د اقتصاد وزارت پېژندنه
د اقتصاد وزارت د بازار د اقتصاد پر بنسټ د دولت د پالیسیو او سرتاتیژیو د چمتو کولو پروسې
د همغږۍ ،اقتصادي پروګرامونو او فعالیتونو څخه څارنه او ارزونه ،د غیر دولتي موسسو
فعالیتونو د انسجام او د افغانستان د پایښت لرونکو موخو د همغږۍ په برخه کې د افغانستان
د سولې او پراختیا د دویم ميل سند د لومړیتوبونو په رڼا کې فعالیت کوي.
پورتنیو مواردو ته په پام رسه د اقتصاد او پایښت لرونکې پراختیا موخې او لومړیتوبونه الندې
څلور برخې تشکیلوي:
څارنه او ارزونه :د عامه پانګونې مدیریت د مقررې د  ۴۴مادې له مخې د اقتصاد وزارت د تطبیق
په حال کې د پراختیایي پروژو څارنه او ارزونه او هم د پروژو له تطبیق څخه وروسته د هغوی
د ارزونې مسوولیت پر غاړه لري .د عامه پانګونې مدیریت د مقررې رصیح حکم له مخې د
پراختیایي پروژو څارنه او ارزونه د هغوی د اغېزمنتوب څخه د ډاډ او پر وخت تطبیق زمینه
برابروي ،چې له دې الرې به روڼتیا او حساب ورکولو اصل عميل يش او له بلې خوا د
بریالیتوبونو او کمبودیو څخه یو روښانه انځور جوړوي ،چې د پر شواهدو والړ اقتصادي ـ
ټولنیزو سرتو برنامو او پالیسيو د جوړولو لپاره مرسته کوي.
د څارنې او ارزونې سیستمونه د برنامو او پروژو پایلې ،عواقب ،اغېزې او کمبودۍ روښانه
کوي ،چې د هغوی له السته راوړنو څخه په پروګرامولو او د چارچلند د رغولو لپاره کار ترې
اخیستلی شو.
په وروستیو دوه لسیزو کې ټکنالوژيکي پرمختګونو او بدلون دغه فرصت برابر کړی چې په لږ
وخت او کمه بیه په ميل او سیمهییزه کچه د پروژو او فعالیتونو روښانه انځور ترالسه کړو ،د
اقتصاد وزارت له دغه فرصت څخه په ګټنې د مرکزي او والیتې راپور ورکونې آنالین سیستم

رامنځته کړی ،چې په لږه موده کې د پراختیایي پروژو په اړه موږ ته د اړینو معلوماتو د ترالسه
کولو زمینه برابروي.
د غیر دولتي موسسو د فعالیتونو انسجام او همغږي :د اقتصاد وزارت د کورنیو او بهرنیو دولتي او
غیر دولتي موسسو د ټولو فعالیتونو په څارنې او ارزونې مکلف دی او د قانون د احکامو مطابق
دولتي او غیر دولتي موسسو ته د فعالیت د جواز د ورکړې یوازینۍ مرجع ده.
پر دې اساس مايل منابع باید د موسسو په اختیار کې قرار ولري ،چې وروسته یوه شفافه
پروسه تررسه يش د اقتصاد وزارت د کورنيو او بهرنیو موسساتو د فعالیتونو تنظیم او د هغوی
څخه د نظارت او ارزونې دنده پرغاړه لري .دغه وزارت ،د افغانستان د سولې او پراختیا د دویم
ميل سند په رڼا کې د افغانستان د ميل برنامو له لومړیتوبونو رسه او د پایښت لرونکې پراختیا
له موخو رسه سم د غیر دولتي موسسو د فعالیتونو د همغږۍ او تړون ورکولو ته ژمن دي او
هڅه کوي چې د نړیوالو منل شويو معیارونو مطابق د روڼتیا او حساب ورکونې له پلوه غیر
دولتي موسسې درجه بندي کړي.
د پایښت لرونکې پراختیا اهدافو ) (SDGsهمغږۍ او انطباق ورکول :د اقتصاد وزارت د
وزیرانو د شورا د ( )۲۰/۷/۱۳۹۴نېټې د ( )۱۶ګڼې د حکم له مخې موظف دی ،چې د دغو موخو
له اغېزمن تطبیق او همغږۍ له پروسې څخه څارنه وکړي او د تطبیق له څرنګوايل څخه یې
منظم کلنی راپور چمتو کړي او د دولت مرشتابه او له ډیپلوماتیکو نهادونو له الرې نړیوال
سازمان ته وړاندې کړي.
د اقتصاد وزارت د رهربي کوونکي ارګان او ارتباطي مرکز په توګه اړوند سکتوري وزارتونو او
ذیربطو ارګانونو رسه د پایښت لرونکو موخو د همغږۍ ،څارنې او راپور ورکولو د زمینې په
برابرولو عمل کوي .د اقتصاد وزارت د پایښت لرونکې پراختیا د موخو د اجراییوي کمېتې په
همغږۍ به د اجراییوي کمېټې او کاري ډلې په غونډو کې د خصويص سکتور ،مدين ټولنې او
نورو رشیکانو د ګډون کولو زمینه برابروي.

