
یهامهنگیوپیگیریفعالیتهایمشرتکوزارتاقتصادوجلسه
ادارهانکشافیسازمانمللمتحدمقیمکابلبهشیوهغیرحضوری،

 تدویریافت
 ۰۰۲۲ثور ۰۲

های  در نخست دوکتور فاریابی وزیر اقتصاد کشور، دیدگاه و توقع حکومت افغانستان پیرامون فعالیت
بیان  (UNDP) مرتبط به اهداف انکشاف پایدار را با هیئت رهربی اداره انکشافی سازمان ملل متحد

های مربوط به اهداف انکشاف پایدار در افغانستان،  داشت و تأکید منود که بايد متام فعالیت
 ۰ادامهص                            .ها و نیازمندی های مردم افغانستان، تطبیق گردند بادرنظرداشت اولویت

: 3 شامره  523300041تاریخنرش: 

یوهخصويصرشکتدګرځنده
تلیفوندثبتاوراجسټریشنطرحه
اودهغېګټېلهاقتصادوزارترسه

 رشیکېکړې
 ۰۱غربګولی//۰۰۱۱

- Access /اقتصاد وزارت _ افغانستان: د اکسس آرت
ART  په نوم یوه خصويص رشکت په مبایل کې د ثبت

او راجسټریشن طرحه او د هغې ګټې د اقتصاد وزارت 
 .له رهربۍ رسه رشیکې کړې

په همدې مناسبت په اقتصاد وزارت کې یوه غونډه 
 Access -ART /جوړه شوې وه، چې د اکسس آرت

الله نظری، د همدې رشکت اجراییوي ٬رییس ، ذبیح
مدیر امان الله نظري د یادې طرحې د ننګونو، 
اقتصادي ګټو په پار پرزنټیشن ورکړ، چې په پيل کولو 
کې یې د اقتصاد وزارت مرشتابه او نورو اړوندو ادارو 

 ۰ادامهص                   .څخه یې پاملرنې غوښتنه وګړه

یپسینوزارتاقتصاددریکهفته  

 هفتهنامۀالکرتونیکوزارتاقتصاد

 اخبارمرکزی

موسسهغیردولتی44تاییداسناد
داخلیوخارجیازسویکمیسیون

 عالیارزیابی
 

 1411جوزا، 19
ی غیردولتی  موسسه 44افغانستان:اسناد  -وزارت اقتصاد

 2موسسه غیردولتی داخلی و  42 )داخلی و خارجی 
موسسه غیردولتی خارجی( از سوی کمیسیون عالی 

 .ارزیابی مورد تایید قرار گرفت
ی این کمیسیون امروز به ریاست دوکتور کریمه  جلسه

حامد فاریابی وزیر اقتصاد با اشرتاک رییس و 
مسووالن ریاست انسجام امور موسسات غیردولتی، 

ربط و مسووالن موسسات  منایندگان ادارات ذی
 .غیردولتی در مقر وزارت اقتصاد تدویر یافت

 ۰ادامهص

داقتصادوزیرېډاکرتکریمهحامد
فاریايبنندلوړوزدهکړووزیر

 عباسبصیررسهوکتل
 

  ۰۱/ غربګويل /  ۰۰۱۱د 
افغانستان ــ د اقتصاد وزارت: د اقتصاد وزیرې ډاکټر 
کریمه حامد فاریايب د لوړولو زده کړو وزیر عباس 
بصیر، د پارملاين چارو د وزارت مايل او اداري 
مرستیال عاطفه طبیب، د کونړ والیت پخواين وايل 
محمد ګل بیدار، د درنو جرمونو د دولتي ځمکو د 
غضبولو قضایاوو د ځانګري استیناف محکمې رییس 
قضاوتیار عبدالويل قايض زاده، د کانونو او پرتولیم 
وزارت استازي او په افغانستان کې د قېمتي تیږو له یو 

 .شمېر سوداګرو رسه وکتل
 ۰ادامهص

گیریومشورتیدررابطهبرگزارینشستپی
هایمشرتکوزارتاقتصادوبهفعالیت
 یانکشافیسازمانمللمتحداداره

 8411جوزا  81شنبه  سه
گیری و مشورتی  ی پی وزارت اقتصاد_ افغانستان: جلسه

ی انکشافی  های مشرتک وزارت اقتصاد و اداره پیرامون فعالیت
صورت غیر حضوری، با   سازمان ملل متحد مقیم افغانستان، به

