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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 1

 پیشگفتار
دیموفقگردش،یوتالشفراوانکارمندانخویمرستاستکهوزارتاقتصادباسعیجا

منودهوبهلیکشورتکمتیوال34یرابرایاجتامعیانکشافاقتصادیتیواللیتاپروفا
،سکتوریدولتری،موسساتغی،اداراتمرکزیتیوالنیولمسز،یدسرتسهموطنانعز

هایخصوص سازمان ی، متومتحدملل جوامع فعاللیو ویاقتصادیهاتیکننده
قراردهد.یانکشاف

چگونگیروشرتیبلیپروفانیا و عامه اجتامعیاقتصادتیوضعیرفاه قدامتیو ،
ها،یخیتار زیانکشافیسکتور تخصربنای، و والصیها هر مصارفبودجه کلدورمناتیو در و منوده یمترکز

ازقبتیوالیواجتامعیاقتصاد راهرشدو،یواجتامعیاقتصادیهاتیظرفلیمتذکرهرا چالشهاومعضالتفرا
تحتیاقتصادیوسعادمتندشیدرجهتآسایاقتصادتیموجودجهتبهبودوضعیفرصتها،یانکشافاقتصاد

قراردادهاست.یابیمطالعهوارز
،یجمعآوریمدرنبرایهاوهیراموظفمنودتاازشیمسلکمیتکیل،یپروفانیابیوترتهیاقتصاد،جهتتهوزارت
رامطابقلیشده،استفادهمنودهوپروفانییتعیارهایمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیابیوارزلیتحل
،یبودجویشوندهگانبخصوصنهادهادیتامستفدینامیمککملیپروفانی.اندیمنابیترتنیمعیزمانادیعبهم

منودهومیتنظاتیوالیواجتامعیاقتصادیهاتیهاواولویازمندیرابراساسنشیخویانکشافیروندپالنگذار
فاهبهبودرنهیتازمدیهامهنگمنایتیوالیهاتیهاواولویازمندیرامطابقبهنیجامعهجهانیمالیمساعدتها

ات،یاقتصادوالیهااستیرغیدریبیهایقسمتجاداردتاازهمکارنی.دراندیمساعدمنااتیعامهرادرسطحوال
استیرلیپروفانیابیوترتهیکهدرتهیبودجویوواحدهایاداراتسکتورریوسایاملللنیبیانکشافیرشکا
.میمنایقدردانامنهیصمند،ووزارتاقتصادراکمکمنودهااتیاقتصادوالیها
متذکرهممدواقعگردد.تیدروالیاقتصادتیوبهبودوضعیریگمیدرجهتتصملیپروفانیانکه،یادیامبه
 

 مستور یمصطف دوکتور
 اقتصاد ریوز

  



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 2

 سپاسگزاری
درشیخویهمکارانمسلکریناپذیخستگیباهمکارگریشاهددستاورددمرستدارمکهامروز

ویانکشافاقتصادیدرراستایسندجامعمعلوماتکیکهیتیواللیپروفاباشم،یوزارتاقتصادم
همکارباشد،یمیاجتامع مسلکیکیتخنمیتیبدون ریو و مرکز در اقتصادیهااستیاعم

نبود.ریامکانپذاتیدرسطحوالیدومیواحدهاریوساات،یوال

فرصتممن از استفاده هرخواهمیبا تحتمدکیاز همکارانم ویعموماستیرتیریاز طرح
تشکردیتوح ازرم،یمنایوزارتاقتصاد یکیتخنمیت،یاقتصادیسیپالیعموماستیهمچنان
یدولتریموسساتغری)اسال(وسایاداراتمحلتیمانپروژهابتکارتقویانکشافیکاریرشکا

مرکزامتنانی.همچننيميخواهمازروئساسکتورمیمنایهمکارانمانقراردادهاندابرازقدرداناریرادراختعلوماتکهارقاموم
اند.دهیرسانیاریمارایکیمذکورهمکارانتخنلیفامسودهپرویبهمنظورغنامندیجلساتمشورهدهریکهدرپروسهتدومیمنا

محرتمعبدالرحمند،یطرحوتوحیعمومسیرجیبهسیرویناپذيرمحرتممیخستهگیشهاهاوتالیبهصورتويژهازهمکار
محرتمپروژهنیبغالنومشاورتیاقتصادوالسی"رئی"صافانیمحرتممحمدعتیوالیاقتصادیهاتیآمرانسجامفعالنیکم

.میمنایکهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریاداراتمحلتیابتکارتقو

وضعباتوجه چالشهایفعلتیبه و فراراهیکشور وضعتیتقویموجود، بهبود اجتامعیاقتصادتیو بخصوصیو کشور در
یواقتصادیانکشافیبرنامههاتیجهتتقوکجایتاباهماستازیومتعهدانهومشرتکامننشرتیبی،هنوزهمتالشهااتیوال

.مییکارمنا

پدهیگردبیسنددرهشتفصلترتنیا ظرفتیوالیمعرفرامونیکهشاملمعلومات ،یشتیمعتیوضع،یاقتصادیهاتی،
یهاتی)هشتگانه(،ظرفیسکتوریهاتهیطبقساختارکمت،یوالیانکشافتی،وضعتیوالیوفرهنگیاجتامعیساختارها

وال سطح در بیگذارهیرسماتیوضعت،یموجود ، طیانکشافودجهها آن مرصف معلوماتنیچندیو ، گذشته سال
منابعوپوتانشیردولتیموسساتغیهاتیفعالیدرموردچگونگ ت،یاولویدارایملی،خالصهبرنامههاتیوالیاقتصادلی،
اقتصادیشاخصها اجتامعیعمده ملنیبراساسآخرتیوالیو اداره اهدافانهیاحصائیآمار معلوماتو داریپاکشافو

افغانستانموردبحثقرارگرفتهاست.

دهیگردبیترتیویواحصایباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادنینخستیبرایتیواللیبهتذکراستپروفاقابل
ویاقتصادتیشانرابادرنظرداشتموثریانکشافیسازراکمکخواههدمنودتابرنامههایسیپالنگذاروپالیاستکهنهادها

نظرداشتوضعیشافانکیسکتورهاکیبهتفکیاجتامع در بررسلیوطهتحلمربتیوالیایجغرافتیبا اندیمنایو عالوتاً نی.
کمکزینریپذبیآسشرتیمناطقبیبهرتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبراصیوتخصیبندتیسندبادرنظرداشتاولو

.دیمنایمیاریو

زحامتهرگریدکباریریاخدر تاکم،یمنایمیسپاسگزارکیاز بادرنظرداشتاهمیمدیو تا معلوماتتیورزم فوقیسند
دورهیسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعمرتبطبرایومجددسازی،درغنامنددیمنایزی(امورمحولهرابرنامهریتیواللی)پروفا
رادرنظرداشتهیرالزمورضویمسولهامهنگینهادهاریمشارکتباسایدرراستاقیتشویوبرادیدوسالهتالشورزیها

باشند.

 
 یمیرح لیاسامع محمد

 وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 3

 پیام والی 
منتخب یکدولت ایجاد شاهد تا گردانید مساعد را فرصت که گزارهستیم شکر را منان خداوند

جنگ دهه چند از بعد افغانستان ملت که مستقلبااشرتاکپررنگملتعزیزخودباشیم،وخوشحامل
سوز خامنان و ویرانگر  اینک های جهت رادر موثر  سیاسی، توسعه امنیت، تامین گامهاي

 مشی خط ترسیم و تعمیم اداري، فساد با مبارزه برش، حقوق قانون،تامین حاکمیت اقتصادي،تطبیق
های در زنان حضور از حامیت و تقویت سیاسی،  بزرگ گیریهاي تصمیم و داري حکومت عرصه
کشورهاي تجاري راههاي و خطوط اتصال کشوري، تجارتیبا احداثدهلیزهایجدید  جهان، ،
 و ترقی و رشد امنیتی، اقتصادي، خودکفایی جهانی، عرصه در فعال دیپلوماسی و رنگ پر حضور

.است دمیده افغانها تک تک قلب در روشن فرداي امید روزنه .برمیدارند تاریخی؛ انزواي از کشورمان شدن بیرون

والیتبغالندرزمرهوالیاتافغانستانیکیازوالیتهایزراعتیوصنعتیبودهکهدرشاملرشقکشورقراردارد،نقطهاتصال
همچناناینوالیتکهدرمسیرشاهراهشاملقرارداردمیتواندنقطهوصلبین والیاتشاملوشاملرشقبهمرکزکشورمیباشد؛

یانهبامرکزافغانستانوآسیایجنوبیباشد.بااینوجوداینوالیتطیسالهایگذشتهانکشافچندانیچندینکشورآسیایم
ننمودهاستکهبامشکالتچوننداشنتمیدانهوایی،رسکهایمعیاریواسفلتشده،فرصتهایکاریبرایجوانان،امنیت

اشد.ملتبزرگبغالنعالقهمندتطبیقدموکراسی،تامینحقوقکاملورستارسی،بندهایآبگردانوشبکهبرقآبیمواجهمیب
برش،امنیترستارسی،انکشافمتوازنوعدالتاجتامعیمیباشند.میزانباالیاشرتاکآنهادرپروسههایمتثیلدموکراسیو

بهتطبیقدموکراسیورشدوانکشاف اقتصادیواجتامعیمیباشد.مردمساالری)انتخابات(نشاندهندهعالقهواشتیاقآنها
همچناناشرتاکفعالجواناناینوالیتدرصفوفنیروهایامینتیکشورومقاومتدربرابردشمنانصلحوانکشافنسبتبه

سایروالیاتکشوربیشرتبودهکهخودمنایانگرعالقهمندیبهصلح،امنیتوانکشافمیباشد.

بهحیثبانکمعلوماتیازچگونگیوضعیتوالیتمیتوانددرطرحو و بوده والیت این یکنون وضعیت کننده تبین والیتی پروفایل
تدوینبرنامههاوپالنهایاسرتاتژیکوانکشافیموثرقرارگرفتهومورداستفادهقرارگیرد.اینسندازجملهاسنادمهمدرسطح

ابعاداعمازاقتصادی،انکشافیواجتامعیمیباشد.اینسندمهموالیتیوالیتبودهکهبیانگرچگونگیوضعیتوالیتدرهمه
ترتیب تقویتاداراتمحلی)اسال( ابتکار اداراتدولتیوکارمندانبرنامه تخنیکیتوسطتیممسلکیمتشکلاز بشکلفنیو

وزارت از سپاس ابرازشدهاست.یتوولسوالیهاجمعآوریگردیدهاستکهمعلوماتدرجشدهدرآنبصورتدقیقازسطحوال
رابرداشتهاست.همچنانجا اول محرتماقتصادبخصوصریاستعمومیطرحوتوحیدکهدرتهیهوتدوینپروفایلوالیتیگام

 ازادارات تا ودارد محرتم سکتورهای بویژه دومی تربیه،ششواحدهای و تعلیم سکتور طبیعی، منابع و زیربنا )سکتور گانه
ابرازسکتورص انکشافسکتورخصوصی( و سکتوراقتصاد و مصونیتاجتامعی سکتور انکشافدهات، زراعتو سکتور ، حت،

سپاسوامتنانمنایمکهدرتهیهاینسندشبانهروزیتالشکردندوپروفایلوالیتیوالیتبغالنراترتیبوتدوینمنودهاند.
تیمتخنیکیبرنا میدانمیکتشکریخاصاز الزم تقویتاداراتمحلی)اسال( ابتکار ترتیبوUSAID/ISLAمه در منایمکه

تنظیمپروفایلوالیتیبامقاموالیتواداراتدومیدرسطحوالیتازهیچنوعهمکاریورهنامییتخیکیدریغنورزیدهوشبانه
.روزیدرتهیهاینسندمهمحکومتمحلیبغالنراکمکویاریرسانیدند

 
 میبس دیاحمد فر

 والی بغالن
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 خالصه
مدیریتیيهاروشباهرالقوابایدمنابعبازيآنهمگانیسااريوپایدايستکهبرایجیرسهتدوپرانکشافاساسأ

راسهمدیریتوندموثریتپراساسیترینعنصریکهمیتود.اکرللفعلمبداجتماعیباياهنیتهازيذبسیجساو
تفادهازمنابعوامکاناتاستکهطرحوترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاسیشبخشدهماناافزا

.سازدمیزمینهتحققاهدافانکشافیوپایداریآنرامیرس
برنامهریزیدرمتامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاع

زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنووقتومنابعجلوگیریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.
ثابتتحلیلواضحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیجامعهموردنظرممکننبوده

وبرنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعواتالفمنابعمیگردد.
بههدفتعینیکمبنایواقعیومنبعمعلوماتیدرسطحکشوروایجادبدینلحاظوزارتاقتصاد اینپروفایلرا

سهولتوزمینهبهرتیدسرتسیبهمعلوماتدقیقراجعبهوضعیتموجودوالیاتبرایپالسیسازان،پالنگذاران،
گانتوسطکمیتهتخنیکیپژوهشگران،اداراتدولتی،موسساتغیردولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسنده

مشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیتیخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیردولتی،جوانان،اساتید
دانشگاهها،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوینودراختیار

مردمافغانستانقرارمیدهد.
کمکمیکندتابرنامههایانکشافیشانراطرحوترتیبوموثریتراروفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیسازپ

وضعیت نظرداشت در با انکشافی سکتورهای تفکیک به را خویش اجتامعی و اقتصادی انکشاف های فعالیت
بادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعواینسندجغرافیایوالیتمربوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتاً

کمکویاریمیمناید.نیزامکاناتجهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیر
ظرفیتهایاقتصادی،وسپسبهمعرفیاینوالیتابتداءاینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآن

فیاشارهشدهاست.درفصلدوموضعیتانکشاوفرهنگیوالیتمذکورهایاجتامعیمعیشتی،ساختاروضعیت
هایسکتورطبقوالیت، کمیته صحتوساختار منابعطبیعی، و زیربنا انکشافدهات، هایزراعتو ی)سکتور

اقتصادوانکشافسکتورخصوصی، اداره درظرفیتهایموجودمعارفوفرهنگومصئونیتاجتامعی(،تغذی،
انکشافیومرصفآنطیسطح بودجه فصلسوم در است. تحلیلگردیده ... گذاریها وضعیترسمایه والیت،

چندینسالگذشتهبهبحثگرفتهشدهاست.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصل
دروتخصیصدادهشدهچهارمجایدادهشدهاست.فصلپنجمبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیت

مدهاقتصادیوشاخصهایع،،ترشیحخالصهبرنامههایملیدارایاولویتهشتمباالرتتیبفصلششم،هفتمو
براساسآخرینآمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانموردبحثقراراجتامعیوالیت

گرفتهاست.
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 شیوه تدوین
بااتوالیتیبراساسیکروشنظاممندوتحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتدربارهوضعیتموجودوالیپروفایل

صلحوانکشافافغانستان،ملیچارچوب،درنظرداشتاهدافوشاخصهایاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان
.گردیدهاستتهیهواهدافانکشافپایدارافغانستانملیدارایاولویتبرنامههای

برایتدوینپروفایلهانخسترهنمودچگونگیجمعآوریارقاموتدوینپروفایلهاازجانبتیمتخنیکیریاست
وعمومیطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآمار
الیات روشنایآنپروفایلهایو در ازسطحوالیتجمعآوریو بهشاخصهایتعینشده توجه ارقامموجودبا
اداراتسکتوریمقیموالیاتمعلوماتوداده تدوینیابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیبا

تحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونریاستاحصائیهوهایموردنیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختلف
معلوماتوسایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغیردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمدنیو

سایرمراجعمعتربجمعاوریمنودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.
ارقامودادههاازروشکارگروپیومصاحبهباجوانبذیدخلواهلخربهنیزاستفادهبهعملعالوتادرجمعآوری

آمدهاست.بههمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخذمعتربملیوبیناملللینظیررسویوضعیتزندگی
پروفایلوالیتیوزار دارایاولویتملی، برنامه خالصه افغانستان، بودجهمردم مسایلمالیو به رابطه در تمالیه

والیات،طرحهایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچوبملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیده
استفادهبهینهصورتگرفتهاست. شاخصهایاقتصادیواجتامعیواهدافانکشافپایدارافغانستان

 نهایتاینسندتوسطتیم ازدر بعد گردیده مطالعه و توحیدبصورتدقیقمرور تخنیکیریاستعمومیطرحو
باشاخصومعیارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاست.این مقایسهفصولوآماروارقاممندرجسندهذا

 ساخته بصورتدرستمهیا را تحلیلوضعیتموجود اساسواقعبینانه، و یکمبنا مثابه به پالنگذاریسند روند
انکشافیوالیترانیزتسهیلمیبخشد.بههمینترتیباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافیراتشویقمنوده

نقشموثررادرراستایبهبودرسمایهگذاریوتوسعهایپایدارایفاخواهدکرد.
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 سنداین معرفی 
 به اینک ،والیتبامرکزکشورمیباشد9مسیرشاهراهمتصلکنندهشاملرشقبودهکه والیاتجمله از بغالن والیت

اقتصاد همکاري تا تصمیم )اسال( تقویتاداراتمحلی ابتکاربرنامه تخنیکی حامیت و وزارتمحرتم اند گرفته
 که را سندي بناً.بهشکلبانکمعلوماتیتهیهوترتیبمنایندجامعطییکسندوضعیتاینوالیترادرمتامابعاد

والیت این فعلی اوضاع مبین که هبغالنبودیتوال(بانکمعلوماتی) والیتی پروفایل نام تحت مینامید مطالعه شام
 .میباشد

 پایدار انکشاف اهداف قالب در را والیت فعلی وضعیت مهم سند  Afghanistan)افغانستان–این
SustainableDevelopment Goals(A-SDGs)(چارچوبصلحوانکشافملی ،)Afghanistan National Peace 
and Development Framework (ANPDF)(وبرنامههایملیدارایاولویت)National Priority Programs 

(NPPs).تهیهوتدوینگردیدهاست)
 مختلف منابع و مراجع از معلومات آوري باجمع که میباشدپالنهاوبرنامههایانکشافی تدوین اساس والیتی پروفایل
 نهادهاي و خصوصی سکتور دولتی، ادارات سطح در پراگنده معلومات سایر و یکوالیت سطح در معترب و تحقیقی
است والیات جمله از بغالن والیت.است شده توحید سندواحد یک شکل به و ؛آمده بدست والیت این مدنی جامعه

 به توسعه و انکشاف در دیگر والیات همپاي است نتوانسته و است کهطیسالهایگذشتهانکشافچندانینکرده
انکشافاقتصادیواجتامعیپیرشفتبرش، حقوق و قانون حاکمیت حکومتداري؛اماباآنهمدربخشهای برود، پیش

به چنین داشنت با والیت این .هایداشتهاست وضعیتیازجملهوالیاتاستکهتوانستهپروفایلوالیتیخودرا
 یک موجودیت عدم و آن پراگندگی به توجه با والیت یک در معلومات گردآوري .منایدشکلجامعترتیبوتکمیل

تهیهوترتیبپروفایلوالیتیدر روند در اساسی معضالت از یکی معلومات نگهداري و جمعآوري براي دقیق ممیکانیز
سکتور)سکتورششسطحوالیتمیباشد.باآنهمتیمکاریتهیهوترتیبپروفایلوالیتیکهمتشکلازمنایندههای

 ، سکتورصحت، تربیه، و تعلیم سکتور طبیعی، منابع و مصونیتزیربنا سکتور دهات، انکشاف و زراعت سکتور
تحتمدیریتریاستاقتصادبههمکاریتخنیکیتیموالیتی اجتامعیوسکتوراقتصادوانکشافسکتورخصوصی(

( محلی ادارا تقویت ابتکار تاUSAID/ISLAبرنامه والیت سطح از ابعاد همه در را معلومات تا گردیدند موفق )
 داشت درنظر با .مناینددرجاینسند تحلیل و تجزیه بعداز و آوري جمع معیاري و دقیق منظم،ولسوالیهایبهشکل

 تیم رکا پشت با که بود، مواجه خود خاص مشکالت با نیز بغالنوالیت سطح در معلومات گردآوري موجوده، مشکالت
.استآوریگردیدهبشکلمنسجمگردتحلیلوتجزیه بعدازو آوري جمع معلومات این کاریپروفایلوالیتی

  :اهداف
 Afghanistan Sustainable Developmentارائهخطوطشاخصوالیتدرقالباهدافانکشافپایدارافغانستان)

Goals( ملی وانکشاف صلح چارچوب ،)Afghanistan National Peace and Development Framework 
(ANPDF)(وبرنامههایملیدارایاولویت)National Priority Programs (NPPs)جامع(وارائهمعلوماتالزمو 

سطحوطرحبرنامههایانکشافیدر پالنگذاري پروسه ابتدائی مراحل براي والیتبغالنعمومی وضعیت تحلیل از
والیت.
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 :مشخصات
 انکشافی اهدافچون املللی بین و ملی هاي سند واهداف به مربوط معلومات شامل ،یوالیتبغالنوالیت پروفایل

 قابلیت که بوده آن هاي شاخص و اولویت داراي ملی هاي برنامه ،چارچوبصلحوانکشافملی ،پایدارافغانستان
.میباشد راداراتخنیکی و مالی منابعبرشي، هاي محدودیت داشت نظر در با محلی سطح در تطبیق

  :معلومات آوري جمع اي شیوه
متشکلازمنایندهگانسکتورهایششگانه که والیتی پروفایل کاریتهیهوترتیبتیم اعضاي براي ورکشاپ تدویر

 بودهمیباشد.درسطحوالیتبغالن
 پروفایلوالیتیوازطریقآنهابهمتاماداراتدرسطحوالیت.کاریتهیهتوزیعپرسشنامهبهاعضایتیم -1
جمعبهمنظورینشستوجلساتمتعددبااداراتدومی،دفاترهمکارملیوبیناملللیونهادهایمردم -2

 آوریمعلوماتوارقامدررابطهبهوالیتبخاطرپروفایلوالیتی.
و -3 اداراتغرضتصحیح به آن دوباره ارجاع و توسطسکتورها آوریشده جمع بندیارقام جمع تحلیلو

 تکمیل.
 استفادهازمنابعانرتنیتی،چاپی،روزنامهها،مجالت،آثارونوشتههادررابطهبهوالیتبغالن. -4
همنظورتفادهازنظریاتومعلوماتافرادنخبهوپرمعلوماتکهدرموردبغالنمعلوماتکافیداشتهاندباس -5

 استفادهدرپروفایلوالیتی.
مراحلتحلیلوتوحیدمعلوماتجمعآوریشده: -6
7-  و دومی ادارات توسط مقدماتی معلومات آوری جمع از بعد غیردولتی بغالننهادهای والیت سطح در

معلوماتمتذکرهتوسطاداراتسکتوریموردتحلیلوبررسیقرارگرفتوغرضتصحیحبهاداراتونهادهای
 مربوطارجاعگردید.

معلوماتتوحیدشدهتوسطسکتورهایششگانهدرجلسهکمیتهکاریتهیهوترتیبپروفایلوالیتیمورد -8
غور

 .هاستوبررسیقرارگرفتهوتغییراتالزمآوردهشد -9
 فرستادهشد.ونظرخواهیبعدازآوردنتغییراتالزممعلوماتباروسایاداراتغرضمرور -10
پروفایلدرجمعلوماتجمعآوریشده،بعدازاضافهمنودنتغییراتپیشنهادشدهتوسطمسولینادارات -11

 والیتیگردید.
حلیلوبررسینهاییبهکمیتهوبعدازجمعبندیمعلوماتازمتامادارات،معلوماتجمعآوریشدهغرضت -12

تهیهوترتیبپروفایلوالیتیپیشکشگردید.وکمیتهمتذکرهمعلوماتجمعآوریشدهرابرایبارآخرمرور
 منودهتاییدکردند.

کمیته -13 جلسه خواهیبه  بندیغرضنظر جمع تحلیلو از کاریبعد توسطکمیته شده تهیه اینسند
پیشکشگردید،وبعدازتاییدکمیتهمتذکرهچاپوبهدسرتساداراتدولتیوغیر(PDCانکشافوالیتی)

 دولتیقراردادهشد.
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 ل اولفص
 والیترشح فزیکی  /معرفی 

میباشد،ازنظردرجهیکیازوالیاتمهمصنعتیوزراعتیوبغالندرقسمتشاملرشقافغانستانواقعشدهاست
۵۸دقیقهعرضالبلدشاملیو۳۱درجهو۲۹ازحیثموقیعتجغرافیاییدرقرارداشتهودرجهدومدرردیفبندی
کیلومرتیکابلودرامتدادشاهراه۲۳۰بغالندرحدود.والیتدقیقهطولالبلدشاملیواقعشدهاست۴۸درجهو
لوشاملرشقرابهمرکز(والیاتشاملکهشام۹بحیثنقطهوصل)اینوالیتاست،شدهواقعرشیفمزار–کابل

میباشد.وصلمیکند
یهدرئاساسبرآوردنفوسکشورکهدرکتابادارهمرکزیاحصارکیلومرتمساحتوب۱۸۲۵۵،۲باداشنتوالیتبغالن

پشتون،شکهمیرسدنفر۹۴۳۳۹۴نفوساینوالیتبود؛چاپگردیده۱۳۹۶سال تاجک، مختلف) املاقوام
تاجکقومیتنفوساینوالیتراامااکرث؛ایامق،ازبک،شیعه،اسامعیله،قزاق،پشهیی،گجروغیره(میباشد

اینوالیتدرسالگرمودرخزانوزمستانرسداست.درتابستانکهوالیتبغالناقلیمخوبداشته.تشکیلمیدهد
بهشهرپلخمریانتقال۱۳۶۷ودرسال،آبادوالیتکندزبهمرکزشهرجدیدبغالنمنتقلشدهازشهرخان۱۳۳۶

شامل:بغالنجدید،میباشدکه(ولسوالی۱۴)مرکزاینوالیتشهرپلخمریودارایدرساختاراداری.یافتهاست
برفک،پلحصار،بنوانداراب،خوجهنهرین،دوشی،دهنهغوری،خوست،برکه،دهصالح،خنجان،تالهو

اینوالیتباوالیاتکندز،تخار،سمنگان،بامیانوپنچشیرهممرزمیباشد.فرنگ،وگذرگاهنور،هجران)جلگه(
که ولسوالیاشکمشتخاربوده ولسوالیخنج،درشاملبا جنوببا در وعلیآبادکندز، وولسوالیهایخانآباد

شیخعلیوالیتپروانودرجنوبغربباولسوالیشیرببامیانودروسالنگ،شینواری،سیاهگردبازارکوشتل،
رشقباولسوالیورسجوقسمتیازولسوالیمنکآبوچالوالیتتخار،درجنوبرشقباولسوالیپریانپنچشیر،در

ودرشاملغربباولسوالیهایسمنگان،ایبکغربباولسوالیکهمردبامیانوولسوالیهایرویدوآب،خرمسارباغ
 حرضتسلطانسمنگانوخلممزاررشیفهمرسحدمیباشد.

 در آینه تاریخ بغالن
 اقتصادی والیاتمهم از یکی قدیم یابغالن فعلی کنشاوالیتبغالن دوران در و بوده ازکفغانستان یکی کبیر اه

کوشانیهادرشاملهندوکشبهشامرمیرفت.اینوالیتدرزمانمهمرتینکانونهایفرهنگی،عقیدتیوهرنی
امیر سال پنجوالیتافغانستانرا1242شیرعلیخاندر جمله یکیاز شمربوطوالیتترکستانافغانیکه ه

کههشوالیاتمانندبغالن،کندزوتخاربنامقطغن1298تشکیلمیدادبود.درزمانغازیاماناللهخاندرسال
ه1316یکیازجملههفتوالیتافغانستانراتشکیلمیدادمتعلقبودکهدرمرحلهاولمرکزآنخانآبادودرسال

باآلخرهدرتقسیامتاداریبعدیدولت،والیت.شمرکزوالیتقطغنازخانآبادبهشهرکهنهبغالنانتقالدادهشد
سهوالیتدیگر)بغالن،کندزوتخار(تقسیمگردید.بناًءوالیتبغالنهشدرزمانظاهرشاهبه1343قطغندرسال

هشبهحیثیکواحداداریمستقلشناختهشد.1343بعدازتقسیامتسال
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 بغالنوجه تسمیه 
آثاروعالیمیکهازکتیبههایرسخکوتلوالیتبغالنبدستآمدهاستچنینمعلوم بهاساسسنگنبشتهها،

معبدرسخکوتلبغالنراکنشکاهرسداربزرگکوشانیانبنیادنهادهاست.میگرددکه
و تجزیه تحلیل، از است. آمده )بغالنگاه( اساس)بگلنگ(ویا اکرثسنگنبشتهایرسخکوتلبه بغالندر کلمه

لنگ(به)بگلترکیبکهازکلامتفوقازطرفمورخینوباستانشناسانبعملآمده،کلمهبغالندراصلبشک
معنیپرستشگاهخدابودهاست.ودرمجموعکلمهبغالنازدوکلمه)بغ(بهمعنیخداو)الن(بهمعنیخانهاستو

معنیمکملآنمیشود)خانهخدا(.
یداردوهمچنانابغالنکهدردورهیامپراطوریپارتهادربابلمنحیثایزدپرستشمیشدباواژهبغرابطهییریشه

لمهیلنگدارایریشهمشرتکاستبهمفهومهییلنگابهقولفوشهفرانسویبهمعنایمعبدوپرستشگاهباکواژ
محلومکان.بنابرآنبغالندراصلبگلنگوبهمعنایپرستشگاهایزدبودهکهنخستبههامنشهرواقعشدهدر

مچنانمیتوانگفتکهجزءاولکلمهبغالنباارتباطبهه یکیازوالیاتافغانستاناست.آناطالقشدهاستوامروز
بغلبهمعنایعزتوجزءدوم درزبانباخرتیکوشانیبه(نگ)اواژهبغلدربابلدرعرصپارتیان،ممکنبعلیا

بهکاربودهباشد.بایدافزودزبانیکهبهرسمالخطیونانیدرکتیبههایتاریخیرسخکوتلمفهومآتشگاهوپرستشگاه
شکلقدیمیزباندرییعنیپارتیدری)امروزپارسیدرسی(است.دونشکرفتهاستب

شواهدعمرانیعرصکوشانی و آثار کشفیاتاتفاقیاستنتاجمیشود تحقیقاتعلمیو و رویکاوشها از قرارکه
ه)غوری(و)دهنهغوری(ومنحرصبهاینمعبدوبهیکنقطهمثلرسخکوتلنبوده،بلکهدرمتامساحهوسیعیک

بغالنو)دهنهشیر(رادربرگرفتهکهدررویتپههاوغندیهادرجلگهونقاطیکهامروزتحتزراعتآمدههمهجا
دربغالندرتپهییکهرویآندرینتازهرصکوشانیهایبزرگاحساسمیشود.بصورتبارزومخفیشواهدآبادیع

درمیدانبزکشیبغالنازتپهکهبراینشسنتمتاشااست،وشده،هیکلیبدستآمدهگیها)کوتیستاره(تعمیر
بدستآمده غیره اشکالعقابو تپهرسخکوتلبهاست.کنندهگانتسطیحمیشدپارچههیکلتراشیبا از دور

(مرتو۱۷،۵۰(مرتوطول)۱،۵۵هصفهییبهبلندی)گفاصلهدوکیلومرتیبسمترشقرویزمینهایزراعتیجل
کهازهرویاینصفحهپاهاوپارچههایمجسمههامشهودگردیدهاستوگهایخشتیشدزسن(مرتا۱۴عرض)

داشتهوتاهنوزمعلومنشدهکهبهچهمنظورساختهمرتارتفاعکههیکلهایمذکورپنجرویتناسبگفتهمیتوانیم
شدهورویصفهمذکورنصبگردیدهبود.
تدیگریبهبغالنعرصکوشانیمرتدردوکیلومرتیمعبدرسخکوتلاهمیهیکلهایعظیمیلجثهبهبلندیپنج

خالصهکالماینکهاینهمهشواهدکمکمتثبیتمیکندکهکوشانشاهانقبلازاینکهازشاملهندوکشبهد.دا
بودندودراینجنوبآنفرودآیند،یکیازحوزههایتقرروادارهوفرهنگخودرادرهمینحوزهبغالنقرارداده

اواخرمرتبشواهدیبدستمیآیدکهاینمفکورهراتقویتمیکند.جهانتاریخهنوزازفصلزندهگانیکوشانیهای
مناییبزرگیاز همینحاالدور و بغالنشده پیشمتوجه دانشمندانبیشاز انظار بزرگهیچچیزیمنیداندو

ظرمیخورد.عظمتکوشانیهادرایننقطهافغانستانبن
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 حدات(س موقعیت جغرافیائی و اقلیم )با ذکر ولسوالی هاو 
زوالیتمهمصنعتیوزراعتیبودهکهدرردیفوالیاتدربغالن هدومافغانستانقرارداشتهودرشاملرشقجیکیا

درجهو58ردقیقهعرضالبلدشاملیود31وجهدر29کشورواقعاست.اینوالیتازحیثموقعیتجغرافیاییدر
قرارمزاررشیف–کیلومرتیکابلدرامتدادشاهرایکابل230دقیقهطولالبلدرشقیواقعشدهاست.بغالندر48

است مرکزگرفته با را کشور والیتشامل هشت که بوده کلیدی ووالیت والیاتشاملرشق از جزئی والیت این .
افغانستان)کابل(وصلمیسازد.

والیتبغالنازطرفشاملرشقبهوالیاتپنجشیر،تخاروکندز؛وازطرفغربباوالیاتسمنگانوبامیان؛وازطرف
لنگشاملیدرمحدودهبغالنوسالنگجنوبیدرمحدودهوالیتپروانواقعپروانهمرسحداست.ساوالیتابجنوب

کیلومرت2۳۰بودهوایندووالیتراازهمجداکردهاست.پلخمریکهمرکزوالیتبغالناستفاصلهآنازکابلبه
مرتمربعتخمین(کیلو18255،24کیلومرتمیرسد.مساحتاینوالیت)270وفاصلهشهربغالنمرکزیازکابلبه

ک عثامنیدر است. شهرستانشده )آشناییبا بنام فرنگصتابخود را211خوستو مساحتوالیتبغالن )
(کیلومرتمربعمینویسد.20364)

10995نفرجمعیتدرمرکزآنقراردارد.111195ولسوالیمیباشدکهپلخمریباداشنت14دارایاینوالیت
ولسوالی15اینوالیتدارایوجودداردوهرخانوادهبهطوراوسطمیانگینششعضودارند.والیتاینخانوادهدر

بهشمولمرکزآنمیباشندکهذیالًنامهرولسوالیتذکریافتهاست:
والیتپلخمری مرکز غوریولسوالی.2، .3،دهنه دوشیولسوالی ،4. نهرینولسوالی ،5. جدیدولسوالی ،بغالن

تالهولسوالی.11،برکهولسوالی.10،جلگهولسوالی.9،دهصالحولسوالی.8،اندرابوسوالی.7،خنجانولسوالی.6
.فرنگولسوالی.15وگذرگاهنورولسوالی.14،خوستولسوالی.13،پلحصارولسوالی.12،وبرفک

 وضعیت توپوگرافی والیت
مشخصاتعمومیاقلیمیاثرقابلمالحظهواردمیکند.ووضعپستیوبلندیبصورتمنطقویدراراضیساختامن

ضوجودعرهمهوسعتودرههایپرخموپیچطوریکهمیدانیمافغانستانتحفههندوکشاستاگرهندوکشبااین
های ساختامن که جاست همین از میشد. مبدل سوزان سحرا یک و هموار دشت یک به افغانستان منیکرد

ساختهاستوهمینکوههندوکشهایدارایشکستگیها،درههاوحیاترامساعدجیولوجیکیمانندسلسلهکو
بغالنیکوالیتاستکهمنابعخوبآبنهتنهابرایوالیتبغالناستبلکهبرایمتامکشورنیزبهحسابمیرود.

