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پس منظر/مقدمھ  .1
  

و اداره   عواید  جمع آوری دارد کھ عبارت از     را وزارت مالیھ   نقش مشخص غرض ارائھ خدمات بھ مردم افغانستان
  از جملھ ثبات مالیھمچنان مدیریت درست مصارف  و بسیج سازی عواید  بیشتر غرض تأمین  . امور مالی دولت  میباشد

  .وزارت بشمار  میرود این  عمده ھای  اولویت
  

ترتیب نموده  و پیشرفت   1384را در سال  بھ منظوراجرای موثر امورمذکور، وزارت مالیھ پالن استراتیژیک پنج سالھ
جمع  صالحات مالیاتی،ا  ، عامھ در زمنیھ ایجاد یک نظام موثر و شفاف اداره مالی سال اخیر  4در  را  قابل مالحظھ ئی

کھ  را ترتیب نموده و بودجوی) بضمیمھ (  وزارت مالیھ چارچوب میان مدت مالی   .آوری و ازدیاد عواید نموده است
منحیث جز چارچوب، سقف ھای بودجوی برای  . توسط کابینھ و  شورای ملی بھ تصویب رسیده است ساالنھ تجدید گردیده و

ثبات  تعین گردیده کھ بطرف 1392-1388ان اھداف مشخص عواید برای پنج سال اینده بودجھ عادی و انکشافی و ھمچن
را  (Macroeconomic Framework)رگزوزارت مالیھ نیز  چارچوب اقتصاد ب .در حرکت میباشدو خود کفائی مالی 

   .ترتیب نموده کھ جز استراتیژی انکشاف ملی افغانستان گردیده است
  

برای  و ارزیابی پالن استراتیژیک وزارت مالیھ ترتیب، شاخص ھا و اھداف مشخص ساالنھ  نظارت ھمچنان چارچوب 
پالن استراتیژیک در سال و قراردارد  نظارتتحت  پیشرفت آن  کھ  )ضمیمھ الف(  تعین 1392-1388 پنج سال  آینده 

النھ بازنگری شده  و نظر بھ ستراتیژیک ساالبتھ خاطر نشان باید ساخت کھ پالن ا .برای پنج سال اینده تجدید گردید 1388
  .تجدید خواھد گردید ضرورت

  
تا حال، قوانین و مقرارت جدید، قانون اداره امور مالی ومصارف عامھ، قانون گمرکات، قانون مالیات برعایدات و قانون 

امور   ثمر و موثرنظام مکھ  چارچوب قانونی وزارت مالیھ را تشکیل میدھد، غرض ساده سازی امور  و ایجاد تدارکات 
و  بھ سعی و تالش  غرض تطبیق موثر   مالی عامھ اتخاذ گردیده  الکن تطبیق قوانین  مذکور  ھنوزھم  بھ چالش مواجھ بوده 

  .دارد ضرورت  و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت مالیھ و سایر ادارات کاری آن  از طریق ایجاد میکانیزم ھای 
  

ھ تخصیص درست  منابع مالی  باعث رشد اقتصاد،  ایجاد فرصت ھای اشتغال، کاھش فقر، تقویھ در زمینھ بودجھ قسمیک
وزارت مالیھ روند بودجھ سازی سنتی را کھ مبتنی بر منابع مورد  سکتور خصوصی و  بھبود سطح زندگی مردم میگردد،

بودجھ   و سازی بھ اساس برنامھ ضرورت بود بھ بودجھ سازی موثر  و مدرن  از طریق معرفی میکانیزم ھای بودجھ
و ارتباط بودجھ  بھ والیات  کانال نمودن منابع بیشتر مالی   ھمچنان. متوقعھ تغیر داد سازی والیتی  و تمرکز باالی نتایج

در  .جز این اصالحات میباشد  و پالنھای انکشافی والیات  لویت ھای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ووزارت ھا با ا
کھ باعث  غرضھ خدمات   میرسیدبھ  رشد اقتصاد والیات توجھ نشده و بیشتر بودجھ در مرکز بھ مصرف  قبًال  کھ،حالی

  .ضعیف  در والیات و درک منفی از  پروسھ بازسازی والیتی  گردیده بود
  
را ایجاد )  افمیس( انستانافغ موثر ، وزارت مالیھ سیستم کمپیوتری امور مالی عامھ  شفاف و بمنظور ایجاد نظام مالی عامھ 

ھمچنان وزارت مالیھ برنامھ تائید شده معاشات را معرفی نموده   کھ تمام . نمود کھ  بھ  وزارت ھا و والیات توسعھ میگردد
قانون جدید تدارکات . برای ایشان افتتاح میگردد کارمندان دولت تحت پوشش آن قرار خواھد گرفتھ و حسابات بانکی معاش 

ه و  انکشاف نھادی  واحد ھای تدارکاتی وزارت ھا  غرض قادر ساختن آنھا بمنظور پیشبرد امور تدارکاتی بھ پخش گردید
  .تنھایئ  تحت کار است

  
منوال تفتیش داخلی تھیھ شده  و برنامھ ھای آموزشی غرض رشد ظرفیت کارمندان تفتیش داخلی  وزارت مالیھ و سایر 

  .وزارت ھا جریان دارد
  

 .ه برای وزارت مالیھ ازدیاد عواید داخلی میباشدیک اولویت عمد از موجودیت منابع کافی مالی،  اطمینان  بمنظور حصول
اره عواید و تطبیق قانون   و  دریافت چشمھ ھای جدید عایداتی   وزارت مالیھ پالن  دارد تا عواید را  از طریق بھبود اد

در بخش عواید   دستاورد ھای وزارت مالیھ در چھار . کاھش بعمل آید ازدیاد بخشیده تا  از  وابستگی بھ کمک ھای خارجی
آنھم بنابر زمستان شدید  1386بدون سال ( نسبت بھ  اھداف مشخص صندوق وجھی بین المللی  )  1387- 1384 (سال اخیر 

در حرکت شده و تقریبا در طی پنج سال آینده وزارت سعی دارد تا بطرف خود کفائی .  تر بوده استاالب ) و مسائل امنیتی
عواید داخلی بھ نسبت تولید ناخالص مشروع  توقع میرود تا  مصارف عادی دولت را از عواید داخلی تمویل نماید و %80

  . برسد 9.7%داخلی  بھ 
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شامل اقدامات تطبیقی مناسب غرض بھبود در ساختار تشکیالتی ، پروسھ ھای اداری و مدیریت، ارتقای  استراتیژیک پالن 
باالی  تقویھ رھبری را  مھم  و ھمچنان تآثیر . ظرفیتھا،   تامین ارتباطات و استفاده از کمکھای تخنیکی خارجی  میباشد 

ظرفیت غرض تطبیق پالن استراتیژیک ، بخصوص درتھیھ نمودن پالنھای ساالنھ ، انکشاف بیشتر. سالم  خواھد داشت
ارتقای ظرفیت کارمندان . در نظر گرفتھ خواھد شد) انی  و تجھیزات ساختم(قوای  بشری و  ارزیابی ضرورتھای فزیکی 

استخدام کارمندان براساس معیارھای شایستگی قرار داشتھ  و  اداره منابع . وزارت یک بخش مھم این پالن را تشکیل میدھد
خدمات ملکی کھ درسال کارکنان  قانون جدید . موزش و اصالحات  در معاشات میباشدآردگی افراد، کبشری مبنی بر کار

  .حمایھ مینمایدامور منابع بشری  زارتھای دیگر را در تطبیق تصویب گردیده وزارت مالیھ و و 1387
  

بشمول  کھ این موضوع دراسناد کلیدی دولت. پالن استراتیژیک وزارت یک بخش ازپالن سرتاسری انکشاف ملی است
  .مشخص گردیده است 2006ستان امھ افغانتنقتواف و 2008افغانستان ملی   افاستراتیژی انکش

  
  .ترتیب گردیده است مالیھ وزارتوظایف  پنج سالھ بھ شیوه ذیل براساس این پالن  

    
  
تعین شده  کھ   اھداف کلی وزارت را نشان داده  و پالن استراتیژیک بھ ھمان  دیدگاه و ماموریت وزارت مالیھ.1

.طرف  در حرکت میباشد
گاه و ماموریت وزارت مالیھ تعین گردیده کھ مسئولیت ھای عمده وزارت را  مشخص تحت چتر دید پنج ھدف .2

.میسازد
تعین گردیده  کھ فرھنگ اداری وزارت را  بھ قسم واحد شکل داده  و اساس دیدگاه و اھداف  ارزش ھای اساسی.3

.وزارت را تشکیل میدھد

دستآوردھا و نتایج     پالن استراتیژیک را   این مقاصد. مقصد تعین گردیده است 12غرض بدست آوردن اھدف، .4
ت با استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در مطابق دارای شاخص ھا و اھداف مشخص ساالنھ  تشکیل میدھند کھ 

.و نظر بھ آن پیشرفت کار اندازه میگیرد  بوده 

ست آوردن مقاصد  وزارت یک وسیلھ منظم را غرض بد   کھ  برنامھ فرعی  شناسائی گردیده 14برنامھ و  5.4
. دنماینمالیھ ایجاد می

  
.ھر ریاست را نشان میدھدو انکشافی  اوپراتیفی    ھر برنامھ فرعی شناسائی  شده  کھ امورفعالیتھای عمده تحت .6

روابط  ھ  ھدایت و گزارش دھی را نشان داده  و  چگونگی لترتیب شده کھ سلس ساختار تشکیالتی وزارت مالیھ.7
.رات وزارت را  واضح میسازدادامیان 

.دادن بھ امور خیلی مھم  از میان فعالیت ھای ایدال  شناسائی گردیده است حترجی  اولویت ھای ساالنھ غرض .8
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  اھداف و  دیدگاه . 2 

:دید گاه 
و یک وزارت حسابده کھ   ثبات با اقتصاد مطمئن و خود کفا داراي حکومتي کھ قوانین مالي در آن حاکم اایجاد افغانستان ب 

  پاسخگوي نیاز مردم باشد
  

:ماموریت 
اجراي اصالحات مالي بر مبناي موازین علمي، در مطابقت با معیار ھاي بین المللي بھ منظور ایجاد اداره سالم امور مالي  

  در کشور
  

  :اھداف 
  :اھداف وزارت مالیھ عبارتند از 

  
لتمالي  دو امور بسیج  سازي عواید و ادارۀ.1
و توسعھ رشد اقتصادي مدیریت اقتصادی   تقویھ.2
ادارۀ ثروت ملي.3
تقویھ اداره سالم.4
پیشگام بھترین اجراآت در بین سکتور عامھ افغانستان.5

  
  

بودجھ سازی، اجرای بودجھ و گزارش دھی   –بسیج سازی عواید  و اداره امور مالی دولت : الف
با در نظرداشت سطح پائین  عواید داخلی در افغانستان، . بودجھ   بخصوص پیشبرد  امور اوپراتیفی عواید و مصارف

. بسیج سازی عواید بطور مداوم  یک رول عمده  وزارت مالیھ میباشد
 

تھیھ تحلیل ھای مالی  و مشوره دھی  در مورد پالیسی ھا و   -تقویھ مدیریت اقتصادی  و توسعھ رشد اقتصادی :  ب
ص از نقطھ نظر مالی و تخصیص منابع مالی بشکل موثر آن کھ باعث  ایجاد اشتغال استراتیژی ھای اقتصادی  بخصو

.و کاھش فقر گردد
 

مشوره دھی  دولت  و اداره  مسائل مربوط بھ دارایی ھا و بدھی ھای دولتی با  تمرکز باالی   - اداره ثروت ملی : ج
ش داریی ھا و بدھی ھای سکتور عامھ پالیسی ھا  و اقدامات  الزم  غرض حصول  بھبود متداوم  در بخ

 
منحیث نگھبان اصلی  نظام مالی عامھ،  مبارزه علیھ فساد اداری،   حفظ و بھبود  اعتبار نظام   - تقویھ اداره سالم :  د

مالی عامھ  و  معاونت در بخش پالیسی  و تخنیکی برای قوانین ، مقررات و طرزالعمل ھای مالی  و ایجاد ساختارھای 
.بدھی و  شفافیت مالی  از وظایف عمده وزارت مالیھ بشمار میرودحسا

 
منحیث نگھبان اصلی  نظام مالی عامھ، وزارت مالیھ    - پیشگام بھترین اجراآت در بین سکتور عامھ افغانستان : ل

ق بودن مدیریت ضرورت دارد  تا  برای سایر وزارت خانھ ھا و ادارات دولتی  در مسائل  اقتصادیت، شفافیت، و دقی
.مالی  و ھمچنان در  مسلکی بودن   در نقش مشارویت اش برای دولت منحیث یک مثال زنده بدرخشد
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  ارزش ھای اساسی. 3 
  . احترام قایل شوندبوده کھ تمام کارمندان وزارت باید بھ آن  یدیدگاه و اھداف وزارت مالیھ مبتنی بر ارزش ھای اساس 

اساسی افغانستان  و احترام بھ قانونوفاداری بھ قانون .1
صداقت.2
بیطرفی.3
فرھنگ مبتنی بر نتایج و خدمات .4
عادالنھ و خوب با سکتور عامھ و خصوصی رفتار و سلوک.5
سعی وتالش در کار و  دنبال پیشبرد امور بھ وجھ احسن.6
حساسیت جنسیتتنوع و .7
تعھد بھ حسابدھی و شفافیت.8

مقاصد. 4
وزارت مالیھ  در ساحھ خویش وسیع بوده  و ضرورت دارد تا بھ مقاصد مشخص  تبدیل شود ) اھداف( مسئولیت و وظایف 

  یمقصد غرض بدست آوردن اھداف استرتیژیکدوازده بدین لحاظ، .  تا پیشرفت کار مطابق بھ ان اندازه گیری شده بتواند
  ایجاد نموده را استراتیژیک اثرات  پالن ونتایج یا )محصوالت کاری( این مقاصد  اساس دستآورد ھا. شناسائی گردیده است
نظر بھ آن پیشرفت و  بوده و اھداف مشخص ساالنھ  در مطابقت با استراتیژی انکشاف  ملی افغانستان  کھ شامل شاخص ھا 

  :ذیل تشریح شده استمقاصد وزارت مالیھ  در جدول .   پالن استراتیژیک اندازه میگردد
  
  

  مقاصد  اھداف
ید و ادارۀ امور بسیج  سازي عوا

مالي  دولت
  

  عواید فعاًال رشد نموده وبصورت مناسب جمع آوري میگردد.   1

  کمکھاي  کافی و قابل  پیشبیني خارجی  شامل بودجھ ملي میگردد. 2

بودجھ قابل تطبیق بوده  و  باساس ستراتیژي مالي چندین سالھ تحقق پذیرفتھ . 3
وبھ شیوۀ قابل پیشبیني تطبیق میگردد

