونیکی( 

جهات ارزیاابی تااثیرات اقتصاااادی آنهاا انتخاا  گردید، 

جهت  یپروساااه اعلان داوطلب قیاز طر یاساااتخدام ومپن

  یدو برنامه مل راتیتاث یابیارز

 

اساااتخدام ومپنی از طریق 

پروسه اعلان داوطلبی جهت 

 ارزیابی برنامه های ملی

11 

 یابینظارت و ارز

در  یدوم بودجو یواحد ها یبرا دیاوونات جد 231 -13

 برنامه ریساافر و تدو یعموم پلان، دیگرد جادیا سااتمیساا

و با اداره  دهیگرد بیترت تیولاا 16 یبرا یآموزشااا یهاا

 صورت گرفت یهماهنگ نهیدر زم GIZمحترم 

اووناات جاادیاد در  231ایجااد 

 س ک ولایات

11 
مساااوده ابتادائی مقرره نظارت و ارزیابی برنامه ها و  -10

پروژه های انکشاااافی ترتیب و با مشااااوریت حقوقی مقام 

 محترم وزارت شریک گرددی

تهیه و ترتیب مسوده ابتدائی 

برنامه ها و نظاارت و ارزیابی 

 پروژه های انکشافی

12 

وانسااپت نوت انکشاااک اپلیکیشااز نظارت ساااحوی  -12

ترتیب گردید، پرسااشاانامه نظارت ساااحوی جهت اضااافه 

شاادن در اپلیکیشااز مربوطه، به سااه زبان)دری، پشااتو، 

انگلیسای( ترتیب یافت، نساخه ابتدائی رهنمود استفاده از 

 ترتیب شداپلیکیشز به زبان های دری و پشتو 

ترتیااب وااانساااپاات نوت و 

 پرسشنامه نظارت ساحوی
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

 یانسجام و هماهنگ 13

در همکااری با اداره انکشاااافی ساااازمان ملل متحد لایحه  -18

وظایر برای قیمت گذاری اهداک انکشاک پایدار ترتیب و م ابق 

آن انساتیتوت بیز المللی ملینیم برای تکمیل فعالیت استخدام 

ورگشاپ سه روزه برای نمایندگان ادارات گردیده است، همچنان 

دولتی ذیرب ، جامعه مدنی، سکتور خصوصی نهادهای اوادمیک 

و جواناان بمنظور ارائاه میتود قیمات گاذاری و نظر خواهی، با 

 12/12/1311اشاترام متخصاصیز انستیتوت متذوره بتاریخ )

