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شالید

لیدلوري  :د پیاوړې انعطاف قبلونکې او س یايل کونکوي خصويص سکټور در امنځته کولو لپاره زمینه برابرول تر څو د اقتصادی
پرخمتیا لپاره یوه حمرکه قوي او تل پاتې قوه و اوسیږي او په هیواد کې د فقر مکوايل تضمنی کړي .

د وزارت معويم موخه عبارت ده هل :
د پانګونې زایتوايل ،د صنایعو  ،کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پراختیا پر بنسټ د افغانس تان اقتصادي وده ،د متوا نزې پراختیا پربنسټ په
هیواد کې د میش تو وگړو لپاره د اکري فرصتونو رامنځته کول او دهغوی د عاید لوړوايل.
د وزارت ځانګړې موخې به د دې ادارې رسه د خپلو معويم موخو په ترالسه کولو کې مرس تې وکړي کوم چې د پانګه اچونې،
1
سوداګرۍ ،صنایعو ،کوچنیو او منځنیو تشبثاتو او د سوداګرۍ وزارت د ظرفیت مسایلو پورې اړه لري .
وزارت څلور ځانګرې سرتاتژییکې موخې لري:






د حقويق ،سازماين او تشکیاليت اصالحاتو هل الرې د پانګونې لپاره د مناس بو رشایطو برابرول.
د صنعيت سکتور پراخه او دوامداره پرخمتیا.
ښځینه متش بثینو ته په ځانګړې پاملرنې رسه دانعطاف قبلونکې او س یايل کونکې وړو او کوچنیو تشبثاتو پراختیا.
د متوا نزې سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرول او د صادراتو فرصتونو لوړول.
د عامه خدمتونو د ادارې په توګه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت اهدافو د ترالسه کولو لپاره دوزارت د ظرفیتونو لوړول.

دراپورلنډیز

په  1396مايل اکل کې ،د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ټولټال  215لوی فعالیتونه پالن کړي ،چې  133یېې فعالیتونه بشپړ کړي .د
( )50د اجرا په حال فعالیتونه او ( )30فعالیت یېې تر اوسه ندي پیل شوي ،او ( )2فعالیت پیل شوي مګر دس تونزو هل امهل
ځنډیدلې دي.
د وزارت  /اداري د ټولو فعالیتونو د پرخمتګ منځنۍ کچه  ٪72.۵ته رس ېدلې ده.
دټالک شوي فعالیتونه مجموعه .

بشپړ شوي فعالیتونه

داکر الندې فعالیتونه

ځنډیديل فعالیتونه

2۱۵

۱۳۳

۵0
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ستراتیژیک پالن ( )1400 – 1396دسوداگرۍ او صنایعو وزارت
 1ماخذ :
ِ

2

نه پیل شوي
فعالیتونه
۳0

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه

دمعده فعالیتونو عنوان

 -1په هره ربع کې د سوداګریزواس تازو اکري راپور راټولول او د وزارت مقام
د  ۴راپورونو ترتیبول
ته یېې وړاندې کول.
د سوداګرۍ وزارت د
 -2دافغانس تان د نندارتون او اقتصادي پراخمتیا ادارو په مهاکري رسه د
اس تازو ( اتشو ) هل
د نندارتونو مشری افغاين حمصوالتو په کورنیو او هبرنیو نندارتونو کې ګډون کول .
الرې د صادرايت
اسانتیاوو برابرول.
د نندارتون مشری  -3په نړیوالونندارتونو کې افغان سوداګرود ګډون لپاره سهولوتونو برابرول .
د ورکشاپونو،
س میینارونو مشری
دجلسو مشری
داړیکو ساتل
داړیکو ساتل
د ویزو مشریه
د غونډو مشېر
راپورونه ترتیبول
دعودتونو مشری
د ننګونو پ نژیدنه
د غونډو مشېر
د راپورنو مشریه

 -۴د لیدنو،ورکشاااپونو او س ا میینارونو د الرې افغاااحم حمصااوالتو پلااور لپاااره
ابزار پیدا کول.
 -۵د سوداګریزو اس تازو د دفرتونو هل الرې د نویو ابزارونو دفرصتونو پژیندلو
په اړه د افغان متش بثینو رسه مهاکري.
 -۶د دصااادراتو د پراختیااا ،قااالینو تولیاادونکو،ال صاانایعو ،وچااې او زه
میوو رایسا تونو تارمند د ساوداګریزو اسا تازو هل الرې د ابزار مونادنې لپااره
هامهنګي او اړیکو رامنځته کول .
 -7دسااوداګریزو اس ا تازو ،پیپلوماټیاان چینلونااو اونااورو اړونااده څااانګو هل
الرې د سوداګرو س تونزو ته حل الري موندل .
 -۸د افغان سوداګرو د غوښتنې پر همال دهغوی لپاره د ویزې اخیس تلو په
هلکه اجراات کول.
 -۹هبرنیو رشکتونو ،ابزارونو ته د افغان سوداګرو پ نژیدنې اوافغاين حمصاوالتو
پلورنې په هلکه د سوداګریزو اس تازو خلوا دلیدنو ،کتنو غونډې جوړول .
 .-۱0د سوداګریزو اس تازو هل خوا افغانس تان ته د هبرنیاو توکاو د لېاږد رالیاږد
په اړه د معلوماتو راټولول.
 -۱۱د اکر او ټاااولنچو واااارو وزارت او د هبرنیاااو واااارو د وزارت هل الرې
هبرنیواتباعو دغوښتنې په صورت کې هغوی ته د بلنې ورکولو په برخه کې
مهاکري کول.
۱2ا د افغان سوداګرو د فعالیتونو اوسنیو ننګوناو پ نژیدناه او اړونادو مراجعاو
ته یېې رسول .
 -۱۳په کوربه هیوادونو کې د افغان سوداګرو اوسنیو س تونزو ته د رسا یدلو
په هلکه اړوندو وارواکو رسه خربې اترې کول .
 -۱۴د پانګوونې لپاره د رشکتونو رسه د سوداګریزو اس تازو لیدنې.
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د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه
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د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د راپورنو مشریه
د ساااوداګرۍ د پالیساااۍ
بشپړول .

یوه پالییس

د سااااوداګریزو اسااااانتیاوو د لکئن مشریه
مچتو کول.
یو راپور

یو راپور
د ساااااااوداګرۍ نړیاااااااوال د نړیوال سوداګریز
سازمان کې دعضاویت تار سازمان دعضویت
الساااااه کولاااااو وروسااااا ته ترالسه کولو وروس ته
سرتاتژیي مسوده
سرتاتژیی پيل کول.

دمعده فعالیتونو عنوان

 -۱۵د سوداګریزو اس تازو خلوا هبرنۍ رشکتوناه تاه پاه هیاواد کاې د پاانګونې
فرصتونو په اړه معلومات وړاندې کول او په هیواد کې پاانګونې تاه د هغاوی
جلب او جذب .
 -۱۶د افغانس تان د ميل سوداګرۍ د پالیسۍ بشپړول.
 .-۱7د  2016لکئن جوړول او او د افغانس تان سوداګرۍ ته بیا کتنه .
 -۱۸د افغانساا تان د هبرنیااو هیوادونااو او سااوداګریزو مهاکرانااو  2016د
اقتصااااااادي معلوماااااااتو راټولااااااول ( ( )EconomyProfilesاقتصااااااادي
د 1396ملریز اکل لپاره د هیواد صادراتو او واردايت توکو په اړه د احصاایوي
معلوماتو راټولول.
 -۱۹د 1395ملریااز اکل لپاااره د وارداتااو او صااادراتو پااه اړه د احصااایوي
معلوماتو راټولول.
 -20د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د عضویت اخس تلو څخه وروسا ته د
سرتاتژیي بشپړول .

 -2۱د سااوداګرۍ پااه نړیاوال سااازمان کااې د افغانسا تان مربوطااه تعهااداتو د
یوه مکیته
تررسه کولو اړوندو فعالیتونو د مهغږي لپاره یاو بانی الاوزاری مکیټاې رامنځټاه
کول .
د 17پوهل قوانینو  -22د نړیوال سوداګریز ساازمان د غوښاتنو او دافغانسا تان د ومناو رسه مس
،مقرراتو،کړنالرو او دسوداګریزو قوانینواو مقرراتو ته مسون ورکول .
پالنو طرح او تسوید
کول .
 -2۳د لوړو کچې اود وزارتونو ترمند د ختنیيک کچې دمکیټې غونډو
یو تړون
جوړول او د هغې پایلې تعقیبول..
 -2۴داطااالو ورکولااو س ا ندونو ترتیبااول او د نړی اوالې سااوداګرۍ سااازمان
یو تړون
دارالانشاء ته يي اس تول.
 -2۵د نړیوال سوداګریز سازمان په تداراکيت تاړون کاې د کتونکاو غړیتاوب
یو تړون
غوښتنې وړاندې کول.
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د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه
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د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه

د ساااوداګرۍ ،اقتصااااد او
پااانګونې پااه برخااو کااې د
نړیوالو تړونونو پيل کول.

دمعده فعالیتونو عنوان

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه

یو تړون

 -2۶دنړیوال سوداګریز سازمان دګټو په هلکه خصويص سکتور په مشول د
زیاادخلو بنساا ټونو د دظرفیتونااو د لااوړوا پااه هلکااه د جلسو،ساا میینارونو
ورکشاپونو او غوڼدو تر رسه کول .

٪۵0

یو تړون

 -27د افغانس تان او قطرهیواد تر مند ،جال د سوداګرۍ او پاانګې اچاونې
د تړون السلین کول.
 -2۸د افغانس ا تان او ی اری هی اواد تاارمیند دجااال سااوداګرۍ او پااانګې
اچونې تړون السلین کول.
 -2۹د افغانس تان او سعودي عربس تان ترمند د جال ساوداګرۍ او پاانګونې
تړون السلین کول.
.-۳0د افغانسا تان او روسا یېې فاادراتیف تاارمند د پااانګونې تااړون الساالین
کول.
 -۳۱د افغانس تان او د جورجیا هیواد ترمند د اقتصادي او سوداګریز تاړون
السلین کول.
 -۳2د افغانس تان او آذرابجیان ترمند په جال پول د ساوداګریز او اقتصاادي
تړون  ،د پانګونې تړون او ترانزیت تړون السلین کول.

یو تړون

 -۳۳د افغانس تان او اوکرای تارمند د جتاارت او اقتصاادي مهاکریاو پاه اړه د
ګډ بنی احلکوميت مکیس یون د هوکړه لین السلین کول.
 -۳۴د ایکااو د غااړو هیوادونااو پااه دایرلساامه غونااډه کااې  ،د هبرنیااو و اارو
وزیرانااو شااورا 22غونااډه او د 20۱7فااربورۍ هل  27څخااه د مااارر تاار
لومری پورې په اسالم آابد ،پاکس تان کې د لوړ پوړو واارواکو غوناډه کاې
ګډون کول .
 -۳۵د ایکو سازمان په ایکو تړون یک ګډون کول.

یو تړون
یو تړون
یو تړون
یو تړون
یو تړون

پااه س ا میه ایاازو سااازمانونو
کې د افغانسا تان غړیتاوب
تعقیبول.

په دوو غونډو کې
ګډون
په یوه غونډه کې
ګډون
په یوه غونډه کې
ګډون
په یوه غونډه کې
ګډون
په یوه غونډه کې
ګډون

 -۳۶په اکل  2017کاې د ترکیاېې د ساوداګریزو اساانتیاوو پاه غوناډه کاې
ګډون کول .
 -۳7د ایکو سازمان د ) (RPCپه لکنۍ غونډه کې برخه اخیس تل.
 -۳۸د  2017اکل ایکوساازمان د ساوداګرۍ او پاانګونې پاه کنناران کاې
ګډون .
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د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د هوکړه لین
بشپړول

 ۳۹د ایکو د پانګونې مالتړ او لوړوا د تړون پای ته رسول (.)APPI

٪۸0

په دوه غونډو کې
ګډون
په یوه غونډه کې
ګډون

 .۴0په پاکس تان کې د ایکو سازمان په غونډه او په وایان کې د یوینیاډو پاه
غوڼده کې ګډون کول .
 -۴۱د مادلیف په هیواد کې د سارک سازمان د ساافټا تاړون د وزیراناو پاه
لسمه او د متخصیصینو په هنمه غونډه کې ګډون کول .

په یوه غونډه کې
ګډون

-۴2د سارک سازمان د ساتی تړون د متخصیصینو ګروپ پاه غوناډه کاې
ګاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااډون کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول .

٪0

 -۴۳په افغانس تان کې د حساسو توکو لیست مکولو لپاره د وزارتوناو غوناډو
جوړول .
 -۴۴په افغانس تان کې د حساسو توکو د لیست پای ته رسول.

٪۶0

غوندی مشریه
د لیست هنایی کول

د صادراتو پراختیا.

دمعده فعالیتونو عنوان

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه

 -۴۵د سافتا تړون او سارک سازمان هل ماوافقې رسه مس د تعرفاوي او غاری
د غوندو مشریه
تعرفوي خنډونو په هلکه دغونډې جوړول.
په یوه غونډه کې  -۴۶د ساارک ساازمان پاه درمی پاړاو غوڼاډه کاې برخاه اخیسا تل.
Ecnomic integration
ګډون
په  3غونډو یک ګډون  -۴7پاه  20۱7اکل کاې د شاانګهای او کریاان ساازمانونو پاه غوناډو او پااه
سعودي عربس تان ،ونی او قزاقس تان کې د اسااليم هیوادوناو پاه کنناران
کې ګډون.
صادراتو پروس یجرونو  -۴۸د صادرايت کړنالرو ساده کول.
ساده کولو لپاره د
هرات ،کندهار او بلخ
والیتونو کې د د
صادراتو اس نادو د
کتنې،او رسوي د
مرکزونو جوړولو په
هلکه د درې راپورونو
مچتو کول .
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٪0
٪0

٪۴۵
٪0
٪۱00
٪۱00

٪10

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
2د قزاقس تان او
متحده عريب اماراتو
دمارکیت څیړنه .
یو راپور

دمعده فعالیتونو عنوان

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه

 -۴۹د ش ا ته صااادرايت ابزارونااو ساااتنه او د افغااان حمصااوالتو لپاااره د نویااو
صادرايت ابزارونو رامنځته کول.

٪۵

 -۵0د صادراتو اړوند ارقامو او معلوماتو راټولول ،څیړل او خپرول .

 8هبرين نندارتونونه  -۵۱په نندارتونونو کې ګډون کول،او د کننرانساونو ،ساوداګریزو غوناډو او
س میینارونو هل الرې د صادراتو مالتړ.
 2د مسلکی زده کړو  -۵2د کوچين او منځاين تشابثاتود تولیاداتو پاه هلکاه روزناه او د صاادراتو
لپاره ابزار موندنه .
روزنچ ورکشاپونه
 -۵۳د افغانس تان اساليم مجهوریات ،جکسا تان او وانی تار ماند د درې
یوه مسوده
د سوداګرۍ او ترانزییت
اړخچه ترانزیيت تړون مسودې ترتیبول.
تړونونو ترتیبول،او څارل .
 -۵۴د افغانسااا تان ،ایاااران او ترکیاااېې تااارمند درې اړخاااچه ترانااازیيت تاااړون
یوه مسوده
مسودې مچتو کول.
 - ۵۵د افغانس تان ،پاکس تان او جکسا تان تارمند د درې اړخاچو ترانزیات
تعقیبول
تړون مسودي تعقیبول .
دبنادرو مدیریت کول.
ترانزیيت الرو جوړول.

مطالعه

 - ۵۶د ترید پارک جوړولوپرووي مطالعه.

 - ۵7د مالیېې وزارت په مرسا ته د الجاوردو ساوداګریزې د الرې پیازای
دغوندو مشریه
معيل کول.
د یوې مکیټې جوړول  – ۵۸د افغانس تا په اقتصادی سیس مت ابنادې د تارانچيت الرو د ثاری څارناه
او ارزونه .
معلومات ترالسه کول  - ۵۹د ترانزیيت الرو دنورو فرصتونو پ نژیدنه .

د صادراتو د پراختیا لپاره
اسانتیاوې برابرول.

۱00٪
۱00٪
۱00٪
٪۵0
70٪
٪۸0
0٪
٪۱00
٪۱00
٪۳0

یو پالن

 .-۶0په هیواد دننه او دابنادی د ننادارتونو لپااره د پالنوناو طارح کاول او د
هغه اړونده وارو تنظمیول .

٪۱00

د س میینارونو مشری

-۶۱د س میینارونو دایرول ،په نندارتونو کې داخيل او هبرنیو ګډون کونکو تر
مند اقتصادي او ټولنچو خربو اترو ته زمینه برابرول .