  
تقویھ  مدیریت اقتصادی  و توسعھ 

  رشد اقتصادي
بودجھ بصورت مکمل ومنظم و باساس پالیسي ترتیب گردیده و حامي . 4

  ستراتیژي  انکشاف ملي میباشد
  
  تصامیم علیاي دولت پي آمد ھاي مالي رادرنظر میگیرد.  5
  
فعالیتھاي مشروع اقتصادي سکتور خصوصي واشخاص انفرادي سھولت . 6

و بھ مشکل مواجھ نمي شوند  یافتھ و
  

  دارایي ھا و بدھي ھاي دولت بھ حد کافي تعقیب و اداره میگردد . 7  اداره ثروت ملی

  فعالیتھاي تدارکاتي استفاده از وجوه عامھ را نھایت بھبود میبخشد. 8
  معلومات موجود بوده وبصورت شفاف قابل دسترسي میباشد. 9  تقویھ اداره سالم

وکنترول مؤثر درعرصھ  استفاده از وجوه عامھ عملي گردیده تا رھنمایي . 10
جامعھ   از فساد مصئون نگھداشتھ شود

  
پیشگام بھترین اجراآت در بین 

سکتور عامھ افغانستان
  
  

  توجھ ستراتیژیکي بھ ارائھ خدمات و کسب نتایج معطوف میگردد. 11
 

  دد با کارمندان مسلکي دارای صداقت کاري مجھز  میگر. 12
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نظارت با شاخص ھای قابل بررسی  ارتباط داده شده  کھ مطابق بھ آن پیشرفت کار  ، مقاصد هقسمیکھ در فوق ذکر گردید
ث جز نھائی منحی . ل و بخصوص با مردم  عوام  شریک ساختھ شودخگردیده  و معلوماتھا میتواند در داخل، با ارگانھای ذید

تعین گردیده  ) 1392 -1388( اھداف مشخص برای ھر شاخص برای پنج سال آینده   پنج سالھ ،  سازی پالن استراتیژیک
  .و این اھداف مشخص با پالن ھای پنج سالھ و برنامھ ھای ریاست ھا ارتباط دارد.  ھر سال تجدید میگردد ارزیابی و بعد از

  
چارچوب   و تجدید مسئولیت ترتیب، برعالو سایر وظایف اش  )ریمو( واحد تطبیق واداره اصالحات در این زمنیھ  

  .بھ موقع پیشرفت آنرا بعھده دارد و ارزیابینظارت و ارزیابی پالن استراتیژیک و نظارت 
  
  برنامھ ھا، برنامھ ھای فرعی و فعالیتھا  .5 

  
قیم میان بمنظور نیل بھ اھداف و مقاصد وزارت مالیھ  و ایجاد ارتباط مست غرض ایجاد یک  وسیلھ منظم و سیستماتیک 

بشکل امتحانی در وزارت   1387ال در س منابع و محصول کار، وزارت مالیھ   میکانیزم بودجھ سازی بھ اساس برنامھ را  
کھ برنامھ ھا بھ اساس  بود برنامھ فرعی و یکتعداد فعالیتھا شناسائی گردیده 29برنامھ،  9تحت این میکانیزم . گسترش داد

را در روشنی تجارب  برنامھ ھای خویشو مابعد آن  وزارت مالیھ   1388اما برای سال   .ریاست ھا ایجاد گردیده بود
کاھش برنامھ فرعی  14و  برنامھ 4  و آنرا بھ شکل واقعی آن در آورده   کھ بھ  موده  نو تجدید  بازنگری  آموختھ شده 

پالن استراتیژیک   مقاصد و اھداف  پذیری  تحت چتر این ساختار،  فعالیتھا منسجم شده  کھ اساس را غرض تحقق  . یافت
برنامھ ھای مذکور در مطابقت با مقاصد وزارت مالیھ  دارای شاخص ھا و اھداف مشخص ساالنھ  بوده  کھ  .ایجاد مینماید

یگردد کھ این موضوع در سند اندازه گیری م و برنامھ ھای فرعی در سطح ریاست ھا  در مطابقت بھ آن پیشرفت برنامھ ھا
  .شده است نامیده میشود، مشخص"  و مابعد آن  1388سال  برایبرنامھ ھای وزارت مالیھ"کھ   جداگانھ 

  
  

  شعبات مسئول  برنامھ ھا
اداره امور مالی عامھ .1

  بودیجھ سازی  دولت 1.1
امور خزائن  1.2
تحقیق و تحلیل پالیسی 1.3
  پالیسی تدارکات  1.4

ازی بھ اساس ریاست عمومی بودجھ و واحد بودجھ س1.1
جندر

ریاست عمومی خزائن 1.2
واحد پالیسی مالی1.3
  واحد پالیسی تدارکات1.4

  مدیریت عواید.2
  عواید مالیاتی 2.1
  عواید گمرکات  2.2

  ریاست عمومی  عواید 2.1
  ریاست عمومی گمرکات2.2

انکشاف نھادی.3
  اداری 3.1
تطبیق  و اداره اصالحات  3.2
مدیریت  منابع بشری 3.3
مدیریت امالک 3.4
خصوصی سازی تصدی ھای دولتی 3.5
  بیمھ 3.6

  
  ریاست عمومی  اداری 3.1
واحد تطبیق و اداره  اصالحات  3.2
  ریاست منابع بشری 3.3
  ریاست امالک  3.4
  ریاست  عمومی تصدی ھای دولتی  3.5
  ریاست امور بیمھ ھا  3.6

حکومتداری. 4 
  )امور دفتر وزیر( ریاست دفتر  4.1
  تفتیش داخلی 4.2

  
  ریاست دفتر 4.1
  ریاست تفتیش داخلی 4.2
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آنھا برنامھ ھای وزارت مالیھ  با مقاصد غرض بدست آوردنگونگی ارتباط چ 

  
  برنامھ ھا  مقاصد

  مدیریت عواید . 2  عواید فعاًال رشد نموده وبصورت مناسب جمع آوري میگردد .1
ي کمکھاي  کافی و قابل  پیشبیني خارجی  شامل بودجھ مل. 2

  میگردد

ستراتیژي مالي چندین سالھ ابودجھ قابل تطبیق بوده  و  باساس . 3
  تحقق پذیرفتھ وبھ شیوۀ قابل پیشبیني تطبیق میگردد

بودجھ بصورت مکمل ومنظم و باساس پالیسي ترتیب گردیده و . 4
  ستراتیژي  انکشاف ملي میباشداحامي 

  

  اداره امور مالی عامھ . 1

  لت پي آمد ھاي مالي رادرنظر میگیردتصامیم علیاي دو.  5
فعالیتھاي مشروع اقتصادي سکتور خصوصي واشخاص . 6

  انفرادي سھولت یافتھ و و بھ مشکل مواجھ نمي شوند
  مدیریت عواید. 2

دارایي ھا و بدھي ھاي دولت بھ حد کافي تعقیب و اداره .  .7
  میگردد

  )امور خزائن( اداره امور مالی عامھ . 2
)مدیریت امالک و خصوصی سازی تصدیھا( نھادی  انکشاف. 3
   

فعالیتھاي تدارکاتي استفاده از وجوه عامھ را نھایت بھبود . . 8
  میبخشد

  ) پالیسی تدارکات( اداره امور مالی  عامھ . 4

  معلومات موجود بوده وبصورت شفاف قابل دسترسي میباشد. 9

  

امور خزائن،  بودجھ سازی دولت،( اداره امور مالی عامھ .  1
  پالیسی تدارکات

  )تطبیق و اداره اصالحات( انکشاف نھادی. 2
رھنمایي وکنترول مؤثر درعرصھ  استفاده از وجوه عامھ . . 10

عملي گردیده تا جامعھ   از فساد مصئون نگھداشتھ شود
  

  امور خزائن( اداره امور مالی عامھ . 1
  ) تفتیش داخلی( حکومتداری . 4

تیژیکي بھ ارائھ خدمات و کسب نتایج معطوف توجھ سترا. 11
  میگردد

  

  )واحد تطبیق و اداره اصالحات( انکشاف نھادی .  4

واحد تطبیق  و اداره اصالحات و مدیریت (انکشاف نھادی . 3  با کارمندان مسلکي دارای صداقت کاري مجھز  میگردد. 12
  ) منابع بشری
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  ساختار برنامھ ھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساختار برنامھ ھای  وزارت مالیھ 
و ما بعد آن   1388برای سال 

حکومتداری
(4)

اداره امور مالی 
عامھ

)1(

مدیریت عواید
(2)

انکشاف نھادی
(3)

ریاست دفتر
(4.1)

تفتیش داخلی
بشمول مبارزه علیھ فساد (

)اداری
(4.2)

بیمھ
)3.6(

پالیسی و تحلیل تحقیق 
(1.3)

اداری
(3.1)

تطبیق و اداره اصالحات
(3.2)

عواید مالیاتی
(2.1)

مدیریت منابع بشری 
(3.3)

پالیسی تدارکات 
(1.4)

بودجھ سازی دولت
بشمول بودجھ سازی ( 

)بھ اساس جندر
(1.1)

عواید گمرکات
(2.2)

ئنامور خزا
(1.2)

خصوصی سازی 
) تصدی ھای دولتی  )

(3.5)

مدیریت امالک
(3.4)
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اداره امور مالی عامھ : 1برنامھ 
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ، اجرای  نقش کلیدی برنامھ عبارت از بودجھ سازی بھ اساس پالیسی در حمایت از 

گیر و مطابق بھ استراتیژی این برنامھ مطمئن خواھد ساخت کھ  بودجھ واقعی، فرا. بودجھ، محاسبھ و گزارشدھی میباشد
برنامھ ھمچنان روی ایجاد یک سیستم مدیریت  . مالی چندین سالھ بوده و بھ یک شیوۀ  قابل پیش بینی  تطبیق خواھد گردید

امور مالی عامھ مؤثر و شفاف در سطح مرکز و والیات تمرکز نموده کھ منتج بھ افزایش ھمکاری ھای خارجی از طریق 
. ردیدبودجھ اصلی خواھد گ

فعالیت ھابرنامھ ھای فرعی

بودجھ سازی و اجرای آن  1.1.1بودجھ سازی دولت  1.1

ریفورم بودجھ  1.1.2

ھمآھنگی کمک ھا  1.1.3

امور خزائن   1.2.1امور خزائن   1.2

مدیریت قروض  –معامالت حساب مرکزی . 1.2.2

مالی والیات مستوفیت ھا، وزارت ھا  و  مدیریت امور  1.2.3

پالیسی مالی و تحلیل اقتصاد بزرگ، تحلیل و ارائھ مشوره در رابطھ بھ  1.3.1تحقیق و تحلیل  پالیسی  1.3
پالیسی عواید 

امور پالیسی تدارکات  1.4.1پالیسی تدارکات  1.4

  

  

بودجھ سازی دولت    1.1

اجرای پالن متوازن مالی و بودجھ بوده کھ اولویت ھا و نقش کلیدی برنامھ فرعی عبارت از ترتیب، انسجام و نظارت از 
ھمچنان از تطبیق و اجرای بودجھ در سطح ملی نظارت نموده   و ھمکاری  کمک . پالیسی ھای دولت را منعکس میسازد

  .کننده ھا  در قسمت تقویت بودجھ را  ھمآھنگ مینماید

تخصیص وجوه بھ تمام وظایف اصلی دولت  میباشد، یکی از تقویھ پروسھ بودجھ ملی، کھ میکانیزم مرکزی ھمآھنگی  
. این برنامھ فرعی  قبل از ھمھ مسئولیت تقویھ پروسھ بودجھ ملی را بھ عھده دارد. اولویت ھای مھم دولت شمرده میشود

طریق بودجھ ھدف از پروسھ بودجھ ملی نیز ایجاد اعتماد میان ادارات انکشافی بین المللی برای سمت دھی منابع شان از 
  . ملی افغانستان میباشد

  

این برنامھ فرعی  مدیریت مصارف عامھ را از طریق ایجاد اصالحات بودجھ سازی بھ اساس برنامھ  و بودجھ سازی 
اصالحات متذکره باعث افزایش شفافیت و حسابدھی پروسھ بودجھ گردیده و تخصیص مناسب . والیتی بھبود خواھد بخشید

طابقت با اولویت ھای اھم کشور ھمانطوریکھ در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ھای منابع عامھ را در م
وزارتی تعیین گردیده  تأمین مینماید کھ  منعکس دھنده نیازمندی ھای واقعی والیات ، از طریق ادغام بودجھ عادی و 

.یات در این پروسھ  میباشدانکشافی و تطبیق بودجھ سازی بھ اساس برنامھ و سھم گیری مزید وال
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توضیحاتفعالیت ھای فرعیفعالیت ھا
متحدالمال، سقف ھای بودجھ، فرمان ترتیب بودجھ  1.1.1.1بودجھ و اجرای آن 1.1.1

بودجھ، جلسھ استعماعیھ بودجھ، 
بررسی وسط سال، تصویب توسط 
کابینھ و پارلمان، چارچوب میات 
مدت مصارف و چارچوب میان مدت 

/ ھ، ترتیب پالیسی بودجھبودج
/ استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

قیمت گذاری
کنترول تخصیص، وجوه تمویل اجرای بودجھ  1.1.1.2

کنندگان، گزارشات ماھوار، ربعوار، 
ساالنھ، تنظیم یا منجمنت تعھدات و 

مکلفیت ھا
نظارت و ارزیابی، اجراآت وزارت گزارشدھی بودجھ  1.1.1.3

مشخص  صندوق وجھی ھا، اھداف 
 HIPC –بین المللی 

مرور و ارزیابی پروژه ھای سرمایھ پالیسی سرمایھ گذاری و ارزیابی  1.1.1.4
گذاری 

ریفورم بودجھ سازی بھ اساس  1.1.2.1ریفورم بودجھ  1.1.2
برنامھ 

بودجھ سازی بھ اساس برنامھ، تحلیل 
پالیسی بودجھ، ادغام بودجھ 

بودجھ سازی والیتی ریفورم 1.1.2.2
تحلیل امور جندر در ترتیب بودجھ و بودجھ سازی جندر  1.1.2.3

تخصیص منابع و تأثیرات آن باالی 
مردان و زنان 

تسھیل جلسات تمویل کنندگان و ھمآھنگی کمک ھا  1.1.3.1ھمآھنگی کمک ھا  1.1.3
گفتگوی دولت، مؤثریت امور کمک 

JCMBھا، گروپ ھای مشورتی، 
and ADF.

