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پس منظر
وزارت اقتصاد منحیث یک اداره مسلکی و تخصصی در ساختار دولت ،مسئولیت هماهنگی و انسجام بهتر فعالیت
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
 طرح و ترتیب پالیسای و اساتراتیژی انکشاک اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار و نظارت و ونترول از
جریان ت بیق فعالیت های اقتصادی در س ک وشور؛
 تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاک اقتصادی ،اجتماعی ،بازسازی و احیای مجدد درس ک وشور؛
 توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاک متوازن ولیه عرصه های اقتصاد ملی در مروز و ولایات غرض
رفع عقب ماندگی اقتصادی ،ارتقای س ک زندگی مردم و فقرزدائی؛
 ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق ،حمایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه.
منبع( :مقرره تنظیم اجراات وزارت اقتصاد)

خلاصه گزارش
وزارت اقتصااد در سال مالی  1011مجموعاً  86فعالیت عمده را پلان نموده بود وه از جملۀ آن ( )08فعالیت را
تکمیل نموده اسااات ،به تعداد ( )13فعالیت درحال اجرا قرار دارد )1( ،فعالیت مع ل و بتعداد ( )6فعالیت آغاز
ناشده است.
اوسا فیصادی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت در ربع اول سال جاری م ابق پلان سالانه به ( )%11در صد و
م ابق مقدار هدک تعیز شده ( )Targetدر ربع اول سال مالی به ()%68در صد رسیده است.
مجموع فعالیت های پلان
شده

فعالیت های
تکمیل شده

فعالیت های در حال
اجرا

فعالیت های مع ل
شده

فعالیت های آغاز
ناشده

86

08

01

0
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گزارش تحقق فعالیت های پلان شده
جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.
هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011
یک مقرره

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

%111

%22

 -1باازنگری تشاااکیال و تعدیل مقرره تنظیم
فعالیت های وزارت اقتصاد

تاعااداد احکااام و  -2پیگری از احکام ،فرامیز ،هدایات مقام عالی
فرامیز

ریاست ج.ا.ا

وزارت

اقتصاد ولایات

اصاااالاااحااات
سااااختاری و
 -3پیگیری از مصوبات ج.ا.ا وه وظیفه مستقیم
بهبود اجراآت تعداد مصوبات
به وزارت اقتصاد سپرده میشود
اداری
 21واحااد دوم ای  -0تفتیش امور مالی و حسااابی ریاساات های

%111

%22

%111

%22

21%

%2

 -2بررسای امور مالی ،حسابی و اداری ،ریاست
 0گزارش

های انجو ها ،منابع بشاااری ،مالی و حساااابی،
اداری و واحد هماهنگی) ( HICDP

یاااک گااازارش
تحلیلی

%21

%2

 -8ترتیب گزارش سااالانه  1311مؤسااسااات
غیردولتی و انعکاااو و نشااار آن بااه منظور

%111

%22

چگونگی تحقق از پیشرفت ت بیق نقشه راه

تاانااظاایاام و
مادیریت امور
مااربااو بااه جاالااوگاایااری از  -6تدویز پالیساای جلوگیری از پول شااویی و
موساسات غیر سواستفاده از منابع تمویل ترورزم دربخش موسسات غیردولتی
دولتی
 111موساااساااه
 -6نظارت و بررسی سازمانی موسسات
داخلی و خارجی

%111

%22

%111

%22

 -1ترتیب پلان ت بیقی نقشاااه راه ( هماهنگی
یک گزارش

میان حکومت  ،تمویل وننده گان و موساسات)
برای سال 1011
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%111

%22

هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011

عنوان فعالیت عمده

تاانااظاایاام و
مادیریت امور بااه منظور تنظیم  -11طی مراحل تقنینی تعدیل قانون موسسات
مااربااو بااه فااعااال ای ات هااای غیر دولتی
موساسات غیر
موسسات
دولتی
چاارچو

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

قانونی

انسااااجااام و دو گزارش
هماهنگی
دو سیستم

%111

%22

%111

%22

%11

%2222

 -11تحلیال و ارزیاابی تاثیرات اقتصاااادی دو
برنامه ملی به همکاری مالی اداره)(GIZ
 -12تااوسااااعااه و پااای اداری سااایسااااتاام
 CMRS/PMRSبرای جوابگوی مورد نیاز

اتصال  30ولایت و  -13اتصااال تمام واحدهای بودجوی در ساا ک
مروز
ناااظاااارت و
یک سند
ارزیابی
اساااااتاافاااده از
تاااکاااناااالاااوژی
معلوماتی در بخش
نظارت و ارزیابی

ولایات به سیستم)(PMRS

%111

%22

 -10طرزالعمال نظاارت و ارزیاابی برناامه ها و
%111

پروژه های انکشافی

%31

 -12تهی اه و ت بیق اپلیکشاااز ) (Appبرای
ناظااارت و گزارش دهی ساااااحوی (Field

%111

%11

)Monitoring and Reporting
 -18رهبری و همااهنگی روناد قیمات گذاری

انسااااجااام و تعیز میزان هزینه تحلیل های اقتصادی افغانستان (سنجش مقدار
منابع ضارورت برای حصول تارگیتهای تحلیل
مورد نیاز
هماهنگی
های اقتصادی دروشور)

%111

تقویت سیستم سند نهایی پالیسی  -16نهایی ساازی پالیسی ملی نفوو و ترتیب
پلان عمل برای پنج سال آینده
و پلان عمل آن
پلانگذاری

%111

استفاده از تکنالوژی  -16تهیاه مبااای ال پلیکیشاااز تحلی ال هااای
تحلی ال هااای معلوماااتی در مورد اقتصااادی افغانسااتان مشاارو به ومک مالی
اقتصادی
ا.ا.پایدار
)(UNDP