اشرتاک محمد نبی رسوش رسپرست معینیت مسلکی وزارت 

ی اداره انکشافی سازمان ملل متحد، برگزار  اقتصاد و مناینده
 .شد

 در این جلسه روی نهایی سازی گزارش داوطلبانه کشوری
(SDGs VNR-2128) ،قیمت گذاری اهداف انکشاف پایدار ،

های اقتصادی بر مبنای اهداف انکشاف  سازی مدل نهایی
پایدار افغانستان، اسرتاتیژی مالی اهداف انکشاف پایدار 

های مفصل و  کشور، میکانیزم نظارت و ارزیابی، بحث
 . جانبه صورت گرفت همه



 

ی پسین وزارت اقتصاد دریک هفته  

دوکتور فاریابی، ضمن ستایش از 
همکاریهای تخنیکی و مالی اداره انکشافی 
سازمان ملل متحد و سایر رشکای انکشافی 
افغانستان، خواست تا سال جاری، سال 
پردستآورد در راستای هامهنگی و نهادینه 

در  SDGs /سازی اهداف انکشاف پایدار
 .افغانستان باشد

الدرداری، رئیس اداره انکشافی  عبدالله
سازمان ملل متحد مقیم افغانستان، از 
همکاری خوب وزارت اقتصاد با آن اداره 

 .اظهار قدر دانی منود
روی تقویت  UNDP رئیس اداره

همکاریهای مشرتک دو اداره تاکید کرد و 
تعهد منود که امسال روی فعالیت ها و 

راهکارهای عملی بخاطر تطبیق بهرت 
 .اهداف انکشاف پایدار کار خواهند کرد

در این جلسه فیصله بر آن شد تا یک 
تخنیکی از هردو اداره ایجاد شود و   کمیته

روی پالن کاری مشرتک کار منایند و پالن 
 .را در بورد عالی پالیسی ارایه منایند
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 متحدمقیمکابلبهشیوهغیرحضوری،تدویریافت

په دې غونډه کې چې د اقتصاد 
وزارت رسپرست معینانو هم شتون 
درلوده،  ډاکټر فاریايب د محصول 
استمالک ، د ګرځنده تلیفونونو او 
نورو سافټویرونو د ثبت او 
راجسټریشن ډیجیټيل کول وستایل 
او په دې اړه یې د ولسمرش پیغام، چې 
د پالیسیو او پرمختیایي پروګرامونو په 
جوړولو، د دندو لټون او د ظرفیتونو 
لوړول او د رشکتونو د استازو لپاره 
اداري فساد له منځه وړل، خصويص 
رشکتونو ته د خدماتو په چمتو کولو 

کې د ال ډېرې اسانتیا رامنځته کولو او 
 .د هغوی څخه د مالتړ یاده یې وکړه

ډاکټر فاریايب ټینګار وکړ، چې 
اقتصاد وزارت له ټولو هغو طرحو او 
پروګرامونو څخه ننګه کوي، چې 
وکوالی يش هیواد ته اقتصادي بډاینه 
ورکړي او ددغې طرحې په اړه به د 
ټولو اړوندو ادارو رسه به همغږي 

  .وګړي
رشکت د معلوماتو په  Access ARTد

اساس ددغې طرحې په پيل کولو رسه 
به د ټولو هغو مبایلونو، چې افغانستان 

ته راواردیږي رسیال منربونه به یې 
 .ثبت کیږي

د وړاندې شویو معلوماتو په اساس د 
افغانستان په ميل بودیجه کې په 
منځني ډول د ګرځنده مبایلونو د ثبت 

میلیونه ډالره عواید  ۱۱له الرې 
 .زیاتیږي

ددغې طرحې د تطبیق په صورت کې 
کوالی شو، چې د ګرځنده تیلفونو 
څخه د غیر قانوين کړنو او د ګرځنده 
تلیفونونو او کمپیوټرونو د غال 

 .مخنوی ويش

یوهخصويصرشکتدګرځندهتلیفوندثبتاوراجسټریشنطرحهاودهغېګټېله
 اقتصادوزارترسهرشیکېکړې

قرار است در جریان روزهای نزدیک برای موسساتی که 
اسناد شان مورد تایید کمیسیون عالی ارزیابی قرار گرفته 

 .است مجوز فعالیت صادر شود
از سویی هم در این جلسه اسناد یکی از موسسات 
غیردولتی خارجی بنابر عدم تکمیل موارد الزم جهت 

ی بعدی کمیسیون عالی ارزیابی  تصمیم گیری به جلسه
موسسه غیردولتی  7راجع و در رابطه با فعال شدن مجدد 

