
 وزارت اقتصاد 

 ریاست انکشاف منطقوی

 معرفی:

کی وزارت ریاست انکشاف منطقوی در چوکات وزارت اقتصاد یکی از ریاست های مستقل می باشد که مستقماٌ از جانب معین  مسی 

هماهنگی و نظیارت از اتتصیام منیاب  و مصیرف  عمده دارد اول مسوولنت دو  ، ریاست انکشاف منطقویاقتصاد رهبری می گردد

های کوچک انکشافی تا مردم به فرصت های سری  انکشافی دسترسی داشته باشند و دو زمننیه سیازی  مساعدت برای تمویل پروژه

 برای همکاری های منطقوی در سطح افغانستان و منطقه.

را دارد که توسی  وزارت هیای صیعت عامیه،  انکشافی  کوچک پروژه 540نکشاف منطقوی مسوولنت هماهنگی و رهبری ریاست ا

کیار، اموراجتمیاعی، شی دا و )امور زنان،  زراعت و مالداری ، معارف، احنا و انکشاف دهات، تعصنالت عالی، فواید عامه، انرژی و آب،

 ای معل، ریاسیت عمیومی امور م اجری  و عودت کننده گان، اطالعات و فرهنگ و ادارات مستقل  ریاست مستقل ارگان ،(مع ولن 

 والیت افغانستان تطبنق می گردد. 34در  و موسسات تربنت بدنی و سپورت و کرکت بورد افغانستان

فعالنت های را آغاز نموده است که فرصت های انکشافی اقتصادی را در سطح منطقه بررسی و پنشن ادات را برای ن اد ها، سیازمان ا 

 نماید. گنری از فرصت های موجود ارائنهج ت ب ره دارند ی و همکاری های اقتصادکه در منطقه فعال اند 

 هدف:

 مانیده وعقیب پنشیرفته والییات بین  متیوازن انکشیاف  برای سازی زمننه ها، تفاوت بردن وازبن  فقر درجه تق نل در گرفت  س م

استفاده از فرصت ها موجیود توسیعه با  یافته انکشاف کم و سرحدی والیات واجتماعی اقتصادی انکشاف رشد بنشتر هرچه وتشویق

 اقتصادی در منطقه.

 مقاصد:

 .مالی مناب  نمودن فراهم و سرحدی و یافته انکشاف کم والیات اجتماعی و اقتصادی وضعنت تشخنص -

 .کشور والیت 34 در SDP کوچک انکشافی  های پروژه برای مناب   کنترول و ارزیابی ، نظارت ریزی، ،برنامه طرح -

 .مرح ه 3 در دالری من نون 100 و دالری من نون 20 مالی مساعدت چارچوب در هندوستان کشور های کمک رهبری -

 تفاهمنامیه بیه مطیابق هندوسیتان کشور مالی مساعدت چوکات در که والیات انکشافی های پروژه و ها مندی نناز انتقال -

 .ننست پذیر امکان

منطقه با ارتباط به ساتتار های موجود در سطح منطقیه  جستجوی فرصت های رشد و توسعه اقتصادی موجود در سطح -

 در همکاری با ریاست ارتباط تارجه.

 

 

 

 



 و کابردی: یفعالیت های کلید

 .پروگرام شامل وادارات ها وزارت واص ه جدید های پروژه وارزیابی تع نل .1

 وادارات هیا بیوزارت تیدارکاتی مراحیل طیی غرض جانبه 3 های تفاهمنامه امضا بعداز شده منظور های پروژه ارسال .2

 .ذیرب 

 تطبنیق ازچگیونگی متیداوم ومراقبیت نظارت و مربوط سکتوری های وزارت های پروژه وض  وارزیابی تع نل مطالعه .3

 .ها پروژه

 .تقاضا اساس به تطبنق درحال های پروژه تخصنصات اجرای پنرامون موافقه ابراز .4

 هیدایت به مطابق و ها پروژه تطبنق حالت ازچگونگی ساالنه و ربعوار و ماهوار های وگزارش تع ن ی راپورهای ترتنب .5

 .غنره و اقتصادی کمنته وزیران، شورای تصویب و هماهنگی ج سات برای مقام

 .کننده تطبنق سوم های ن اد پنشن اد به رسندگی و سکتوری ادرات و ها وزارت با هماهنگی .6

 برای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان.ت نه گزارش های تع نل در ارتباط به فرصت های موجود در سطح منطقه  .7

 همکاری هماهنگی با ن اد های دیگر ار امر راه اندازی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه و افغانستان. .8

اقتصادی و برنامه ها در منطقه که افغانستان میی توانید از ترتنب راپور های تع ن ی از تجارب موفق در بخش توسعه  .9

 آن استفاده نماید.

 تشکیل :

نفر کارمند دارد که در شعبات آمریت تنظنم فعالنت های منیاطق سیرحدی، آمرییت  12تود  تشکنلریاست انکشاف منطقوی در 

 قسنم شده است.تنظنم فعالنت های مناطق کم انکشاف یافته و مدیریت عمومی توحند و انسجام ت

 

 



 آورد های عمده: دست

 چیارچوب در HICDPاجتمیاعی  پیروژه هیای انکشیافی بیا تیا نرات ب نید و SDPپروژه کوچک انکشیافی  540از جم ه  .1

تموییل  هندوستان کشور مالی مساعدت چوکات در، مرح ه 3 در دالری من نون 100 و دالری من نون 20 مالی مساعدت

بیه والیت افغانستان شامل ولسوالی ها و قریه جیان موفقانیه تطبنیق گردییده و  34پروژه در  486به تعداد  گردیده است

 پروژه تعت تدارکات منباشد. 8پروژه در حال تطبنق و  54تعداد 

شیریک  15/3/1400میور   159/66تیوب شیماره مکقبال طی  که ایجاد رهنمود ارتباط گنری با سازمان های منظقوی .2

 .گردیده است

 159/66تیوب شیماره مکقیبال طیی که  (HICDPایجاد منکاننزم تطبنقی پروژه های انکشافی با تا نرات ب ند اجتماعی ) .3

 .شریک گردیده است 15/3/1400مور  

کمنته دائمی اقتصیادی در  م و تربنه با استفاده از تکنالوژه مع وماتی و کاهش فقر()تقویت سنستم تع نیک پروژه  تطبنق .4

 .(COMCECو اجتماعی سازمان همکاری های اسالمی )

کمنته دائمی اقتصادی و اجتمیاعی سیازمان همکیاری هیای اسیالمی زل به منظور تمویل مالی جانب پوورپروژه پ 5ارائنه  .5

(COMCEC). 

 الن های آینده:پ

  .شریک گردیده است 15/3/1400مور   159/66توب شماره مکقبال طی 

 : 1399گزارش ساالنه 

 .شریک گردیده است 15/3/1400مور   159/66توب شماره مکقبال طی 

  :پروسیجر کاری

  .شریک گردیده است 15/3/1400مور   159/66توب شماره مکقبال طی 

 معرفی رئیس:

 