٪0

د نندارتون مشری

 -۶2په ميل او نړیوالو کننرانسونو او نندارتونونو کې ګډون.
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٪100

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د کورسونو مشری
د راپورونو مشېر

 -۶۴دهبرینو هیوادونو په نندارتونونو کې د ګډون کونکو د راپورونو ارزونه او
اړوند مرجع ته یی لیږل .

۱00٪

 -۶۵په هیوادکې دننه او دابندې د تولیدي توکو معريف کول .

۱00٪

د اړیکو ټینګول

 -۶۶د ميل او نړیوالو سازمانونو دمايل او ختنیيک مرس تو ترالسه کول.

۱00٪

د نندارتون مشری

 -۶7د نړیوالو اقتصادي اړیکو په پګر کې د جتربو تبادهل.

٪100

د اړیکو ټینګول
یو قانون

 - ۶۸د پانګه اچونکو جلب او جذب .
 – ۶۹داجباري تدابریو قانوين مسودې بیا کتنه  ،تادوی او تادقیک کاول او
د پمپینګ ضد تدابریی قانون طرح جوړول .
 - 70د خصويص پانګې اچونې د مالتړ قانون د تعدیل وړانادیز جاوړول
.
- 7۱د افالس قانون بیاا کتناه او پاه اړونادو مرحلاو کاې یاېې د شااملولو
لپاره مچتو کول.

۱00٪
۳0٪

یو قانون

-72د اسارتاتژییکو سااوداګریزو او خاادمای اموالاو د کناارتول قاانون طرحااې
حتلیل او تدقیک او دهغه د تدقیک د پروسې تعقیبول .

٪20

 -7۳د وزارت د قوانینو او نور هغه اس نادو طارح کاوم چاې د هغاه تساوید
یو قانون
الزم وي .
 -7۴د خصويص پانګې اچونې د قانون لپاره د مقرراتو ترتیبول.
یوه مقرره
یو قانون او یوه مقرره -7۵دهغه قوانینو او مقراراتو دطریح تدقیک کوم چاې جاوړ شاوی دی او
په هغه قوانینو او مقرراتو چې د تسوید پّه حا ل کې د ي جدی اکر کول .
 -7۶دهغه قوانیناو د تعادیل وړانادیز کاول کاوم چاې پاه پايل کولاو سا تونزې
یو قانون
موجودې وي .
 -77د سااهامی رشکاات او د سااوداګریزو حمکیاات.پااه قاانون کااې دتعاادیالتو
یو قانون
وړاندیز کول .

٪20

د نندارتون مشری

سوداګریزو متش بثینو
لپاره د قوانینو د انفذولو په
اسا اسانتیاو برابرول .

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
0٪
 -۶۳د افغانس تان د دنندارتون رایست اکرکونکاو تاه روزناچو او اقتصاادي
پرخمتګ برخو کې دوړتیا لوړلو لپاره د روزنچوپروګرامو جوړول .

یو قانون
یو قانون
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٪20
٪۳0

٪0
٪۳0
٪۳0
٪20

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د مقررې ترتیبول

 -7۸د سوداګریزو نښو دقانون لپاره د مقرراتو جوړول.

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه
٪۴0

د مقررې ترتیبول

 -7۹د مکتشف او اخمرتو د قانون لپاره د مقرراتو جوړول.

٪0

یوه مقرره
یوه مقرره

 -۸0د س یالۍ د مالتړ قانون لپاره د مقرراتو ترتیبول
 -۸۱د مس ا تهلن څخااه د مالتااړ ق اانون د پاايل کولااو لپاااره د مقااررې اړو
کړنالرې بیا کتنه او تدوی .
 -۸2د افالس ،احتاکر د منعې او رشکتونو دقوانینو لپاره د مقررو جوړول
مهدارنګه د عدلیېې حمرتم وزارت او په نورو هبرنیو مراجعو کې د وزارت
اړوند قانوحم مرحلو د پرخمتګ د څرنګوايل تعقیبول.

٪0
٪0

دوه مقررې

د پور د تضمنی په هلکه د
اسانتیا برابرول

یو اکري گروپ

-۸۳د تضمنی پر بنسټ د پور ورکولو پروګرام لومړين ارزونې تررسه کولاو
لپاره د اکري پلې رامنځته کول.
 -۸۴د لومړين ارزونې د پروګرام او مسودې جوړول.

ین پالن یوه پالن

 - ۸۵د وړو او منځنیو تشابثاتو لپااره د پاور ضاامنت پروګارام د پايل کولاو
پرخمتايي پالن جوړول .
 -۸۶د پااانګو اچاونې الرښ اود څی نړااه ،ارزونااه او بیاکتنااه او د هغااو س ا میو د
پ نژیاادلو لپاااره د پااانګونې فرصااتونو کت ااب برابااول ،کااوم چااې نااوي کولااو او
پرخمتګ ته اړتیا لري.
 - ۸7د پانګې اچاونې الرښاود او دناوي پانګاه اچاونې د فرصاتونو د کتااب
اصالح کول او خپرول.
 -۸۸د پانګونې د فرصتونو د الرښود د مسودی جوړولو،بیا کتین په هلکه د
معلوماااتو تاار السااه کولااو لپاااره اړوناادو ادارو رسه د اړیکااو نیااول او اړونااده
ارګانونو ته مسوده د ئید لپاره لیږل .

یوپروګرام

هدف د پانګو اچونې
الرښود او د پانګونې د
فرصتونو د کتاب ترتیبول.

دمعده فعالیتونو عنوان

څیړنه
یو جدل کتاب
داړیکو نیول

هتیه وترتیب رهمنود رسمایه
گااذاران و کتاااب فرصاات
د ارګانونو ترمنځه ګډه
دمتشبثو ښځو څخه
هااای رسمایااه گااذاری د
مهاکری
مالتړ.
پانګاااه وال الرښاااود مچتاااو
یو ورکشاپ
کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول
او د پااااانګونې فرصااااتونو
کتاب

 -۸۹د وزارتونو او نورو ارګانونو ترمند د پالیس یو او پروګرامونو د مالتړ او
مهغږی څخه پاپ ترالسه کول .
 -۹0د متشااااابثو ښاااااځو پاااااورې اړونااااادو قوانینو،مقرراتاااااو ،پالیساااااو
نړیوالوسااوداګریزو قوانینااو او نااور اړوناادو پورتونااو پااه هلکااه د معلوماااتو
وړاندې کول.
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٪0

۱00٪
۱00٪
۱00٪
۱00٪
٪70
۱00٪

٪۱00
۱00٪

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه

دسرتاتژییکو سکتورونو
پیاوړي کول.

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
۱00٪
 -۹۱د دوليت خنډونو پژیندل او ملنځه وړل .
څیړنه
۱00٪
 -۹2په مارکیت کې د خنډونو پژیندل او ملنځه وړل .
څیړنه
۱00٪
 - ۹۳په والیتونوکې د متشبثو ښځود فعالیت لپاره  ۵لک پالن جوړول .
یوپالن
٪۸0
د متشبثو ښځو لپاره  -۹۴په والیتونو کې د متشبثو ښځو اکري ګروپ جوړول .
اکري ګروپ جوړول
۱00٪
 -۹۵د رشیعااي احاکمااو مطااابک د مااايل خاادماتو وړاناادې کولااو لپاااره دولاايت
داړیکو نیول
ابنکو ته الرښونه او د خصويص ابنکونو هڅول .
۱00٪
 -۹۶د ش ته اکري پالنونو د پيل کولو د پایلو او د هغاه د پرخمتیاا څارناه او
څارنه او ارزونه
ارزونه .
٪40
 -۹7د ارزښاات هل خمااې هغااه سااکتورونو تااه چااې ملړیتااوب لااري د اکري
د پالنونو مشری
پالنونو جوړول .
څیړنه

دکندز والیت د سرتاتژیي
ترتیب او پيل کول.

 -۹۸د ارزښت پر اساس د نوو اکري پالنونو پيل کول .

٪40

څیړنه او ارزونه

 -۹۹د نوو اکري پالنونو د پيل کولو د پایلو او د هغه د پرخمتګ څخه څارنه
او ارزونه .
 -۱00د کندز والیت د صنعت او جتارت پاه هلکاه د خصاويص ساکتور د
پراختیا معومی رایست داړیکو اوښه ثریاتو میاکنچم جوړول .

٪50

داړیکو نیول

 -۱0۱د ( کندز و الیت د مقام ،سوداګرۍ او صنایعو رایست ،سکتوری
رایسا تونو) او د نومااوړی والیاات ناورو اړوناادو مراجعااو رسه د مهغااږی اړو
مهاکری رامنځته کول. .
 -۱02د کندز والیت د فعالیتونو د پالن جوړولو او اسارتاتژیی د پايل کولاو
په هلکه په مرکز او والایتو کې د اړوندومراجعو نظرایت اخیس تل .

یو میګانچم

یوپالن

دفعالیتونو تقویه کول  -۱0۳د کناادز والیاات د صاانعت د پراختیااا لپاااره د سااوداګرۍ او صاانایعو
وزارت د فعالیتونو تقویه کول .
 -۱0۴سوداګرو او د خصویص سکتور متش بثینو ته د پاانګونې د فرصاتونو
د اړیکو نیول
او اسانتیاوو په هلکه معلومات ورکول.
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٪۹0
٪100

٪70
۱00٪
۱00٪

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
٪0
 -۱0۵پااانګونې  ،سااوداګریزو اوصاانعیت فعااالیتونو د ښااه وايل د فرصااتونو
څیړنه
پژیندل .
٪0
دصادراتو د پراختیا  -۱0۶د داخاايل تولیااداتو د زایت اوالې او پرخمتااګ پااه ساابب د صااادراتو د
پراختیا تقویه کول .
تقویه کول
٪50
د تشااااابثاتو د معلوماااااای د ارتباطاتو ټینګول  -۱07د خصااويص سااکتور او تشاابثاتو د معلومااای مرکااز رامنځتااه کولااو او
نورو فعالیتونو د تر رسه کولو لپاره د پونرانو اومرستندویه پلو هڅونه.
مرکزونورامنځتاااه کاااول او
فعال ساتل.
۱00٪
یو پالن جوړول  -۱0۸د فعاااالیتونو د پاااالن ترتیبولاااو او د پااارووی د مصاااارفود باااودجیې
وړاندوینه .
٪70
یو پیټا بی جوړول  -۱0۹دیو معلومايت پیټا بی جوړول .
دیو لیست جوړول

 -۱۱0دهیواد په کچه د صانعت اکراناو لیسات ترتیباول ،د صانعت ،جتاارت
،او مرصيف موادو په هلکه دارقامو ،معلوماتو را ټولول .

٪100

دمعلوماتو راټولول

 -۱۱۱د را ټولو شوو ارقامو او معلومااتو جتزیاه ،حتلیال او دهغاه پاایلې پاه
ګوته کول  ،په یو معلومای پیټابی کې يي خوندي ساتل .
 -۱۱2د اثنااوی معلوماااتو او ارقااامو د برابرولااو لپاااره د سااکتوري ادارو او
ذیدخلو خواوو تر مند هامهنګی.
 -۱۱۳د مس تهلکینو د مالتړ پالییس مخ ته وړل .

۱00٪

۱00٪

د پالییس تطبیک

 -۱۱۴د مس تهلکینو د مالتړ د ميل پالیسئ تطبیک کول.

۱00٪

یو قانون

 -۱۱۵د مس یلن د مالتړ دقانوحم مراحل مخ ته وړل.

۱00٪

 -۱۱۶د مس یلکینو د مالتړ د قانون په هلکه دعامه پوهاوۍ مکپای ماخ تاه
وړل .
 -۱۱7د یب کینیاات ،جعاایل ،رو تااریو اجناسااو د تولیااد ،عرضااه کولااو د
خمنیااوۍ اوانساامکام مکیس ا یون د اعضاااوو د ک اړنالرې جوړولااو واااري پاارمخ
وړل.

۱00٪
۱00٪

 -۱۱۸د مس یلکینو د مالتړ د عايل مکیتې د وظاینو د الحیې جوړول .

۱00٪

د اړیکو ساتل
د مسااا یلکینو د مالتاااړ د
ميل پالییس پای ته رساول
او پيل کول .
د مسااا یلکینو د مالتاااړ د
قانون وروس يت کول.
د رو تاااریو ،یب کینیتاااه،
او تقلیب اجناسو د تولید د
خمنیاااااوی د مکیسااااا یون د
کړنالرې پای ته رسول .
دمساااا یلکینو د مالتااااړ د
عايل مکیټې جوړول.

یوه پالییس

یو کننران
یوه کړنالره

یوه مکیته
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۱00٪

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د مساااا یلکینو د قااااانون
داحاکماااااااااو څخاااااااااه د
رسغړونکاااااو د دیاااااب د
یوه مقرره
مقااااررې او د سااااوداګریز
اعاااالن دتنظااار مقااارری
جوړول.
دعامااه پوهاااوۍ ک اړنالرې
 ۳کړنالره
پااااااااي تاااااااه رساااااااول ،
دمساااااا یلکینو شاااااااکایتو
دپلټناااااې اوهغاااااه تاااااه د
رس یدين دمعلوماتو نرشا ،
د مساااااااااااااااااااا یلکینو د
مالتړکونکواجنمنونو دغونډو
او فعالیتونو تنظمیول.
د مس یلن شااکایتو تاه د د مس یلن شاکایتو
ته رس یدنه
رساااااا یدنې او پلټنااااااې د
کړنالرې پيل کول .
په حقویق حلاظ د مارکیات د پوښتنلین جوړول
حتقیک او څیړنه .
یوه مقرره

د ادارې د ختناااااااااایيک او
مسليک ظرفیت لوړوايل.
د مسااااا یلکینو د مالتاااااړ
دساااا میه ایاااازو او نړیوالااااو
سااااااازمانونو د غړیتااااااوب
ترالسه کول.

 ۸اکرکونکی
د اړیکو ټینګول

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
۱00٪
 -۱۱۹د مس یلن د مالتړ د مویداتو د مقررې د تدوی واارې پارمخ وړل
او پای ته رسول.
۱00٪
 .-۱20د سوداګریزو اعالنونو دتنظر مقاررې واارې پارمخ وړل او پاای تاه
رسول.
 -۱2۱د عامه پوهاوۍ د کړنالرې پای ته رسول او اړوندومعلوماتو خپرول.

٪75

 -۱22د دمس تهلکینو شاکایتو ته الس ریس او پلټڼېی کړنالره پای ته رساول
.
 -۱2۳د مسااا تهلن د مالتاااړ د اجنمونوناااو د فعالیااات د طرزالعمااال تنظااار
کړنالرې پای ته رسول .

٪75
٪75

 -۱2۴د مس یلکینو شاکیتونو تاه رسا یدنه او څیړنه،دشااکایتو فورماو وااپ
اوخپرول .

٪70

 -۱2۵د پوښتنلیکونو مچتاو کاول ،و،اپ ،پاه دیتاابی کاې يي ثبات کاول،د
معلوماااتو حتلیاال ،پااه اړونااده پالنونااو او پرخمتیااایی پالیس ا یو کااې د پااایلواو
معلوماتو خپرول.
 -۱2۶دمسلکي زده کړې کورسونو ته دمس یلکینو  ۸اکرکونکو معريف کول.

٪100

 -۱27د س میه ایزو او نړیوالو سازمانونو او ش بکو رسه د غړیتاوب د ترالساه
کولو لپاره د اړیکو ساتل.
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٪100
٪25

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د مسااااا یلن د حقاااااو
دنړیوايل ورځي ملاځنال او
دمسا یلن د ماایل ورځاای
رامنځته کول .
دمس ا یلکینو د مالتااړ پااه
هلکااه ذیاادخلو ادارورسه د
اړیکو ساتل.
د س یالۍ د مالتړ د قاانون
ځیاااین ماااوادو تعااادیل او
ملنځه وړلو تصویبول.
د س یالۍ د مالتړ د قاانون
پيل کول.
پااه مارکیاات کااې د ساااملې
س یالۍ د لکتور دود کول.
د مسااااااليک او ختنیکاااااای
همارتونو لوړول.
دس ا یالۍ ضااد فعااالیتونو د
شاکایتو ته رس یدګی.
عامه پوهاوی.

دمعده فعالیتونو عنوان

 -۱2۸د کننران تررسه کول او د مس یلن د میل ورځې ملاځنل.

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه
٪50

دوه کننرانسونه
د جلسو مشری
د یو قانون تعقیبول

یوه کړنالره
پنځه ورکشاپونه
۱2اکرکونيک
د شاکایتو ثبت او
راجسرت
د اړیکو ساتل

 ۵ورکشاپونه
د راپورنو مشری
د راپورنو مشری

 -۱2۹په اړوندو مکیتو او غونډو کې د فعال غړي په توګاه ګاډون کاول  ،او
د مس یلکینو د مالتاړ پاه هلکاه د ختنیکای او مساليک پیشا ادونو او نظریاو
رشیکول.
 -۱۳0د س ا یالۍ د مالتااړ ق اانون ځیااین احاااکم تعاادیل او هل منځااه وړلااو د
مسودې تصویب.