 ( دایر گردیده است12/12/1311الی 

ترتیاب لاایحاه وظایر برای 

ذاری و همچنااان قیماات گاا

ورگشااااپ ساااه روزه برای 

نمااایناادگااان ادارات دولتی 

 ذیرب 

 ساااتمیسااا تیااتااقو 10

 یپلانگذار

مسوده پالیسی ملی نفوو ترتیب و معلومات آن بروز  -16

گردیده است، همچنان وار روی ترتیب مسوده پلان عملی 

 برای پالیسی متذوره در جریان است

پالیسی برای مدیریت نفوو 

شاارای  اقتصااادی م ابق به 

 وشور ترتیب میگردد

 یاقتصاد یها لیتحل 12

طرح ابتدایی اپلیکیشااز برای اهداک انکشاااک پایدار  -16

افغاانساااتاان ترتیب و بعد از اخذ منظوری از مقام وزارت 

 نهایی می گردد

تهیه طرح ابتدایی اپلیکیشز 

برای اهداک انکشااااک پایدار 

 افغانستان

و  یاصاالاحات ساااختار 18

 یت ادارآبهبود اجرا

امار وارقام معلومات در بخش های مختلر به تفکیک  -21

 سکتور شامل سیستم دیجیتلی میگردد

درج معلومات در ساایسااتم 

 دیجیتلی به تفکیک سکتور

 یابینظارت و ارز 16

نظارت تخنیکی از جریان چگونگی ت بیق پروژه های  -22

نظارت قرار  پروژه را مورد 106انکشاافی صورت گرفته وه 

داده و گزارش آن را باه ریااسااات عمومی طرح و توحیااد 

 ارسال نموده است

 تهیه و ترتیب یک گزارش

16 

 ساااتمیسااا تیااتااقو

 یپلانگذار

مسوده پلان استراتیژیک وزارت اقتصاد تهیه و ترتیب  -23

 گردیده غرض ابراز نظر به اداره امور ارسال گردیده است
 بهبود اجراات عملکردها

11 

درایز بخش اساااتراتیژی های هر ساااکتور بررسااای  -20

گردیده و ادارات مربو  به هر سااکتور م ابق سااند اهداک 

 انکشاک پایدار افغانستان معرفی میگردد

حصاااااول وجاامااع اوری 

اساتراتیژی های سکتورهای 

 مربوطه تحت وار است

 یاقتصاد یها لیتحل 21
ارسال ایمیل یه ریاست های سکتوری جهت دریافت  -22

 معلومات

ارسال ایمیل به ریاست های 

 سکتوری

و  یاصاالاحات ساااختار 21

 یت ادارآبهبود اجرا

درایز بخش شاااخ  های هربخش انتخا  تا برویت  -28

آن هرسااکتور تحلیل و گزارش توحیدی آن م ابق فارمت 

 ترتیب شده به مروز ارسال گردد

انتخاا  شااااخ  هااای هر 

 بخش
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

 یانسجام و هماهنگ 22
ایمیل به ریاسات های سکتوری، جمع آوری ارساال  -26

 اعداد، ارقام و معلومات و تحلیل و تجزیه معلومات

جمع آوری اعااداد و ارقااام و 

 تحلیل و تجزیه معلومات

23 

 

 یاقتصاد یها لیتحل

 

متغیر های موثر روی   و بررساای چگونگی عوامل   و م العه -26

ازدیاد عاید سرانه، جمع آوری دیتا و معلومات میزان سرمایه گذاری، 

سااال گذشااته به منظور  21صااادرات و ومک های خارجی در 

 شناسایی عوامل موثر روی ازدیاد عاید سرانه 

شااناسااائی عوامل تاثیر گذار بر 

رشااد اقتصااادی و افزایش عاید 

 سرانه

20 

 

 یابینظارت و ارز

به تعداد  یدیخورش  1011 یربع اول  ساال مال یط -33

پروژه مورد نظارت قرار گرفته است وه در م ابقت با  166

و در م ابقت با پلان سااالانه   صاادیف101ربع اول  تیتارگ

 یاسااات همچنان پلان نظارت دهیگرد قیدرصاااد ت ب 12

و با  بیترت اتیاقتصاااد ولا یها اسااتیماهوار و ربع اول ر

 است دهیگرد کیمروز شر

حصاااول اطمینان از ت بیق 

بموقع و بااا ویفیاات پروژه 

های انکشاااافی در سااا ک 

 ولایات

22 
 ساااتمیسااا تیااتااقو

 ارقام جمع آوری گردیده است ارقام برای به روز سازی آن جمع آوری گردیده است -01 یپلانگذار

28  

 یاقتصاد یها لیتحل

 ارقااام  و معلومااات لااا زم برای انجااام تحلیاال هااا و -01

 گزارشات متذوره جمع اوری گردیده است
 جمع آوری ارقام و معلومات

ارقااام  و معلومااات لااا زم برای انجااام تحلیاال هااا و  -02 26

 گزارشات متذوره جمع آوری گردیده است
 جمع آوری ارقام و معلومات

ارقااام  و معلومااات لااا زم برای انجااام تحلیاال هااا و  -03 26

 گردیده استگزارشات متذوره جمع اوری 

ارقاام و معلوماات لازم جمع 

 آوری گردیده است

21 
 

 یانسجام و هماهنگ

وار روی ترتیب رهنمود همکاری های اقتصااادی من قوی  -02

 با سازمانهای من قوی و بیز المللی صورت گرفته است 

 