اینکوههابرفهایدایمینسبتاًکوهستانیاست.بعضیازکوههایبغالنپوشیدهازجنگلمیباشد.دربسیاریاز
وجودداردوازجهتآبهایحاصلازبرفوبارانوذخایربزرگمعدنیاینرشتهکوههاثروتطبیعیبغالنمحسوب

موقعیتوطرزقرارگرفنترشتهکوههادرآبوهوایهرمحلتاثیرزیادیدارد.مثالًدروالیتبغالنرشتهمیشوند.
قبهغربامتدادداردمانعبادهایموسومیدرآنمنطقهمیگردد.وهمچنینازنظرحملکوههایهندوکشکهازرش

تواندیونقلوراههایارتباطی،کوهستانهابرخالفدشتهاشبکهایراههایفرعیویاشاخههایازخطوطآهنرامن
فایدهنظامیآندفاعدربرابرازمهمرتینفوایدرسزمینهایکوهستانی،یدرهمهجهاتخودبپذیرد.درعینحالیک

اینوالیتنسبتاًکوهستانیوناهمواربودهوتاثیراتآندراوضاعاقلیمیپیداوارزراعتیبخوبیدرکمهاجامناست.
درسمترشقیوجنو میرسددرحالیکه بهمشاهده درقسمتهایشاملیآنزمینهایهموار بیآنمیگردد.
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دارد. سامناطقکوهستانیوجود والیتبغالنبینارتفاع 200حاتهموار حقیقت500تا در مرتواقعاستکه
محاسبهساحاتکوهستانیاینوالیترادربرمیگیردوازقسمتهایشاملیشهربغالنبهاستقامتجنوبغربالی

چناندرهمینتالهوبرفکامتدادداردکهقسمتاعظمنفوساینوالیتنیزدرهمینساحهزندهگیمینامیند.هم
ساحهفعالیتهایعمدهزارعتیصورتمیگیردکههمینرقبههایاراضیدرقسمتتربیهحیواناتواقتصادزارعتی

متامکشوررولمهموارزندهراایفامینامید.
یدهوحوزهبغالنشاملکوهها،درههاونواحیهمواربودهکهارتفاعاتبلنداشباعثبوجودآمدنآبهایجاریگرد

زراعتموثرواقعگردیدهاست.سلسهکوههایعمدهاینوالیتقرارذیلاست.وتااندازهایهمدراقلیم
کوهتالهوبرفکوشیخجالل،کوهگرداب،کوهپوزهایشان،کوهچنغر،کوهکرکر،کوهسیاهدرهکوهکوههندوکش،

 میباشد.
آبداتتاریخی

تپهصفاری،شورتپهشمرق،26آبداتتاریخیدروالیتبغالنبه تپهزارو، تپهرستم،مکانمیرسدودرجملهآنها
پلخمری شهر در تاریخی آثار این است. شامل کوتل رسخ و الالقدق سفید، مسجد زردکمر، تپه، طال شوربابا،

وقعیتدارد.آثاربدستآمدهازساحاترباتکووولسوالیهایمانندخوست،دوشی،بغالنمرکزیودهنهغوریم
رسخکوتلنشانمیدهدکهاینآثاربهزمانکنشکایکبیروکوشانیهایکوچکبرمیگردد.کوشانیها)بوداییها(

میالدیزیستداشتند.اینآثارقدامتتاریخیوالیتبغالنرادوهزارسالقبلازاسالمنشانمیدهدکه5-2درقرن
نزمانکوتلرباتکورسخکوتلمکانعبادتآتشپرستانبود.درآ

باآنکهریاستاطالعاتوفرهنگبغالنبخاطرحفظونگهداریآبداتتاریخی،کوششهایزیادیکرده،اماهنوزهم
احتاملمیرودکهاینآبداتدستخوردهباشدودرآنکاوشگریشدهباشدوطورکهدیدهمیشوددربازسازیاین

ماکنتاریخیکاریصورتنگرفتهباشد.گرچیوالیتبغالندارایآثارتاریخیغیرمکشوفهدرمرکزوشهرهایمربوطها
میباشد،اماتاکنوندرپنجمنطقهاینوالیتآثارتاریخیعمدهومهمکشفوموردمطالعهقرارگرفتهاستکهعبارت

انداز:
.معبدشمرقیاکافرقلعهپلخمری،و4کتیبهرباتکیاکافرقلعهرباتک،.3.کتیبهرسخکوتل،2.معبدچمقلعه،1
.آثارتاریخیقریهفلول.5

نفوس/جمعیتشناسی
هزارنفرتخمینزدهشدهاست.750صورتگرفتهبودجمعیتوالیتبغالنبه1387رسشامریکهدرسالبراساس

انجامدادهنفوسمجموعیوالیت1396اماآخرآمارکهاحصائیهمرکزتوسطراهاندازییکرسویهمگانیدرسال
نفرآنراطبقهاناثتشکیلمیدهد.459553وذکورانفرآنر483841وامنودمنودهکهازآنجمله943394بغالنرا

فیصددراینوالیتمیباشد.دراینوالیتاقواممختلف2.03ازقراررسویانجامشدهمیزانرشدنفوسدرهرسال
مانندتاجیک،پشتون،هزاره،ازبک،گجر،قزاق،مغلوپشهییزندهگیمیکنند،امااکرثیتنفوسآنتاجیکها

فیصدجمعیتاینوالیتراتاجیکهاوهزارههاتشکیلمیدهدوبهزبانفارسیدریتکلم70یکهمیباشند.قسم
تاجیکهایکیازفیصدآنراازبکهاوبقیهاقوامتشکیلمیدهند.9فیصدآنراپشتونهاو20مینامیند،درصورتکه

نفوسفرارودراینازهجومچنگیزخانبیشرتمردمانبومیاینوالیتومتامشاملافغانستانمیباشندوحتیپیش
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میساختند.پشتونهادرزمانحاکمیتمحمدظاهرپادشاهوقتافغانستانبهاینمناطقدرطرحاسکانناقلین
آوردهشدهاند.واژهقطغنیککلمهترکیاستکهدراصلنامیکیازاقواماصلیترکبودهکهامروزازبکهاازآن

شیبانیهاازشاملفرارودبسویافغانستانهجرتکردند.میکنند.بایدیاآورشدکهازبکهادردورانمنایندهگی
فیصددیگرآندرشهرهاساکناند.ازلحاظتعدادزنومرد25مردماینوالیتدرروستاهاو%75گفتنیاستکه
 گفتکه 51میتوان و مردان را والیت این جمعیت آنرا49فیصد برویترسویفیصد میدهند. تشکیل زنان را

سال15نفرمردکهازسن100استدرهراندازیگردیدهموگرافیکهدروالیتبغالنراهی،اجتامعیوداقتصادی
نفرکارمنیکنند.13سالباالمیباشد15نفرزنکهسنشاناز100نفرکارمنیکنند.ودرهر9بهباالمیباشد

والیتبغالنداراینفوسجوانمیباشد،یعنیاینوالیتباهمچناناینرسو %نفوس46.8ینشانمیدهدکه
 سالداراییکنفوسجوانمیباشد.15پایینترازسن

1396مجموعنفوسوالیتبغالنبرویتآوردنفوسکشوردرسال
 نفر943394مجموعنفوسوالیتبغالن........................... -1
 نفر483841...........................................ذکور -2
 نفر459551اناث........................................... -3
 %2.03میزانرشدنفوس................................. -4
 %45.1میزانبیکاری.................................. -5
 %3.4.............میزانکمکاری.................... -6
%31.2میزانسطحفقر................................. -7

 نسبتجنسیتکلنفوسوالیتبغالنبهتفکیکگروپهایسنیولسوالیهایوالیتبغالن

 کل نفوس به تفکیک گروپ سنی وولسوالیهای بغالن یتجدول ذیل نشاندهنده نسبت جنس

گروپ
 

سنی/
 

ت/ولسوالی
والی

 

بغالن
پلخمری
دهنهغوری


دوشی
نهرین
بغالنجدید



خنجان
اندراب
دهصالح


جلگه
برکه
ک
تالهوبرف



پلحصار
گ
خوستفرن



گذرگاهنور
گغارو

فرن


مجموعه
 

102
101
 104
 102
 104
 101
 99
 105

 107
 105
 102
 106
 107
 101
 104
 102
 

4-0
 96
 95
 86
 103

 104
 88
 108

 98
 99
 99
 102

 105
 100
 101
 105
 110
 

9-5
 101
 103
 93
 105

 104
 95
 106

 109
 110
 113
 110
 98
 100

 102
 105
 102
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14
-

10
 

107
 105
 105
 103
 112
 107
 105
 119
 114
 109
 107
 109
 110
 103
 106
 109
 

19-15
 

102
 100
 115
 96
 96
 117

 87
 102

 98
 96
 94
 112

 119
 81
 76
 89
 

24-20
 

93
 91
 92
 95
 93
 97
 89
 92
 101

 98
 77
 100

 103
 94
 93
 90
 

29-25
 

99
 96
 105

 100
 99
 97
 99
 105

 111
 108
 97
 100

 120
 105
 91
 86
 

34-30
 

102
 105
 117
 97
 97
 101

 84
 106

 105
 102
 95
 110

 82
 105

 130
 87
 

39-35
 

95
 99
 97
 83
 92
 99
 81
 90
 107

 89
 96
 95
 97
 89
 89
 80
 

44-40
 

106
 110
 114
 100
 97
 117

 104
 84
 96
 86
 87
 96
 110

 109
 110
 88
 

49-45
 

102
 99
 117

 96
 99
 111

 87
 95
 97
 88
 102

 88
 104

 111
 122
 106
 

54-50
 

114
 115
 137
 103
 119
 117
 88
 128

 118
 115
 113
 115
 96
 105

 141
 135
 

59-55
 

128
 113
 117
 135
 151
 118
 113
 144
 121
 179
 162
 131
 136
 158
 158
 105
 

64-60
 

134
 133
 152
 132
 159
 128
 118
 158
 124
 146
 158
 136
 119
 120
 172
 96
 

65
ساله و باالتر

 

176
163
 177
 180
 189
 176
 144
 154
 175
 177
 183
 177
 182
 208
 234
 220
 

.اگرنسبتباشدیم107یال102معمولآنفیوطباشدیزنم100مرددرهر105بهطورعمومنسبتجنسدرهنگامتولدحدود
باشد102ترازنیینسبتپانیاگراکهیاستکهنوزاداندخرتکمشمردهشدهانددرحالیمعننیباشدبد107جنسباالتراز

دخرت100پرسدرمقابل97بغالننسبتجنسدرهنگامتولدتیاند.دروالهاستکهنوزادانپرسکمشمردهشدیمعننیبد
افرادنیجنسدربیکهنوزادانپرسکمشمردهشدهاند.نسبتهایمعننیبدباشدی.تعدادپرسانکمرتازدخرتانمباشدیم

 .باشدیدرگذرگاهنورم243تاخنجاندر144:ازباشدیفوقالعادهباالمهایسالهوباالترازآندرمتامولسوال65

احصائیهمرکزی1395منبع:رسویدیموگرافیسال
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 وزارتاقتصاد 14

 1396سال  یتوالیت بغالن به تفریق واحد اداری ,شهری ,دهاتی وجنسساکن در بر آورد نفوس 

شهری دهاتی مجموعهشهریودهاتی

اسمواحداداری

امره
ش

س
هردوجن

 

ذکور
 اناث
 س
هردوجن



ذکور
 اناث
 س
هردوجن



ذکور
 اناث


 943,394
 483,841
 459,553
 193,669
 27,220
 96,449
 749,725

 386,621
 363,104
 

 مجموع

224,665
 114,758
 109,907
 113,470
 57,356
 56,114
 111,195

 57,402
 53,793
 

1 پلخمری

62,128
 32,064
 30,064
 1,758
 

935
 823
 60,370

 31,129
 29,241
 

2 دهنهغوری

70,534
 36,234
 34,300
 

// // // 

70,534
 39,234
 34,300
 

3 دوشی

73,093
 37,667
 35,426
 5,410
 2,803
 2,607
 67,683

 38,864
 32,819
 

4 نهرین

18,853
 92,905
 90,948
 73,031
 37,126
 36,905
 110,822

 65,779
 54,043
 

5 بغالنجدید
32,106

 16,436
 15,670
 

0 0 0 

32,106
 16,436
 15,670
 

6 خنجان

26,900
 13,821
 13,079
 

0 0 0 

26,900
 13,821
 13,079
 

7 اندراب

33,718
 17,557
 16,161
 

0 0 0 

33,718
 17,557
 16,161
 

8 دهصالح
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25,164
 13,074
 12,090
 

0 0 0 

25,164
 13,074
 12,090
 

9 خواجههجران)جلگه(

55,535
 28,638
 26,897
 

0 0 0 

55,535
 28,638
 26,897
 

10 برکه

31,861
 16,561
 15,300
 

0 0 0 

31,861
 16,561
 15,300
 

11 تالهوبرفک

29,131
 15,191
 13,940
 

0 0 0 

29,131
 15,191
 13,940
 

12 پلحصار

69,568
 34,367
 32,201
 

0 0 0 

69,568
 34,365
 32,201
 

13 خوستوفرنگ

10,660
 5,603
 5,057
 

0 0 0 

10,660
 5,603
 5,057
 

14 گذرگاهنور

17,478
 8,965
 8,513
 

0 0 0 

17,478
 8,965
 8,513
 

15 فرنگوغارو
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 وزارتاقتصاد 16

 فصل دوم
 تحلیل وضعیت موجود سکتور زراعت وانکشاف دهات  

  خالصه سکتور:
زیرااقتصادکشورماوابستهبه؛سکتورزراعتوانکشافدهاتدرانکشافاقتصادیواجتامعینقشبرازندهدارد

زراعتیازجملهوالیاتزراعتیزراعتاست.والیتبغالنباداشنتزمینهایزراعتی،آبوهوایمناسبوآبوافر
کشورمحسوبمیگردد،کهانواعمختلفمیوهجات،غلهجات،حبوباتدرینوالیتکشتمیگردد.سکتورزراعتو

سکتورمشغول مردمدرین%30.4اشتغالزاییرابهمردمفراهممنودهاستکهدرحدودانکشافدهاتزمینهخوبی
کارهستند.

، میوه باغهای احداث ، آب ی بندها ساخت در زیادی های گذاری دهاترسمایه انکشاف و زراعت سکتور در
،احداثوجغلاندازیرسکهامراکزصحتحیوانی،ترویجتخمهایبذری،مبارزهباآفاتوامراضحیوانیونباتی

،اعامرپلچکها،حفرچاههایآبآشامیدنی،احداثشبکههایآبرسانی،تحکیامتکانالهاسیلربها،اعامرمراکز
اجتامعواعامردهنهجاتآبصورتگرفتهاست.

(106535تارآبیو)(هک98101(هکتاربودهکهازجمله)1450676مجموعزمینهایزراعتیوالیتبغالن)
( مساحت به ، میباشد للمی آن هکتارزمین4040هکتار ) ( جنگلت ساحات علفچر38300باغات، ساحات  )

کشتوزراعتاکرثدهاقینبهشکلعنعنویوسنتیمیباشد.ریاستزراعتوموسسات،(وجوددارد1203700)
رادربدلقمیتنازلوبعضآرایگاندردسرتسدهاقینهمکارآن،تخمهایبذریگندم،سبزیجاتوحبوبات

قراردادهوروشکشت،استفادهازکودکیامویودواپاشیبخاطرازبینببردنگیاههانهرزهرابهدهاقینآموزش
مرکز10کلینیکحیوانیو54دروالیتبغالندهاقینازآنمستفیدشدهاند.%60ریبآدرحدودقدادهاند،کهت

القاحمصنوعیویکفارمتحقیقاتیوجوددارد.آفاتوامراضمختلفنباتیساالنهزراعینراخسارهمندمیسازدو
درینوالیتکداممرکزتشخیصامراضنباتیوجودنداردتاازشیوعامراضجلوگیریگردد.میوهجاتوبخصوص

ایاستندردومعیاریبخاطرنگهداری،فاسدشدهسبزیجاتنسبتنبودمارکیتفروشداخلیوخارجیورسدخانهه
وزارعینازینناحیهمترضرمیشوند.

(کیلومرترسکهایقریه2239حدود) دسرتسیدارندوهمچناندر  قریههابهآبصحی%35دروالیتبغالن
قریهازبرق100یشازقریهازبرقآبیکوچکوب86بهتعدادکهجاتجدیدآاحداثوجغلاندازیگردیدهاست

سولریاستفادهمینامیند.

 زمین و آبرسانی
والیتبغالندارایدوبندبزرگآببودهکهدرشهرپلخمریقرارداردوبنامبنداولوبنددومیادمیشود.بنداول

ظرفیتدوملیونمرتمکعبتوربیناستکههرتوربینآنیکونیممیگاواتبرقتولیدمیکندوذخیرهآبآن3دارای
توربیندارد،اماهر3آبرادارد.بنددومدرپایینبنداولقرارداشتهازآببنداولاستفادهمیکند.بنددومنیز

میگاواتبرقتولیدمینامید.اینبندها،برعالوهاینکهبرقموردنیازمردموالیتبغالنراتامینمیکند،3توربینآن
.بزمینزراعتیرانیزآبیاریمینامیدهزارانجری
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 والیت بغالنرفیت آنها به تفکیک ولسوالیهادر باظو ذخایرآب همراه  هاتعداد کانال

ت عظمی 
آبی ظرفی

کانال   به مرت 
ب/ثانیه

مکع
 

ت آبیاری 
ساحه تح

)هکتار(
 

ت ساختام 
نوعی

)پخته سبند کانال 
- 

خامه (
منبع آبگیر کانال 

ض کانال )مرت( 
عر

 

طول کانال به 
)کیلومرت(

اسم کانال موقعیت 
 

شامره
 

 والیت ولسوالی قریه

دریایبغالن پخته 15789.0 25 11 بغالنمرکزی پلخمری 62 بغالن کانالاجمیرکالن 1
اجمیرکالن پخته 3182 6 6 بغالنمرکزی 6رسک 20 بغالن کانالاجمیرخورد 2

دریایبغالن پخته 4519.0 10 10 بغالنمرکزی فابریکهقند 24 بغالن کانالجنغارق 3
دریایبغالن پخته 821.0 2.88 11.2 بغالنمرکزی قیرصخیل 18 بغالن رسکاری 4

دریایبغالن پخته 5488.0 10.23 12 بغالنمرکزی کاکهمنگل 35 بغالن کانالآبقول 5
کانالجنغارق پخته 675 2 4 بغالنمرکزی 3رسک 10 بغالن کانالقامرق 6
کانالجنغارق پخته 160 1 1.2 بغالنمرکزی 1رسک 5 بغالن تشارق 7
دریایبغالن پخته 1600 3 4 بغالنمرکزی 8رسک 8 بغالن کانالاختهچی 8
دریایبغالن پخته 665.2 3 6.1 بغالنمرکزی پلکوکچنار 6 بغالن کانالغریبک 9
دریایبغالن خامه 250 3 3 بغالنمرکزی کوکچنار 7 بغالن کانالجنگلی 10

دریایبغالن پخته 10 0.8 1.5 بغالنمرکزی پرچاوه 2 بغالن جویصاحبزاده 11
دریاینهرین پخته 800 0.7 1.5 بغالنمرکزی حسنتال 10 بغالن کانالزدرکمر 12
دریاینهرین پخته 800 0.7 1.2 بغالنمرکزی حسنتال 5 بغالن کانالقوچیچوراق 13
دریاینهرین پخته 800 1.5 1.2 بغالنمرکزی حسنتال 10 بغالن کانالکنجکولغامن 14
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریاینهرین پخته 400 0.7 1 بغالنمرکزی حسنتال 6 بغالن کانالبولهقشالق 15
دریایبغالن پخته 1326 4.5 5 پلخمری شمرق 22 بغالن کانالباالدوری 16

دریایبغالن پخته 2300 3 3.4 پلخمری شهابالدین 12 بغالن کانالشهابالدین 17
دریایبغالن پخته 240 2 2.3 پلخمری شمرق 6 بغالن کانالشمرق 18
دریایبغالن پخته 4000 8 8 پلخمری بنداولبرق 32 بغالن کانالگوهرگان 19
دریایبغالن پخته 2200 2 3.5 پلخمری وزیرآباد 22 بغالن کانالجوینو 20
دریایبغالن پخته 2500 4 5 پلخمری پلچشمهشفا 22 بغالن کانالدرقد 21
دریایبغالن پخته 1600 3 4 پلخمری باغشامل 13 بغالن کانالباعشامل 22
دریایبغالن پخته 1884 3 7 پلخمری باغشامل 10 بغالن کانالقامرق 23
دریایبغالن پخته 720.0 2 4 پلخمری ساقی 10 بغالن کانالساقی 24
دریایبغالن پخته 300.0 2 3 پلخمری وازغری 4 بغالن کانالوازغری 25
دریایبغالن پخته 200.0 1 2 پلخمری ترکمن 2 بغالن کانالترکمن 26
دریایبغالن پخته 300.0 1 2 پلخمری کندزتیپه 3 بغالن کانالکندزتیپه 27

دریایبغالن پخته 1581.0 5.42 4 پلخمری اکاخیل 17 بغالن کانالگرگرک 28
دریاینهرین پخته 510.0 0.5 1.5 نهرین تنگینهرین 4 بغالن کانالتاوهشخ 29
دریاینهرین پخته 603.0 0.6 1.5 نهرین نیازافغان 5 بغالن کانالنیازافغان 30
دریاینهرین خامه 387.0 0.4 2 نهرین چپه 7 بغالن کانالچپه 31
دریاینهرین خامه 400.0 0.8 1.5 نهرین فرقه 4 بغالن کانالفرقه 32
دریاینهرین پخته 750.0 0.5 2 نهرین باشیقلعه 7 بغالن کانالجویکالن 33
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریاینهرین پخته 900.0 0.5 1.6 نهرین حافظبچه 7 بغالن کانالحافظبچه 34

دریاینهرین پخته 222.0 0.4 1.5 نهرین شینواری 5 بغالن کانالخوازک
شینواری 35

دریاینهرین پخته 300.0 0.4 1 نهرین خوازک 3 بغالن کانالخوازک 36

دریاینهرین خامه 334.0 0.4 1.5 نهرین حاجیعبدالرشید 7 بغالن کانالحاجی
عبدالرشید 37

دریاینهرین خامه 240.0 0.4 1.3 نهرین رسدارقاسمخان 6 بغالن کانالرسدارقاسم
خان 38

دریاینهرین پخته 1200.0 1 2 نهرین برقی 12 بغالن کانالبرقی 39

دریاینهرین خامه 200.0 0.3 1 نهرین محیالدینشیح 1.5 بغالن کانالشیخمحی
الدین 40

دریاینهرین خامه 400.0 0.8 1 نهرین قوبی 3 بغالن کانالخدرانقوبی 41

دریاینهرین خامه 200.0 0.4 1 نهرین منگلها 1 بغالن کانالمنگلهای
رستنگی 42

چشمه پخته 240.0 0.4 1 نهرین دوآبی 5 بغالن کانالدوآبی 43
دریاینهرین پخته 252.0 0.5 1.4 نهرین کهنهقلعه 6 بغالن کانالکهنهقلعه 44

دریاینهرین خامه 500.0 1 1.2 نهرین سیاهآب 5 بغالن کانالسیاهآب 45

دریاینهرین خامه 800.0 1.5 1.3 نهرین حاجیسخیداد 5 بغالن کانالحاجی
سخیداد 46

دریایاندراب پخته 798.0 1.8 4.5 دوشی سنگسوراخ 14.6 بغالن کانالکیلهگی 47
دریایاندراب پخته 190.0 2.5 4.5 دوشی آهنگران 6.5 بغالن کانالمرکزدوشی 48

دریایاندراب پخته 25.0 0.149 1.5 دوشی تازان 1.5 بغالن کانالدوستی 49

دریایاندراب پخته 20.0 0.3 1.5 دوشی دوستی 1.5 بغالن اللهکانالزی
دوستی 50
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایاندراب خامه 15.0 0.3 1 دوشی مسجدنظامها 1.5 بغالن کانالچهارباغ 51
دریایاندراب خامه 15.0 0.3 1 دوشی دوستی 1 بغالن کانالمدرسه 52

دریایرسخآب خامه 6.0 0.16 1 دوشی درهکیان 4 بغالن کانالدرهکیان 53
دریایرسخآب خامه 40.0 0.54 1.5 دوشی رباط 3 بغالن کانالرباط 54
دریایرسخآب پخته 20.0 0.4 2 دوشی باکس 3 بغالن کانالباکس 55
دریایرسخآب خامه 30.0 1.5 0.2 دوشی نیزار 1.5 بغالن کانالنیزار 56
دریایرسخآب خامه 20.0 1.5 0.2 دوشی رسخکبینی 2 بغالن کانالرسخکبینی 57

دریایرسخآب خامه 40.0 2 0.6 دوشی چهارباغ 3 بغالن کانالچهارباغاول 58
دریایرسخآب خامه 30.0 1.5 0.4 دوشی چهارباغ 2.3 بغالن کانالچهارباغدوم 59

دریایرسخآب خامه 30.0 1.08 1.5 دوشی دولتزئی 5 بغالن کانالدولتزی 60
دریایرسخآب خامه 400.0 0.166 2 دوشی توغیکلک 2 بغالن کانالکلکتوغی 61

دریایرسخآب خامه 40.0 1 3 دوشی کندهسنگ 3 بغالن کانالعبداللطیف 62
دریایرسخآب خامه 20.0 0.4 2 دوشی کندهسنگ 3 بغالن کانالچغک 63
دریایرسخآب خامه 30.0 0.5 4 دوشی کندهسنگ 4 بغالن کانالکندهسنگ 64

دریایرسخآب پخته 40.0 1 3 دوشی باغمالشاه 3 بغالن کانالباغمالشاه 65
دریایرسخآب خامه 60.0 0.4 2 دوشی ذوالفقار 3 بغالن 1کانالذوالفقار 66
دریایرسخآب خامه 40.0 0.3 1.5 دوشی درهگک 2 بغالن کانالدرهگگ 67
دریایاندراب خامه 100.0 0.5 2 دوشی اغورسنگ 2.5 بغالن کانالاغورسنگ 68
دریایاندراب خامه 20.0 0.2 1.5 دوشی بلوسنگ 1.5 بغالن 1کانالبلوسنگ 69
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایاندراب خامه 20.0 0.2 1 دوشی بلوسنگ 1 بغالن 2کانالبلوسنگ 70
دریایاندراب خامه 20.0 0.2 1 دوشی کوکربی 2 بغالن 1کانالکوکربی 71
دریایاندراب خامه 6.0 0.1 1 دوشی کوکربی 1 بغالن 2کانالکوکربی 72
دریایاندراب پخته 10.0 0.1 1.5 دوشی چقمقشیخ 2 بغالن 1کانالچقمقشیخ 73
دریایاندراب پخته 10.0 0.1 1 دوشی چقمقشیخ 1.5 بغالن 2کانالچقمقشیخ 74
دریایاندراب پخته 15.0 0.5 1 دوشی چقمقشیخ 2 بغالن 3کانالچقمقشیخ 75
دریایاندراب خامه 10.0 0.2 1 دوشی آهنگران 1.5 بغالن کانالباالیآهنگران 76
دریایرسخآب پخته 60.0 0.4 1 دوشی ذوالفقار 2 بغالن 2کاناذوالفقار 77
دریایرسخآب پخته 40.0 0.3 1.5 دوشی ذوالفقار 2 بغالن 3کانالذوالفقار 78

دریایبغالن پخته 6.0 0.2 1 دوشی احمدقره 1.5 بغالن کانالبلندآبهقره
1احمد 79

دریایبغالن خامه 40.0 0.5 2 دوشی قرهاحمد 1.5 بغالن کانالبلندآبهقره
2احمد 80

دریایبغالن خامه 30.0 0.3 1 دوشی قرهاحمد 2 بغالن 3کانالقرهاحمد 81
دریایبغالن خامه 20.0 0.2 1 دوشی قرهاحمد 1.5 بغالن 4قرهاحمدکانال 82
دریایبغالن خامه 20.0 0.3 1 دوشی قرهاحمد 1.5 بغالن 5کانالقرهاحمد 83
دریایبغالن خامه 4.0 0.2 1 دوشی مرچکان 1 بغالن کانالمرچکان 84
دریایبغالن خامه 3.0 0.4 1 دوشی زرثانگه 1 بغالن کانالزرثانگه 85
دریایبغالن خامه 3.0 0.4 1 دوشی کورک 2 بغالن کانالکورک 86
دریایبغالن خامه 4.0 0.4 1 دوشی ساچوبک 2 بغالن کانالسیاهچوبک 87
دریایبغالن خامه 6.0 0.4 1.5 دوشی جمعهگلخان 2 بغالن کانالجمعهگلخان 88
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایبغالن پخته 800.0 2 4 دوشی کیلهگی 8 بغالن نهرکیلهگی 89
بغالندریای خامه 60.0 0.5 1.5 دوشی ظهرآبی 2 بغالن کانالبلندآبهظهرآبی 90
دریایبغالن خامه 80.0 0.5 1.4 دوشی آسیاب 3 بغالن کانالآسیاب 91

دریایبغالن خامه 140.0 2 3 دوشی ظهرآبی 6 بغالن کانالسیدخیل
وبیگعلی 92

دریایبغالن خامه 200.0 2 3 دوشی قرهدکه 4 بغالن دکهکانالقره 93
دریایبغالن خامه 30.0 1 2 دوشی مزاردره 2 بغالن نهرآسیاب 94

دریایبغالن پخته 50.0 0.8 2 دوشی مزاردره 2.5 بغالن کانالمزاردره 95
دریایبغالن خامه 30.0 0.5 2 دوشی قوضی 2 بغالن کانالجنگلقوضی 96
دریایبغالن پخته 40.0 0.5 1.5 دوشی بوغآبی 2 بغالن کانالبوغآبی 97

دریایاندراب پخته 400.0 1 1.2 بنو لین 4 بغالن کاناللین 98
دریایاندراب پخته 600.0 1.5 2.5 بنو ارزنگان 5 بغالن کانالارزگانپایان 99

دریایاندراب خامه 100.0 1 1.5 بنو خیابان 3 بغالن کانالخیابان 100
دریایاندراب پخته 450.0 1 3 بنو شخکبنو 5 بغالن جویشخکبنو 101
دریایاندراب خامه 80.0 1 1.2 بنو پلخواه 3 بغالن جویپلخواه 102
دریایاندراب خامه 250.0 2 2 بنو کشنآباد 6 بغالن جویکشنآباد 103

دریایاندراب خامه 120.0 1.2 1.5 بنو غزمرق 4 بغالن جویغزمرق 104
اندرابدریای خامه 70.0 0.5 1 بنو کجگرد 3 بغالن جویکجگرد 105

دریایاندراب خامه 25.0 0.6 1 بنو رسباغان 2 بغالن جویچنارکرس
باغان 106

دریایاندراب خامه 10.0 0.5 1.5 بنو رسباغان 3 بغالن جویرسباغان 107
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایاندراب خامه 10.0 0.3 1 بنو رسباغان 2 بغالن رسباغانجویمیانه 108
دریایاندراب خامه 100.0 1 1.8 بنو کفرتخانه 2 بغالن جویکفرتخانه 109
دریایاندراب خامه 80.0 1 1.2 بنو موشی 3 بغالن جویموشی 110

دریایاندراب خامه 20.0 0.5 2 بنو کفرتخانه 1 بغالن جویآغاصاحب
کفرتخانه 111

دریایاندراب خامه 27.0 0.5 1 بنو جنگلدرغانی 1.5 بغالن جویجنگلدرغانی 112
دریایاندراب خامه 60.0 1 2 بنو حیدربیک 4 بغالن جویحیدربیگ 113
دریایاندراب خامه 100.0 1 2 بنو خوشدره 3 بغالن جویخوشدره 114

دریایاندراب خامه 80.0 1 1.2 بنو خوشدره 4 بغالن جویبلندآبه
خوشدره 115

دریایاندراب خامه 80.0 1 1.5 بنو شاکش 3 بغالن جویشاکش 116
دریایاندراب خامه 75.0 0.8 1.3 بنو حسنترک 2 بغالن جویحسنترک 117
دریایاندراب خامه 20.0 0.5 1.2 بنو اینل 1.5 بغالن جویاینل 118
دریایاندراب خامه 25.0 0.5 1 بنو آهنگران 1.5 بغالن جویآهنگران 119

دریایاندراب خامه 100.0 1 2 بنو گزستان 6 بغالن جویگزستان 120
دریایاندراب خامه 30.0 0.6 1 بنو قالت 2 بغالن جویدرهقالت 121

دریایاندراب پخته 80.0 1 1.5 بنو دهپایان 4 بغالن جویدهپایان 122
دریایاندراب خامه 20.0 0.3 1.4 بنو دلخک 2 بغالن پایانکانالدلخک 123

دریایاندراب خامه 100.0 1 1 خنجان دوآبی 3 بغالن جویدوآبی 124
دریایاندراب خامه 20.0 0.6 1 خنجان دیوی 2 بغالن جویدیوی 125
دریایاندراب خامه 50.0 0.8 2 خنجان دشتامرود 3 بغالن 1جویدشتامرود 126
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایاندراب خامه 50.0 0.8 1.5 خنجان امروددشت 2.5 بغالن 2جویدشتامرود 127
دریایاندراب خامه 15.0 0.5 1 خنجان رسآسیاب 1.5 بغالن جویرساسیاب 128
دریایاندراب خامه 200.0 1.5 2 خنجان سیاهچوبمزار 3.5 بغالن جویسیاهچوبمزار 129
دریایاندراب خامه 200.0 1.5 1.8 خنجان کاوه 4 بغالن جویکاوه 130
دریایاندراب خامه 25.0 0.5 1.3 خنجان رسبند 2 بغالن جویرسبند 131
دریایاندراب پخته 50.0 1.5 2.5 خنجان ترکان 5 بغالن جویترکانباال 132
دریایاندراب خامه 5.0 0.3 1 خنجان علیمیر 1.5 بغالن جویعلیمیرپاین 133
دریایاندراب خامه 10.0 0.4 0.6 خنجان ترکان 1.5 بغالن جویترکانپاینب 134

دریایاندراب پخته 40.0 1 1.5 خنجان چوگانی 2 بغالن جویچوگانی 135
دریایاندراب خامه 40.0 0.5 1.5 خنجان سبزخان 2 بغالن جویسبزخان 136
دریایاندراب خامه 20.0 0.3 1.7 خنجان منجانه 3 بغالن جویمنجانه 137
دریایاندراب خامه 20.0 0.3 2 خنجان گزهگیل 2.5 بغالن جویگزهگیلپاین 138
دریایتغانک خامه 10.0 0.3 1 پلحصار پسکندی 3 بغالن کانالپسکندی 139
دریایتغانک خامه 15.0 0.3 1 پلحصار درهشو 5 بغالن کانالدرهشو 140
دریایتغانک خامه 20.0 0.3 1 پلحصار تغانک 5 بغالن کانالتغانک 141
دریایتغانک خامه 10.0 0.3 1 پلحصار انعامک 2 بغالن کانالانعامک 142
دریایتغانک خامه 10.0 0.5 1 پلحصار تیرکران 2 بغالن کانالتیرکران 143
دریایتغانک خامه 4.0 0.3 1 پلحصار شالیکاری 2 بغالن کانالشالیکاری 144
دریایتغانک خامه 3.0 0.3 1 پلحصار باغدره 2 بغالن کانالباغدره 145
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایتغانک پخته 10.0 0.5 1 پلحصار سیدا 2 بغالن کانالسیدا 146
دریایتغانک خامه 10.0 0.4 1 پلحصار سمندان 2 بغالن کانالسمندان 147
دریایتغانک خامه 5.0 0.3 1 پلحصار رسآب 2 بغالن کانالرسآب 148
دریایتغانک خامه 5.0 0.3 1 پلحصار الرباج 1.5 بغالن کانالالرباج 149
دریایتغانک خامه 20.0 0.5 1 پلحصار تاکان 2 بغالن کانالتاکان 150
دریایتغانک خامه 25.0 0.8 1.5 پلحصار قزه 5 بغالن کانالقزه 151
دریایتغانک خامه 25.0 0.8 0.5 پلحصار آنگران 2 بغالن کانالآنگران 152
دریایتغانک خامه 10.0 0.3 1.5 پلحصار لکرماه 2 بغالن کاناللکرماه 153
دریایتغانک خامه 5.0 0.3 1 پلحصار سنگکها 1 بغالن کانالسنگکها 154
دریایپلحصار خامه 10.0 0.5 1.5 پلحصار مرکز 1.5 بغالن کانالمرکزپلحصار 155
پلحصاردریای خامه 10.0 0.5 1 پلحصار کیوان 4 بغالن کانالکیوان 156
دریایپلحصار پخته 15.0 0.5 1.2 پلحصار دهزنگار 7 بغالن کانالدهزنگار 157

دریایپلحصار پخته 140.0 1 1 پلحصار دهیک 5.5 بغالن کانالدهیک 158
دریایپلحصار خامه 40.0 0.8 1 پلحصار گداره 5 بغالن کانالگداره 159
دریایپلحصار پخته 100.0 1.5 1.5 پلحصار تلخکانی 10 بغالن کانالتلخکانی 160
دریایپلحصار پخته 50.0 1.5 1 پلحصار تلخکانی 7 بغالن کانالتلخکانیدوم 161

دریایپلحصار خامه 400.0 2 2 پلحصار نوبهار 8 بغالن کانالدشتنوبهار 162
دریایپلحصار پخته 500.0 2 3 پلحصار نوبهار 10 بغالن کانالچمننوبهار 163

دریایپلحصار پخته 50.0 2 3 پلحصار محمدصالحبیک 8 بغالن کانالمحمدصالح
بیک 164
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایدهصالح خامه 100.0 0.5 1 پلحصار خواجهقالت 2 بغالن کانالخواجهقالت 165
دریایدهصالح خامه 15.0 0.3 1 دهصالح رسخپریآب 2 بغالن رسخپریآب 166
دریایدهصالح خامه 16.0 0.3 1 دهصالح اولنگ 2 بغالن اولنگ 167
دریایدهصالح خامه 17.0 0.3 1 دهصالح پشتهمرغی 2 بغالن پشتهمرغی 168

دریایدهصالح خامه 15.0 1 0.5 دهصالح درهبرهان 1 بغالن درهبرهان 169
دریایدهصالح خامه 15.0 0.3 1 دهصالح مرکزشهشان 4 بغالن مرکزشهشان 170
دریایدهصالح خامه 5.0 0.3 1.5 دهصالح تاشغری 7 بغالن تاشغری 171
دریایدهصالح خامه 15.0 0.3 0.5 دهصالح حاجیها 1 بغالن حاجیها 172
دریایدهصالح خامه 10.0 0.3 0.5 دهصالح چارکارک 1 بغالن چارکارک 173
دریایدهصالح پخته 15.0 0.3 0.8 دهصالح کارکشته 2 بغالن خارپشته 174
دریایدهصالح خامه 15.0 0.3 0.8 دهصالح ساکه 2 بغالن ساکه 175
دریایدهصالح خامه 10.0 0.2 0.8 دهصالح انگر 2 بغالن انگر 176
دریایدهصالح خامه 10.0 0.3 0.7 دهصالح زردشخ 1 بغالن زردشخ 177

دریایدهصالح خامه 20.0 0.2 0.5 کمرچهمال 2
دهصالح عبدالهادی بغالن کمرچهمال

عبدالهادی 178

دریایدهصالح خامه 20.0 0.5 1 دهصالح آسیابحاجییوسف 2 بغالن آسیابحاجییوسف 179
دریایدهصالح پخته 20.0 0.3 1 دهصالح مرکزدهصالح 1 بغالن مرکزدهصالح 180
دریایدهصالح خامه 20.0 0.3 1 دهصالح تهنهرصیاد 3 بغالن تهنهرصیاد 181
دریایدهصالح خامه 30.0 0.6 1 دهصالح صیادمرکزی 4 بغالن صیادمرکزی 182
دریایدهصالح خامه 250.0 1.5 1.5 دهصالح صیادپائین 5 بغالن صیادپائین 183
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایدهصالح خامه 100.0 1.5 1.5 صالحده اجمیل 2 بغالن بنداجمیل 184
دریایدهصالح خامه 50.0 1 1 دهصالح آسیابمحمدنادر 1 بغالن آسیابمحمدنادر 185
دریایدهصالح خامه 10.0 1 1 دهصالح خانشیرین 2 بغالن خانشیرین 186

دریایقاصان خامه 25.0 0.5 1 دهصالح درهکه 2 بغالن درهجر 187
دریایقاصان خامه 20.0 0.5 1 دهصالح بیدگو 2 بغالن بیدگو 188
دریایقاصان خامه 10.0 0.5 1 دهصالح پشهئی 2 بغالن پشهئی 189
دریایقاصان خامه 100.0 0.2 0.4 دهصالح غورسنگ 5 بغالن غورسنگ 190
دریایقاصان خامه 50.0 0.5 0.5 دهصالح کاسهتراش 2 بغالن کاسهتراش 191

دریایقاصان خامه 250.0 1 2 دهصالح گلرئیسان 7 بغالن گلرئیسان 192
دریایقاصان خامه 100.0 0.5 1 دهصالح جویترناب 2 بغالن جویترناب 193
دریایقاصان خامه 100.0 0.5 1 دهصالح اولنگقاضی 2 بغالن اولنگقاضی 194
دریایقاصان خامه 300.0 105 2 دهصالح گدالی 7 بغالن گدالی 195

دریایقاصان خامه 100.0 1 1 دهصالح اولنگ 5 بغالن اولنگ 196
دریایقاصان خامه 50.0 0.5 1 دهصالح پراچی 2 بغالن پراچی 197
دریایقاصان خامه 20.0 0.2 1 دهصالح رویدره 1 بغالن رویدره 198
دریایقاصان خامه 20.0 0.2 1 دهصالح دهباال 1 بغالن دهباال 199
دریایقاصان خامه 20.0 0.2 1 دهصالح چنارک 1 بغالن چنارک 200
دریایقاصان خامه 10.0 0.2 1 دهصالح قلعهپائین 1 بغالن قلعهپائین 201
دریایدهصالح خامه 10.0 0.3 1 دهصالح رشیدی 1 بغالن رشیدی 202
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایدهصالح خامه 10.0 0.2 1 دهصالح میراناولنگ 1 بغالن اولنگمیران 203
دریایدهصالح خامه 7.0 0.3 1 دهصالح قلعهچه 1 بغالن قلعهچه 204
دریایدهصالح خامه 8.0 0.2 1 دهصالح قلندری 1 بغالن قلندری 205
دریایرسخآب پخته 120.0 1.5 2 تالهوبرفک رسخجوی 4 بغالن رسخجوی 206
دریایرسخآب پخته 100.0 1.5 1.5 تالهوبرفک دهننلک 2 بغالن دهننلک 207
دریایرسخآب پخته 140.0 1.8 2 تالهوبرفک دشتلجام 4 بغالن دشتلجام 208
دریایرسخآب پخته 150.0 1.5 2.5 تالهوبرفک پشتقلعه 6 بغالن پشتقلعه 209
دریایارشف پخته 60.0 1.5 1.5 وبرفکتاله نغارهخانه 3 بغالن نغارهخانه 210
دریایارشف پخته 54.0 1.5 1.5 تالهوبرفک پجک 3 بغالن پجک 211
دریایرسخآب پخته 120.0 0.5 1.5 تالهوبرفک جویقره 3 بغالن جویقره 212
دریایرسخآب خامه 80.0 0.4 1.2 تالهوبرفک جویدیکتور 3 بغالن جویدیکتور 213
دریایرسخآب خامه 50.0 0.6 1.2 تالهوبرفک خیلر 3 بغالن خیلر 214
دریایفلول خامه 180.0 0.4 1 برکه حبیبالله 1 بغالن حبیبالله 215
دریایفلول خامه 180.0 0.5 1 برکه اربابعبدالرحیم 1.5 بغالن اربابعبدالرحیم 216
دریایفلول خامه 80.0 0.2 1.2 برکه قاریروحالله 2 بغالن قاریروحالله 217
دریایفلول خامه 50.0 0.3 1.2 برکه سفیدارک 2 بغالن سفیدارک 218
دریایفلول خامه 500.0 0.3 1.2 برکه ظریفیها 2 بغالن ظریفیها 219
دریایفلول خامه 200.0 0.5 1.2 برکه حاجیعبدالرحیم 2 بغالن حاجیعبدالرحیم 220