اداره و تنظیم کمک ھای بالعوض و مدیریت معلومات کمک ھا  1.1.3.2
قرضھ ھا، مشخصات تمویل کنندگان، 
تجدید دیتابیس کمک برای دونر ھا، 

سپتمبر، (بررسی مالی تمویل کنندگان 
)مارچ

سروی موافقتنامھ / اعالمیھ پاریسمؤثریت کمک ھا  1.1.3.3
،  ایجاد افغانستان ھر یک سال بعد

انجام . پالیسی و استراتیژی کمک ھا
مطالعات در رابطھ بھ موضوعات 

ھمکاری (مختلف مؤثریت کمک ھا 
ھای تخنیکی، شیوه بودجھ بھ اساس 

)برنامھ
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امور خزائن  1.2

یق بودجھ  واداره  وظیفۀ اساسی این برنامھ فرعی عبارت از ایجاد و تھیھ سیستم ھا و طرزالعمل ھا بمنظور حمایت از تطب
. امور مالی افغانستان میباشد

توضیحاتبرنامھ ھای فرعیفعالیت ھا
طی مراحل تادیات، منجمنت امور بانکی و  1.2.1.1امور خزائن 1.2.1

نقدی، گزارشدھی مالی و تنظیم پروسھ تفتیش 
اداره نقود، مقایسھ و تطبیق حسابات، دفتر عمومی، 

طی مراحل پرداخت ھا  .فعالیت ھای کنترول مالی
برای وزارت ھا، انتقال پول نقد بھ حسابات 

مصارف والیتی و ثبت مصارف والیتی، اداره 
امور تصفیھ حسابات عواید والیتی و ثبت عواید 

گزارشات (گزارش دھی در مورد سیالیت . والیتی
کمیتھ ). یومیھ، ھفتھ وار، ماھوار، ساالنھ وحسابات

.الی و کمیتھ تفتیشمدیریت نقدی، صورت حساب م
وظایف و امور سیستم کمپیوتری مالی   1.2.1.2
  ) AFMIS(افغانستان 

بودجھ افمیس، تجدید مادیول دارائی  و سایر 
مادیول ھا، ساختار معلوماتی افمیس  و نیازمندی 

ھای آن 
ن در تأمین مشوره و خدمات برای ریاست خزائحمایت اوپراتیفی  امور ریاست خزائن  1.2.1.3

و  1.2.1.3و  1.2.1.2قسمت اجرای فعالیتھای 
ارتقاع ظرفیت کارمندانیکھ امور ریاست خزائن را 

. اجرأ مینمایند

 - معالمات حساب مرکز 1.2.2
مدیریت قروض

). ثبت، تحلیل، تادیھ(خدمات پرداخت قروض خدمات پرداخت قروض   1.2.2.1

سایر / بانک جھانی/ ین  المللی صندوق وجھی بمباحثات و نظارت قروض 1.2.2.2
مباحثات، تجدید ساختار قروض، نظارت قروض، 

دریافت معافیت ھای قروض . گزارشدھی و تحلیل
برای افغانستان تا خدمات وام را در آینده حفظ 
نموده و بتوان آنرا برای سایر اولویت ھای دولت 

.  مورد استفاده قرار داد
  مستوفیت ھا، وزارت ھا  و  1.2.3

مدیریت امور مالی والیات
.تطبیق در وزارت ھا و مستوفیت ھاتطبیق آفمیس در وزارت ھا و والیات  1.2.3.1

تطبیق برنامھ ھا در وزارت ھا و والیات، ارتقاع (VPP)برنامھ تائید شده معاشات 1.2.3.2
. تثبیت کارمندان/ ظرفیت، ثبت

عمل ھای مالی و محاسبوی برای مستوفیت طرزالمنجمنت امور مالی پروسھ کاری 1.2.3.3
وزارت ھا ؛ تطبیق پروسھ کاری در مستوفیت / ھا
. واحد ھای بودجوی/ ھا
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تحقیق و تحلیل پالیسی   1.3
تھیھ یک چارچوب اقتصاد بزرگ است کھ  باعث بھ میان آمدن چارچوب پالیسی مالی قابل  فرعی نقش عمده این برنامھ

دولت را  کھ  تاثیرات مالی را بجا میگذارد،  تحلیل و ارزیابی نموده و پالیسی مالی ھای  این برنامھ پالیسی . تماد میگردداع
ایجاد نموده کھ  باعث رشد اقتصاد، ایجاد زمینھ ھای کار، بھبود عرضھ خدمات   برداشت را در یک چارچوب متداوم و قابل

  . و کاھش فقر خواھد گردید
  

در قسمت تامین  مدیریت مالی شفاف در مرکز و والیات  از طریق ایجاد  و تطبیق اھداف   دولت با فرعی  رنامھاین ب
و  مشخص  برای مدیریت مالی  کھ جامعھ جھانی با ان موافقھ نموده و یکجا با انھا بررسی میگردد، کمک خواھد نمود 

  .خارجی از طریق بودجھ  ملی میباشد ھدف اصلی بھبود در حسابدھی حکومت ، افزایش مساعدت ھای

توضیحاتفعالیت ھای فرعیفعالیت ھا
پالیسی مالی و تحلیل  1.3.1

تحلیل و  ارائھ / اقتصاد بزرگ 
مشوره  در مورد پالیسی عواید  

چارچوب میان مدت مالی، تحلیل مصارف تحلیل امور مالی و اقتصاد بزرگ  1.3.1.1
لی وجھی ، عامھ،  پیگیری صندوق بین المل

، تحلیل فیصلھ )سقف بودجوی(ترتیب بودجھ 
ھای کھ اثرات مالی دارند تا تداوم مالی آن در 

.  میان مدت تآمین گردد
رتب و معاشات، اصالحات حقوق تقاعد، پروژه ھای مخصوص1.3.1.2

تحلیالت اثرات مالی اداره عامھ و سایر 
اصالحات، اردوی ملی افغانستان، پولیس ملی 

ستانافغان
ارائھ معلومات  فشرده بھ مقامات  1.3.1.3

وزارت
تھیھ گزارش ھای خاص برای مقام وزارت و 

.معینان

اساس جامع تقنینی برای پالیسی عواید و ارائھ مشوره در مورد پالیسی عواید  1.3.1.4
انفاذ اصول و چارچوب . اصالح اداره عامھ

بین قانونی و مقرراتی در مطابقت با معیار ھای 
المللی و در ارتباط با گزارشات و مطالعات 
پالیسی کھ توسط برنامھ عواید ترتیب گردیده 

پالیسی عواید و مالیات، عواید غیر . است
. مالیاتی، سایر تحلیل ھا

پیش بینی عواید بمنظور شامل ساختن در پیش بینی و گزارشدھی عواید 1.3.2.2
. چارچوب میان مدت مالی

  

تدارکات پالیسی  1.4

این . نقش اساسی این برنامھ فرعی عبارت از انکشاف  نھادی تدارکات و ارتقاع ملی ظرفیت در قسمت  تدارکات میباشد
برنامھ فرعی روی ایجاد چارچوب قانونی تدارکات،  ایجاد سیستم  کمپیوتری تدارکات و ارتقاع ظرفیت تدارکات تمرکز 

. مینماید

توضیحاتفعالیت ھای فرعیفعالیت ھا
مسلکی ذریعھ تجویز پالیسی و پالیسی انکشاف چارچوب قانونی و مقرراتی  1.4.1.1امور پالیسی تدارکات 1.4.1

ھا و ارائھ پیشنھادات برای بھبود شیوه ھای 
تدارکات و پیشبرد نظارت از اجراآت 

تحلیل و گزارش دھی در مورد . تدارکات
 .تاثیرات اصالح تدارکات

م معلومات و نظارت از پروسھ سیست 1.4.1.2
تدارکات 

از طریق (ترویج تدارکات الکترونیک 
، و سایر اصالحات)انترنت

طرح و ساختار مجدد ریاست ھای  1.4.1.3
تدارکات وزارت ھای ذیربط و ریاست ھای 

تدارکات حکومت ھای محلی 

.طرح و ساختار مجدد ریاست ھای تدارکات
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  مدیریت عواید: 2برنامھ 
این برنامھ تمرکز  خویش را باالی تنفیذ قانون و مقررات .   ش اساسی این برنامھ تنظیم و جمعآوری عواید میباشدنق

.مالیاتی و گمرکات، جمعآوری  عواید مالیاتی  و  غیر مالیاتی، اصالحات مالیات و گمرکات  معطوف مینماید
فعالیت ھابرنامھ ھای فرعی

دمات برای مالیھ دھنده گانخ  2.1.1عواید مالیاتی  2.1

پروسھ جمعآوری عواید  2.1.2

اطاعت پذیری مالیھ دھنده گان  2.1.3

اصالحات مالیاتی  2.1.4

بلند رفتن میزان عواید، تسریع روند تصفیھ، و ارتباطات 2.2.1عواید گمرکات  2.2
اصالحات قانونی و تنفیذ قانون  2.2.2
تمشارکت و ارتباطا 2.2.3
تسھیالت تجارتی  2.2.4
اصالحات منابع بشری و ارتقأ ظرفیت  2.2.5

  عواید مالیاتی 2.1
عبارت از اداره و تطبیق  موثر و شفاف مقررات مالیاتی، افزایش اطاعت پذیری مالیھ دھنده  فرعی  برنامھ  این  نقش عمده

  . میباشدو غیر مالیاتی  گان و جمع آوری عواید مالیاتی 
توضیحاتفعالیت ھای فرعییت ھافعال

خدمات برای مالیھ    2.1.1
دھنده گان

آگاھی جامعھ افغان در مورد نیازمندی بھ بسیج معاونت در قسمت آگاھی مالیھ  2.1.1.1
ساختن عواید برای دولت مرکزی  و ایجاد 

.اعتماد غرض اداره درست و صادقانھ عواید
ایجاد فورم ساده و قابل اطاعت پذیری مالیاتی  معلوماتفورمھ مالیاتی و فراھمآوری  2.11.2

با ھدایات الزم
میکانیزم ھای بیطرفانھ و بوقت برای بازِنگری مالیھ دھنده گانعرایض  2.11.3

از تصامیم عواید و تفکیک مشکالت
پروسھ ساده برای شناسائی مالیھ دھنده گانثبت نام مالیھ دھنده گان 2.1.2.1پروسھ جمعآوری عواید  2.1.2

تادیھ مالیھ و طی مراحل نمودن فورمھ  2.1.2.2
جات مالیاتی

. طی مراحل نمودن سریع فورمھ ھای مالیاتی
ایجاد سیستم و طرزالعمل عواید  کھ ھزینھ 
اطاعت پذیری را کاھش داده ، اعتماد را  در 

دھنده مورد امور مالیھ ازدیاد بخشیده  و  مالیھ 
گان را قادر ساختھ تا بطور رضامندانھ مالیھ 

بپردازند
طی مراحل نمودن دقیق وسریع بازپرداخت طی مراحل نمودن بازپرداخت مالیات 2.1.2.3

مالیات
بازِنگری و  معاونت برای وزارت ھای جمعآوری عواید غیر مالیاتی 2.1.2.4

مربوطھ در جمعآوری عواید غیر مالیاتی
سب رضایت مالیھ ک 2.1.3

دھنده گان 
خانھ ُپری نکردن فورمھ ھای مالیاتی و  2.1.3.1

شناسائی مالیھ دھنده گان
کاربرد ُطرق مختلف و مؤثر تنفیذ قوانین 
بمنظور ایجاد اصالحات در سطح اطاعت 
پذیری مالیھ دھنده گان از سیستم مالیاتی و 

اداره خطرات احتمالی کھ باعث عدم اطاعت 
.دپذیری میگرد

عدم بازپرداخت قروض مالیاتی و  2.1.3.2
عملکرد تطبیق قانون باالی آنھا

اصالحات در جمعآوری مالیات قابل دریافت و 
عملکرد مناسب و . قروض سالھای گذشتھ

عادالنھ
سیستم تفتیش اصالح شده بمنظور حصول تفتیش مالیاتی  2.1.3.3

اطمینان از تادیھ مالیات بگونھ داوطلبانھ

اصالحات مالیاتی   2.1.4

معرفی  . ساده  سازی قانون مالیات بر عایداتر یفورم قانونی  2.1.4.1
آئین جدید مالیاتی

. تأسیس  بیشتر اداره مالیھ دھندگان متوسطاصالحات اداری  2.1.4.2
پیشرفت در راستای تطبیق سیستم مالیاتی 

SIGTASکمپیوتری 
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  عواید گمرکات  2.2
گمرکات و جمع آوری عواید مقررات  موثر و شفاف و تطبیق  گمرکات عبارت از اداره  فرعی  عواید امھبرن نقش عمده

.گمرکی میباشد

توضیحاتبرنامھ ھای فرعیفعالیت ھا
ازدیاد عواید، تسریع روند تصفیھ و  2.2.1

.ارتباطات
انزیت  و طی مراحل پروسھ سریعتر کارگو، ثبت، ترسیستم اتوماتیک پروسھ توضیحات 2.2.1.1

نمودن در استیشن ھای عمده از طریق گسترش 
ASYCUDA DPS  کاھش در سؤاستفاده از . و ترانزیت

مالیات، افزایش سطح کنترول گمرکات، آموزش 
ASYCUDA راپور دھی ،MIS  بھASYCUDA ،

  تدارک تکنالوژی معلوماتی، تبادلھ معلومات مرزی
بودجوی بمنظور تقویت روند ترتیب بودجھ جدید و  واحدواحد حمایوی نھادی 2.2.1.2

اداره گمرکات بین المللی . پیگیری مصارف در جریان سال
و  SAARC, CAREC, WCOبمنظور انسجام 
موضوعات مربوطھ

ساختار مجدد و اصالح واحد  قیمت  2.2.1.3
اصالح طرزالعمل، تطبیق طرزالعمل گدام  گزاری،

  ھا و جلب سکتور خصوصی

قیمت  ، معرفی بھترین شیوه ھای قیمت گذاری سدیتابی
، گذاری

معرفی طرزالعمل ھای گدام داری  

طرزالعمل ھاي گزارش دھي از  2.2.2.1اصالحات قانونی و تنفیذ قانون 2.2.2
  )MIS(عواید و سیستم  اداره معلوماتی 

وصولی ھا،  مدیریت و نظارت ، مالیات محصول گمرکی  و
  ات بھبود یافتھتحقیقتعقیب عدلی، 

تجدید نظر بر قانون گمرکات، نھایی ساختن اسناد تقنینی، پالیسی و قوانین 2.2.2.2
طرزالعمل ھای حمایوی از اتوماتیک سازی، اصالحات 

واحد تقنین و ترتیب ایجاد  اداری و پالیسی عواید، 
و میانجگری  ، سیستم ربوط بھ آنطرزالعمل ھای م

  .عتراضاتا
  

کشاف ساختار واحد تفتیش در در فاتر ان 2.2.2.3
ساحوی گمرکات

ساحھ وی  آغاز تفتیش ساحھ  PCA/فعالیت تیم ھای تفتیش
  . در مشاورت با اداره مرکزی مربوطھ

فعالیت ھای تنفیذی مؤثر و مختلف بمنظور رشد سطح افزایش و رشد فعالیت ھای تنفیذی 2.2.2.4
نارضایتی ھای رضایت در سیستم گمرکات و تنظیم و اداره 

احتمالی، اصالحات ضد قاچاق، مراقبت سرحدات، 
موجودیت اسلحھ و مھمات، تأسیس واحد استخباراتی، 

ایجاد واحد اداره خطرات احتمالی در چارچوب /تأسیس
ACD طرزالعمل اصالح شده تنفیذی بمنظور تنفیذ شاخھ ،
ACD.  