انجاام فعالیت های لازم جهت 

ترتیاب رهنمود همکاری های 

 اقتصادی من قوی

 پروپوزال پروژه ها ترتیب گردیده است 2ربع درایز  -08 31
دریاافت منابع جهت تمویل 

 پروژه ها

31 

 

وار بالای تحلیل های اقتصادی پروژه ها آغازگردیده  -06 یاقتصاد یها لیتحل

 است والی ختم ربع دوم سال مالی تکمیل میگردد

آغااز واار بالای تحلیل های 

اقتصااادی و اجتماعی مرحله 

هااای  ساااوم برنااامااه پروژه

انکشاااافی باا تااثیرات بلند 

 اجتماعی
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

32 
 

 

 

 یانسجام و هماهنگ

وار بالای ترتیب مکانیزم پیشااابرد تداروات پروژه ها  -06

 گردیده است آغاز

آغاااز وااار بااالااای ترتیااب 

میکانیزم پیشااابرد تداروات 

 پروژه ها

33 

خان جهت ارائه  غازمینه  ملاقات با بنیاد انکشاااافی ا -21

معلومات و امضاا تفاهمنامه  با مقام ریاست ارتبا  خارجه 

 فراهم گردیده است

 غااملاقات با بنیاد انکشاااافی 

 خان

30 

 ها منجانب وزارت ها و ادارات  نتیفوول پا تهیوم جادیا -21

 ؛رب یذ

 وزارت ها و ادارات  یها نتیجلسات با فوول پا ریتدو -

 ؛رب یذ

 ؛ یها صلهیو ف میمگزارشات تحقق تصا یجمع آور -

 ؛رب یذاز وزارت ها و ادارات  کویا لانگذاریپ یشورا لاواج

سازمان  تیآن با سکرتر یسازیک گزارش و شر دیتوح -

 تیک.پلوماید نلیچ قیازطر کویا

 ایجاد ومیته فوول پاینت ها

32  

 یاقتصاد یها لیتحل

 تگردیده اسپرسشنامه ترتیب  ترتیب یک پرسشنامه -22

38 
چگونگی ت بیق برنامه های ارتقای معلومات در مورد  -20

ظرفیت وزارت ها و ادارات دولتی بابت ربع اول سااال مالی 

 جمع آوری گردیده است 1011

 جمع آوری معلومات

36  

 

اصاالاحات ساااختاری و 

 بهبود اجراآت اداری

 

 

 

 

 

تعلیمات نامه ریاساات منابع بشااری تکمیل شااده جهت  -26

 مالی و اداری ارسال گردید طی مراحل به دفتر معیز صاحب

تهیه مساااوده تعلیمات نامه 

 ریاست منابع بشری

 تر سوانکجلد سوانک وارونان جهت مصونیت دفا 121 -81 36

 سازی شدوارونان دیجیتل 

جلد  121دیجیتل ساااازی 

 سوانک وارونان

31 

اسناد مورد نیاز به وزارت محترم شهرسازی آماده و  -81

به آن وزارت ارسال گردید. مکتو  به شهرسازی جهت 

شامل نمودن در پلان همچنان به وزارت محترم مالیه 

جهت شامل نمودن در لست انتقالی ارسال گردیده است و 

 منتظر پاسخ وزارت محترم مالیه می باشیم 

 ارسااال اسااناد مورد نیاز به

وزارت محترم شااهرسااازی و 

 مالیه

01 

 NAS(Network Attached Storage)مشخصات تخنیکی  -82

ترتیب و در پروژه تجهیزات آی تی وزارت شامل گردیده 

 اسناد تدارواتی  قرار داردزیابی وه اسناد آن در مرحله ار
 

 ترتیب مشخصات تخنیکی

https://www.globalsources.com/manufacturers/Network-Attached-Storage-For-Home.html
https://www.globalsources.com/manufacturers/Network-Attached-Storage-For-Home.html
https://www.globalsources.com/manufacturers/Network-Attached-Storage-For-Home.html
https://www.globalsources.com/manufacturers/Network-Attached-Storage-For-Home.html
https://www.globalsources.com/manufacturers/Network-Attached-Storage-For-Home.html
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