فلولدریای خامه 1000.0 1 2 برکه کمرجمعهعلی 6 بغالن کمرجمعهعلی 221
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایفلول خامه 170.0 0.5 1 برکه عیدگاه 2 بغالن عیدگاه 222
دریایفلول خامه 500.0 1 2 برکه آسیابتیرکش 5 بغالن آسیابتیرکش 223

دریایفلول خامه 200.0 0.5 1 برکه سورها 1 بغالن سورها 224
دریایجلگه خامه 6.0 0.1 1 جلگه ظاهربای 1 بغالن ظاهربای 225
دریایجلگه خامه 28.0 0.3 1.2 جلگه پلخواهعلیا 2 بغالن پلخواهعلیا 226
دریایجلگه خامه 30.0 0.4 1.3 جلگه آسیابمالپاینده 2 بغالن آسیابمالپاینده 227
دریایجلگه خامه 30.0 0.4 1.3 جلگه قریه 2 بغالن قریه 228
دریایجلگه خامه 40.0 0.2 1.5 جلگه سیاهریگ 4 بغالن سیاهریگ 229
دریایجلگه خامه 20.0 0.3 1.2 جلگه ذخیره 2 بغالن ذخیره 230
دریایجلگه خامه 30.0 0.3 1.2 جلگه حاجیغیاث 2 بغالن حاجیغیاث 231
دریایجلگه خامه 40.0 0.4 1.5 جلگه میرا 3 بغالن میرا 232
دریایجلگه خامه 140.0 0.5 1.5 جلگه نوآبادبرمپائین 4 بغالن نوآبادبرمپائین 233
دریاییرم خامه 140.0 0.5 2 جلگه چنارطاقه 5 بغالن چنارطاقه 234
دریاییرم خامه 80.0 0.4 2 جلگه ساچخانه 4 بغالن ساچخانه 235
دریاییرم خامه 140.0 0.5 2 جلگه اوبره 3 بغالن اوبره 236
دریایجلگه خامه 120.0 0.5 2 جلگه گلی 4 بغالن گلی 237
دریایجلگه خامه 120.0 0.4 2 جلگه میرصاحبها 3 بغالن میرصاحبها 238
دریایجلگه خامه 30.0 0.3 2 جلگه بندکمر 3 بغالن بندکمر 239
دریایجلگه خامه 160.0 0.6 1 جلگه قاضیها 1 بغالن قاضیها 240
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایجلگه خامه 100.0 0.5 2 جلگه قاضیهایدو 5 بغالن قاضیهایدو 241
دریایجلگه خامه 40.0 0.4 1.5 جلگه درهگیوریچی 3.5 بغالن درهگیوریچی 242

دریایجلگه خامه 20.0 0.2 1.2 رسبندعمومیسونل 2
جلگه آب بغالن رسبندعمومیسونل

آب 243

دریایجلگه خامه 20.0 0.2 1 جلگه وریچیسفال 1 بغالن وریچیسفال 244
دریایجلگه خامه 30.0 0.3 1.2 جلگه وریچیعلیا 2 بغالن وریچیعلیا 245
دریایفرنگ خامه 400.0 1.5 1.2 فرنگ دمیآب 2.8 بغالن دمیآب 246

دریایفرنگ خامه 400.0 1 1.2 فرنگ جویباررحمی 2 بغالن رحمیجویبار 247
دریایفرنگ خامه 600.0 3 2.5 فرنگ باشنگ 15 بغالن باشنگ 248
دریایفرنگ خامه 1100.0 4 2 فرنگ ملک 12 بغالن ملک 249

دریایفرنگ خامه 450.0 1.5 2 فرنگ میدان 14 بغالن میدان 250
دریایفرنگ خامه 350.0 1 2.5 فرنگ تلکپائین 10 بغالن تلکپائین 251

دریایفرنگ خامه 460.0 1.2 1.5 فرنگ دشترباط 7 بغالن دشترباط 252
دریایفرنگ خامه 280.0 1 1.4 فرنگ چارباغ 6 بغالن چارباغ 253
دریایفرنگ خامه 350.0 1 1.3 فرنگ دهنفرنگ 5 بغالن دهنفرنگ 254
دریایفرنگ خامه 100.0 1 1.2 فرنگ هزاره 4 بغالن هزاره 255

دریایفرنگ خامه 60.0 0.6 1 فرنگ زارویباال 2 بغالن زارویباال 256
دریایفرنگ خامه 55.0 0.6 1 فرنگ زارویپائین 2 بغالن زارویپائین 257

دریایگذرگاه خامه 800.0 2.5
نور 3 گذرگاهنور باالیغارو 11 بغالن باالیغارو 258

دریایگذرگاه خامه 900.0 2.6
نور 3 گذرگاهنور جمعهخلیفه 10 بغالن خلیفهجمعه 259
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 وزارتاقتصاد

دریایگذرگاه خامه 150.0 1.5
نور 2 گذرگاهنور یاهور 5 بغالن یاهور 260

دریایگذرگاه خامه 100.0 1
نور 1.2 گذرگاهنور دهقندی 3 بغالن دهقندی 261

دریایگذرگاه خامه 60.0 1
نور 1.5 گذرگاهنور تختهزو 3.5 بغالن تختهزو 262

دریایگذرگاه خامه 70.0 1
نور 1.5 گذرگاهنور درهمزار 3 بغالن درهمزار 263

دریایجراب خامه 150.0 1.5 2 گذرگاهنور جراب 6 بغالن جراب 264
دریایخیالب خامه 100.0 1.2 2 گذرگاهنور اربوز 5 بغالن اربوز 265

دریایگذرگاه خامه 90.0 1
نور 1.3 گذرگاهنور جریان 4 بغالن جریان 266

دریایدریمی خامه 200 1.8 1.5 خوست دریمی 4 بغالن دریمی 267
دریایایچانی خامه 20 0.4 1 خوست دهکالن 1 بغالن دهکالن 268
دریایایچانی خامه 16 0.4 1 خوست کندو 1 بغالن کندو 269
دریایایچانی خامه 16 0.4 1.2 خوست درازانگاره 2 بغالن درازانگاره 270
دریایور خامه 20 0.4 1.2 خوست دشتحرکات 2 بغالن دشتحرکات 271
دریایور خامه 20 0.4 1 خوست بیکمیرک 1 بغالن بیکمیرک 272
دریایفرغانبل خامه 160 1.2 1.3 خوست وخران 2 بغالن وخران 273
دریایفرغانبل خامه 180 1.4 1.5 خوست معلممحمدقل 3 بغالن معلممحمدقل 274
دریایفرغانبل خامه 140 1.3 1.5 خوست سنگنوروزی 3 بغالن سنگنوروزی 275

دریایفرغانبل خامه 100 1 1.2 خوست رفیعخیلها 2 بغالن رفیعخیلها 276
دریایفرغانبل خامه 20 1 1 خوست جلندریباال 1 بغالن جلندریباال 277
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

دریایفرغانبل خامه 30 2 1.2 خوست جلندریپائین 2 بغالن جلندریپائین 278
دریایفرغانبل خامه 20 1 0.8 خوست فرهادخیلها 1 بغالن فرهادخیلها 279

دریایفرغانبل خامه 40 0.4 1.2 خوست حاجیمال 2 بغالن حاجیمال 280
دریایفرغانبل خامه 30 0.5 1 خوست وکیلها 2 بغالن وکیلها 281
دریایفرغانبل خامه 40 0.4 1.5 خوست حاجیشمسالدین 3 بغالن حاجیشمسالدین 282
دریایفرغانبل خامه 20 0.1 1 خوست بتهپر 2 بغالن بتهپر 283

دریایفرغانبل خامه 16 1 1 خوست ماچریک 1 بغالن ماچریک 284
دریایفرغانبل خامه 20 1 0.8 خوست سمرقندی 1 بغالن سمرقندی 285
دریایچرخفلک خامه 400 2 1.5 خوست قامران 4 بغالن قامران 286

دریایچرخفلک خامه 60 0.6 0.8 خوست چمن 1 بغالن چمن 287
دریایچرخفلک خامه 20 0.3 0.8 خوست پلاسد 1 بغالن پلاسد 288
دریایچرخفلک خامه 40 0.5 1.2 خوست رسمعلمعبدالرسول 2 بغالن رسمعلمعبدالرسول 289
دریایچرخفلک خامه 160 0.8 1.5 خوست ماهجانی 3 بغالن ماهجانی 290
دریایچرخفلک خامه 40 0.5 1.3 خوست مندهچنار 2 بغالن مندهچنار 291

دریایچرخفلک پخته 180 3 4 خوست خارگیر 12 بغالن خارگیر 292
دریایچرخفلک خامه 60 0.6 1.2 خوست کجنو 2 بغالن کجنو 293
دریایچرخفلک خامه 40 0.4 1.2 خوست ذرک 2 بغالن ذرک 294
دریایچرخفلک خامه 40 0.4 1.3 خوست خواجهدوشنبه 2 بغالن خواجهدوشنبه 295
دریایخوشدره خامه 40 0.4 0.8 خوست هزارهبای 1 بغالن هزارهبای 296
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 وزارتاقتصاد

دریایخوشدره خامه 60 0.5 1.2 خوست مسجدده 2 بغالن دهمسجد 297
دریایخوشدره خامه 40 0.5 1.2 خوست دهشیخ 2 بغالن دهشیخ 298
دریایخوشدره خامه 40 0.5 1.2 خوست دهحیدر 2 بغالن دهحیدر 299
دریایخوشدره خامه 20 0.4 1.2 خوست دهمیانه 2 بغالن دهمیانه 300
دریایخوشدره خامه 40 0.5 0.8 خوست قاشقده 1 بغالن دهقاشق 301
دریایبازار خامه 20 0.4 0.8 خوست سفیدریگ 1 بغالن سفیدریگ 302

دریایبازار خامه 180 1 1.5 خوست گذرلنگر 3 بغالن گذرلنگر 303
دریایبازار خامه 140 1 1.6 خوست جویگذرلنگر 3 بغالن جویگذرلنگر 304

دریایبازار پخته 500 1.5 2 خوست بندآوچه 5 بغالن بندآلوچه 305
دریایبازار خامه 100 0.8 2 خوست دهزرگر 3 بغالن دهزرگر 306
دریایخوشدره خامه 20 0.4 0.8 خوست چاکر 1 بغالن چاکر 307
دریایخوشدره خامه 40 0.8 0.8 خوست دهجامل 1 بغالن دهجامل 308

دریایبازار خامه 80 1 1 خوست دامنه 2 بغالن دامنه 309
دریایبازار خامه 40 0.5 1 خوست دهخطیب 2 بغالن دهخطیب 310
دریایبازار خامه 20 0.5 1 خوست دهکریان 2 بغالن دهکریان 311
دریایبازار خامه 20 0.5 0.8 خوست دهخیری 1 بغالن دهخیری 312
دریایبازار خامه 20 0.4 1 خوست بندقالت 2 بغالن قالتبند 313

دریایبازار خامه 100 1 1.5 خوست بنددوبرغهئی 3 بغالن بنددوبرغهئی 314
دریایخاهوش خامه 160 1.1 2 خوست بازارک 4 بغالن بازارک 315
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 وزارتاقتصاد

دریایبازار خامه 120 1 1.5 خوست درهگی 3 بغالن درهگی 316
دریایبازار خامه 1000 3 4 خوست قنچغه 12 بغالن قنچغه 317

دریایبازار خامه 60 0.7 1.2 خوست حاجیقاسم 2 بغالن حاجیقاسم 318
دریایبازار خامه 40 0.4 1.2 خوست عابدخیل 2 بغالن عابدخیل 319
دریایبازار خامه 40 0.4 1.2 خوست دهمیرحسن 2 بغالن دهمیرحسن 320
دریایخاهوش خامه 20 0.4 1.2 خوست خاهوشتاجکه 2 بغالن خاهوشتاجکه 321
دریایخاهوش خامه 20 0.4 1.2 خوست زارو 2 بغالن زارو 322
دریایخاهوش خامه 20 0.4 1.2 خوست بندزیارت 2 بغالن بندزیارت 323

دریایوچ خامه 200 1 1.2 خوست بندوچباال 2 بغالن بندوچباال 324
دریایسچی پخته 120 1 1.4 خوست بندسجیباال 3 بغالن بندسجیباال 325

دریایچرخفلک خامه 300 0.8 1.5 خوست درهده 3 بغالن درهده 326
دریایچرخفلک خامه 400 1 1.5 خوست آبباریک 3 بغالن آبباریک 327
دریایفرغانبل خامه 600 1 4 خوست عبدالسالم 7 بغالن عبدالسالم 328

دریایفرغانبل پخته 200 1.5 4 خوست نائیبعیسی 7 بغالن نائیبعیسی 329



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 35

 بهتفکیکولسوالیهادروالیتبغالنهکتارآنبهظرفیتهمراهبابی،للمی(آزمینهایقابلکشت)

تعدادقریه جات  نفوس
تحت پوشش

ساحه زمین 
 )هکتار(للمی 

ساحه زمین آبی 
ولسوالی )هکتار( شامره

پلخمری 19600 900 87 200000 1

 2 بغالنمرکزی 33638 33170 284 240000

 3 دوشی 10168 3200 175 68000

 4 خنجان 2130 930 26 32000

 5 اندراب 4162 3088 87 22100

 6 دهصالح 2213 522 98 36000

 7 پلحصار 1396 85 68 24400

خوست 3000 850 280 110000 8 

گزرگاهنور 578 290 53 20000 9 

فرنگ 2000 900 140 25417 10 

نهرین 6706 3500 129 96000 11 

جلگه 406 1500 60 44000 12 

برکه 504 17200 96 80000 13 

دهنهغوری 7350 40000 98 60000 14 

تالهوبرفک 4250 400 44 57600 15 

 مجموع 98101 106535 1681 1115517


 بهتفکیکولسوالیهاتعدادبندهایابگردان/ظرفیتابیاریگرافذیلنشاندهنده
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0 0 0 0 0

بندآبگردانپلحصار بندآبگرداندهصالح بندآبگرداندهصالحصیاد بندآبگرداندوشی بندآبگردانفرنگوغارو

ظرفیت واحداندازهگیریبهجریبزمینزراعتیوباغیات
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 وزارتاقتصاد 36

 ارزشمحصوالتزراعتیومالداری
فارممرغداریتخمیسیستمبیکارد،چهارکوپراتیف1500قطعهفارممرغگوشتی،230دروالیتبغالندرحدود

وجودداردکهروزانهدهمراکزجمعآوریشیرورداری،سهکوپراتیفگاوپروریفارمخصوصیزنبو269مرغپروری،
لیرت4500تخممرغو200000کیلوگرامعسلخالص،25081کیلوگرامگوشتمرغ،درحدود22500بهتعداد

 .شیرپروسسهوبهمارکیتعرضهمیگردد
 وارزشآنزراعتیمحصوالتعمدهصادراتی

مقدار 
 صادرات

قیمت 
مجموعی 

 افغانی

قیمت 
فی تن 

به 
 افغانی

مقدار 
حاصل 
 به تن

ساحه تحت 
کشت )به 

 هکتار(
 شامره نوع نبات

1 گندم 817097 2042742.5 21300 1089056220 153488.8

42809.2 3799341350 35500 107023.77 26823 2 شالی

3 خربوزه 3332 41016 14000 574224000 28711.2

4 تربوز 2407 36904 7200 265708800 29523.2

5 پختهدانهدار 1410 3454.5 35500 1226170000 2418.15

8.7 kg 1512000 120000 12.601kg 9.025)زعفران )جریب 6

7 کچالو 2424 43632 9949 434094768 26179.2

8 پیاز 2085 45870 85200 3908124000 32109

9 ماش 1962 2393.6 42600 101967360 1196.8
صادرات 

5292340 ندارد 10 جواری 213 372.7 14200

11 گلپی 134 2345 9940 23309300 1172.5

12 کرم 52 1001 19880 46618600 600

13 فاصلیا 230 2415 19880 48010200 12075

14 بادنجانرومی 808 16968 14200 240945600 10180

15 نخود 3106 2521 71000 178991000 1260.5

16 لوبیا 1549 4027 69580 280198660 2416.2

54421500 نداریم 17 بامیه 365 3650 14910



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 37

39541320 نداریم 18 بادنجانسیاه 221 2652 14910

521850 نداریم 19 مشنگ 25 17.5 29820

20 شلغم 650 13000 4970 64610000 6500

21 زردک 700 15400 4970 76538000 7700

416466120 ندایم 22 بادام 333 1398,6 298200

32719995 نداریم 23 آلو 2.9 2194.5 14910

24 توت 659 4151.7 49700 206339490 2490.6

25 سیب 843 8430 28400 239412000 4215

26 شفتالو 473 7851.8 59640 468281352 1570.3

27 چهارمغز 294 764.4 113600 86835840 611.5

28 زردالو 528 11088 29820 330644160 3326.4

156912840 نداریم 29 انگور 526.2 7893 19880

30 ناک 145 725 99400 72065000 362.5

 
 محصوالت عمده وارداتی زراعتی

نوعنبات مقدار واردات شامره

1 آرد 

2 روغن 

3 برنج 

4 میوههایسرتوس 

5 شکر 

  6 

  7 

  8 





 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 38

 فیصدیاشتغالدرسکتورزراعت
32موجودنیستامامطابقرسویاحصائیهدرحدودباشدارقامدقیقکهتوسطیکرسویتخنیکیبدستآمده

مشغولکارهستند.درسکتورزراعتنفوسایوالیتفیصد
تعدادرسدخانهها

بهتعداد  GIZرسدخانهکهتوسطدفرت8رسدخانهفعالکهمورداستفادهقرارگیرددراینوالیتوجودندارد.اما
د.بودنمورداستفادهقرارمنیگیروغیرمعیاریساختهشدهاستنسبتنداشنتکیفیت

خانمدربخش100خانمهایکهدربخشزراعتمرصوفکاراند   :د زنان شاغل در فعالیت های زراعتتعدا
    دربخشپروسسسبزیجاتمرصوفاند NHLPخانمدربخش23پروسسموادغذائیو
 عوایدورسمایهگذاری

 هسال گذشت 5ر زراعت و مرصف آن طی میزان بوجه انکشافی در سکتو 

مرصفتخصیصسالشامره

113921425018514073078

213933334423131475652

3139443793384379338

واحد تعداد نوعیت /فارم ولسوالی شامره

باب 6 بغالنمرکزی گاوپروری 1
2 باب دهنهغوری گاوپروری 2
6 باب پلخمری گاوپروری 3
100 باب پلخمری مرغداری 4
80 باب بغالنمرکزی مرغداری 5
20 باب دوشی مرغداری 6
10 باب خنجان مرغداری 7
2 باب پلخمری مرکزجمعآوریشیر 8
6 باب بغالنمرکزی مرکزجمعآوریشیر 9
5 باب پلخمری فابریکهلبنیات 10
1 باب بغالنمرکزی فابریکهلبنیات 11
3 باب پلخمری کوپراتیفهایزراعتی 12
4 باب پلخمری کوپراتیفهایمرغپروری 13
269 باب پلخمری فارمخصوصیزنبورداری 14



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 39

413953074987528113558

513965392471451952324

136648343169413950مجموعه

 :(سالقبلی5مجموععوایدسکتورزراعت)حداقل
 سال 5 دعوای عواید ساالنه شعبه مربوط شامره

9000004500000فارمپوزهایشان 1
400000200000مدیریتمیکانیزه 2
70000350000عوایدآمریتامورزراعتی 3

40000200000عوایدمنابعطبیعی 4

 درسکتور زراعتغیر دولتی ورشکای انکشافی موسسات همکار 
وولسوالیهادرسکتورزراعتدرسطحوالیتبغالنموسساتغیردولتیذیلدربخشهایمختلفدرسطحوالیت

همکاریمینامیند.
  DCAموسسه -1
 موسسهایکاردا -2
  AKFموسسه -3
  NHLPپروژه -4
 پروژهتنظیمآبباالیمزرعه -5
  AAIPموسسه -6
 موسسهاکتید -7
  HIH-AFموسسه -8
 موسسهانکشافصنایعدستیوزراعتافغانستان -9
دفرتسویم -10

  



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
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 وضعیت موجود سکتور معارف 
 سکتورخالصه 

بارویکارآمدننظامجدیدحکومتجمهوریاسالمیافغانستان،درهمهعرصههاپیرشفتهایبوجودآمدکهازآن
جملهسکتورمعارفنیزفعالیتهایچشمگیرراداشتهوهمچناندرحالپیرشفتاست.اینکبهسکتورمعارفاشاره

خنیکیومسلکی،کانونهایعلمیتربیهمعلم،آزادیرسانهشدهتعدادروزافزونمکاتب،مدارس،انستیتوتهایت
. باشد معارفبوده موفقیتهایبیشرتسکتور عرصه مثالخوبدر ورزشمیتوان پیرشفتدرامور وهمچنان ها

میراثباقیماندهبودفقطیکچندباببهازگذشتهبهدولتجمهوریاسالمیافغانستاندرسکتورمعارفچیزیکه
شهرپلخمریویاهمیکالیدوبابمکتبدرمراکزولسوالیهابودندکهدربخشتحصیالتعالی،تربیهمکتبدر

معلموورزشهیچچیزبنظرمنیرسید.
تنشاگردکه326388خوشبختانهامروزدیدهمیشودکهدرسطحپنجبرنامهریاستمعارفوالیتبغالنبهتعداد

درمیباشد.آنراتشیکلمیدهد%41کهاناثتن121716وتعداد%59تنذکورکهفیصدیآن204672ازجمله
یکباب)بابدارالعلوم2بابدارالحفاظ،9بابمدرسه،27بابمراکزتعلیمیدولتیوخصوصیکهمنجمله566

ابب14بابدولتیباقیآنخصوصیمیباشدو8بابانستیتوتتخنیکیومسلکیکهازجمله11،(آنخصوصی
والیتحبابمراکزحامئیویخصوصیمشغولفراگیریدروسمیباشند.درمجموعدرسط5تربیهمعلمکهازجمله

مشغولتدریسدرنهادهایتعلیمیتنمعلماناثیه2696وتنمعلمذکور7114تنمعلمکهازجمله9810بغالن
ازلحاظجنسیتنیزیکپیرشفتبزرگبهنظرنوبنابروضعیتفعلیامنیتیوالیتبغال؛دولتیوخصوصیمیباشند
 تعداد وهمچنانبه 309میرسد، و بوده احاطه244بابمکتبدارایتعمیر دیوار وفاقد بابمکتببدونتعمیر

بابمکتب22بابمکتبجدیدالتاسیس،23بهتعداد1397الی1396میباشند.الزمبهذکراستکهدرسال
صوصیتغیرناموجوددارد.ارتقاویکبابمدرسهخ

مکاتبدولتیوخصوصی
(بابلیسهاعماز177(بابمتوسطه)165(بابمکاتبابتدائیه،)161درمجموعدرسطحوالیتبغالنبهتعداد)

.دولتیوخصوصیفعالمیباشندوخوشبختانهمکاتبغیرفعالدرسطحوالیتوجودندارد
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ابهتفکیکولسوالیهانشانمیدهدرمکاتبفعال)ابتدایه/متوسطه/لیسه(جدولذیللیست


دانشگاههایدولتیوخصوصی
)ادبیاتوتعلیموتربیهدانشکدهباداشنتدو1372درسالوجودداردکهدانشگاهدولتیدرسطحوالیتبغالنتنهایک
قبلازحکومت.(استادتدریسمیشد16)توسطده(محصلجذبش500تعداد)وبه(ایجادوبهفعالیتآغازمنود
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ودرسالبستهگردیددهکهدرزمانحکومتطالبانطالبانایندانشگاهبنامحکیمنارصخرسوبلخییادمیشدهسیا
احیا1382 منوددمجدیدوباره فعالیترسمیآغاز ووبه همچنانثبتوراجسرتوزارتتحصیالتعالیگردیده ،

(استادتدریسمیگردید.اکنون24)توسط(تنمحصل900منظوریدوپوهنحی)تعلیموتربیهوزراعت(باداشنت)با
 ،لیموتربیه،ادبیاتعلومبرشیاینپوهنتونبههفتپوهنحی)تع

یافتهاست.ءرتقاازراعت،اقتصاد،ژورنالزم،انجیرنیورشعیات(


 باتعدادمحصلینواستادانبهتکفیکجنیستنشانمیدهدراپوهنتونهایخصوصیجدولذیلتعداد

نام موسسه تحصالت عالی 
 خصوصی

 تعداد استادان تعداد محصلین

مجموعهاناثذکور
فیصدی
شمولیت
اناث

مجموعهاناثذکور
فیصدی
استادان
اناث

 %11 89 10 79 %24 2053 1159494 خصوصی حکیم ثنایی دانشگاه

 %16 51 8 43 %23 692 536156 خصوصی رویان دانشگاه

موسسه تحصیالت عالی 
 %25 79 20 59 %32 3082 2088994 خصوصی قدس

نسبتشاگردومعلموسطحسواد
(تنآنرا459553(تنکهازجمله)943394ئیهمرکزیوالیتبغالن)مجموعنفوسوالیتبغالننظربهارقاماحصا

 فیصدومتباقیآنبیسوادمیباشد.%65اینوالیتمیزانسواددرسطحتشکیلمیدهدو آنرااناث483841وذکور
 سال)مجموع/بهتفکیکمردوزن(14میزانسطحسوادباالتراز

فیصد42،4فیصد،)برایذکور%36سالدروالیتبغالنبرایهردوجنس14میزانسطحسوادبرایسنباالتراز
فیصددرافغانستانباالتراست.جدول34،3فیصد(میباشد.ایفیصدیسوادنظربهسطحملی19برایاناثو

سالبهتفکیکولسوالیهانشانمیدهد.14ذیلمیزانسوادبرایذکورواناثدرگروپسنیباالتراز
  

 پوهنتون دولتی بغالن نشان میدهد جدول ذیل تعداد محصلین واستادان را به تفکیک جنسیت در

 تعداداستادان تعداد محصلین

مجموعهاناث ذکور
فیصدی
شمولیت
اناث

مجموعهاناثذکور
فیصدی
استادان
اناث

3370 772 4142 19% 128 15 143 10% 
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 فکیک ولسوالیهاسال به ت 14میزان سطح سواد مردان و زنان به تفکیک گروپ سنی باالتر از 

هردوجنسزنمردولسوالی شامره
 44.9 60.828.6 پلخمری 1
 33.4 46.818.7 دهنهغوری 2
 34.7 50.918.2 دوشی 3
 33.1 50.515.3 نهرین 4
 32.8 46.917.7 بغالنجدید 5
 42.0 61.024.3 خنجان 6
 39.6 57.920.7 اندراب 7
 33.9 53.812.7 دهصالح 8
 21.6 36.66.1 جلگه 9

 24.8 40.79.1 برکه 10
 28.4 46.98.6 تالهوبرفک 11
 33.2 54.110.3 پلحصار 12
 33.6 55.012.2 خوست 13
 40.3 57.723.5 فرنگ 14
 31.4 49.113.2 گذرگاهنور 15

 
 لیسه(درسطحوالیتقرارذیلاستنسبتحضورشاگران)دخرتانباپرسان(درمکاتب)ابتدایه/متوسطه/

تعداد شاگردان 
دوره ابتدائیه به 
تفکیک ذکور 

 واناث

تعداد شاگردان 
دوره متوسطه  به 

 تفکیک ذکور واناث
تعداد شاگردان دوره لیسه   به 

 مجموع کل تفکیک ذکور واناث

 اناثذکوراناثذکوراناث ذکور

123416 8344045261230392563911559312351
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 درسطحمعارفوالیتبغالندرجدولذیلمشاهدهمنایید.یتعدادمعلمینراباتفکیکجنسیتوسویهتحصیل

 تعدادمکاتبدارایتعمیروبدونتعمیر)ابتدایه/متوسطه/لیسه(
باب173باببدونتعمیر(،113دارایتعمیروببا37بابمکتابتدائیه)150درسطحوالیتبغالنبهتعداد

31بابدارایتعمیرو146بابدورهلیسه)176باببدونتعمیر(و58بابدارایتعمیرو115مکتبمتوسه)
باببدون(تعمیروجوددارد.شاگردانکهدرمکاتیببدونتعمیرهستنددرفضایبازمرصوففراگیریعلمودانش

میباشند.
 سالگذشته(5جموعبودجهانکشافیساالنهسکتورمعارف)حداقلم

تخصیصسال24573218مبلغ)1392تخصیصسال افغانی،8646914مبلغ)1393(افغانی، )
افغانی،تخصیصسال14951853مبلغ)1394تخصیصسال افغانی34455773مبلغ)1395( )

(122016297عآمبلغتخصیصپنجسالمبلغ)(افغانیکهمجمو39386539وتخصیصسالمبلغ)
افغانیمیباشد.

 (سالقبلی5میزانمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتورمعارف)حداقل
 سال شده مرصف )1392تخصیص 23355518مبلغ سال  شده مرصف تخصیص ، مبلغ1393(افغانی

افغانی،تخصیصمرصفشدهسال(14745639مبلغ)1394(افغانی،تخصیصمرصفشدهسال7371057)
افغانیکهمجموعآمبلغ (38810342مبلغ)1396(افغانیوتخصیصمرصفشدهسال33993915مبلغ)1395

 .میباشد%95(افغانیمیباشدفیصدیپیرشفتآن118476469تخصیصمرصفشدهپنجسالمبلغ)
موزشیمقایسهمکاتبدولتیوخصوصی،دانشگاههاوسایرمراکزآ 

 سالدرمکاتب15نرخشمولیتزیرسن
فصیددرسطحریاستمعارفوالیتبغالنقراردارد.%72(ساله18-7نرخشمولیتزیرسن)   

ذکورمجموعه اناث ذکورمجموعه اناث ذکورذکور

00001010ماستر1

3399098268844لسانس 2

141519203821100023پاس3

12379816081680005پاس 4

850150150000کمتراز512

91323871640383689111

0

65062626723756645مجموعه 

1429920000

25

1205500305483684

11152634023169

00

164503347202

مجموعه اناث ذکورمجموعه اناث 

00000

تعداد معلمین پنج برنامه به اساس جنسیت ودرجه تحصیل ریاست معارف والیت بغالن

ره
ما

ش

ل
صی

ح
 ت

جه
ر
برنامه سواد آموزی برنامه تخنیکی ومسلکیبرنامه تربیه معلم برنامه تعلیمات اسالمی تعلمیات عمومی د

مجموعه اناث 
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 ورزش وتربیت بدنی 
ورزشدروالیتبغالنازسالهایگذشتهبدینسومروجاستومردموجوانانبیشرتعالقمندورزشپهلوانیچپنکی،
بزکشیوسنگاندازیبودهواینورزشهاتاکنوندراینوالیتوجودداشتهوعالقمندانخاصیخودرادارد.عالوه

وتبال،والیبال،دوش،آببازی،تیکواندو،کونگفوودیگربراینورزشهایسنتی،اکنونورزشهایدیگریمانندف
کلپورزشیمختلففعالبودهکهدرآن55ورزشهانیزترویجیافتهاست.درحالحارضدروالیتبغالنبهتعداد

تقریباًیکهزارجواندرتایمهایمختلفمرصوفمترینمیباشند.

 فعالیت رسانه ها    
ایرسانهایدررشایطواحوالکنونیجامعهبغالنکهشیوههایجدیدکاروتکنالوزیدررسانههایوفعالیته

گاهیآعرصههایگوناگونبهرسعترشدقابلمالحظهکسبمنودهازاهمیتبزرگوفوقالعادهدرجهتبیداریو
میباشد.دهیبرایمردمبااطالعرسانیاموزشوارتقایدانشوانتقالمعلوماتبرخوردار

نرشفعالیتهاینرشاتیچاپی هایمختلفبا شیوه هایمحلیبغالنبه رسانه سایر،صوتی،امروزه تصویریو
روزنامههاوغیرهبهپیشبردهمیشودوگاهیراهنامی،تیاتر،فعالیتهایسمعیوبرصیازطریقرادیوتلویزیون

استفادهازنابسامانیهاودرجایباتقدیرازبرجستهساخنت فعالیتهایموثرخوبیبرایمردمبودهوزمانیبا
باروسازیفعالیتحکومتی بهرتبرایاجرااتخوبو زمینهساز اورده ببار اصالحاترا نهادهایهمکار حکومتو

 اصبهنفعجامعهومردممیگردد.محلیبغالنواشخ
رسانههایدیداریبغالن

تنویروتلویزیونپاسبانبایکشبکهنتلویزیو،دربغالنسهاستیشنتلویزیونبنامهایتلویزیونملیمحلیبغالن
کیبلیبنامافغانکیبلنرشاتدارد
رسانههایتصویریدروالیتبغالن

رشات تایم ن مالحظات
ساحات تحت  صاحب امتیاز محلی

 پوشش
رسانه های 

 دیداری بغالن

شامره
 

ساعت  18
 نرشات

-شب04:00
تلویزیونملیافغانستان عرص12:00 شهرپلخمری تلویزیونمحلیملی

بغالن 1

-عرص 04:00 //
شب12:00 شیرمحمد"جهیش" // تلویزیونمحلیتنویر 2

-شب06:00 //
صبح12:00 الله"وفا"عاشق // تلویزیونمحلیپاس

بان 3

ساعتنرشات24 از سه چینل محمدرفیع"وردک" // شبکهنرشاتیافغان
کیبل 4


رسانههایصوتیبغالن

/رادیو88.5/رادیوبیانشامل881/رادیوارزوها87.7استیشنرادیورویموجافامبهنامرادیوسنا9دربغالن
/رادیوچونغر90.0/رادیوپیامن89.7یبد/رادیوا89.2/رادیوبغالندرولسوالیبغالنمرکزی90.0بیبیسی
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/رادیوملیمحلیبغالن93.5/رادیواریانا91.8/رادیورویان91.6/رادیوتپهقرغان91.3/رادیوفرحت90.3
ماموریتایسافبهفرماندهیپولیسبغالنکمکشدهنوزنرشاتداردامارادیوتپهقرغانکهپسازختم106.6

فقر بنابر اینوالیتمیباشد خصوصیدر اولینرادیو که رادیویتراجمیر و مشکالتتخنیکیفعالنشده بنابر
اقتصادیازنرشاتبازماندهاست.

تیبقیهرادیوهادرپلخمریودورادیوریاناپایگاهنرشاآبیانشاملو،ازاینمیانرادیوهابهجزازرادیویبیبیسی
دسرتسبخاطراینرادیوهادرسطحمحلنرشاتداشتهورادیورویاندیگردرولسوالیبغالنمرکزیموقعیتدارد.

دروالیتهایشاملوشاملرشقکشورنیزنرشاتدارد.کنازطریقوبسایتبانصبسیستملینآبودن
رسانههایچاپیبغالن

هفتهنامههمیشهوصدایبغالنازرسانههایاستکهدربغالنبه،گاهنامهغوچی،هفتهنامهسلسه،جریدهاتحاد
رهربیریاست حکومتبه بودجه از بار دو ماه که اتحاد جریده تنها مشکالتاقتصادی بنابر اما چابمیرسد

 ناننرشاتندارد.آاطالعاتفرهنگبهچاپمیرسدبقیه
نقشوتاثیررسانههایمحلیبغالن   

رسانههایمحلیوقابلدسرتسدرحالرشداستوباوجودمیزانبلندنفوذرسانههابهخصوصتلویزیونجهانیو
رادیوتلویزیونهایمحلیاینوالیتهنوزهممنحیثرسانهمطلوببهمنظوردسرترسیبهاطالعات؛تاحدیانرتنت

نقشبرجستهرسانههایمحلیبغالناینستکهایناستیشنهابهزبانوگویشیدرخشند.درسطحاینوالیتم
موزندهدارند.ودرنقشدیدهبانآمحلنرشاتداشتهوارایهدهندهاطالعاتبودهوبرنامههایرسگرمکنندهویها

عملمیکنند. مناطقتحتپوششبرایمخاطبیننیز هایمحلیبغالندر خارجیداخلیورسانه اخبار خود
عنوان به میکنند. ارایه مردم به را اینوال جامعه مسایلمربوطبه مورد چناناطالعاتدر هم نرشو محلیرا
اموزگارانایناستیشنهایمحلیبرنامههایراپیشکشمیمنایدکهساختارتعاملیداشتهوشنوندگانرامشغول

منحیثدیدهبانیاناظروصدارسانجامعه.برجامعهشاناثرگذاراستمیسازدیادگیریموضوعاتیکهمستقیام
پاسخگوساخنت رساندنصدایمردمبهمقامهایمحلیو با برابرمردمنقشپلآمدنیایناستیشنها ناندر

حکومتراایفامیمنایند.وارتباطیمیانمردم
رادیوهایقابلدسرتسدربغالن

یبیناملللیکهبایکمرکزتولیددرکشوررویموجایامنرشاتداردمانندرادیوبیبیسیویارادیورادیوها
رادیوهایخصوصیباپوشش،یتحتنامرادیوافغانستانودربغالنزیرنامرادیوملیبغالنتازادی.رادیوحکوم

رادیوهایمحلیکهتنهادردیورویانورادیوبیانشامل.را،ملیومنطقویازطریقامواجافاممانندرادیواریانا
رادیوپونغرورادیوفرحت.،بغالنویاپلخمرینرشاتداردمانندرادیوپیامن

ثباتمالیوخودکفاییرسانههایبغالن   
تلویزیونهایمحلیبغالندروضعیتکاهشمنابعمتویل ناامی،ثباتمالیرادیو نینامشخصرکوداقتصادیو

دسرتسیرسانهوبازارتبلیغاتدرمناطقتحتپوششایناستیشنهابهرسعتدرحالبیرونقشدناست.؛است
یرقابلاعتامدوگرانقیمتدلیلغهایمحلیبغالنبهتجهیزاتجدیدبرقوترانسپورتمحدوداستوبرقناپایدار

اینا بودهاست.تساصلیکمبودناوقاتنرشاتدربعضیاز ازرسانیشنها هایمحلیبغالنبنابرفقرهبسیار
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اقتصادیبهشدتمتکیبهکارمندانرضاکاراند.ضمنانکهفعالیترضاکارانهتاحدیخالیبودجهراپرمیکندو
اهشسهمگیریمردمرادرفعالیتهایرسانهبیشرتمیسازدامااتکایبیشازحدبهکارمندانرضاکاربخاطرک

رویاستخدامکارمندانمسلکیتاثیرمنفیگذاشتهاستکهدرنتیجهبهچشماندازدوامودانشوحفظکارمندان
ناامنیبخشبزرگازمشکالترسانههایبغالنیادشدهکهاینعاملسببخودپایداریرسانهاسیبمیرساند.