 .تصمیم گرفته شد
دوکتور کریمه حامد فاریابی در این جلسه بر رعایت 
اصل شفافیت در پروسه ثبت و راجسرت موسسات تاکید 

کرد و از موسساتی که قرار است مجوز فعالیت اخذ 
های خود را با ریاست  منایند خواست تا گزارش فعالیت

 .انسجام امور موسسات غیردولتی رشیک سازند
قرار است این موسسات در سکتورهای صحت، خدمات 

 .اجتامعی، تعلیم و تربیه و زراعت به فعالیت بپردازند

په دې لیدنه کې چې په لوړو زده کړو 
وزارت کې تررسه شوه; لومړی عباس 

 بصیر امریکا ته د خپل سفر په اړه په
JOGS  نندارتون کې د ګډون او په دې

اړه چې په امریکا کې له یو شمېر مېشتو 
سوداګرو د قېمتي تیږو د پروسس په 
برخه کې افغان زده کړیاالنو ته د ښوونې 
چمتوالی لري او په دې برخه کې د 
کارکوونکو په توګه د افغان ښاریانو د 

 .منلو لپاره یې معلومات وړاندې کړل

ډاکرت فاریايب، امریکا ته د لوړو زده کړو 
وزیر سفر ګټور وباله او د اقتصاد وزارت 
د مسوولیتونو اوصالحیتونو په حدود کې 
یې په دې برخه کې د همکاریو د 

  .چمتوايل په اړه ډاډ ورکړ
د اقتصاد وزیرې د نړۍ هېوادونو ته د 
صنعتي تولیداتو د پېژندنې لپاره د 
سواګرو ونډه اړینه وبلله او د قېمتي تېږو 
په برخه کې پانګونه یې افغانانو ته د کار 
د زمینې د برابرولو او د بېوزلۍ په کمولو 

او د بوختیا د رامنځته کولو لپاره د سرت 
 .ګام په توګه یاد کړ

په دې ناسته کې، ګډون د کوونکي له 
بحثونو وروسته؛ له افغانستانه بهر ته له 
افغان سوداګرو او پانګوالو رسه د 
همکارۍ او همغږۍ پر میکانیزم او د 
هېواد قېمتي تېږو د پروسس فن او د 
تجاربو د لېږد د تګالرو او په دې برخه 
کې د مارکېټنګ په اړه بحث وشو او 

 .الزم تصامیم ونیول شول

 موسسهغیردولتیداخلیوخارجیازسویکمیسیونعالیارزیابی44تاییداسناد

 داقتصادوزیرېډاکرتکریمهحامدفاریايبنندلوړوزدهکړووزیرعباسبصیررسهوکتل



ی پسین وزارت اقتصاد دریک هفته  

 کمیټېغونډهجوړهشوهپهبادغیسکېدپراختیایي
 

 ۰۲غربګولی//۰۰۲۲
د مقام د اقتصادي او ټولنیزو  (PDC) کمیټې غونډه اقتصاد وزارت: په بادغیس والیت کې د پراختیایي -افغانستان

شیرزاد په مرشۍ او د اقتصاد ریاست په سکرتریت او د دولتي ادارو د رییسانو په ګډون د   چارو مرستیالې زرغونې
 .والیت د کنفرانسونو په تاالر کې جوړه شوه

د سولې  .پروژو په اړوندو موضوعاتو بحث وشو کمیټې د ارزښت په اړه او د پراختیایي په دې غونډه کې د پراختیایي
مېنه د جوړولو لپاره  او کرونا وروسته د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره د طرحې په جوړولو، په والیت کې د صنعتي

د سیمې د ټاکل، د سکتوري کمیټې د میاشتنۍ غونډې د جوړولو څرنګوالی، د اوسیدونکو له لوري د وړاندې شويو 
ونه، د  کمري ولسوالیو کې د دوو بابو ښوونځیو د جوړولو د چارو د ځنډ المل پروژې په قادس او آب پراختیایي

غونډې د خپرولو د ارزښت پوهاوی او په ځانګري ډول د خوړو خوندیتوب د ارزښت په اړه خربې وشوې او الزمې 
 .پرېکړې ونیول شوې

0 

 ۰۰۱۱جوزا_  21پنجشنبه، 
ی انکشافی  ی کمیته وزارت اقتصاد_ افغانستان:جلسه

به ریاست رشیده شهیدی والی دایکندی با  PDC /والیتی
گان  اشرتاک معاون اجتامعی و اقتصادی والیت، مناینده

شورای والیتی و روئسای ادارات سکتوری در سالن 
 .های مقام والیت تدویر یافت کنفرانس

والی دایکندی در این جلسه، بر هامهنگی بیشرت میان 
های قراردادی جهت تطبیق بهرت  ادارات دولتی و رشکت