01 
 

 

 

اصاالاحات ساااختاری و 

 بهبود اجراآت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وار بالای ترتیب رهنمود های متذوره جریان دارد وه  -83

سابب ایجاد سهولت در قسمت استفاده درست و ستندرد 

 از وسایل آی تی در س ک وزارت خواهد شد

ایجااد ساااهولت در وارهای 

 خدماتی

و چارچو  آن تثبیت واار ترتیاب تعلیمات نامه آغاز  -80 02

 شده است

تثبیاات چااارچو  تعلیمااات 

 نامه

و مصرک بودجه  انکشافی    % 21مصارک بوجه عادی  -82 03

 میباشد 1011ر ربع اول سال مالی الی اخی 1%

بهبود در عملکرد و تحقق پلان 

 بودجوی

00 

مادیریات عمومی تحصااایلی عوایاد حاصاااله را وه  -88

جواز انجو ها می باشد از ابتدای بیشتریز آن عواید از بابت 

( افغانی جمع آوری و به 626،262مبلغ ) 1011سال مالی 

   مربوطه بانکی تحویل نموده است حسا

جمع آوری عواید دولت از 

 بابت جواز انجوها

02 

ریاساات مالی و حسااابی براساااو پلان های دریافت  -86

 شده تدارواتی و تشکیلاتی وه منجانب ریاست های محترم

ذیرب  دریاافات می نماید بودجه ساااالانه وزارت )عادی و 

انکشاااافی ( را ترتیاب نموده و م ابق پلان های م روحه 

ریااسااات هاای ذیرب  )مروزی و ولایتی ( نیازمندی های 

تخصااایصااااتی ریاسااات های اقتصااااد را تحلیل و م ابق 

ضاروریات مبرم تخصای  )معاشات و مصارک ( اختصا  

ر س ک مروز وزارت م ابق قرار داده می شود . هم چنان د

داد هاای منعقاده ریااسااات محترم اداری واه قبلااً پلان 

تدارواتی ) اجناو و خدمات ( شاااان را ارایه نموده بعد از 

 م می شوددریافت اسناد پرداخت ها انجا

 تحقق پلان بودجوی
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 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

08 

 

 

 

اصاالاحات ساااختاری و 

 بهبود اجراآت اداری

 

پلانگذاری مالی،  مدیریت امور مالی عبارت از پروسااۀ -86

ساااازی، محاسااابه، گزارشااادهی، ونترول داخلی، بودجه

 تصاداقهای مالی وزارت و چگونگی فعالیت تادیاتتفتیش، 

بوده تا برمبنی آن منابع نادر مالی و اقتصاااادی را با تامیز 

مسااااعی لاازم غرض نیال براهاداک ساااتراتیژیک وزارت 

 ؛نمایدمدیریت 

 معلومات مالی دقیقاست تا  ریاست مالی و حسابی متعهد

در س ک وزارت  موثرگیری  تصمیم راستایموقع را دره ب و

اقتصااااد به مقامات وزارت و وزارت محترم مالیه و ساااایر 

 عندالموقع ارایه نماید؛ )بررسی( وادارات ذیرب  

ریاسات مالی و حساابی مصامم اسات تا سیستم مدیریت 

جمهوری  مالی خویش را مبتنی بر اهداک و پالیسای دولت

اساالامی افغانسااتان به طور موثر و شاافاک عملی و ت بیق 

نماایاد واه ایز روند طی ربع اول ساااال مالی بنابر تاخیر 

منظوری بودجه باعث عقب مانی در ت بیق پلان ها شاااده 

 .است

 

 

 

 

 

 

 تسهیل روند واری
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 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