.سانسوریدررسانههاومحدودشدنکارخربنگارانمیشود
حامیانرسانههاوخربنگاراندربغالن  

فرهنگبغالنانجمن ریاستاطالعاتو کنار ،مرکزخربنگاران،اتحادیهملیخربنگاران،ورنالستانازادبغالنژدر
کمیتهمشرتکمصونیتخربنگارانورسانهنیزحامی،قحامیتازخربنگارانوصند،مرکزهامهنگیخربنگارانبغالن

دربغالنبهگونهمیانگینبیشازرسانههابودوبرایسهلسازیفعالیتهایرسانهایدراینوالتالشمنودهاند.
،نستانتنخربنگارانملیومحلیفعالیتدارندکهبرخیازاینخربنگارانبارسانههایمانندتلویزیونملیافغا30

 کارمینامیند.انسآژوطندارورادیوسالم،رادیوبیانشامل،رادیوازادی،تلویزیونهیواد،تلویزیوناریاناواریانانیوز
 فرهنگوجوانا

هجریشمسیزمانیکهشهرخانآبادکندزیکیازولسوالیهایاین1300تالشهایفرهنگیدروالیتبغالنازسال
اولینبارباچاپنرشیهبناماصالحآغازگردید.ایننرشیهکهتاحاالبهنامجریدهاتحادمساماست؛دروالیتبودبرای

اولینمدیرمسوولایننرشیهمالنقیباللهنامداشت.ایننرشیهدرچوکات هرپانزدهروزیکباربهنرشمیرسدو
وقتوکارکردهایدولتآنزمانسخنمیزد.مدیریتکلتوروقتفعالیتمیکردواکرثاًازفعالیتهایشاه

بهمرکزشهرجدیدبغالنمنتقلگردیدهبناماتحادمسامگردیدکهدرهرهفتهبهچاپ1336نرشیهاصالحدرسال
،ازآنسالبهبعدبهشهرپلخمریانتقالدادهشدودربغالنمرکزیفعالیتداشت1394و1393میرسیدوتاسال

1393درسال در1394و پهلویاینجریده فرهنگدر اثرسعیوتالشرئیسوکارمندانریاستاطالعاتو به
نیزبهچاپ رابطهبهموادمخدر( هرسهماهیکباربولنتخربیویکبارنرشیهایدیگریبنامطاعونعرص)در

مهندایاسالم،هفتهنامهسلسلهومیرسید.درپهلویجریدهاتحاد،چندنرشیهدیگرمانندماهنامهعقاب،هفتهنا
هفتهنامهغچینیزیرشوعبهفعالیتمنود.امامتاسفانهاکرثایننرشیههانتوانستندبیشازچندباریبهفعالیت

خویشادامهدهند.
راستایترویجوگسرتش در ایرا آموزشیخدماتشایسته طریقانجمنهایفرهنگیو جواناناز ایناواخر در

انجمنفرهنگیآستانه،انجمنفرهنگیفره نگاصیلکشورعرضهمیدارندکهدراینجاازآنهاچنینناممیربیم:
بیداریاسالمی،انجمنفرهنگیجوانانخنجان،انجمنفرهنگیامیرکرول،انجمنفرهنگیوادبیبغالن.

ندکهآثاربعضیازایشاننهتنهادرمتامدروالیتبغالنعلامیبزرگ،شاعرانونویسندهگاننادرپرورشیافتها
ونویسندهگانکهدردامانوالیتبغالن ادبا،شعرا نیزمورداستفادهقرارگرفتهاست. بلکهبیرونازمرزها کشور

پرورشیافتهاندقرارذیلاند:
نالیق،شفیقاللهمشفق،رونقنادری،نسیمصباح،غالمحسینافگار،عبدالقیومحازن،سیدمنصورنادری،سلیام

شیرآقاشایان،سیدکاظمفاضل،جاویدفرهاد،وحیدمژده،نجیباللهقیوم،نقیباللهسلطانی،عبدالحدبرینمهر،
داکرتعبدالخلیلنرمگوی،غالمحسینطهامس،قاسم امینآهنگرفابراهیمهبا،رسولهبا،عبدالودودروستایی،
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مولویعب اکرامالدینرسوری،شکریهاصیل، مولویعبدالرحیمخنجانی، نبیسلطانی، نادیهارس، دالولیراجی،
اندیشمند،مزمل،میراحمدجوینده،غالمجیالنی،پروانهبنوال،محرابالدینجویا،گلرحامننور،داوودبیدنیا،نادر

 مددکمپیرکی،معلمفضلاحمدعزیزی،ظاهریوسفی،علیفاضل،علی
موسساتهمکارغیردولتیبریاستمعارفوالیت:معارفدرسکتورغیر دولتی ورشکای انکشافی  موسسات همکار

 وکمیتهسویدنبریاستمحرتممعارفوالیتبغالنهمکارهستند.GIZبغالنقرارذیلاست)موسسهدفرتآقاهخان،
 بهتفکیکولسوالیها(فیاییجغراتحلیلوضعیتموجودسکتورصحت)بادرنظرداشتموقیعت

خالصهسکتور:
آنرا گانشوحقانسانهاستکههرکسبایدقدر بزرگخداوندمتعالبرایبنده نعمتهایبسیار صحتیکیاز

نداساسجامعهصحتمندبودهامتیازانسانهایصحتم.تامینوتقویهصحتخودودیگرانکوشاباشددردانستهو
برعکسانسانهایمریضباردوش.یککشوراستکهاستقامتگرفتهتاپلههایترقی,تعالیوانکشافرابپیامید

اجتامعیوصحیبودهوعاریازظرفیتهایبازسازیو ودردرسجامعهومسببافزایشهزینههایاقتصادی,
انکشافکشورمیباشند.

استصحتعامهیکیازریاستهایسکتوریکهجهتتأمینخدماتصحیمتوازنوباکیفیتبدوندرنظرداشتری
واسرتاتیژیهای باطرحوترتیبپالیسیها افغانها مذهبیبرایهمه لسانی، جندر، نژادی، تبعیضقومی، هرگونه

المی،ملی،احرتامبهحقوقبرش،ناستقامتهایکاریمشخصورعایتاصولوارزشهایاسیمعقولوعملیوتعی
تفاهمومشارکتجامعهجهانیوهمزیستیمساملتآمیز،برایتأمینصحتوترویجزندهگیساملدروالیتبغالن

یمتضمنسالمتیییویادولتهیچکدامبهتنهایایفایوظیفهمینامید.یکشخصبهتنهائی,یکموسسهبهتنها
همه اینکه مگر منیتواند برایشده و باشند ترشیکمساعیداشته جامعه اقشار خصوصیو هایدولتی, سکتور

 راحاصلمنائیم.مندبدستآوردناهدافمشرتکصحیتالشصورتگیردتابتوانیمجامعهصحت
وضعیتفعلی

مراکزدرقدمههایمختلفه88فیصدپوششداردکهازطریق90دسرتسیبهخدماتصحیدروالیتبغالنتقریبا
صحیبصورتمتوازندرمرکزوولسوالیهایوالیتبغالندرنظرگرفتهشدهاست,برایدسرتسیسهلمردمهر

تحتنفررا1500-1000بهتعدادمرکزصحیدارایپوستههایصحیمتعددبودهکههرکدامپوستههایصحی
دادهپوششقر ار باشدو مرکزصحیمربوطمیداشته ارتباطنزدیکبا پوستهصحیدرمتامبغالنموجود710و

است.تیمصحیسیاربرایکوچیانوالیتبغالندرنظرگرفتهشدهوعمالدرحصهعرضهخدماتصحیاساسیبه
تیمهایصحیسیارتحتهموطنانکوچیمرصوفمیباشند,ساحاتعاریازخدمات)ساحاتسفید(ازطریق

پوششعرضهخدماتقرارمیگیردویکتیمصحیسیاررسهمیاشتدراینراستاتحتنظروهامهنگیصحتعامه
اند.خدمترسانیبهمردممطابقتقسیماوقاتترتیبشدهمرصوف

:صحتهدفوساحاتفعالیتاسرتاتیژیکدرسکتور
تیافته،گسرتشیافته،مثمروپایدارسیستمصحیمبنظوردسرتسیهدفسکتورصحتدستیابیبهعملکردتقوی

بیشرتوعادالنهبهخدماتباکیفیتصحیبهروشمناسبوارزانکهمنجربهبهبودوضعیتصحیوتغذیهایهمه
مردم،بهویژهزنان،کودکان،وگروههایآسیبپذیرگردد،میباشد.
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بهآنهادرسکتورصحتعبارتنداز:ششساحهاسرتاتیژیکواجزاءفرعیمرتبط
عدالتحکومتداری مقررات، و قوانین فساد، با مبارزه شفافیت، قابلیت، پاسخگوی، حسابدهی، و،: حقوقبرش،

 ا.مؤثریتکمکه
:رهربیومدیریتسکتورصحت،جلوگیریورفعآزارواذیت،تقویتسیستمها،متویلمالیصحتانکشاف نهادی

استندردها،سکتورخصوصیومشارکتعامهوخصوصی،وباالبردنسطح عواید،هامهنگی،پالنگذاریصحت،
 .سطحوالیاتومترکززدائی

خشونتصحت عامه جنسیتو صحتوقایوی، حفاظتصحت، جامعه، توامنندسازی و صحت ارتقایصحت، :
امراض نوجوانان، کودکانو نوزادان، مادران، تغذیه،مبتنیبرجنسیت،صحتباروری، امراضغیرساری، ساری،

همعیوبیتوتوانبخشیفیزیکی،حوادثوجراحات،کاهشتقاضأبهموادمخدر،صحتروانی،صحتمحیطی،وآماد
 گیبرایمقابلهباحاالتاضطراریومدیریتبحران.

مراقبتهایکلینیکیخدمات صحی خدماتصحیو دسرتسیبه کیفیتو : خدماتازطریق صحیمجموعه
،فارمسیها،طبعدلیو)تخصصی((،شفاخانههایثالثیEPHSخدماتاساسیشفاخانهیی)،(BPHSاساسی)

 اجناسصحی.
 .:پالنگذاری،تولید،جذب،انکشاف،مدیریتومتویلمنابعبرشیصحتمنابع برشی صحت

اهد:نظارتوارزیابی،تحقیقیا،اطالعاتصحی،یادگیری،وعملکردهایمبتنیبردانشوشونظارت و ارزیابی
گیریبرمبنای فرهنگتصمیم و پخشاطالعات، و فرهنگتولید ریرسچسیستمصحیبشمولتحقیقعملیاتی،

 دانشوشواهد.
مجموعهخدماتصحیاساسیتهدابواساسخدماتصحیافغانستانخدمات صحی اساسی در والیت بغالن

آنخدماتصحیاستکهتوسطهرن مراکزصحیاستو مانندپوستههایصحی, وعمراکزخدماتصحیاولیه
فرعی,مراکزصحیاساسی,مراکزصحیجامعوشفاخانههایولسوالیبایدعرضهگرددومشخصاستکهدرهر

 هوسایلاسباب,نیرویبرشی,ادویهوامکاناتبرخوردارباشد.زسطوحازچهاندا
رامیکنندبهقدمههایآتیتقسیمبندیشدهاند:مراکزصحیکهعرضهخدماتاساسی

 (نفر1500–1000پوستهصحی)پوششنفوس •
 (نفر7000–3000مرکزصحیفرعی)پوششنفوس •
 (؛تیمصحیسیار)پوششساحاتعاریازخدماتراکهبصورتپراگندهاستند •
 (نفر30000–15000مرکزصحیجامع)پوشش •
 (نفر300000–100000شفاخانهولسوالی)پوششنفوس •

قدمههایمراکزصحیطوریتنظیمگردیدهاندکههرکدامامکاناتمشخصشدهرسیدهگیبهواقعاتراداشتهکه
بیشرتینمشکلصحیاهالیتحتپوششخویشراحلمینامیدودرصورتیکهیکتعدادمحدودمشکالتصحیکه

تبیشرترارضورتداشتهباشدبهقدمهباالیسیستمصحیرجعتدادهمیشود.امکاناتومهار
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خدماتصحیاساسیکهدرمراکزصحیعرضهمیگرددشاملهفتاجزامیباشد:
 صحتمادرونوزاد -1
 صحتطفلومعافیت -2
 تغذیعامه -3
 کنرتولامراضساری -4
 صحتروانی -5
 خدماتمعیوبیت -6
 اکامالتمنظمادویهاساسی -7

:یدرافغانستاندرسهسطحعرضهمیگرددخدماتصح
صحی،کارکنانصحیخدماتصحیاساسیسطحجامعهوقریهجاتچنانچهتحتعنوانپوستههایسطح اول:

فرعی،مراکزصحیاساسیوتیمهایسیارصحیمیباشد.جامعه،مراکزصحی
انههایولسوالیارئهخدماتصحیثانویسطحولسوالیچنانچهتحتعنوانمراکزصحیجامعوشفاخ:سطح دوم

میگردد
.خدماتصحیعالی)ثالثی(سطحوالیت،ملیوشفاخانههایتخصصی:سطح سوم





 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 52

(SCفرعی)صحیمراکز

نام  شامره
 ولسوالی

نام مراکز 
تعداد  نفوس نوع صحی

 مالحظات کارمندان

1 




پلخمری

70004فرعیخواجهالوان
74524فرعیباالدوری 2
55004فرعیشمرق 3
166404فرعیکارتهاتفاق 4
39704فرعیکرکر 5
70003فرعیوردکهایگوهر 6
70003فرعیاحمدزی 7
50004فرعیباالدوریمکتب 8
9 




بغالنجدید

53154فرعیبایسفال
70004فرعیعلیخواجه 10
70004فرعیکوکچنار 11
64514فرعیگردآب 12
13 




خنجان

85004فرعیوالیان
120003فرعیسالنگشاملی 14
62534فرعیخوبدره 15
38604فرعیمرغه 16
50004فرعیللمهیی 17
50004فرعیباجگاه 18
19 

نهرین
70795فرعیارهکش

50004فرعیسجان 20
21 


وبرفکتاله

115003فرعیبرفک
50004فرعیوادو 22
99624فرعیانگار 23
146344فرعیترموش 24
25 

برکه
50004فرعیهزارقاق

64104فرعیرشرش 26
48054فرعیسایهزاره 27
105004فرعیقاصاندهصالح 28
65004فرعیمرادشهرفرنگ 29
30 


دوشی

38954فرعیاسکار
24504فرعیکیان 31
40374فرعیلرخاب 32
31044فرعیشرتجنگل 33
45003فرعینوبهارپولحصار 34
63003فرعیتغانک 35
69233فرعیکشنآبادبنو 36
53703فرعیفج 37
39004فرعیجریانگزرگاهنور 38
66143فرعیاغلیجنگدهنهغوری 39
82003فرعیزردآسپانجلگه 40
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(BHCمراکزصحیاساسی)

 
(CHC)صحیجامعمراکز

شامره
نام  

 تعداد کارمندان نفوس نوع نام مراکز صحی ولسوالی

مالحظات
 

  89848اساسیشهشان دهصالح 1

6 
  93547اساسیچهارقشالق خوست

  107208اساسی تگابدهنه 7

  103947اساسیارشفدره تالهوبرفک 8

9 
 دوشی

  3061211اساسیکیلهگی

  43529اساسی کالنگذر 10

  81989اساسی رباط 12

13 
  180007اساسیشهرکهنه نهرین

  105007اساسی کلینیکلکنخیل 14

15 
 پلخمری

  180007اساسیباغشامل

  124507اساسی فقیربای 16

  124809اساسی میاشتکلینیکرسه 17

18 
  74877اساسیکمپیرک دهنهغوری

  141987اساسی قریهبیخ 19

20 

 بغالنجدید

  203628اساسیجرخشک

  147907اساسی لرخابی 21

  126018اساسی آبقول 22

  148317اساسی حسنتال 23

  61387اساسی شیخجالل 24

  282115177 مجموع   

شامره
نام  

 مالحظات تعداد کارمندان نفوس نوع نام مراکز صحی ولسوالی

  2915023جامعدهصالح دهصالح 1

  2015015جامعپلحصار پلحصار 2

  2735016جامعبورکه بورکه 3

  1225014جامعجلگه جلگه 4

  2700017جامعدوآبی خوست 5

  1110015جامعفرینگ فرینگ 6
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تعدادشفاخانههاوبسرتهایدولتی

 موقیعت تعداد بسرت تعداد نوع شفاخانه شامره
شهرپلخمری1120شفاخانهوالیتی 1
بغالنجدید/35-2100شفاخانهولسوالی 2

نهرین
حسینخیل/پلخمری130شفاخانهمعتادین 3

مراکزصحیدولتیکهشاملتصنیفهایفوقنشده:

 مرکزصحیمحبس •
 تیمصحیسیارکوچیها •
تیمصحیسیاررسهمیاشت •

 خصوصیوتاسیساتصحیشفاخانههاتعداد
برایایجادمراکز زمینههای بهتاسیازپالیسیدولتمبنیبرتشویقوحامیترسمایهگذاریدربخشصحی,
و فروشیادویه عمده منایندگیهایرشکتهایدوائی, و رشکتها تشخیصیه, خدماتمعالجوی, صحیعرضه

استواینپروسهرسمایهگذاریدربخشهایصحیروبهرشداست,انستیوتهایمتوسطهطبیرامساعدساخته
کهدروالیتبغالنمتشبثینخصوصینهادهاومراکزمختلفهراایجادکردهکهمطابققوانینومقرراتفعالیتهای

شانازطرفصحتعامهنظارتمیگردد.
  

  1400014جامعغارو گذرگاهنور 7

  2747316جامعتاله تالهوبرفک 8

  2948818جامعخنجان خنجان 9

  2575718جامعدوشی دوشی 10

  2575718جامعششصدکوتی پلخمری 11

  2575718جامعحسینخیل پلخمری 12

  2440014جامعبنو بنو 13

  2538616جامعدهنهغوری دهنهغوری 14

  3402215جامعبغالنقدیم بغالنجدید 15

  2911715جامعبغالنصنعتی بغالنجدید 16

  2344115جامعمنگالن بغالنجدید 17

  411598277 مجموع   
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 وتاسیساتصحیخصوصیهادرملتونلست

 
 تعدادشفاخانههایخصوصیوکلینیکهایرساپا

 موقیعت بسرتتعداد  تعداد نوع شامره
شهرپلخمری580شفاخانهمعالجوی 1
شهرپلخمری20کلینیکرساپا 2

شامره
ولسوالی 

تعداد  
درملتون

تعداد عمده  
فروشی ادویه

 

تعداد 
انستیوت های 

علوم صحی 
خصوصی

 

تعداد 
ک های 

کلینی
تشخیصیه

تعداد معاینه  
خانه های 

شخصی
 

1173524188پلخمری 1
3711724بغالن 2
150139نهرین 3
70001برکه 4
00000جلگه 5
110000تالهوبرفک 6
110004دوشی 7
90044خنجان 8
90002دهنهغوری 9

10001فرنگ 10
10001گذرگاهنور 11
140002دهصالح 12
40001بنو 13
00000پلحصار 14
160001خوست 15

77% 79%

162%

0%

50%

100%

150%

200%

کزیشفاخانهولسوالیبغالنمر شفاخانهولسوالینهرین شفاخانهوالیتی

1396سال 
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فیصدیاشغالبسرتدرشفاخانهها
مقایسهتناسببینمریضانوداکرتاندرکلینیکهایخصوصیودولتی

 بسرتمریضان5هرداکرتمعالجبرای •
 بسرتمریضان10هرداکرتمتخصصبرای •
 بسرتمریضان5هرنرسبرای •
والدت50هرقابلهبرای •

:کیفیتخدماتصحیاساسیوخدماتشفاخانهئیدربغالن


.تعداددکتورانومتخصصینبهتفکیکجنسیت

خدماتی
تکنیشن  

فارمسی
ت 

فارمسس
 

ت
البران

تعداد  
واکسیناتور

س 
تعداد نر

 

قابله
 

تعداد داکرت 
ب

عمومی ط
 

داکرتان 
ص

متخص
 

مردانه
زنانه 
 مردانه
 زنانه
 مردانه
 زنانه
 مردانه
 زنانه
 مردانه
 زنانه
 مردانه
 زنانه
 مردانه 
 زنانه
 مردانه
 زنانه


75.8 74.96

0

20

40

60

80

100

مجموعهخدماتصحیاساسی خدماتشفاخانهئی

BSCبه اساس 1396سال 
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 معلوماتعمومیوالدتها،میزانمرگومیروسوءتغذی

شامره
 

تداوی سو  نام ولسوالی
 تغذی

مراقبت های 
مرگ و میر  والدت قبل از والدت

 مادر

 0 868 102061643 خنجان 1

 5 1131 86843385 خوست 2

 1 226 20821127 جلگه 3

 0 2044 162653829 نهرین 4

 1 295 34251104 پلحصار 5

 0 9646 1674910219 پلخمری 6

 1 485 73552017 تالهوبرفک 7

 1 369 4575861 بنو 8

 0 6260 3256611347 بغالنجدید 9

 0 412 85222248 بورکه 10

 0 427 32201277 غوریدهنه 11

 0 616 61351538 دهصالح 12

 1 1479 92223698 دوشی 13

 3 291 28911085 فرنگ 14

 1 71 2184643 گذرگاهنور 15




20
2 54 22 0 4 0 41 0 62 49 83 38 108 54 9 14 4

 تعداد داکرتان متخصصین با در نظر داشت رشته های مختلف آنها

جراحی بطنی
جراحیصدری 
 جراحیعمومی


جراحی
اطفال
 نساییوالدی
 عصبیوروانی


 

شوگلو
گو



چشم


جلدیوزهروی


اطفال
 داخله


0 0 4 0 3 2 0 0 0 5 4
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 مرگومیرینوزادان

 
میزانسویتغذی

:(1396–1393جهانکشافیصحتعامه)سالهایبود
ریاستصحت به انکشافیاختیاریکه بغالنمواصلتبودیجه طریقاینادارهعامه از طیسالهایفوقالذکرو

(فیصدمیرسد.%82)بهمبرصفرسیده



 
 فیصدی مرصف

 
 بیالنس

 
تخصیص مرصف 

 شده به افغانی

 
تخصیص مواصلت 

 شده به افغانی

 
 سال

99% 35325 2592190 2627515 1393 
33% 3363285 1640850 5004135 1394 
98% 189017 10069097 10258114 1395
99% 185616 32813136 32998752 1396
82% 3773216 47115273 50888516 مجموعسالهای

116
85

223

102 9799
52

154
101

64

0
50

100
150
200
250

اوافیاتجدیدالوالدهه
کمرتازیکامه

6وافیاتمادرانالی
هفتهوالدت

ازوافیاتاطفالکمرت
یکسال

2-1وافیاتاطفال
سال

5ازوافیاتاطفالکمرت
سال

CAAC 1395 CAAC 1396
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 موسسات همکار غیر دولتی ورشکای انکشافی درسکتور صحت

 

 تحلیل وضعیت موجود سکتور زیربنا ومنابع طبیعی
 خالصه سکتور:

رشدوانکشافاقتصادیواجتامعیداردکهمیتواندتغیراتمثبتیراسکتورزیربناومنابعطبیعینقشعمدهایدر
عمومی،رسکهایهایشتهتعدادیزیادیشاهراهذسالگ۱۴طیدروالیتبغالندرزندگیمردمبهمیانآورد.

مرفوع وحتیقریهجاتاسفالت،جغلاندازیواحداثگردیدهاندکهتاحدیکمیمشکالتمردمرا ولسوالیها
مردمازینولسوالیصعبالعبوربودهکه4ازجملهرسکهایکهمیباشدخامهولسوالی6اختهاند.رسکهایس

(گردیدهDBSTقیرپاشی)ورسکهایدوولسوالیاسفلتولسوالی6.رسکهایاتصالیهستندناحیهدچارمشکل
۳۰۵وبهطولDBSTکیلومرت۶۱بهطولرریزییقرسکبهشمولشاهراههاکیلومرت۲29بطولاست.بطورعموم

 . است گردیده اندازی کیلومرترسکجغل ، العبورهستند صعب موادرسکهایکه انتقاالت رفنتکرایه بلند باعث
ومسافرینگردیدهکهتاثیراتمنفیبراقتصادمردمواردمیکند.

صحت عامه 
بغالن

شبکه انکشافی 
BDNباخرت یا 

تطبیق کننده )
مجموعه خدمات 

(صحی اساسی بخش صحی دفرت
آغا خان یا 

AKHSA( تطیبق
کننده خدمات 

(صحی

HEWADموسسه 
تطبیق کننده )

پروژه صحی 
خشونت مبتنی 

(برجندر

 Healthموسسه 
Net( پروژه خدمات

(صحی کوچی ها

هالل احمر یا
ARCS

تطبیق کننده )
(خدمات صحی

موسسه ادا  
ADDAیا 
همکار مبارزه با )

(توبرکلوز

MSH/ TB 
challange همکار )

(مبارزه با توبرکلوز
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نسبتنبودامکاناتمالیازآنهامراقبتدرستصورترسکهایاسفلتیدرحالازبینرفنتقراردارندهستند،
گرفتهمنیتواندویکتعدادرسکهادوبارهتخریبگردیدهاند.
کهظرفیتتولید دارد بندبرقوجود متاسفانهچندتوربینآناز۱۰دروالیتبغالندو اما دارند واتبرقرا میگا

نامیند.بندهایبرقمذکوررضورتبهبازسازیداردتابتواندظرفیتمیگاواتبرقتولیدمی۴فعالیتبازماندهوفعال
تولیدیآنهابهحداعظمبرسد.آلودهگیمحیطزیستیکمشکلجدیدرافغانستانمیباشد.والیتبغالنهمبه

،ایجادقطعجنگالت،کانالزیسیونوایجادشهرکهایغیرمعیاریستمواجهاست.نبودسیستمآلودهگیمحیطزی
،رسازیرشدنسیالبها،استفادهازماشینهایکهنهوغیرهمشکالتوساحاتمسکونیفابریکهجاتدرداخلشهر

 مردمایجادکردتیرابرایمحیطزیس
بهرهبرداریمناسبازمنابعطبیعیبهمنظوررشدهدفعمدهسکتورزیریناهامنا:هدف و ساحه فعالیت سکتور

ایجادسهولتدروهمچنانایجادشغل،کاهشفقرورفاهعامه،دسرتسیمردمبهمارکیتومرکزوالیتاقتصادملی،
تنظیممنابعآبوجلوگیریازضایعاتآب،جلوگیریازتخریبسواحلدریاوزمینهای هنگامعبورومرورمردم،

مرکزپروژههایمتعددیدروآنمیباشدولسوالی14فعالیتسکتورزیربنامشمولمرکزوالیتو.میباشدزراعتی
ست.بغالنتااکنونتطبیقگردیدهاوالیتوولسوالیهااین
۴برایوالیتبغالنسهمیهدادهشدهاستکهبرقمیگاوات۱۴میگاواتبرقرضورتداردوفعال۹۰والیتبغالنبه

فیصدمردمبهبرقشهریدسرتسی۱۵د.درمجموعمیگاواتآنازتولیدداخلیومتباقیازبرقوارداتیتامینمیگرد
فیصد۶۰فیصدمردمبهخدماتمخابراتیو۹۵درحدودکهشبکهمخابراتیفعالیتدارد۶دارند.دروالیتبغالن

فیصدمردمدارایتیلفونهایمبایلهستند۸۵مردمبهانرتنتوشبکههایاجتامعیدسرتسیدارندو
       :پرتولیممعادنوتحلیلوضعیت

افغانستاندارایمنابعغنیمعدنیوانرژیمیباشد.اینکشورازمیانفلزاتدارایمعادنمس،طال،وسنگآهن
بودهوهمچنیندارایمعادنمواد/مصالحساختامنی،سنگوسنگهایقیمتی،ذغالسنگوهایدروکاربنها

توسعهسکتورمعادنبهعنوانتنهامهمرت یناهرمتنوعبخشیدنبهاقتصاد،اشتغالزاییوافزایشدرآمدمیباشد.
دولتشناختهشدهاست.پتانسیلاقتصادیمتوسطودرازمدتسکتورمعادنوهایدروکاربنهانسبتبههربخش

دیگریدراقتصادافغانستانبیشرتاست.
تصویبرسانیدهاستکهدرنتیجهآناکتشافاتبرایآزادکردناینپتانسیلکشوریکپالیسیجدیدبازارمحوررابه

وتوسعهسکتورمعادنمنابعطبیعیکشورازدولتبهسکتورخصوصیانتقالپیدامیکند.رسمایهگذاریخصوصی
بزرگخواهدبود.درآمددولتازطریقمالیاتمعادن،حقامتیازوصدورجواز/مجوزمشتقخواهدشد.ازنیازیک

نتظاراشتغالزاییورسعتبخشیدنبهتوسعهمناطقروستایی،ورویکردهاییکپارچهبینالبخشیصنعتمعادنا
توسعهمنابعموردعملواقعخواهدشد.قانونجدیدمعادنکهبهطورگسرتدهدهلیزبرایرسمایهگذاریدرزیربناها

دنیزتصویبشدهاست.حفاظتمحیطمبتنیبراهدافدولتاستکهرسمایهگذاریهابهبخشمعادنجذبشو
زیست،توسعهاجتامعیوالزاماتمحتوایملی،ازجملهپشتیبانیازارائهکنندگانخدماتمحلیدرچارچوبهای
سیاسیوقانونیگنجانیدهشدهتاادامهتوسعهبهطورپایدارومنصفانهراتشویقمناید.معدنمسعینکآیندهو
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گاولینپروژههایبزرگمعادنمیباشندکهرسمایهگذاریهایخارجیرادربخشمعادناجیگحپروژهسنگآهن
افغانستانبهخودجذبکردهاند.

تاکنون،هنوزهمموانعدرفراراهتجارتورسمایهگذاریهایافغانستانوجوددارد.بررسیاخیرنشاندادهاستدر
هایالزمبرایارائهمنافعاقتصادیبهمردمودولترابهخودجذبکندصورتیکهافغانستانمیخواهدرسمایهگذاری

بایدطیفوسیعیازاصالحاتسازمانیکهالزمبهاجراهستندراتطبیقمناید.یکتوصیهمرکزیموجوددرتحلیل
توسعهناشیازدولتهایاینسکتورایناستکهاصالحاتوبازسازیهادروزارتمعادنوپرتولیمبهمنظورانتقال

 شیازسکتورخصوصیرضوریمیباشد.بهتوسعهنا
 :شهرومسکناموروضعیتتحلیل

)دورانجنگداخلی(،رشدشهریدرافغانستانهموارهدرحالکاهشبودهاست.در۲۰۰۱و۱۹۷۸بینسالهای  
هگونهجدیدرحالخرابشدنبودندو)دورانطالبان(،اکرثشهرهاومراکزشهرهاب۲۰۰۱تا۱۹۹۶طیسالهای

وبارویکارآمدنحکومتجدید،پروسهشهر۲۰۰۱پروسهشهرسازیبطورکاملراکدبود.بااینوجود،بعدازسال
سازیازنوآغازشد.اینپروسهبعدادرزمانبازگشتمهاجرینازکشورهایهمسایهبارسازیریبزرگکمکهای

یافتهاساسبر)رسیدمی٪۵.۷اوسطمیزانرشدشهریبه۲۰۰۵رتشدتگرفت.درسالکشورهایخارجیبیش
.دادقررپنجمردهدرراافغانستانشهریرشددنیاهایشهردیگرمیاندردرشترقماین(.جهانیبانکهای

 :هااسرتاتیژی
سازماندهیاسرتاتیژیمدیریتشهریشامل:

 رساندنپالیسیملیشهری؛انکشاف،تاییدوبهاجرا •
 انکشافپالنهایشهریوساحویبرایشهرهایبزرگ؛ •
 آمادهسازیپالنهابرایاسرتاتیژیانکشافساحویبرایهمهزونها؛ •
 تقویتظرفیتشهرداری؛ •
 رشددرآمدوبرنامههایظرفیتسازیدرسیوچهاروالیتوشهرهایبزرگ؛ •
ملپالنهایرسمایهگذاریهایزیربناییبرایبیستوپنجشهرانکشافپالنهایتوسعهشهری،شا •

 بزرگ؛
انکشافوارتقاظرفیتبنیادیپشتیبانیشدهتوسطبرنامههایعلمی،اصالحاتبنیادیبرایحکومت •

 داریموثردرسیوچهاروالیتوشهرهایبزرگکشور؛

زیربناهایشهریوخدماتاسرتاتیژیشامل:     

 امهوپالیسیدرموردآب؛توسعهبرن •
 درصدازفامیلهابهآبلولهکشیشدهدرکابل؛۵۰دسرتسی •
 درصدازفامیلهابهآبلولهکشیشدهدروالیات؛۳۰دسرتسی •

اسرتاتیژیهابرایبهبودمناطقنقشهبندینشده،درقسمتتوسعهزمینوخانه،شامل:         
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 دسرتسیبهزمینهایشهریبرایرسپناه؛رسیدنبهپنجاهدرصدافزایشدر •
 رسیدنبهسیدرصدافزایشدرتوضیعزمینهایعمومیبرایفعالیتهایخانهوشهرسازی؛ •
 والیتکشور؛۱۲ازرسگیریپروژههایمسکندر •

 :وتکنالوژیمعلوماتی مخابراتوضعیتتحلیل
اهمیتبازسازیسیستمهایارتباطیوفرآهمآوریجدیدترین2002بعدازبوجودآمدنحکومتانتقالیدرسال

تکنالوژیوپیرشفتهایتکنالوژیمعلوماتیبرایافغانهاجهترشدعمومیونوسازیافغانستانبالفاصلهاحساس
ب معلوماتی تکنالوژی معرفی و ارتباطی خوب های سیستم امنیت،گردید. ممکن که سکتورها، سایر رشد رای

حکومتداری،بازسازی،انکشاف،تعلیموتربیهویاتجارت/کسبوکارباشد،مهمپنداشتهشد.تالشهایبرایایجاد
زیربناهاجهتارتباطاتواستفادهتکنالوژیمعلوماتیبهرتآغازگردید.

بهرشدوانکشافرسیعوصل(مسوMCITوتکنالوژیمعلوماتی)مخابراتبهوزارت لیتدادهشدتااینسکتوررا
یکیازموفقیتهایمخابراتمناید.بعدازآنپیرشفتهایزیادیصورتگرفتهاست.دراصل،انقالبدرعرصه

رویرشدوانکشافاقتصادیتاثیراتچشمگیرداشتهمخابراتیمهمکشورمیباشد.رشدسکتورتکنالوژیمعلوماتیو
ت.اینسکتورمتامکشوررابهموصلکرده،موثریتحکومترابهبودبخشیدهوبرایرشدسکتورخصوصیانگیزهاس

فراهممنودهاست.
 :هااسرتاتیژی

برایبدستآوردنایناسرتاتیژیهابهاقداماتچندجانبهنیازهست،کهدرذیلذکرگردیدهاست:     
 .وفقیتهایگذشتهوفایقآمدنبرمشکالتآیندهبراساسمیکپالیسیمدونساخنت .1
 ،سکتورخصوصیوتعلیموتربیهکهتغذیهسکتورهاست.یسکتوریظرفیتسازیدروزارتخانه،نهادها .2
 ؛ارائهمنودنخدماتجدیدوارزشافزوده .3
مردمافغانستانبهدولتتولیدیوکارآمد .4

رسکهاووضعیتآنهادروالیتبغالن
مجموعهرسکهایداخلشهرعبارتانداز:

مالحظاتطول به مرتنوعیت سکاسم سکشامره
مرت۱۵۲۴۷اسفلتیمجموعرسکهایفرعیداخلشهر 1
مرت۸۵۳۲کانکریتیمجموعرسکهایفرعیداخلشهر 2
مرت۱۹۲۰جغلیمجموعرسکهایفرعیداخلشهر 3

کیلومرترسکتحتقیمومیتریاستفوایدعامهبغالنقرارداشتهکهازآنجمله۵۸۵جمعابهتعداددروالیتبغالن
کیلومرتجغلیمیباشدکههمیشهخطوطمواصالتیولسوالیها۳۰۵وDBSTکیلومرت۶۱کیلومرتآناسفلتی۲2۹

مسولیتبازنگهداشنترابهمرکزوالیتوصلمنودهوهمچنانوالیتبغالنرابهدیگروالیاتوصلمیسازد.وهمیشه
اینمجموعهازرسکهابدوشریاستفوایدعامهبغالنمیباشد.
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ریاستفوایدعامهبغالنتنهارسکهایراکهولسوالیهارابهولسوالیوولسوالیهارابهمرکزوصلمنایدوهمچنان
ندارد.والیترابهوالیتوصلکندتحتپالنخویشدارددررسکهادهاتیارتباطکاری

تعداد پل ها
 

تعداد 
ک ها

پلچ
جغل اندزی  

شده
ت  

اسفال
شده

سک  
طول 

به کیلومرت
 

 نام ولسوالی

شامره
 

اسفلت   ۰  1 بغالن–پلخمری 33
 2 دوشی–پلخمر 52 اسفلت   ۴
 3 خنجان–دوشی 21 اسفلت   ۷
 4 بنو–خنجان 39 اسفلت   ۳
 5 صالحده–بنو 10 اسفلت   ۲
 6 پلحصار–دهصالح 18 اسفلت   ۲
 7 خوست–دهصالح 67  جغلی  ۱
 8 کندزبخشیحد–بغالن 40 اسفلت   ۳
۱   DBST 44 9 نهرین-بغالن 
 10 برکه–نهرین 25  جغلی ۴ ۱
 11 جلگه–نهرین 15  جغلی  ۱
 12 خوست–جلگه 49  جغلی  ۵
فرنگ–خوست 33  چغلی  ۶ 13 
نورگزرگاه–فرنگ 21  جغلی  ۲ 14
وبرفکتاله–دوشی 67  فعالجغلی  ۱ 15

  پل ۴ 34 اسفلت بخشیحد–پلخمری
سمنگان 16 

2   DBST غوریدهنه–پلخمری 17 17
 

 میادینهوائی
کهظرفیتپروازهایطیاراتمسافربریوتراسپورتیراداشتهباشدتاسیسویادروالیتبغالنتااکنونمیدانهوایی

ایجادنگردیدهاست،اماطیاراتنظامیبهمنظوراهدافنظامیدراینوالیتازگذشتههایدورنشستوبرخواست
میداشتهباشند.

 دسرتسیبهترانسپورتهوائیوزمینی
 ترانسپورتهوایی به والیتبغالن امادر مشکلاست. بسیار آن ودسرتسیبه نداشته دسرتسیوجود نوع هیچ

ترانسپورتزمینیبهطورعمومدردسرتسمیباشدوهمچنانمشکلینسبیدرترانسپورتزمینیکهوجودداشتهآن
.همنداشنتترمینلوتوقفگاههایمعیاریمیباشد

 انرژیبرق دسرتسیبه
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آبیکهسببتولیدبرقمیگرددوجودداردکهدرمرکزوالیت)شهرپلخمری(موقعیتدروالیتبغالندومنبعدستگاه
اینمنبعآبیتولیدکهبنامبند کیلواتدرساعت1500ولوبنددومیادمیگرددکهظرفیتتولیدیبنداولادارد.