آموزش کمیشن کاران برنامھ ثبت و  2.2.3.1مشارکت و تأمین ارتباطات 2.2.3  
گمرگات

برنامھ ھای تقویتی بمنظور رشد فعالیت ھای گمرکات

رشد سیستم حمل و نقل تضامنی و  گدام  2.2.3.2
داری  

ثبت  گدام داری عامھ و خصوصی و معرفی امتحانی آن  
ایجاد یک میکانیزم مؤثر برای . در دو استیشن گمرکات

با سکتور ھمراه  PPPسلسلھ لوژستیکی با مشارکت 
ایجاد شراکت  سکتور خصوصی  و عامھ . خصوصی

با  تشبث بارچالنی تضامنی  ،بمنظور انکشاف گدام د اری
  .ACDحمایھ لوژستیکی و قانونی 

انکشاف ویب سایت و دیگر مجرای ارتباطی بمنظور مشارکت و ارتباطات و ایجاد شبکھ   2.2.3.3
دریافت  نظریات و حمایت از جانب سکتور 

تامین ارتباطات و .  تجارتی برای  خدمات بھتر /صیخصو
مشاورت در مورد مسائل تجارتی بمنظور اصالحات پالیسی 
ھا، مجرای کمک، ایجاد وب سایت، واحد رسانھ ھای 

.گروھی، برنامھ و میکانیزم حل منازعات

ایجاد تسھیالت تجارتی 2.2.4
  

ریفورم پروسھ ھا و گسترش مادیول  2.2.4.1
ASYCUDAھای 

معرفی +   ASYCUDAبین المللی سازی فعالیت ھای 
  DPSدر جاه ھائیکھ  ASYCUDAمادیول ھای جدید 

تطبیق مکمل  تمام مادیول ھای .  قبال اجرأ گردیده است
ASYCUDA  بگونھ ملی، بین المللی سازی فعالیت ھای
ASYCUDA  و سیستم راپوردھیMIS تطبیق پالن ،
ACD  ICT معرفی ،RMS تم اتوماتیکدر سیس  

رشد ترانزیتی، تطبیق مادیول ترانزیت  2.2.4.2
ASYCUDA  تطبیق و معرفی سیستم  تضامنی ،

بار چالنی ،معرفی طرزالعمل اصالح شده بستھ 
بندی

در سپین بولدک و  ASYCUDAتطبیق مادیول ترانزیت 
ھمراه با ) اسالم قلعھ، ھرات، کابل، حیرتان(زرنج و 

شده بمنظور انکشاف  سیستم حمل و نقل تضمین
تطبیق .  ترانزیت بین المللی و  زنجیر لوژستیکی

. مادیول ترانزیتی در تمام استیشن ھای ترانزیت
  ، تأسیس واحد اداره امور ترانزیتیTIRتطبیق 

  زیربنأ و تجھیزات 2.2.4.3
i.  انکشاف زیربنا، تدارک تجھیزات و انکشاف

البراتوارھا

تعمیرات / اد زیربنا ھا تجھیزات تمام نقاط گمرکی، ایج
اداری و غیره
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اصالحات منابع بشری و ارتقای ظرفیت  2.2.5
ھا

اصالح پالیسی منابع بشری، تجدید  2.2.5.1
  برنامھ ھای آموزشی، ACDساختار تشکیالت 

اصالح پالیسی منابع بشری، تجدید ساختار تشکیالتی 
ACD . اصالح پالیسی مزد و مکافات، ، برنامھ ھای

داخلی و خارجی، تأسیس یک انستیتوت مجھز آموزشی 
  آموزشی گمرکات
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انکشاف نھادی :3برنامھ 
رول اساسی این برنامھ پالنگذاری و اجرای اصالحات اداری، تجدید ساختار تشکیالتی،  تغیر در سیستم اداره، بررسی و 

انکشاف منابع بشری و فراھمآوری بھترین خدمات حمایوی بھ وزارت ارزیابی  از پیشرفت پالن استراتیژیک، مدیریت و 
مالیھ از طریق کاھش تداخل کاری و توسعھ عرضھ خدمات   بھ واسطھ ئی اصالحات  و ایجاد نظام معیاری استخدام  

سب ھمچنان برنامھ تمرکز خود را باالی تھیھ فعالیت ھای حمایوی اداری غرض ایجاد یک محیط کاری منا. میباشد
این برنامھ نیز خصوصی سازی تصدی ھا دولتی   و تاسیسات انتفاعی غیر تصدی دولتی ،  پیشبرد امور . معطوف میدارد

  . امالک وزارت مالیھ  و تنظیم امور بیمھ ھا را  بدوش دارد

  برنامھ ھای فرعی  فعالیت ھا
  اداری 3.1  بودجھ سازی و حسابی 3.1.1
خدمات اداری عمومی 3.1.2
بازسازی مستوفیت ھا 3.1.3
تطبیق  و اداره اصالحات  3.2.1 3.2 RIMU )تطبیق و اداره اصالحات(  

  مدیریت منابع بشری  3.3  انکشاف نھادی و استخدام ، ارزیابی کار کارمندان و نگھداری سوابق 3.3.1
برنامھ ھای تعلیمی و انکشافی  3.3.2
ارتباطات کارمندان 3.3.3
 کھ جوازکارآنھا باطل و دوباره صادر نشده و   یدولت یبانک ھال انحال  3.4.1

یو پشتن یمل یبانک ھاجائیداد ھای مازاد  فروش  قیمت گزاری و
مدیریت امالک 3.4

منازعھ میباشد کھ درتحت  ھیمنقول وزارت مال ریغ یھا یاعاده دارائ 3.4.2
راپوردھی اداره امور مالی 3.5.1   دیھای دولتیخصوصی سازی تص 3.5
خصوصی سازی تصدیھای دولتی 3.5.2
خصوصی سازی  تاسیسات انتفاعی غیر تصدی دلت 3.5.3
بیمھ 3.6  امور بیمھ ھا 3.6.1

  

اداری  3.1
خدمات حمایوی عمومی  اداری و بازسازی مستوفیت نقش اساسی این برنامھ فرعی ھماھنگی و ترتیب بودجھ وزارت مالیھ، فراھم نمودن 

.میباشدھا 
توضیحاتفعالیت ھای فرعیفعالیت ھا

بودجھ سازی و  امور حسابی  3.1.1
وزارت مالیھ

اصالحات مالی، بودجھ سازی،  3.1.1.1
پالنگذاری، حسابی و اداره امور مالی، 

پیشبرد امور مالی پروژه قرض ھای 
  MISFAکوچک 

بودجھ سازی، حسابدھی، پروسھ 
بردتادیات، مدیریت دارائی ھا و پیش

AFMIS   وزارت مالیھ

خدمات تدارکاتی، ترانسپورتی،  3.1.2.1خدمات  عمومی اداری 3.1.2
تمام انواع تدارکات وزارت مالیھ، حفظ حفظ و مراقبت، تکنالوژی معلوماتی

، فروش و  ITو مراقبت ، خدمات 
  لیالم، خدمات ترانسپورت

بازسازی مستوفیت ھا 3.1.3
احداث و ترمیم تعمیر مستوفیت ھا، ی مستوفیت ھاترمیم و بازساز 3.1.3.1

تعمیرات رھایشی مستوفیت ھا، 
.تسھیالت انترنت

تامین ارتباط  مستوفیت ھا با  3.1.3.2
مرکز توسط انترنت
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      )RIMU(تطبیق و اداره اصالحات  3.2

ساختار تشکیالتی ، رھبری و  فراھم آوری  نقش اساسی این برنامھ فرعی رھبری  و ھماھنگی پروسھ اصالحات و  تجدید
و ارزیابی  ت ریاست منابع بشری، ایجاد نظام نظارتو رتب و معاشات، تقوی PRRتسھیالت در راستای تطبیق پروسھ 

کمک ھای تخنیکی بھ وزارت  و  نظارت ازو ارزیابی پیشرفت پالن استراتیژیک و برنامھ ھا ، نظارت مبتنی بر نتایج، 
  .ارتقای ظرفیت اداره عامھ و ریفورم اداره مالی عامھ و تنظیم امور مالی و اداری پروژه ھای مذکور میباشدپروژه ھای  

توضیحاتفعالیت ھای فرعیفعالیت
  اصالحات اداری 3.2.1.1تطبیق و اداره اصالحات 3.2.1

و  ارزیابی  نظارت 3.2.1.2
ریفورم، تجدید ساختار : اصالحات

تم، ھبری و تشکیالتی، تغیر سیس
ھماھنگی و فراھم آوری تسھیالت در 

تطبیق پروسھ پی آر آر و رتب و 
معاشات، تقویت ریاست منابع بشری، 

  پیشبرد امور مالی واداری پرو
ژه ھای رشد ظرفیت اداره عامھ و 

  ریفورم اداره مالی عامھ،
نظارت ایجاد نظام : بررسی و ارزیابی

نھ و ارزیابی مبتنی بر نتایج ، ایجاد نمو
و ارزیابی    نظارتھای گزارش،

پیشرفت برنامھ ھا  و پالن استراتیژیک 
و کمک ھای تخنیکی بھ وزارت ، 

ارزیابی  ساالنھ اجراات 

  مدیریت منابع بشری 3.3

نقش اساسی این برنامھ فرعی مدیریت و رشد منابع بشری و عرضھ خدمات حمایوی برای وزارت مالیھ از طریق کاھش 
.رشد عرضھ خدمات بھ واسطھ ئی اصالحات و ایجاد  نظام معیاری استخدام  میباشدتداخل کاری و 

  

  
  
  

توضیحات فعالیت ھای فرعی فعالیت 
طرح ساختار تشکیالتی، پالنگذاری 
منابع بشری، تحلیل وظیفھ  و الیحھ 

وظایف،  استخدام ، تقرر مجدد ، 
پالیسی رُتب و معاشات، ارزیابی 

و اجراات، حفظ اسناد، معاشات 
امتیازات، حاضری و رخصتی، تقاعد، 

استعفا و فوت

طرح ساختار تشکیالتی،  3.3.1.1
  پالنگذاری منابع بشری، استخدام

  ارزیابی اجراات کارمندان 3.3.1.2
دیتابیس و حفظ اسناد 3.3.1.3

انکشاف نھادی ، استخدام، بررسی  3.3.1
  اجراات  کارمندان و حفظ سوابق

د ظرفیت، ارزیابی نیازمندی ھای رش
تھیھ پالنھای آموزشی، دایر نمودن 

برنامھ ھای آموزشی، ارزیابی

ارزیابی نیازمندی ھا و  3.3.2.1
  پالنگزاری
دایر نمودن برنامھ ھای آموزشی  3.3.2.2
و ارزیابی

برنامھ ھای تعلیمی و انکشافی 3.3.2

تأمین ارتباطات میان منجمنت و 
کارمندان، اتحادیھ کارمندان، امور 

ه، دسپلین و اصول اخالقی، بررسی رفا
نارضایتی ھا

ارتباطات، رفاه کارمندان،  3.3.3.1
دسپلین و شکایات

ارتباط میان کارمندان 3.3.3
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  مدیریت امالک  3.4
رول اساسی این برنامھ فرعی عبارت از  اعاده ، راجستر نمودن، بھ اجاره دادن  ویا ھم فروش دارائی ھای غیر منقول 

این برنامھ فرعی نیز مسئولیت  منحل نمودن بانک ھای دولتی کھ . الیھ کھ درتحت منازعھ قرار دارد ، میباشدوزارت م
  . جوازکارآنھا باطل و دوباره صادر نشده است و  فروش جائیداد ھای مازاد بانک ھای ملی و پشتنی را بعھده دارد

  توضیحات  فعالیت ھای فرعی  فعالیت ھا
بانک ھای دولتی کھ منحل نمودن  3.4.1

قیمت . جواز آنھا دوباره صادر نشده است
گذاری و فروش جائیداد ھای مازاد بانک 

  .ھای ملی وپشتنی

  امور انحالل. 3.4.1.1
  قیمت گذاری ، فروش و لیالم. 3.4.1.1

منحل نمودن بانک رھنی وتعمیراتی ، بانک 
انکشاف صنعتی ،بانک انکشاف زراعتی و 

  .د ھای مازادفروش و لیالم  جائیدا

اعاده دارائی ھای غیر منقول  .3.4.2
  تحھ منازعھ وزارت مالیھ  

جمع نمودن معلومات ، راجستر . 3.4.2.1
  نمودن، فروش ویا بھ کرایھ دادن آن 

جمع نمودن معلومات،  تثبیت و راجستر 
نمودن ، فروش ویا بھ کرایھ دادن دارائی ھای 

  .غیر منقول وزارت مالیھ

  ازی تصدی ھای دولتیخصوصی س 3.5
برای ستراتیژی و مقررات اتصدیھای دولتی عبارت از طرح و تطبیق پالیسی تصدیھای دولتی،  فرعی قش عمده برنامھن

  . و نظارت بر مدیریت مالی آنان میباشدتائید شده  تصدیھای خصوصی سازی 
  

و  افغانستان ساسی انکشاف دراز مدتدولت سعی دارد تا سکتور خصوصی را منحیث گرداننده رشد اقتصادی و عنصر ا
 تصدیھا  ھای دولت متعھد است تا سکتور خصوصی را از طریق انتقال سریع و اقتصادی دارایی .تقویھ نماید کاھش فقر، 

این انتقال یا واگذاری باید در یک فضای آزاد، منصفانھ و شفاف صورت گرفتھ و ھدف . رشد و انکشاف دھدبھ ان سکتور، 
کھ  .  اختن عواید فروش متناسب با حفظ اشتغال و ایجاد و تشویق سرمایھ گذاری و انکشاف تکنالوژی باشدآن اعظمی س

این برنامھ متشکل از دو بخش . توسط کابینھ وزراء بھ تصویب رسید 2005نوامبر  21برنامھ مصئونیت اجتماعی بتاریخ 
  .موزش مجددآ) 2پرداخت حقوق انفکاک بھ کارمندان اضافھ بست ) 1: میباشد

   
تشخیص تصدیھای کھ از نظر اقتصادی و یا مالی قابلیت تداوم ندارند، پیشنھاد انحالل ، : اھداف عمده برنامھ قرار ذیل اند

خصوصی سازی و یا تشکیل مجدد، ارزیابی دارایی ھا و بدھی ھا، تبدیل دارایی ھا بھ پول نقد، ختم بدھی ھا و تصفیھ 
   .    ک و یا مساعد ساختن زمینھ آموزش مجدد کارمندان منفک شده تصدیھای مورد نظرتصدی ھا، پرداخت حقوق انفکا