 فعالیتگزارش چگونگی تحقق  شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

ریاست های اقتصاد ولایت ننگرهار، ونرها و نورستان  -0 1

 در حال بازرسی قرار دارند
ربع اول  یط  یبنااابر نبود بودجااه و تخصااا 21%

فوق الذور به  یها اساااتیر شاااتریب یبازرسااا

 %21 قرار داردریاست انجوها در حال بازرسی  -2 2 افتاده قیتعو

3 

پیشانهاد تمدید قرارداد از سااوی مقام منظور شده و  -12

پروساه نهائی ساازی و عقد قرارداد در جریان است، پروژه 

ثبت ساایسااتم نظارت و  1011های انکشااافی سااال مالی 

گزارشاادهی مروزی و ولایتی گردید، گزینه های مورد نیاز 

سیستم،  عاجل قبل از نهائی شادن قرارداد انکشاک دهنده

جهات جوابگوی به نیازمندی ها و جلوگیری از ساااکتگی 

 امور، در سیستم اضافه گردید

 دیجد راتییبه تغ ازین 11%

0 

 یبررسااا اتیدرسااا ک ولا 1011 یساااند بودجه مل -21

پروژه  1663یتیولا یانکشاف یاست سهم پروژه ها دهیگرد

پروسااه  دهیوشااور مشااخ  گرد تیولا 30در  یانکشاااف

روژه ها  پ یاقتصاد تیموثر یابیارز و یلیگزارش تحل بیترت

 .دارد انیجر اتیدرس ک ولا

 یها تیاولو یتیولا یانکشااااف یرهنمود پلاانگذار م اابق

 دیو تائ یتیولا یشااورا یدیآماده تائ و  یتشااخ یانکشاااف

 تیولا باشاادیم اتیدر ساا ک ولا یتیولا یانکشاااف تهیوم

 شااارایخو تیولا  1011 یهلمناد تا اونون پلان انکشااااف

 .نموده اند کیو جهت مرور با مروز شر لیتکم

21% 
 به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها

 

2 

اجتماعی    سااحات آسایب پذیر و خسارات اقتصادی و -31

در س ک ولایت ناشی از شیوع ویروو ورونا شناسایی ووار 

اجتماعی پسا  روی ترتیب طرح رشاد و انکشاک اقتصادی و

منابع و ظرفیت های سااا ک ولایات جریان دارد،  ورونا در

در س ک ولایت شناسایی و وار روی ترتیب  بلقوه اقتصادی

اجتماعی پساا صلک در  طرح رشاد و انکشااک اقتصاادی و

 س ک ولایات جریان دارد  

 به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها 01%
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 فعالیتگزارش چگونگی تحقق  شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