 میگاواتبرقرادارامیباشد.9بودهوظرفیتتولیدیبندبرقدوم
 مالحظات واحد تعداد میرت ساحه تحت پوشش موقعیت بند شامره

اهالیشهرپلخمریکهدرحومهشهرپلخمری 1
پایه 1508دستگاهنساجیزندگیدارند


بهانرژیبرقبهتفکیکمرکزوولسوالیهایکهازانرژیبندبرقدوماستفادهمینامیندراجدولذیلدسرتسیمردم

 است.نشانمیدهدقرارذیل

شامره
 

 مالحظات واحد تعداد مشرتیان نام ولسوالی

مرکزوالیتبغالن 1
نفر 21964)شهرپلخمری(

 نفر6604بغالنمرکزیوشهرکهنه 2
 نفر2941بغالنصنعتی 3
 نفر434دوشی 4
 نفر 1292خنجان 5

 نفر 33233 مجموعه مشرتیان


 دسرتسیبهآباشامیدنیصحی

معلومات و  براساسرسوی از بیشرت ۲۵آمریتآبرسانیوالیتبغالن نفوسشهر آبفیصد آشامیدنیصحیبه
فیصدمردمازشعباتآبرسانیازطریقموسساتمحرتمهمکاراعامرگردیدهوازطریق۱۰وهمچنان؛دارنددسرتسی

متباقیمردمازآبهایغیرصحیرشبمینامیند.بناءآبآشامیدنیدراینوکمیتههایمردمیپیشبردهمیشود
امر آبهایملوثسببشیوع نوشیدن گرما موسم در اسهاالتوالیتقناعتبخشنبوده قبیل از اضگوناگون

میشوندکهدرموردتهیهآبآشامیدنیصحیتوجهصورتنگرفتهوشعباتموجودهمبههمکاریمالیدولتجرمنی
 وموسسهمحرتمآغاخاناعامروموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.

 دسرتسیبهخدماتمخابراتیوتکنالوژیمعلوماتی    
ردمواداراتدولتیبهتکنالوژیمعلوماتیومخابراتیوپستیازقبیلامکاناتدیجیتلفکسدرسطحوالیتبغالنم

دسرتسیCDMAوGSMالینفایربنوری،سهولتفکس،انرتنیتالیندار،انرتنیتوایرلیس،خدماتمخابراتی
مردمفعالبودهوعمالًافغانبیسمرشکتهایمخابراتیافغانتلیکام،اتصاالت،روشن،اریباوداند.دراینوالیت

دسرتسیدارند.همچنانویبسایتهایاداراتدولتیفعالمیباشد،درضمندربخشتمخابراتینیزابهخدم
خدماتصورتمیگیرد.یهایهاردویروسافتویروبخشهایپستالکرتونیکی،ترمیامتوسایلتکنالوژیمعلومات
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ذیلفیصدیدسرتیمردمرابهخدماتمخابراتیهمراهباتاورهایمخابراتیدرسطحوالیتوولسوالیهانشانگراف
 میدهد.

باموقعیتآندرسطحوالیتیرسانهایهایتصویر
 موقعیت تعداد پایه ها نام تلویزیون شامره

پلخمری1تلویزیونملی 1
پلخمری1تلویزیونپاسبان 2
پلخمری1تلویزیونتنویر 3

 3 مجموعه


 تعدادفابریکاتتولیدی/صنعتیونوعفعالیتشان

اینوالیت   پلخمریمرکز شهر در که دارد تولیدیصنعتیدولتیوجود فابریکه دو سطحوالیتبغالنتنهاد در
فعالیتداشتهو موقعیتدارد.رشکتهایمتذکرهتحتنامفابریکهمنرباولودومسمنتغوریمیباشندکهفعالً

نفربهحیثکارکنتخنیکی868ابریکهبهتعدادتنمیباشد.دراینف180000ظرفیتتولیدیآنساالنهحداوسط
میگردددوغیرتخنیکیمرصوفکارمیباشند.الزمبهذکراستکهعوایداینفابریکهمستقمبهحسابوزارتمعدنوار

ودرسطحوالیتارقامدقیقازعوایدساالنهآنموجودمنیباشد.
  

15.00%

82.00% 80.00% 75.00% 80.00%
95.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

3 45 27 59 57 24

وصلتیلیکام اتصاالت افغانبیسم امتیان روشن سالم

ی آنپوشش خدمات مخابرات در سطح والیت وولسوالیها همراه باتاورهایفیصد
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لیستفابریکاتتولیدیوصنعتیدروالیتبغالن
ش

امره
ت 

رشک
اسم 

 

ت
موقیع

نوع تولید 
تعدادکارګر 
ت تولید  

ظرفی
در روز

 

ت تولید 
ظرفی

در سال
ک 

اسم مال
مالحظات/  
دالیل عدم 

ت
فعالی

 

1 

فابریکهنساجی
افغانپلخمری

شهرپلخمری 


سانکوره


297


600


مرت
 

300000


مرت
رشکتسهامی
نسبتنبود
مارکیتمناسب
تولیداتبهحد

بسیار
میباشدپائین


2 

تصدیذغال
گشامل

سن
شهرپلخمری 
گ

ذغالسن


5000


3160


تن
 9500000


تن
دولتی
فعالیتدارد



3 

ریاستغوری
رشکت

برشنا
شهرپلخمری 


برقآبی


280
62111


کیلوواتساعت
 22670400
کیلوواتساعت


دولتی
فعالیتدارد



تصدیسیلو 4
پلخمری

 

شهرپلخمری


سونگاهداشت
پروس


ساملگندمذخیره


کدولت

اسرتتیژی


40
تسخ 


ینونگاهداشتمقدار)
40
)

کگندمدردستگاه
هزارتنمرتی


الیواتوراینتصدی

 

دولتی


نسبتعدمعیاربودنفابریکه

اسیاببهتولیدآرددرجهاول

دومعدمرقابتدربازاراقتصاد


آزادوعدممس
اعدبودنتوزیع


آردبهقطاعاتنظامیوغیره


5 

رشکتشکر
بغالن

 

بغالنصنعتی


شکر
70


84
تن

 



رشکتدولتی
تولیدندارد 


6 

افغانسمنت
 


الالسی

 

پلخمری
سمنتپورتلند

400


825
1400


تن
 150000
رشکتسهامی

 

درصورتمتویلبرقو
رشایطبهرتایمنی

جهتتهیه
ذغال
سپبهحداعظمی
تولیدخواهدرسید


7 

پایهسازیپلخمری
 

جوارغوری
برشناشهر


پلخمری


پایههایمختلف
سایز


گولآهنکانکریتی


102


نفر


28
پایهمختلف

سایز


8000


اصلهپایه
دافغانستانبرشنا

رشکت
تولیددارد
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پارکهایصنعتی
پارکصنعتیتاسیسنگردیدهاست.سفانهکهدرینوالیتتاهنوزمتا

 اشتغالنفوسدرسکتورزیربنا  
وستسکتورزیربناومنابعطبیعیازاداراتتشکیلگردیدهکهپروژههایانکشافیزیربناییداشتههویداطوریکه

زداشتهکهاینعملسبباشتغالنفوسدرهموارهغرضپیشربداموراتکاریپروژهبهیکتعدادزیادیازکارکناننیا
کهازیکطرفزمینهکارومرصوفیتبوجودآمدهوازطرفدیگر سببمامنعتبخشهایزیربناییگردیدهاست.

جدولوهمچنانجلوگیریازبیکاریمنودهومانعرشدفساداداریمیگردد.؛جوانانازاعتیادبهموادمخدرمیگردد
نفوسرادرسکتورزیربنابهتفکیکجنسیتنشانمیدهد.ذیلخالصهاشتغان

 اشتغالنفوسدرسکتورزیربناومنابعطبیعیبهتفکیکجنیست
 واحد مجموعه جنسیت

21 914 نفر935زن مرد


 معادنوالیتبغالنبهتفکیکولسوالیهاووضعیتفعلی
حالت فعلی 

 معدن
ی / نکمپ

 شخص
نوع 

نام  ولسوالی فعالیت
 محل

نوع 
 معدن

 هشامر 

ندارد متوقف توقف دوشی خواجهزید سنگمرمر 1
ندارد متوقف توقف تالهوبرفک درهارشف سنگمرمر 2
ندارد متوقف توقف دوشی خواجهزید سنگ

رسپنتین 3
توسطمردممحل خودس و غیر قانونی توقف خوست چرخفلک سنگجیت 4

برادرانجامیمزار متوقف قراردادقسمتآن
شدهبود خنجان سالنگ

شاملی
سنگ
گرانیت 5

درحال بهره برداری و 
 استخراج

تصدیاستخراج
ذغالسنگشامل دولتی تالهوبرفک برفک ذغالسنگ 1

درحال اکتشاف و 
هاشمیگروپ بهره برداری سکتورخصوصی نهرین چنارک

وشیندره ذغالسنگ 2
درحال بهره برداری و 

کولافغان استخراج سکتورخصوصی پلخمری کرکر ذغالسنگ 3
درحال بهره برداری و 

افغانکول استخراج سکتورخصوصی پلخمری دودکش ذغالسنگ 4
درحال بهره برداری و 

افغانکول استخراج سکتورخصوصی پلخمری آهندره ذغالسنگ 5
درحال بهره برداری و 

افغانکول استخراج سکتورخصوصی پلخمری درهخورد ذغالسنگ 6
ندارد متوقف متوقف جلگه یخپچ ذغالسنگ 7
کمپنیخصوصی متوقف قبالَخصوصی

بود اندراب آلوگک ذغالسنگ 8
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 معادنکهاستخراجشدهاستباظرفیتاستخراجساالنه
تنوازمعادنذغالسنگ49429اوسطاستخراجذغالسنگولسوالینهرینطیسالهایپارمالیحاویمقدار

دودکش،آهندرهوخورددرهنظربهسالمالی تنمیباشدکهبهتکفیکدر45600حاوی۱۳۹۶چهارگانهکرکر،
است.جدولذیلهمراهبااشتغالنفوسوعوایدساالنهبهافغانیذکرگردیده

 ظرفیت تولیدی ساالنه موقعیت نام معادن شامره
 )به تن(

 عواید ساالنه
 )به افغانی(

ذغالسنگشیندره 1
وچنارک

ولسوالی
4942931677321نهرین

2 
معادنچهارگانه

کرکردودکشآهنددره
وخورددره

عوایدآنمستقیاممربوطوزارت45600پلخمری
معادنوپرتولیممیباشد

ازمعادنکهعوایدآنازطریقحساباتریاستمعادنوالیتبغالنشاملوارداتدولتدردافغانسنانبانکآنعده
افغانیمیباشد.۳۱۶۷۷۳۲۱تحویلمیگردداوسطعوایدآننظربهسالپارمبلغ

 اشتغالنفوسدرمعادن

 واحد کارمندان معادن اسم معدن شامره

نفر 100ذغالسنگشیندرهوچنارک 1

نفر416معادنچهارگانهکرکردودکشآهنددرهوخورددره 2

نفر868سمنتغوری۲فابریکهمنرباو 3
نفر 1384 مجموعه کارمندان معادن

 
ومنابعطبیعیمی بنا زیر اداراتکهشاملسکتور شوندریاستفوایدعامهودیگر انکشافی۵در سالقبلیبودیجه

 نداشتهبهاستثنای
افغانی۲۰۰۰۰۰بهمبلغ۱۳۹۶افغانیوهمچناندرسال۸۳۴۰۰۰مبلغ۱۳۹۴ریاستترانسپورتکهدرسال

بودیجهانکشافیتخصیصمواصلتورزیدهاستودیگربودیجهانکشافینداشتهاست.

مجموع بودیجه  اسم سکتور شامره
 انکشافی

بودیجه  مرصف
 مالحظات انکشافی

353121404353121404زیربناومنابعطبیعی 1
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 تحلیل وضعیت موجود سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوص
 خالصه سکتور:

سکتوراقتصادورشدسکتورخصوصینقشمهمواساسیدررشدوانکشافواشتغالزاییدارد.رشد،تشویقو 
خصوصییکیازاهدافمهمحکومتمیباشد.ریاستاقتصاد،ادارهمستوفیت،مدیریتعمومی    حامیتسکتور

اصناف مرکزی، احصائیه نفتی، گانمتشبثین  مواد مناینده و سکتورخصوصیاعضایاینسکتور)گروپشهر
کاری(میباشند.

بهمتشبثین  میتواندکهدولتزمینههایرسمایهگذاریرا پیموده سکتورخصوصیزمانیمسیررشدوانکشافرا
 را آنها و قرار  فراهممنوده  دروالیتبغالنسکتورخصوصیموردتوجهحکومت متآسفانه موردحامیتقراردهد.

سکتورصورتنگرفتهاست.دروالیتبغالنمتشبثینزیادیوجوددارند   وفعالیتهایقابلمالحظهدریننگرفته
پارکهایصنعتیمانعرسمایهگذاریآنهاشده   کهعالقمندرسمایهگذاریهستندامامتآسفانهناامنیو نبود

وغیره(کهصدهانفردرآنهاشامل  یده،آبمعدنیدآردترماست.باآنهمیکتعدادتشبثاتمانند)فابریکاتتولی
ایجادواحداثگردیدهاست.درحالیکهدر والیتبغالن   کارشدهانددرساحاتمسکونیودرجاهاینامناسب

اراضیوسیعیبرایاحداثپارکهایصنعتیوجوددارد.
تصدیهایتولیدیدولتی)فابریکهسمنتغوریومعادنذغالسنگنهرین،کرکر،آهندرهبهسکتورخصوصی 

(870(تنسمنتتولیدمنودهودرحدود)700فعالمیباشند.فابریکهسمنتغوریروزانه)   واگذارگردیدهو
یدیدرسطحوالیتمیباشد.درینوالیتزمینههایخوبیبزرگرتینفابریکهتول    نفرکارگرفنیوعادیداردکه

 پروسسآبمیوهوغیرهصنایعوجوددارد.   رسمایهگذاریدرعرصههایزراعت،مالداری،

 وضعیت فقر
وموسساتغیردولتی وپائینآمدندروالیتبغالندرسالهایاخیرمیزانفقربهعلتکاهشکمکهایدونرها

فیصدمیباشد.31.2احصائیهمرکزی1395سالهاست،میزانفقربهاساسرسویچشمگیریافتر،افزایشمیزانکا

 فیصدی نیروی کای و همچنان میزان نفوس درسن کار به تفکیک ساحه زیست شهری ودهات
فیصددرجریان9.4فیصدآنحداقلششماهکارکردهاند،زنها41.2سالوباالتر15دروالیتبغالننفوسبین

کارکردهاندومتباقیبیکاربودهاند.کسانیکهکارنکردهاند12 تشکیل57.2ماهحداقلششماهآنرا فیصدرا
25.9دربینمرداناینرقمفیصدکارنکردهاندو89.6ازجملهبینزنان؛میدهندکهحداقلششماکارنکردهاند

سالهوباالتررا15فیصدبلندترینفیصدیاشخاص57.8وبرکهبانشاندادنفیصدمیباشند.ولسوالیهایجلگه
9سالگیوباالترازآن15نفردرسنین100داشتهاندکهحداقلبرایششماهکارکردهاند.دراینوالیتدرهر

نفرکارمنیکنندیانکردهاندامادرجستجویکاربودهاند.
سوادبیشرتدرفعالیتهایاقتصادیمشغولبودهاندوبخشاعظمنفوسکارگررااشخاصباسوادنسبتبهبی

عدستیوتجارتمانندتهیهموادغذایی،یفیصدمیباشدوکارگرانصنا30.4کاگرانزراعتتشکیلمیدهدکهشامل
 نجاریودیگرصنعتکاراندومیننسبتبزرگکارگرانراتشکیلمیدهند.
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 شغلیفرصت های  
اقتصادیواجتامعیسالرب  1395اساسرسویدیموگرافی، میزانمشارکتنیرویکار 42.9احصائیهمرکزی

89.6فیصدبودهکه57.2یفیصدآنرازناندربرمیگیرد.میزانبیکار10.5وانفیصدمرد  71.4فیصدبودهکه
آندرفیصد18.3کهفیصدنیرویکارباسوادهستند52.1.تشکیلمیدهد   فیصدآنرازنان25.9وانفیصدمرد

 باشد.مرصوفکارمیبخشصنعتوتجارت

 سمایه گذاری سکتور خصوصی
(رشکتتولیدآرد،18(رشکتتخمبذری،)13(رشکتمنجمله)80فابریکاتخصوصیدربخشتولیدمجموعآ)

(رشکتتولیدروغن،2(رشکتتولیدیخ،)14(رشکتتولیدمرشوباتغیرالکولی،)3رشکتتولیدآبمعدنی،)(2)
(رشکتهای295رشکتصنایعدستیوغیره.و)4رشکتمنک،3رشکتلبنیات،2رشکتپالستیکسازی،2

اند.رسمایه ایجادگردیده ترانسپورتیولوژستیکیوغیره بالغبه)ساختامنی، اینرشکتها (1223.2مجموعی
بهچالشزیادیمواجههستندکه نبودمیتوانملیونافغانیمیباشد.متشبثینسکتورخصوصی ازنبودامنیت،

پارکهایصنعتی،عدممصونیتجانیومالی،نبودپرسونلمسلکیومتخصص،وارداتمحصوالتخارجیمشابه
 تولیداتداخلینامربد.

:ازاینکهاتاقهایتجارتدروالیتبغالندفرتنداردومعلوماتدرخواستشدهنزداینوخدماتارزش تولیدات 
 .ادارهمیباشد،بناًءاینارقامدردسرتسریاستاقتصادوالیتبغالنمنیباشد

استکهباهیچکشوریبنادرترانزیتینداردبنابراینارزشیچونوالیتبغالنیکوالیت:ووارداتارزش صادرات  
 .صادراتووارداتنزدادارهاقتصادوکدامادارهدیگردراینوالیتموجودنیست

 مجموععوایدوالیتبهتفکیکسکتور/شاملعوایدمالیاتیوغیرمالیاتیمیزانعواید
 ارزشتولیداتصنایعدستی
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1391                   392 13931                  394 13951                396 1نام سکتور شماره 

صوصی1 سکتور خ شد  تصاد ور 136725165    868 179 234127423216  198 558 248548312229   112 410 293اق

ات 2 کشاف ده ت وان 8119687          577 411 66438262        844 404 122549018    734 933 11زراع

ه و ورزش 3 سان 1904840          840 039 25635972         851 416 28255625      605 532 2معارف ر

ون 4 ان اکمیت ق تداری و ح کوم 3638674          512 310 66236345         494 096 74698116     526 008 16ح

ی 5 تماع یت اج صون 112500               500 112500112          855 554516325         336 597م

نیت 6 11892666      378 764 2488725219      351 684 5216140351    012 057 55ام

ع طبیعی 7 ناب نا وم رب 29940944      476 548 1407572421      468 705 5790218840       103 002 61زی

440 542 824 381718088342 193 455  289035349267 368 543  192335867 ه کل  مجموع

غالننسبتبهدیگروالیاترشدوانکشافچندانینکردهاست.موسسهآقاخاندرینآواخرصنایعدستیدروالیتب
نفرعضودارد.1000ایجادمنودهاست.اینانجمندرحدود(یکانجمنیراتحتنام)انجمنزنانتجارتپیشه

یقبازاریابیوتهیهابزارکاروموسسهمذکورازطر.هدفایجاداینانجمنرشدوانکشافصنایعدستیزنانمیباشد

اکنونارزشتولیداتساالنه افزایشدهد.  تخنیکیومالیتوانستهاستتولیداتصنایعدستیرا همکاریهای
 افغانیمیرسد.1000000صنایعزنانومردانبه

 تعدادبانکهابهتفکیکدولتیوخصوصی

 

عوایدبهدولتوارزکندوجودندارد،بناکهازاینکهدروالیتبغالنکدامبندرویاگمرک: بنادر تجارتی وگمرکات
 برایندراینقسمتمعلوماتدردستنیست.

نوعیت بانک  ) دولتی  نام بانک شامره
 موقعیت بانک خصوصی(/

ناحیهاول،شهرپلخمری،بالکذکریاپروانیخصوصیمیوندبانک 1
ناحیهاولشهرپلخمریفیصلمارکیتخصوصیغضنفربانک 2
ناحیهاولشهرپلخمریلینقشالقخصوصیعزیزیبانک 3

ناحیهاولشهرپلخمری،مقابلشادابخصوصیبانکبیناملللیافغانستان 4
مارکیت

ناحیهاولشهرپلخمری،بالکذکریاپروانیخصوصیباخرتبانک 5
ناحیهاولشهرپلخمری،بالکهایشاورالیخصوصی/تجارتیپشتنیبانک 6
ناحیهاولشهرپلخمری،جوارریاستمخابراتخصوصی/تجارتیبانکملی 7
شهرپلخمری،مارکیتذکریاپروانیناحیهاولخصوصیمایکروفایننسبانک 8
ناحیهاولشهرپلخمری،فهیممارکیتخصوصینویکابلبانک 9

مدیریتعمومی 10
ناحیهدومشهرپلخمری،جواررشهمیاشتدولتیدافغانستانبانک
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 سرمایه گذاری سکتور خصوصی  
(ملیونافغانی460سالاخیربالغبه)5مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیدر

ا )بوده مبلغ جمله ظرف142.7ز در افغانیآن ملیون مجموعیسکتور5( عواید است. مرصفرسیده به سال
 رسد.(ملیونافغانیمی1210.8خصوصیدرپنجسالاخیربالغبه)

فعالوصنایعازاینکهدروالیتمنایندهگیاتاقهایتجارت: سال گذشته 5مجموع عواید سکتور خصوصی در 
 دردسرتسقرارنداردنیست،بنابراینارقامدراینمورد
 درسکتوراقتصادورشدسکتورخصومیزانرسمایهگزاریخصوصی

(رشکتهایمختلفتاسیسشدهاستکهرسمایهابتدائی376دروالیتبغالنتاهنوزدربخشسکتورخصوصی)
 (ملیونافغانیمیباشد.1223.2آنها)

 درسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیکارغیردولتیورشکایانکشافیموسساتهم
بوزنبورعسلفعالیتسیایزنجیرهارزشدروالیتبغالنموسسهآغاخانباسکتورخصوصیتنهادربخشهای

دارد.فعالیتهایدفرتمذکوردراینبخشدرسطحپایینقرارداشتهکهقابلمالحظهمنیباشد.

 مصؤنیت اجتامعیت موجود سکتور تحلیل وضعی
 :سکتور خالصه

تهیهرسپناهبهعودتکنندهگان انکشافمهارتها سکتورمصونیتاجتامعیجهتکاهشآسیبپذیری،کاریابی،
سال درطول اجتامعی ریاستکارامور شده اساسمعلوماتارایه به و فعالیتمینامید. گان شده اخیرهایوبیجا

آموزشرا(نفر100  درحدود) نبودبودجهونبودکمکاینبرنامهبهدلیلدادهاست.دربرنامههایانکشافمهارتها
درحدود)اهایدونره وبه200برایچندسالمتوقفبود. تحتتعلیموتربیهقرارداشته (کودکدرپرورشگاهها
بهنیزکتعداداطفالیدرینوالیتوجوددارندوبهتعدادزیادیازگداها.(کودکستانایجادگردیدهاست7تعداد)

(معلول،4400(،بهتعداد)2000کارهایشاقهمرصوفهستند،دروالیتبغالنبهتعدادمجموعیمتقاعدین)
حقوقوامتبازاتشانبطورمنظمبرایشانپرداختمیگردد.استکه(ورثهشهیدثبتوراجسرتشده5600بهتعداد)
زنکارمندان۱۰٪ومیربدرنجگرسنگیازوالیتاینمردم۲۵٪نبهاساسارایهمعلوماترسهمیاشتبغالنهمچنا

)تعدادبهجمعاوالیتدراین.میکنندفقرزندگیخطزیرمردم٪۴۰دارند،وعهدهرابهخویشهایخانوداهرسپرستی
گانیکمقدارپولنقدوشدهبیجاهبرایوبیجاهخویشخانهازکهباشندمیداخلیگانشدهبیجاهفامیل(10000

برای خوراکه مواد است(6988) توزیعشده دونرها همکاریموسساتو به ).فامیل حدود در درسالهایاخیر
شلرتبرایعودت۹۵(فامیلبهوطیعودتمنودهاندکهبرایاسکانآنهادوشهرکساختهشدهوبهتعداد5225

جانیرابرمردموکموسساتودونرهاساختهاست.حوادثطبیعیساالنهخساراتزیادیمالیکنندهگانبهکم
همکاهشتلفات.واردمیسازد یا برایمهارساخنتو حوادثتافعآلکدامپالنمشحصکاریرا با ریاستمبازره

(حادثه30الندرسالهایاخیر)وارضارحوادثنسبتنبودبودجهوامکاناتمالیطرحننمودهاست.دروالیتبغ
(جریبزمینتخریبگردیدهودرپهلویتخریبات10654طبیعیرخدادهاستکهدرینحادثاتتافعالدرجدود)

الحالدرحدود.زمینهایزراعتی،حوادثطبیعیبهحدشدیدمیباشدکهمنجربهتلفاتجانینیزمیگردد تا
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(445(منزلبطورقسمیو)2019(منزلبطورکلی)1983بهتعداد)واختند(تندرحوادثطبیعیجانب86)
(رسپناهساخته1000(فامیلمترضرگردیدهاستکهبرایمترضرینحوادثطبیعی)5812بندآبتخریبگردیدهو)

 شدهوبرایفامیلهایآسیبدیدهموادخوراکیوالبسهتوزیعگردیدهاست

 ملدسرتسی به محیط زیست سا
م محیطزیستساملیکیاز عدسرتسیبه اینوالیتبوده علتآنایناستوضالتشهروندیدر هایکه معیار

دیدمیهمحیطزیستیدراموراتمربوطرعایتمنیگردد.بنابرین،اثراتآندربخشهایمختلفمحیطزیسترات
هامهنگیاداراتزیربطبرایرفعمشکالتمحیطزیستیو وجودمشکالتفوقریاستمحیطزیستبا با مناید.
ایجادخریطههایجمعآوریکثافات،تبدیلمنودنداشهایسنگذغالسوزبهگاز،تبدیلنانواییهایچوب

عداداداراتومحالتپررفتوآمدغرضحفاظتازسوزبهگازوراهاندازیزبالهدانیهایکوچکوبزرگدریکت
محیطزیستسامل.

 دسرتسی به خدمات اجتامعی
مبنظوردسرتسیشهروندانبخصوصجوانانبازماندهازتحصیلبهخدماتاجتامعی،مرکزآموزشهایفنیحرفوی

اموراجتامعیفعالگردید ازطرفوزارتکار، هاست.دراینمرکزساالنهدربههدفتربیتومسلکیسازیآنها
کسبمهارتازتنازجوانانبازماندهازتحصیلدربخشهایمختلفحرفههاآموزشدیدهوبعد200تا100حدود

تنازاطفالدرکودکستانهاو200هایآموزشیبرایحامیتاقتصادخانوادههایشانمفیدواقعمیشوند.حدود
اموراجتامعیتحتآموزشوپرورشقراردارند.شبکههایمحافظتاطفالدرمرکزشهروتندرپرورشگاهکارو50
ولسوالیجهتدفاعازحقوقاطفالفعالبودهوجلساتماهواربرگزارمیگردد.ادغاممجدداطفالونوجوانان10

هیدرموردحقوقاطفالردمرزیبهفامیلهایشانبهسطحکشورصورتمیگیرد.تدویرجلساتمنظمآگاهید
.سیستممنظمآگاهیدهیازحقوقاطفالوزنانتوسطراهاندازیمیگرددتوسطعلامازطریقمساجدورسانهها

از جهتحامیت خساره جربان منظم سیستم میگردد. دیزاین و طرح هموار ریاست این اطفال محافظت شبکه
فعالیتهایمنظمودوامدارجهتتشخیصمعتادینووهمچناند.مترضرینکاردراینادارهبهپیشبردهمیشو

معرفیآنهابهمراجعصحیغرضتداویشانجریاندارد.باوجودتسهیالتاجتامعیفوق،هنوزهمسطحدسرتسی
یایجابرسمایهگذاریوتوجهالزممسولینرادراینبخشمکهمردمبهخدماتاجتامعیپایینوناچیزبودهاست

مناید.

 وضعیت کوچی ها
دروالیتبغالن.یهااکرثادراطرافزندگیدارندونسبتبهقرشدیگرازجامعهمشکالتشانبیشرتمیباشدچکو

فامیلکوچیدرماهایحملوثورفصلبهارازاینوالیتکوچمیکنندکه12000الی11000همهسالهبهتعداد
فصلخزاندوبارهدراینوالیتمسکنگزینمیشوند.درمجموعدروالیتبغالنبهاینافراددربرجمیزانوعقرب

مکاتب،آبآشامیدنیفامیلکوچیزندهمیکنند.مشکالتعمدهکوچیهادروالیتبغالننداشنت43328تعداد
نبودرسپناهصحی،مراکزصحی و اندازینشدنسیمینارهایآموزشیبرایرشدمالداری، راه .کوچیهایباشدم،

درحدود1397سالازاثرخشکسالی.امابدبختانهمالدارمیباشندوعوایدساالنهیشانمحصوالتحیوانیاست
50تقریبا.فیصدمالداریشانبهتلفرسیدهومترضرگردیدهاندووضیعتاقتصادیشانخیلیخرابمیباشد60
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آندرولسوالیهای%35صددرولسوالینهرینومتباقییف15ی،فیصدنفوسکوچیهادرولسوالیبغالنمرکز
.برایمعلوماتبیشرتدرپلخمری،دهنهغوری،برکه،تالهوبرفک،دوشی،خنجان،دهصالحوجلگهزندگیدارند

رابطهبهنفوسکوچیهادروالیتبغالنبهجدولذیلمراجعهگردد.
رابهتفکیکولسوالیهالیستکوچیهادروالیتبغالن

 شامره ولسوالی تعداد فامیل تعداد نفوس مرد زن
1 پلخمری 8388 58716 33552 25164
2 برکه 2486 17402 9944 7458

3 بغالنمرکزی 20141 140987 80564 60423
4 تالهوبرفک 452 3164 1808 1356
5 جلگه 1462 10234 5848 4386
6 خنجان 618 4326 2472 1854
7 دهصالح 575 4052 2300 1725
8 دهنهغوری 2782 19474 11128 8346

9 نهرین 6424 44968 25694 19272
 مجموعه 43328 303323 173310 129984


 اشتغالزایی

رسمایهداردکهاکرثیتآنرانوجوانانوجوانانتشکیلمیدهد.عدمجمعیتوالیتبغالننزدیکبهیکملیوننفوس
گذاریالزم،نقشکمرنگسکتورخصوصیوعواملناامنیباعثشدهاستتانیرویجوانوواجدرشایطکاراین
والیتبیکاروکمکارباشندویگانهمرجعبیکاریاینقرشواجدرشایطکارحکومتمحلیبودهاستکهرسانجاماین

(تنکارمندانخدماتملکیو4111درحالحارضدرحدود)امربهیکبحرانکالناجتامعیتبدیلگردیدهاست.
(تنمعلممنحیثکسانیکهدراداراتدولتیصاحبکاراستندمرصوفهستند،ایندرحالیستکهساالنه11000)

(هزارتنازدانشگاههاوموسساتتحصیالتعالیونیمهعالیدولتیوخصوصیفارغالتحصیل2000درحدود)
 و موسساتدولتیوگردیده اداراتو اینفارغیندر از انگشتشامر از یکتعداد البته میشوند. کار بازار وارد

خصوصیجذبمیگردندکهدرمقایسهباحجمبیکاریاینپروسهچندانقابلمالحظهبهنظرمنیرسد.توجهالزم
اهگشاهبرایکاهشبیکاریدرسطححکومت،افزایشرسمایهگذاری،تشدیدفعالیتسکتورخصوصیمیتواندر

 والیتباشد.
 داشنترسپناهیامسکنبرعودتکنندهگانوبیجاشدهگانداخلی

داشنترسپناهیامسکنبرعودتکنندگانوبیجاشدهگانریاستامورمهاجرینوعودتکنندگانبغالنقراردیل
است:

ریاستامورمهاجرینوالیتبغالندوشهرککهیکیآنبهنامشهرکصلحبغالنمرکزیمیباشدکهاینشهرک-1
(جریبزمیناستکهغاصبینوزورمندانمانعتوزیعآنبهمهاجرینگردیدهاند.3000متشکلاز)

(جریبزمینمیباشد،که500شهرکدومیآنبنامشهرکاتحادواقعخواجهالوانکهاینشهرکمتشکلاز)-2
 زورمندانوغاصبینزمینمانعتوزیعآنگردیدهاند.
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 گی به حوادث طبیعیه رسید
ریاستمبارزهباحوادثآنچنانکهازنامشپیداستبطورعمومیدرموردحوادثطبیعیرسیدگیمیمنایداین
حوادثعبارتندازسیالبها،زمینلرزه،طوفانوغیرهحوادثمیباشدکهریاستمبارزهعلیهحوادثدرساحات

ولسوالیهابرایرسیدگیبهآسیبدیدگانجدآعملمیمنایدوازکمکهایموسساتداخلیومختلفشهرو
 خارجیآنهاراتحتپوششخویشقرارمیدهد.

 :گروههایآسیبپذیردرسطحوالیتقرارذیلاندمصونیت برای گروه های آسیب پذیر

مهاجرین-8زنان-7متقاعدینوکهنساالن-6گمترضرینجن-5معتادین-4اطفال-3ورثهشهدا-2معلولین-1
وبیجاشدهگان.
 معلولین10000وبرایبیشرتاز و شهدا اجتامعی، امور و معلولازطرفریاستکار ورثهشهیدو تناز هزار ده

تناز2000تنوتوزیعحقوقبیشرتاز100تسهیالتفراهممیگردد.همچنانایجادشهرکمعلولینبرایبیشرتاز
متقاعدیندرسطحوالیتمیتواندمصونتخوببرایگروههایآسیبپذیرباشد.

 وتحلیل جندر: ،ساختار های اجتامعی
 اصطالح است جنیستجندرکلمه مفهوم که انگلیسی وزن(اجتامعی مینامید)مرد افاده وبهرا

هر وامتیازات دردوحقوق،مسولیتها،مکلفیتها،صالحیتها یکسان طوری میکند.درکشورمابه بحث زندگی امورات
افغانستانبحثجندردرساحاتمختلفاوضاعواحوالمختلفداردکههرقوموقبیلهنظربهرسوموعنعناتمتوالیکه

گ جنسذاز حقوق نحوی به است حاکم تاامروز دور های تعریفیتشته وعنعنات رسوم هامن زاویه )جندر(رااز
 مینامیند. انجامبراساس رسوی شده سال وولسوالی1395در ولسوالیدرمرکز بغالن؛ والیت نهرین،بغالنهای

و فعالیتها،مسوولیتهاودجدید،خنجان رانظربه جندر وضعیت غوری بعضاهنه هردو)مردوزن(وهمچنان ازیمتیازات
مشکالتوچال شهایکه فرا ازراه یجاستفاده نتا است. داده اینرسویحقوقآنانموجوداستتحتبررسیقرار

ا بغالن ،زدروالیت وغیردولتی دولتی موسسات ورشکتها، خصوصی های سکتوری معموالدرچوکات مردان بخش
کشاورزی،مالدری،فارمداری،صنایعثقیلهوخفیفه،سکتورهایحکومتیوحرفههایمختلفمسلکیمرصوفکار

اند. حالیکه اینزناندر یورشکتها،موسساتدولتیوغیردولتی،والیتمعموالدرچوکاتسکتوریهایخصوصدر
صنایعدستیوبخشهایمختلفمسلکیمرصوفکاراند.،ل،فارمهایکوچک،سکتورهایحکومتیزکارهایامورمن

چوکاتسکتورخصوصیفعالیتدردروالیتبغالنزنانبیشرتدراداراتدولتیکارمیکنندودرجهدومدرموسسات
یادشدهسهمگیریزناندرامورکارهایزراعتینیزبههایدیگردرمرکزوولسوالیدارند.طییکنظرسنجیعمومی

نات،ضعفجسمیکهزنانبهدالیلناامنی،عرفوعنعبحثکشانیدهشدهاستونتایجایننظرسنجینشانمیدهد
دنچنانکهالرماستسهممنیگیرآندرکارهایدهقانی نزدیکمنزلبهزنانبهطورمستقالنهدرفارمهایکوچک.

کشتترکاریموردرضورتفامیلمرصوفاندکهارزشآنبهتناسبارزشمحصوالتزراعتیمردانخیلیناچیز
است.

ندارندودرهیچیکازولسوالیهایقابلمالحظهایزناندربخشزراعتسهمبراساسرسویومطالعاتانجامشده
منی  پیش رابه زراعت مطللق صورت به زنان باآنهمندرببغالن اما چون؛ حاصالت آوری درجمع

بهپنبه،کچالو،پیاز،آبیاری،وخیشاوهسهیماند.هرگابهمشکالتاساسیزنانکه ،توجهصورتگیردآناشارهشدفوقاً
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فعالآنها کشتوزراعتسهم در باشمیتوانند آناندنداشته فضایمناسب. زراعتی،ایجاد آموزشهایمسلکی به
شده،کودهای اصالح مناید،تخمهای جلوگیری بیشرت انرژی ازضیاع که زراعتی آالت ماشین به کاری،دسرتسی

تر برایمحصوالت،زمینه بندی بسته ها،سیستم خانه رسد وزمینهاکیمیاوی،ایجاد محصوالت انتقال برای نسپورت
وجمعدرکشت،مرداندرزراعتنقشکلیدیداشتهدرفارمهایبزرگیتمناسبدررشدزراعترضورتدارند.مارک

گندم،برنج،جو،ماش،کنجد،نخود،پنبه،خربوزه،تربوز،لوبیا،حبوبات،غلهجات،سبزیجات،میوهآوریمحصوالتزراعتی)
مرصوفاند.(جات،باغدرای،زردکوکشتپیاز

یکیازموضوعاتخیلیمهممیزانکهزنانومرداندرجامعهایفامینامیندمکلفیتهاومسوولیتهایهمهپهلویدر
هجناسدرکانونخانوادگیستکهتیمکارشناساندررسویهایانجامشدایکتعدادازآنهابهاختیاراتودسرتسی

هکارهایاستکهزنانومرداندرداخلدرشهرهاودهاتمعموالیکسلسلاینموضوعاترانیزمدنظرگرفتهاند.
د،کهدراینهوبیرونازمنزلنظربهمسولیتهایاجتامعی،بدونکداممزدیعنیبهشکلداوطلبانهانجاممیده

های فعالیت ساختامنی، کارهای رسبندها،درگلکاری،در حرشاعامر چون شاقه های درکار معموال مردان بخش
مگیریدرحلقضایا،بحثهاوتبلیغاتمذهبی،مجالسفرهنگی،بحثهایتبلیغاتزراعتی،تنظیفاتشاروالی،سه

سیاسیواقتصادی،،کامپاینهاانتخاباتی،عضویتدرشوراها،اشرتاکدرمراسمغموشادیباهمرشیکاند.درحالیکه
ی،،کامپاینزنانبهطورداوطلبانهباسهمگیریشاندرشوراها،مجالسفرهنگی،بحثهایتبلیغاتسیاسیواقتصاد

متامی ودر نهادهایمدنیفعالیتمنوده هاانتخاباتی،عضویتدرشوراها،اشرتاکدرمراسمغموخوشی،عضویتدر
اموراتاجتامعیخودراشاملساختهکههمهاینفعالیتهامنایانگرعواطفواحساساتمردممابهیکدیکرمیباشدواین

مینامید.درالیتبغالنزنانومرداندارایمشکالتمتعددیاندکهخودمنایندهگیازفرهنگعالیواجتامعافغانها
این با بلکهمتاموالیاتکشور آنرنجمیربد از والیتبغالننیستکه اینمشکالتعمومیاستیعنیتنها همه
مشکالتدستپنجهنرممیکنند.سهیمساخنتمردانوزناندرفعالیتهایانکشافیواجتامعیرضورتبهتالشهای

مواردکاریازمهمرتینوفضایولتهاهعملیدارد،تامینامنیتبهرت،ظرفیتسازی،پروگرامهایآگاهیدهیوایجادس
کمکمنایدوزمینهاشرتاکمساویانهزنانومرداندرفعالیتهاودررسیدنبهاینهدفهستندکهمیتوانددولترا

یسازد.فراهممراتطبیقحکومتداریبهرتوانکشافمتوازن
دارند.دروالیتبغالنفعالیتکهسیاسیهایومنایندهگیاحزاب

ایمیل 
س

آدر
 

 نام حزب نام مسئوول وظیفه شامره متاس

شامره
 

7777700500 ندارد الدینسمشالحاجقوماندان مسئولحزب حزبجمعیتاسالمی 1

700709326 ندارد حامدخان مسئولحزب حزبمشارکتملی
افغانستان 2

7007006392 ندارد عبدالخالق مسئولحزب حزبمتحدملیافغانستان 3

700016700 ندارد غالمحیدرخان مسئولحزب حزبپیوندملیافغانستان 4

799898411 ندارد حاجیزبیعالله مسئولحزب حزبوحدتاسالمی
افغاتنستان 5



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 77



 در والیت بغالننهاد های مدنی 
راممکن شان موجودیت مردم  شهروندی وحقوق اراده بر مبتنی های نظام که مدنی جامعه وموسسات نهادها

ادامهوومرش خویش حیات به بغالن والیت در وازجمله درافغانستان که است سال ازده بیش  میبخشد عیت
مول یکسو از ازحقوقشهرونمیدهند.ایننهادها دموکراسیومظهرآزادیواستفاده ازفه و منایشمیگذارند دیرابه

،ایفاینقشنظارتیبرعملکرددولتسوی ایفاینقشرابطمیاندولتومردم همدرراستایحکومتداریبهرت،
د که نهادها گونه ایفامیکنند.این رادرجامعه نقشبسیارمهمی اجتامعی انکشاف وبهبود روجودوبخشخصوصی

سازمانها،اتحادیهها،موسسات،نهادها،وانجمنهاوسایرانواعساختارهایتشکیالتیتجلیمیکنند،دارایدونوع
متشکلازچندین ییاستکه ستودیگرآنفعالیتهایشبکه یکیفعالیتهایانفرادینهادها فعالیتاند،که

غالنهموارهدرصددآنبودهاندکهکارهایبهرتوموثرینهادویاموسسهجامعهمدنیمیباشد.نهادهایجامعهمدنیب
انکشافاجتامعیحکومتداریخوب دادهومصدرخدماتخوبیدرراه مدنیانجام برایگسرتشوتحکیمجامعه
مدنیراحامیه استتابتوانددرکنارخویشجامعه رانیافته دولتافغانستانمجالآن متاسفانه وصلحوثباتگردند.