همدارنګه د اقتصاد وزارت د رامنځته شویو میکانیزمونو په کارولو رسه هڅه کوي چې د
افغانستان د پایښت لرونکې پراختیا موخو ټارګیتونه او شاخصونه د افغانستان د سولې او
پراختیا د دویم ميل سند رسه او هم د هېواد د لومړیتوب لرونکو ميل برنامو رسه منطبق کړي.
اقتصادي شننې :افغانستان په وروستیو دوه لسیزو کې له رامنځته شوي فرصت څخه په
ګټنې او د مدين ټولنې له بالعوض مرستو رسه په بېالبېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه درلودل،
خو ال تراوسه هم زیاتو ننګونو رسه مخ دي .بېوزيل او لوږه ،وزګارتیا او نابرابري ،تاوتریخوالی
او د عدالت نه شتون ،د امنیت او ثبات نه شتون په نړۍ کې له سرتو خنډونو څخه دي.
پر دې رسبېره ،د اقتصاد او نفوسو په وده کې د تناسب نشتوالی ،پایښت لرونکې انرژي او د
څښلو اوبو ته نه الرسسی نه او په نړۍ کې له سرتو له پرمختیايي هېوادونو رسه د افغانستان
د سیايل کولو پیاوړتیا نه شتون د تامل وړ ده.
په دغو حاالتو کې ،په ميل کچه د هغو سرتاتیژیو ،پالیسیو او پروژو جوړولو الزمه غوښتنه لیدل
کېږي ،چې پر دوامداره اقتصادي څارنو او پر شواهدو والړ وي .په ټاکلې موده د اقتصادي
څارنو په تررسه کولو رسه کوالی شو لومړیتوب لرونکې او زیامننې شوې سیمې تثبیت کړو ،د
هېواد واقعیتونه او حاالت په سمه توګه منعکس او په ميل کچه د تصمیم نیونې پروسې او د
رسچینو د ځانګري کولو پروسه آسانه کړو.
د اقتصاد وزارت د فکرونو د تولید د رسچینې په توګه او د سرتو اقتصادي شاخصونو د څارنې
لکه د اقتصادي ودې ،سوداګریز بیالنس ،وزګارتیا ،بېوزلۍ ،مايل او پويل ثبات په برخو کې د
کمبودیو د لرې کولو او یو پر بل باندې د دغو شاخصونو د ودې اغېزې لپاره د اقتصادي څارنو
مرکز رامنځته کړی او نوښتونو ته ارزښت ورکوي ،چې له دغې الرې به پر شواهدو والړې
اقتصادي څارنې تررسه يش او دولت ته د اقتصادي پرمختګ د رسېدو لپاره عميل او علمي
تګالرې روښانه کړي.