  توضیحات   فعالیت ھای فرعی  فعالیت ھا
گزارش دھی ، بررسی و . 3.5.1

  ارزیابی مدیریت مالی
وضعیت مالی تصدیھا با ارائھ پالن ھای   فعالیت ھای کنترولروجوه مالی   3.5.1.1

ای ربعوار، ساالنھ مالی و راپورھ
منظوری تادیات، درخواست منابع مالی، 

عقد قراردادھای جدید، نظارت بر حسابات 
بانکی، کنترول عواید و مصارف، مدیریت 

  دارایی ھا و بدیھی ھا
گزارشات ماھوار و ربع وار تصدیھا   نظارت بر مدیریت مالی  3.5.1.2

)CF ،BS ،IS (ثبت و راجستر، نظارت  
تشخیص تصدیھای کھ از نظر مالی و   بازسازی  یا تشکیل مجدد  3.5.2.1  و واگذاری خصوصی سازی   3.5.2

اقتصادی قابلیت تداوم ندارند، ارائھ پیشنھاد 
انحالل آن، خصوصی سازی و یا تشکیل 

مجدد، ارزیابی دارایی ھا و بدھی ھا، 
تبدیل دارایی ھا بھ پول نقد، ختم بدھی ھا و 

فکاک،  تصفیھ تصدی ھا، پرداخت حقوق ان
مساعد ساختن زمینھ آموزش مجدد 

   .کارمندان منفک شده تصدیھای مورد نظر
تعیین اولویت ھا برای کشیدن سرمایھ از   خصوصی سازی/انحالل  3.5.2.2

تصدیھا، قیمت گذاری، تھیھ پیشنھاد 
  )پروپوزل(
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  قانون تصدی ھای دولتی   اصالحات در بخش قوانین و پالیسی 3.5.2.3
/ مساعدت با تصدیھا در زمینھ بازسازی  امتیاز مصئونیت اجتماعی  3.5.2.4

  انحالل
فعالیت ھاي  خصوصي سازي 3.5.3

 تصدیھا انتفاعي  دولت کھ تحت 
  نمیباشند

ارائھ پالن واگذاری سرمایھ  و یا تشکیل   پالن ساختار مجدد و انحالل 3.5.3.1
مجدد بھ وزیر مالیھ برای منظوری و بعدأ 

  ن وپارلمان بھ شورای وزیرا
خصوصي سازي  فعالیتھای انتقاعی  3.5.3.2

  غیر تصدي دولت
تعیین اولویت ھا در برنامھ کشیدن سرمایھ، 

  .برآورد قیمت، تھیھ پروپوزل و غیره

  بیمھ 3.6
  .ھدف اساسی این برنامھ فرعی  عبارت از ایجاد سکتور بیمھ  مناسب برای افغانستان است

  تشریحات  فعالیت ھای فرعی  فعالیت ھا
ایجاد قانون بیمھ برای سرمایھ گذاران و   امورات بیمھ 4.3.1.1   بیمھ 4.3.1

ایجاد فرھنگ مارکیتنگ و پرویسجر ھای 
ساده بیمھ کھ باعث افزایش  اتکا بھ بیمھ 
گردد، ایجاد فورمھ ھای بیمھ ، افزایش 

استفاده از بیمھ ، نظارت از شرکت ھای 
  .بیمھ
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  حکومتداری:   4برنامھ 
ھدف اساسی این برنامھ عبارت از تھیھ رھنمائی ھای اقتصادی  و پالیسی ،  معاونت در زمینھ تطبیق اصالحات در وزارت  

.و اجراای امور تفتیش داخلی  عملکرد ھای وزارت مالیھ  میباشد

  برنامھ فرعی  فعالیت ھا
امورات دفتر وزیر.4.1.1 فترریاست د 4.1
ستراتیژی و پالیسی تفتیش داخلی 4.2.1 تفتیش داخلی  4.2
پالن سازی  تفتیش داخلی ، اجراات، گزارش دھی ، پیگیری   4.2.2
بازرسی و تحقیق 4.2.3

  

  ریاست دفتر  4.1

ات موثر این دفتر مسئول  تامین ارتباط. برنامھ فرعی امورات دفتر وزیر یک ساحھ وسیع از وظایف را انجام میدھد
داخلی و خارجی  در مورد خدمات واجراات  وزارت مالیھ ، خدمات موثر سکرتریت و امورات اداری و تشریفات  ، 
تنظیم قرار داد ھا،  تھیھ  رھنمائی ھای اقتصادی و پالیسی  بھ وزیر مالیھ و کمک در تطبیق اصالحات  در داخل وزارت 

  .و داری نتایج قابل اندازه نمیباشد امور مذکور  بیشترًا حمایوی بوده .  میباشد
  

  توضیحات  فعالیت ھای  فرعی  فعالیت ھا
  امورات دفتر وزیر 4.1.1.1  امورات دفتر وزیر 4.1.1

  اداره قرار داد ھا    4.1.1.2
ارتباطات موثر داخلی و خارجی  در مورد 

خدمات واجراات وزارت مالیھ ، خدمات موثر 
ات ، سکرتریت ، کار ھای اداری و تشریف

رھنمائی ھای اقتصادی و  پالیسی بھ جناب 
وزیر و معاونت در تطبیق اصالحات ، تنظیم 

  .و اداره قرار داد ھا 

  تفتیش داخلی  4.2

ھدف اساسی برنامھ فرعی  تفتیش داخلی عبارت از ایجاد و تطبیق  طرزالعمل ھای تفتیش در مطابقت با پالیسی ھای دولت 
.میباشد

توضیحات فرعیفعالیتھای  فعالیتھا

نیاز سنجی  آموزش ھای محاسبھ و تفتیش در   
وزارتخانھ ھای دولت بھ اساس ضرورت، مرور 

کورس موجوده آموزشی و انکشاف مواد آموزشی 
، )ATP(برای دوره دوم برنامھ آموزشی تفتیش 

تسھیل برای تھیھ قوانین جھت تنظیم روشھای 
اداره  مسلکی محاسبھ در افغانستان و ایجاد یک

مسلکی محاسبھ، سھیل جھت فراھم نمودن 
کورسھای تائید شده مسلکی، راه اندازی آموزش 

CAT )بھ راه ) مقدماتی، متوسط و بھ سطح بلند  ،
. انداختن آموزش لسان انگلیسی

برنامھ ھای تعلیمی   - 4.2.1.1 
تفتیش داخلی و انجمن ھای 

.                       مسلکی

ی و پالیسی ھای تفتیش ستراتیژا 4.2.1
داخلی

تھیھ پالن انکشافی منابع بشری برای ریاست تفیتش 
داخلی وزارت مالیھ، تجھیز کتابخانھ ریاست با 

تسھیالت بیشتر، ایجاد و بھ کار انداختن کتابخانھ بھ 
شکل مرکز اداره منابع بھتر با انتخاب فردی بھ 
حیث مسئول آن، انکشاف استفاده از کمپیوتر در 

خریداری . است تفتیش داخلی، وزارت مالیھری
.   فرنیچر و دیگر لوازم پیشرفت ھای بنیادی   -4.2.1.2
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تھیھ اموزش عملی در قسمت تفتیش عواید برای  
مفتشین ریاست تفتیش داخلی، وزارت مالیھ، تھیھ 

آموزش ھای  عملی تفتیش از طریق کنترولران در 
دوایر دولتی برای مفتشین داخلی، 

برنامھ آموزش عملی  -4.2.1.3
)OTJ(

دوام آموزش عملی تفتیش داخلی در وزارت دفاع، 
مشخص نمودن نیاز برای آموزش عملی تفتیش در 

وزارتخانھ ھای دولت بھ اساس ضرورت 

تقویت ظرفیت تفتیش  -  4.2.1.4
داخلی در  وزارت ھای مربوطھ 

بھ راه انداختن آموزش تیکنالوژی معلوماتی،  راه  
اندازی آموزش تفتیش تیکنالوژی معلوماتی، بھ راه 

. انداختن آموزش رھنمود تیکنالوژی معلوماتی
، ایسیکودا و AFMISآموزش ھای تفتیش سیستم 

. جدول معاشات

تقویت تفتیش بھ اساس  -4.2.1.5
تیکنالوژی معلوماتی

تجدید رھنمود و مواد درسی تفتیش داخلی، روشن 
ت، عواد و مستوفیت، نمودن رھنمود ھای گمرکا

تھیھ رھنمود ھای تفتیش تدارکات و پروژه ھا، دایر 
نمودن آموزش و ورکشاپھا در مورد رھنمود ھای 

. مختلف کھ تھیھ میگردند
پالیسی ھا و معیارھای  -4.2.1.6

تفتیش داخلی
انکشاف طرزالعمل پیگیری و چھارچوب برنامھ 

تیش تفتیش داخلی، دایر نمودن آموزش در مورد تف
. تعقیبی تفتیش تعقیبی -4.2.1.7

انکشاف سیستم بررسی کیفیت قبلی فعالیتھای 
تفتیش، دایر نمودن آموزش در مورد سیستم بررسی 

. کیفیت قبلی

بررسی کیفیت قبلی  -  4.2.1.8

دایر نمودن اموزش عالی در مورد تفتیش اجراآت،   ارتقاع تطبیق تفتیش  -4.2.1.9
اجرایوی 

.  ورانی تفتیش و پالن بھ سطح واحدھاپالن د  پالنگذاری تفتیش  -4.2.2.1

تفتیش داخلی در دوایر دولتی  4.2.2  

تفتیس سیستم ھای عواید، مصارف، تدارکات و  
. خزاین

اجرای تفتیش  -  4.2.2.2

گزارشات منفرد تفتیش، گزارشات دورانی،  
.  مکاتیب اداری و گزارشات وظایف ویژه

گزارشدھی تفتیش  -  4.2.2.3

تعقیب سفارشات کھ در گزارش تفتیش قبلی ارایھ  
گردیده اند، حفظ و مراقبت و تجدید یادداشتھای 

. تعقیبی

تعقیب تفتیش  -4.2.2.4

استخدام مسئول واحد بررسی تقلب، ایجاد یک واحد 
فعال بررسی تقلب و اجرای فعالیتھای بررسی 

.  تقلب

رسی تقویت واحد بر -4.2.3.1
تقلب در چوکات ریاست تفتیش 

داخلی

بازبینی و بررسی  4.2.3

. مداخلھ عاجل در صورت لزوم   مداخالت بموقع  -  4.2.3.2
مشخص 
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  ساختار تشکیالتی .6
،  بودجھ، خزائن، عواید، گمرکات، تصدیھای دولتی، تفتیش داخلی، اداری، امالک( ریاست   11 در مرکز  وزارت مالیھ

بر سازی پالیسی مالی، پالیسی تدارکات، تطبیق و اداره اصالحات و  بودجھ ( واحد  4  ،)امور بیمھ ھا و  منابع بشری دفتر،
 ریاست 17و ) کھ ھریک دارای بخش ھای خزائن، عواید و اداری  میباشد( مستوفیت  34در والیت  و ) اساس جنسیت

ه در ساختار تشکیالتی عبارت از ایجاد ریاست منابع بشری،  و جابجا ساختن تغیرات عمد . گمرک  را دارا میباشد والیتی
تحت ریاست دفتر کھ قبال تحت معینیت مالی قرار داشت و جابجا سازی ریاست  واحد پالیسی مالی و واحد پالیسی تدارکات

ات در آینده نظر بھ ضرورت در تغیر  . عمومی تفتیش داخلی  تحت مقام وزارت کھ قبال تحت معینیت اداری فعالیت مینمود
  .ساختار تشکیالتی رونما خواھد گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 واحد بودجھ سازی بھ
جندراساس 

مستوفیت 34

معینیت اداری معینیت گمرکات و عوایدمعینیت مالی

ریاست عمومی اداری

ریاست  تصدیھای دولتی

ریاست عمومی عواید

ریاست عمومی گمرکات

ریاست عمومی بودجھ

ریاست عمومی خزائن

ریاست والیتی گمرکات 17

ریاست دفتر

(RIMU) واحد تطبیق  
و اداره اصالحات

وزیر

 عمومی تفتیش داخلی ریاست

ریاست امالک

واحد پالیسی مالی 

واحد پالیسی  تدارکات 

ریاست منابع بشری

ریاست  امور بیمھ ھا
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  اولویت ھای ساالنھ .7

داشتھ کھ       اولویت دھی فعالیتھای ساالنھ  وزارت مالیھ ضرورت بھ  یبدست آوردن اھداف پنج سالھ پالن ستراتیژیک
وزارت مالیھ توقع دارد  تا پیشرفت قابل مالحظھ ئی  در راستای تطبیق  . لھ در حرکت خواھد بودبطرف اھداف پالن پنج سا

پالنھای  .اما تالش ھای خویش را غرض  تنظیم درست  فعالیتھای ریفورم  اولویت میدھد مقصد اش  ھر سال نماید 12
 این پالنھا مبنی بر اولویتھای ساالنھ  بوده کھ شاملریاستھا منحیث جز پروسھ بودیجھ ساالنھ ترتیب شده  و  ساالنھ وزارت و
اصالحات  قانونی و ( تصامیم پالیسی ) مدیریت داخلیساختار تشکیالتی، رشد ظرفیتھا، بھبود  تجدید  (فعالیتھای اداری 

  .غرض بدست آوردن مقاصد ھمکاری خواھند نمود و  ضرورتھای مالی  میباشد کھ ) بھبود تخنیکیحقوقی، 
  

معیاد زمانی  غرض تطبیق و گسترش  فعالیتھا بھ . ت ھای وزارت مالیھ در پنج سال آینده ذیال ذکر گردیده استاولوی
   ن استراتیژیکو ارزیابی پالنظارت وزارت ھا و والیات در پالن ھای عملیاتی ساالنھ ریاست ھا و ھمچنان در چارچوب 

  .تعین شده است
  

  :عمومی
  جھی بین المللی و  بانک جھانی تحصیل اھداف مشخص صندوق و  -

  :اداره امور مالی عامھ
  تعلیمات نامھ حسابیتجدید   -
  و مستوفیتھامستقل   ادارات/و گسترش آن بھ تمام وزارت ھا AFMISانکشاف سیستم کمپیوتری مالی  -
  رشد ظرفیت کارمندان مالی در بخش سیستم کمپیوتری مالی  -
  تحت برنامھ تائید شده معاشات و افتتاح حسابات بانکی معاشقرار دادن تمام مامورین دولت   -
  ایجاد چارچوب میان مدت مصارفی و تجدید دوره ای  چارچوب میان مدت مالی  -
  بھ تمام وزارت ھا و ادارات مستقلتوسعھ میکانیزم بودجھ سازی بر اساس برنامھ  -
  توسعھ میکانیزم بودجھ سازی والیتی بھ تمام والیات -
  ام بودجھ عادی و انکشافی از طریق تطبیق میکانیزم بودجھ سازی بر اساس برنامھادغ  -
  توسعھ میکانیزم بودجھ سازی بر اساس جندر بھ تمام وزارت ھا و ادارات مستقل  -
  تطبیق میکانیزم موثر ھماھنگی کمک ھا -
  ایجاد میکانیزم تطبیق قانون جدید تدارکات -
  کاتی وزارت ھا و ادارات مستقلانکشاف نھادی واحد ھای تدار  -
رشد ظرفیت پرسونل تدارکاتی تمام وزارت ھا وادارت در بخش تدارکات غرض قادر ساختن آنھا بھ پیش بردن امور  -