بنیادهایمدنیجامعهرابراییکزندگیقانومنندمستحکممناید.جامعهجهانیوبرخیازکشورهاگاهوتقویهمنودهو
بهجامعهمدنیمعطوفداشتهاند،کهاینتوجههامقطعیونامنسجمبودهوبسندهمنیباشد. را گاهیتوجهخود



791387832 ندارد فقیرالله مسئولحزب جمهوریخواهانحزب
افغانستان 6

700243590 ندارد محمدطاهر مسئولحزب حزبدعوتاسالمی
افغانستان 7

700243590 ندارد محمدطاهر مسئولحزب حزبوحدتملیاسالمی
افغانستان 8

775156320 ندارد شیخامانالله مسئولحزب حزبانسجامملیافغانستان 9

786132001 ندارد حاجیکوچی حزبمسئول حزبصلحملیاسالمی
افغانستان 10

793506477 ندارد عبدالظاهر مسئولحزب حزبنهضتبیداریفالح
افغانستان 11

776046843 ندارد سیداحمد مسئولحزب حزباللهافغانستان 12

700195564 ندارد محمدنعیم مسئولحزب حزبهمبستگیافغانستان 13

799472424 ندارد جهانگیرجوان مسئولحزب حزبوحدتاسالمیمردم
افغانستان 14

799472424 ندارد عزیزاللهخان مسئولحزب حزبرسالتمردمافغانستان 15

700708030 ندارد شمسالدین مسئولحزب حزبجنبشملیافغانستان 16

782730718 ندارد محمدعثامن مسئولحزب افغانستانحزباسالمی 31



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 78

 نهادهاوموسساتمدنیمیباشندکهدروالیتبغالنفعالیتدارند

امره
ش

 

  سایر معلومات شامره متاس وظیفه نام مسوول نام نهاد

محمدنبی آستانه انجمنادبی 1
700709368رئیسنهادسلطانی

در1385درسالانجمناين
دروگرديدهتاسيس بغالن
 شعروادبفعالیتداردبخش

2 
نهادآموزشیو
ارزیابیمشکالت

 زنانافغان
779517321رئیسنهادمریمدقیق

1390ايننهادآموزىشدرسال
تاسيسگرديدهومشکالتزنان
راپسازارزياىببهگوش
مسووالنذيربطمريساند

نهادفرهنگی 3
آغازبه1390ايننهاددرسال789260051رئیسنهادعصمتاللهپدرام مصباح اجتامعی

 فعالیتمنوده

4 
شورای سازمان
جواناناجتامعی

 بغالن
1390اينسازماندرسال70003590رئیسسازمانمحمدبشیرآرین

 ايجادشده

نهادتوسعهآموزشی 5
706061003رئیسنهادشاهجهانایوبی هموطن

به1390نهادمذکوردرسال
آغازمنودهوفعاليتآنبيشرت
روىتوسعۀآموزشوپرورش

 متمرکزاست.

موسسهطالیه 6
 داران

محمدابراهیم
بهفعالیتمنوده1389درسال700709099رئیسموسسهزمانی

 است.

7 
نهادبازسازیو
انکشافیجامعه

 نوین
700046251رئیسنهادمحمدرسولهبا

تاسيسگرديده1383درسال
وفعاليتهاىروى

واليتدربازسازى چگونگى
 .چرخدمىبغالن

موسسهخدماتی 8
آغازفعالیت به1391درسال708968674رئیسموسسهشکریهاصیل افغانستانزنانبرتر

 منوده

9 
موسسهحفظ
محیطزیستو
 آگاهیعامه

1383اينموسسهدرسال700020608رئیسموسسهسیدکاظم
 تاسيسگرديده

10 
نهادکانونفرهنگی
واجتامعیجوانان
 ولسوالیدوشی

700766751نهادرئیسخیرالدیناحمدی
در1390ايننهاددرسال

ولسوالیدوشیوالیتبغالن
 آغازبهفعالیتمنوده

نهاداجتامعیو 11
775918114رئیسنهادمحمدنعیم فرهنگیجاويدان

در1390ايننهاددرسال
ولسوالیدهنهغوریوالیت
 بغالنبهفعالیتآغازمنوده

انجمناجتامعیو 12
775918114رئیسانجمنمحمدابراهیم فرهنگیرسالت

در1390اينانجمندرسال
ولسوالیدهنهغوریتاسيس

 شده

رشوع۱۳۸۱اینریاستدرسال790686982ریسخدیجه ریاستامورزنان 13
 بهفعالیتمنود.
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14 
موسسهرشد
اقتصادیو
 انکشافیزنان

۱۳۹۳سالاینموسسهدر787273712ریسراحله
 رشوعبهفعالیتمنودند.

15 
موسسهرشد
اقتصادیو
 اجتامعیزنان

۱۳۹۶اینموسسهدرسال791738866ریسنادرهنهرینوال
 رشوعبهفعالیتمنودند.

16 
موسسهرشد
انکشافصنایع
 دستیزنان

۱۳۹۵اینموسسهدرسال748094850ریسفرنگیش
 رشوعبهفعالیتمنودند.

انجمنبیداری 17
۰۷۰۰۵۴۳۸۸رئیسنهادمیرآقاافضلیار اسالمیجوانان

۲۰
۱۳۹۳اینانجمندرسال

رشوعبهفعالیتمنودند.

18 
دبغالنوالیت
حوانانهمغژی

 تولنه
رشوعبه۱۳۹۵اینشورادرسال780991140مسئولشوراعبدالکبیر

 فعالیتمنودند.

انجمنقریهداران 19
رشوع۱۳۹۴اینشورادرسال799038462مسئولشورارسورحاجی چونغر

 بهفعالیتمنودند.
انجمنزنانتجارت 20

رشوع۱۳۹۶اینشورادرسال797147191مسئولشوراناجیه پیشه
 بهفعالیتمنودند.

21 
شورایاجتامعی
مردمخوستفرنگ

 وگذرگاهنور
رشوع۱۳۹۶شورادرسالاین700037023مسئولشوراعبدالغیور

بهفعالیتمنودند.

شورایاجتامعی 22
رشوع۱۳۹۱اینشورادرسال700201115مسئولشوراحاجیمحمدلقاء مردموالیتبغالن

بهفعالیتمنودند.

شورایاسامعیلیان 23
رشوع۱۳۸۵اینشورادرسال790552222مسئولشورابسماللهعطاش والیتبغالن

فعالیتمنودند.به

نهاداجتامعی 24
رشوع۱۳۹۲ایننهاددرسال700707178مسئولشوراعبدالبصیر جوانانوالیتبغالن

بهفعالیتمنودند.

25 
رئیسسازمان
جامعهمدنی

حقوقیوتحقیقاتی
 افغانستا

۱۳۸۲اینسازماندرسال791848383مسئولشوراسیدصفدرشاه
فعالیتمنودند.رشوعبه

نهاداجتامعی 26
790200199مسئولشورامحمدعثامن فعالجامعهمدنی

ایننهادجوازرسمیاشرااز
بدستآوردهوپنج۱۳۹۶سال

سالشدهازفعالیتشان

27 
شورایاجتامعی
منسوبیناسبق
 اردویملی

رشوع۱۳۸۳اینشوراازسال700703828مسئولشورامحمداکرب
بهفعالیتمنودند.

شورایاجتامعی 28
رشوع۱۳۹۶اینشورادرسال70003690مسئولشوراشیراحمد مهین

بهفعالیتمنودند.
رشوع۱۳۹۶اینانجمنازسال706366718مسئولشوراروینا انجمنفصلنوین 29

بهفعالیتمنودند.
سازمانانجمن 30

مسئولاللهعتیق آیندهسازانسبز
رشوع۱۳۹۶اینانجمنازسال744195062انجمن

بهفعالیتمنودند.
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شورایاجتامعی 31
رشوعبه۱۳۹۴اینشوراازسال795776900مسئولشوراعبدالجلیل قومدایمیرک

فعالیتمنودند.

32 
شورایاجتامعیم
معلولینمقیممرکز

 پلخمری
رشوع۱۳۹۶اینشوراازسال700561940مسئولشوراسیدمعصوم

بهفعالیتمنودند.

33 
سازماناجتامعی
ورزشیاسپورت
 فریفایت

رشوع۱۳۹۴اینشورادرسال700523190مسئولشوراشاهمحمود
بهفعالیتمنودند.

34 
شورایاجتامعینو
اندیشانجوانان
 مقیمبغالن

رشوع۱۳۹۵شورادرسالاین70042424مسئولشوراعبدالوهاب
بهفعالیتمنودند.

35 
شورایاجتامعی
مردمپروانمقیم
 شهرپلخمری

رشوع۱۳۹۴اینشورادرسال700718828مسئولشورامحمداحسان
بهفعالیتمنودند.

36 
نهاداجتامعی
جوانانششصد

 کوتی
رشوعبه۱۳۹۵ایننهاددرسال706263620مسئولشورانورالدین

فعالیتمنودند.

37 
شورایاجتامعی
اشخاصدارای
 معلولیتافغانستان

رشوع۱۳۶۸اینشوراازسال799203369مسئولشوراسیدمرتضی
بهفعالیتمنودند.

نهاداجتامعیندای 38
700707900مسئولنهاداحمدخالد جوانانوالیتبغالن

7
رشوع۱۳۹۶ایننهادردسال

فعالیتمنودند.به

39 
نهاداجتامعی

اتفاقجوانانوالیت
 بغالن

رشوعبه۱۳۹۵ایننهادازسال744154916مسئولشورامبارزوحدت
فعالیتمنودند

دبغالنوالیت 40
 حوانانتولنه

نجیبالله
رشوع۱۳۹۴ایننهاددرسال799111010رئیسنهادمحسنی

بهفعالیتمنودند.

شورایاجتامعی 41
رشوع۱۳۹۲ایننهاددرسال783264866رئیسنهاداحمدکاملایامق اخوت

بهفعالیتمنودند.

42 
شورایمردم
رسالتمندوالیت

 بغالن
رشوع۱۳۹۵اینشورادرسال700010947رئیسشوراعبدالوکیلرحیمی

بهفعالیتمنودند.

نهاداجتامعی 43
رشوع۱۳۹۶ایننهاددرسال700707187رئیسشورافرهادفروتن آرمانجوانانبغالن

بهفعالیتمنودند.
انجمنروشنفکران 44

 فردا
محمدامان
رشوعبه۱۳۹۵ایننهاددرسال708989289رئیسنهادحیدری

فعالیتمنودند.

نهاداجتامعی 45
رشوعبه۱۳۹۰نهادازسالاین705356220رئیسنهادمحمدضیاءالحق فرهنگیتوحید

فعالیتمنودند.

46 
موسسهاندیشه

افغانبرایانکشاف
 وتغیر

۱۳۹۵اینموسسهدرسال729914456رئیسنهاداحمداللهبهزاد
رشوعبهفعالیتمنودند.
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 حقوق برش
بغالنیکیازوالیتهایزونشاملرشقبودهوازجملهساحاتتحتپوششکاریدفرتساحویکمیسیونوالیت

ازچگونگیوضعیتحقوق مبناینظارتهایمستمرکمیسیون بر مستقلحقوقبرشافغانستانمحسوبمیشود،
ودیتمخالفیندولت،افرادبرشیبایداذعانمنودکهدراینوالیتحاکمیتقانوندرسطحوالیتخوببوده،اماموج

دربرخی قانون مجریان تا شده سبب وکال و محلی زورمندان مداخله قومی، ومتنفذین اربابان غیرمسؤل، مسلح
ازمناطقویکعدهازولسوالیهایاینوالیتدربرابرتطبیقوتحققحاکمیتقانونضعیفعملمنودهوتسلطکامل

اینموضوعسببتداومفر هنگمعافیتازمجازاتدربینمردموبخصوصتخطیگرانقانونشده،نداشتهباشند.
مله:چنانچهدرسالقبلماشاهدمواردمختلفنقضحقوقبرشیبخصوصخشونتهایگوناگونعلیهزنانازج

ازدواجهایاجباریزیرسن،فرارازمنزل،تجاوزجنسیاجباری،مسمومیتوغیرهقتلهایناموسی،لتوکوب ،
،هایمکهتوسطمتخلفینازقانونباالیقربانیانومترضریناعاملشدهوازطرفرسانههابازتابدادهشدهاستبود

وعواملآنراعدمآگاهیمردمازقانون،عرفوعنعناتناپسند،فقراقتصادی،چالشهایامنیتیوموارددیگرتشکیل
ازطریقمراجعکشفیمیدهد.علیالرغماینکهمسوولینآنوالدرزمینهتوج همبذولمنودهوبرخیازعامالنآنرا

وامنیتیدستگیروموردپیگردقانونیقراردادهاستوتعداددیگریهنوزهمازپنجهقانونمفرورمیباشند.
قابلذکراستاینکه:گزارشهایکمیسیونازمنابعمختلفمنجملهرسانهها،نهادهایجامعهمدنی،مراکزصحی،

هایکشفیوامنیتی،نظارتساحوی،مراجعهشاکیانبهکمیسیونومتاسهایتلیفونیازقربانیانبهثبترسیدهارگان
وجهتبررسیورفعآنهموارهبامراجعومقاماتمحرتممسوولصحبتهایالزمبعملآمدهاست.هرچندمقامات

کمیسیونمستقلحقوقبرشهمکاریهایالزموالیتبغالندرجهتتأمینورعایتحقوقبرشبادفرتساحویکندز
خویشراابرازمیدارند،امامشکالتمطروحهفوقیکیازچالشهایاستکهفراراهتطبیقوتحققحاکمیتقانون
گردیدهاست.ازجانبدیگرمنسوبینارگانهایکشفیوتحقیقیکهعمدتاًوظیفهومسؤولیتتنفیذوتطبیققانونرا

دارن عهده جانبدیگربه از و مخالفیندولتمیباشند ودرگیریجنگبا مرصوفتأمینامنیتشهروندان اکرثاً د
جنگهایتحمیلشدهکههمهروزهجاندههاتنمردمملکیوبیدفاعمارامیگیردباعثشدهتابهقضایاینقض

47 
نهادجوانان

اجتامعیجوانان
 مسلامن

رشوعبه۱۳۹۰ایننهادازسال788115294رئیسنهادعباداللهمحقق
فعالیتمنودند.

48 
دبغالنوالیتد

حسینخیلحوانان
 تولنه

رشوع۱۳۹۳ایننهاددرسال788649028رئیسنهادحاجیفرهاد
بهفعالیتمنودند.

انجمنجتامعی 49
رشوع۱۳۹۴ایننهاددرسال789916051رئیسنهادامینالله مصباح

بهفعالیتمنودند.

اتحادیهجوانان 50
707404681رئیسانجمنشیرمحمدمرادی بغالن

3
۱۳۹۶ایناتحادیهدرسال

رشوعبهفعالیتمنودند.

51 
موسسهانکشافیو
دادخواهیصدای

 شهروند
دروالیتبغالن۱۳۹۶درسال728355014رئیسانجمناحمدنصیرحیران

رشوعبهفعالیتمنود
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قانونگردیدهحقوقبرشیآنطوریکهالزمباشدرسیدهگیصورتنگرفتهواینموضوعسببجرأ تتخطیگراناز
است.

 حقوق مدنی   
حقوقمدنیمجموعهقواعدیاستکهحقوقخصوصی)داخلیوبیناملللی(شهروندانیکجامعهراتعینمیکند،
کهبطورخاصشاملحقوقشخصی،حقوقخانوادهگی،حقامالکودارای،حقکاروبیمه،حقانتخاب،حق

کهبراساسقواعدحقوقیوقضایی،اصالحاتاراضیوحقاستقادهازهواوبحرمیباشد.دسرتسیبهارگانهایعدل
کمیسیون مدنی، فعاالنجامعه والیتبغالن در تعیینمیگردد. نیز جامعه افراد ارتباطاتمیان از مدنیبسیاری

وریاستاطالعاتوفرهنگنهادهایاند اوقاف، ریاستارشادحجو کهکمپاینهایآگاهیمستقلحقوقبرش،
دهیبهمردمرادررابطهبهحقوقمدنیراهاندازیکردهاند.همچنانبراساسمعلوماتارائهشدهازطرفریاست

مردمازحقوقمدنیشاندراینوالیتمستفیدمیشوند.%60عدلیهوجامعهمدنیحدود

 امور دینی و مذهبی   
افغانستانکشوریستاسالمیودرهمهاموراتمتامیازفعالیتهایمردمنظربهارشاداتدینمبیناسالمبهپیش

اینامرمستثنینبودهومردمهمهبشکلآزادانهبهعبادتالهیمیپردازند.دروالیتازبردهمیشود.والیتبغالننیز
توانندنقشموثردرآموزشهایدینیایفامنایند.طبقمعلوماتتنعاملاندینهستندکهمی3000بغالنبهتعداد

اوقاف و حج ریاستارشاد تعداد اینوالیتبه در اینوالیتبه2300مساجد در علامیدینی محرابمیرسد.
یاستحجواقافدربسیاریازکامپاینهایآگاهیعامهازطریقمنابرمساجددرمتامولسوالیهایاینررهنامیی

قطعهزمیناوقافیبشمولجایمساجد،33اوقافوالیتبغالنبهتعدادووالیتسهممیگیرند.ریاستارشادحج
زمینباغیملکیتداشتهاستقربستانها افغانیعوایداز136640بهمبلغ/1396.درسال،زمینزراعتی،

ساالنهلدیافغانستانبانگگردیدهاست.اوقافتحویوحچ721520ملکیتهایاوقافیجمعآوریوبهحساب
تن845هزارتنبهزیاتحجبیتاللهرشیفثبتناممنودهکهسهمیهدادهشدهبهوالیتبغالن5000بیشرتاز
تننازمینویکتنبسهکهدرراسآنهاریسارشادحجاوقافتنظیمگردیدهانشاللهبهصفر17عدادوبهتمیباشد.

گردد.حجاعزاممی بابدارالحفاظومدارسخصوصیثبتوراجسرتاینریاست140درسطحوالیتبغالنتقریبآ
ریاستارشادحجاوقافمطابقبهپالیسیادارهمربوطتنازاینمدارسفارغمیگردد.200میباشدکهساالنهحدود

وه جلساتاداراتاشرتاکمنوده هایمختلفبه عرصه هایمذهکدر روز از وسایرذا سال تقویم به بیمطابق
الیدستاربندیها،حفاظکراموعلامیمدارساشرتاکوسهمفعالارزندهخویشراانجامهاجتامعاتایاممذهبیا

قافهفتهواربرایعلاموخطبایمساجداینوالدررابطهبهموضوعاتحادکشوروظیفهسپردهواوریاستحجمیدهد.
الیمربوطبرساند.هاععهبهسمتادرخطبههایایامجم
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جدولذیلمساجدرابهتفکیکولسوالیهادرسطحوالیتبغالننشانمیدهد

ت 
تعداد جامع
خانه ها

 

تعداد مساجد 
غیر رسمی 
حسینیه ها

تعداد مساجد  
رسمی حسینیه 

 ها

تعداد مساجد 
غیر رسمی

تعداد مساجد  
جامع

 

تعداد مساجد 
غیر رسمی

تعداد مسجد  
رسمی

ولسوالی 
 

شامره
 

1 پلخمری  399 65 234 5 13 3

بغالن 36 354 55 234 0 0 0
2 مرکزی

3 نهرین 9 240 37 203 0 0 0

4 جلگه 5 118 13 106 0 0 0

5 برکه 7 224 23 201 0 0 0

6 خوست 4 272 23 349 0 0 0

7 فرنگ 4 101 20 81 0 0 0

8 گذرگاهنور 3 70 5 65 0 0 0

9 دهصالح 4 164 27 137 0 0 0

10 پلحصار 3 100 10 90 0 0 0

11 بنواندراب 3 106 14 93 0 0 0

12 دوشی 4 148 22 126 0 3 7

13 خنجان 5 120 10 110 0 0 6

14 تالهوبرفک 4 178 14 64 0 2 1

دهنه 3 155 25 130 0 0 0
15 غوری

 مجموعکلی 97 2649 362 2322 5 18 17
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 سومفصل   
 بودجه و مرصف بودجه انکشافی به تفکیک سکتور

 معارف
انکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولو عبارتاز که ایناداره دیدگاه راستایتالشرسیدنبه وزارتمعارفدر

مساویانهاساساتدینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسی
مکاتب8داراملعلمین،10مکاتبتعلیامتعمومی،479همهاتباعکشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد

مدارسدینی،فعالیتدارند.34تخنیکی،
 تعداد به 315,059مجموعا آنجمله از که 197,287شاگرد و اینمکاتب117,772ذکور اناثدر طبقه آناز

معلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاینوالیتبیانمیکند.جدولذیلریدانشهستند.مشغولفراگی

 معارف

 تعدادشاگردان مکاتبتخنیکی مدارس داراملعلمین مکاتبعمومی کتگوری
 مجموع اناث ذکور

 315,059 117,772 197,287 8 34 10 479 تعداد

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم
مکاتبوالیتبغالن شاگرداندر تعداد مکاتبمیفرستند. برایفراگیریتعلیمبه را اطفالخود و گردیده تربیه و

نمیدهد.قسمیکهدرفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرانشا

وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکه :بودجه معارف
درشکلدیدهمیشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیت

تشکیلبزرگدروزارتمعارفومصارف
 رستارسکشورموجوداستمیباشد.عادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدر

   

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

1,433,534 

38,058 18,070 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 

مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

1,433,534 1,395,476 
972,592 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 
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تعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفتطبیقشدهاستقرارذیلاست.

  1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

%15,000,00030اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی
%416,8510مديريتوارتقایظرفيت

%4,100,4000تعليامتاسالمی
%4,825,90499سوادآموزیوتعليامتغريرسمی

%10,405,10866والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی
%45,000100انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی
%3,257,12755استخداممعلیمین&;اناثدرروستاها
EQUIP7,7450%تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل

%38,058,13547مجموع
 

 زراعت
هکتار زمین للمی دارد. گندم و  160,553هکتار زمین آبی و  98,101بغالن به حیث یکی از والیات زراعتی 

شالی عمده ترین محصوالت آنرا تشکیل میدهد. محصوالت دیگر آن کچالو, پیاز, جواری و نخود بوده و دارای 

میوه های لذیذ و متنوع نیز است. خربوزه و تربوز در ولسوالی های بغالن مرکزی, دهنه غوری و دوشی کشت 

 آلو در اندراب کشت میشود.میگردد و سیب, ناک, آلو, گیالس و زرد

 

قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی بخش زراعت والیت بغالن  به مراتب بیشتر از بودجه  :بودجه

عادی این اداره میباشد که بیان گر سرمایه گزاری های بیشتر روی زراعت در این والیت بوده و میتوان 

 خوشبین یک آینده خوب در این بخش باشیم. 

   

  
  

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

216,258 
32,916 22,656 

بودجه عادی

افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

216,258 183,342 103,677 

بودجه انکشافی

افغانی000ارقام به 
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  پروژه های انکشافی در والیت بغالن تطبیق  شده است که جزئیات آن قرار شرح ذیل است.  15به تعداد 

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

%43,382,25047تهیهوتوزیع&;تخمهایبذریوکودکیمیاوی
%5,672,0419حیوانیبرنامهملیانکشافمالداریوصحت

%1,254,800100احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی،ترویجیوتولیدی
26,517,58849%(NHLPبرنامهملیباغداریومالداری)

%1,085,34191مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی
هواشناسیزراعتی،تقویتسیستمتکنالوژیهایپیشبینیوضعیتزراعت،

%172,6800معلوماتیواحصائیهزراعتی

1,822,40063%(AAIPپروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان)
91,878,52160%(OFWMPتنظیمآبدرمزرعه)

18,0000%(NEASPبرنامهانکشافزراعتدرشاملورشق)
%1,582,000100توسعهکشتپختهوزعفران

%1,005,928100برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه
%4,331,84597پروژهآبیاریوذخایرآب

%1,992,000100ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی
!DIV/0#-برنامهملیداراییاولویت
%2,626,430100پروژهحوزهدریائیپنچآمو

%183,341,82457مجموع
 

  تحصیالت عالی
دارای بتعداد7دروالیتبغالنیکپوهنتوندولتیکه 138پوهنحیمیباشدموجوداست. نفر3,856استادو

محصلمیباشد

 تحصیالت عالی

 اناث ذکور تعدادمحصلین اناث ذکور تعداداستاد تعدادپوهنحیها پوهنتون کتگوری

 620 3,236 3,856 15 123 138 7 بغالن تعداد

 

مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتبغالنتخصیصدادهبالغمیشودبه :تحصیالت عالیبودجه 
اندکی122 بخشانکشافیبودجه در عادیمبرصفخواهدرسیدو اینمبلغرویبودجه ملیونافغانیکهمتام

اختصاصدادهشده.
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تدربخشتحصیلاتعالیتطبیقگردیده.پروژهانکشافیدراینوالی2بتعداد1397درسال

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %0 1,969,077        اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتپوهنتونبغالن)والیتی(
 %35 3,950,000         تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی

 %24 5,919,077         مجموع
 

:احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتبغالنقرارجدولذیلمیباشد.صحت عامه

 صحت

 ظرفیتتداویمریضان تعداددکتوران پوستهصحی شفاخانهشخصی شفاخانهدولتی کتگوری

 39,840 103 698 2 3 تعداد

نظر: بودجه بخش صحت برایعرضهخدماتصحیدروالیتبغالنازجانبوزارتصحتعامهدر بودجهکه
گرفتهشدهدرگرافذیلنشاندادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههای

 انکشافیمبرصفمیرسید.

  

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

122,794 116,875 

73,510 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

122,794 

5,919 1,395 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

458,04

7 

39,226 18,145 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

458,047 418,821 

183,769 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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اینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاست:تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدر

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %90 576,000             برنامهملیمعافيتکتلوی
 %75 36,698,000         بهبودکيفيتخدماتدرشفاخانههابهسطحملی

 %66 1,141,980           مراقبتهایصحیکوچیها
 %51 11,627,557         تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور

 %67 45,079,660         اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیاتوخریداریتجهیزاتطبی

 %0 34,170,000         اعامرشفاخانهوالیتیبغالن
 %71 153,507,251      مرحلهعبورتقویتنظامصحیدر

 %51 540,000              تقویهسیستمصحی)روندسوم(

 %66 13,668,000         1397و1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای

 %0 18,394,385         اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط
 %0 103,417,795      پروژهصحتمندی

 %44 418,820,628      مجموع
 

 :انرژی و آب

پروژه انکشافی که تحکیم سواحل دریایی, تنظیم آب, ترمیم بندهای موجود و دیزاین بند  5در حال حاضر 

پروژه قرار است  3برق جدید در ساحه کیله گی میباشد در این والیت تحت تطبیق است, و در سال آینده نیز 

 . تطبیق شود که آنها هم در بخشهای تنظیم منابع آبی و فراهم نمودن انرژی یا برق میباشد

 

ملیون افغانی که بیشترین بخش آن در  135: بودجه این والیت در بخش انرژی و آب بالغ میشود به بودجه

 بخش انکشافی بمصرف خواهد رسید. 

 

 
     

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

135,023 

7,481 5,199 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

135,023 127,543 

37,037 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاند.

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیبودجهپروژه
مرصف

 %99 4,325,903            پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان
کندزوپلخمریبهکيلوولتازرسحدتاجکستانبه220متديدوانتقاللني

 %0 81,632,757           شمولسبستيشنهایکندزوبغالن

 %0 9,409,185             تحکیمسواحلدریاها
 %105 31,208,134           ترمیماساسیدروازههایبندبرقاولپلخمریوالیتبغالن

 %0 966,616                 والیتبغالندیزاینتفصیلیپروژهبندبرقوآبیاریکیلهگی
 %29 127,542,595         مجموع

 

 :فواید عامه
رسکهای عبارتاز که منوده نوعرسکاعامر دیدسه لزوم به نظر عامه والیتبغالنطبقمعمولوزارتفواید در

282کیلومرتمیباشدکهازآنجمله534قیرریزیشده،خامهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیت
کیلومرتخامهاست.50کیلومرتاسفالتیو202کیلومرتجغلی،

بالغمیشودبهبودجه:  میلونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیل296بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتبغالن
 صدادهشدهاستنشاندادهشده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصا

    


  

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

296,517 

23,053 18,951 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

296,517 273,463 
201,564 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتبغالنتطبیقشدهاستقرارذیلاست.

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجهپروژه

 %78 234,213,431           برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه(
 %0 19,327,714              واحدانکشافبرنامهقوهکاردروزارتفوایدعامه

 %95 19,400,000              کیلومرت۵دیزاین،ساختامنوقیریزیرسکازنهرینالیدوآبیخوستوالیتبغالنورسکهایداخلشهرپلخمریبطول
 %0 522,274                    کیلومرت۵رسویودیزاینرسکدرهکیانبطول

 %273,463,41974 مجموع
 پروژه های والیت بغالن

 لست پروژه های انکشافی
مرصف بودجه پروژه اداره

532,189 وزارتمالیه والياتاعامرتعمیراتمستوفيتهادرسطح 532,189
- وزارتمالیه ;وزارتمالیهبهشمولجندرnbspارتقایظرفیتبرایکارمندان& 102,510

196,400 وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 348,000
10,456,224 وزارتحج،ارشادواوقاف اعامرمساجد 24,009,344
6,943,535 وزارتحج،ارشادواوقاف پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 17,435,276
4,558,067 وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 15,000,000

- وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 416,851
- وزارتمعارف تعليامتاسالمی 4,100,400

4,778,659 معارفوزارت سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 4,825,904
6,902,824 وزارتمعارف والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی 10,405,108
45,000 وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 45,000

1,785,900 وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین& 3,257,127
- وزارتمعارف EQUIPتکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل 7,745
- وزارتتحصیالتعالی اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتپوهنتونبغالن)والیتی( 1,969,077

1,395,200 وزارتتحصیالتعالی تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی 3,950,000
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91,575 وزارتامورمهاجرینوعودت ;پالنگذاریوادغاممجددnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،& 134,630
کنندهگان

45,000 وزارتاقتصاد ارتقایظرفیتبرایکارمندانوزارتاقتصادبهشمولجندر 53,110
302,400 وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 302,400
413,000 وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040
520,000 وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 576,000

27,522,927 وزارتصحتعامه بهبودکيفيتخدماتدرشفاخانههابهسطحملی 36,698,000
757,980 وزارتصحتعامه مراقبتهایصحیکوچیها 1,141,980
5,898,791 وزارتصحتعامه تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 11,627,557
30,229,931 وزارتصحتعامه اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیاتوخریداریتجهیزاتطبی 45,079,660

- وزارتصحتعامه اعامرشفاخانهوالیتیبغالن 34,170,000
109,544,207 وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 153,507,251
274,440 وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 540,000
9,020,342 وزارتصحتعامه 1397و1396اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههایوالیتیبرایسالهای 13,668,000

- وزارتصحتعامه اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط 18,394,385
- وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 103,417,795

300,000 وزارتامورزنان هآمهنگیوتطبیقپالنکاریملیبرایزنانافغانستان 300,000
20,185,240 وزارتزراعتآبیاریومالداری ;تخمهایبذریوکودکیمیاویnbspتهیهوتوزیع& 43,382,250
492,038 وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 5,672,041
1,254,800 وزارتزراعتآبیاریومالداری احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی،ترویجیوتولیدی 1,254,800
13,050,160 وزارتزراعتآبیاریومالداری (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 26,517,588
985,341 وزارتزراعتآبیاریومالداری مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 1,085,341

- وزارتزراعتآبیاریومالداری معلوماتیواحصائیهزراعتیپیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراعتی،تقویتسیستمتکنالوژیهای 172,680
1,139,000 وزارتزراعتآبیاریومالداری (AAIPپروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان) 1,822,400
55,176,582 وزارتزراعتآبیاریومالداری (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 91,878,521

- وزارتزراعتآبیاریومالداری (NEASPزراعتدرشاملورشق)برنامهانکشاف 18,000
1,582,000 وزارتزراعتآبیاریومالداری توسعهکشتپختهوزعفران 1,582,000
1,005,928 وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه 1,005,928
4,187,430 وزارتزراعتآبیاریومالداری پروژهآبیاریوذخایرآب 4,331,845
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1,992,000 وزارتزراعتآبیاریومالداری ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 1,992,000
- وزارتزراعتآبیاریومالداری برنامهملیداراییاولویت -

2,626,416 زراعتآبیاریومالداریوزارت پروژهحوزهدریائیپنچآمو 2,626,430
4,293,138 وزارتانرژیوآب پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان 4,325,903

- کيلوولتازرسحدتاجکستانبهکندزوپلخمریبهشمولسبستيشنهایکندز220متديدوانتقاللني 81,632,757
وزارتانرژیوآب وبغالن

- وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها 9,409,185
32,744,348 وزارتانرژیوآب ترمیماساسیدروازههایبندبرقاولپلخمریوالیتبغالن 31,208,134

- وزارتانرژیوآب دیزاینتفصیلیپروژهبندبرقوآبیاریکیلهگیوالیتبغالن 966,616
183,227,838 وزارتفوایدعامه برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه( 234,213,431

- وزارتفوایدعامه واحدانکشافبرنامهقوهکاردروزارتفوایدعامه 19,327,714
18,335,700 رسکهایداخلشهرپلخمریبطولدیزاین،ساختامنوقیریزیرسکازنهرینالیدوآبیخوستوالیتبغالنو 19,400,000

وزارتفوایدعامه کیلومرت۵
- وزارتفوایدعامه کیلومرت۵رسویودیزاینرسکدرهکیانبطول 522,274

166,068,825 وزارتاحیاءوانکشافدهات (ARAP(/برنامهميلدسرتيسبهدهات)NRAPبرنامهملیرسکهایروستایی) 315,161,089
1,832,743 وزارتاحیاءوانکشافدهات برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفظالصحهمحيطي 18,715,540
3,750,526 وزارتاحیاءوانکشافدهات پروژههايکوچکانکشايفدررسحدات)وزارتاحيآوانکشافدهات( 34,613,117
452,159 وزارتاحیاءوانکشافدهات (NABDPساحوی)برنامهملیانکشاف 27,336,000
478,648 وزارتاحیاءوانکشافدهات پروژههایبازسازیخساراتناشیازسیالبهادرشاملکشور 1,350,000

- وزارتاحیاءوانکشافدهات 1396اعامرپلوپلچکدروالیاتضمیمهبودجه-رسکهایروستائی 32,792,676
1,528,510 وزارتاحیاءوانکشافدهات 1396;سالnbsp;هایوالیتیضمیمهبودجه&nbspپروژه&-برنامهانکشافساحوی 1,804,176
3,930,903 دهاتوزارتاحیاءوانکشاف 1396پروژههایوالیتیضمیمهبودجهسال-شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاهآبآشامیدنی 8,619,538

- وزارتاحیاءوانکشافدهات وجوهغیرمرشوطبهوالیات)انکشافدهات( 15,117,028
- وزارتاحیاءوانکشافدهات احیایمجددکاریزهاوجلوگیریازسیالبها -
- ترانسپورتوزارت ترمینالترانسپورت)باربریی،مسافربری(درنقاطدخولیوخروجیشهرها4احداث 5,200,000

6,576,162 وزارتکار،اموراجتامعی، برنامهانکشافمهارتها 11,576,162
شهداومعلولین

496,848 وزارتکار،اموراجتامعی، پروژهریفورمتقاعدومصؤنیتاجتامعی 496,848
شهداومعلولین

- وزارتکار،اموراجتامعی، ;الکرتونیکیسازیوریفورموزارتnbspپروژه& 531,652
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شهداومعلولین
9,300,427 وزارتمبارزهعلیهموادمخدر (GPIتقديرازاجرااتخوب) 9,300,427

- وزارتمبارزهعلیهموادمخدر اعامرساختامنریاستهایمبارزهعلیهموادمخدردرمرکزووالیات 3,092,868
70,000 وزارتمبارزهعلیهموادمخدر وآگاهیعامهازارضارموادمخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطحکشورکنفرانسپنججانبه 70,000

- وزارتمبارزهعلیهموادمخدر ایجادشلرتدرمرکزووالیاتبرایمعتادین 3,507,200
618,082 وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 1,618,082

- وزارتامورشهرسازی اعامرتعمیراتاداریولسوالیهاووالیات 6,030,000
- وزارتامورشهرسازی اعامرتعمیراتشهرسازیریاستهایشهرسازیوالیات 1,483,940

700,000 وزارتامورشهرسازی برنامهساختامنهایعامهدولتی 700,000
- وزارتامورشهرسازی پروژههایوالیتی-اعامرتعمیراتاداری 1,325,000

328,666 وزارتعدلیه برنامهملیعدلیوقضائی 358,666
7,178,570 ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 7,178,570

- حفاظتمحیطادارهملی اعامرتعمیراداریمرکزووالیاتریاستمحیطزیستبااحاطهآن 1,135,104
زیست

- ادارهملیحفاظتمحیط ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهیمحیطزیستی 30,000
زیست

10,000,000 ریاستعمومیتربیتبدنیو اعامرجمنازیوموآمریتهایورزشیدرمرکزووالیات 10,000,000
سپورت

1,965,380 ادارهمرکزیاحصائیه احصائیهدرمرکزووالیاتاعامرتعمیرادارهمرکزی 7,000,000
141,752,438 دافغانستانبرشنارشکت شبکهتوزیعبرقدربغالنوکندوز 598,882,000
506,671,346 ;الیnbspکیلوولت&۵۰۰;ولینانتقالnbspکیلوولتدردشتالوانشهرپلخمری&500سباستیشن 1,271,124,000

دافغانستانبرشنارشکت کیلوولتدرارغندیnbsp;۵۰۰ن&ارغندیوسبستیش
- دافغانستانبرشنارشکت اعامرسبستیشنوتوسعهبرقولسوالیاندرابوالیتبغالن 13,500,000

4,741,795 ادارهمستقلاراضیافغانستان پروژهاداریسازیاجراءوثبتقبالهجات 4,741,795
1,433,234,578  مجموع 3,505,179,655
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 وزارتاقتصاد 94

 فصل چهارم
  فعالیت موسسات غیر دولتی   
(:عبارتازنهادهایغیردولتیغیرسیاسیوغیرانتفاعیداخلیوخارجیمیباشندNGOsموسساتغیردولتی)  

 پیشربد منظور به میگردد.  که تشکیل کشور نافذه قوانین طبق معین اهداف یا موسسات هدف های فعالیت
همشخصجهت(درافغانستانسابقهطوالنیداردولیتاپیشازدهههفتادخورشیدیهیچادارNGOsغیردولتی)

باگسرتشفعالیتهایموسساتدرافغانستانزمینهوانسجامفعالیتهایموسساتدرافغانستانوجودنداشته
 ثبتموسساتازطریقوزارتپالنسابقدرریاستارتباطخارجهوزارتپالنفراهمگردید.