۱00٪
۱00٪

 -۱۳۱د س یالۍ ضاد فعالیتونوپاه هلکاه شااکایتو تاه د رسا یدګۍ د کاړنالرې
برابرول .

۱00٪

 -۱۳2د س یالۍ د مالتړ د قانون په هلکه عامه پوهاوی.

۱00٪

 -۱۳۳دمساااليک زده کاااړو پاااه پروګراموناااو کاااې دسااا یالۍ د ودې اړونااادو
اکرمندانو معریف کول.

۱00٪

 -۱۳۴د شاکایتو ثبت او دس یالۍ ميل بورد ته دهغه راجع کول.

۱00٪

 -۱۳۵د ارتباطااتو اسارتاتژیۍ پايل کاول او د قوانیناو ،مقرراتاو ،پالیساۍ او
کړنالرو په هلکه عامه پوهاوی.
 -۱۳۶پاااااه والایتاااااو کاااااې د سااااا یالۍ د ودې او مالتاااااړ د رایسااااات د
قوانینو،پالیس یو ،کړنالرو او اسرتاتژیۍ په هلکه د عاماه پوهااوي ورکشااپونو
جوړول.
 -۱۳7د اکباال ښااار او والیتونااو د مااارکیتونو څخااه د  ۱۸پوهل د ملړنیااو او
پوري موادو نرخ را ټولول اوپه اړوند پیټا بی کې د هغی ثبتول.

۱00٪

 -۱۳۸د مس یلکینو د حقوقو س یالۍ د ودې رایست د پالیسا یو ،قوانیناو او
مقرراتو اړوند معلوماتو راټولول او دهغه حتلیل او تکثریول.
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٪40
۱00٪
۱00٪

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د معلوماتو ټولونه
 2ورکشاپ
د ادارې پراختیا

مسليک پرخمتیا.

 -۱۴۱د وزارت د داخاايل پورتونااو او اس ارتاتژیی پربنسااټ د تشااکیالتو
تنظر او پراختیا .

٪۱00

 -۱۴2ټالک شوي دندې او جحم یی روښانه کول .
د دندو الحیه
دچواکټ پيل کول  -۱۴۳د ادارې د پراختیا بشپړ چواکټ پيل کول .
د مسلکي زده کړو د  -۱۴۴د وزارت داکرکونکوالرښونه او د مساليک زده کاړو پاه هلکاه دهغاوی
پروګرامونو مشری دمالتړ پراختیا او مهاکري.

٪۱00
٪۱00
٪۱00

یو تشکیل
د پروګرامونو مشری

 -۱۴۵د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تشکیالی وارو پرمخ وړل .
 -۱۴۶د پایلو لپاره د ظرفیت د لوړولو د پروګرامونو پيل کول.
 -۱۴7د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ظرفیتونو د لوړوايل لپاره دیو بشاپړ
پراختیايي پالن جوړول .
-۱۴۸د ظرفیت د لوړوالې دپروګرامونو لپاره د غری اختیاري باودجیې څخاه
د مايل اماکانتو پلټنه.

٪۱00
٪15
٪0

د پروګرام پيل کول

 -۱۴۹د وړتیا په اساس د اس تخدام د ک نړالرو او پروګرامونو پیزای او پايل
کول.
 -۱۵0د ګامرنې د مکیټې د ظرفیت لوړول.

ین تشکیل

یو پالن
داړیکو ساتل

د اس تخدام په پروسه کاې
روڼوايل.

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
۱00٪
 -۱۳۹د مسااا تهلکینو د مالتاااړ او سااا یالۍ د ودې رایسااات ټاااول اکروناااه
اوفعالیتونه دنوموړي رایست ویب سایت ته پورته کول.
٪40
 -۱۴0په مرکز او والایتو کې د مس تهلکینو د رایست د اکرکونکو دمساليک
پوهې د لوړاوي لپاره دمسلکي ورکشاپونو جوړول.

دورکشاپونو مشری

د اس تخدام د پروسې  -۱۵۱د ښځو د ګامرنې څخه مالتړ او هڅول یېې.
څخه مالتړ
 -۱۵2د مسلکی زده کړو د دورې په هلکه یو بشپړ پالن طرح او پراختیاا
یو پالن
د اکرزده کولاااااو د دورې
ورکول.
پراختیا.
 -۱۵۳داکري زده کړو د پروګرامونو موثریت څخه پاپ تر السه کول .
څیړنه
د اړیکو ساتل
هڅونه او ارزونه .

یو میاکنچم

 -۱۵۴د اکر زده کونکو لپاره د روښانه او خالص چینل جوړول.
 -۱۵۵دهڅونې او ترغیب میاکنچم جوړول.
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٪0
٪۱00
٪۱00
٪100
٪0
٪100
٪۱00
٪0

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
د روغتیا ساتل
لکتوري بدلونونه.

اکرکوونکو
هڅول
اکرکوونکو هڅول

 -۱۵7د وزارت د نوي نظریېې د منلو لپاره د وزارت د اکرکوونکو هڅول.

٪۱00

 -۱۵۸د وزارت د لوړ رتبو اشخاصاو رسه اکر او مشاوره او د اسارتاتژیین
پالن د پيل کولو پاه هلکاه د فرهنګاي بادلونونو پاه هلکاه چاې پوري ګڼال
کیږي دهغوی مالتړ او مهاکري جلبول .

٪۱00

د روغتیا ساتل

 -۱۵۹د اکرکوونکو د اکري واپریایل او د روغتیا د مصوونیت پاه برخاه کاې
د ادارې داخيل الرښوونو ته پراختیا ورکول .

٪۱00

د قوانینو پيل کول

 - ۱۶0د وزارت د اکرکونکو د فعالیت ارزولو په برخه کې د قوانیناو تطبیاک
او د هغې ورس تۍ پایلو په اساس د معاشونوو او رتبو دس ییس مت په چاواکټ
کې لوړ قدم ته ارتقا کول.

٪۱00

 -۱۶۱د امتحاين او لکنۍ دورې و د دندو د اجرااتو مسه څارنه اوپ نژیدنه.

٪۱00

 -۱۶2د وزارت د اکرکوونکو دسواحن دفرت په  HRMISسیس مت کاې ثبتاول
،دهیواد تننیذ شوو قوانینو پر بنسټ د اکرکوونکو د تقاعد اجراء کول.
 -۱۶۳د دوليت رشکتونواو تصدي ګانو په برخه کې د ساوداګرۍ او صانایعو
وزارت اداري تشکیالت او ظرفیت پلټنه.

٪۱00

د پرووو دبیاځلۍ جوړول.

ارزایيب

د دولاااااایت رشکتونااااااو او
تصااادي ګاااانو څارناااه او
پلټنه.

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
٪۱00
 -۱۵۶د اکرکوونکو اکري واپریایل ،روغتیامصئونیت ،هوسااینه ،انظباات،او
د هغوی شاکایتو ته رس یدنه.

ثبت او راجسرت
پلټنه
 ۴تصدی او ۳
رشکت ونه
 7راپور ونه

 -۱۶۴د دولیت رشکتونو او تصدیګانو څخه دکره او دقیقاو د ماايل او معلیاايت
معلوماتو الس ته راوړل.
 -۱۶۵د وزیرانااو شااورا رایساات مجهااوري تااه د منظااورۍ لپاااره د مااالیېې
وزارت په موافقه دمنحل کولو وړاندیزنو د راپور وړاندې کول .

د پالن پيل کول

 -۱۶۶د موظف هییت په مهاکری دمنحل کولو پالنونو پيل کول.

 7تصدي او رشکتونه  -۱۶7د بناادرونو ،تصاادیګانو،رشکتونو دلکنااۍ ګټااې او پر،پلټنه،څا نرااه او
دهغې پرمخ وړل .

13

٪70
٪۱00
٪۶0
٪0
٪۱00

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
 19پالن

د تولیاااااداتو زایتاااااوايل او
پراختیا.

د صنعيت پاارکوڼو د بنیاادي
سیسااااااااتو سااااااااتنه او
پراختیا.

د لکنۍ پاالن او ترتیاب او
دهغااااااااې د تطبیااااااااک د
څرنګوا راپور.

یو جلسه
پلټنه

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
٪100
 -۱۶۸د لکنیو اټلک شوو مايل پالنوناو څارناه او د رون حسااب ورکولاو پاه
هلکااه د تصاادیو،رشکتونو او بناادرونو د ربع اوار عوایااد او مصااارفو د الس ا ته
راوړلو راپور ورکول .
٪۱00
 -۱۶۹د تصدیو د عايل شورا د غونډي تر رسه کول .
 -۱70د غری فعالوماشینونو نوي کول .

٪۱00

 -۱7۱د تصدیو د منقول او غری منقول اموالو تثبیتول.
 -۱72د داخيل او خاريج پانګونې جلب.
 -۱7۳د درې صنعيت پارکونو مځکې د انتقال د پروسې بشپړول .
 -۱7۴د جتااااري پالنونوڅا نراااه او د  ۴0فاااابریکو لپااااره د مځکاااې منظاااورۍ
اخیس تل.

٪۶0
٪۶0
٪۳0
٪20

ددري نوو پرووو د  -۱7۵د پرووې ساحې ته سنر ،د معلومااتو راټولاول،او د راپوروناو ترتیاب
او جوړول.
پالنونه څیړنه
د نوو پرووو د اس نادو  -۱7۶د  ۵پرووو د ختنین مشخصااتو د داوطلایب او د هغاه د اکري جحام
لپاره د نقشو او ختنیکی اس نادو برابرول. .
برابرول
 -۱77د پاارووو ماادیریت او د اکرالناادې  ۱0رشکتونااو د قراردادون او څخااه
د اکر الندې پرووو څارنه.
مدیریت
د سیساتو ساتنه  ۱7۸د  ۸صنعيت پارکونو بنیادي ودانیو ساتنه.
یو پالن
 -۱7۹د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ۱۳۹۶ما اکل پالن ترتیبول.

٪0

پلټنه
د اړیکو ساتل
د پروسو تعقیبول
د پارکونو څارنه

۱00٪
٪7۹
٪۱00
٪۱00

یو ګزارش

-۱۸0د سواګرۍ او صنایعو وزارت د  ۱۳۹۶ما اکل د لومړۍ ربعې
راپور برابرول.

٪۱00

یو ګزارش

 -۱۸۱دسواګرۍ او صنایعو وزارت د  ۱۳۹۶ما اکل د دومهې ربعې
راپوربرابرول.

٪۱00

یوګزارش

 -۱۸2د سواګرۍ او صنایعو وزارت د  ۱۳۹۶ما اکل د درمیې ربعې
راپوربرابرول.

٪۱00
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د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
یو ګزارش

متویل کونکې پرووې

ین گزارش
یو ګزارش
درې راپورونه
د مکتوبونو مشری
یو جلسه
 ۳راپورونه

د پالن په اساس
دمعده فعالیتونو عنوان
د پرخمتګ سلنه
٪۱00
 -۱۸۳د سوداګرۍ او صنایعو وزارت  ۱۳۹۶ما اکل دلکئن راپوربرابرول.

 -۱۸۴د اداري فساد رسه د مبارزې پالن برابرول او دهغاه راپاور وړانادې
کول.
-۱۸۵د وزارت د متویل کوونکو پرووو د فعالیتونو پ نژیدنه.
 -۱۸۶زیصالح مراجعو او دمتویل کوونکو پرووو منایندګانو او دونرانوته کتا
اطالو او د امییل اس تول.
 ۱۸7هل دونرانو او متویل کوونکو رسه غونډه نیول .
 .-۱۸۸د متویلونکو پرووو د راپورونو توحید ،حتلیل او مطالعه.

٪۱00
٪۱00
٪۱00
٪0
٪۱00

دعاماه پوهااوۍ ښاه تقویااه د مطبوعاتو حتلیل او  -۱۸۹داخيل،خاريج،تص اویري ،واااپېي ،مطبوعاااتو او ویااب پ ااڼو حتلیاال ،
څیړنه او د وزارت حمرتم مقام ته د هغې راپوروړاندې کول.
څیړنه
کول .

٪۱00

 -۱۹0د اړیکو د اسرتاتژیۍ پر بنست ،به مونږ وکولۍ شو د ویب پااڼېې تاه
پراختیا ورکړو او د سوداګرۍ او صنایو وزارت فعالیتوناه او السا ته راوړناې
د یوتیااوب ،ت اویرت ،تیلګ ارام او نااورو ت اولنچو رساانیو هل الرې عااام ول ا تااه
ورسوو.

٪۱00

د اړیکو اسرتاتژیۍ
یو ویب سایت

د اداري فساد رسه مبارزه

د ادارو پلټنه

د والیااااااایت دفرتوناااااااو د
فعالیاااااات د اساااااارتتژیۍ
جوړول او پيل کول.

پلټنه
پلټنه
یو ګزارش
یو ګزارش

ما مدیریت

د غونډو مشری

 -۱۹۱د مرکز  ،والایتو اوخاریج منایندګیو په مشول د سوداګریو اوصانایعو
وزارت د ادارو پلټنه.
 -۱۹2د والییت حکومتدارۍ د خود خمتارۍ غری ممترکز کولاو لپااره د الزماو
الرو وړاندې کول .
 -۱۹۳د د مااايل فنااډ پااه هلکااه د والیاایت دفرتونااو د ظرفیتونوپااوری اړونااده
ساحو پ نژیدنه او د ورس تو اجرااتاو لپااره ماا او اداری رایسات تاه د هغاه
لیږل .
 -۱۹۴پااه والیاايت دفرتونااو کااې د اصاولو اصااالح کولااو او پاايل کولااو لپاااره د
والیيت جوړښ تونو او د پروسو څخه د معلوماتو راغونډول.
 -۱۹۵د والیاايت اسارتاتژییو پاايل کااول او دهغااه میاشااتین ،درې میاشااتنې او
لکئن راپور ترالسه کول.
-۱۹۶د پاااالن رسه مس ،د ماااالیېې وزارت رسه پاااه مهغاااږۍ د باااودجیې د
جوړښت پروس یجر تعقیبول.
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۱00٪
٪۱۵
٪۱00
٪۱00
٪۱00
٪۱00

د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
یو پالن

دمعده فعالیتونو عنوان

 -۱۹7د مايل پالن ترتیب او د بودجې تقس ر د کودونو په په اساس .
 -۱۹۸د مرکز او خاریج منایندګیو د معاشونو او مصارفو د حوالواجراکول.

د معاشونو مشری
د عوایدو ټولول
د قطعیېې جوړول
د ش متنیو مدیریت

یو پالن
یو سیس مت
د ورکشاپونو مشری

 ۵اکرکوونيک
پلټنې
پلټنې
د جندر تساوي تقویه کاول
.

 ۶ورکشاپونه

۱00٪

 -۱۹۹د وزارت د مرکزی عوایدو را ټولول.

۱00٪

 -200د عوایدو ،انکشایف او عادي بودجې د قطعې جوړول.

۱00٪

 -20۱د تداراکيت اومعلیايت لکنۍ پالن جوړول.
 -202د ښااه خااادمتونو د عرضاااه کولولپاااره د تاااداراکتو مکپیاااوترې سیسااا مت
جوړول.
 -20۳د تداراکيت سیس متونوبرخه کې د اکرکوونکو د ظرفیت لوړول.

٪0
٪20

 -20۴د خمابرايت او معلومايت تکنالووي دپراختیاا ،ښاه وا او عرصاي کولاو
د اړیکو ساتل
د اړیکااااااو او معلومااااااای
لپاره د مايل منابعو پلټنه.
تکنااااااالووی دمااااااادیریت
سیس مت قوي کول.
 -20۵په وزارت کې داړوندو برخو پاه هلکاه ابتادايي مطالعاه پاه کاوم کاې
پلټنې
چې د معلوماتو د مدیریت سیس مت اړتیاوی.
د دروزنچو پروګرامونو  -20۶روزنچو او پرخمتیايي پروګرامون لپاره داسانتیاوو برابرول
مشری
-207په مرکز او والایتو کې د معلوماايت تکناالووۍ خادماتو تانظم ،اداره او
پلټنې
وړاندې کول.
پلټنې

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه
۱00٪

 -20۸د وزارت په مرکز کې د انرتنت نوي سیس متونه ځاای پرځاای کاول او
فعالول.
 -20۹هبرنیااو هیوادونااو رو نزااچو پروګرامونااو تااه د ظرفیتونااو د لااوړوا پااه
موخه د معلومای تکنالووی د اکرکونکو ور پژیندل .

٪75
٪۱00
٪۱00
٪۱00
٪۱00
٪۱00
٪۱00

 - 2۱0د وزارت په مرکز کې د موجودو رسورنو ګاننیګر،ش او حناظت.
 -2۱۱د سایربې محلو څخه د وزارت د ویب سایت ساتنه.