%111
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%11

%12

%21

هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

 -11رهبری و هماهنگی روند ترتیب استراتیژی

انسااااجااام و یک سند
هماهنگی

مالی برای تحلیل های اقتصادی افغانستان

اصاااالاااحااات
سااااختاری و یک سیستم
باهبود اجراات
اداری

 -21دیجیتل سازی پروفایل های ولایتی

%1

%111

%1

%22

 -21ایجااد میکاانیزم ت بیقی جهات نهادینه
یک سند

سازی سیستم نظارت ،ارزیابی و گزارش دهی از

%1

%1

فعالیت های اقتصادی و اجتماعی وشور

ناااظاااارت و
ارزیابی
 0گزارش
یک سند
تقویت سیستم
پلانگذاری
یک سند

 -22نظارت تخنیکی ازجریان چگونگی ت بیق
پروژه های انکشافی (مروز و ولایات)

%111

%22

 -23ترتیب پلان استراتیژیک  2ساله وزارت اقتصاد

%111

%31

 -20تحلیل و بررسای ساااختارهای ومیته های
انکشافی و نحوه اجراآت شان در س ک ولایات و

%111

%22

ایجاد یک مکانیزم وارا و موثر
تحلی ال هااای یک گزارش
اقتصادی
اصاااالاااحااات
سااااختاری و
باهبود اجراات یک سند
اداری

 -22تحلیل چگونگی میزان پیشاارفت شاااخ
های اقتصادی و اجتماعی سکتورهای بودجوی

%111

%22

 -28ترتیب رهنمود واری جهت تحلیل وضیعت
انکشاااک اقتصااادی و اجتماعی ولایات با در نظر
داشات شاخ

های مهم سکتوری تحلیل های

%111

%22

اقتصادی افغانستان)(A-SDGs
 -26تهیاه گزارش تحلیلی چگونگی وضاااعیت

انسااااجااام و
هماهنگی
یک گزارش

اقتصااادی و اجتماعی وشااور طی سااال مالی
1311جهت ارائه آن به سازمان های بیز المللی
(ایکو ،ساااارم ،ملال متحاد و همکاااری هااای
اقتصادی و توسعوی)
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%111

%21

هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

 -26تحلیل اقتصااادی ،سایر رشااد اقتصااادی و
عاید ساارانه در وشااور جهت شااناسااائی عوامل
تحلی ال هااای یک گزارش
اقتصادی

تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و افزایش عاید سرانه

%111

%22

و ارای اه آن بااه مراجع مربوطااه بمنظور اتخاااذ
تصامیم لازم
 -21تحلیل و ارزیابی موثریت اقتصاااادی پروژه

تقویت سیستم دو سند
پلانگذاری

های شامل سند بودجه انکشافی  1011وترتیب
پلان انکشافی مبتنی بر اولویت های اقتصادی و

%21

%1222

اجتماعی ولایت 1011
 -31طرح رشاد و انکشاک اقتصادی و اجتماعی
تحلی ال هااای یک طرح
اقتصادی

پسااا ورونا و پسااا صاالک در ساا ک ولایت در
م ابقت با تحلیل های اقتصاااادی و چهارچو

%01

%11

ملی صلک و انکشاک افغانستان
تقویت سیستم یک سند
پلانگذاری

 -31انکشااک و تجدید چشام انداز اقتصادی و
اجتماعی ولایت برای سال 1011
 -32تحلیل وضیعت شاخ

تحلی ال هااای یک گزارش
اقتصادی
ناااظاااارت و  0گزارش
ارزیابی
تقویت سیستم
پلانگذاری

 6سند چشم اندار

%01

%11

های مهم سکتوری

تحلیل های اقتصاادی افعانستان و شناسایی عو

%01

%11

امل فقر ،عدم رشد اقتصادی به س ک ولایت
 -33نظاارت و ارزیاابی فعالیت های انکشااااک
اقتصادی و اجتماعی در س ک ولایات

%111

%22

%61

%21

 -30انکشااک و تجدید چشام انداز اقتصاادی و
اجتماعی سکتور مربوطه طی سال 1011
 -32تحلیال موثریات اقتصاااادی و اجتماااعی

تحلی ال هااای  8سکتور
اقتصادی

فعالیت های ساکتور مربوطه به گونه مقایساوی
طی سه سال اخیر

6

%1

%1

هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011

تقویت سیستم گزارش  8سکتور
پلانگذاری

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

عنوان فعالیت عمده

 -38بررساای ظرفیت ها و تشااخی

اولویت های

انکشاک اقتصادی و اجتماعی سکتور های مربو
 -36تحلیل و ارزیابی پیشاارفت شاااخ

تحلی ال هااای گزارش  8سکتور
اقتصادی
( )221پاااروژه
ولایتی
تقویت سیستم
پلانگذاری

اقتصااادی و شااااخ

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

%1

%1

های

های مربو تحلیل های

اقتصادی ) (ASDGsسکتور های مربوطه

%01

%11

 -36تثبیت و اولویت بندی فعالیت های انکشافی،
اقتصاااادی و اجتمااعی نظر باه امکااناات ماالی و

%1

%1

سرمایه گذاری در روشنی با اولویت های ملی
 -31ایجااد طرزالعمال ارزیابی و تحلیل پلانها،

یک طرزالعمل

پالیسای و اسااتراتیژی های سااکتور ها و ادارات

%1

%1

بودجوی
یک گزارش

تحلی ال هااای
اقتصادی

 -01نهایی ساازی استراتیژی افغانستان مولد و
ترتیب پلان ت بیقی آن

%111

%21

 0گزارش

 -01تحلیل وضع تجارت خارجی

%111

%31

یک گزارش

 -02تحلیل قیم (مواد خوراوی و غیر خوراوی)

%111

%31

 2گزارش

 -03تحلیل عواید و مصارک دولت

%111

%31

 -00تحلیل و ارزیابی اقتصااادی و اجتماعی دو
 0گزارش

برنامه ساکتور زراعت و انکشاک دهات و ارزیابی
 2پروژه موساسات غیر دولتی در سکتور زراعت

%1

%1

و انکشاک دهات
رهنمود و  2پلان
انسااااجااام و
هماهنگی

پروپوزل  16پروژه

 -02ترتیاب رهنمود همکاری های اقتصاااادی
من قوی با سازمانهای من قوی و بیز المللی

%111

%22

 -08ترتیب پروپوزل پروژه های انکشااافی برای
%111

 16ولایت وشور
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%21

هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011

تحلی ال هااای یاااک گااازارش
تحلیلی
اقتصادی

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

 -06تحلیل اقتصااادی و اجتماعی مرحله سااوم
برنااماه پروژه هاای انکشاااافی باا تاثیرات بلند