 .های انکشافی تاکید کرد پروژه
ی  رئیس اقتصاد دایکندی در این جلسه ضمن ارایه

ی قبلی در رابطه  گزارش پیرشفت در تطبیق هدایات جلسه
های  های در حال تطبیق و پروژه با پیرشفت کار پروژه

 .تحت تدارکات معلومات ارایه کرد
ی رییس اقتصاد والیت دایکندی، درحال حارض  به گفته

هایی که در  عده از پروژه پروژه تحت کار است و آن ۱۰
سال قبل نیمه متام مانده بودند، کارشان ختم و تعدادی 

 .نیز تحت تدارکات قرار دارند
های  در ادامه مطابق به آجندا روی مشکالت پروژه

های مختلف، بحث و  ها و ولسوالی انکشافی در بخش
تبادل نظر شد و رؤسای سکتوری نظریات و پیشنهادات 

های انکشافی  شان را غرض حل مشکالت فراروی پروژه 
ها در جلسه مطرح  چنان ترسیع روند تطبیق پروژه و هم
 .کردند

  

   اخباروالیتی 

یشونکریولسوالیرسکانویوالیتکرندریکبابمکتبلیسهدرقریه
 میلیوندالریکشورهندساختهشد 111هایچارچوبکمک
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ی  ی شونکری ولسوالی رسکانوی والیت کرن که هزینه وزارت اقتصاد_ افغانستان: یک باب مکتب لیسه در قریه
 .برداری سپرده شد میلیون دالری کشور هند متویل شده است به بهره 811های  ساخت آن از کمک

 .افغانی هزینه برداشته است 88829811صنف درسی است و اعامر آن  81این مکتب دارای 
ساخت این مکتب در قسمت تعلیم و تربیت فرزندان باشندگان این محل، سهولت ایجاد کرده است و باشندگان این 

 .قریه از ساخت مکتب خوشنود هستند
ی  ( پروژه88به تعداد ) (SDP/HICDP) اجتامعی  های انکشافی با تأثیرات بلند  دولت هند در چارچوب پروژه

مرت دیوار محافظتی، اعامر یک باب مرکز آموزشی زراعتی،  851باب مکتب، اعامر  7انکشافی را که شامل ساخت 
ها  الدین و اعامر یک باب مرکز آموزشی برای خانم رسانی، اعامر دیوار استنادی پوهنتون سید جامل اعامر رسبند آب

 .دالر امریکایی حامیت مالی منوده است (2685291)ی  سال گذشته به هزینه باشند، در والیت کرن طی می
 

 دروالیتدایکندیتدویریافت PDC / یانکشافیوالیتییکمیتهجلسه
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 جلسههامهنگیاداراتسکتوریباموسساتغیردولتیدروالیتلغامندایرشد
   8411جوزا  82چهارشنبه،

ندگان موسسات غیردولتی فعال ی هامهنگی میان ادارات سکتوری و موسسات غیردولتی در والیت لغامن، با حضور مسووالن ادارات سکتوری و منای وزارت اقتصاد_افغانستان: جلسه
 .های ریاست اقتصاد دایر شد در این والیت، در تاالر کنفرانس

 .در این والیت تاکید منود های اخیر گیری از مترضرین جنگ در آغاز این جلسه، انجنیر شفیق الله احساس، ضمن ارائه آجندا بر هامهنگی بیشرت ادارات و موسسات برای دست
ی موثر ساخنت فعالیت موسسات ها های فراراه فعالیت موسسات و راه های تقویت هامهنگی میان موسسات و ادارات، چالش گی فعالیت موسسات، راه در جلسه مذکور پیرامون چگونه

 .نظر صورت گرفت در والیت لغامن بحث و تبادل
دهی شفاف از  سات و حسابموساز سوی هم در این جلسه، بر رضورت پرداخت مالیه، کرایه دفاتر و معاشات کارمندان از سوی موسسات به وقت معین، اخذ جواز کار کارمندان 

 .موسسات از سوی آنان نیز تاکید شد  فعالیت
 .گان ارائه منودند های خویش را طی پرزینتیشن به اشرتاک کننده گان برخی موسسات فعال در والیت لغامن، گزارش فعالیت در کنار این مناینده

ملیونهافغانیو۶۰۵ملیارده۰۰مالیکالوالیتیپرمختیایيپالند۰۰۲۰ننګرهاروالیتلپارهد
 .پهارزښتتائیدشو