٪۱00
٪۱00

 -2۱2د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ښځو لپاره د جندر په برخاه کاې د
 ۶ورکشاپونو جوړول.

٪۱00
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د پالن شوي فعالیتونو دترالسه کولو په اړه راپور
الندې جدول د معده فعالیتونو پرخمتګ ښ يی.
دپالن شوی موخې
اصیل موخه
اندازه
یو دیتابی
یو میاکنچم
دڅارنې او ارزوين
پروسې پیل کول
ټولې موخې

56

دمعده فعالیتونو عنوان

-2۱۳د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ښاځینه اکرکوونکاو لپااره د دیتاابی
جوړونه.
 -2۱۴د وزارت پاه قوانینااو ،مقرراتااو او پالیسا یو کااې د جناادر پااه هلکااه د
عامه پوهاوۍ لپاره د یو میاکنچم جوړول.
-2۱۵د پالیساا یو،او مقرراتوپااه اساااس د جناادر اړونااد،څارنې او ارزونااې
پروسو جوړول.
2۱۵

ټول فعالیتونه

17

د پالن په اساس
د پرخمتګ سلنه
٪۱00
٪۱00
٪۱00
٪72

د تکمیل شوو فعالیتونو طبقه بندي او د هغوی پایلې

مشریه
۱

د فعالیتونو طبقه
بندي
سوداګریزې او

پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه
 -۱دسوداګریزو اس تازو،پیپلوماټین چینلونو اونورو اړونده څانګو هل الرې د

ترانزیيت اسانتیاوي .سوداګرو س تونزو ته حل الرې موندل .

د سوداګرو لپاره د اسانتیاووبرابرولو د سوداګرۍ فعالیتونو ته وده
ورکړي ،د صادراتو پراختیا لپاره زمینه مساعده کړي ،او په اوږد

همال کې به د اکر موندنې په رامینځته کولو او د پیسو بیالن او
سوداګرۍ فعالیتونود ښه وايل
کېسانتیا
لپاره د آ
برولودلري .
مثبت باثرارات
سوداګرووا نزولو
 -2د افغان سوداګرود غوښتنې پر همال دهغوی لپاره د ویزېاخیس تلو په هلکه د دایت مت
او د صادراتو پراختیا لپار زمینه مساعدول  ،په اوږدهمال کې به داکر

اجراات کول.

موندنې په رامینځته کولو او دایتو متوازن کولو کې مثبت رول ولري
 -۳د افغان سوداګرو د فعالیتونو اوسنیو ننګونو پ نژیدنه او اړوندو مراجعو ته یېې د سوداګرو لپاره د آسانتیا برابرول د سوداګرۍ فعالیتونود ښه وايل
.
او د صادراتو پراختیا لپار زمینې مساعدول ،په اوږدهمال کې به داکر
رسول .
 -۴د افغانس تان د هبرنیو هیوادونو او سوداګریزو مهاکرانو  2016د اقتصادي

موندنې په رامینځته کولو او دایتو متوازن کولو کې مثبت رول ولري
.راټول شوي معلومات به په پروګرامونو ،پالنونو  ،پالیس یو او

معلوماتو راټولول

اقتصادي ،سوداګریزو ،صنعيت او پانګونې سرتاتژییوحتلیل او وروس ته

د 1396ملریز اکل لپاره د هیواد صادراتو او واردايت توکو په اړه د احصایوي

داس تنادي وړ وګرځي.

معلوماتو راټولول.
 -۵د 1395ملریز اکل لپاره د وارداتو او صادراتو په اړه د احصایوي معلوماتو

راټول شوي معلومات به د پروګرامونو ،پالنونو ،پالیس یو  ،اقتصادي،

راټولول.

سوداګریزو ،صنعيت او پانګونې سرتاتژییو حتلیل او وروس ته
داس تنادي وړ وګرځي.
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مشریه

د فعالیتونو طبقه

پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
 -۶د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د عضویت اخس تلو څخه وروس ته د

د نړیوال جتارت سازمان کې د عضویت څخه وروس ته د اسرتاتژیي

سرتاتژیي بشپړ ول .
 -7د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانس تان مربوطه تعهداتو د تررسه

پلیکولو په سبب د نړیوال سوداګرۍ سازمانونو د اماکانتو او ګټو
سازمانکې د عضویت څخه وروس ته د سرتاتژیي
تنادېړیوال
سوداګرۍ ن
دڅخه اس
کوالی شو

کولو اړوندو فعالیتونو د مهغږې لپاره یو بنی الوزاريت مکیټې رامنځټه کول .

د پيل کولو د پرو ته د رسعت ورکول په هلکه د اړوندو وزارتونو
رسه د اړیکو نیول .

 -۸د نړیوال سوداګریز سازمان د غوښتنو او دافغانس تان د ومنو رسه مس

د سوداګرۍ د نړیوال سازمان رسه د افغانس تان د تعهداتو د پيل کولو

دسوداګریزو قوانینواو مقرراتو ته مسون ورکول .

په هلکه د تړونونو تصویب کول.

 -۹د لوړو کچې اود وزارتونو ترمند د ختنیيک کچې دمکیټې غونډوجوړول او د په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانس تان تعهداتوتر رسه کولو لپاره
هغې پایلې تعقیبول.
 - ۱0په نړیوال سوداګریز سازمان په تداراکيت تړون کې د کتونکو غړیتوب

د زمینې مساعدول .
په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانس تان رول زایتول او په

تداراکيت تړون کې د کتونکې په پول د غړیتوب ترالسه کول.
غوښتنې وړاندې کول.
 -۱۱د افغانس تان او قطرهیواد تر میند دجال د سوداګرۍ او پانګې اچونې د د سوداګریزو موافقتنامې پيل کول ،پانګوونې او اقتصادي پرخمتیا د
تړون السلین کول.
اقتصادي ،پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره مچتو کول.
۱2د افغانس تان او یری هیواد ترمیند دجال سوداګرۍ او پانګې اچونېتړون السلین کول.
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د سوداګریز  ،اقتصادي او پانګوونې تړونونو پيل کول او د اقتصادي،
پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا تر السه کیدل.

مشریه

د فعالیتونو طبقه

پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
 ۱۳د افغانس تان او سعودي عربس تان ترمند د جال سوداګرۍ او پانګونېتړون السلین کول.
۱۴-د افغانس تان او روس یېې فدراتیف ترمند د پانګونې تړون السلین کول.

د سوداګریزو پانګوونې او اقتصادي موافقتنامو پيل کول ،او د
اقتصادي ،پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا رامځنته کول.
د سوداګریزو پانګوونې او اقتصادي موافقتنامو پيل کول ،او د
اقتصادي ،پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا رامځنته کول .

 ۱۵د افغانس تان او د جورجیا هیواد ترمند د اقتصادي او سوداګریز تړونالسلین کول.

د سوداګریزو پانګوونې او اقتصادي موافقتنامو پيل کول ،او د
اقتصادي ،پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا رامځنته کول .

 ۱۶د افغانس تان او آذرابجیان ترمند په جال پول د سوداګریز او اقتصاديتړون  ،د پانګونې تړون اوترانزیت تړونالسلین کول.

اقتصادي ،پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا رامځنته کول .

 -۱7د افغانس تان او اوکرای ترمند د جتارت او اقتصادي مهاکریو په اړه د ګډ

د سوداګریزو پانګوونې او اقتصادي موافقتنامو پيل کول ،او د

بنی احلکومتیمکیس یون د هوکړه لین السلین کول.

اقتصادي ،پانګونې او سوداګرۍ اړیکو پراختیا رامځنته کول .

 -۱۸د ایکو د غړو هیوادونو په دایرلسمه غونډه کې ،د هبرنیو وارو وزیرانو

په اقتصادي ،جتاريت  ،س میه یچه او د س میي ها سازمانونو په غونډو

شورا 22غونډه او د 20۱7فربورۍ هل  27څخه د مارر تر لومری پورې

کې ګډون د نورو هیوادونو رسه دافغانس تان د اقتصادي ،سوداګري

په اسالم آابد ،پاکس تان کېد لوړ پوړو وارواکو غونډه کې ګډون کول .

او پانګونې د اړیکود پراختیا سبب ګرځي.
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بندي

په اقتصادي ،جتاريت  ،س میه یچه او د س میي ها سازمانونو په غونډو

 – ۱۹په ایکو سازمان په ایکو تړون یک ګډون کول.

کې ګډون د نورو هیوادونو رسه دافغانس تان د اقتصادي ،سوداګري
او پانګونې د اړیکود پراختیا سبب ګرځي.
په اقتصادي ،جتاريت  ،س میه یچه او د س میي ها سازمانونو په غونډو

 - 20د ایکو سازمانپه لکنۍ غونډه کې ګډونکول.

کې ګډون د نورو هیوادونو رسه دافغانس تان د اقتصادي ،سوداګري
-2۱دسارک سازمان په درمی پړاو غوڼډه کې برخه اخیس تلEcnomic .
integration

او پانګونې د اړیکود پراختیا سبب ګرځي.
په اقتصادي ،جتاريت  ،س میه یچه او د س میي ها سازمانونو په غونډو
کې ګډون د نورو هیوادونو رسه دافغانس تان د اقتصادي ،سوداګري
او پانګونې د اړیکود پراختیا سبب ګرځي.

-22په  20۱7اکل کې د شانګهای او کرین سازمانونو په غونډو او په
سعودي عربس تان ،ونی او قزاقس تان کې د اساليم هیوادونو په کننران
ګډون.

په اقتصادي ،جتاريت  ،س میه یچه او د س میي ها سازمانونو په غونډو
کې کې ګډون د نورو هیوادونو رسه دافغانس تان د اقتصادي ،سوداګري
او پانګونې د اړیکود پراختیا سبب ګرځي.

-2۳د اکر او ټولنچو وارو وزارت او د هبرنیو وارو د وزارت هل الرې د هبرنیو د سوداګرو رسه مرس ته او هغ ِو ته اسانتیاوو برابرول د سوداگریزو
اتباعو د بلنې د تنظمیولو په اړه د مرس تې غوښتنه کول.

فعالیتونو د ښه وايل سبب ګرځېد صادراتو پراختیا لپارهزمینه
مساعدول ،او مهدارنګه په اوږدهمالکې د اکر موندنې په رامینځته
کولو او دایتو متوازن کولو کې مثبت رول لري .
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پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
 -2۴د مالیېې وزارت په مرس ته د الجوردو سوداګریزې الری پیزای معيل
کول.
–2۵د افغانس تا په اقتصادی سیس مت ابندې د ترانچی الرو د ثری څارنه او
ارزونه .
2

د صادراتو پراختیا -2۶ .د صادرايت ارقامو راټولول ،او حتلیل کول.

اړوندو ادارو رسه د ترانزیيت اسانتیاوو په برابرلو کې مرس ته  ،او د
نوي ترانزیيت الري رامنځته کول.
په هیواد کې د ش ته ګټو ،ننګونو او د ترانزیيت فرصتونو پېژندل.
د راټول شووارقامو او معلوماتوحتلیل او جتزیه کودل اقتصادي
شاخصونه په پروګرامونو ،پالنونو ،پالیس یو او اقتصادي ،سوداګریزو(
صادراتو واردتو)په صنعيت او پانګه اچونې سرتاتژییو يک ځیين اس تناده

کیږي.
 -27په نندارتونو کې داخيل او هبرنیو ګډون کونکو تر مند اقتصادي او ټولنچو د صادراتو پراختیا لپاره په کورنیو او هبرنیو نندارتونوته د افغاين
حمصوالتو وړاندې کول .

خربو اترو ته زمینه برابرول .

-2۸کوچين او منځين تشبثاتو په تولیداتو او صادراتو ته د ابزار موندنې اړوند د حمصوالتو ته د ابزار موندنې لپاره د متش بثینو وړتیا لوړل.
وړتیا لوړولو روزنچ پروګرامونه تر رسه کول .
 -2۹په هیواد دننه او دابندی د نندارتونو لپاره د پالنونو طرح کول او د هغه

د صادراتو پراختیا لپاره په کورنیو او هبرنیو نندارتونوته د افغاين

اړونده وارو تنظمیول .

حمصوالتو وړاندې کول .
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پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
 -۳0د افغانس تان د نندارتون رایست اکرمندان ته روزنچو او اقتصادي

د وړتیا لوړولو روزنچ کورسونه چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې

پرخمتګ برخو کې دظرفیت لوړلو لپاره کورسونه.جوړول .

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت خلوا په  ۱۵/۸/۱۳۹۶نیټه د
نندارتونو رایس تاکرکونکو ته وړاندې شوي او اکرکونکیدهغه څخه

 -۳۱په ميل او نړیوالو کننرانسونو او نندارتونونو کې ګډون.

شوي.دی.لپاره په کورنیو او هبرنیو نندارتونوته د افغاين
تنیدراتو پراختیا
دمسصاد

 -۳2دهبرنیو هیوادونو په نندارتونو کې د ګډون کونکو د راپورونو ارزونه او

حمصوالتووړاندي کول
همم ټيک (ننګونې او فرصتونه) ترالسه کول او د اړونده څانګو هل

اړوند مرجع ته یی لیږل

الرې د خنډونو هل منځه وړلو فرصتونو څخه اکر اخیس تل.

 -۳۳په هیوادکې دننه او دابندی د تولیدي توکو معريف کول .

د صادراتو پراختیا لپاره په کورنیو او هبرنیو نندارتونوته د افغاين

 -۳۴د ميل او نړیوالو سازمانونو دمايل او ختنیيک مرس تو ترالسه کول.

حمصوالتووړاندي کول .
د صادراتو د پراختیا لپاره د مرس تو څخه ګټه اخیس تل .

 -۳۵د پانګه اچونکو جلب او جذب .

د پانګونې زایتوالې ،د اکر پیدا کولو ،تولیداتو او صادراتورسه د
اقتصادي وضعیت ښه وايل پیداکوی.
په تولیدي برخو کې د نوې ټکنالووۍ اکرول د تولیدي حمصوالت ته

 -۳۶د نړیوالو اقتصادي اړیکو په پګر کې د جتربو تبادهل.

د ابزار موندنېپه موخه هغه ابزار ته معريف کول .
۳

خصویص سکټور

 -۳7د تضمنی پر بنسټ د پور ورکولو پروګرام لومړين ارزونې تررسه کولو
لپاره د اکري پلې رامنځته کول.
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پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
پراختیا

 -۳۸د لومړين ارزونې دپوردتضمنی د پروګرام تر رسه کول او دهغه د راپور د

د سوداګرو لپاره د پور اسانتیاوې برابرول.

مسودي جوړول.
 -۳۹د وړو او منځنیو تشبثاتو لپاره د پور ضامنت پروګرام د پيل کولوپرخمتايي د سوداګرو لپاره د پور اسانتیاوو برابرول.
پالن جوړول .
 -۴0د پانګو اچونې الرښود څیړنه ،ارزونه او بیاکتنه او د هغو س میو د پژیندلو

د کورنیو او هبرنیو پانګوالو لپاره په هیواد کې د پانګونې فرصتونو ،او

لپاره د پانګونې فرصتونو کتاب برابول ،کوم چې نوي کولو او پرخمتګ ته اړتیا

ګټو په اړه معلومات وړاندېکول.

لري.
 -۴۱د پانګونې د فرصتونو د الرښود د مسودې جوړولو،بیا کتین په هلکه د

د کورنیواو هبرنیو پانګوالو لپاره په هیواد کې د پانګونې فرصتونو ،او

معلوماتو تر السه کولو لپاره اړوندو ادارو رسه د اړیکو نیول او اړونده ارګانونو ته ګټو په اړه معلومات وړاندېکول.
مسوده د ئید لپاره لیږل .
 -۴2د ښځو د وارو د مالتړ لپاره په پالیس یو او پروګرامونو کې د ادارو او

دښځو د تشبثاتو د ودې لپاره د متشبثو ښځو څخه مالتړ.

وزارتونو ترمند مهاکرۍ او مالتړ پاپ ترالسه کول.
 -۴۳د متشبثو ښځو پوری اړوندو قوانینو،مقرراتو ،پالیسو نړیوالوسوداګریزو

دښځو د تشبثاتو د ودې لپاره د متشبثو ښځو څخه مالتړ.

قوانینو اړو نوراړوندو پورتونو په هلکه د معلوماتو وړاندی کول.
 -۴۴دمتشبثو ښځو لپاره دوليت خنډونو پژیندل او ملنځه وړل .
 -۴۵په مارکیت کې د متشبثو ښځو لپاره د خنډونو پژیندل او ملنځه وړل .