%111

%22

اجتماعی در  30ولایت افغانستان
 -06ترتیب میکانیزم پیشااابرد تداروات پروژه

ی اک مایاکااانیزم های مرحله چهارم در سااا ک ولایات و تغیرات
تداروات

در رهنمود ت بیق ایز پروژه ها م ابق به قانون

%111

%22

تداروات افغانستان
 -01طی مراحال فیصااالاه ها ،تعقیب و تایید
انسااااجااام و
هماهنگی

 1پروتووول

پروتووول نخسااتیز ومیته مشااترم همکاری
هااای اقتصاااادی و تجااارتی میاان ج  .ا.ا و

%61

%21

جمهوری بلاروو
 -21ترتیاب و امضاااای تفاهمنامه میان ج.ا.ا و
 1پااروتااووااول و بیناد انکشاااافی اغا خان در مورد ت بیق پروژه
موافقتنامه

های ووچک انکشاااافی در ولایات (بدخشاااان،

%111

%22

تخار ،قندز ،بغلان ،سمنگان و بلخ)
 -21جمع آوری گزارشات از تحقق تصامیم و
 1گزارش

فیصاله های  31میز اجلاو شورای پلانگذاری

%111

%22

من قه یی ایکو
 1گزارش

تحلی ال هااای  1پروفایل
اقتصادی
 1گزارش

 -22تحلیل نقش بانک های خصوصی در ایجاد
وار در افغانستان طی سال 1311
 -23ترتیاب پروفایل تحلیلی (شااااخ

%111

%33233

%1

%1

%111

%22

های)

بازار وار افغانستان طی سال 1011
 -20تحلیل چگونگی ت بیق برنامه های ارتقای
ظرفیت ادارات دولتی طی سال 1011
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هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011
 1گزارش

 1طرح
اصاااالاااحااات
سااااختاری و  1سند
باهبود اجراات
اداری
یک سند

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

 -22تحلیل وضااعیت جندر در ساا ک مروز و
%31

ولایات

%622

 -28تهی اه و ترتی اب طرح ارتقااای ظرفیات و
توانمند سازی زنان شاغل وزارت اقتصاد

%01

%11

 -26تهیاه و ترتیب تعلیمات نامه فعالیت های
آمریت جندر

%21

%1222

%111

%21

 -26ترتیب تعلیمات نامه مدیریت منابع بشری
برای وزارت اقتصاد
 -21تهیه مکانیزم تدویر برنامه های آموزشااای

یک سند

آنالااایاز برای ولااای اات و رهنمود چگونگی

%1

%1

نیازسنجی آموزشی در س ک مروز و لایات
211

1پروژه

 -81الکترونیکی سااازی  211جلد دفتر سااوانک
وارونان مروزی وولایتی

%111

%21

%111

%22

 -81اعمار ساااختمان ریاساات اقتصاااد ولایت
ننگرهار
 -82ایجاد ساایسااتم (File Server/Data

1سیستم

)Storage Systemدر سااا ک مروز جهت

%111

%22

ذخیره و تبادل اسناد رسمی وزارت
 -83ترتیب رهنمود نظارت از عرضااه خدمات و
 2سند

ترتیب رهنمود طرز اساااتفاده از لوازم و اجناو

%111

%22

تکنالوژی معلوماتی در س ک مروز و ولایات
سند
یک تحلیل

 -80ترتیب تعلیمات نامه ریاست اداری

%111

%22

 -82بررسااای ،تحلیل و ت بیق بودجه عادی و
%61

انکشافی وزارت

9

%21

هدک اصلی

مقدار
هدک()Target
در سال مالی
1011

اصاااالاااحااات یک تحلیل
سااااختاری و
باهبود اجراات
اداری
گزارش

عنوان فعالیت عمده

 -88بررسی  ،تحلیل و جمع آوری عواید وزارت

فیصدی پیشرفت
م ابق ربع اول
سال مالی

فیصدی پیشرفت
م ابق پلان سالانه

%111

%22

 -86نظارت و ونترول از واری های انجام شااده
امور ماالی دیپاارتمنات ها ( مروز و ولایات ) و
ونترول تادیات حواله های معاشااات و مصاارک

%111

%22

ق عی م ابق ضرورت ها
رهنمود

مجموع

 -86ترتیب رهنمود مدیریت مالی و حسابی

تعداد  86مجموع فعالیت ها

%111

%22

%68

%01

نوت :فعالیت های شماره  08 ،03 ،02 ، ،01 ،30 ،23 ،10و  22عبارت از فعالیت های می باشند وه وار آن ها نظر به پلان ربع اول
سال مالی 1011بالاتر از تارگیت های تعییز شده ،پیشرفت داشته اند.

11

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن
شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

نتایج

 -1ساااختار تشااکیلاتی وزارت اقتصاااد برای سااال 1011
توسااا ومیته موظر در هماهنگی با ومیسااایون محترم بهبود در ساااختار تشکیلاتی
مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بازنگری و جلسات وزارت

1

آن جریان دارد
اصاالاحات ساااختاری و  -2پیگیری از احکام ،فرامیز ،هدایات مقام عالی ریاسااات
2

بهبود اجراآت اداری

ج .ا .ا .صااورت گرفته و گزارش ربع اول سااال مالی  1011ت بیق احکام و فرامیز
آن تهیه و ترتیب شده ،غرض ارسال به مراجع

3

 -3پیگیری از مصااوبات ج.ا.ا وه وظیفه مسااتقیم به وزارت
تحقق وظایر سااپرده شااده
اقتصاااد داده شااده صااورت گرفته و گزارش ربع اول سااال
وابینه ج.ا.ا به وزارت اقتصاد
مالی  1011تهیه و ترتیب شده ،غرض ارسال به مراجع
 -8جمع آوری معلومااات از ت بیق پروژه هااا در هفاات
ساکتور اسااسای و م العه و بررسی راپور فعالیت ت بیق