  تدارکات بھ تنھایی
  ایجاد سیستم کمپیوتری تدارکات  -
  
  

:عواید
اصالحات مالیاتی تطبیق   -
کمپیوتری سازی سیستم مالیاتی  -
اتر مالیھ دھنده گان بزرگ و متوسط بھ والیاتتوسعھ دف -
  در تمام گمرکات ASYCUDAتطبیق  سیستم کمپیوتری گمرکی  -
  سیستم کمیشن کاران گمرکی/توسعھ برنامھ -
تعدیل تعرفھ گمرکی مطابق بھ سیستم ھماھنگ شده سازمان جھانی گمرکات  -
نوسازی گمرکات و تجھیز آن/بازسازی  -
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:و اصالحات  انکشاف نھادی
  ریفورم و بازسازی مستوفیت ھا  - 
  گمرکات ریفورم   -
  رشد ظرفیت تفتیش داخلی  -
  خصوصی سازی تصدیھای دولتی  -
  تجدد  ساختار تشکیالتی ریاست ھا نظر بھ ضرورت  -
  پی آر آر در  مرکز، مستوفیت ھا و  گمرکات/تکمیل پروسھ ریفورم  -
  تتطبیق سیستم جدید رتب و معاشا -
رشد ظرفیت در بخش ھای مختلف  -
  تجھیز تمام دفاتر وزارت مالیھ در مرکز و والیات با وسایل مدرن - 
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  خطرات و راه ھای  حل آن.  8

و از نترول ک ھا غرض  اداره خطرات تھیھ شده  کھ در  خطرات متعددی شناسائی و استراتیژی, در تھیھ پالن استراتیژیک 
  .این خطرات بطور خالصھ ذیال بیان میشود.  بین بردن ان  کمک خواھد نمود

  
و  اداری  در ارتقای ظرفیت  تاخیرات الکن .  وزارت  مالیھ و  دولت میباشد  جز عمده پالن استراتیژیک  ارتقای ظرفیتھا

 این خطرات با قرار دادن ارتقای ظرفیتھا در .را  بطی ساختھ و مانع پیشرفت آن میشود  تطبیق پالن استراتیژیک بشری
تاکید و توضیح نقش مرکزی ارتقای , منظم پروگرام ھای ارتقای ظرفیتھا پیگیری  , یتھای وزارت مالیھ واول سرخط 
شکل اجندای ریفورم  ب زمان بندی  با دو نرھا  تا  در تمام پروژه ھا  وزارت مالیھ  رشد ظرفیتھا  جابجا گردد و   ظرفیتھا 

  .، میتواند از بین رودتا از  بار بیجا جلوگیری بعمل آید آن  واقعی و قابل تطبیق

تالشھای وزارت مالیھ غرض .می باشد مشکالت در جلب و نگھداشت کارمندان مجرب و ورزیده ,یکی از خطرات مشابھ 
ریق پروژه ھا معاش اخذ نموده، کھ ارتقای ظرفیت بشری  پیچیده شده  چونکھ یک تعداد قابل مالحظھ ئی کارمندان از ط

. زمانیکھ شامل بودجھ دولت میشوند، بوجود میاید،در نتیجھ، خطرات  با از دست دادن این کدر ھا  .  بیشتر آنھا اختتام میابند
کھ از (ادامھ و پیشبرد ریفورم اداره عامھ برای جلب کارمندان مجرب . 1: اقدامات غرض از بین بردن این خطرات شامل

بھبود محیط  . 2 جھ در تشکیل و بود آنھا دوباره شامل ساختن  و  بھ اساس رقابت آزاد  ) منابع خارجی حمایھ میگردیدند
. 3بیشتر از معاش  در تصمیم آنھا  غرض  یکجا شدن وباقی ماندن  در وزارت مالیھ  کمک کند  کاری  برای کارمندان  تا 

ای بشری کارمندان در وزارت مالیھ تا کارمندان غرض رشد رای ارتقای ظرفیتھتوسعھ پروگرام ھای آموزشی و انکشافی ب.
  .و پیشرفت   و ایجاد اینده خویش    در وزارت باقی بمانند

می  امنیتی در سطح والیا ت/ فزیکی منابع  / ظرفیتی محدویتھای    ،مشکل کلیدی در تطبیق موفقانھ پالن استراتیژیک
بیشترین تماس ھا با مشتریان و عرضھ خدمات وزارت مالیھ   با دولت  و سکتور  آنطریق  از کھ  ح است این سط .باشد

ناکامی  در بھبود بخشیدن  موثریت عرضھ خدمات بھ سطح والیات، بیشتر از مقاصد .خصوصی و عامھ صورت میگرد
ل المدت از قبیل امنیت کھ بھ اقدامات طویبھبود بخشیدن امور ضرورت .  استراتیژیکی را بھ خطر مواجھ خواھد ساخت

مستوفیتھای  و ساختار مجدد  ریفورم, اقداماتی کھ باید صورت گیرد را دارد  اما  تحت کنترول وزارت مالیھ نمی باشد
  . تشکیل میدھد سطح ریاستھا  در را ھم در سطح وزارت و ھممی باشد کھ بخش مھم پالن استراتیژیک و گمرکات  والیات

خصوصا در وقت تطبیق ( بھ مرور زمانکارمندان   کاری از بین رفتن انرژی اولی  و اشتیاقخطر دیگر در قسمت 
دایر نمودن جلسات  منظم .  2ازدیاد  سیستم ھای اشتراکی  در تھیھ پالنھا و تطبیق آنھا . 1این خطر از طریق . میباشد )امور

  .میباشد مکافات و مجازات  غرض تطبیق پالن استراتیژیکی ایجاد میکانیزم  . 3)  ربعوار و ساالنھ و غیره ( و دوره ای  

بخصوص  در قسمت مدیریت و ھماھنگی ( میباشدعکس العمل  غیر مترقبھ و کمی حمایھ دونرھا   دیگر  عبارت ازخطر  
جھ تحقق پذیری  دیدگاه و اھداف وزارت مالیھ  در صورت کمی ھمکاری دونرھا  بھ ناکامی موا  .)پروژه ھای تخنیکی

 کھ این امر ضرورت بھ ان دارد تا پالن استراتیژیک وزارت مالیھ با دونر ھا بحث شده  و معلوماتھا  با ایشان . خواھد گردید
  .شریک گردد

خطر دیگر را در راستای تطبیق پالن استراتیژیک وزارت مالیھ بھ بار   ت کلیدی دولتیاھماھنگی با سایر ادار تمشکال
وزارت مالیھ،  وزارت اقتصاد، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، و (  رات کلیدی اگر ادا.  خواھد آورد
     و  ارتباطاتتقویھ .  تا اھداف و مقاصد پالن استراتیژیک بدست بیاید بود  باھم یکجا کار نکنند، مشکل خواھد) دفتر کابینھ
دایر نمودن جلسات منظم  با .   ن این خطر بازی مینمایدتوقوعات دوجانبھ رول کلیدی را در از بین برددر  و ضاحت 

  .ادارات ذیدخل  امور مالی  نیز مھم میباشد
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  :ایمضم

  و ارزیابی پالن استراتیژیک نظارت چارچوب :الف 
  

  مالی برای بودجھ عادی و انکشافیچارچوب  میان مدت : ب



واحد تطبیق و اداره اصالحات چارچوب بررسی  و ارزیابی پالن ستراِتیژیک

ھدف مشخص 1392ھدف مشخص 1391ھدف مشخص 1390ھدف مشخص 1389ھدف مشخص 1385138613871388

1. (ثبات مالی و خود کفائی )عواید داخلي بھ تناسب 
مصارف عادي

%78%69.7%62.7%58.2%53.9%59%66.3%66.7ریاست بودجھاثر ( نھائی)

105.98 ملیارد افغانی89.575 ملیارد افغانی74.8 ملیارد افغانی61.847 ملیارد افغانی50.6 ملیارد افغانی41.5 ملیارد افغانی33.668 ملیارد افغانی28.788  ملیارد افغانیریاست عوایدنتیجھ یا اثر2. ازدیاد عواید در مطابقت با تخمین بودجھ

3. عواید داخلي بھ تناسب تولیدات ناخالص مشروع داخلي 
(GDP) 

نتیجھ یا اثر
ریاست عواید/ واحد 

پالیسی مالی
8.2%7%6.9%7.3%7.9%8.5%9.1%9.7%

 4.  فیصدی کمبود  بودجھ ملي کھ  از طریق کمک ھاي 
خارجي تمویل میگردد

%47%53%58%62%67%75%76%74ریاست بودجھنتیجھ یا اثر

  5. مصارف جمع آوري   عواید بھ تناسب عواید جمع 
آوري شده

ریاست عوایدنتیجھ یا اثر

%44%54ریاست بودجھنتیجھ یا اثر6. فیصدی مجموع کمک ھای خارجی از طریق بودجھ ملی
%27 بدون وجوه انتقالی و 

%34 با وجوه انتقالی
%50 بدون وجوه انتقالی%49 بدون وجوه انتقالی%40 بدون وجوه انتقالی%37 بدون وجوه انتقالی

 7. کمک ھاي خارجي از طریق بودجھ ملي بھ تناسب  
کمک ھاي خارجي از طریق بودجھ خارجي

ریاست بودجھنتیجھ یا اثر
از طریق بودجھ ملی  54%     
از طریق بودجھ خارجی  46%

از طریق بودجھ ملی  44%  
از طریق بودجھ خارجی  56%

%27 از طریق بودجھ ملی و 
%73 از طریق بودجھ خارجی

%37 از طریق بودجھ ملی و 
%63 از طریق بودجھ خارجی

%40 از طریق بودجھ ملی 
و %60 از طریق بودجھ 

خارجی

%49 از طریق بودجھ ملی 
و 51% از طریق بودجھ 

خارجی

%50 از طریق بودجھ ملی 
و 50% از طریق بودجھ 

خارجی

8. ازدیاد بودجھ ملي در مطابقت با تخمین بودجھ عمومي 
،  مجموع بودجھ عادي، مجموع بودجھ انکشافي

ریاست بودجھنتیجھ یا اثر

     بودجھ ملی 110.244  
ملیارد افغانی ( بودجھ عادی 
44.2 ملیارد افغانی و بودجھ 

انکشافی 66.044 ملیارد افغانی 
(

بودجھ اصلی   142.292 
ملیارد افغانی ( بودجھ عادی  
55.1 ملیارد افغانی و بودجھ 
انکشافی  87.192 ملیارد 

افغانی

بودجھ اصلی 167.93 ملیارد 
افغانی ( بودجھ عادی 73.83 

ملیارد افغانی و بودجھ انکشافی 
94.1 ملیارد افغانی)

بودجھ اصلی 153 ملیارد 
افغانی ( بودجھ عادی 93.954 

ملیارد افغانی و بودجھ 
انکشافی 59.058 ملیارد 

افغانی)

بودجھ اصلی 162.038 
ملیارد افغانی ( بودجھ عادی 
106.273 ملیارد افغانی و 
بودجھ انکشافی 55.765 

ملیارد افغانی)

بودجھ اصلی 177.873 
ملیارد افغانی ( بودجھ عادی 
119.320 ملیارد افغانی و 
بودجھ انکشافی 58.553 

ملیارد افغانی)

بودجھ اصلی 190.025 
ملیارد افغانی ( بودجھ عادی 
128.544 ملیارد افغانی و 
بودجھ انکشافی 61.481 

ملیارد افغانی)

بودجھ اصلی 200.334 
ملیارد افغانی ( بودجھ 
عادی 135.779 ملیارد 
افغانی و بودجھ انکشافی 
64.555 ملیارد افغانی)

 9. فیصدي بودجھ عادي  (مصارف) کھ  از طریق عواید 
داخلي تمویل میگردد

%78%70%63%58%54%59%66.3%66.2ریاست بودجھنتیجھ یا اثر

%95%94%92%90%85%68%70%71ریاست بودجھنتیجھ یا اثر10. فیصدي مصارف بودجھ ملي

%100%100%100%100%100%95%92%98ریاست بودجھنتیجھ یا اثر11. فیصدي مصارف بودجھ عادي

%85%80%75%70%65%49%56%54ریاست بودجھنتیجھ یا اثر12. فیصدي مصارف بودجھ انکشافي

ریاست خزائننتیجھ یا اثر13. فیصدي کاھش خال بین تخصیصات و مصارف
خال بین تخصیص و مصارفات: 
بودجھ انکشافی  %20  بودجھ 

عادی  %3،  عمومی 12%

خال بین تخصیص و مصارفات 
: بودجھ انکشافی 17%، 

بودجھ عادی %4، عمومی 
%11.5

خال بین تخصیصات و مصارف  
بطور اوسط %11 ، انکشافی 

%17 و عادی 5%
%8 و یاکمتر از آن%8 و یاکمتر از آن%8 و یاکمتر از آن%8 و یاکمتر از آن%8 و یاکمتر از آن

14. دید چندین سالھ در  پالن گذاری مالی، مصارف و 
بودجھ سازی

محصول
ریاست بودجھ/ واحد 

پالیسی مالی
چارچوب میان مدت مالی 

معرفی گردید

معرفی چارچوب میان مدت 
بودجوی ، تجدید چارچوب 
میان مدت مالی و تصویب   

چارچوب میان مدت بودجوی  
از طرف شورای ملی صورت 

گرفت

چارچوب میان مدت مالی تجدید 
شد

اتخاذ مکمل چارچوب میان 
مدت مالی، بودجوی و مصارفی

اتخاذ مکمل چارچوب میان 
مدت مالی، بودجوی و 

مصارفی

اتخاذ مکمل چارچوب میان 
مدت مالی، بودجوی و 

مصارفی

اتخاذ مکمل چارچوب میان 
مدت مالی، بودجوی و 

مصارفی

اتخاذ مکمل چارچوب میان 
مدت مالی، بودجوی و 

مصارفی

15. تخصیص منابع  بودجھ مبني بر چارچوب میان مدت 
بودجوي و مالي

محصول
ریاست بودجھ/ واحد 

پالیسی مالی
بودجھ عادی مبنی بر چارچوب  

میان مدت مالی ساختھ شد

بودجھ عادی کامال مبنی بر 
چارچوب میان مالی و بودجھ 

انکشافی قسما مبنی بر 
چارچوب میان مدت بودجوی 

ساختھ شد

%100%100%100%100%100حاصل شد

16. تعداد وزارت ھا  با سیستم اداره  معلوماتي مالي ( 
(AFMIS

 تمام وزارت ھا14 وزارت  4  وزارتھیچ وزارتریاست خزائنمحصول

17. تعداد مستوفیت ھا با سیستم اداره معلوماتي مالي 
(AFMIS)