دښځو د تشبثاتو د ودې لپاره د متشبثو ښځو څخه مالتړ.
دښځو د تشبثاتو د ودې لپاره د متشبثو ښځو څخه مالتړ.
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پایلې

تمکیل شوي فعالیتونه
 -۴۶په والیتونوکې د متشبثو ښځود فعالیت لپاره  ۵لک پالن جوړول .

په والیتونو کې دښځو د تشبثاتو د ودې لپاره د متشبثو ښځو څخه

مالتړ.
 -۴7د رشیعی احاکمو مطابک د مايل خدماتو وړاندې کولولپاره دوليت ابنکو ته د سوداګرو لپاره د پور اسانتیاوې برابرول.
الرښونه او د خصويص ابنکونو هڅول .
 -۴۸د سرتاتژییکو سکټورونو د پیاوړتیا لپاره د موجوده اکري پالنونو د تطبیک

د خصويص سکټور د پیاوړتیا لپاره د پالنونو او پروګرامونو پيل کولو

پرخمتګ او پایلوارزونه .
 -۴۹د ( کندزو الیت د مقام ،سوداګری او صنایعو رایست ،سکتوري

ارزونه .
د کندز والیت اړونده وارواکو رسه د اړیکو نیول ترڅو د پانګوالو ته

رایس تونو) او د نوموړی والیت نورو اړوندو مرجعو رسه د مهغږی اړو مهاکری اسانتیاوې مچتو يش.
رامنځته کول
 -۵0د کندز والیت د صنعت د پراختیا لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د د کندوز والیت اړونده وارواکو رسه د اړیکو نیول د کندوز والیت
فعالیتونو تقویه کول
 -۵۱سوداګرو او د خصويص سکتور متش بثینو ته د پانګونې د فرصتونو او

د متویل کوونکو او پانکوالو لپاره آسانتیاویربابرول.
د کورنیو پانګوالو لپاره په هیواد کې د پانګوونې فرصتونو ،او ګټو په

اسانتیاوو په هلکه معلومات ورکول.
 -۵2د خصویص سکتور او تشبثاتو د معلومای مرکز رامنځته کولو او نورو

اړه معلومات وړاندې کول.
د تشبثاتومعلومايت مرکز سی کول.

فعالیتونود تر رسه کولو لپاره د پونرانو اومرستندویه پلو هڅونه.

25

مشریه

د فعالیتونو طبقه
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تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
 -۵۳دهیواد په کچه د صنعت اکرانو لیست ترتیبول ،د صنعت ،جتارت ،او

د هیواد په کچه د صنعت ،سوداګرۍ او مرصيف توکو په اړه راټول

مرصیف موادو په هلکه دارقامو ،معلوماتو را ټولول.

شوي معلوماچتمتو کولپه پروګرامونو ،پالنونو ،پالیس یو او اقتصادي،
صنعيت ،پانګې اچونې او د سوداګرۍ سرتاتژیۍ (صادراتو،وارداتو)
کې د اکرولو په موخه .

 -۵۴د را ټولو شوو ارقامو او معلوماتو جتزیه ،حتلیل اودهغه پایلې په ګوته کول د سوداګرۍ ،صنعيت او پانګوونې هنادونو اکرولو لپارهد دیتابی

۴

 ،په یو معلومايت پیټابی کې يي خوندي ساتل .

غين کول،

 -۵۵د اثنوي معلوماتو او ارقامو د برابرولو لپاره د سکتوري اداراو او ذیدخلو

د معلوماتو برابرولو لپاره د برخه والو رسه د اړیکو نیول.

خواوو تر مند هامهنګي.
د مس یلکینو څخه  -۵۶د مس یلکینو د مالتړ پالییس مچتو کول .

د مس یلن د حقونود پاپ په موخه د مس یلن څخه د مالټر پالییس

د مالتړ اود س یالۍ

بشپړول .

د پراختیا.

 -۵7د مس یلکینو د مالتړ د میل پالیسئ تطبیک کول.

د مرصف کوونکو د حقونو څخه پاپ تر السه کول.

 -۵۸د مس یلن د مالتړ دقانوحم مراحل مخ ته وړل.

د مس یلن څخه د مالتړ قانون د پروسې وروس يت کول د دې لپاره

 -۵۹د مس یلکینو د مالتړ د قانون په هلکه دعامه پوهاوۍ مکپای مخ ته

چې د مس تهلکنی حک خوندي يش.
د مس یلن مالټر قانون په هلکه معلومات ورکول.

وړل.
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تمکیل شوي فعالیتونه

بندي
 -۶0د یب کینیت ،جعيل ،رو تریو اجناسو د تولید ،عرضه کولو د خمنیوۍ

د ابزار قانون مند کیدلو لپاره هڅې او د مرصف کوونکو د حقونو

اوانسمکام مکیس یون د اعضاوو د کړنالرې جوړولو وارې پرمخ وړل.
 -۶۱د مس یلکینو د مالتړ د عايل مکیتې د وظاینو د الحیې جوړول .

مینول.
د مس تهلکینو د مالټر عايل مکیتې دندو تعیینول ،او د مس تهلن د

 -۶2د مس یلن د مالتړ د مویداتو د مقرری دتدوی وارې پرمخ وړل او

حقوقو څخه مالټر.
د قانوين حک تر السه کولو لپاره د مقرراتو تطبیک.

پای ته رسول.
 -۶۳د سوداګریزو اعالنونو دتنظر مقرري وارې پرمخ وړل او پای ته رسول.

د ابزار قانون مند کیدل جوړول او د مرصف کوونکو د حقونو

نول.قانون مند کیدل جوړول او د مرصف کوونکو د حقونو
 -۶۴د پوښتنلیکونو مچتو کول ،و،پ ،په دیتابی کې يي ثبت کول،د معلوماتو دمیابزار
حتلیل ،په اړونده پالنونو او پرخمتیایی پالیس یو کې د پایلواو معلوماتو خپرول.
-۶۵دمسلکچده کړې کورسونو ته دمس یلکینو  ۸تنه اکرکونکو معریف کول.

مینول.
د مس تهلکنی اکرکوونکو ظرفیت ته وده ورکول ترڅو ښه خدمتونه
وړاندې کړي.

 -۶۶په اړوندو مکیتو او غوندو کې د فعال غړي په توګه ګډون کول  ،او د

د ابزار قانومنندول او د مرصف کوونکو د حقونو پاپ.

مس یلکینو د مالتړ په هلکه د ختنیيک او مسليک پیش ادونو او نظریو رشیکول.
 -۶7د س یالۍ دمالتړ قانون ځیین احاکم تعدیل او هل منځه وړلو د مسودې د ابزار قانون مند کیدل جوړول او د مرصف کوونکو د حقونو
مینول.
تصویب.
 -۶۸د س یالۍ ضد فعالیتونوپه هلکه شاکایتو ته د رس یدګۍ د کړنالرې برابرول په مارکیټ کې دساملې س یالۍ پراختیا.
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 -۶۹د س یالۍ د مالتړ د قانون په هلکه عامه پوهاوی.
 -70دمسليک زده کړو په پروګرامونو کې دس یالۍ د ودې اړوندو اکرمندانو

د س یالۍ د ساتنې قانون په اړه معلومات وړاندې کول.
د ښه خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د اکرکوونکو ظرفیت لوړول

معريف کول.
 -7۱د شاکایتونو ثبت او دس یالۍ ميل بورد ته دهغه راجع کول.
 -72دارتباطاتو اسرتاتژیي پيل کول او د قوانینو ،مقرراتو ،پالیسۍ او کړنالرو

۵

برشي رسچینې

د س یالیو ميل بورپ هل الرې شاکیتونوته رس یدگي کول.
د ابزار قانون مند کیدل ،جوړول او د مرصف کوونکو د حقونو
مینول.

په هلکه عامه پوهاوی.
 -7۳د اکبل ښار او والیتونو د مارکیتونو څخه د  ۱۸پوهل د ملړنیو او پوري

د ملړنیو توکو په اړه د معلوماتو مچتو کول.

موادو نرخ را ټولول اوپه اړوند پیټابی کې د هغې ثبتول.
 -7۴د مس یلکینو د حقوقو س یالۍ دودې رایست د پالیس یو ،قوانینو او

د هغو معلوماتو اکرول چې په پالیس یواو مقرراتو کې راغونډ شوي

مقرراتو اړوند معلوماتو راټولول او دهغه حتلیل او تکثریول.
 -7۵د مس یلکینو د مالتړ او س یالۍ دودې رایست ټول اکرونه اوفعالیتونه

دي.
د رایست فعالیتونو په اړه معلومات مچتو کول او مقامته یېې

دنوموړي رایست ویب سایت ته پورته کول.
 -7۶دوزارت دداخیل پورتونو او اسرتاتژیی پربنسټ د تشکیالتو تنظر او

وړاندې کول.
د موجوده اړتیاوو رسه مس د وزارت نوي تشکیل مچتوکول.

پراختیا .
 -77ټالک شوي دندې او جحم یېې روښانه کول .
 -7۸د ادارې دپراختیا بشپړ چواکټ پيل کول .

د اکرکونکو د دندو الحیي مچتو کول
د اکرکوونکو دندو تطبیقول .
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 -7۹دوزارت داکرکونکوالرښونه مسليک زده کړو په هلکه دهغوی دمالتړ

د روزنې په پروګرامونو کې د اکرمندانو مالتړ او معريف کول.

پراختیا او مهاکري.
 -۸0د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تشکیاليت وارو پرمخ وړل .

د وزارت د نوي تکش یل جوړول.

 -۸۱دوړتیا په اساس د اس تخدام د کړنالرو او پروګرامونو پیزای او پيل کول .د وړتیا او اس تعداد پر بنسټ اکرکوونکو اس تخدامول.
د اس تخدام بورپ ظرفیت لورول.
 -۸2د ګامرنې د مکیټې د ظرفیت لوړول.
 -۸۳د ښځو د ګامرنې څخه مالتړ او هڅول یېې.

د اکر په ګامرلو کې د جنډر مساوات په پام کې نیول.

 -۸۴د روزونيک پروګرامونو اغچمنتیا یقیين کول.

د روزنچو پروګرامونو څارنه او ارزونه.

 -۸۵د اکرزده کونکو لپاره د روښانه او خالص چینل جوړول.
 -۸۶د اکرکوونکو اکري واپریایل ،روغتیامصئونیت ،هوساینه ،انظبات،او د

د روزنچو پروګرامونو څارنه او ارزونه.
د اکرکونکو د اکري واپریایل څارنه او ارزونه.

هغوی شاکایتو ته رس یدنه.
 -۸7د وزارت د نوي نظریېې د منلو لپاره د وزارت د اکرکوونکو هڅول.
 -۸۸د وزارت د لوړ رتبو اشخاصو رسه اکر او مشوره او د سرتاتژیین پالن

اکرکوونکو ته د وزارت په اړه معلومات ورکول.
د وزارت لیدلوري په هلکه لوړ پوړو اکرکوونکو ته معلومات

د پيل کولو او د هغهلکتوري بدلونونو په هلکه چې اړی ګڼل کیږی دهغوی

وړاندې کول.

مالتړ او مهاکري جلبول
 -۸۹د اکرکوونکو د اکري واپریایل او د روغتیا د مصوونیت په برخه کې د
ادارې داخيل الرښوونو ته پراختیا ورکول .
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 -۹0د وزارت د اکرکونکو د فعالیت ارزولو په برخه کې د قوانینو تطبیک او د

د ټالکشوو معیارونو رسه مس د اکرکوونکو لکنیارزونه تر رسه کول .

هغې ورس تۍ پایلو په اساس د معاشونوو او رتبو دس ییس مت په چواکټ کې لوړ
قدم ته ارتقا کول .د وزارت قانون پيل کولو او د درجه بندي او دندې په نوي
سیس ټم کې د ګامونو د ښه وايل لپاره د وزارت اکرمندانو د فعالیت ارزونه.
 -۹۱د امتحاين او لکنۍ دورې د دندود اجرااتو مسه څارنه اوپ نژیدنه.

د ټالکشوومعیارونو رسه مس د اکرکوونکو لکنیارزونه تر رسه کول .

 -۹2د وزارت د اکرکوونکو دسواحن دفرت په  HRMISسیس مت کې ثبتول

د اکرمندانو سواحنو په ثبت کې د نوي سیس ټمونو او معیارونو اکرول.

،دهیواد تننیذ شوو قوانینو پر بنسټ د اکرکوونکو د تقاعد اجراء کول.
۶

صنایع او صنعيت
پارکونه .

 -۹۳د دوليت رشکتونو او تصدیګانو څخه دکره او دقیقو د مايل او معلیايت

د تصدیو او دوليت رشکتونو د وضعیت او فعالیتونو په اړه معلومات

معلوماتو الس ته راوړل.

وړاندې کول.

 -۹۴د رشکتونو  ،تصدیواوبندرونو دلکنۍ ګټې او پر،پلټنه،څارنه او دهغې

د دوليت رشکتونو او تصدیو د وضعیت او فعالیتونو په اړه معلومات

پرمخ وړل .
 -۹۵لکنیو اټلک شوو مايل پالنونو څارنه او د روڼ حساب ورکولو په هلکه د

مچتول کول.
د دوليت رشکتونو او تصدیو د وضعیت او فعالیتونو په اړه معلومات

تصدیو،رشکتونو او بندرونو د ربعوار عواید او مصارفو د الس ته راوړلو راپور

مچتول کول.

ورکول .
د تصدیو د فعالیتونو په اړه پریکړه کول.

 -۹۶د تصدیو د عايل شورا د غونډې تر رسه کول
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د تصدیو په وارو کې ښه وايل او د صنعت پیاوړتیا.
 -۹7د غری فعالوماشینونو نوي کول .
 -۹۸د ( )۵پرووو د داوطلبېۍ لپاره ختنیيک اس نادو د مشخصاتو په مشول تنظر د تصدیو په وارو کې ښه وايل او د صنعت پیاوړتیا.
او مچتو کول.
 -۹۹د( )۸صنعيت پارکونو زیربناوو ساتنه .
7

اطالعات

۸

معلومايت راپور

د تصدیو په وارو کې ښه وايل او د صنعت پیاوړتیا.

 -۱00د کورنیواو هبرنیو،تصویري ،واپېي ،مطبوعاتو او ویب پاڼو حتلیل  ،څیړنه د وزارت د اکرونو په اړه معلومات او اطالعات ورکول.
او د وزارت حمرتم مقام ته د هغې راپوروړاندې کول.
 -۱0۱د اړیکو د اسرتاتژیۍ پر بنست ،به مونږ وکولۍ شو د ویب پاڼېې ته

د وزارت د اکرونو په اړه معلومات او اطالعات ورکول.

پراختیا ورکړو او د سوداګرۍ او صنایو وزارت فعالیتونه او الس ته راوړنې د
یوتیوب ،تویرت ،تیلګرام او نورو تولنچو رسنیو هل الرې عام ول ته ورسوو.
 -۱02په کننران کې د رسنیو دعوت لپاره مطبوعايت اعالمیه مچتو کول او

د وزارت کننرانسونو او هممو پیښو کې د رسنیو بلنه.

اس تول ،او وورانلیس تانو لپاره اسانتیاوې برابرول.
-۱0۳د رآپیويي  ،تصویري ،واپېي ،او بريق رسنیو یو معويم پیټابی ترتیب

د رسنیو دیتابی جوړل.

کول.
 -۱0۴د مرکز  ،والایتو اوهبرنیو منایندګیو په مشول د سوداګریو اوصنایعو

د شنافیت د تضمنی لپاره د وزارت اړونده څانګو برس یکول.

وزارت دادارو پلټنه.
 -۱0۵د مالیننډ په هلکه د والییت دفرتونو د ظرفیتونوپورې اړونده ساحو
پ نژیدنه او د ورس تو اجرااتو لپاره مايل او اداري رایست ته د هغه لیږل
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 -۱0۶په والیيت دفرتونو کې د اصولو اصالح کولو او پيل کولو لپاره د والیيت

په والیيت دفرتونو کې داحاکمو پيل کولو څخه پاپ تر السه کول.

جوړښ تونو او د پروسو څخه د معلوماتو راغونډول.
 -۱07د والیيت اسرتاتژییو پيل کول او دهغه میاشتین ،درې میاشتین او لکئن

په والیيت دفرتونو کې د والیيت اسرتاتژیی پيل کول څخه پاپ تر السه

راپور ترالسه کول.

کول .

 -۱0۸د پالن رسه مس ،د مالیېې وزارت رسه په مهغږۍ د بودجیې د جوړښت د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول شنافیت رامنځته کول.
پروس یجر تعقیبول.
 -۱0۹د مايل پالن ترتیب او د بودجې تقس ر د کودونو په اساس .
 -۱۱0د مرکز او خاریج منایندګیو د معاشونو او مصارفو د حوالواجراکول.
 -۱۱۱د وزارت د مرکزي عوایدو را ټولول.
 -۱۱2د عادي بودجې ،انکشایف بودجیی او عوایدو ،د قطعې جوړول.
 -۱۱۳د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ۱۳۹۶مايل اکل پالن ترتیبول.
 -۱۱۴د سواګرۍ او صنایعو وزارت د  ۱۳۹۶ما اکل د لومړۍ ربعې راپور

د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول شنافیت رامنځته کول.
د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول .
د عوایدو راټولول.
د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول .
د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول .
د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول .

برول.دسواګرۍ او صنایعو وزارت د  ۱۳۹۶مايل اکل د دومهې ربعې
برا-۱۱۵

د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول .

راپوربرابرول.
 -۱۱۶د سواګرۍ او صنایعو وزارت د  ۱۳۹۶مايل اکل د درمیې ربعې

د مايل وارو په برخه کې د فعالیت ښه کول .

سوداګرۍ او صنایعو راپوربرابرول.
-۱۱7را دبرول.
راپورب
 -۱۱۸د اداري فساد رسه د مبارزې پالن برابرول او دهغه راپور وړاندې

د وزارت د وظینو او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کول.
د شنافیت لپاره د فساد ضد راپور مچتو کول.

کول.
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۹

 -۱۱۹د وزارت د متویل کوونکو پرووو د فعالیتونو پ نژیدنه.

د پرووې فعالیت په اړه معلومات ترالسه کول او د فعالیت پول

 -۱20زیصالح مراجعو او دمتویل کوونکو پرووو منایندګانو او دونرانوته کت

پ نژیدنه.
د مکن کونکی ادارو رسه د اړیکو نیول.

اطالو او د امییل اس تول.
 -۱2۱د متویلونکو پرووو د راپورونو توحید ،حتلیل او مطالعه.

د متویل کونکو موسسو د اکرونو ارزونه.

 -۱22د خمابرايت او معلومای تکنالووی دپراختیا ،ښه وا او عرصي کولو

د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره د معلومايت او خمابرايت ټکنالوجۍ

معلومای تکنالووی لپاره د مايل منابعو پلټنه.
 -۱2۳په وزارت کې داړوندو برخو په هلکه ابتدايي مطالعه چې په هغه کې

رامنځته کول.
د معلومايت ټیکنالووۍ مدیریت سیس ټم پیاوړتیا او غوره خدمت

د معلوماتو مدیریت سیس مت اړتیاوی .
 -۱2۴د روزنچو او پرخمتیایی پروګرامونو لپاره داسانتیاوو برابرول.

رامنځته کول.
د معلومايت ټیکنالووۍ مدیریت سیس ټم پیاوړتیا او غوره خدمت

 -۱2۵په مرکز او والایتو کې د معلومايت تکنالووۍ خدماتو تنظر ،اداره او

رامنځته کول.
د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره اغچمنو معلوماتو خمابرايت ټیکنالووۍ

وړاندې کول.
 -۱2۶د وزارت په مرکز کې د انرتنت نوي سیس متونه ځای پرځای کول او

رامنځته کول .
د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره اغچمنو معلوماتو خمابرايت ټیکنالووۍ

رامنځته کول .
فعالول.
 -۱27هبرنیو هیوادونو روزنچو پروګرامونو ته د ظرفیتونو د لوړوايل په موخه د د معلومايت تکنالووی د اکرمندانو د وړتیا لوړول.
معلومای تکنالووی د اکرکونکو ور پژیندل.
 -۱2۸د وزارت مرکز څخه د موجوده رسورونو ساتنه.

د معلومايت ټیکنالووۍ مدیریت سیس ټم پیاوړتیا .
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۱0

جندر

 -۱2۹د سایربې محلو څخه د وزارت د ویب سایت ساتنه.

د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره اغچمنو معلوماتو خمابرايت ټیکنالووۍ

 -۱۳0د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ښځو لپاره د جندر په برخه کې د

رامنځته کول
د جندر مساوات په برخه یک پوهاوی.

ورکشاپونو جوړول.
 -۱۳۱د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ښځینه اکرکوونکو لپاره د دیتابی

د ښځینه اکرمندانو پیټابی جوړول.

جوړونه.
 -۱۳2د وزارت په قوانینو ،مقرراتو او پالیس یو کې د جندر په هلکه د عامه

د وزارت په پالنونو کې د جندر مراعت کولو څخه څارنه کول .

پوهاوۍ لپاره د یو میاکنچم جوړول.
 -۱۳۳د پالیس یو،او مقرراتوپه اساس د جندر اړوند،څارنې او ارزونې پروسو د وزارت په پالنونو کې د جندر مراعت کولو څخه څارنه کول .
جوړول.
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د فعالیت شننه یا (تحلیل(

د اجرا په حالت کې فعالیتونه

مشریه

د الس ته راغلو فعالیتونوریپوټ

د پرخمتګ
سلنه

د هندوس تان مجهوریت د غمنو لېږد به د چهار هبار بندر هل الرې تررسه

د سوداګریزو اس تازو خلوا هبرنۍ رشکتونه ته په هیواد کې
د پانګونې فرصتونو په اړه معلومات وړاندې کول او په
هیواد کې پانګونې ته د هغوی جلب او جذب .
۱

د ان تمکیل شووفعالیتونو بشپړولو لپاره دلیلونه

يش .د غمنو د انتقال قرارداد د کرنې وزارت خلوا د اتنا ابمیان رشکت رسه
ټرون الس لین شوی دی او د اتنا ابمیان رشکت د دیبارخ هجان
٪ ۱۵

ایرانرشکت رسه ټرون الس لین شوی ده ولې هل بده مرغه د پیسو په
لګښ تونو کې س تونزه پیدا شوې ده.پر خپل ملکنیت رسه رشکت د س تونزو
په تړاو موافقه کړې چې د دواړو رشکتونو او د ایران اداري اس تازو رسه د
س تونزې په اړه یث وکړي ،او دموضوو په بیالبیلو اړخونو موافقه کړې..
د افغانس تان د ميل سوداګرۍ پالیيس چواکټ د (ای ی یس ) نړیوال

د افغانس تان د ميل سوداګرۍ د پالیسۍ بشپړول.
٪ 70

سوداګریزو مرکز د افغانس تان د جتارت پراختیايي پرووې رسه په مهاکرۍ

2

۳

د 2016لکئن جوړول او او د افغانس تان سوداګرۍ ته
بیا کتنه .

٪ ۹0

رسه پای ته رس یديل ده او پیر ور به د اقتصاد عايل شوراته ولیږل يش .
د  ۱۳۹۶لکئن د افغانس تان د جتارت کتاب جوړول او بیاکتنه په

۴

داطالو ورکولوس ندونو ترتیبول او د نړیوالې سوداګرۍ

٪ ۹0

انګلییس او دری ترتیب شوی او د نرش واري یېې روانې دی .
اید شوېس ند هنايي شوی ده او دیر ور به د نړیوال سوداګریز سازمان ته و

۵

۶

سازمان دارالانشاء ته يي اس تول.
دنړیوال سوداګریز سازمان دګټو په هلکه خصويص
سکتور په مشول د زیدخلو بنس ټونو د دظرفیتونو د
لوړوايل په هلکه د جلسو،س میینارونو ورکشاپونو او غوڼدو
تر رسه کول .
دایکود پانګونې مالتړ او لوړوايل د تړون پای ته

اس تول يش.
تراوسه دوه انس تې د ټولو ادارو ظرفیت لوړولو لپاره اجرا شوې ،او
٪ ۵0

وروس ته نورې انس تې به مه مه مچتو يش .

٪ ۸0

دا تړون د پارملان یید نه وروس ته س ناجمل

ته س پارل کیږی.

رسول(.)APPI
7

په افغانس تان کې د حساسو توکو لیست مکولو لپاره د
وزارتونو غونډو جوړول.

٪ ۶0

اړوندو ادارو ته د حساس توکو لیست په رمسي توګه د یید او موافقې

۸

په افغانس تان کې د حساسو توکو د لیست پای ته
رسول.

٪ ۴۵

په موخه اس تول شویده.
د تبرصو او نظرو وروس ته ،د افغانس تان د حساسو توکو لیست د اړوند

۹

د صادرای کړنالرو او ای طرزالعمل ساده کول.

٪ ۱0

ادارو یید او موافقي ورس ته بشپړ کیږی .
د پالوي د وړاندیز د نه ش تون هل امهل دا فعالیت تطبیک شوې نده.

35

مشریه
۱0

۱۱

د الس ته راغلو فعالیتونوریپوټ
د ش ته صادراتې ابزارونو ساتنه او د افغان حمصوالتو لپاره
د نویو صادرای ابزارونو رامنځته کول.
د افغانس تان اساليم مجهوریت ،جکس تان او ونی تر
مند د درې اړخچه ترانزیيت تړون مسودېرتتیبول.

د پرخمتګ
سلنه

د ان تمکیل شووفعالیتونو بشپړولو لپاره دلیلونه
د وړاندیز د نه منظوریدو هل امهل دا فعالیت تطبیک شوی نه دی .

٪۵

د  ۱۳۹7مايل اکل په څلورم ربعه کې د افغانس تان ،ازبکس تان او قزاقس تان
٪ ۵0

ترمند درې اړخچه هوکړه لین السلین کولو وروس ته د افغانس تان،
جکس تان او ونی تر مند د ترانزیت تړون ،د راتلونکوګامونو لپاره هبرنیو

۱2

د افغانس تان ،ایران او ترکیېې ترمند درې اړخچه ترانزیيت
تړون مسودېچمتو کول.

وارو وزارت ته اس تول شوې ده.
اید شوې مسوده اړوندو وارواکو ته د وروس يت ځل لپاره مشورې اخیس تلو
70 ٪

په موخهاس تول شوی.
د ۱۳۹7مايل اکل په لومړۍ ربع کې ،دا تړون د سوداګرۍ خلوا د هبرنیو

۱۳

د افغانس تان ،پاکس تان او جکس تان ترمند د درېاړخچو ترانزیت تړون مسودېتعقیبول .

۸0 ٪

لپاره خپل مچتوا اعالن کړېده.
د  ۱۳۹۶مايل اکل په اوږدو کې اړوندو ادارو رسه د پرووې د پیاوړتیا په

د ترانزیيت الرو دنورو فرصتونو پ نژیدنه .
۱۴

وارو وزارت ته اس تول ګیږی.
د افغانس تان اساليم مجهوریت د پاکس تان رسه د مرشوط مذاکراتو د پیل

۳0 ٪

موخه غونډېرترسه شوې ،لکه څنګه چې دا موضوو د ایران او ترکیېې خلوا
د  ECOپالن جوړونې شورا په  2۸غونډه کې تصویب شوه ،په مهدې

۱۵

۱۶
۱7
۱۸

–داجباری تدابریو قانوحم مسودی بیا کتنه  ،تدوی او
تدقیک کول او د پمپینګ ضد تدابریی قانون طرح
جوړول .

د خصويص پانګې اچونې د مالتړ قانون د تعدیل
وړاندیز جوړول .
د افالس قانون بیا کتنه او په اړوندو مرحلو کې یېې
د شاملولو لپاره مچتو کول.
داسرتاتژییکو سوداګریزواو خدمای اموالو د کنرتول
قانون طریح حتلیل او تدقیک او دهغه د تدقیک د
پرو تعقیبول .

دلیل دا فعالیت بشپړ شوی نه دي .
د جرباين اقداماتو د قانون مسودهد عدلیېې وزارت خلوا د ورس پارل کیدو
۳0 ٪

وروس ته بیاکتنه شوې ،د اړوندو اجرااتو په پروسه کې د شاملولو لپاره د
عدلیېې وزارت ته لیږل کیږي .د پامپنګ ضد قانون د بیاکتنې څخه وروس ته

20 ٪

په پروسه کې د شاملولو لپارهچمتو شوې ده.
د قانون نوې مسودېطرح شوې ده او هپعدلیېې وزارت که د تدقیک الندې

20 ٪

ده.
د قانون نوې مسودېطرح شوې ده او په عدلیېې وزارت که د تدقیک الندې

20 ٪

36

ده.
سوداګریزواو خدماتیتوکو څخه کنرتول  ،اسرتاتژیین قانون د تدقیک مرحلې
په جراین کې دی.

مشریه
۱۹

د الس ته راغلو فعالیتونوریپوټ

د پرخمتګ
سلنه

د ان تمکیل شووفعالیتونو بشپړولو لپاره دلیلونه

د وزارت د 7قوانینو او نور هغه اس نادو طرح کوم چې د
هغه تسوید الزم وی .
د هغو قواننی لپاره وړاندیز او بدلونونه چی تطبیک

۳0 ٪

په مارکیټ کې د صنعيت دفرت ثبت او تنظمیولو کړنالرې وارې د الس الندې
دی .
د سوداګریزو منایندګي قانون په هلکه تعدیالت وړاندیز شوې دی او رسام په

س تونزمنوي.

 ۱0/۱0/۱۳0۶نیټه  2۸2۴ګڼه مکتوب د وزارت د حقویق وارو رایست
۳0 ٪

20

څخه د عدلیی وزارت ته د اړوند برخوکې شاملولولپاره اس تول شوې دی.
د رشکتونو د قانون تعدیل مسوده مچتو شوی تر څو وزارت عدلیېې ته
واس تول یش .
د سهامی رشکتونو قانون ته تعدیالت وړاندیز شوې دی او د سوداګریز

2۱

د سهامی رشکت او د سوداګریزو حمکیتپه قانون کې

20 ٪

22

دتعدیالتو وړاندیز کول .
د سوداګریز نښودقانون لپاره د مقرراتو جوړول.
د پانګو اچونې الرښود څیړنه ،ارزونه او بیاکتنه او د هغو

۴0 ٪

2۳

س میو د پژیندلو لپاره د پانګونې فرصتونو کتاب برابول کوم

70 ٪

2۴

چې نوي کولو او پرخمتګ ته اړتیا لري..
په والیتونو کې د متشبثو ښځو اکري ګروپ جوړول ..

۸0 ٪

په بدخشان او ختار والیتونو کې د متشبث ښځینه اکري ګروپ جوړول

2۵

د ارزښت هل خمې هغه سکتورونو ته چې ملړیتوب لري
د اکري پالنونو جوړول .

۴0 ٪

ولې د ( یج ای زید) هل ختنیکی س تونزو هل امهل راتلونيک اکل ته حمول شو.
د غالیو سکټور د ارزښت لوړولو لپاره پالنونه بشپړ شوي او اړوند ذیدخلو

2۶

د ارزښت پر اساس د نوو اکري پالنونو پيل کول .

۴0 ٪

مراجع ته د بودجیی تصویب په موخه اس تول شوی دی.
د نوي اکري پالن پيل کول د بودجیې د مکوايل په اساس ندي بشپړ شوي
وارې روانې دي په نوي میالدي اکل کې بشپړیږي.
د بودجیې لهمکوالې امهل د نوي اکري پالنونو پيل کولو پرخمتګ او پایلې ارزونه

د خصويص سکتور دمعومی رایست د نوو اکري پالنونو د
27

د پيل کولو د پایلو او د هغه د پرخمتګ څخه څارنه او

۴0 ٪

ارزونه ..
د کندوز د جتارت او صنعت په اړه د عامه س یکټور د
2۸

2۹

پراختیا رایست لپاره د ښه اړیکو او اغچمنتوب میاکنچم
رامنځته کول.
د کندز والیت د فعالیتونو د پالن جوړولو او اسرتاتژیی د
پيل کولو په هلکه په مرکز او والایتو کې د اړوندومراجعو

حمکیت قانون تعدیالت وارې روان دي.
طرزالعمل ترتیب شوې ده.
د اړوندو وارواکو د نه مهاکرۍ خملې فعالیتونه بشپړه شوې نه دی.

تمکیل شوې ندي وارې روانې دي په نوې میالدي اکل کې بشپړیږي.
دا کړنالره ترتیب شوې ده او اړونده اداروته دنظر په موخه لیګل شوی

۹0 ٪

70 ٪

نظرایت اخیس تل .
37

دی.
د امنیيت س تونزو هل امهل کندوز والیت ته سنر نده شوی،د خصويص
سکتور سوداګرو او متش بثینونظرونه ندي اخس تل شوي.

مشریه

د الس ته راغلو فعالیتونوریپوټ

د پرخمتګ
سلنه

طرهحشوې دیتابی د افغانس تان د ابزار پرخمتیایی پرووې هل الرې نړیوالې

د خصويص سکتور او تشبثاتو د معلومايت مرکز رامنځته
۳0

کولو او نورو فعالیتونودر تر رسه کولو لپاره د پونرانو

د ان تمکیل شووفعالیتونو بشپړولو لپاره دلیلونه

70 ٪

اومرستندویه پلو هڅونه.

ټولنې ته لیږل شوې ،مګر د مارکیټ د پراختیا پرووې وخت خمت شوي و نو
ځکه تطبیک شوې نده که وریی د حکومت او ای نړیوالو سازمانونو

۳۱

دسوداګرۍ دیو معلومای پیټا بی جوړول .