0

2

شده در س ک وشورجمعاً 1331مؤسسه داخلی و خارجی
جمع آوری معلومااات و درج
راپور فعالیت خویش را درج ساایسااتم آنلایز گزارشاادهی
آن ساایسااتم آنلایز گزارش
ریاسات نموده وه از جمله تعداد ( )026مؤسسه داخلی و
دهی ریاست
تعداد ( )218مؤساساه خارجی راپور فعالیت ارسال داشته

تنظیم و مادیریت امور
مربو به موسااسااات اسات و تعداد ( )821موسه داخلی و تعداد ( )36مؤسسه
خارجی راپور عدم فعالیت ارسال داشته اند
غیر دولتی
 -6طرح مسوده پالیسی جلوگیری از پول شویی در جلسه تهیه طرح مسااوده پالیساای
نهم ومیته تخنیکی وه بتاریخ 13حوت ساااال  1311دایر جلوگیری از پول شاااویی و
گردید شااریک و غرض غنامندی هرچه بیشااتر پالیساای و تمویل ترورزم
جمع آوری نظریااات و پیشااانهااادات ادارات ساااکتوری نظارت و بررسی به تعداد 18
موسسه داخلی از نگاه
ومؤسسات هماهنگی ارسال گردیده است
 -6نظارت و بررسای ساازمانی تعداد ( )18مؤسسه داخلی
ازنگاه سااااختار سااااختار رهبری ،مالی و تداروات ،منابع

8

بشاری و پروگرام از طرک تیم توظیر شاده صورت گرفته
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
11

سااااختااار رهبری ،مااالی و
تادارواات ،منابع بشاااری و
پروگرام از طرک تیم توظیر
شده

شماره

طبقه بندی(عرصه)

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

فعالیت ها

نتایج

 -1اول -تدویر جلسه تخنیکی روی موارد:


6

تنظیم و مادیریت امور
مربو به موسااسااات
غیر دولتی

طرح پالیسااای جلوگری از پول شاااوی و تمویل
ترورزیزم

 مشاااکلاات روی ممنوعیات انعقااد قرار دارد ها برگزاری جلساااه تخنیکی و
ادرات سکتوری با مؤسسات غیردولتی
رهبری غرض ترتیااب پلااان
ت بیقی نقشه راه
دوم -تدویر جلسه رهبری بحث روی موارد:


طرح مسوده تعدیل قانون موسسات غیردولتی و
ت بیق ساااند چارچو ملی صااالک و انکشااااک
افغانستان () ANPDF 2

 -11طرح تعدیل قانون به همکاری وزارت عدلیه و جوانب تهیه و ترتیب مساااوده طرح
ذیدخل نهائی و غرض طی مراحل تقنینی به ریاساات امور تعدیل قانون موسااسات غیر
دولتی
تقنینی وزارت عدلیه ارسال گردیده است

6

1

انسجام و هماهنگی

 -11سه برنامه ( انکشاک زیر ساخت های زراعتی ،توانمند
ساازی اقتصادی زنان روستائی و حکومتداری الکترونیکی)
اساااتخدام ومپنی از طریق
جهات ارزیاابی تااثیرات اقتصاااادی آنهاا انتخاا گردید،
پروسه اعلان داوطلبی جهت
اساااتخدام ومپنی از طریق پروساااه اعلان داوطلبی جهت
ارزیابی برنامه های ملی
ارزیابی تاثیرات دو برنامه ملی
 231 -13اوونات جدید برای واحد های دوم بودجوی در
ساایسااتم ایجاد گردید ،پلان عمومی ساافر و تدویر برنامه ایجااد  231اووناات جاادیاد در
هاای آموزشااای برای  16ولاایت ترتیب گردیده و با اداره س ک ولایات

11

محترم  GIZدر زمینه هماهنگی صورت گرفت
11

نظارت و ارزیابی

 -10مساااوده ابتادائی مقرره نظارت و ارزیابی برنامه ها و تهیه و ترتیب مسوده ابتدائی
پروژه های انکشاااافی ترتیب و با مشااااوریت حقوقی مقام نظاارت و ارزیابی برنامه ها و
پروژه های انکشافی
محترم وزارت شریک گرددی
 -12وانسااپت نوت انکشاااک اپلیکیشااز نظارت ساااحوی

12

ترتیب گردید ،پرسااشاانامه نظارت ساااحوی جهت اضااافه
ترتیااب وااانساااپاات نوت و
شاادن در اپلیکیشااز مربوطه ،به سااه زبان(دری ،پشااتو،
پرسشنامه نظارت ساحوی
انگلیسای) ترتیب یافت ،نساخه ابتدائی رهنمود استفاده از
اپلیکیشز به زبان های دری و پشتو ترتیب شد

12

شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

نتایج

 -18در همکااری با اداره انکشاااافی ساااازمان ملل متحد لایحه
وظایر برای قیمت گذاری اهداک انکشاک پایدار ترتیب و م ابق
آن انساتیتوت بیز المللی ملینیم برای تکمیل فعالیت استخدام
گردیده است ،همچنان ورگشاپ سه روزه برای نمایندگان ادارات

ترتیاب لاایحاه وظایر برای
قیماات گاذاری و همچنااان
ورگشااااپ ساااه روزه برای
نمااایناادگااان ادارات دولتی
ذیرب

13

انسجام و هماهنگی

10

 -16مسوده پالیسی ملی نفوو ترتیب و معلومات آن بروز پالیسی برای مدیریت نفوو
تااقوی ات سااایساااتم
گردیده است ،همچنان وار روی ترتیب مسوده پلان عملی م ابق به شاارای اقتصااادی
پلانگذاری
وشور ترتیب میگردد
برای پالیسی متذوره در جریان است

12

تحلیل های اقتصادی

 -16طرح ابتدایی اپلیکیشااز برای اهداک انکشاااک پایدار تهیه طرح ابتدایی اپلیکیشز
افغاانساااتاان ترتیب و بعد از اخذ منظوری از مقام وزارت برای اهداک انکشااااک پایدار
افغانستان
نهایی می گردد