8 

اقتصااااادی و مرحلااه جمع اوری ارقااام ومعلومااات  -31

اجتماعی به همکاری ادارات زیرب  در سااا ک ولایات آغاز 

گردیده و پروسه ترتیب چشم انداز اقتصادی و اجتماعی در 

 س ک ولایات تحت وار میباشد

 به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها  01%

6 

مرحله جمع آوری ارقام و معلومات پیرامون وضیعت  -32

اهداک انکشاک پایدار به شاخ  های مهم سکتوری 

همکاری ادارات زیرب  درس ک ولایات آغاز گردیده و پروسه 

ترتیب گزارش تحلیل وضعیت درس ک ولایات تحت وار 

 میباشد

 به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها 01%

از تمام  1011ارقام و معلومات تازه به شاامول سااال مالی  -30 6

 انداز ها م البه شده  است ادارات سکتوری جهت تجدید چشم

61% 

 
 در تمام سال مالی پلان گردیده است

1 

شاخ  های اقتصادی و شاخ  های اهداک انکشاک  -33

پایدار در فارمت مشااخ  تهیه و ضاام نامه متحدالمال به 

وزارت ها و ادارات ذیرب  ساااکتوری غرض ارائه گزارش از 

پیشاارفت شاااخ  ارسااال گردیده اساات تا از چگونگی 

 گزارش دهند 1311وضعیت شاخ  های سال 

01% 
در ختم ربع دوم گزارش نهائی ترتیب 

 میگردد

11 

 یها یمشترم  همااااااکار  اااااااااتهیوم  زیمتز اول -01

 یاسلام یجماااااااااهور انیم یو تجارت یاقتاااااااااصاد

افغانسااااااتان و وشاااور بلاروو در فارماات مشااخ   

 یوزارت امور خاارجاه با ترجمه پشاااتو درج و جهت مرع

 است دهیالاجرا شدن ارسال گرد

61% 

شامل  اجندای نوبتی  وابینه ج .ا.ا  نگاردیده 

با وجود تعقیب مکرر و پیگااایری پیهم ایز 

 آماریت به وقت و زمان معیز آن

11 
اساناد مورد نیاز برای بررسی مقایسوی جمع آوری و  -22

 گردیده استتحلیل 
31% 

 12 برای تمام سال مالی پلان گردیده است
با ادارات ذیدخل جلسات هماهنگی دایر گردیده است.  -28

 طرح های مشابه جهت نمونه بردای م العه گردیده است
01% 

13 
جدول مندرج  تعلیمات نامه ادارات مشاااابه م العه و -26

 ترتیب گردیده است
21% 
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 شدهمعطل فعالیت های ب: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دلایل معطل شدن فعالیت

1 
 زیآنلا یآموزش یبرنامه ها ریتدو زمیکانیم هیته -21

 یآموزش یازساانجین یو رهنمود  چگونگ اتیولا یبرا

 اتیلادر س ک مروز  و
1% 

ارتقاای ظرفیت از طرک وزارت حاذک بودجاه 

 1011مالیه طی سال مالی 

 

 آغاز ناشدهفعالیت های ج: 

 دلایل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

 یژیاساااترات بیروند ترت یو همااهنگ یرهبر -11 1

 افغانستان یاقتصاد یها لیتحل یبرا یمال

 در ربع های بعدی سال پلان گردیده است

2 
 یساااز نهیجهت نهاد یقیت ب  زمیکانیم جادیا -21

 تیاز فعال یو گزارش ده یابینظارت، ارز سااتمیساا

 وشور یو اجتماع یاقتصاد یها

 یاه تیفعال یو اجتماع یاقتصاااد تیموثر لیتحل -32 3

 ریسه سال اخ یط یسویسکتور مربوطه به گونه مقا

 یها تیااولو  یهاا و تشاااخ تیاظرف یبررسااا -38 0

 مربو  یسکتور ها  یو اجتماع یانکشاک اقتصاد

2 
 ،یانکشااااف یها تیفعال یبند تیو اولو تیتثب -36

 هیو سرما ینظر به امکانات مال یو اجتماع  یاقتصاد

 یمل یها تیبا اولو یدر روشن یگذار

نظر به پلان ادارات سکتوری و تنظیم سلسله وظایر، ایز 

 است ناشدهغاز آفعالیت ها 

 یساایپلانها، پال لیو تحل یابیطرزالعمل ارز جادیا -31 8

 یسکتور ها و ادارات بودجو یها یژیو استرات

 به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها 

 

6 
دو برنامه  یو اجتماع یاقتصااااد یابیو ارز لیتحل -00

پروژه  2 یابیساااکتور زراعات و انکشااااک دهات و ارز

 در سکتور زراعت و انکشاک دهات یدولت ریموسسات غ

 های بعدی سال پلان گردیده استدر ربع 

6 

ار ( بازار وی)شاخ  ها یلیتحل لیپروفا بیترت -23

 1011سال  یافغانستان ط
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 مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