70 ٪

خلوابودجیه ورکړل يش بیا به پلې يش.
د پونرانو او متویلکونکو د مهاکرۍ نش توايل هل امهل بشپړ شوي نه دي .

۳2

د عامه پوهاوۍ د کړنالري پای ته رسول او

7۵ ٪

د اړوندو وارواکو څخه نظرونه او وړاندیزونه راټول شوي ،او وروس یت منت

۳۳

اړوندومعلوماتو خپرول.
د مس یلکینو شاکایتو ته الس رسۍ او پلټڼېې کړنالره پای

70 ٪

۳۴

ته رسول .
د مس یلن د مالتړ د اجنمونونو د فعالیت د طرزالعمل

70 ٪

تنظر کړنالرې پای ته رسول .
د مس یلکینو شاکیتونو ته رس یدنه او څیړنه،دشاکایتو
۳۵

۳۶
۳7

فورمو واپ اوخپرول ..
د س میه ایزو او نړیوالو سازمانونو او ش بکو رسه د غړیتوب
د ترالسه کولو لپاره د اړیکو ساتل.
د کننران تررسه کول او د مس یلن د میل ورځې
ملاځنل..

۳۸

کې به پیر ور درج کړای يش .
د اړوندو وارواکو څخه نظرونه او وړاندیزونه راټول شوي ،او وروس یت منت
کې به پیر ور درج کړای يش .
فورمې مچتو او واپ شوي دي .د وزارت حمرتم مقامته د منظوري په موخه

70 ٪

2۵ ٪
۵0 ٪

وړاندی شوی .چې د مقام منظوري وروس ته د اس تنادی وړدي او توضیح
کیږی .
د سازمانونو او ش بکو رسه د اړیکو ترالسه کولو لپاره ،د عضویت
دغوښتنلین په فورمو اکر روان دی .
د مس یلکینو میل ورځ جوړول او د مس یلکینو څخه مالټر ميل پالیيس
پالن که شامل شوي او د اطالعاتو او لکتور وزارت رسه رشیکه شوه .
په والیتونو کې د مايل س تونزو هل امهل ندیرت رسه شوي مګر والیيت

په والایتو کې د س یالۍ د ودې او مالتړ د رایست د
قوانینو،پالیس یو ،کړنالرو او اسرتاتژیۍ په هلکه د عامه

کې به پیر ور درج کړای يش .
د اړوندو وارواکو څخه نظرونه او وړاندیزونه راټول شوي ،او وروس یت منت

۴0 ٪

پوهاوي ورکشاپونو جوړول..
په مرکز او والایتو کې د مس یلکینو د رایست د اکرکونکو

اکرکوونکو په مرکز کې برخه اخیس تې ده.
په والیتونو کې د مايل س تونزو هل امهل ندیرت رسه شوي مګر والیيت

۳۹

دمسليک پوهې د لوړاوي لپاره دمسليک ورکشاپونو

۴0 ٪

۴0

جوړول.
د پایلو لپاره د وړتیا لوړولو پالن پيل کول.

۱۵ ٪

د اکرکونکو ګامرل د پایلو د وړتیا لوړولو پروګرام پر بنسټ روان دی.

۴۱

د دوليت رشکتونواو تصدي ګانو په برخه کې د سوداګرۍ

70 ٪

د رایست جوړښت د موظف مکیس یون خلوا ترتیب او د وزارت حمرتم

او صنایعو وزارت اداري تشکیالتو او وړتیا څیړنه.

اکرکوونکو په مرکز کې برخه اخیس تې ده.

مقامته وړاندی شوي دي.
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مشریه
۴2

د الس ته راغلو فعالیتونوریپوټ
د مجهوریرایست د وزیرانوشورا د منظوری لپاره د ماليی
وزارت په موافقه دمنحل کولو وړاندیزونو د راپور وړاندې
کول .

د پرخمتګ
سلنه

د ان تمکیل شووفعالیتونو بشپړولو لپاره دلیلونه
اوس همال د ( )7تصدیو دپلټنې وارې روانې دي کومې تصدۍ چې د ميل

۶0 ٪

تداراکتوادارې خلوا یو مکپين ګټونکې اعالن شوي وهوروس يت پړاو به يي
راتلونکېکې پیل يش .

د تصدیو منقول او غریمنقول ش متين تثبیتول.

د غصب شوي جایدادو تثبیتول د عدليی او قضايي وارواکو په مهاکرۍ تر
رسه شوي او دهغه د بریته غوښ تلو پلتڼېې او بریته اخیس تلو وارې یېې
۶0 ٪

۴۳

جراین کې دي.
د  ۴/۱2/۱۳۹2نیټي د قضایی قرارداد په لیګلو رسه د ( )۱۱مادې
دس پنی زر د تصدي د  ۱۱۶۴۴جریبه مځکې دا.ا.ج ته لیږل ځکه د
بدخشان د والیت مقام د هغه د اسرتداد څخه عاجز پايت شو .
طی مراحل تداراکيت ،عقد قرارداد و تنتیپ تصدي هاي ج پرس ونسايج

د داخیل او خاریج پانګونې جلب او جذب.
۶0 ٪

۴۴

ها خباطر فعالیت آینده تصدهیاي مذکور وتنتیپ بروين تصدهیاي مربوط از
طریک مکپين ( )Ahinبرنده مواصلت ورزیده و پیش نهاد دیه اجورات آن به

۴۵

۴۶

د دري صنعیت پارکونو مځکې د انتقال د پروسې بشپړول

۳0 ٪

مقام حمرتم وزارت پیشکپ گردیده است
د دریو صنعيت پارکونو څخه د یو پارک لیږد پروسه بشپړ شوي او د دوه

.

پارکونو د لیږد وارې روانې دي.

دسوداګریزو پالنونوڅارنه او د  ۴0فابریکو لپاره د مځکې

د فابریکې د سوداګرۍ پالنونه ارزول شوي ،مګر د اقتصادیعايل شورا خلوا

منظوري اخیس تل.

20 ٪

د صنعيت پارکونو د نه تصویبولوهل آمهل د ( )۴0فابریکو مځکو تر اوسه نه ده
ترالسه شوي.
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مشریه

د پرخمتګ
سلنه

د الس ته راغلو فعالیتونوریپوټ

د ان تمکیل شووفعالیتونو بشپړولو لپاره دلیلونه

د پرووو مدیریت او د اکرالندی  ۱0رشکتونو د

دغه ل پرووی پخوا د ا،سا دفرت خلوا قرارداد شوي .د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته

قراردادونو څخه څارنه.

د صنعيت پارکونو مسوولیت د لیږد په ترڅ کې ،د پرووې پراختیايي بودجیه د ښاري
پراختیا او کورجوړونې وزارت ته ولیږدول شوه.
د پرووې اس ناد چې د ښاري پرخمتیا او کورجوړولووزارت ته لیږل شوې وه اید وزارت د
مجهوري رایست د ۳۸2۸حمک په اساس د صنعیت پارکونو مسولیت د هغوی ملکنیت نه
دي قبول کړي او اس تول شوي اس نادیېې بریته مسرتد کړل او د دغه پرووې بودجیه

7۹ ٪

۴7

دمالیېوزارت څخه په ( )7میاشت کې سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته اس تول شوي وه
چې درمیه ربع مه پاي ته رس یدلې وه او رشکتونو د پرووو ساخامتحم وارځينډیديل دي او
د قرارداد موده مه پایته رس یديل د وخت د مکوا هل امهل پرووه په درې پوهل و،شل شوی
( )۱تمکیل شوی پرووې ( )2نمیه اکره پرووی ( )۳هغه پرووی چې هیڅ واري يي پیل
شوی نه دي.
د بشپړ شویو پرووو په اړه د پرخمتګ راپور د یو پالوي لیږل پیر وخت نیيس ځکه چې
دا قراردادونه د عقرب په  ۱۳۹۶/۸/20نیټه متدید شوي نه دي او د ماليی وزارت
وروس یت نیټه د ختصیص منظورول بشپړ شوي او د پرووي لپاره پییس نه دي ورکول

۴۸

د غریمرکز کولو والییت وړتیا لپاره د مناسب اړخونو پ نژیدنه.

۱۵ ٪

شوي.
والیتونو کې د قانون پیل کولودغه پروسه روانه ده د جواز ورکولو پروسه خمکېیوازې په

۴۹

د ښه خدمتونو د عرضه کولولپاره د تداراکتو مکپیوتري سیس مت

20 ٪

مرکز کې پلیکیده خو اوس همال په والیتونو کې مه جواز ورکول کیږي.
د تداراکتو په مکپیوتري سیس مت جوړولو اکر روان دي .

۵0

جوړول.
د تداراکی سیس متونوبرخه کې د اکرکوونکو د ظرفیت لوړول.

7۵ ٪

د تداراکتو په روزنچ ورکشاپ کې د ګډون لپاره د تداراکتو پنځه اکرکونيک معريف شوي
دي .

د ځنډ الملونه

د پرخمتګ سلنې

مشریه

د فعالیت د څه رنګوا حتقک راپور

۱

په اکل  2017کې د ترکیه د سوداګریزو اسانتیاوو ٪ 0

ایکو سازمان د سکرتریت د  2۱/0۹/20۱7نیټې  ۱۱۵۸/20۱7ګڼه

2

په غونډه کې ګډون کول .
د تری پارک جوړولومطالعه..

مکتوب په اساس دایکو غونډه ځنډول شوی.
اقتصادي عايل شورا  ۱7/۵/۱۳۹۶نیټې( )2۵ګڼه پریکړې او دې وزارت

٪0

ته د۳/۱2/۱۳۹۵نیټې (  )2۱۸۳ګڼه مکتوب پربنسټ واردولو رسه د
بندرونو وارې دمايل وزارت ته وس پارل شوې.
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مشریه

د فعالیت عنوان

د پیل نه کولو لپاره دلیلونه

۱

په هره ربع کې د سوداګریزواس تازواکري راپور راټولول او د

د ۱۳۹۶اکل راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې

2

وې نو ځکه په دې برخه کې راپور ش تون نلري.
وزارت مقام ته یېې وړاندې کول.
د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
دافغانس تان د نندارتونو او اقتصادي پراخمتیا ادارو په
مهاکري رسه د افغاين حمصوالتو په کورنیو او هبرنیو نندارتونو وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.
کې ګډون کول .

۳

په نړیوالونندارتونو کې افغان سوداګرود ګډون لپاره د

۴

سهولتونو برابرول .
س
د لیدنو،ورکشاپونو او میینارونو د الرې افغاحم
حمصوالتوپلور لپاره ابزار پیدا کول.

۵

د سوداګریزو اس تازو د دفرتونو هل الرې د نویو ابزارونو

۶

دفرصتونو پژیندلو په اړه د افغان متش بثینو رسه مهاکري.
دصادراتو د پراختیا ،قالینو تولیدونکو،ال صنایعو ،وچې د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.
او زه میوو رایس تونو ترمند د سوداګریزو اس تازو هل

7

الری د ابزار موندحم لپاره هامهنګین او اړیکو رامنځته کول
پژیدنې
هبرنیو رشکتونو ،ابزارونو ته د افغان سوداګرو ن
اوافغاين حمصوالتو پلورنې په هلکه د سوداګریزو اس تازو

۸

د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.
د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.

د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.

خلوا دلیدنو ،کتنو غونډې جوړول .
په کوربه هیوادونو کې د افغان سوداګرو اوسنیو س تونزو ته د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
د رس یدلو په هلکه اړوندو وارواکو رسه خربې اترې کول  .وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.

۹

د سوداګرۍ پانګونې لپاره د رشکتونو رسه لیدنه د

۱0

سوداګریزو مناینده ګانو خلوا.
په هیواد کې د پانګونې فرصتونو په اړه معلومات وړاندې

۱۱

د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.

د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.
د اکل ۱۳۹۶راهییس د سوداګریزو(اتشو دنده پرته هل ایران څخه نورو هیوادونو کې ځنډیدلې
وې نو ځکه په دی برخه کې راپور ش تون نلري.

کول ترڅو هبرين پانګوال پانګه اچووحم ته جذب کړي.
په پاکس تان کې د ایکو سازمان په غونډه او په وایان کې د په اقتصادي هبرنیو غونډوکې ګډون د کوربه هیوادونو صالحیت دی ،په ځینو حاالتو کې د
نصاب نه پور کیدو او ای مه ختنیيک س تونزو هل امهل نه دایریږي .
یوینیډو په غوڼده کې ګډون کول .

41

مشریه

د فعالیت عنوان
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۱2

د مادلیف په هیواد کې د سارک سازمان د سافټا تړون د
وزیرانو په لسمه او د متخصیصینو په هنمه غونډه کې
ګډون کول .
د سارک سازمان د ساتی تړون د خمصیصینو ګروپ په
غونډه کې ګډون کول
دسافتا تړوانو سارک سازمان هل موافقې رسه مس د تعرفوي
او غری تعرفوي خنډونو په هلکه دغونډې جوړول.

په اقتصادي هبرنیو غونډو یک ګډون د کوربه هیوادونو صالحیت دی ،په ځینو حاالتو کې د
نصاب نه پور کیدو او ای مه ختنیيک س تونزو هل امهل نه دایریږي .

۱۵

د س میینارونو دایرول ،په نندارتونونو کې داخيل او هبرنیو د نندارتونونو د مقرراتو په اساس ،کوم حقیقي اشخاص چې د نندارتون په تررسه کولو اقدام
کوي اړینه ده چی نندارتونو رایست رسه تنامه وکړي ،مګر خمتلف مراجع خپل نندارتونونه ددې
ګډون کونکو تر مند اقتصادي او ټولنچو خربو اترو ته
س
رایست د خربولو څخه بغری نندارې ته وړاندې کوې هل مهدې کبهل میینارونه ندي تر رسه
زمینه برابرول .
شوي .
د خصويص پانګې اچونې د قانون لپاره د مقرراتو ترتیبول .څرنګه چې د خصويص پانګې اچونې قانون په عدلیی وزارت کېرتاکر الندې دی ،نو د
خصويص پانګې اچونې د قانون مقررات نه دي جوړ شوي.

۱7

د خمرتو او مکتشف قانون لپاره مقرري ترتیبول.

د بروکسل د تړون او ،پرا،سن او رفارمتکپ د تعهداتو د پروګرامونو په اساس د دی ادرای
اکری جحم د قوانینو په تدقیک ،بیا کتین او د سوداګرۍ مربوط د انفذه قوانینو لکه ( د
افالس،سوداګریز حمکیت قواننی او د رشکتونو د نوی قانون طرحه  ،د خصویص پانګه اچونې
د قانون طرح ) او نور ددې ادارې په اکري ملړیتوبونو کې شامل دي مهدارنګه د ا.ا.ج د اکبیین
مصویب د اکرنو د اجراء په سبب د خمرتو او مکتشف د قانون لپاره مقرري جوړول ځنډول
شوی دی .

۱۸

د س یالۍ د مالتړ قانون لپاره د مقرراتو ترتیبول.

د اړتیا نش توالیهل امهل تر اوسه ندي طرح شوي.

۱۹

د مس یلن څخه د مالتړ قانون د پيل کولو لپاره د مقرري د مویدات مقرره طرحه شوې ده ،د هغه شاملول د طی مراحلو په پروسه کې د وخت څخه
اړو کړنالرې بیا کتنه او تدوی .
خمکې خربه ګڼل کیږی.

۱۳
۱۴

۱۶

20

2۱

په اقتصادي هبرنیو غونډو یک ګډون د کوربه هیوادونو صالحیت دی ،په ځینو حاالتو کې د
نصاب نه پور کیدو او ای مه ختنیيک س تونزو هل امهل نه دایریږي .
په اقتصادي هبرنیو غونډو یک ګډون د کوربه هیوادونو صالحیت دی ،په ځینو حاالتو کې د
نصاب نه پور کیدو او ای مه ختنیيک س تونزو هل امهل نه دایریږي .

د اړونده قوانینو مسودې پروسه په عدلیېې وزارت کې روانه ده او د اید وزارت رسه رمسي

 -۸2د افالس ،احتاکردمنعې او رشکتونو دقوانینو لپاره د
مقررو جوړول مهدارنګه د عدلیېې حمرتم وزارت او په نورو اړیکی قوانینو د طي مراحلو په هلکه نیول شوی دی .
بریونیو مراجعو کې د وزارت اړوند قانوحم مرحلو د
پرخمتګ د څرنګوايل تعقیبول.
نش
 -۱0۵پانګونې  ،سوداګریزواوصنعیت فعالیتونو د ښه وايل په دې برخه کې د امنیت د توا هل امهل پروګرام معيل شوی نه دی .
د فرصتونو پژیندل.

22

د داخيل تولیداتو د زایتوايل او پرخمتګ په سبب د

په دې برخه کې د امنیت د نش توالیهل امهل پروګرام معيل شوي نه دي .