18

اصاالاحات ساااختاری و  -21امار وارقام معلومات در بخش های مختلر به تفکیک درج معلومات در ساایسااتم
سکتور شامل سیستم دیجیتلی میگردد
بهبود اجراآت اداری
دیجیتلی به تفکیک سکتور

دولتی ذیرب  ،جامعه مدنی ،سکتور خصوصی نهادهای اوادمیک
و جواناان بمنظور ارائاه میتود قیمات گاذاری و نظر خواهی ،با
اشاترام متخصاصیز انستیتوت متذوره بتاریخ (1311/12/12
الی  )1311/12/12دایر گردیده است

16

نظارت و ارزیابی

 -23مسوده پلان استراتیژیک وزارت اقتصاد تهیه و ترتیب

16
تااقوی ات سااایساااتم
11

 -22نظارت تخنیکی از جریان چگونگی ت بیق پروژه های
انکشاافی صورت گرفته وه  106پروژه را مورد نظارت قرار
تهیه و ترتیب یک گزارش
داده و گزارش آن را باه ریااسااات عمومی طرح و توحیااد
ارسال نموده است

پلانگذاری

گردیده غرض ابراز نظر به اداره امور ارسال گردیده است

بهبود اجراات عملکردها

 -20درایز بخش اساااتراتیژی های هر ساااکتور بررسااای حصاااااول وجاامااع اوری
گردیده و ادارات مربو به هر سااکتور م ابق سااند اهداک اساتراتیژی های سکتورهای
مربوطه تحت وار است
انکشاک پایدار افغانستان معرفی میگردد
 -22ارسال ایمیل یه ریاست های سکتوری جهت دریافت
معلومات

ارسال ایمیل به ریاست های
سکتوری

21

تحلیل های اقتصادی

21

 -28درایز بخش شاااخ های هربخش انتخا تا برویت
اصاالاحات ساااختاری و
انتخاا شااااخ
آن هرسااکتور تحلیل و گزارش توحیدی آن م ابق فارمت
بهبود اجراآت اداری
بخش
ترتیب شده به مروز ارسال گردد

13

هااای هر

شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

نتایج

22

انسجام و هماهنگی

 -26ارساال ایمیل به ریاسات های سکتوری ،جمع آوری جمع آوری اعااداد و ارقااام و
اعداد ،ارقام و معلومات و تحلیل و تجزیه معلومات
تحلیل و تجزیه معلومات

23

تحلیل های اقتصادی

 -26م العه و بررساای چگونگی عوامل و متغیر های موثر روی
ازدیاد عاید سرانه ،جمع آوری دیتا و معلومات میزان سرمایه گذاری ،شااناسااائی عوامل تاثیر گذار بر
رشااد اقتصااادی و افزایش عاید
صااادرات و ومک های خارجی در  21سااال گذشااته به منظور
سرانه
شناسایی عوامل موثر روی ازدیاد عاید سرانه

20

22

نظارت و ارزیابی

تااقوی ات سااایساااتم
پلانگذاری

 -33طی ربع اول ساال مالی  1011خورشیدی به تعداد
 166پروژه مورد نظارت قرار گرفته است وه در م ابقت با
تارگیت ربع اول 101فیصااد و در م ابقت با پلان سااالانه
 12درصاااد ت بیق گردیده اسااات همچنان پلان نظارتی
ماهوار و ربع اول ریاساات های اقتصاااد ولایات ترتیب و با
مروز شریک گردیده است

حصاااول اطمینان از ت بیق
بموقع و بااا ویفیاات پروژه
های انکشاااافی در سااا ک
ولایات

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

ارقام جمع آوری گردیده است

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

28
تحلیل های اقتصادی
26

گزارشات متذوره جمع اوری گردیده است
 -02ارقااام و معلومااات لااا زم برای انجااام تحلیاال هااا و
گزارشات متذوره جمع آوری گردیده است

جمع آوری ارقام و معلومات
جمع آوری ارقام و معلومات

26

 -03ارقااام و معلومااات لااا زم برای انجااام تحلیاال هااا و ارقاام و معلوماات لازم جمع
گزارشات متذوره جمع اوری گردیده است
آوری گردیده است

21

 -02وار روی ترتیب رهنمود همکاری های اقتصااادی من قوی انجاام فعالیت های لازم جهت
ترتیاب رهنمود همکاری های
با سازمانهای من قوی و بیز المللی صورت گرفته است
اقتصادی من قوی

انسجام و هماهنگی
31

31

 -08درایز ربع  2پروپوزال پروژه ها ترتیب گردیده است

تحلیل های اقتصادی

 -06وار بالای تحلیل های اقتصادی پروژه ها آغازگردیده
است والی ختم ربع دوم سال مالی تکمیل میگردد

14

دریاافت منابع جهت تمویل
پروژه ها
آغااز واار بالای تحلیل های
اقتصااادی و اجتماعی مرحله
ساااوم برنااامااه پروژه هااای
انکشاااافی باا تااثیرات بلند
اجتماعی

شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

 -06وار بالای ترتیب مکانیزم پیشااابرد تداروات پروژه ها آغاااز وااار بااالااای ترتیااب
میکانیزم پیشااابرد تداروات
آغاز گردیده است
پروژه ها

32

33

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

نتایج

انسجام و هماهنگی

 -21زمینه ملاقات با بنیاد انکشاااافی اغا خان جهت ارائه
ملاقات با بنیاد انکشاااافی اغا
معلومات و امضاا تفاهمنامه با مقام ریاست ارتبا خارجه
خان
فراهم گردیده است

30

 -21ایجاد ومیته فوول پاینت ها منجانب وزارت ها و ادارات
ذیرب ؛
 تدویر جلسات با فوول پاینت های وزارت ها و اداراتذیرب ؛
ایجاد ومیته فوول پاینت ها
 جمع آوری گزارشات تحقق تصامیم و فیصله های ؛اجلاو شورای پلانگذاری ایکو از وزارت ها و ادارات ذیرب ؛
 توحید گزارش و شریک سازی آن با سکرتریت سازمانایکو ازطریق چینل دیپلوماتیک.

