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اخیر ماه  ششمعینیت پالیسی وزارت مالیه طی  هاي عمده دست آورد

 

 :عمومی تحلیل و تطبیق برنامه هاریاست 

 

  پشٍطُ ّای اًىطافی  اص ٍاحذ ّای تَدجَی  ٍهطاتمت  پشٍطُ ّا تا تشًاهِ ّای هلی داسای اٍلَیت 330دسیافت تیص اص NPPs  

، تحلیل هالی ٍ اٍلَیت لَیت ّای دٍلت جْت تحلیل التػادی، استشاتیظی سضذ ، اٍ ANPDFچاسچَب هلی غلح ٍاًىطاف افغاًستاى

 .ّای تٌذی آى

 ٍلیوت گزاسی پشٍطُ  تٍاحذ ّای تَدجَی دسلسوت خاًِ پشی واًسپت ًَ 62ًفش اضتشان وٌٌذُ اص  300ش اص اسایِ سویٌاس تشای تی

 .ّای اًىطافی 

   لیوت گزاسی،  ی تَدجَی جْت خاًِ پشی واًست ًَتسٌّوَد پشٍطُ ّای جذیذ اًىطافی ٍاسسال آى تِ ٍاحذ ّا 10تْیِ ٍتشتیة ،

 .تحلیل هالی ٍتحلیل التػادی پشٍطُ ّا

 جْت دسسافت پیطٌْادات تا ویفیت دس تَدجِ هلی  جذاساصی پشٍسِ تَدجِ ساصی اص پشٍسِ پشٍطُ ساصی 

 ءتشسسی پَستفَلیَ سىتَس صیشتٌا Portfolio Infrastructure) ) 

  غٌاتع ضْشیاًىطاف ، صیشتٌاء)داسای اٍلَیت ّای تشًاهِ هلی اسی ٍ  چْاس چَب ًتایج لیوت گز ،ًْایی ساصی پالى تطثیمیٍ تشتیة ،

تشًاهِ هلی تَاًوٌذ  ّوچٌاى  ٍ (حىَهتذاسی هَثش ٍ اًىطاف هٌاتع تطشی، ، سىتَس صساعت، عذلی ٍ لضاییاستخشاجی، سىتَس خػَغی

  .است صی التػادی صًاى دس حال تىویل ضذىسا

 CC: برنامه ملی داراي اولویت میثاق شهروندي

 ضذُ اًذ  دیتشًاهِ هستف ىیا یایتي اص خذهات ٍ هضا ٍىیلیم 3تِ  نیًضد یضص هاُ اٍل سال هال اىیدس جش

 است  دُیآب فشاّن گشد تشیل ٍىیلیم 27تي حذٍد  ٍىیلیم نیاص  شیب یتشا

 2500 است  دُیگشد ُیتشق تِ یاًشط لَاتین

 تشًاهِ ووه تالعَؼ غَست گشفتِ است  ىیتا ا ییوایدالش اهش ٍىیلیم 23 یضص هاُ اٍل سال هال اىیدس جش

 تحت پَضص تشًاهِ لشاس گشفتِ است  یاًىطاف یضَسا 1500 یضص هاُ اٍل سال هال اىیدس جش

 

:ریاست عمومی هماهنگی، نظارت و گسارشدهی  

 

 تذٍیش جلسات تخٌیىی دس سطح ٍصساء،  هعیٌاى ٍ ضشوای اًىطافی جْت اسصیاتی تحمك تعْذات وٌفشاًس جیٌَا. 

  الوللی تیي وٌٌذگاى توَیل تا ساختي ضشیه جْت جیٌَا هتماتل حساتذّی چاسچَب ضاخع تطثیك 24تشتیة گضاسضات اص. 

 تشگضاسی جلسات حىَهتذاسی تاص افغاًستاى(OGPA). 
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  تشای ضاخع ّای تىویل ضذُ پشٍطُ هیلیَى یَسٍ اتحادیِ اسٍپا تِ دٍلت افغاًستاى   97.5پشداخت SRBC 2018سال. 

 1398ای سال هالی تشتیة پالى عول هثاسصُ علیِ فساد اداسی ٍصاست هالیِ تش. 

 دسیافت گضاسضات فساد اداسی ستع اٍل ٍ دٍم اص سیاست ّای هشتَطِ ٍصاست هالیِ ٍ اسسال آى تِ سىشتشیت ٍیظُ هثاسصُ علیِ فساد اداسی. 

  ّواٌّگی هیاى سفاست آهشیىا، توام سیاست ّای ٍصاست هالیِ ٍ دفتش سیاست جوَْسی دس خػَظ تعیي ضاخع ّا دس تخص التػادی

 US COMPACTٍ حىَهتذاسی پشٍطُ 

  جوع آٍسی گضاسضات ستع اٍل ٍ دٍم لشاسداد دٍلت ساصی SRBCضشیه ساصی آى تا اتحادیِ اسٍپا ٍ. 

  چْاس جلسِ تخٌیىی ضَسا ّای عالی واّص فمش عشضِ خذهات ٍ : تخٌیىی ضَسای ّای عالیّواٌّگی دس لسوت تذٍیش  جلسات

یه جلسِ تخٌیىی  ٍ هطاسوت ضْشًٍذی، سِ جلسِ تخٌیىی ضَسای عالی علوی فشٌّگی ٍ هٌاتع تطشی، دٍ جلسِ ضَسای عالی صیشتٌا

 . ضَسای عالی اتػال هٌطمَی

 ظ ّای فمش چٌذ تعذی افغاًستاى هلی ساصی ٍ تشگضاسی ٍسوطاج ّای آگاّی دّی ضاخA-MPI  تِ تواهی ٍصاست خاًِ ّا ٍ اداسات

 .ریشتط

  اًطثاق دّی ضاخع ّای اّذاف اًىطافی پایذاس افغاًستاىA-SDGs ضَسا ّای اًىطافی  تا تشًاهِ ّای هلی داسای اٍلَیت ٍ. 

 ا ٍ وطَسّای توَیل وٌٌذُ.ا.تْثَد ساختاسّای ّوأٌّگی هیاى حىَهت ج. 

 ًسثی ووه ّای اًىطافی توَیل وٌٌذُ گاى تا اٍلَیت ّای حىَهت افغاًستاى ٍ تاهیي هٌاتع هالی جْت تطثیك تشًاهِ  هَدىّوأٌّگ ى

 .  ا.ا.ّای  حىَهت ج

 ا ٍ جاهعِ جْاًی هاًٌذ چْاسچَب حساتذّی هتماتل جیٌیَا .ا.پیگیشی اص تعْذات تعول آهذُ هیاى دٍلت ج(GMAF)  ّوىاسی تش ٍ

 . (CAPD)هطاسوت ٍ تَسعِ 

 تىویل گضاسش هَفماًِ لشاسداد دٍلت ساصی تا اتحادیِ اسٍپا 

 

 

 

 
 

 


