
 تونهیاو صالح ېد وزارت دند

 .د اصالحاتو تحقق او د سازمان وده

 لو ژمن دی:عتو مرا په الندې ارزښتونود وزارت  د اقتصاد ارزښتونه:

 فعالیتونه د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې تررسه کېږي.وزارت  د اقتصاد قانونیت:

ي او هم یتو او همغږۍ اصل رعا ۍوزارت په افقي او عمودي کچو کې د همکار  د اقتصاد :ياو همغږ يهمکار 

( رسه د همغږۍ اصل په سمه له سکتور ور هاخوا، منځني سکتورونه)بنسټونه کورين  والړ خوپر خپلو مو 

 ي.   یتو رعاتوګه 

وزارت د چارچلند  اقتصاده کولو پ ينکو پیاوړ و پراختیا او د کارکو  ېخپلس  تجربو او پوهې تبادله: د وړتیاوو،

 بنسټونو لواو ټولو ميل او نړیوا یالبهرين چاپېر دنکو او د وزارت و له معیارونو څخه دي. د وزارت دننه کارکو 

 و، تجربو او پوهې تبادله پيل کېږي.و ترمنځ د وړتیا

چې د هېواد د ټولو ښاریانو  او کاري فضا رامنځته کوي، له ملګرتیا ډکهوزارت  د اقتصاد :خوندیتو او شاملېدل

ون له الرې د خلکو ظرفیتي وده ګډکې د کمي او کیفي  نهنیو  تصمیماو په سیايس  هد هېندارهد روښانېدلو 

 .يآسانه کو 

چې د  ی،اقتصاد وزارت کې د فرهنګي سازمان مخکښ عمل د داو نوښت  يیسته ساالر ښا و نوښت:اتخصص 

 منل شوي کیفیت او کمیت رسه وي.ميل او نړیواله کچه په دې وزارت د خدمتونو وړاندې کول به په 

سپارښتنې یا ورکړه د هغوی د مسوولیتونو نو د حیتو د مرکز او والیتونو په کچه د صل  ليت:مسوو صالحیت او 

 په تناسب رسه پلی کېږي.اصل  د

وزارت د هېواد د نافذه قوانینو په چوکاټ کې  معلوماتو ته د ښاریانو د  د اقتصاد روڼتیا او حساب ورکونه:

 کوي.ر ڼتیا اصل ته په پام رسه له خپلې کړنې څخه دولت او خلکو ته ځواب و و او د ر  ويزمینه برابر  يسالرس 

کې  په پام کې نیيس او په خپل چارچلند ګټېوزارت په خپلو کړنو کې عامه  د اقتصاد خدمتونه: محوره ښاري

 کوي.  یې او ملټر رواجوياصل  ښاري محوره خدمتونود 

 ککړتیا څخه د مخنیوي د فرهنګ ملټر کېږي. لهد چاپېریال  کې وزارتاقتصاد  په پایښت: پیریالد چا



اصل ته په پام  (Hierarchy of Goals) مراتبو سلسلېد  فواهداد  ه شننه:ته د رسېدو لپاره لنډ هدف یکسرتاتیژ

 .یژمن د ورته چې وزارت ،او نور ارزښتونهاهداف  یک، ماموریت، سرتاتیژیلور لید منه، ژ رسه 

لو ځان یتو تو کې د هغوی پر رعاآ وزارت په خپل اجرا  د اقتصادچې  ه،ژمنه د ځینو اسايس اصولو بیانونکې د

نه شتون اصل د د  تبعیضاو د  ونهچې تل به تخصص، حساب ورکو  ،مکلف ګڼي او د دې لپاره ډاډ ورکوي

 بنسټ په توګه وپیژين.د خپل چارچلند 

د هغوی د السته راوړلو لپاره  کې وزارت به په اوږدمهال اقتصاد چې د ،وضعیت بیانوي هغه مثايل یلیدلور 

وزارت په بیان  د اقتصادو لپاره الرې چارې ته د رسید لرلید کيل غهکوښښ کوي. په داسې حال کې چې د د

 دغېغواړي او د  «څه»وزارت  د اقتصادچې  ،پوښتنې لپاره دغېد ؛شوي ماموریت کې شتون لري. په بله وینا

تر  خېاو دغه دوه بر یي اورته ځواب و ، ته ورسېږي« څه»چې دغه  ،کوالی يش« څه ډول»چې  ،پوښتنې لپاره

 ي.  پاتې کېږ پرته بدولونو مويش له کو  پلېچې  ې پورېمود هغې

 موخه

کمول  ۍوزلېکول، د ب تهځد کس کمول، د کاري فرصتونو رامن لنسید ب ۍر ګد سودا اتول،یز داتویتول وید کورن

 تحقق. ېاقتصادي ود ېاو د دوامدار 
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