تکمیل میشود33 مستوفیت22 مستوفیت12  مستوفیت 3 مستوفیتھیچ مستوفیتریاست خزائنمحصول

 18. بھ موقع بودن تصویب بودجھ ، الف : کابینھ  ب: 
شوراي ملي

ریاست بودجھمحصول
تسلیم شد بھ کابینھ  در آواخر 

ماه جدی و بھ شواری ملی در   
15 دلو

تسلیمی  بھ کابینھ  در آواخر 
ماه جدی و بھ شواری ملی در  

15 دلو صورت گرفت

تسلیمی  بھ کابینھ  در آواخر 
ماه جدی و بھ شواری ملی در   

15 دلو صورت گرفت

تسلیمی  بھ کابینھ  در آواخر 
ماه جدی و بھ شواری ملی در  

15 دلو

تسلیمی  بھ کابینھ  در آواخر 
ماه جدی و بھ شواری ملی 

در  15 دلو

تسلیمی  بھ کابینھ  در آواخر 
ماه جدی و بھ شواری ملی 

در  15 دلو

تسلیمی  بھ کابینھ  در آواخر 
ماه جدی و بھ شواری ملی 

در  15 دلو

تسلیمی  بھ کابینھ  در 
آواخر ماه جدی و بھ 

شواری ملی در  15 دلو

ریاست بودجھمحصول 19. نظم و ترتیب  و اشتراک در پروسھ بودجھ سازی
تقسیم اوقات نھ ماھھ ترتیب 

بودجھ موجود نبود

بکار برد تقسیم اوقات نھ ماھھ 
 ترتیب بودجھ و   برگزاری 

کمیتھ استماعیھ بودجھ

بکار برد تقسیم اوقات نھ ماھھ  
ترتیب بودجھ و   برگزاری 

کمیتھ استماعیھ بودجھ

بکار برد تقسیم اوقات نھ ماھھ 
 ترتیب بودجھ و   برگزاری 

کمیتھ استماعیھ بودجھ

بکار برد تقسیم اوقات نھ 
ماھھ  ترتیب بودجھ و   

برگزاری کمیتھ استماعیھ 
بودجھ

بکار برد تقسیم اوقات نھ 
ماھھ  ترتیب بودجھ و   

برگزاری کمیتھ استماعیھ 
بودجھ

بکار برد تقسیم اوقات نھ 
ماھھ  ترتیب بودجھ و   

برگزاری کمیتھ استماعیھ 
بودجھ

بکار برد تقسیم اوقات نھ 
ماھھ  ترتیب بودجھ و   

برگزاری کمیتھ استماعیھ 
بودجھ

 20. اولویت ھاي استراتیژي انکشاف ملی  افغانستان 
شامل بودجھ سازي میگردد

کوشش صورت گرفتریاست بودجھمحصول

اولویت ھای استراتیژای موقت 
انکشاف ملی  افغانستان قسما 
شامل بودجھ  و سھ سکتور 
استراتیژی  انکشاف ملی 

افغانستان قیمت گزاری گردید

4 سکتور استراتیژی انکشاف 
ملی افغانستان قیمت گذاری 
شده و 3 سکتور دیگر در 

جریان است

 اولویت ھای استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان 

100% شامل بودجھ میگردد

 اولویت ھای استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان 

100% شامل بودجھ میگردد

 اولویت ھای استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان 

100% شامل بودجھ میگردد

 اولویت ھای استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان 

100% شامل بودجھ میگردد

 اولویت ھای استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان 
100% شامل بودجھ 

میگردد

مقاصداھداف
اھداف مشخصمبدا برنامھ /برنامھ فرعی 

مربوطھ
منبع معلوماتنوع شاخصشاخص ھا

1. عواید فعاال رشد نموده 
وبصورت مناسب جمع 

آوري میگردد

2. کمکھاي خارجي کافي 
وقابل پیشبیني شامل 
بودجھ ملي میگردد

3 .بودجھ بھ اساس 
ستراتیژي  مالي چندین 

سالھ تحقق پذیرفتھ  و بھ 
شیوه قابل پیشبیني  

تطبیق میگردد

2. مدیریت عواید ( 2.1 
عواید مالیاتی  2.2 عواید 

گمرکات)

1. اداره امور مالی عامھ 
( 1.1  بودجھ سازی)

1. اداره امور مالی عامھ 
(1.1 بودجھ سازی 1.2 
امور خزائن 1.3  تحقیق 

و تحلیل پالیسی

وزارت مالیھ
واحد تطبیق و اداره اصالحات (ریمو)

 4. بودجھ بصورت مکمل 
ومنظم و باساس پالیسي 
ترتیب گردیده و حامي 

ستراتیژي  انکشاف ملي 
میباشد

چارچوب نظارت و ارزیابی  پالن استراتیژیک

1. بسیج سازي عواید 
 و اداره مالي عامھ

1. اداره امور مالی عامھ 
( 1.1 بودجھ سازی)

1



واحد تطبیق و اداره اصالحات چارچوب بررسی  و ارزیابی پالن ستراِتیژیک

ھدف مشخص 1392ھدف مشخص 1391ھدف مشخص 1390ھدف مشخص 1389ھدف مشخص 1385138613871388
مقاصداھداف

اھداف مشخصمبدا برنامھ /برنامھ فرعی 
مربوطھ

منبع معلوماتنوع شاخصشاخص ھا

چارچوب نظارت و ارزیابی  پالن استراتیژیک

سایر واحد ھای مستقل اداریتمام وزارت ھا13 وزارت 7  وزارت3 وزارتریاست بودجھمحصول21. تعداد وزارت  ھا با میکانیزم بودجھ بھ اساس برنامھ

34 والیت26 والیت18 والیت10 والیت3 والیتریاست بودجھمحصول22. تعداد والیات با میکانیزم بودجھ والیتي

 5. تصامیم علیاي دولت 
پي آمد ھاي مالي رادرنظر 

میگیرد

1. اداره امور مالی عامھ 
( 1.3 تحقیق و تحلیل 

پالیسی)

23. فیصدي تصامیم کابینھ کھ  ارزیابي  و تحلیل مالي آن 
در صورت ضرورت  موجود میباشد

%100%100%100%100%100%100%100%100واحد پالیسی مالیمحصول

ریاست گمرکاتمحصول24. ساده سازي طرزالعمل گمرکات
 23 طرزالعمل   گمرکات و 19  
رھنمود تسوید و تصویب گردید

طرزالعمل ترانزیت، معافیت  و 
ترانزیت داخلی  تجدید شده و 

الیحھ وظایف برای تیم مرافبت 
سیار  تھیھ شد

قانون تعدیل شده  گمرکات بھ 
وزارت عدلیھ فرستاده شد

 تھیھ/تجدید طرزالعمل ھا و 
قوانین غرض حمایھ از نظام 
اتوماتیکی  و تھیھ تفاھمنامھ 

با سایر ادارات دولتی

ادامھ حمایھ تقنینی  و 
طرزالعملی غرض تسریع 

ریفورم  فعالیتھای اوپراتیفی

ریاست گمرکاتمحصول25. تعدیل تعرفھ گمرکي
تعدیل تعرفھ گمرکی  مطابق 

سیستم 2007 سازمان جھانی 
گمرکات  صورت گرفت

تعرفھ 2007 تعدیل شده و تمام 
تغیرات و فرامین در آن شامل و 
توسط وزیر مالیھ بھ تصویب 

رسید.

شامل ساختن تغیرات جدید در 
تعرفھ

کار در جریان بودریاست عوایدمحصول26. ساده سازي قانون مالیات بر عایدات
توسط شورای ملی بھ تصویب 

رسید
تطبیق قانون جدید

کار در جریان بودریاست عوایدمحصول27. حذف نمودن مالیھ صکوک
توسط شورای ملی بھ تصویب 

رسید
تطبیق قانون جدید

28. فیصدي دارایي ھاي راجستر شده بھ شمول قیمت 
گذاري  و  تعین موقعیت  و تائید آن توسط اداره تفتیش

0ریاست خزائنمحصول
  10  الیسنس   برای مادیول 

دارایی بطور امتحانی 
خریداری شده

 وزارت مالیھ معلومات دارایی 
ھا را شامل افمیس ساختھ  و 
برای سایر ادارت  مودل اکسل 

و اکسز ایجاد خواھد شد

طرزالعمل تجدید شده مدیریت 
دارائی  ترتیب میشود

 جمع آوری مکمل معلومات 
ھای دارائی توسط تمام واحد 

ھای بودجوی

 معلومات دارائی غیر منقول 
با گزارش نھائی تطبیق 

بودجھ بھ نشر خواھد رسید ( 
ماده 58 قانون اداره امور 

مالی و مصارف عامھ)

ریاست تصدیھای دولتیمحصول 29.تعداد تصدیھاي دولتي منحل شده
کار باالی انحالل 19  تصدی 

%70   پیش رفتھ است
213141485256 تصدی با  %50 پیشرفت

ریاست امالکمحصول30. تعداد بانکھاي دولتي  منحل شده

 3  بانک ( بانک رھنی و  
تعمیراتی، بانک انکشاف 
زراعتی و بانک انکشاف 
صنعتی) %50  پیشرفت

  بانک رھنی و 
تعمیراتی%85 بانک انکشاف 
صنعتی %95 منحل شده  و 
کار مقدماتی انحالل بانک 

انکشاف زراعتی %80 تکمیل 
ردیده است.

بانک رھنی و تعمیراتی و بانک 
انکشاف صنعتی  98% تکمیل 

شده  و کار بانک انکشاف 
زراعتی بھ تعویق افتاده

بانک رھنی و تعمیراتی  و 
بانک انکشاف صنعتی 100% 

تکمیل  و بانک انکشاف 
زراعتی 95%

بانک انکشاف زارعتی 
%100 تکمیل

31. تعداد وزارت ھا و  و دفاتر والیتي شان کھ قادر بھ 
انجام فعالیت ھاي تدارکاتي بطور مستقل میباشند

تمام واحد ھای تدارکاتیتمام واحد ھای تدارکاتی21 وزارت14 وزارت7 وزارت و 6 والیت7 وزارت تحت کاراست٠٠واحد پالیسی تدارکاتمحصول

32. فیصدي  قرارداد ھا  کھ نظر بھ داوطلبي رقابتي 
صورت میگیرد

معلومات موجود نیستمعلومات موجود نیستواحد پالیسی تدارکاتمحصول
سیستم نظارت تدارکات تحت 

کار است
%85%85%85%85سیستم  تکمیل میگردد

٠واحد پالیسی تدارکاتمحصول33. پخش قانون  و قواعد جدید تدارکات و تطبیق آن
قانون، مقرره و طرزالعمل 

جدید تدارکات پیاده شد
شرطنامھ ھای نمونھ وی ترتیب 

شد
نشر متحد المال ھا و رھنمود ھا

نشر متحد المال ھا و 
رھنمود ھا

نشر متحد المال ھا و رھنمود 
ھا

نشر متحد المال ھا و رھنمود 
ھا

نشر متحد المال ھا و 
رھنمود ھا

34. صفحھ انترنتي وزارت مالیھ  موجود بوده و تجدید 
میگردد

ویب سایت  موجود بودریاست اداریمحصول
موجود  بوده ولی تجدید 

نگردیده
تجدید میگرددتجدید میگرددتجدید میگرددتجدید میگرددتجدید میگرددموجود  بوده ولی تجدید نگردیده

35. نشر  بھ موقع اسناد بودجھ  بھ زبانھاي ملي  و 
دسترسي مردم بھ آن

٠ریاست بودجھمحصول
چارچوب میان مدت مالی    و  

بودجھ   در صفحھ انترنتی 
نشر شد

در صفحھ انترنتی بعد از 
تصویب بھ نشر رسیده

بودجھ بعد از تصویب شورای 
ملی در صفحھ انترنتی نشر  و 

بھ  ادارات  دولتی فرستاده 
میشود

بودجھ بعد از تصویب 
شورای ملی در صفحھ 

انترنتی نشر  و بھ  ادارات  
دولتی فرستاده میشود

بودجھ بعد از تصویب 
شورای ملی در صفحھ 

انترنتی نشر  و بھ  ادارات  
دولتی فرستاده میشود

بودجھ بعد از تصویب 
شورای ملی در صفحھ 

انترنتی نشر  و بھ  ادارات  
دولتی فرستاده میشود

بودجھ بعد از تصویب 
شورای ملی در صفحھ 

انترنتی نشر  و بھ  ادارات  
دولتی فرستاده میشود

ریاست بودجھمحصول 36.کیفیت و بھ موقع بودن ترتیب و نشر گزارش بودجھ
گزارش بودجھ سال 1384 

تکمیل گردید
گزارش سال  1385 بھ نشر 

رسید
گزارش  بودجھ سال  1386 در 
ظرف شش ماه  بھ نشر رسید

 گزارش بودجھ سال گذشتھ در 
ظرف شش ماه  تکمیل و نشر 

میگردد

 گزارش بودجھ سال گذشتھ 
در ظرف شش ماه  تکمیل و 

نشر میگردد

 گزارش بودجھ سال گذشتھ 
در ظرف شش ماه  تکمیل و 

نشر میگردد

 گزارش بودجھ سال گذشتھ 
در ظرف شش ماه  تکمیل و 

نشر میگردد

 گزارش بودجھ سال گذشتھ 
در ظرف شش ماه  تکمیل 

و نشر میگردد

ریاست خزائنمحصول37. تسلیمي بھ موقع قطعیھ  تفتیش شده بھ شوراي ملي
مطابق بھ ضرب االجل تعین 

شده صورت گرفت
اخیر سنبلھاخیر سنبلھاخیر سنبلھاخیر سنبلھاخیر سنبلھاخیر سنبلھ صورت گرفت20 سنبلھ صورت گرفت

تطبیقات منظم نبودریاست خزائنمحصول 38. بھ موقع بودن و نظم تطبیقات
تمام تطبیقات در ظرف 30 بعد 

از ختم ماه صورت گرفت
تمام تطبیقات در ظرف 30 بعد 

از ختم ماه صورت گرفت
تمام تطبیقات در ظرف 25 روز 
بعد از ختم ماه صورت میگیرد

تطبیقات در ظرف 15 روز 
صورت میگیرد

 تطبیق سیستم اتومات 
تطبیقات

تطبیقات روزانھتطبیقات  روزانھ

معلومات موجود نیستمعلومات موجود نیستواحد پالیسی تدارکاتمحصول39. نشر منظم فرصت ھا و نتایج قرار داد ھاي عامھ
صفحھ انترنتی تدارکات تحت 

کار است
80%85%90%100%100%

40. تعداد  گزارشات  تفتیش داخلي  در مورد   دریا فتني 
ھاي شان در بخش ھاي  سیستم  و طرزالعمل ھاي کنترول 

داخلي، سیستم  مالي و حسابي و دارایي  ھا و تدارکات 
وزارت مالیھ

3165997687100115ریاست تفتیش داخلیمحصول

1. اداره امور مالی عامھ 
( 1.1 بودجھ سازی دولت 

1.2 امور خزائن) 4. 
حکومتداری  ( 4.1 

ریاست دفتر)

2. مدیریت عواید ( 2.1 
عواید مالیاتی  2.2 عواید 

گمرکات)

1. اداره امور مالی عامھ 
( 1.2 امور خزائن) 3.  
انکشاف نھادی ( 3.3 
مدیریت امالک 3.5 

خصوصی سازی تصدیھا)

1. اداره امور مالی عامھ 
( 1.4  پالیسی تدارکات)

3 .اداره ثروت ملي

 7 . دارایي ھا و بدھي 
ھاي دولت بھ حد کافي 
تعقیب و اداره میگردد

2. تقویھ اداره 
اقتصادي و توسعھ 

رشد اقتصادي

 8. فعالیتھاي تدارکاتي 
استفاده از وجوه عامھ را 

نھایت بھبود میبخشد.