 نېټه ۰۱ملریز کال د غربګويل د میاشتې  ۰۰۱۱
د اقتصاد وزارت_ افغانستان: دننګرهار والیت پرمختیایي کمیټی غونډه چی د والیت مقام ټولنیزو چارو مرستیالې اغلی حبیبه کاکړ قاضی 
زاده په مرشۍ او اقتصاد ریاست په سکرتریت او د اړونده سکتوری ادارو، د ملګرو ملتونو ادارو او غیردولتی مؤسسو په ګډون کړی دایره 

والیتی پرمختیايئ پالن د ګډونوالو لخوا د تائيد وړ وګرځیدو. یاد )  ۰۰۱۰شوی وه، د نورو موضوعاتو تر څنګ د راتلونکی مالی کال )
ز پرمختیايئ پالن کی د مختلفو سکتورونو اړوند چی روغتیا، پوهنه، لوړی زده کړی، اطالعات او کلتور، کرنه، زیربنا او طبعی زیرمی، ټولنی

پرمختیايئ پروژی پشنهادی شویدی. د والیت مقام د هدایت رسه سم د راتلونکی  ۴۱۰خوندیتوب او اقتصادی پرمختګ پکی شامل دی 
ی کال په پالن کی د ولسونو غوښتنو او لومړیتوبونو او انډولیز پرمختګ اصل په پام کی نیولو تر څنګ لری پرتو او په وروستیو کی تر امنیت

پوښښ الندی راغلو سیمو ته ځانګړی پاملرنه شویده. پشنهادي پروژی د تخنیکی کمیټی لخوا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو له پلوه په کامل 
 .دقت تحلیل شویدی

مالی کال منظور شوو  ۰۰۱۱له مخی د  PMRS د اجنډا له مخی د ننګرهار اقتصاد ریاست لخوا د والیتی څارنی او راپور ورکونی سیستم
ملیارده  ۱پروژو او بودیجی د مرصف په اړه پریزنټیشن وړاندی شو. د یاد راپور له مخی سږ کال ننګرهار لپاره په مختلفو سکتورونو کی د 

یی د تطبیق په حال  ۵۴تکمیل شوی او  ۱بیالبیلی پرمختیائی پروژی منظور شویدی چی تر دی دمه یی  ۰۱۱ملیونه افغانیو په ارزښت  ۱۷۱
 .سلنه په مرصف رسیدلی ده ۰۱کی دی، ځینی یی د تدارکاتی پروسی الندی دی. د منظور شوی بودیجی څخه تر دا مهاله 

ورپسی د اسالمی ریلیف نړیوالی مؤسسی استازی د کرنی او حرفوی زده کړو په برخه کی د نوی پیلیدونکی پروژو په هکله لنډو معلومات 
ملیون ډالرو په ارزښت به د یادی پروژی څخه په کوټ او کوزکونړ ولسوالیو کی پرمختیائی چاری تررسه  ۰.۱رشیک کړل چی په وینا یی د 

  .کړی
د غونډی په پای کی د والیت مرستیالی په پرمختیايئ چارو کی په موثری همغږۍ او همداراز د پروژو د کیفیت د ښه والی په موخه په 

 .دوامداره څارنی ټینګار وکړ

نهایی (PDC( یپکتیاازطریقکمیته( ۰۰۲۰پالنانکشافیوالیتی)
 شد
 

 ۰۰۱۱جوزا  ۱۱پکتیا،
وزارت اقتصاد_افغانستان: جلسه انکشافی والیتی، تحت ریاست عبدالولی سهی معاون مقام والیت 
پکتیا، با اشرتاک مسئوالن واحدهای دومی و موسسات مقیم پکتیا، در تاالر جلسات مقام والیت 

 .دایر شد
ی انکشافی، بعد از ارائه،  پروژه)  ۷۱با داشنت ) ( (۰۰۱۰) در این جلسه، پالن انکشافی والیتی سال

 .ی انکشافی قرار گرفت مورد تصویب کمیته
های شامل بودجه سال مالی ) در ادامه، عبدالباری احمدزی مستوفی این والیت، پرزنتیشن پروژه

 .را ارائه کرد) ۰۰۱۰
 .اند های خویش ربط مکلف به تعقیب پروژه های ذی رییس جلسه عنوان کرد که مسئوالن اداره

در پایان جلسه، الیحه وظایف بورد نظارتی والیتی نهایی و موضوع عدم پرداخت اقساط از طریق 
 .موضوع دیگر، مورد بحث قرار گرفته و تصامیم الزم اتخاذ شد) ۱وزارت شهرسازی، با )