32

 -22ترتیب یک پرسشنامه
تحلیل های اقتصادی

38

پرسشنامه ترتیب گردیده است

 -20معلومات در مورد چگونگی ت بیق برنامه های ارتقای
ظرفیت وزارت ها و ادارات دولتی بابت ربع اول سااال مالی جمع آوری معلومات
 1011جمع آوری گردیده است

36

 -26تعلیمات نامه ریاساات منابع بشااری تکمیل شااده جهت تهیه مساااوده تعلیمات نامه
طی مراحل به دفتر معیز صاحب مالی و اداری ارسال گردید ریاست منابع بشری

36

 121 -81جلد سوانک وارونان جهت مصونیت دفاتر سوانک دیجیتل ساااازی  121جلد
سوانک وارونان
اصاالاحات ساااختاری و وارونان دیجیتل سازی شد
بهبود اجراآت اداری
 -81اسناد مورد نیاز به وزارت محترم شهرسازی آماده و
به آن وزارت ارسال گردید .مکتو به شهرسازی جهت

31

شامل نمودن در پلان همچنان به وزارت محترم مالیه
جهت شامل نمودن در لست انتقالی ارسال گردیده است و

ارسااال اسااناد مورد نیاز به
وزارت محترم شااهرسااازی و
مالیه

منتظر پاسخ وزارت محترم مالیه می باشیم

01

 -82مشخصات تخنیکی )NAS(Network Attached Storage
ترتیب و در پروژه تجهیزات آی تی وزارت شامل گردیده
وه اسناد آن در مرحله ارزیابی اسناد تدارواتی قرار دارد

15

ترتیب مشخصات تخنیکی

شماره

طبقه بندی(عرصه)
فعالیت ها

 -83وار بالای ترتیب رهنمود های متذوره جریان دارد وه
ایجااد ساااهولت در وارهای
سابب ایجاد سهولت در قسمت استفاده درست و ستندرد
خدماتی
از وسایل آی تی در س ک وزارت خواهد شد

01

02

03

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

نتایج

 -80واار ترتیاب تعلیمات نامه آغاز و چارچو آن تثبیت تثبیاات چااارچو تعلیمااات
نامه
اصاالاحات ساااختاری و شده است
بهبود اجراآت اداری

 -82مصارک بوجه عادی  % 21و مصرک بودجه انکشافی بهبود در عملکرد و تحقق پلان
 %1الی اخیر ربع اول سال مالی  1011میباشد
بودجوی
 -88مادیریات عمومی تحصااایلی عوایاد حاصاااله را وه

00

بیشتریز آن عواید از بابت جواز انجو ها می باشد از ابتدای جمع آوری عواید دولت از
سال مالی  1011مبلغ ( )626،262افغانی جمع آوری و به بابت جواز انجوها
حسا مربوطه بانکی تحویل نموده است
 -86ریاساات مالی و حسااابی براساااو پلان های دریافت
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

02

تخصااایصااااتی ریاسااات های اقتصااااد را تحلیل و م ابق تحقق پلان بودجوی
(معاشات و مصارک ) اختصا

ضاروریات مبرم تخصای

داده می شود  .هم چنان در س ک مروز وزارت م ابق قرار
داد هاای منعقاده ریااسااات محترم اداری واه قبلااً پلان
تدارواتی ( اجناو و خدمات ) شاااان را ارایه نموده بعد از
دریافت اسناد پرداخت ها انجام می شود

16

شماره

طبقه بندی(عرصه)

توضیح مختصر فعالیت های تکمیل شده

فعالیت ها

نتایج

 -86مدیریت امور مالی عبارت از پروسااۀ پلانگذاری مالی،
بودجهساااازی ،محاسااابه ،گزارشااادهی ،ونترول داخلی،
تفتیش ،تادیات و چگونگی فعالیتهای مالی وزارت اقتصاد
بوده تا برمبنی آن منابع نادر مالی و اقتصاااادی را با تامیز
اصاالاحات ساااختاری و مسااااعی لاازم غرض نیال براهاداک ساااتراتیژیک وزارت
مدیریت نماید؛
بهبود اجراآت اداری
ریاست مالی و حسابی متعهد است تا معلومات مالی دقیق
و به موقع را درراستای تصمیم گیری موثر در س ک وزارت
08

اقتصااااد به مقامات وزارت و وزارت محترم مالیه و ساااایر
ادارات ذیرب (بررسی) و عندالموقع ارایه نماید؛
ریاسات مالی و حساابی مصامم اسات تا سیستم مدیریت
مالی خویش را مبتنی بر اهداک و پالیسای دولت جمهوری
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.

17

تسهیل روند واری

تحلیل اجراآت
الف :فعالیت های درحال اجرا
شماره
1
2

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

 -0ریاست های اقتصاد ولایت ننگرهار ،ونرها و نورستان
در حال بازرسی قرار دارند
 -2ریاست انجوها در حال بازرسی قرار دارد

%21
%21

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
بنااابر نبود بودجااه و تخصااای طی ربع اول
بازرسااای بیشاااتر ریاسااات های فوق الذور به
تعویق افتاده

 -12پیشانهاد تمدید قرارداد از سااوی مقام منظور شده و
پروساه نهائی ساازی و عقد قرارداد در جریان است ،پروژه
های انکشااافی سااال مالی  1011ثبت ساایسااتم نظارت و
3

گزارشاادهی مروزی و ولایتی گردید ،گزینه های مورد نیاز

%11

نیاز به تغییرات جدید

عاجل قبل از نهائی شادن قرارداد انکشاک دهنده سیستم،
جهات جوابگوی به نیازمندی ها و جلوگیری از ساااکتگی
امور ،در سیستم اضافه گردید
 -21ساااند بودجه ملی  1011درسااا ک ولایات بررسااای
گردیده است سهم پروژه های انکشافی ولایتی 1663پروژه
انکشااافی در  30ولایت وشااور مشااخ

گردیده پروسااه

ترتیب گزارش تحلیلی و ارزیابی موثریت اقتصادی پروژه ها
0

درس ک ولایات جریان دارد.
م اابق رهنمود پلاانگذاری انکشاااافی ولایتی اولویت های
انکشااافی تشااخی