4. تقویھ اداره سالم

9. معلومات موجود بوده 
وبصورت شفاف قابل 

دسترسي میباشد

 6 . فعالیتھاي مشروع 
اقتصادي سکتور 

خصوصي واشخاص 
انفرادي سھولت یافتھ و و 

بھ مشکل مواجھ نمي 
شوند
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واحد تطبیق و اداره اصالحات چارچوب بررسی  و ارزیابی پالن ستراِتیژیک

ھدف مشخص 1392ھدف مشخص 1391ھدف مشخص 1390ھدف مشخص 1389ھدف مشخص 1385138613871388
مقاصداھداف

اھداف مشخصمبدا برنامھ /برنامھ فرعی 
مربوطھ

منبع معلوماتنوع شاخصشاخص ھا

چارچوب نظارت و ارزیابی  پالن استراتیژیک

41. فیصدی دریافتنی ھای تفتیش کھ از طرف رھبری 
وزارت پیگیری  میشود

%100%100%100%100%90%83%010ریاست تفتیش داخلیمحصول

86,000100,000350,000375,000390,000405,000420,000435,000ریاست خزائنمحصول42. تعداد کارمندان دولت شامل برنامھ تائید شده معاشات

43. تعداد مستوفیتھا و گمرکات کھ توسط شبکھ انترنتي  
با مرکز وصل ھستند

34 مستوفیت  و 20 گمرک20 مستوفیت و 16 گمرک 5  مستوفیت و 7   گمرکریاست اداریمحصول

محصول44. تعداد ریاست ھا  با پالن پنج سالھ
واحد تطبیق و اداره 

اصالحات
تمام ریاست ھاتمام ریاست ھاتمام ریاست ھاتمام ریاست ھاتمام ریاست ھاتمام ریاست ھاتمام ریاست ھا0

محصول45. موجودیت سیستم  نظارت و ارزیابي مبتني بر نتایج
واحد تطبیق و اداره 

اصالحات
موجود  و برقرار نگھداشتھ شدایجاد شدموجود نبود

موجود  و برقرار نگھداشتھ 
میشود

موجود  و برقرار نگھداشتھ 
میشود

موجود  و برقرار نگھداشتھ 
میشود

موجود  و برقرار نگھداشتھ 
میشود

موجود  و برقرار 
نگھداشتھ میشود

46. موجودیت چارچوب نظارت  و ارزیابی پالن 
ستراتیژیک وزارت مالیھ

محصول
واحد تطبیق و اداره 

اصالحات
تجدید میگرددتجدید میگرددتجدید میگرددتجدید میگرددتجدید میگرددتجدید شدایجاد شدموجود نبود

47. تعداد گزارشات نظارت / پیشرفت  کار مطابق بھ پالن 
ستراتیژیک

محصول
واحد تطبیق و اداره 

اصالحات
04666666

48 . فیصدي کارمندان پي آر آر شده  در مرکز، 
مستوفیتھا و گمرکات

محصول
ریاست منابع بشری  و 

واحد تطبیق و اداره 
اصالحات

32%61%44%100%

49. فیصدي کارمندان مقرر شده تحت برنامھ رتب 
معاشات جدید

محصول
  ریاست منابع بشری و 

واحد تطبیق و اداره 
اصالحات

00040%70%100%

434786ریاست منابع بشریمحصول50. تعداد برنامھ ھاي آموزشي دایر شده

56416531126ریاست منابع بشریمحصول51. تعداد کارمندان  آموزش دیده

5. پیشگام بھترین 
اجراآت در بین 
سکتور عامھ 

افغانستان

11.توجھ ستراتیژیکي بھ 
ارائھ خدمات و کسب 
نتایج معطوف میگردد

12 .با کارمندان مسلکي  
با صداقت کاري مجھز  

میگردد.

4. حکومتداری ( 4.1 
تفتیش داخلی) 1. اداره 
امور مالی عامھ ( 1.2 

امور خزائن)

3. انکشاف نھادی ( 3.2  
تطبیق و اداره اصالحات)

3. انکشاف نھادی( 3.2 
تطبیق و اداره اصالحات 
3.3 مدیریت منابع بشری)

10 .رھنمایي وکنترول 
مؤثر درعرصھ  استفاده 

از وجوه عامھ عملي 
گردیده تا جامعھ   از فساد 
مصئون نگھداشتھ شود
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1384138513861387*13881389139013911392

 منبع معلومات :  ریاست عمومی بودجھ  /  بودجھ ملی سال    
1388

20,66028,71933,64540,10050,60061,84774,80089,575105,980عواید داخلی 
14,03521,50025,35030,13738,31847,23857,55569,28483,147عواید مالیاتی

2,6216,7378,2499,69610,31512,13714,11016,33919,081     مالیات بر عایدات و مفاد        
ی 9,44611,56313,19415,01616,14919,90124,60830,01736,243     مالیات بر تجارت و معامالت بین الملل

ی 1,7712,3972,9774,26810,03013,08516,40020,14324,596     مالیات بر اجناس و خدمات داخل
1978049301,1571,8242,1152,4372,7853,227     سایر مالیات     

6,6247,2198,2959,96312,28214,60917,24520,29122,833  عواید غیر مالیاتی 

16,87819,19223,20928,79742,57042,81442,88840,77538,672کمکھای تمویل کنندگان    ( بھ بودجھ عادی  ) 
13,58014,94714,46214,09013,00011,70010,4009,1007,800صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان    

تان 3,2983,7237,1468,17619,81117,80416,81415,82414,833صندوق امانتی برای نظم و قانون افغانس

سایرکمکھا (   کمک  CSTC -A برای معاشات اردوی ملی   ) 
05231,6026,5309,75813,31015,67415,85216,038

31,66355,93475,838100,967104,397104,354101,22994,23783,347 کمکھای تمویل کنندگان    ( با بودجھ اصلی انکشافی) 
4,9906,28700001,2072,234باقی مانده بودجھ عادی   

صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان      ( پول برای   
سرمایھ گذاری ) 

6,0148,95013,97225,03316,07315,34515,34515,34515,345

دره  2911,4501,8001,9152323232323صندوق امانتی مبارزه علیھ مواد مخ
تان 1461000000000صندوق امانتی برای نظم و قانون افغانس

1,79501,0001,3182,0802,0802,0802,0802,080کمک جا پا ن   
3,63813,85011,40013,03415,39815,39815,39815,39815,398بانک جھانی  -   IDA  ( تمو یل جدید  ) 
58203001,036312312312312312وزارت زراعت ایاالت متحده امریکا    

ات   کمک بالعوض بانک جھانی جھت ارتقای مؤسس
PSIB     سکتور عامھ

3,88004,000000000

06,8503,7509,5556,9906,9906,9906,9906,990بانک انکشاف آسیایی  
2,6605,5797,4669,8354,7684,7684,7684,7684,768دیگر کمکھای دو جانبھ و چند جانبھ      

کمکھای بالعوض  انتقالی     ( بھ شمول بانک انکشافی اسیایی      
 و  بانک جھانی   ) 

12,65919,15532,15039,24158,75359,43856,31449,32138,432

22,24335,17048,17250,58053,11055,76558,55361,48164,555مصارف بودجھ انکشافی ملی  

33,67542,97650,58573,82993,954106,273119,320128,544135,779مصارف عادی
20,62626,51833,56448,37866,05873,65782,07187,13889,469مزد و معاشات  

7,08812,35312,67017,48518,41421,53824,04326,92829,388خریداری اجناس و خدمات   
1,5554064613,4003,4114,5254,7164,8105,409انتقاالت، سبسایدیھا و غیره   

1,6591,9542,3683,0604,0294,0835,7956,6808,073تقاعد 
2,3851,5761,4151,0061,6411,8662,0952,3412,613خرداری اجناس 
362169107500400604601648827پرداخت قروض 

55,91878,14698,757124,409147,063162,038177,873190,025200,334مجموع مصارف بودجھ ملی   

54,25778,14698,757106,195122,343128,883135,313141,303147,425ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان
ت   16,04920,32324,82829,50640,03441,58543,44244,98546,624          امنی

ر  داری ‚  حاکمیت  قانون و حقوق بش 3,5574,7756,2967,8667,9319,94311,49512,68713,657          حکومت
ی 8,09520,09426,20524,22621,91533,43343,82451,54257,517          زیربنای فزیکی و منابع طبیع

8,25410,56113,13117,75423,36221,16520,06819,53819,419          معارف             
حت  2,2153,3593,7384,2876,7145,4974,1153,2542,748          ص

ات   11,20313,06116,96116,34714,0308,8775,8363,9012,713          زراعت و انکشاف دھ
اعی 2,6583,3873,9611,5032,3954,0553,2512,7642,494           مصؤنیت اجتم

ی کتور  خصوص 2,2272,5863,6374,7045,9614,3293,2812,6312,253           اداره اقتصادی  و  انکشاف س
ده 2,1652,3441,377803434204           پول اختصاص داده نش

 94,354- 100,450- 103,074- 100,191- 96,463- 84,309- 65,112- 49,427- 35,258- میزان بودجھ اصلی      ( بدون کمکھا ) 

13,28225,69933,93545,45450,50446,97741,04334,56227,666 میزان بودجھ اصلی    ( بھ شمول کمکھا  ) 

میزان بودجھ اصلی    ( بھ شمول قروض، کمکھای بال      
عوض و فروش دارایھای دولت  ) 

45,46857,53358,48562,85247,51940,02134,441

1,8068,873 1,633- 1,612- 784- 4,932-3,8634,9366,269 میزان بودجھ عادی    ( بھ شمول کمکھا  ) 
9,41920,76427,66650,38651,28848,58942,67632,75618,793 میزان بودجھ انکشافی      ( بھ شمول کمکھا  ) 

26,88234,94244,56250,88669,52968,49362,62753,23038,432  کمکھای انکشافی و قرضھای انتقالی     ) 
13,28225,69933,93545,45450,50446,97741,04334,56227,666میزان عمومی بودجھ    ( بھ شمول کمکھا  ) 

2,306994,103408,360404040..فروش دارایی ھای غیر مالی    

141391209209209257444.... پرداخت قسط   ( قروض ) 
9,73611,38611,5758,3678,1517,7246,6455,6767,180دریافت قروض 

2,1039,357 1,384-6,958 534- 439-906....تغییر در حساب دولت   
10,03810,84010,4019,86616,82415,44017,54326,900..بیالنس اختیاری 

حسا ب واحد خزائن  

قروض دھنده گان   (   خالص) 

 اعداد بھ میلیون افغانی   

ج : چارچوب میان مدت مالی ( مجموع)

تمویل  



دی %6.9%7.0%7.1%7.5%7.4%3.4%11.5%8.2%16.1 رشد تولیدات ناخالص کشور بھ  فیص
%5.0%5.0%5.4%5.8%6.0%28.2%13.0%5.1%12.3تورم پولی بھ فیصدی   

48.550.050.051.052.052.052.052.052.0نرخ تبادلھ اسعار    ( افغانی بھ دالر  ) 
معاشات مامورین بھ شمول     (   معاشات و رتب  )   بھ اساس   

%65.9%67.8%68.8%69.3%70.3%65.5%66.4%61.7%61.3فیصدی مصارف عادی  
معاشات مامورین بھ شمول     (   معاشات ورتب )   بھ اساس   

%84.4%97.3%109.7%119.1%130.6%120.6%99.8%92.3%99.8فیصدی عایدات داخلی  
ادی %78.1%69.7%62.7%58.2%53.9%54.3%66.5%66.8%61.4 عواید داخلی  بھ اساس فیصدی مصارف ع
ادی  %73.3%68.7%63.6%59.1%54.3%58.2%59.2%59.9%55.0 عواید داخلی  بھ اساس فیصدی عایدات ع

ور %9.7%9.1%8.5%7.9%7.3%6.6%7.0%7.5%6.4عواید داخلی بھ اساس فیصدی تولیدات ناخالص کش
 فیصدی معاشات   ( بھ شمول معاشات و رتب      )   بھ فیصدی     

%8.2%8.9%9.3%9.4%9.6%8.0%7.0%6.9%6.4تولیدات ناخالص کشور  
فیصدی بودجھ عادی    (   بھ شمول معاشات و رتب    )   بھ  

%12.4%13.1%13.6%13.6%13.6%12.2%10.6%11.1%10.5فیصدی تولیدات ناخالص کشور   
فیصدی میزان بودجھ عادی       ( بیدون کمکھا )    بھ فیصدی   

%2.7-%4.0-%5.1-%5.7-%6.3-%5.6-%3.5-%3.7-%4.0-تولیدات ناخالص کشور  
فیصدی میزان بودجھ عادی     ( بھ شمول کمکھا    )     بھ  

%0.8%0.2%0.2-%0.2-%0.1-%0.8-%1.3%1.3%1.2فیصدی تولیدات ناخالص کشور   

انی 322,231385,489478,421605,329688,693783,907879,212982,2661,096,516 تولیدات ناخالص کشوربھ حساب میلیونھا افغ
الص    کمکھای کمک کننده گان بھ فیصدی تولیدات ناخ

%9.7-%9.1-%8.5-%7.9-%7.3-%6.6-%4.6-%3.5-%2.5-کشور  
دات  فیصدی قروض قرض دھندگان بھ فیصدی تولی

%0.7%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%2.4%3.0%3.0ناخالص کشور 

 نکات قابل یاداشت  

ت.  ده اس ھ ش ر گرفت د نظ ال م ر س افی ھ نوت :  در چارچوب میان مدت مالی پیش بینی مصارف بودجھ انکشافی بھ نسبت عوامل مختلف از جملھ ظرفیت مصرفی پائین تر از سقف منظور شده بودجھ انکش
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