 پیشنهادی راه حل های مشکلات عمده

مذاورات پروژوی و عدم شامولیت وزارت اقتصااد در پروسه  .1

 1011مالی ه های انکشافی سال بودجه سازی پروژ

ت اقتصاد، به اسااو مقرره  تنظیم فعالیت ها و اجراات وزار .1

ر اصاالی وزارت جه سااازی یکی از وظایی و بودمذاورات پروژو

وزارت اقتصاد باید در تمام ایز روند  اقتصااد میباشاد، بنابرایز

 دخیل گردد

تاثیرات  پروژه های انکشااافی با انتقال بودجه در مشااکلات .2

اداره سکتوری  به حساا  وزارت ویا (HICDPاجتماعی) بلند

 ت بیق رد اشته وه باعث تاخیرد وجود وزارت مالیه در مربوطه

 میگردد موقع ایز پروژه هاه ب

وزارت ها وادارات سااکتوری باید درقساامت انتقال بودجه به . 2

حسا  خویش درهماهنگی باوزارت مالیه اقدام نمایند وه باعث 

 اقسا  ووارپروژه ها نگردد تاخیردرپرداخت

عدم همکاری دوامدار و سااایساااتماتیک در امور واری بیز  .3

وزارت ها وادارات مربوطه  به خصو  بیز مسوولیز وزارت ها 

. 

تقویت هم آهنگی بیز دیپارتمنت های وه مسوولیت ت بیق  .3

 و گزارشدهی پروژه ها را در داخل وزارت ها به عهده دارند
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  های تکمیل شده خارج از پلانفعالیت 

 نتایج فعالیت تکمیل شده خارج از پلان عنوان شماره
ت در یدلایل عدم شمول

 پلان

تهیاه و توحید گزارش ربعوار ادارات ت بیق وننده  1

 و ارسال آن به بانک جهانی

م اابق پلان ساااالانه در هر ربع 

پااروژه  یگاازارش اجااراات وااار

 یباه بانک جهان ییاشاااتغاال زا

و بعد از مرور از  شودیفرساتاده م

 رددگیم دییتا یجانب بانک جهان

به دلیل تاخیر در تصاااویب و 

ماانااظااوری پاالااان تاا بیقی 

منجانب بانک جهانی به عنوان 

تاامااویاال وننااده پروژه ایز 

فعالیت ها شاامل پلان سااالانه 

 وزارت نگردیده است

 تیتقو و مدت ووتاه یشاااغل ها فرصااات جادیا 2

 بازار یها رساختیز

 در یحقوق ایجااد اصااالاحات

 ربناهایز جادیاو  هاا؛یشااااروال

 و گذرها قیازطر تیاادرمااارو

 فرصت جادیا ؛یتجارت یگذرها

 مدت ووتاه یوار یها

 یمن قو و یمل شدگان جایب ادغام 3

 زیمهاجر یبرا پاسپورت عیتوز

صااورت  پاوسااتان میمق افغان

 یمراوزمعلومات جادیا وگرفات.

 و آباد اساالام ته؛یوو ؛یدروراچ

 گردید پشاور

0 

طی ایز ربع واحاد همااهنگی پروژه اشاااتغالزایی 

 Baseline Assessment and EZ-Kar Publicپروژه های)

Awareness را با شااروت های خدمات مشااورتی و)