له بودجې څخه بهر عواید ،مصارف او مايل وجوه :د اقتصاد وزارت په وروستیو پینځو
کلونو ( )۱۳۹۵-۱۳۹۹کې د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې په ټولیز ډول  ۳میلیارده او
( )۱۲۵میلیونه او ( )۷۳۵زره او ( )۲۵۰افغانۍ مرصف کړي ،چې له هغې جملې یو میلیارد او
( )۲۴۸میلیونه او ( )۸۷۱زره او ( )۶۱افغانۍ په عادي بودجه کې راځي او یوه میلیارد او ()۷۷۶
میلیونه او( )۸۴۶زره او ( )۱۸۹افغانۍ د پراختیایي بودجې اړوند دي.
دغه وزارت په منځنۍ کچه له خپلې عادي او پراختیایي بودجې څخه تر ( )۸۰سلنې پورې
مرصف کړې ده .الندې چارټ د اقتصاد وزارت د عادي او پراختیایي بودجې پوړې اړوند ارقام
ښیي او د پالن شويو ارقامو رسه د مرصف شويو ارقامو پرتله روښانه کوي:

د اقتصاد وزارت په وروستیو پنځه کلونو کې( )۱۳۹۹-۱۳۹۵د هندوستان له مرستو څخه د
( )۱۲۰ملیونه ډالرو په ارزښت د ( )۵۷۸پراختیایي پروژو د مدیریت وړتیا درلودله ،د ()۸۵۰
میلیونه ډالرو بودجې په لګښت رسه له دوه زرو څخه د زیاتو غیر دولتي موسسو د فعالیتونو
څخه په بریالیتوب مدیریت او انسجام او بېځایه شويو خلکو ته د مرستې په موخه د نړیوال
بانک له مرستې څخه د ( )۲۰۰میلیونه ډالرو بودجې رسه د کارموندنې پروژې رهربي په غاړه
لرلې ده.
د اقتصاد وزارت په تېرو پینځو کلونو کې یوڅه عواید هم درلودل ،چې د دغو عوایدو رسچینه
د غیر دولتي موسسو د جوازونو فیس ،له قراردادي موسسو او رشکتونو څخه د وضع شويو
جریمو او له موسسو څخه د اخیستل شویو توکو لیالم تشکیلوي.

په تېرو پینځو کلونو کې د وزارت د عوایدو مجموعه ( )۱۷میلیونه او ( )۷۲۸زره او ( )۸۸۸افغانیو
ته رسېږي ،چې له هغې جملې ( )۱۶میلیونه او ( )۷۱۵زره او ( )۷۵۵افغانۍ د غیر دولتي
موسسو د جوازونو له فیس څخه )۹۵۲( ،زره او ( )۶۳۳افغانۍ له جریمو څخه او ( )۶۰زره او
( ) ۵۰۰افغانۍ د ترالسه شويو توکو له لیالم څخه ترالسه شوي دي .د دغو عوایدو مجموعه د
وزارت د پینځو کلونو بودجه ( )۵۶۷.۰سلنه او ( )۳۱۴.۱سلنه عادي بودجه تشکیلوي ،چې له
شک پرته ډېر لږ او محسوس دي.
د وزارت د وضعیت څارنه :د اقتصاد وزارت د ( )SWOTاناالیز څارنې له استفادې رسه
مطلوبو لومړیتوبونو او موخو د رسېدو لپاره علمي او عميل تګالرې معريف کوي او په خپل
پینځه کلن سرتاتیژیک پالن کې یې تنظیموي.
د پیاوړتیا او فرصتونو د ټکو په ګټنې رسه د اقتصاد وزارت رسه مرسته کوي ،چې د دغه
سرتاتیژیک پالن د پيل کېدو لپاره مطلوب او بهرته رشایط چمتو کړي .د دې تر څنګ د هغو د
مثبتو ټکو په استفادې رسه به د سازمان د ناوړه برخو د مدیریت لپاره چې په هر سازمان کې
شتون لري اړین او اصالحي اقدامات تررسه يش.
د مسلکي کارکوونکو شتون ،مثبته روحیه ،نوښتونو ته لېوالتیا ،له څېړنیزو نهادونو رسه ښې
اړیکې درلودل او هم له نورو اړوند سکتوري نهادونو رسه مناسبې اړیکې د سرتو اقتصادي
موضوعاتو د څېړنې او څارنې لپاره په مرکزي او والیتي کچه د بېالبېلو تخنیکي ،فزیکي او
برشي رسچینو شتون د بدلونونو په جوړښټ کې د وزارت د پیاوړتیا له ټکو څخه دي.
رامنځته شوي فرصتونه له هغو نورو اغېزمنو الملونو څخه دي چې د سازمانونو له مدیریت
څخه بهر دي او له هغې څخه د ضعف او ګواښونکو ټکو څخه د قوت په ټکو باندې د بدلولو
لپاره ګټه اخیستل کېږي.
دغه فرصتونه الندې ټکو شاملېږي :د افغانستان اسالمي جمهوریت د مرشتابه مالټر او د
ميل سندونو لکه ANPDFشتون؛ د مدين ټولنې ،مرستندویو نهادونو او نورو هېوادونو له مايل
او سیايس مرستو څخه د پام وړ استفاده کول؛ د سازمان له غوره بهرنيو کارکوونکو او کارپوهانو