%21

به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها

و آماده تائیدی شااورای ولایتی و تائید

ومیته انکشااافی ولایتی در ساا ک ولایات میباشااد ولایت
هلمناد تا اونون پلان انکشاااافی  1011ولایت خویشااارا
تکمیل و جهت مرور با مروز شریک نموده اند.
 -31سااحات آسایب پذیر و خسارات اقتصادی و اجتماعی
در س ک ولایت ناشی از شیوع ویروو ورونا شناسایی ووار
روی ترتیب طرح رشاد و انکشاک اقتصادی و اجتماعی پسا
2

ورونا در سااا ک ولایات جریان دارد ،منابع و ظرفیت های
بلقوه اقتصادی در س ک ولایت شناسایی و وار روی ترتیب
طرح رشاد و انکشااک اقتصاادی و اجتماعی پساا صلک در
س ک ولایات جریان دارد
18

%01

به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها

شماره

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

 -31مرحلااه جمع اوری ارقااام ومعلومااات اقتصااااادی و
8

اجتماعی به همکاری ادارات زیرب در سااا ک ولایات آغاز
گردیده و پروسه ترتیب چشم انداز اقتصادی و اجتماعی در

%01

به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها

س ک ولایات تحت وار میباشد

6

 -32مرحله جمع آوری ارقام و معلومات پیرامون وضیعت
های مهم سکتوری اهداک انکشاک پایدار به
شاخ
همکاری ادارات زیرب درس ک ولایات آغاز گردیده و پروسه
ترتیب گزارش تحلیل وضعیت درس ک ولایات تحت وار
میباشد

%01

6

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

%61

ادارات سکتوری جهت تجدید چشم انداز ها م البه شده است
 -33شاخ

های اقتصادی و شاخ

پایدار در فارمت مشااخ
1

وضعیت شاخ

در تمام سال مالی پلان گردیده است

های اهداک انکشاک

تهیه و ضاام نامه متحدالمال به

وزارت ها و ادارات ذیرب ساااکتوری غرض ارائه گزارش از
پیشاارفت شاااخ

به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها

%01

ارسااال گردیده اساات تا از چگونگی

در ختم ربع دوم گزارش نهائی ترتیب
میگردد

های سال  1311گزارش دهند

 -01متز اولیز ومیاااااااااته مشترم همااااااکاری های
اقتاااااااااصادی و تجارتی میان جماااااااااهوری اسلامی
11

افغانسااااااتان و وشاااور بلاروو در فارماات مشااخ

شامل اجندای نوبتی وابینه ج .ا.ا نگاردیده
%61

وزارت امور خاارجاه با ترجمه پشاااتو درج و جهت مرعی

با وجود تعقیب مکرر و پیگااایری پیهم ایز
آماریت به وقت و زمان معیز آن

الاجرا شدن ارسال گردیده است
11
12
13

 -22اساناد مورد نیاز برای بررسی مقایسوی جمع آوری و
تحلیل گردیده است
 -28با ادارات ذیدخل جلسات هماهنگی دایر گردیده است.
طرح های مشابه جهت نمونه بردای م العه گردیده است
 -26تعلیمات نامه ادارات مشاااابه م العه و جدول مندرج
ترتیب گردیده است

19

%31
%01
%21

برای تمام سال مالی پلان گردیده است

ب :فعالیت های معطل شده
شماره

فیصدی

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

پیشرفت

 -21تهیه میکانیزم تدویر برنامه های آموزشی آنلایز
1

برای ولایات و رهنمود چگونگی نیازساانجی آموزشی

دلایل معطل شدن فعالیت
حاذک بودجاه ارتقاای ظرفیت از طرک وزارت

%1

مالیه طی سال مالی 1011

در س ک مروز ولایات

ج :فعالیت های آغاز ناشده
دلایل عدم آغاز فعالیت

شماره

عنوان فعالیت

1

 -11رهبری و همااهنگی روند ترتیب اساااتراتیژی
مالی برای تحلیل های اقتصادی افغانستان
 -21ایجاد میکانیزم ت بیقی جهت نهادینه سااازی

2

ساایسااتم نظارت ،ارزیابی و گزارش دهی از فعالیت
های اقتصادی و اجتماعی وشور

3
0

در ربع های بعدی سال پلان گردیده است

 -32تحلیل موثریت اقتصااادی و اجتماعی فعالیت های
سکتور مربوطه به گونه مقایسوی طی سه سال اخیر
 -38بررسااای ظرفیات هاا و تشاااخی

اولویات های

انکشاک اقتصادی و اجتماعی سکتور های مربو
 -36تثبیت و اولویت بندی فعالیت های انکشاااافی،

2

اقتصادی و اجتماعی نظر به امکانات مالی و سرمایه
گذاری در روشنی با اولویت های ملی

8

نظر به پلان ادارات سکتوری و تنظیم سلسله وظایر ،ایز
فعالیت ها آغاز ناشده است

 -31ایجاد طرزالعمل ارزیابی و تحلیل پلانها ،پالیساای به نسبت اولویت های واری در سایر بخش ها
و استراتیژی های سکتور ها و ادارات بودجوی
 -00تحلیل و ارزیابی اقتصاااادی و اجتماعی دو برنامه

6

ساااکتور زراعات و انکشااااک دهات و ارزیابی  2پروژه
موسسات غیر دولتی در سکتور زراعت و انکشاک دهات
 -23ترتیب پروفایل تحلیلی (شاخ

6

های) بازار وار در ربع های بعدی سال پلان گردیده است

افغانستان طی سال 1011

21

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی
راه حل های پیشنهادی

مشکلات عمده

 .1به اسااو مقرره تنظیم فعالیت ها و اجراات وزارت اقتصاد،
 .1عدم شامولیت وزارت اقتصااد در پروسه مذاورات پروژوی و مذاورات پروژوی و بودجه سااازی یکی از وظایر اصاالی وزارت
اقتصااد میباشاد ،بنابرایز وزارت اقتصاد باید در تمام ایز روند

بودجه سازی پروژه های انکشافی سال مالی 1011

دخیل گردد
 .2مشااکلات در انتقال بودجه پروژه های انکشااافی با تاثیرات
بلند اجتماعی( )HICDPبه حساا وزارت ویا اداره سکتوری
مربوطه در وزارت مالیه وجود داشته وه باعث تاخیر در ت بیق
به موقع ایز پروژه ها میگردد
 .3عدم همکاری دوامدار و سااایساااتماتیک در امور واری بیز
وزارت ها وادارات مربوطه به خصو

بیز مسوولیز وزارت ها

 .2وزارت ها وادارات سااکتوری باید درقساامت انتقال بودجه به
حسا خویش درهماهنگی باوزارت مالیه اقدام نمایند وه باعث
تاخیردرپرداخت اقسا ووارپروژه ها نگردد

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

.