امموسسهنابینایانافغانستانجواز(جاپانواولینموسسهداخلیبنTODAIاولینموسسهخارجیبنامموسسه) 
دریافتمنودند.دردورهحکومتانتقالیجمهوریاسالمیافغانستاندوریاستجدیدتحتنام  فعالیتخویشرا

بررسیانجوهادرتشکیلوزارتپالنایجادگردیدهبود.بعدازادغاموزارت  ریاستثبتانجوهاوریاستنظارتو
وزارتباز ریاستثبتپالنو تشکیلوزارت  سازیبناموزارتاقتصادهردو در و مدغمشده نیز نظارتانجوها و

فعالیتهایموسساتدرکشور  اقتصادبنامریاستانسجامموسساتغیردولتیالیاکنونفعالیتدارد.باگسرتش
درهفتفصلو   قانونموسساتغیردولتیوتغیرنقشآنهاازارایهکمکهایبرشدوستانهبهبرنامههایانکشافی،

توشیحگردید.1384هشتمادهدرسالوچهل
این  هامهنگیفعالیتهایموسساتفعالیتمیمناید. و راستایانسجام در وزارتوزارتاقتصادسالهاستکه

هایالزمرابرایموسساتکهدرافغانستانفعالیتدارندفراهمساختهوبسرتمناسب  تالشمیورزدتاسهولت
مدیریتهایعمومیانجوهارا1389ارتاقتصادازسالاینرووز  همکاریبینآنهاواداراتدولتیراایجادمناید.

     انجوهافعالیتمیمنایند.   درریاستهایاقتصادوالیاتتشکیلمنودکهتااکنوندربخش
:international NGOes)موسساتخارجی)

پیشربدهدفی منظور به که غیرانتفاعیمیباشد غیرسیاسیو موسساتغیردولتی، اهدافمعینطبقعبارتاز ا
دروالیتبغالنموسسات وفعالیتمیمنایند. متبوع،خارجازکشورتاسیسگردیده قانوندولخارجیدرکشور
مختلففعالهستندکهفعالیتآنهامرکزوالیتوولسوالیهاراتحتپوششقراردادهاست.منایندهگیسازمانملل

بهپیشرابودهمسولیتهآمهنگیوانسجامموسساتبیناملللی(همچناندراینوالیتفعالUNAMAمتحد)
،موسسههمکاریهایACTED،اکتیدAKFهفتموسسهبیناملللیچوندفرتآغاخان7میربد.عالوهبرآنبهتعداد

 International Midical،موسسههیتصحیبینااملللیMission East،میشنناستGlobal Partnerجهانی
Corps،موسسهمیرسیکورپسMercy Corpsوموسسههلوترست،Hallo Trustدروالیتبغالنفعالیتدارند.از

یبغالندفرترسمتی(دروالInternational Medical Corpsو Mission Eastجملهموسساتفوقتنهادوموسسه)
فعالیدولتریموسساتغستیللی.جدولذباشندیدفاترفعالمیداراتیوالنیموسساتدراگریدیندارندومتباق

.دهدینشانمیساحهکارهاویولسوالکیراباتفکیخارج
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فعالیتدارند(باساحهفعالیتآنهادروالیتبغالنInternational NGOsلیستموسساتخارجی)

س
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1
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mailto:rp.singh@akdn..org
mailto:halo@haloafg.org
mailto:ahmad.talib@acted.orgkbul@acted.zoryana
mailto:ahmad.talib@acted.orgkbul@acted.zoryana
mailto:obaid3840@yahoo.com
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org.tak@missioneast.so 
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4
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7

والیتکارمینامیدکهساحهتحتپوششآنهامرکزوالیتوولسوالیهایاینموسسهداخلیکهدربخشهایمختلففعالیتدارنددر10عالوهبرموسساتبیناملللیفوقبهتعداد
هشود.والیتبغالنمیباشد.بهمنظورمعلوماتبیشرتبهجدولذیلکهلیستموسساتداخلیهمراهباساحهکاریونوعفعالیتآنهامیباشدمراجعهچهاردهگان

تآنهادروالیتبغالنفعالیتدارند(باساحهفعالیNational NGOs)کهداخلیموسساتلیست
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com.ilyasasar@yahoo 
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com.zainddinsafi@gmail 
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mailto:sadat.kabir1919@gmail.com
mailto:sadat.kabir1919@gmail.com
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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AKF
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 س
موسسههلویتا
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2

موسسه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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موسسهکمیته 
سویدن


موسسه
IMC
 موسسهآقاخان

AKF


موسسه
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موسسه
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 سکتورصحت


3
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انکشافی
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موسسهشفق
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موسسه
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4

0 0 0 0 0 0 0 0 

موسسهارتقای
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موسسهراهنوین 
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موسسهستاره
عرفان
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هالند


موسسهملی
افغانهابرای

شبزرگساالن
آموز

ANFAE


موسسهاجتامعی
وفرهنگیفقیری

FSCO
 موسسهبرک

 ک
موسسهج

 سکتورمعارف


5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

موسسه
اکتید

سکتور 
حکومتداری


6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

موسسه
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 وزارتاقتصاد

 فعالیتموسساتغیردولتیبهتفکیکنوععرضهخدمات)کمیتوکیفیت(

موسسه تطبیق  مخفف به انگلسی اسم مکمل به انگلسی ساحه تحت فعالیت نوع فعالیت
 شامره کننده

 -زراعت  -حرفه  -ساختامنی 
پیرشفت معیشت وهم  -صحت 

 زیستی صلح آمیز
-خنجان-دوشی-انداربها

پلخمریوتالهوبرفک Aghakhan foundtion AKF 1 بنیادآغاخان

متامولسوالیهایبغالن ماین پاکی Halo Trust HT 2 هیلوترست
-خنجان-دوشی-پلخمری بخش صحی

تالهوبرفک-دهنهغوری BakhtarDevelopmen Net work BDN 3 انکشافیباخرتشبکه
ایجاد  -برنامه همبستگی ملی 

کورسهای حرفویی برای 
 مهاجرین واعامرشلرتسازی

انداربها-برکه-نهرین
وپلخمری

Agence Cooperation Techniet Etau 
Development ACTED 4 اکتید

متامولسوالیهایبغالن زراعت Mercy Corps MC 5 مرسیکورپس
دربخش کمک ها  -بازسازی 

شهرپلخمری ضد حوادث Global partners GP 6 موسسههمکاریهایجهانی
تعلیم تربیه ، ظرفیت سازی ، 
فرهنگ ، اقتصاد وانکشاف 

 اجتامعی
متامولسوالیهایبغالن Coordination for social improvement 

organization CSIO موسسههمکاریبرای
7 بهسازیجامعه

شهرپلخمری ظرفیت سازی Cooperation for Peace and Unity CPAU موسسههمکاریبرایصلح
8 وهمبستگی

گذرگاهنور،فرنگوخوست زراعت و باغداری Missiona East ME میشنایست 9 

متامولسولیها انکشاف وصنایع دستی زرعتی Development of handicaps and agriculture DHAOA صنایعموسسهانکشاف
10 دستیوزراعتافغانستان

متامولسوايلها انكشاف مرغداري Afghanistan Social Improvement 
Organization ASIO موسسهتقويتاجتامعي

11 افغانستان

 Organization for Community متامولسوايلها 
Coordination and Development OCCD موسسهتوسعهوهامهنگي

12 جامعه
بهبود سیستم ها چیله های  13 موسسهانکشافصنعتبادام Almond Industrial Development AIDO پلخمریوبغالنمرکزی
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 وزارتاقتصاد

سکتور اداره 

اقتصاد و انکشاف 

سکتور خصوصی

سکتور امنیت

سکتور حکومتداری 

حاکمیت قانون و 

حقوق بشر

سکتور صحت
سکتورزیربنا و منابع 

طبعی

سکتور مصونیت 

اجتماعی

سکتور زراعت 

وانکشاف دهات
سکتور معارف

8 7 6 5 4 3 2 1

20 086 361$         $           584 610  $                   -    $               -    $                     -    $            2 544 940  $           787 421  $           5 433 856  $         3 978 721  $           6 756 813 سال 1392

16 222 527$         $        1 510 002  $                   -    $               -    $            17 927  $            1 548 092  $           310 902  $           3 383 320  $         4 189 443  $           5 262 840 سال 1393

14 173 364$         $        1 806 007  $                   -    $        1 948  $            69 164  $            2 274 624  $                      -    $           3 258 488  $         3 116 859  $           3 646 274 سال 1394

15 852 000$         $                      -    $                   -    $               -    $                     -    $            6 030 000  $             10 000  $           7 062 000  $         1 600 000  $           1 150 000 سال 1395

15 837 564$         $        1 797 062  $                   -    $               -    $                     -    $        3  817 178  $                      -    $           6 766 454  $         1 934 281  $           1 522 589 سال 1396

 $   82 171 816  $    5  697 681  $                  -    $     1  948  $         87 091  $      16  214 834  $    1  108 323  $    25 904 118  $   14 819 304  $    18 338 516 مجموعه

عه
مو
مج چندین سکتوره

ت 
سا

س
و
م
ف 

ر
صا

م

ی 
ال
 1

3
9

2
ل 

سا
ز 

ا

1
3

9
6

Organization انگور
آگاهی دهی در بخش های طفل 

 ومادر
پلخمریوبغالنمرکزی Creative Cooperation Organization OCCOCD 

موسسههمکاریهایخالق
 فرهنگوتوسعهبرای

14

پلخمری بهبود وضعیت دکاکین قصابی Afghanistan development and welfare 
Services Organization ADWSO 

موسسهخدماتانکشافی
 ورفاهیافغانستان

15

متامولسوايلها صحت International Medical Crops IMC موسسههيتصحيبني
16 املليل

بیجا شده دربخش مهاجرین و 
 گان داخلی

پلخمریوبغالن Hand in Hand Afghanistan HIHA 
موسسهدستبهدست

 افغانستان
17

پلخمریوبغالن ارتقای ظرفیت Citizen Vioce and Advocacy Development 
Organization CVADO موسسهانکشافیو

18 دادخواهیصدایشهروند

  83171816بودجهانکشافیموسساتغیردولتیجهتمتویلبرنامههایوپروژههایانکشافیطیششسالگذشتهبالغبهمیزان  
 ملیوندالرمیباشد.

جدولذیلمجموعبودجهمرصفشدهرادرهشتسکتورتوسطموسساتغیردولتیدروالیتبغالننشانمیدهد.
 دولتیمتویلمیگرددبهتفکیکسکتورتعدادپروژههایکهازطریقموسساتغیر
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 شامره نام موسسه تطبیق کننده نام پروژه موقعیت پروژه متویل کننده قیمت پروژه سکتور مربوطه
زراعت و انکشاف 

چشمهشیر،خواجهالوانو RADAP-NART  دهات
چیلهسازیانگور ولسوالیبغالنمرکزی موسسهانکشافصنعتبادام

درافغانستان) 1
زراعت و انکشاف 

2990000AF دهات GIZ کشتسامرقبرایزنانعودت ولسوالیبغالنمرکزی
کنندهگان

موسسهرفاهاجتامعیوبازسازی)
SWRO) 2

 صحت ولسوالیپلخمریوبغالن 
 مرکزی

رشدآگاهیدهیعامهدربرابر
خطرمرگومیرمادرانوتغذیه

مادرکودکانیاشیر
موسسههمکاریهایاخالقیبرای

(CCOCDفرهنگوتوسعه) 3

زراعت و انکشاف 
 دهات CPI ولسوالیخنجانوشهر

مشارکتمدنی پلخمری موسسههمکاریبرایبهسازی
(CSIOجامعه) 4

زراعت و انکشاف 
 دهات RADAP-NART بهبودوضعیتدکاکینقصابان شهرپلخمری انکشافیورفاهیموسسهخدمات

(ADWSOافغانستان) 5

زراعت و انکشاف 
 دهات

برایهربینفرشی
یور333.33مبلغ GIZ دشتخواجهالوانشهر

 پلخمری

ایجادچشماندازاقتصادی
آیندهبرایادغاممجدد

پناهندهگانوبیجاشدهگان
داخلی

موسسهدستبهدستافغانستان
(HIHA) 6

 مصونیت اجتامعی UNCER بابشلرت50اعامرساختامن قریهزمانخیلشهرپلخمری
برایبیجاشدهگان

موسسهکمکبرایانکشافی
(ORD) 7

 حکومتداری ولسوالیهایاندارابو 
 شهرپلخمری

حامیتازحقوقاطفال
افغانستان

موسسهصحیوانکشافیبرای
(YHDOجوانان) 8

 مصونیت اجتامعی هاینقدیبرایبیجاکمک شهرپلخمری 
شدهگانداخلی

موسسهادارهبازسازیافغاستان
(RRAA) 9

زراعت و انکشاف 
 دهات UNCEF ولسوالیهایاندارابو

 بغالنمرکزی
نظارتازکیفیتبرنامهآب

آشامیدنی موسسهداکار 10

زراعت و انکشاف 
 دهات RADAP-NARTH ولسوالیبغالنمرکزیو

 شهرپلخمری
آموزشدهاقینبرایرفع
حاصلمیوهجاتخسته

سنگین
موسسهخدماتانکشافیورفاهی

(ADWSOافغانستان) 11
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 وزارتاقتصاد

 مصونیت اجتامعی UNHCR ولسوالیهایمترضرازجنگ
 هایداخلی

نظارتوحامیتحقوقبیجا
شدهگانداخلی،پناههندهو

عودتکنندهگان
(WAWموسسهزنانبرایزنان) 12

زراعت و انکشاف 
8561950AF دهات GIZ-SEDEP  موسسهتقویتاجتامعیافغانستان تقویتزنجیرهارزشزراعت

(ASIO) 13

 مصونیت اجتامعی توسعیهبرنامهخارندوی پرورشگاهکاراموراجتامعی 
افغانستان (PARSAموسسهپارسا) 14

زراعت و انکشاف 
 دهات FAO متامقریجاتولسوالیهای

 بغالن
پروگرامتطبیقواکسینطاعون
نشخوارکنندهگانکوچک (DCAموسسهکمیتههالند) 15

 مصونیت اجتامعی SIDA شهرپلخمری 
خدماتصحی،بازتوانیی
معلولین،تعلیموتربیهو

ساختامنی
SCAموسسهکمتیهسویدن 16

 معارف The Asia 
Foundation  موسسه برنامهسکالرشیپپروموتAREP 17

 مصونیت اجتامعی DFATD  برنامهتوامنندسازیزنان
AKFموسسهاقاخان افغانستان 18

 سکتور خصوصی KFW  برنامهانکشافزیربنای
AKFموسسهاقاخان اقتصادیدرافغانستان 19

963633 معارف
دالرامریکایی DFATD

پلخمری،بغالنمرکزی،
خنجاندهنهغوری،دوشی،
 وتالهبرفک

قدمهایبسویتعلیموتربیه
دخرتانافغانمرحلهدوم AKFموسسهاقاخان 20

 حکومتداری DFATD  برنامهتقویتحکومتداری
AKFموسسهاقاخان محلیپاسخگووشهروندمحور 21

زراعت و انکشاف 
 دهات  وزارتانکشافدهات AKFموسسهاقاخان 8برنامهمیثاقشهروندیبسته 22

 مصونیت اجتامعی ECHE  
میکانیزمپاسخاصطراری
سکتورآبآشامیدنیوحفظ

الصحهمحیطیبرای
 ERMافغانستان

موسسهداکار 23
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

 مجموعکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیت

 شامره اسم موسسه تعداد مجموعی کارمندان مالحظات
مجموعه اناث ذکور

 24 4 20 Global Partners 1 
 21 12 9 ORCD 2 
 38 16 22 AKHS.A 3 
4 موسسهانکشافدیموکراسی 2 2 4 
 BDN 5) شبکهانکشافیباخرت) 564 235 799 
 15 5 10 JDA 6 
 37 4 33 ACTED 7 
 446 183 363 AKDN 8 
 21 0 21 HELO THRUST 9 
10 انکشافصنایعدستی 3 8 11 
 3 3 0 HIH A 11 
 12 1 11 MC 12 
 2 1 1 WAW 13 
 7 0 7 YWHDO 14 
( (  BRAC برکافغانستانبنگلهدیش 13 14 27  15 

 16 (RIDFبرنامهانکشافیزیربنامنطقوی) 7 0 7 
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 وزارتاقتصاد 105

 پنجمفصل 
 (ANPDF/ NPPs)تیاولو یدارا یمل یبرنامه ها خالصه

 یشهروند برنامه  میثاق .1
:جدولزمانی

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای
 800,000,000دالرامریکائی  :بودجه

 800,000,000دالرامریکائی  :تعهد
 درمرحلهاولخالیمالیوجودنداردمالی: ءخال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسآمافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016میثاقشهروندیدرسپتمربوضعیت:
 درجریاناست.

 تفصیل:
جزاول:

ارایهخدماتشهری
لرامریکائیدا383,130,000بودجه:

والیتازخدماتذیلدرمرحلهاولبهرمند34شورایهایانکشافیقریهدر12000حدودارایه خدمات شهری:
خواهندگردید:

 دسرتسیهمگانیبهآبآشامیدنی -
ساختار - موجود، خال تحلیل نظرداشت در ذیل)با ابتدایی خدماتی از یکی اقل حد شهری: زیربنای

 (:برق،رسکهایابتداییویازیربناهایکوچکآبیاری.قابلدسرتساجتامعیو
نیازوجوه ساحات شهری - مورد حکومتداریوجوه اینبخشبرنامه نخست، مرحله در شورای850:

درچهارشهرعمدهکشورفراهمخواهدمنود.هرشورایانکشافیمبلغ170انکشافیشهریو را گذر
دالرامریکاییدریافتخواهدمنود.شورامیتواندیکیازخدماتچون:بهبودرسکهاوآبروها،آب70,000

شورایآشامیدنی،مدیریتکثافاتجامد،شامرهگذاریمنازلویابرقبرایمنازلراانتخابمنایند.هر
دالرامریکاییدریافت200,000خانواده(مجموعا1250ًتا800شورایانکشافیویا5گذر)متشکلاز

خواهندمنود.شوراهامیتوانندیکویاچندخدماتازقبیل،بهبودویاتنظیمرسکهایدرجهدوم،فراهم
زنانواطفال،مدیریتکثافتهایآوریآبآشامیدنی،پارک/ساحاتتفریحیویامیدانهایبازیبرای

جامد،برقبرایروشنیمنازل،پروژههادرآمدزابرایخانمهادریافتمنایند.
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 وزارتاقتصاد 106

توسطوزارتزراعتآبیاریومالداری،درهآمهنگیباشوراهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارخدمات زراعتی:
تو نیاز مورد مواد صورتخواهدگرفت. آسیبپذیر و هایفقیر بازسازیشبکه باغداری، نیاز مورد مواد لیدگندم،

آبیاریومدیریتآبمزارع،نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدماتحیوانیایجاددرآمدوانکشافاقتصادیرا
درسطحملیومحلیاطمینانمیبخشد.

هی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالوزارتمعارفباکمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدمعارف:
شانبهمکاتب،ونظارتاطفالواساتیدمیباشدکارخواهدمنود.

نظرخواهد در امورتعلیمی متامی در را آنها نظریات و منوده نظارت ها کمیته های فعالیت از انکشافی شورای
اینکهمتاماستاداندارایسندفراغتصنفدوازد درطول3-1هبوده،شاگردانبینصنفهایگرفت.شهرونداناز

-7ساعتدرسیوشاگردانبینصنفهای30درطولهفته6-4ساعتدرسی،شاگردانبینصنفهای24هفته
نظارتخواهندداشتنقشهبرداریمکاتبورسویشاگردانبیرونازمکتبدرهفتهساعتدرسی36شامل12

یجادیکمحیطسامل،بازسازیمکاتبوسایرفعالیتها.،نظارتخدماتمعیاری،اطمینانازا
وزارتصحتعامهمستقیامازطریقکمیتههایفرعیوشورایانکشافیصحیدربخشصحتوکلسرتهاصحت : 

عرضهخدماتخواهدمنود.
کلسرتهایشوراهایانکشافیمسولیتبلندبردنسطح شوراهایانکشافیو هآمهنگیبا هایفرعیدر کمیته
آگاهی،انسجامفامیلهاجهتفراهمآوریخدماتصحیبرایاطفالوبزرگساالن،ونظارتازعرضهخدماتصحی

 .وفعالیتهایدیگر.)نظارتازعرضهحداقلخدماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،
 جزدوم:

ایجادساختارنهادها
 دالرامریکائی146,980,000بودجه:

مطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودسازمانهایداخلیراایجادمنایدکهدرسطحوزارتخانهها،
 در جاترا سطحقریه تا و ولسوالیها ، شاروالیها زمینهوالیات، تا خواهدبود قادر اینسازمانها که برمیگیرد

 پیرشفتشانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحامیتمیکند.
جزسوم:

نظارتوارزیابی،کسبدانش
 دالرامریکائی5,400,000بودجه:

رنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه،سازماندهندهگانکارهایکهدراولویتمانقراردارداینب
اجتامعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهدبودکهازسهمگیریزنان

نامهدرخواستهای،فقراوگروههایآسیبپذیرمانندومتقاعدینوبیجاشدهگانداخلیاطمینانبخشد.دراینبر
زیادیبرایراپوردهیشکایتوجربانخساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپول
خدماتاستفاده ارایه بناییو منودنخالزیر پیدا منظور ایبه ماهواره تصاویر از برایافغانستانصورتمیگیرد
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اتمتعددنظربهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیسی(،اجتامعیمیگردد.برایارایهخدماتبهرتتحقیق
شدن،حسابدهیمتقابلاجتامعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.

جزچهارم:
تطبیقومدیریتپروژه

دالرامریکائی91,410,000بودجه:
س از ظرفیتانستیتوتهارا تا بود خواهد قادر سطوحمخلف در برنامه سطحاین از سطحوالیتی، طحملیبه

ولسوالیهاتاسطحقریهجاتبلندبربد.
شورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهشاملمدیرتمالیوتدارکات

میشودآموزشدادهخواهندشد.
جزپنجم:

 MCCGادغاماجتامعیو
کائیدالرامری45,080,000بودجه:

تاکیدزیادرویاجتامعیشدنگروههایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیکهاینبرنامه
تحلیلدارد ، شناختجامعه بهزیستیکهرضورتبه آنتوسطتحقیقاجتامعی، ارایه بود.که خواهد پذیر انجام

وکلسرتهاوشوراهایگذرهمچناننظارتوارزیابیازچالشها،آموزشبهرتمتامکارمندان،شوراهایانکشافی
 بخشهایآسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامهصورتخواهدگرفت.

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان  .2
 :پنجسالجدولزمانی

 دالرامریکائی200,000,000بودجه: 
 دالرامریکائی18,000,000 تعهد:

 دالرامریکائی182,000,000 مالی : ءخال 

 
 شورایانکشافمنابیعبرشیشورای انکشافی:

وضعیت:
افتتاحگردید،وواحدبرنامهملیتوامنندسازیرساما2017مارچسال8برنامهملیتوامنندسازیاقتصادیزناندر

اقتصادیزناندروزارتکاراموراجتامعیبرایهامهنگیبیشرتفعالیتهاتاسیسگردیددرحالحارضوزارتخانه
 هاواداراتذیدخلباالیانکشافبودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمیمنایند.

 صیل:تف
جزاول:
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تقویتظرفیتاحصائیه به اساس جندر :  و زنان اقتصادی فعالیتهای بر گزار تاثیر احصائیوی گسرتشارقام
 .لیلواستفادهازارقاماحصائیویپیگیریتح

جزدوم:
برداشنتموانعقانونیبرایمشارکت:

اقتصادیوحصولاطمینانازاینکهزنانبهنحوهبهرتازمیانبرداشنتموانعفراراهاشرتاکزناندرفعالیتهای
قادربهاشرتاکدرفعالیتهایاقتصادیواجتامعیمیباشند.

جزسوم:
سوادآموزی،مدیریتتجارتومهارتهایکاری:

دهبرنامهاینموردتکمیلکنن.بلندبردندانشومهارتهایزنانجهتانجامبهرتاموردرمنزلوبیرونازمنزل
زنانصنفهایسوادآموزیدایرمی36,000سالآیندهبه5ملیانکشافمنابعبرشیمیباشدوزارتمعارفدر

سالآیندهزمینهآنفراهمخواهدگردید5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف200,000منایندوفعالبتعداد
مکاتبروستاییبحیثمعلمیناستخدامگردددر 10ظرفتادر در زنانه حداقلیکلیله والیت34  سالآینده

افغانستاناعامرخواهدگردید.
جزچهارم:

حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:    بهبوددسرتسیبهوجوهمالیازمجراهایرسمیوغیر
 رسمی.

،وبازارها:بهبوددسرتسیبهلوازمووسایطزراعتی،خدماتتوسعویجزپنجم:
ارتقاظرفیتزنانجهتاشرتاکدربازارهایزراعتی،امرارمعاشباازدیادتولیدجهتبهبودامنیتغذاییوافزایش

 درآمدخانوادهها.
جزششم:

دسرتسیبهبازارهایخالقاقتصادی:
یدبرایزنانوفامیلهایکهدرفعالیتبهبوددسرتسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعا

 هایخالقاقتصادیمبادرتمیورزند.

 برنامه  ملی زیربنا .3
 :پنجسالجدولزمانی

 5,995,000,000دالرامریکایی    :بودجه

نشدهنهاییمنابعمالیمشخصبرایبرخیازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنون تعهد:
 اند.

 TBDمالی:ءخال
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 شورایانکشافیزیربناشورای انکشافی : 
درزمانکنفرانسبروکسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظوربرنامهملیدارایاولویتاین وضعیت :

 است. توسعهدادهشده گزینههایمالیتحتپاولویتبندیفعالیتها و حالتانکشافبوده النتطبیقآندر
 بررسیقراردارند.

 تفصیل:
اولجز

یوالیتیاهشبکهگسرتش،TAPکیلووات500انرژی:خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقال
 ،پروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبیسيستمشميسخارجوداخلشبکهقابلتجدید.

 دالرامریکائی1,370,000,000بودجه:
جزدوم:

 در ترسیع نقلشهری، حملو نقلشهریکابل، حملو آهن، راه ها، جاده وترانسپورت: خشکه بنادر  تجارت،
تدارکات.

شبکهجاده:جادهحلقه،جادهاتصالبهنقاطعبورمرزی،تونلسالنگوجادهدسرتسی،
O&Mهرات،–اندخوی،توسعهرسکجوینوالیمیدانهواییهرات،تورغندی-؛شبکهریلی)لینککوتاه(:آقینه

–کندز–مزاررشیف-شربغان-اندخوی رسکحلقویکابل،ترانسپورتعمومی،سیستمترانسپورتشیرخانبندر.
ودیگرتجهیزاتتخنیکی.MLATهوشمند،میدانهواییورادار

 دالرامریکائی2,995,000,000بودجه:
جزسوم:

منابعآبیوآبیاری:
آثارفیزیکیآبیاری،زراعتآبیاری)بازسازیطرحهایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(

دالرامریکائی650,000,000بودجه:
جزچهارم:

مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 بودجه:ندارد
:جزپنجم

 سکتورشهری:مسکن،مناطقتوسعهومناطقویژهاقتصادی
 دالرامریکائی600,000,000بودجه:
جزششم:
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  Digital Casaفناوریاطالعاتوارتباطات:
 دالرامریکائی90,000,000بودجه:

هفتم:جز
 لینانتقالیTAP 500kvو TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا

 دالرامریکائی330,000,000بودجه:

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .4
 سال پنج:جدولزمانی

 دالرامریکائی1,978,100,000:بودجه
 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 
 ارائهخدماتومشارکتشهروندانیشوراشورای انکشافی:  

یکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدرجریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهوضعیت:
موردبررسیقرارداشتهارزیابیاقتصادیوارزشپولیرادربرنداشتبناًاینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحارض

 یگردد.بررسیگرآندیعملیهایرشفتوپینیبازب2016اکتربسالینهآنالیاقداماتمربوطبههزیابیارزتا
 تفصیل:

اول:جز
آبیاری: 5در از شده آبیاری های زمین افزایش آینده یم2.45 سال به هکتار هکتاریم2.7لیون خواهدلیون
خواهدرسیدلیونهکتاریم3.1 به2025،توجهدرازمدتباالیافزایشسطحزمینهایقابلآبیاریتاسالرسید

انوادهتاثیرگذارخواهندبود.خ 650,000 گیکهباالیسطحزند
بود.خواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآننتیجهمتوقعه

ریکائیدالرام393,000,000بودجه:
دالرامریکائی193,000,000 تعهد:

 دالرامریکائی200,000,000کرسبودجه:
دوم:جز

هکتار110,000لیونتناست.عالوهبراینیم5.9سالآینده5هدفتولیداتگندمدر گندم و دیگر حبوبات:
لیونبهیم2.45 لیداتازسالآیندهقرارخواهدگرفت،افزایشفیواحدتو5 زمینآبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتیم1.3لیونتنبهیم1.03لیونتنفیهکتاربرایزمینهایآبیویم3.1
-2016هکتارزمینآبیوللمی(،مرحلهاولبرنامهملیگندم)250,000 والیت)تقریبی،16ارتباطاتزراعتیدر
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کاسنتضایعات2018 باالی )( دوم ومرحله ساالنه( تن دومیلیون داشت) خواهد توجه -2019حاصالتگندم
(باالیانکشافروشهایجدیدوارایهخدماتموثرتوجهدارد.2021
دالرامریکائی350,000,000 بودجه:
دالرامریکائی80,200,000تعهد:

دالرامریکائی269,800,000کرسبودجه:
سوم:جز

یشرتبیبهتقاضاییپاسخگویبرایواندرهرحیسطحبهرهوریشافزایاو/یواناتتعدادحیشاافز :حیوانات اهلی
ازجمعیبرا )روبهرشدیتغذا .وترنری1دردوبخشکلیدی(2045میلیونالی 70 ،2025میلیونالی47.

.محصوالتحیوانی.2وصحتحیوانی.
دالرامریکائی350,000,000بودجه:
دالرامریکائی70,000,000تعهد:

دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:
چهارم:جز

بانکجهانیفیصد5.5رشدساالنه:باغداری تحت400,000(بخشفرعیانتظارداردکه2014) هکتارزمینرا
کمک و سال1.6پوششقرارداده دالرامریکاییبهرشدتولیداتناخالصداخلیتا %در2افزایش2024میلیارد

حاصالتغلهجاتبارسمایهگزاریدرستدرطرحاحیایآبیاریامکانپذیراست.ظرفیتباالبردنتولیداتناخالص
سال3.23داخلیبه مقایسه2024میلیاردتا با توسعهزمینهای2012میلیارددالرامریکاییدرسال1.4) .)

%درسال.افزایشصادرات10-5هکتار.افزایشفیهکتارتولیداتباافزایشتولیدات12,400باغداریساالنهبه
تولیدات15–10%درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و5محصوالتباغداریحداقل

سالآینده.5باغداریباارزش،بهشمولمیوههایخشکوتازهدر
دالرامریکائی350,000,000بودجه:
دالرامریکائی70,000,000تعهد:

 دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:
:پنجمجز

)بیستیکومیننشستپاریسوچارچوبیههمسایآبوهواباکشورهاییرتغیکردهایرو :مدیریت منابع طبیعی
جزءیندارد.ایبستگیعیجوامعکهبهمنابعطبیدارپایشدهاست.توسعهاقتصادیسهمقادررابطهبهتغیراقلیم(

جنگلدار4یدارا است: مدی،ستون و رسمایریتمدیی،دارویاهانگیریتمراتع توسعه حفاظتشده، یهمنطقه
.یانسانغیرویانسان

دالرامریکائی318,700,000بودجه:
دالرامریکائی17,000,000تعهدات:



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 112

 دالرامریکائی301,700,000کرسبودجه:
ششم:جز

ویعیخطراتطبیمی،اقلییرات.تغازمصونیتغذاییبرخوردارنیستندکشورنفوس٪33:مصونیت غذایی وتغذیه
کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.شود.یمییموادغذایاساسیبردسرتسیرباعثتأثیریدرگ

دالرامریکائی81,400,000بودجه:
دالرامریکائی17,000,000تعهدات:
 دالرامریکائی64,400,000 کرسبودجه:

هفتم:جز
خواهندشد.لتشکی یندهسالآ2شدهودرلغو یندهاوزارتزراعتساختاروفرا :اصالحات اداری

:هشتمجز
یگذاریهرسمایناست.بزرگرتیزراعتیهایتوتوسعهفعالینگهداریمهمبرایرمسیقاتیکهتحق :تحقیق وتوسعه

ارائهخدماتابیکردهایدهقانمحوراستوازرودهقانبهیکخواهدبودچراکهنزدریاستهایزراعتوالیتیدر
کند.یمحامیت
دالرامریکائی50,000,000بودجه:
دالرامریکائی3,500,000 تعهدات:

 دالرامریکائی  46,500,000 کرسبودجه:
:نهمجز

توانندنقشیمیتجاریچالشبزرگاست.بانکهایکتوسطکشاورزانهمچنانهقرضهبیدسرتس :اعتباردهی
س برایفبهرتتعریمالیهایاستداشتهباشند. موردنیکتحریشده ایازاعتبار در بانکتوسعهیانمیناست.

شود.یشاملمیز"نیمالیو"واسطههایندهسالآ5 درزراعتی
 دالرامریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(100,000,000بودجه:

:دهمجز
،مربوطبهنظارت)مسائلزراعتییشرتبیهایتبهعنوانفعالیمشارکتدربخشخصوصحامیتازسکتورخصوصی:

توسعهیژیبهدنبالاسرتاتینده،وزارتزراعتآبیاریومالداریسالآ5ی(؛طیاتیمالیمشوقهای،فصلیتعرفهها
اساسرسمایاقتصاد زنجیبخشخصوصیگذاریهبر پردازش برایرهدر بهیتقاضایکتحریارزش و رهبازار

 است.زراعتییور
جزیازدهم:

 .ومبارزهبافسادیمبارزهباموادمخدر،زناندرکشاورز بخش های همه شمول:  
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 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .5
 سالپنججدولزمانی:

 کاررویبودجهدرحالجریاناست :بودجه 
 :مالیءخال

 حکومتداری،حاکمیتقانونومبارزهبافساداداریی:انکشاف یشورا 
بعهدهاینبرنامهدارایاولویتتوسطکمیتهعدلیوقضاییکابینهتائیدگردیدهتطبیقآندرحالحارض وضعیت:

انگلیسیقرار مجلسشورایعالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافسادمیباشد.واسناددرحالتترجمهبهزبان
د،ومتاموزارتخانههاواداراتذیدخلکاربررویبرنامههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرادار

 میپردازند.
اصالحاتساختاریموسساتبخشعدلی)درجریان(جزاول:
 ارتقاظرفیت)جریاندارد(:جزدوم

دارد(مبارزهبافساد)جریانجزسوم:
شفافیتوپاسخگویی)جریاندارد(جزچهارم:
 برنامهآگاهیدهیعمومیبازار)جریاندارد(جزپنجم:
بررسیواصالحقوانین)جریاندارد(جزششم:



 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .6
سالپنج:جدولزمانی

دالرامریکائی130,032,450 :بودجه

:تعهد
:مالیءخال

 شورایهایانکشافیزیربنا :شورای انکشافی
ماهمیبادونر16طرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخواهیبهتاریخت :یوضع

 انکشافخواهدیافت2017هارشیکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال
 تفصیل:
جزاول:

:ارتقاظرفیتصنعتی
دالرامریکائی25,541,700بودجه:
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رفیتوزارتخانهبرایتقویتبهرتمدیریتظارتقا -

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو
 اصالحاترشکتهایدولتی

اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین
جزدوم:

GEO-TECHNICALارتقارسمایهگذاریواطالعات
دالرامریکائی40,241,600بودجه:

 AGSگسرتشقابلیتهای
معلوماتورسمایهگزاری

جزسوم:
 مقررات،بازرسیوتطابق

دالرامریکائی   150 ,39,584  بودجه:
 بهبودچارچوبقانونی

بهبودجوازوتطابققراردادها
تقویتنظارتوارزیابی

 برنامه انکشافی نیروی برشی .7
 سالپنج:جدولزمانی

 تعیینخواهدگردید :هبودج
 تعهد:

 :مالیءخال
 شورایانکشافیقوایبرشی:شورای انکشافی

مسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیهگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالن ت:عیوض
 تهیهخواهدگردید.2017مرشحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

آموزشهایحرفویوتخنیکیجزاول:
آموزش - و تخنیکیحرفوی  تعلیم از تفکیکی فهمیدن  (TVET)نیاز تعلیامتحرفوی  :تفکیکمیان

(وآموزش،آموزشمجددکسانیکهبیکاراند،وآموزشبیشرتبرایکارمندانو19-15اساسیبرایجوانان)
 بزرگساالن
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%5(،فعالفقطبه19-15ر)تفکیکگروپهایموردنظر:نیازبرایرسیدنزیادترگروپهایموردنظ -
 رسیدهاست.

 مدرنسازیدورهآموزشیسنتی -
 مدیریتخودیرشکتها -
 همکاریمیانسکتورخصوصیوسکتورهایعامه -
 ازینبهیگدهیورسقیتحق -

جزدوم:
تحصیالتعالی

 بهبودیافنتکیفیتتحصیالتدرپوهنتونها -
 مدرنساخنترضوریاتتدریسوآموزشپوهنتون -
عهتیمکاریتحصیلکردهمتخصصوواجدرشایطتوس -
 صدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیاراتبیناملللی -
کیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصیتحقیقومحصولازپوهنتونهایافغان -

 ثر ؤ برنامه حکومتداری م .8
 پنجسالجدولزمانی:

 کاردرحالجریاناست :بودجه
 :تعهد

 مالی:ءخال
 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریشورا ی انکشافی:

پالیسیت:عیوض بخش تکمیل جهت  دارد. قرارد تطبیق تحت و گردیده تکمیل  عامه مالی مدیریت بخش
 حکومتداریوالیتیکارجریاندارد.