او د نورو ښکېلو ارګانونو له ظرفیتونو څخه ،څارنې ته د مناسبې د غوښتنې شتون ،اقتصادي
څېړنه د فرصتونو د اړینو اقتصادي پالیسیو او تګالرو د وړاندې کولو په موخه ګټه اخیستنه .د
فرصتونو او پیاوړتیاوو ټکو څخه مناسبه او اغېزمنه ګټه اخیستنه د اقتصاد او پایښت لرونکې
پراختیا وزارت ته دغه پیاوړتیا وربښي چې په اقتصادي برخو کې د شته ننګونو لپاره ښه او
مناسب ځواب وړاندې کړي.
دولتي او غیر دولتي سازمانونه د وخت د شته رشایطو په پېچلتیا رسه د فرصتونو او پیاوړتیاوو
ټکو رسبېره ننګونې هم له خپل ځان کې لري ،چې پکې د ضعف ټکي او ګواښونو ته شامل دي،
چې په کيل ډول په هر سازمان کې شتون لري او د هغوی پر وخت پېژندنه او د لرې کولو لپاره
پر ځای اقدام د اداراتو د اغېزمنتوب او بریالیتوب المل کېږي .د ضعف او ګواښونو ټکو ته نه
پاملرنه د یوه سازمان متوقعه پایلې له ننګونو او ستونزو رسه مخ کوالی يش او حتی د یوه
سازمان د له منځه تللو المل ګرځي.
په اقتصاد وزارت کې د کمزروۍ او پیاوړتیا ټکي زیاتره د تشکیاليت ،وظیفوي او برشي رسچینو
په برخو کې لیدل کېږي ،چې د هغوی د بدلون لپاره په دغه سرتاتیژیک پالن کې اغېزمن اقدامات
په پام کې نیول شوي دي .دغه کمزورتیاوې د وزارت جوړښت ،چارچلند او د مدیریت بېالبېلو
برخو ته شاملېږي.
د مسلکي کارکوونکو کمښت چې د کاري ځواک د نه موثریت المل شوی دی او د برنامو او
اوږدمهاله پالیسیو د مدیریت لپاره د الزمو مقررو نه شتون ،چې د کارکوونکو او د سازمان
چارچلند ګنګ او ستونزمن کوي .په مرکز او والیتونو کې د اړیکو ناسمه او بې ګټې سیستم ،د
فعالیتونو د تررسه کولو لپاره د کارکوونکو ټیټه انګیزه ،د دندو د الیحو او د وزارت زاړه ،پخواين
او مبهم تشکیاليت جوړښت د وزارت په ټولو برخو کې د یو تداخل او نامنظمتوب په توګه شتون
لري.
جنسیتي ګډون ته په پاملرنې رسه په دې وزارت کې یوازې  ۱۳سلنه مېرمنې دي ،چې دا تر ډېره
یو ټیټ شمېر ښیي .دا شمېر په  ۱۴۰۰مايل کال کې  ۳۰سلنې ته لوړ شوی او هڅه دا ده ،چې
دا سلنه نوره هم لوړه يش.