غیر مشاااورتی عقاد قرارداد نموده واه در مرحله 

 ت بیق قراردارند

سروی ابتدایی پروژه اشتغالزایی 

جهاات جمع اوری معلومااات و 

حالت فعلی شاخ  های پروژه 

در سااااحاات ت بیق وننده: و 

آگاهی دهی مردم از پیشاارفت 

هاا و دساااتاورد های پروژه از 

؛ رسااااناه های صاااوتیطریق 

 خبری و تصویری و چاپی

2 

میان ( Implementation Support Mission) ایز جلسه

و تمویل  ت بیق ونناده و بانک جهانینهااد هاای 

فبروری  22الی  12وننااده گااان طی ایز ربع از 

از طریق ویادیو ونفرانس میاان نهااد های  2121

 ت بیق وننده و بانک جهانی دایر گردید

فعالیت و پیشاارفت های پروژه 

اشااتغالزایی هر شااش ماه بعد 

توسااا  بااانااک جهااانی مورد 

ارزیابی قرار گرفته و نمره دهی 

میگردد و همچنااان   Ratingیاا 

ای شااش ماه پلان و تارگیت بر

 آینده نیز تعیز میگردد

به دلیل تاخیر در تصاااویب و 

ماانااظااوری پاالااان تاا بیقی 

منجانب بانک جهانی به عنوان 

تاامااویاال وننااده پروژه ایز 

فعالیت ها شاامل پلان سااالانه 

 وزارت نگردیده است
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 نتایج فعالیت تکمیل شده خارج از پلان عنوان شماره
ت در یدلایل عدم شمول

 پلان

8 
پروژه تحت وار ازجانب  82درخواست اقسا  برای 

دونر وترتیب تصااویردارای مختصات ساحوی برای 

 هرپروژه

 ،تساااریع روند ت بیق پروژه ها

به مصاارک  تامیز شاافافیت و

 رسیدن بودجه

چون یک وارروتیز بوده وپلان 

ریاااساااات براساااااو پلااان 

 تغییرترتیب گردیده است

 بررسی تصفیه خانه مواد نفتی در ولایت هرات 6
تصااافیه خانه متذوره توسااا  

وزارت ها وادارت  هئیت مختل 

 بررسی گردید

م اابق باه پلاان وتقاضاااای 

وزارت صاانعت وتجارت انجام 

 شد

 جمع اوری اجناو تاریخ تیر شده از بازار 6
مقاادار هنگفاات مواد غااذائی 

توساا  ومیته  تاریخ تیر شااده

 موظر جمع آوری گردید

زارت به اسااااو پلان واری و

صنعت وتجارت صورت گرفته 

 است

1 
 ومیته  ریاسااات در ز ایفعال  اشاااترام نماینده 

زراعتی اداره  محصاااولات و غذایی مواد  تخنیکی

 ملی ستندرد

تعیز اساااتاااناادرد برای مواد 

 غذائی
 هدایت مقام وزارت

اشترام در جلسه  تغذیه در وزارت زراعت، آبیاری  11

 لداری و ابراز نظر پیرامون موضوعو ما
 هدایت مقام وزارت ارایه پیشنهادات 
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  0011مالی بودجه عادی و انکشافی سال ؛ (0ضمیمه شماره )

مجموع بودجه منظور شده 

 1011مالی   سال
 مجموع بودجه انکشافی بودجه عادی

 816،116،121 310،111،111 310،116121 به رقم

 به ولمات
سه صد وچهارده میلیون و نود وهفت 

 هزار و یک صد وپنجاه ونه افغانی
 افغانی سه صد و چهار میلیون

صد وهجده میلیون و نود و هفت هزار و یک صد و پنجاه و شش

 نه افغانی

 1011پلان مصرک بودجه در ربع اول سال مالی 

 پلان مصرک 
مقدار بودجه عادی وه در ربع اول 

 سال مالی جهت مصرک پلان گردیده

مقدار بودجه انکشافی وه در ربع اول سال 

 مالی جهت مصرک پلان گردیده
 مجموع

 116،011،031 02،811،111 82،611،031 به رقم

 به ولمات
شصت و دو میلیون و هشتصد و نوزده 

 افغانی هزار و چهار صد و سی و یک
 چهل و پنج میلیون و ششصد هزار افغانی

یکصد و هشت میلیون و چهار صد و نوزده هزار و چهارصد و 

 سی و یک افغانی

 به مبلغ و فیصد 1011بودجه در ربع اول سال مالی   مصرک

 مصرک بودجه
  مصرک بودجه انکشافی مصرک بودجه عادی

  به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

  %1 1 %21 82،611،031 به رقم

 به ولمات

د صشصت و دو میلیون و هشت

و نزده هزار و چهار صد و سی 

 یک افغانی . و

  صفر صفر بیست فیصد

 