2۳

صادراتو د پراختیا تقویه کول .
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ظرفیتونو د لوړوا لپاره

خا بس تونه د اداري او مليک خدماتو مکیس یون ته معريف شواوآزموینه د معومی اکنکور هل
42
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مشریه

دیو بشپړپراختیایی پالن جوړول .

الرې تررسګیږي نو ځکه وارې ندي پالن شوي.

2۴

-۱۴۸د ظرفیت د لوړوالې دپروګرامونو لپاره د غری
اختیاری بودجیې څخه د مايل اماکانتو پلټنه.

د دونرانو نه مهاکری هل امهل د وړتیا لوړولو برانمې ندي پلې شوي.

2۵

د مسليک زده کړو د دورې په هلکه یو بشپړ پالن طرح

د پالن په ساحه کې ،زده کوونيک د پرخمتیايي پرووې هل الرې معريف شوي.

او پراختیاورکول..
2۶

د تشویقاو هڅونې میاکنچم جوړول..

په ټول اکلکې نه اټلک کیږي چی څومره اکرکونکوی تشویک او څومره اکرکونيک جمازات شوي
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د موظف شويیئت د بورپ رسه په مهاکرۍ د منحل کولو

دي ځکه چی په دې برخه کې پالن ش تون نلري .
تراوسه پورې د رایست مجهوري مقام هدایت نده رس یدلې.

2۸

پالنونه پيل کول. .
د پرووې س میې ته سنرکول ،معلومات راغونډول او

د سنر اسانتیاوو نش توايل هل امهل ،د درې نوي پالن شویو پرووو بیاکتنه ځنډول شوې ده.

2۹

راپورونه تیارول.
انس ته او غونډې د دونران او متویل کونکیو رسه تدویرول.

تر اوسه پورې ،دې غونډې ته اړتیا نده حمسوس شوې.

۳0

د لکين تداراکی او معلیايت پالن طرح کول.

د تداراکتو پروسه د ميل تداراکيت اداره هل الرې پيل کیږي نو ځکه پالن دې برانمې ته ش تون
نلري .

مهمې ستونزې او طرحه شوي وړاندیزونه

مشریه
۱

معده س تونزې
په والیتونو کې د بشپړ امنیت نش توا هل امهل د وزارت د

د وړاندیزونو طرحه
د وزارت پالنونو پيل کولو لپاره امنیت ټینګول.

2
۳

پالیس یو ،سرتاتژییو ،پرووو اوپروګرامونو پيل کول.
د اړوندو ادارو خلوا د مهاکرۍ نش توايل.
په عدلیېې حمرتم وزارت کې د تقنینې اس نادو د پروسوځنډ.

د زیدخلو ارګانو رسه د مهغږي پیاوړتیا او د اداراتوترمند مهاکرۍ زمینه برابرول.
د قانون جوړونې پروس یجرونو په هبری کې چټن کول.

۴

د وړتیا لوړولو لپاره د والیيت او هبرنې سنرونه په برخو کې د

والییت او هبرين سنرونه په موخه د وړتیا لوړولو لپاره د بودجیېاو ختصیص

۵

بودجیو مکوايل.
د هبرنیو وارو حمرتم وزارت او اړوند هنادونو ترمند د س میه

منظوري.
د مسیه ایزو،او نړیوالو سوداګریزو،اقتصادي  ،سازمانونو کې د ګډون په هلکه

ایزو،او نړیوالو سوداګریزو،اقتصادی  ،سازمانونو تر مند د مهغږۍ مهغږۍ په وخت رسه د معلوماتو لیږد رالیږد.
او معلوماتو تبادهل کولو نش توا ..
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۶

د هغه ملکیتونود غصب خمنیوي اود غاصیبنو څخه د غضب شوي جایدانونو

د زورواکو او غاصبینو خلوا د وزارت جایدادونه غصبول.

بریته تر السه کول .
د هغه فعالیتونو پشپړیدل چې پالن کې شامل نه وه .

مشېره
1

بشپړ شوي فعالیتونه چې پالن پالن کې نه
و نیول شوي.
صنعيت او تولیدي رشکتونو اس نادد )(۳7
حتلیل او ارزونې څخه وروس ید تعرفو د
مالټر کړنالرې رسه مس د مايل وزارت ته
اس تول شوي دي.

په پالن کې د نه شاملولو الملونه .

پایلې
د صنعت وده

دتعرفو د مکوايل مالتړ پر اساس د رشکتونو د اس نادو پروسو پر مخ وړلو د
ارزونې او حتلیل د ګمراکتو د معويم رایست د مسليک وارو د تعريف د
تصنیه کولو معومې مدیرت د  2۱/۱2/ ۱۳۹۵نیټی ( ) ۱۶۶0ګڼه مکتوب
په اساس د تعرفو د مالتړ کړنالر  ۱۳۹۶اکل لپاره مه د  ۱۳۹۵مايل اکل
مطابک متدید شوي چې اکپېي يي وزارت ته رس یديل ده.
دا.ا.ج عايل مقام د  ۱۸/۶/۱۳۹۵ګڼه فرمان او  27/7/ ۱۳۸۵نیټي د
 2۸7۶منرب حمک او د ا.ا.ج دولت د داخيل صنایعو څخه د مالتړ پالیيس پر
بنسټ د اقتصاد عايل شورا د  ۱۳/2/ ۱۳۹۵په انس ته کې د داخيل
صنایعو د مالتړ د تعريف کړنالر د خصویص سکتور په مهغږی تصویب کړه.

2

کوم چې پخوا به نوموړي وارې د ا،سا د ادارې خلوا تر رسه کیديل اوس
دوزارت مقام د هدایت په اساس نوموړي کړنالر د دې وزارت د رایست
خلوا معيل کیږی..
داکيش جوړولو طرحه د  ۱۵/۵/۱۳۹۶نیټې د  ۱۱20ګڼه مکتوب په
ځواب کې د  ۸/۸/۱۳۹۶نیټې د  ۳7۵ګڼه مکتوب په اساس د دفرت
رایست ته اس تول شوی.
د صادراتو ميل سرتاتژیي د نړیوال سوداګریزمرکز ( )ITCپه ختنیکی اوما

د رسامین او اکش یجوړنې طرحه ترتیبول.

د ميل صادراتو سرتاتژیي لپاره د نظرایتو
۳

اخیس تلو لومړۍ غونډه د حکومت او

د صنایعو وده

خصويص سکټور د اس تازواو د اړوند
ادارو مسوولینو په ګډون تررسه شوی .
د ( ) ۳۶ 0۵2 ۶00لیرت پریکراو تچابو
۴

اس ناد د صنعيت رشکتونو او خصويص

د صنایعو وده

سکټور لپاره طی مراحل شوی .
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مرس ته طرح او مچتو کیږي.

مشېره

۵

بشپړ شوي فعالیتونه چې پالن پالن کې نه
و نیول شوي.

په پالن کې د نه شاملولو الملونه .

پایلې

د (  )2۵۱۴کیلوګرامه په اندازهپنداهناو (

د بست تصدي په وړاندیز او د وزارت حمرتم مقام په هدایت روان اکل د

 )۱۵0۸۴کیلوګرامه ویتا واک دارو د

مالوچو ورستیدلو هل امهل اجراات تررسه شویدي .

پنبېې کروندګروته د بست تصدی خلوا

د صنایعو وده

و،شل شوي دي.
د بست د تصدی جوړښت طی مراحل
۶

7

۹

کول او د بلخ ج و پرس او د کندوز

څرنګه چې د ایدو تصدیو د پالن مايل اکل تری اکل انوخته د جدي په
د صنایعو وده

میاشت یک د مالیېې وزارت خلوا منظور شو نو ځکه دا راپور د  ۱۳۹۶اکل

س پنی زر تصدیو جوړښ تونه طی

دپالن څخه بریون شو.

مراحلتعقیب شوی دی.
کندز ،مزار رشیف ،کندهار ،هرات او

کندز ،مزار رشیف ،کندهار ،هرات او هلمند والیتونو ته د اس تازو اس تول

د صنایعو وده

هلمند والیتونو ته د اس تازو اس تول د

د ج پرس  ،نسايج تصدیو منقول او غریمنقول ش متنیو تثبیتولو په موخه د

تصدیو د ش متنیو تثبیتول او تداراکتو

اقتصادي عا شورا د( )۳7مشریېمصوبه پيل کولو اړوند اجراات تر رسه

پروسې طی مراحل کول او د تصدیو

شوي دي .

پلټنه تر رسه شوېده.
د س پنی زر تصدي د مځکو غاصبینو

د س پنی زر کندز او د ج  ،برس او بلخ تصدیو د تقاضا پر بنسټ د

د صنایعو وده

شهرت اړوند عدلیاو قضاي  ،امنییت

خپلو غضب شوجیایدادونوبریته اخیس تلو په موخه اړوند عديل او قضایی ،

مراجعو ته د اسرتداد  ،او دبست تصدي

امنییت ادارو ته مو مراجعه کړی.

د پورونو د ترالسه کول په موخه اس تول

دا فعالیت د مايل اکل  ۱۳۹۶پالن څخه بریون اجرا شوی.

شوي دي.
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د  1397مالي کال لپاره عمده پروګرامونه .

مشریه

د  ۱۳۹7مايل اکل پالن شوو فعالیتونو عنوانونه

۱

ترانزیت او سوداګرۍ ته وده ورکول.

2

مس یلن څخه د مالټر قانون وروس یت کول.

۳

ظرفیت ته وده ورکول.

۴

د صنعيت پارکونو مدیریت کول.
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()1ګڼه ضمیمه  :د  1396مالي کال عواید په ( افغانیو )

مشریه
.1

عایدايت رسچینې

په افغانیو ابندې الس ته راغيل خالص
په افغانیوی ابندې د عوایدو کچی اټلک

د سوداگریز جواز قمیت

عواید

دیروايل

2۹۴000000

۶۸۸۱۵۸۸۴۴

۳000000

2۹0۴000

.3

قمییت اس نادو پلورل

۱2000000

۱۱۵۵۵۸00

.4

د حک الثبت فی

۸۴۳۵00۶

7۹0۹۱۹۸

.5

د ویزو فی

۴۸000000

۴7۱۶۱000

.2

.6

ترانزیت

نور عواید

په افغانیو ابندې د عوایدو مجموعه

د عواید پیروايل او مکوايل سلنه
مکوايل

۱0۶%

۶۳0۳۱۹۳
7۶۳۹۹20۳۵

۳۶۵۴۳۵00۶

 ۱0۶سلین

نوټ  :په مجموو کې د عوایدو وړاندیزونه د عوایدو معومریایست خلوا وړاندې کیږي د سوداګرۍ جواز په لګښت کې (  ) ۳۹۶ ۳۱۶ ۶7۴زایت عواید د ا،سا دپخوائن ادارې څخه تر السه شوي دي په ۱۳۹۶
مايل اکل یک دغه عواید مس تقامی د وزارت عوایدو کې اضافه شول .
په مهدې ترتیب هغه وروس تې تطبیقات چې د عوایدو او خزاینو د معومې رایست رسه په  2۵/۱0/۱۳۹۶نیټه تر رسه شول په ټولو عوایدو کې )۵۱۴۴۴۳۹افغاحم د سوداګرۍ نړیوال س یتسم کې د افغانس تان د
مدمغ کیدو د مالتړ او فقر د مکولو لپاره د بالعوضه مرس تو کود عواید و ګڼل شو .
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( )2ګڼه ضمیمه :د  1396مالي کال عادي او پراختیایی بودیجه

بودجیه هپمیلیون افغانیو
د  ۱۳۹۶مايل اکل ټوهل منظور

۱ +2

عادی بودجیه

په ارقامو

۸0۹.۹۴2.۳0۸

508.109.420

301.832.888

په لکمو لیکنه

اته سوه هنه میلیونه هنه سوه دوه څلو،ښت زره

پنځه سوه او اته میلیون یو سلوه او

درې سوه یو میلیونه اته سوه او دوه

دری سوه اته

هنه زره او څلور سوه شل افغانۍ

دیرش زره اته سوه اته اتیا افغاحم

شوي بودجیه

۱

پراختیای بودجیه

د مايل اکل د بودجیې لګښت په مبلغ او سلنه.
د بودجې مرصف

د پراختیا بودجې مرصف

د عادي بودجې مرصف
مبلغ

په سلین

مبلغ

په سلین

727.۶۶۳.۶۴7

508.109.420

%100

219.554.227

%73

په تورو

پنځه سوه او اته میوې یو سوه او شل افغانۍ

سل سلنه

دوه سوه نول میلیون او پنحه 7۳سلنه

اوه سو اوه و،شت میلیونه او شپژسوه

هغه د خپلې لور زوی ده ،هغه د یو رستریي زوی دی.

سوه حلور پنحوس زره او دو
سوه دوه اووو و،شت افغاحم

درې ش پیته زره او شپژ سوه اوه
څلو،ښت افغاحم
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2

( )3ګڼه ضمیمه وزارت  /د اداری جوړښت:

۳

2۴

۱

20

2۹

0

0

۳

2۸

۱

20

2۹

0

0

د مرستیاالنو مشری
د اکل ۱۳۹۵
تشکیل
د اکل ۱۳۹۶
تشکیل

د مرکزي (۱و )2بس تونود

د والییت مناینده ګیو

د هبرنیو اس تازو مشری

د تصدیو مشری

د ګډو رشکتونو مشری مالحظات

رایس تونو مشری

د مشاورینو مشری

مشری
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مرکزی کارکونکی برخه :

مجموعه

تشکیل

منظور شوی

دښونکی
 ۱۳۹۶اکل

ماموری او

اجریان

نظامیان

مجموعه

اصیل تشکیل

ښونکی

ماموری او

اجری

نظامی

مامور

۵۵۹

اجری
۳0۱ 7۴۳

نظامی
0

مامور
2۹

اجری

0

والایت

نظامی

2۹

7۴۳
۱۸۴

۳۴۵
ش تون

انرینه

انرینه
ښځینه
انرینه
ښځینه
انرینه
ښځینه

۴۶۸
0
0
2
۱2۳
۸0

۳۴۵

ښځینه

انرینه

ښځینه
انرینه
ښځینه
انرینه
ښځینه

0
0
2
۱2۳
۸0

مجموعه

۴۵۵
0
0
7
۱۸2
۱7
2۴۹

0
0
0
0
0
0

0

۵۶۸

مجموعه
ښځینه
انرینه
ښځینه
انرینه
ښځینه
انرینه

ښځینه
انرینه
ښځینه
انرینه
ښځینه
انرینه

مجموعه

انرینه

۴۶۸

2۴
۴۳۱
۱00

۱00

مامور

اجری

نظامی

مامور

اجری

نظامی

مامور

اجری

نظامی

مرکز

والایت

ښځینه
انرینه
ښځینه

مجموعه

۱02۳
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۵۱2

۵
2۱۱

مجموعه

مرکزی اکرکوونکی

۱2۵

0

والییت اکرکونکی

0

مجموعه

۸۸۹

۴۹۵

شامل اکرکونکی
هبرنیو مناینده ګیو اکرکونکی

مرکز

مجموعه

۱2۸۴
0

رتب او معاشات که

د والیتونو کارکونکي :

ځای

مجموعه

ځای

مجموعه

اجری

نظامیان

اجری

مامور

نظا میان

اجری

مجموعه

مامور

نظا میان

مامور

ځای

اکرکوونکو مشری

اکرکوونکو مشری

اکرکوونکو مشری

غزين

۹

۱

۹

-

-

-

۱۹

فراه

7

-

۸

-

-

-

۱۵

نورس تان

-

-

-

-

-

-

-

پروان

۹

۱

۹

-

-

-

۱۹

مسنگان

-

-

-

-

-

-

-

لغامن

-

-

-

-

-

-

-

غور

-

-

-

-

-

-

-

ښځینه

انرینه

لوگر

-

-

-

-

-

-

-

هلمند

۱۳

-

۹

۱

-

-

2۳

فارایب

۱۳

-

7

-

-

-

20

انرینه

ښځینه

انرینه

بدخشان

7

-

۸

-

-

-

۱۵

نمیروز

7

-

۸

-

-

-

۱۵

دایکندي

۴

۳

7

۱

-

-

۱۵

اکبل
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ښځینه

انرینه

ښځینه

انرینه

ښځینه

انرینه

ښځینه

-بغالن

-

-

-

-

-

-

-

کرن

7

-

۸

-

-

-

۱۵

زابل

-

-

-

-

-

-

-

انرینه
کندز

2۳

-

۱2

۱

-

-

۳۶

خوست

۱۳

-

۸

-

-

-

2۱

ارزگان

-

-

-

-

-

-

-

ښځینه

ننگرهار

۳0

-

۱۶

-

-

-

۴۶

پکتیاک

-

-

-

-

-

-

-

ابدغی
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