1
څارنو په
ژمنه :د اقتصاد وزارت ژمن دی ،چې د هېواد د اسايس قانون پر بنسټ د مسلکي

تررسه کولو او د روښانه او له تبعیض پرته خدمتونو په وړاندې کولو رسه د متوازنې او پایښت
لرونکې ودې د ټینګښت او د افغانستان د اقتصادي ودې او ټولنیزې سوکالۍ لپاره د افغانستان
اسالمي جمهوریت د لیدلوري چوکاټ تشکیلوي.
لیدلوری :پرمختللی او سوکاله افغانستان Prosperous and Developed Afghanistan
ماموریت :په هېواد کې اقتصادي او ټولنیزو اړتیاوو او د واقعیتونو پر بنسټ د بازار اقتصاد ته
لوری ورکول او د هېواد په اقتصاد کې د پرمختګ له اغېزمنتیا او ټینګښت څخه ډاډمن کیدل.
د اقتصاد وزارت سرتاتیژیک هدف :د اقتصاد وزارت سرتاتیژیک هدف د بوختیا د رامنځته
کولو پروسې آسانول ،د بېوزلۍ کمول او د وزارت ټولنیز ـ اقتصادي پرمختګ تشکیلوي.
سرتاتیژیک مقاصد:
 .۱پرمطالعې والړ د تصمیم نیولو میتود او د بازار د څارنې له الرې د اقتصادي پالنولو دورې
پیاوړتیا او اقتصادي ودې او سوکالۍ ته د رسیدو په موخه د اغیزمنو طرحو او تګالرو وړاندې
کول.
 .۲د همغږۍ ،څارنې او فعال ـ پر پایلو والړې ارزونې له الرې د عامه پانګونې د روڼتیا او
اغیزمنتوب تامین.
 :۳د روڼتیا د ټینګښت له الرې د غیر دولتي موسسو ځوابوینه او له ميل موخو او لومړیتوبونو
رسه د غیر دولتي موسسو د فعالیتونو همغږي.

 1مواد ششم ،دهم ،یازدهم ،سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی اصول اقتصاد کشور را پیش بینی منوده که وزارت اقتصاد و توسعۀ پایدار به عنوان نهاد فعال دولت
جمهوری اسالمی ا فغانستان و نیز به عنوان هآمهنگ کننده میان سکتوری و فراسکتوری در راستای تحقق مواد لست شده از قانون اساسی افغانستان تعهد دارد.

د اقتصاد وزارت په دې پالن کې داسې برنامې او پالنونه شتون لري ،چې له یوې خوا د دې
وزارت د تشکیاليت سیستم لپاره اصالحات راويل او له بلې خوا به د مرکز او والیتونو د تصمیم
نیونې پروسې او تشکیالتو کې د مسلکي کارکوونکو او مېرمنو د ونډې له زیاتوايل ډاډ ورکوي.
د نننۍ نړۍ سازمانونه له کنټروله بهر پېچلتیاوو او ننګونو رسه مخ دي ،چې له سازمانه بهر د
مخ نیوونکو الملونو په توګه هم یادېږي .دغه موارد د دې المل کېږي ،چې سازمانونه د خپلې
بریا پروسې الره په سمه او منظمه توګه پرانه نیزي .دولتي او غیر دولتي سازمانونه اړتیا لري
چې د بهرنیو او کورنیو مخ نیوونکو الملونو د لرې کولو لپاره له خپلو فرصتونو او قوتونو څخه
ګټه واخيل .د اقتصاد وزارت د کړنو په الره کې ننګونې په الندې ډول دي:
د مدنيټولنې د مرستو کمښت ،اقتصادي ـ ټولنیز حاالت او ناورینونه ،د امنیت نه شتون ،د وزارت
له فعالیتونو څخه د سیايس مالټر نه شتون ،وزارت ته د الزمو معلوماتو د ورکولو په برخه کې
د اړوند شاملو وزارتونو نه همکاري ،د اقتصادي څارنې او څېړنې په موخه او اقتصاد وزارت ته
د ټاکل شویو دندو په برخه کې مداخله او د تشبث نشتوالی دي.