21

و گزارشدهی پروژه ها را در داخل وزارت ها به عهده دارند

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان
شماره

1

2

3

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

ایجااد اصااالاحات حقوقی در
شااااروالیهاا؛ و ایجاد زیربناها
ایجاد فرصااات ها شاااغلی ووتاه مدت و تقویت
درمااارویات ازطریق گذرها و
زیرساخت های بازار
گذرهای تجارتی؛ ایجاد فرصت
به دلیل تاخیر در تصاااویب و
های واری ووتاه مدت
ماانااظااوری پاالااان تا بیقی
توزیع پاسپورت برای مهاجریز
منجانب بانک جهانی به عنوان
افغان مقیم پاوسااتان صااورت
تاامااویاال وننااده پروژه ایز
ادغام بیجا شدگان ملی و من قوی
گرفات.و ایجاد مراوزمعلوماتی
فعالیت ها شاامل پلان سااالانه
دروراچی؛ وویته؛ اساالام آباد و
وزارت نگردیده است
پشاور گردید

پروژه های( Baseline Assessment and EZ-Kar Public
)Awarenessرا با شااروت های خدمات مشااورتی و
غیر مشاااورتی عقاد قرارداد نموده واه در مرحله
ت بیق قراردارند

ایز جلسه ( )Implementation Support Missionمیان
نهااد هاای ت بیق ونناده و بانک جهانی و تمویل
2

پلان

م اابق پلان ساااالانه در هر ربع
گاازارش اجااراات واااری پااروژه
تهیاه و توحید گزارش ربعوار ادارات ت بیق وننده
اشاااتغاال زایی باه بانک جهانی
و ارسال آن به بانک جهانی
فرساتاده میشود و بعد از مرور از
جانب بانک جهانی تایید میگردد

طی ایز ربع واحاد همااهنگی پروژه اشاااتغالزایی
0

نتایج

دلایل عدم شمولیت در

وننااده گااان طی ایز ربع از  12الی  22فبروری
 2121از طریق ویادیو ونفرانس میاان نهااد های
ت بیق وننده و بانک جهانی دایر گردید

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
طریق رسااااناه های صاااوتی؛
خبری و تصویری و چاپی
فعالیت و پیشاارفت های پروژه
اشااتغالزایی هر شااش ماه بعد
توسااا بااانااک جهااانی مورد
ارزیابی قرار گرفته و نمره دهی
یاا  Ratingمیگردد و همچنااان
پلان و تارگیت برای شااش ماه
آینده نیز تعیز میگردد

22

به دلیل تاخیر در تصاااویب و
ماانااظااوری پاالااان تا بیقی
منجانب بانک جهانی به عنوان
تاامااویاال وننااده پروژه ایز
فعالیت ها شاامل پلان سااالانه
وزارت نگردیده است

شماره

نتایج

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

دلایل عدم شمولیت در
پلان

8

درخواست اقسا برای  82پروژه تحت وار ازجانب تساااریع روند ت بیق پروژه ها ،چون یک وارروتیز بوده وپلان
دونر وترتیب تصااویردارای مختصات ساحوی برای تامیز شاافافیت و به مصاارک ریاااساااات براساااااو پلااان
تغییرترتیب گردیده است
رسیدن بودجه
هرپروژه

6

بررسی تصفیه خانه مواد نفتی در ولایت هرات

م اابق باه پلاان وتقاضاااای
تصااافیه خانه متذوره توسااا
هئیت مختل وزارت ها وادارت وزارت صاانعت وتجارت انجام
شد
بررسی گردید

6

جمع اوری اجناو تاریخ تیر شده از بازار

1

اشاااترام نماینده فعال ایز ریاسااات در ومیته
تعیز اساااتاااناادرد برای مواد هدایت مقام وزارت
تخنیکی مواد غذایی و محصاااولات زراعتی اداره
غذائی
ملی ستندرد

11

اشترام در جلسه تغذیه در وزارت زراعت ،آبیاری ارایه پیشنهادات
و مالداری و ابراز نظر پیرامون موضوع

مقاادار هنگفاات مواد غااذائی به اسااااو پلان واری وزارت
تاریخ تیر شااده توساا ومیته صنعت وتجارت صورت گرفته
است
موظر جمع آوری گردید
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هدایت مقام وزارت

ضمیمه شماره ()0؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 0011
مجموع بودجه منظور شده
سال مالی 1011
به رقم
به ولمات

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

310،116121

310،111،111

816،116،121

سه صد وچهارده میلیون و نود وهفت

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

سه صد و چهار میلیون افغانی

هزار و یک صد وپنجاه ونه افغانی

نه افغانی

پلان مصرک بودجه در ربع اول سال مالی 1011
پلان مصرک
به رقم
به ولمات

مقدار بودجه عادی وه در ربع اول

مقدار بودجه انکشافی وه در ربع اول سال

سال مالی جهت مصرک پلان گردیده

مالی جهت مصرک پلان گردیده

82،611،031

02،811،111

شصت و دو میلیون و هشتصد و نوزده
هزار و چهار صد و سی و یک افغانی

مجموع
116،011،031
یکصد و هشت میلیون و چهار صد و نوزده هزار و چهارصد و

چهل و پنج میلیون و ششصد هزار افغانی

سی و یک افغانی

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

مصرک بودجه عادی
مصرک بودجه
به رقم

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

82،611،031

%21

1

%1

شصت و دو میلیون و هشتصد

به ولمات

و نزده هزار و چهار صد و سی

بیست فیصد

و یک افغانی .
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صفر

صفر