 تفصیل:

جزاول:
مدیریتمالیعامه

بخشاصالحمدیریتعامهتحتتطبیقاست.میکانیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،
سالهبرایهمهاشرتاککنندهگانتیم)5گشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016کهاینپالندرسال

جهتدادنانگیزهوپیگیریاز(TBPM)وزارت(باروشمدیریتاجرااتتیماساساًوزارتمالیهودوارگانخارجاز
 اجرااتمیباشد.

جزدوم:
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إداراتمستقل: حکومتداری والیتی تحتبررسیگروپکاریکهمشتملازچندینوزارتو بخشحکومتداری
ریاستعمومیبودجه(،وزارتاقتصاددولتیبشمولادارهمستقلارگانهایمحلی،وزارتمالیه)معینیتپالیسیو

تهیهیکسندجامعاستکهشاملپالیسینهای ووزارتاحیاوانکشافدهاتمیباشد.هدفاینگروپکاری
بههمینترتیبمسودهپالیسیحکومتداریوالیتیومقررهپالنوالیتیمیباشد سندنظربه. بودجهوالیتی، این

تنظیمیافتهاستتهیهخواهدگردید.اینبرنامه1394/2015داییموجود،کهدرسالپالیسیبودجهوالیتیابت
پالن یک تهیه آن هدف و خورد خواهد پیوند و ارتباط شهروندی میثاق برنامه به پایین از والیتی حکومتداری

 ید.حکومتداریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،حسابدهی،ومنایندگیحکومتراتسهیلمنا

 برنامه انکشاف شهری: .9
 سالپنججدولزمانی:

 کاردرحالجریاناستبودجه:   
تعهد:
 مالی:ءخال

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی
یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدرکنفرانسبروکسلترتیبگردیدهبودکهسهستوناصلیبهعنوانوضعیت : 

تذیدخلباالیتوسعهبودجهوبرایآمادهاچارچوبکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانههاوادار
 ئیویکارمیکنند.اسازیبرنامهاجر

جزاول:
سجاممدیریتشهری:تقویتوان

ملیپالیسیانکشاف اداری.برنامه سطح هایمختلفدر برنامه ریزیشهریجهتاتخاذ اصالحچارچوببرنامه
 شهریاسرتاتیژیملیشهریتدوینوتصویبگردید.

جزدوم
اطمینانازمسکنمناسبودسرتسیبهخدماتشهریعمومیبرایهمه

طریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتامعیبرنامهتقویتهمبستگیملیاز
وسکتورخصوصیانکشافیوتطبیقپالنجدیدشهری.

جزسوم:
بنااطمینانازمسکنمناسبودسرتسیبهاقتصادشهریوزیر
عتیمراکزگزرهایکوچکوشناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/تقویتپارکهایصن

متوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریتهایموجود
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 برنامه انکشاف سکتور خصوصی  .10
 سالپنججدولزمانی:

 :هجبود
 تعهد:
 مالی:ءخال

 شورایعالیاقتصادیانکشافی :  یشورا
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 فصل ششم
 بغالنپوتانشیل و منابع موجود اقتصادی والیت 

گندموبرنجمحصولتولیدیطرحاقتصاداسم طرح:

هدفاساسیطرحوارتباطآنبهاهدافاسرتاتیژیافغانستانمولد:
ازدیاداهدافعمدهاینطرحبلندبردنمولدیتتولید،کاهشفقر،رسیدنبهاهدافافغانستانمولد،اشتغالزائی،

تامینمصونیتغذایی، ، برنج و ارزشافزائیمحصوالتگندم فرصتهایکاریتحتچرتفعالیتهایزنجیره
تعویضوارداتوتشویقصادراتمیباشد.

تحلیلاقتصادیمحصول:
روالیتگندموبرنجازجملهنباتاتاولودوماسرتاتیژیکوالیتبغالنبشامرمیرود،ساحهکشتگندموبرنجد

تن128000و170000هکتارمیرسدوحاصالتآنبهترتیببه32000و58000بغالنمجموعاًبهترتیببه
این که میگردد پاکستانصادر حتیبهکشور و والیاتدیگر به رضوریاتاینوالیتبلکه تنها نه که بالغمیگردد

رگذارمیباشد.بغالنازحیثزراعتپیشتازبودهوگندمومحصوالتدرتغییروضعیتزندگیدهاقینخیلیهاتاثی
برنجبغالنیازلذتخاصبرخورداربودهوشهرتبهسزائیدارد. تشکیلمیدهد، برنجعمدهترینمحصوالتآنرا

165گندموبرنجعمدهتریننباتاسرتاتیژیکدرتامینمصونیتغذاییمحسوبمیشوندکهمرصفساالنهفیتن
روز70روزکاریویکهکتاربرنجبهتعداد25کیلوگرامبرنجمیباشدکهیکهکتارگندممعادل18لوگراموکی

کاریراخلقمیمنایند.والیتبغالننسبتداشنتآبوخاکمناسببرایکشتنباتاتگندموبرنجمساعدبودهو
بعدازوالیتکندزدرردهدومقراردارد.مبنظوربلنددرردهدهمودرتولیدبرنج1395درتولیدگندمطیسال

بردنمولدیتگندموبرنجدروالیتمذکورتقویتوبهبودزنجیرهارزشمحصوالتمتذکرهحایزاهمیتبودهکهدر
تطبیقآنفرصتهایکاریبرایاهالیوالیتذکرشدهایجادگردیدهودرتامینمصونیتغداییوکاهشفقررول

بهرشدا منجر و انکشافایندومحصولباعثتعویضوارداتگردیده رشدو با ضمنا خواهدمنودو ایفا را رزنده
اقتصادکشورمیگردد.

نقاطقوت:
 عالقهمندیدهاقینبهکشتنباتاتگندموبرنج •
 زمینهایمناسببرایکشتگندموبرنج •
 شده.آّبوهوایمناسببرایرشدومنوینباتاتذکر •
 موجودیتنیروکار •
 تقاضابلندمردمبهگندموبرنجدرمارکیتهایملیمنحیثغذاییعمدهشان •

نقاطضعف:
 نبودسیستمهایمناسبآبیاری •
 خرابشدنکانالهایآبیاریدرزمانکشتوپرورشنباتاتذکرشده •
 نبودفابریکههایپروسسگندموبرنج •
 رگبهدهاقیننبودقرضههایبانکیکوچکوبز •
 عدمموجودیتسبسایدیبراینباتاتگندموبرنجازطرفدولت •
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 نبودبازارمناسببرایبهفروشرساندنمحصوالتذکرشده •
فرصتها: •
 وتولیدنباتاتگندموبرنجرشایطواقلیممناسببرایبذر •
 موجودیترشکتهایتولیدتخمهایبذریاصالحشده •
 موسساتهمکاریدروالیتمذکورموجودیتدونرهایو •

تهدیدات:
نبودامنیتکافیدربعضیازمناطقووادارساخنتدهاقینبهکشتخشخاشازسویافرادمسلحغیر •

 مسول
 نزاعبررسآبآبیاریدربعضیمناطق •
 کمآبیدرساحاتکشتللمیدراثرعدمبارندگی •
 خشکسالی •

نتایخمتوقعه:
 تامینمصونئیتغذائی •
 تعویضوارداتگندموبرنج •
 ایجادفرصتهایشغلیبراینفوسوالیتبغالنازطریقفعالسازیزنجیرهارزشافزائی •
 افزایشدرآمددهاقینکهنباتاتگندموبرنجزرعمینامید •
 حفظتوازنقیمتگندموبرنجدرفصولمختلفسال •
کاهشفقردروالیتبغالن •
:گیرینتیجه

 و باعثتامینمصونیتغذائیمردمگندم که رفته افغانستانبهشامر نباتاتمهماسرتاتیژیکدر جمله شالیاز
افغانستانمیگرددودرصورتتطبیقاینطرحکمکزیادبرایخودکفائیافغانستاندرحصهتولیدگندموبرنج

 بغالنمواردذیلقویاپیشنهادمیگردد:خواهدشد.مبنظورافزایشتولیدمحصوالتگندموبرنجدرسطحوالیت
 بهبودوتوسعهسیستمهایآبیاری •
 ایجادواحداثفابریکههایپروسسگندموبرنجدرسطحوالیتدرمشارکتباسکتورخصوصی •
 فراهمآوریزمینههایقرضهدهیبهدهاقیننیازمندبدونتکتانه •
 الت.فراهمآوریتسهیالتمارکیتوبازاریابیمحصو •
عرضهخدماتترویجیوتحقیقیبرایدهاقین)تخمهایاصالحشدهبذری،کودکیمیاویوادویهجات •

 زراعتی(
 تقویتوبهبودزنجیرهارزشافزاییمحصولگندموبرنج. •
 جلوگیریازضایعاتبعدازرفعحاصلودرجریانتولیدمحصولگندموبرنج •
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 فصل هفتم
 گی  در افغانستان :سوی وضعیت زنده 

افغانستان جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزندهگیدر
درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور

سید.بهنرشر1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچند1395نرشرسویوضعیتزندهگیدرافغانستانسال

گانهاینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژه
 پوششنفوسکوچی، از یاینرسویعبارتاند توانائیتحلیلتغیراتفصلیدرشاخصهایانکشافیگیها

مرتبط،توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافی
رامهیامیسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
اهدافانکشافپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگی17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم
اندرگیرآنهستنند،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغ

هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.
:ALCS-2017وضعیتزندهگیمردموالیتبادغیسبهاساسرسوی

ص ها
شاخ

 2007- 08
 2011-12
 2013-14
 2016-17
 

 20794 20794 20794 20794 (sq.kmمساحت)
 24.2 23.5 22.7 20.9 )افراددرهرکیلومرتمربع(تراکمجمعیت

 104 100 97 82 نسبتوابستگی

 102.8 118.6 110.3 117.8 نسبتجنسیتی
 24.8 22.1 21.1 16.5 (٪سال()۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)

 17.4 18.9 16.9 10 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت
 57.7 32.9 13.6 0.4 (٪زایامن)حداقلیکبازدید()پوششمراقبتهایقبلاز

 10.6 9.2 4.1 0.8 (٪زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)

 50.7 35.4 31.4 29 (٪سال،درحالحارضمتاهلاند)۱۹-۱۵زنانکهدرسن

 0.26 0.19 0.26 0.42 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 10.6 7.1 5.5 10.9 (٪ساله)۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل
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 _ _ 44.1 16.5 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)

 _ _ 41.7 1.6 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)

 5.5 3 3.3 2.4 نسبتوابستگیساملندان

 58.7 45.8 52.2 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 23.7 32.3 42.4 _ (٪میزانزیراشتغال)

 26.9 30.5 8.2 _ (٪میزانبیکاری)

 80.2 65.8 56.8 _ (٪میزانمشارکتنیرویکار)
 50.6 62.8 50.6 _ استخدامنهچندانسودمند
 _ 53 _ _ (٪جمعیتمشغولدرکشاورزی)
 _ 23 _ _ (٪جمعیتمشغولدرتولید)
 _ 24 _ _ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 56.8  39.3 42.8 (٪فقر)میزان
 37 34.4 18.6 81.9 (٪جمعیتکهدرفضابازرفعحاجتمینامیید)

 95.3 93.9 94.6 98.3 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)
 98.6 96.5 36.3 3.5 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)

 6.4 5.7 6.2 6.5 تعدادخانواده
 42.2 32.7 50.5 18.4 (٪خانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)افرادکهدر

 12 6.4 1.8 0.8 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر
 0.1 0.05 0.07 0 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 13.4 14.6 15.2 10.7 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)
 60.7 69.6 62.1 71.4 (٪زمینهایللمیهستند)خانوادههاییکهدارای

 6.8 6.1 7.2 1.7 (٪خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)
 2.9 1.9 3.3 4 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 11.9 14.8 11.4 14.9 اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 1.5 1.1 1.7 1.9 اندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(اوسط
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رسویوضعیتزندهگیبهسطحملی:

 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخص ها

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)
 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 101 100 104 105 وابستگینسبت
 103.9 105.3 105.7 105 نسبتجنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 (٪سال()۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)
 34.8 34.3 31.4 26.2 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(
(٪) 32.8 51.2 63 70.2 

 53.4 45.2 39.9 21.8 (٪وسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)زنانکهبه
سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن

(٪) 17.9 19.5 17.9 16.4 

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)
 7.8 7.4 7.3 8.1 (٪ساله)۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 19.4 15.7 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)
 _ _ 18.5 6.1 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)
 5.4 4.9 5 5.7 نسبتوابستگیساملندان
 23.9 42.9 45.7 _ اشتغالبهنسبتجمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ (٪میزانزیراشتغال)
 30.7 22.6 8.2 _ (٪میزانبیکاری)

 53.9 55.4 49.8 _ (٪مشارکتنیرویکار)میزان
 39.5 39 25 _ استخدامنهچندانسودمند
 44.32 44 _ _ (٪جمعیتمشغولدرکشاورزی)
 18.08 22 _ _ (٪جمعیتمشغولدرتولید)
 37.59 34 _ _ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 54.5 39.1 36.5 36 (٪میزانفقر)
 13.6 19.2 15 24.6 (٪حاجتمینامیید)جمعیتکهدرفضابازرفع

 74.8 75.9 79.9 83.2 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)
 97.6 89.5 68.9 41.1 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)

 7.7 7.4 7.4 7.3 تعدادخانواده



 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 123

 43.9 42.6 43.8 33.7 (٪افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)
 21.2 17.3 14.1 5.8 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر

 2 1.22 0.50 0.27 نفر100کاربراناینرتنتدرهر
 37.9 36.6 37.9 40.4 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)
 19.4 16.3 16.8 16.4 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)
 13.1 12.6 12.6 10.3 (٪خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)

 4.9 6.1 6 6.7 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 12.1 13.2 16.4 14 )جریب(

 1.9 1.9 2 2 )جریب(اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها
 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :
گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائیهومعلوماتو

سیزدهبخشمختلفوزارتکارواموراجتامعی،شهداومعلولین،ترتیبگردیدهاستکهدربرگیرندهارقامجدیددر
فقرونابرابری،مصئونیتغذایی،کارواشتغال،معارف،صحت،جنسیت،مسکنودسرتسیبه شاملارقامنفوس،

 .خدماتاساس،مصئونیتاجتامعی،زراعتومالداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخارجی،میباشد
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 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

استفادهکنندگانارقامکهدردراینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخترصوساده،انعکاسدادهشدهبناً،برای
راکهدرمعلوماتمخترصرضورتداشتهباشند،میتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشرت،استفادهکنندگان،میتوانندمنابعارقامبخشهایمتذکرهبه

 ستوناخیرجداولذکرشدهاست،دریافتمنایند.
اخصهایکهامکاناتتجزیهآنبهسطحشهری،دهاتیوکوچیوجودداردبهتفکیکباآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیش

 ساحاتمسکونینیزارایهگردیدهاست.

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 نفوس 1
مجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحهتعداد نفوسکشور 1.1

نرشیهبرآورد نفر31,575,018 100% معینجغرافیائیزندگیمیکنند.
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر7,507,953 %23.7 ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر22,567,065 %71.5 کنند.ندگیمیدرمناطقدهاتیزفیصدینفوسکه سهمنفوسدهاتی 1.3
  1397نفوس

نرشیهبرآورد نفر1,500000 %4.8 فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
  1397نفوس

برآوردنرشیه نفر15,493,446 %49 عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
  1397نفوس

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهندهتعداد نسبتجنس 1.6
  105% مرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
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 وزارتاقتصاد

الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال) نسبتوابستگیاطفال 1.7
64) 96.09%  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
 

نسبتوابستگیکهن 1.8
 ساالن

الی15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن
64) 5%  

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسن65و14-0نسبتافرادسن
  %101 (64الی15کار)

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر
فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائه

 میشود
نرشیهبرآورد  2.14%

  1397نقوس

1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

سنیوسیع
سال0-14(1)
سال15-64(2)
(3)65+ 

 فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47.52%
49.91% 

3 2.57% 

14,124,916
14,835,404 

764,003 
نرشیهبرآورد

 1396نقوس


 
 
 

 فقرونابرابری 2
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو میزانفقر 2.1
 ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازییشااغذ

54.5% 15,837,319 
رسویوضعیت

ندگیدرز
افغانستان

1395 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 وزارتاقتصاد

2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

(1فیصدینفوستحتخطفقرازمجموعنفوسدر)
 (نفوسکوچی3(دهاتو)2شهرها)

41.6%
58.6% 

 
2,877,417
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
 

فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنام شگاففقر 2.3
  %15 شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.4 
فیصد20سهممرصف

فقیرتریندرمرصف
 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی
  %7.3 مصارفمتامنفوسکشور

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 رضیبجینی 2.5
نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،اینشاخصدر

ویکتحولمیکند.0بین
نشاندهندهتوزیع1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

 غیرعادالنهمطلقمیباشد
0.31  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.6 

خانوارهایفقیرنسبت
بهتفکیکاشتغال

رئیسخانواردرسکتور
(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
 مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخطفقر

63 % 
58 % 
45 % 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 مصئونیتغذایی 3

میزانعدممصئونیت 3.1
 غذایی

خذکیلوکالریدرروزا2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273 %44.6 ایدمینم

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
-17رسوی
محاسبه2016

 شدهاست
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 وزارتاقتصاد

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
 3,899,437 %13.4 مینامید

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز میزانکمبودپروتین 3.3
 8,763,895 %30.1 پروتیندرروزمیباشد

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4.1
 15,902,108 %54,6 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن کار

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.2 

میزاننفوسدرسن
محلکاربهتفکیک

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

 وباالترازمجموعنفوسکشور14فیصدیافرادسن
1.26%

2.69.4% 
3.4.6% 

1.4,127,528
2.11,049,294 

3.724,286 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.3 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیکجنسیت

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 بیکاراند.

1.53.9%
2.80.6% 
3.26.8% 

1.8,478,434
2.6,392,655 
3.2,085,779 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.4 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 یابیکاراند.

1.48.0%
2.54.9% 
3.72.4% 

1.1,962,974
2.5,993,117 
3.522,370 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

نسبتاشتغالبر 4.5
  %41.33 فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار نفوس

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)
 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.23.9%
2.18.3% 
3.41.0% 

1.2,024,800
2.1,170,100 
3.854,700  

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

رسوی،درازقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.26.5%
2.24.0% 
3.12.3% 
4.23.9% 

1.520,600
2.1,439,800 

3.64,300 
4.2,024,800 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانکمکاری)کارنا 4.8
 کافی(

قبلهفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
کمتررویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهمتذکرهساز
ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکاراضافی40از

متایلوفرصتداشتهاندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)
 (اشتغال.2)

1.15.6%
2.20.5% 1,320,928 

ویوضعیترس
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریفشده
است:

سالهانجامشود،بدون11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
درنظرداشتساعاتیارشایطکار،

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطرناک،43

 کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50% 2,736,200 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1393نافغانستا
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 وزارتاقتصاد

 میزانبیکاریجوانان 4.10
ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در
رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت

 ملی(
30.7% 84,2000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.11 

جوانانمیزانبیکاری
بهتفکیکجنسیت

مرد  (1)
زن  (2)

 هردوجنس(3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت
 ملی(

1.44%
2.46% 
3.30.7% 

1.523,709
2.396,683 
3.842,000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.12 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیابیکاربودهاندورویاجستجوکارسوی،در

 ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت

1.39.1%
2.29.6% 
3.13.3% 

1.144,232
2.366,467 
3.13,010 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوحل نیرویکارباسواد 4.13
 5,629,256 %35.85 باشد.محاسباتریاضیراداشتهوساده

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

عتهایمربوطبهزرافعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
 2,814,511 %44.3 ولبهکارهستند.مشغومالداری

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 سهماشتغالدرسکتور 4.15
 ساختامن

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن
 619,887 %9.8 مشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 



 
 

130 

 بغالنتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا

 وزارتاقتصاد

سهماشتغالدرسکتور 4.16
 تولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکار
 511,454 %8.1 هستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدرسکتور 4.17
 11,977 %0.2 فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستند. معادنواستخراج

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.18 
سهماشتغالدرسکتور
خدماتعامه،شخصی

 واجتامعی
سکتورخدماتعامه،شخصیفیصدینیرویکارکهدر

 1,252,987 %19.7 واجتامعیمشغولکاراند.
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.19 
سهماشتغالدرسکتور

هایتجارتعمده،
پرچون،رستورانتو

 هوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،
 700,530 11% رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.20 
سهماشتغالدرسکتور

هایترانسپورت،
ذخایر،ارتباطاتو

 معلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،
 368,063 %5.8 ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.21 
سهماشتغالدرسکتور

هایمالی،بیمه،
رهنامییمعامالتو

 تجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65,583 % 1 رهنامییمعامالتوتجارتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

سهماشتغالدرسکتور 4.22
 هایبرق،گازوآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب
 4,935 %0.1 مشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 1,008,148 %15.7 انفرادیکارمیکنندکارگرانکههرروزبهطور کارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

کارگرانبامعاش، 4.24
 خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی
 453,859 %7.1 مرصوفکاراند

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.25
 دولتی

اساسیکقرارداددرسکتوردولتیکارگرانکهبر
 649,105 %10.1 مرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 2,580,109 %40.1 کارگرانکهمالککارخودمیباشند. کارگرانمستقل 4.26
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 %2.6 .کسانیکهکارگراستخداممیکنند کارفرما 4.27


169,488 
 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

فامیلیبدون کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکهبدونمزدکارمیکنند. مزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 معارف 5

ننداناییخواتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد میزانسطحسواد 5.1
 5,253,950 %34.8 باشند.راداشتهنوشتنو

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانحضوریابی 5.2
 خالص)دورهابتدائیه(

سالکهواجدینصنوفابتدائیه12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدرمکاتبحارضاند.در6الی1)صنوف

شاملاینشاخصمشمولینوحارضینمدارساسالمی
 منیباشند.

56.1% 2,875,627 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدیننهادهای18الی16فیصدیسنین
(انددرصنوفخویش12–7تعلیامتثانوی)صنوف

حارضاند.دراینشاخصمدارساسالمیشاملمنی
 باشند.

35.7% 1,359,552 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
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 وزارتاقتصاد

5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
 عالی

کهواجدیننهادهای24الی19فیصدینفوسسنین
تحصیالتعالیمیباشند.دراینشاخصمدارس

 منیباشند.اسالمیشامل
9.7% 238,864 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

عالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبرگروپ
تیوریکیسنمکتببراییکسطحمعینتعلیمی

فیصدیازمجموعنفوسهامنگروپمحاسبهشدهوبه
برایابتدائی،6-12سنبیانمیشود.درینگزارش

برایتحصیالتعالی24تا19برایثانویو18تا13
 .مورداستفادهقرارگرفتهاست

1.18.1%
2.6.9% 

3.0.2% 
4.14.9% 
5.4.8% 

1.124,086
2.114,527 

3.251 
4.177,807 
5.61,057 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.6 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از
 3,714,749 %72.5 12الی6مجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.7 

میزانحضوریابی
تعلیامتناخالصدر

ابتدائی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،از
،بهتفکیک:12الی6مجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1.95.5%
2.69.9% 
3.8.9% 
4.84.4% 
5.58.9% 

1.1,113,610
2.2,577,021 

3.241,11 
4.2,302,328 
5.1,412,414 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.8 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضوردارند،
 1,824,227 %48.0 18الی13ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 وزارتاقتصاد

5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

ثانوی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضوردارند،
(1بهتفکیک)18الی13ازمجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2شهری)

69.2% 
42.5% 
2.6% 
63.0% 
5.32.2% 

1.709,379
2.1,110,552 

3.4,296 
4.1,229,286 
5.594,941 

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395ستانافغان
 

5.10 
میزانحضوریابی

تحصیالت ناخالصدر
 عالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
 347,141 %14.1 24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

5.11 

میزانحضوریابی
تحصیالت  ناخالصدر

عالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
بهتفکیک24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1.27.3%
2.9.6% 
3.0.2% 
4.20.6% 
5.5.0% 

1.187,057
2.157,833 

3.251 
4.245,171 
5.101,970 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 

5.12 
میزانسوادزنان

وباالتراز14)سنین
 آن(

سالوباالترازآنکهتواناییخواندنو14فیصدیزنان
 1,657,346 %29.3 نوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانحضوریابیختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایابتدائیه،متوسطهولیسه.پسرخالص

 

1.0.71%
2.0.51% 
3.0.39% 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 صحت 6
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 وزارتاقتصاد

6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

سالکهعروسیکردهاندودر49-14فیصدیخانمهای
دورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکیاز

کارمندانصحی)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحی
 باشندجامعه(قرارگرفته

59% 2,560,718 
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

و1396کشور
96صفحه

رسویصحتو
دیموگرافی

بدست1396
 آمدهاست.

6.2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
والدتاخرینطفلشانتحتنظرشخصماهرصحی
)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(صورت

 گرفتهباشد.
51% 2,231,502 

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

 1396کشور
میزانمرگومیر 6.3

 مادران
100مادراندردورانحاملگیدرهرتعدادمرگومیر

رسویصحتو  1291 هزاروالدتزندهدرسال
  1396  دموگرافی

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدرافغانستاندر5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
سال)وفیاتدرهریکهزارتولدزنده(


 

رسویصحتو  55
 1396  دموگرافی

ریفرنس:صفحه
رسوی161از

صحتو
دیموگرافی

1396 
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

19الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین
 198,527 %12.1 سالگی.

رسویصحتو
دیموگرافیدر

 1394افغانستان

ریفرنس:صفحه
رسوی161از

صحتو
دیموگرافی

1396 
 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8
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 وزارتاقتصاد

8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

مسکونی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

ساملشامیدنیآآبمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
 دسرتسیداشتهباشد.

1.91.4%
2.56.6% 
3.35.8% 

.63.9%4 

1.9,246,865
2.5,726,177 
3.3,621,858 
4.18,594,900 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8.2 
میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود
 یافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد
 15,423,000 %52 استفادهمیکنند.صحی

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

منابعژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد میزاندسرتسیبهبرق 8.3
 28,430,700 %97.7 دارند.مختلف

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.4 
فیصدینفوسشهری

کهدرمحالتپر
کثیفجمعیتو

 زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیستدارند
 21,086,400 %72.4 درهرصدنفر.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

میکنند
(ملی1)
(شهری2)
(دهاتی3)
 (کوچی4)

افرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودیافتهتعداد
 دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

1.63.9%
2.91.4% 
3.56.6% 
4.35.8% 

1.18,594,900
2.9,246,865 
3.5,726,177 
4.3,621,858 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.6 
فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونه
 منبعبرق

 28,422,757 %97.7 افرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصدنفر.تعداد
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 
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 وزارتاقتصاد

8.7 
فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

 کنند.

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآنزندگی
 12,709,667 %43.9 میکنند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

8.8 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند:
شهری
 دهاتی
 کوچی

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآنزندگی
 میکنند

1.42.7%
2.41.5% 
3.83.3% 

 

1.2,939,683
2.8,585,854 
3.1,210,930 

 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
پختوپز
 گرمکردن

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8%
2.93.8% 

1.21,752,309
2.27,223,707 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21.3%
2.91% 

3.98.9% 

1.1,474,469
2.18,839,251 
3.1,438,589 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 صدنفر.استفادهمیکننددرهر

1.87.3%
2.96.8% 
3.81.7% 

1.5,992,762
2.20,051,928 
3.1,189,017 

  

 مصئونیتاجتامعی 9
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 وزارتاقتصاد

9.1 

فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز

مجموعاشتغالبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،مالداریو
کارهایداخلخانهمرصوفهستندوازبابتکارکهدیگر

انجاممیدهندهیچنوعمزدیدریافتمنیکنندبرمجموع
 متاماشتغال

    

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر
کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی
قرارگرفتهاندبه

تفکیکذیل:
(افراددارای1)

معلولیت
(خانوادههایشهدا2)
 (متقاعدین3)

  
1.110,037
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین
 

نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواجنکرده
 569,324 %3.99 اند"

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

(کهپدریامادرنداشته18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام 9.4
 105,175  باشد.

رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394 
 

9.5 

فیصدیزنانکهدارای
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 کردهاند

سالهستندودر24الی20تعدادزنانکهدارایسن
  %4.2 سالگیازدواجکردهاند15سنینقبل

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
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9.6 
فیصدیخانوارهای

کهتوسطزنان
 شوندرسپرستیمی

 45,076 %1.19 خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموعخانوارها
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

 

 زراعتومالداری 10

10.1 
فیصدیخانوارهایکه
دارایزمینهایآبی

 هستند
 37.9%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

10.2 
فیصدیخانوارهایکه

زمینهایللمیدارای
 هستند

 19.4%  
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.3 
فیصدیخانوارهایکه

دارایباغوباغچه
 هستند

 13.1%  
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

10.4 
اوسطسایززمینهای

کهدرمالکیتقرارآبی
 دارند)بهجریب(

  جریب4.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

  جریب12.1 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.6 
اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر

دارند)بهمالکیتقرار
 جریب(

  جریب1.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 
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 سکتورحقیقی 11

تولیدناخالصداخلی 11.1
 بهشمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشدهیک
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی1,463,764  کشوردریکدورهمعینحسابی

2017-2018  

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردریکسال میزانرشداقتصادی 11.2
سالنامهاحصائیوی  %7.2 نظربهسالقبل

2017-2018  

تولیدناخالصداخلی 11.3
سالنامهاحصائیوی دالر 718  تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور. رسانه

2017-2018  

کنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهایاجناسبین شاخصقیممستهلک 11.4
سالنامهاحصائیوی  %111.7 وخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکینبوده

2017-2018 
سالاساس

1394 
سالنامهاحصائیوی  %4.4 تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم 11.5

2017-2018  

سهمسکتورزراعتدر 11.6
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی346,269 %23.7 سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالصداخلی تولیدناخالصداخلی

2017-2018  

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی
احصائیویسالنامه میلیونافغانی307,529 %21.0 سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالصداخلی

2017-2018  

سهمخدماتدرتولید 11.8
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی743,137 %50.7 سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالصداخلی ناخالصداخلی

2017-2018  

11.9 
سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص
 داخلی

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی66,830 %4.6 ناخالصداخلیسهممالیاتبروارداتازمجموعتولید
2017-2018  

 سکتورمالی 12
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
ملیسندبودجه میلیونافغانی517,151  عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیمیباشد. عوایدداخلی 12.1

1396  

عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتهابدستمی عوایدمالیاتی 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی  آورد.

1396  
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عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیوسایر عوایدغیرمالیاتی 12.3
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502  منابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.

1396  

مجموعبودجهسال 12.4
 مالی

تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدتمعین
سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4  آیندهمعموالًیکسال

1396  

مجموعمصارفدر 12.5
 سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایهگذاریو
پرداختهایدولتدریکسالازمجموعبودجههامن

 سال
سندبودجهملی میلیونافغانی356,453.4 

1396  

 بودجهعادی 12.6
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفعادی

پرداختمیشود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناسو
 خدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(

 میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

میزانمرصفبودجه 12.7
  %94.7 فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجهعادی عادی

گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

 بودجهانکشافی 12.8
قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفپروژههاو

گرفتهمیشود)معاشاتپالنهایانکشافیدرنظر
کارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

 احتیاطیوسایر(
گزارشاجرااتبودجه میلیونافغانی102,861.5 

  1396ملیسال

میزانمرصفبودجه 12.9
گزارشاجرااتبودجه  %68.9 فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجهانکشافی انکشافی،

  1396سالملی

سهمکمکهادر 12.10
سندبودجهملی  %60.9 فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی بودجهملی

1396  

سهمکمکهادر 12.11
  وزارتمالیه   فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی بودجهانکشافی

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیمتویل بودجهاختیاری 12.12
سندبودجهملی 537,27.7  گردد.می

1396  
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

فیصدیکمکهادر 12.13
 بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدراختیاری
حکومتافغانستانگذاشتهمیشود.ازمجموعبودجه

 اختیاری
  وزارتمالیه  
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 بودجهغیراختیاری 12.14
بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبهحکومت

افغانستاندادهمیشودودولتافغانستانکنرتول
مستقیمباالیمنابعمتویلیواستقامتهایمرصفیآن

 ندارد.
سندبودجهسال میلیونافغانی938,67.2 

1396  

بودجهسالسند میلیونافغانی3154   قروض 12.15
1396  

مبلغبااسمکشورقر 12.16
 ضدهنده

بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 عربستانسعودی
 سایر

 
میلیونافغانی681.7
 میلیونافغانی69.4
 میلیونافغانی737.0
 میلیونافغانی1166.6

سندبودجهملی
1396  

 سکتورخارجی 13

 تادیاتبیالنس 13.1
بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاودریافت
هاییککشورباکشورهایجهانکهدردوقسمت
بیالنستجاریومالی)حسابرسمایهوحسابجاریه(

 میباشد.
  دافغانستانبانک  

  افغانستانبانکد   وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحسابجاری بیالنسمالی 13.2
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتیک بیالنستجارت 13.3

سالنامهاحصائیوی میلیوندالر6,961- %89 - کشورباکشورهایخارجیدرطییکدورهمعین
2017-2018  

ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشورخارج مجموعصادرات 13.4
سالنامهاحصائیوی 831,926,776 %10 دالرآمریکایی(میگردد)به

2017-2018  

ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییککشورداخل مجموعواردات 13.5
سالنامهاحصائیوی 7,792,600,089 %90 میگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018  
 مالحظات معلوماتمنبع ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 قلمعمدهصادرات5 13.6

میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی

 قالین
 پستباب

1.36%
2.15% 
3.13% 
4.3% 
5.1% 

1.298,880,569
2.123,257,837 
3.109,723,656 
4.23,754,446 
5.11,706,757 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 عمدهوارداتقلم5 13.7

گندموآردگندم
 ماشینآالت

 برق
 سایروسایلبرقی

 موادتعمیرات

1.12%
2.4% 
3.4% 
4.2% 
5.1% 

1.908,318,69
2.274,465,669
3.284,229,06 
4.177,515,383 
5.97,186,346 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیک5 13.8
 افغانستانصادراتی

پاکستان
 هندوستان

 ترکیه
 ایران
 عراق

1.43%
2.43%
3.3% 
4.2% 
5.2% 

1.357,201,29
2.356,139,528 
3.22,006,683 
4.18,112,759 
5.14,563,224 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیکوارداتی5 13.9
 افغانستان

پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
 ازبکستان

1.17
2.16%
3.15% 
4.11% 
5.7% 

1.1,293,224,715
2.1,212,563,809 
3.1,179,297,874 
4.866,770,014 
5.560,528,302 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی
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 فصل هشتم
 :SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 

( پایدار انکشاف SDGsاهداف اجندای یک ،)15( متحد ملل سازمان انکشاف2030-2015ساله عرصه در )
کنارهمهملل افغانستاندر امنیتیبرایمتامکشورهایجهانمیباشدکه محیطزیستیو اجتامعی، اقتصادی،

 تطبیقآنگردیدهاست.جهان،متعهدبه
(،باازدیاداهداف،تارگیتهاوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار)

(MDGs(میباشد.اهدافانکشافیهزاره)MDGsهامننداهدافانکشافیپایداریکاجندای)2015ساله)15-
کشورهایدرحالانکشافبودکهافغانستانبخاطرمعضالتوقت،نتوانستدرسال(سازمانمللمتحدبرای2000
میالدی،درکناردیگرکشورهایجهانمتعهدبهتطبیق2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

بود.(شاخصانکشافی48(تارگیتو)18(هدف،)9(دارای)MDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)
اهدافانکشافیپایدار)2015باختممعیادزمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسال ،SDGs،درماهسپتمرب)

(آیندهتصویبگردیدکه2015-2030سال)15میالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمتحدبرای2015سال
یقآنگردیدند)بجزکشورجاپانوانگلستان(.همهکشورهایعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتطب

( اندکهSDGsاهدافانکشافیپایدار دیزاینگردیده اجتامعیجوامعبرشیطرحو اقتصادیو توسعه مبنظور ،)
(شاخصانکشافیمیباشد.217(تارگیتو)169(هدف،)17دارای)



 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 
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 اهداف انکشاف پایدار:مترکز 
محوفقرشدیدازجهانبرشیت، •
 مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی، •
 تامینصلحوثباتپایدار، •
 حفاظتازمحیطزیست، •
 تقویتهمکاریهایاقتصادیواجتامعیمیانمللجهان، •

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 

 : A-SDGsن اهداف انکشاف پایدار برای افغانستا
جمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیاز

( فقره)16مصوبهشامره مورخ)4(، روند20/07/1394( از تا وزارتاقتصادموظفگردیده (شورایعالیوزیران،
نظارتوارزیابیمنودهوگزارشاتمنظمچگونگی (SDGs) یدارکاری،هامهنگیوتطبیقموثراهدافانکشافیپا

تطبیقآنرابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحد
 .ارائهمناید
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 :همیت اهدافانافغانستان A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
افغانستانمنحیثیککشورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهداف •

انکشافیپایدارمیباشد.
متاماولویتهایانکشافیافغانستاناهدافانکشافیپایداربادقتکاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً، •

 درآنانعکاسیافتهاند.
اهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساساسرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدر •

 کشورباشند.
 باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیتمالیوتخنیکیجامعهجهانیباافغانستانبیشرتخواهدگردید. •
 تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئیدرکشورخواهدگردید. •
 تطبیقاهدافانکشافیپایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید.: •

 : A-SDGsمراحلتطبیقاهدافانکشافپایداربرایافغانستان

  

2016مرحلهملیسازیمارچ
 2018الیجنوری

طباقوادغامجنوریمرحلهان
 2018الیاپریل2017

2018مرحلهتطبیقاپریل
 2030الیسپتمرب



  تبغالنیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 146

 گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان :تار 
 واحد رهرب شاخص تارگیت

 متاماشکالآندرهمهجاهدفاول:محوفقربا

،کاهشحداقلنیمیازنسبتمردان،زنانوکودکان2030الیسال1.2
فقیر)درمتامیابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابقباتعریف

 ملیفقر.

.نسبتنفوستحتخطفقر،براساستعریفملیفقر1.2.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

.شهریج
د.دهاتی
 ه.کوچی

 وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدر2030الیسال1.3
سطحملی،اجرایهمگانیآندرمتامطبقاتوتحتپوششقراردادان

 تعدادقابلمالحظهافرادفقريوآسيبپذير.

اجتامعیقرارفیصدینفوسکهتحتپوششسیستمهایمصئونیت1.3.1
گرفتهاندبهتفکیک:

 .اشخاصدارایمعلولیت1
.خانوادههایشهدا2
 .متقاعدین3
 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

(درفقراوافرادresilience،ایجادتواناییوتابآوری)2030الیسال1.5
وآسیبپذیریآنهادربرابر(exposure)بپذیر؛وکاهشتاثیرپذیریآسی

 وقایعشدیداقلیمی،اقتصادی،اجتامعی،محیطزیستیوسایرحوادث.

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایعاقلیمیوسایرحوادث.1.5.1
تاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمرتاقبهاقتصادیدرارتباطبهمیزان1.5.2

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث تولیدناخالصداخلی.
قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلف .الفحصولاطمینانازبسیج1

بشمولهمکاریهایانکشافی،جهتفراهمسازیابزارکافیومطمنئ،
 پالیسیهابرایمحوفقردرمتامیابعادآن.مبنظورتطبیقبرنامههاو

 وزارتمالیه نسبتمنابعاختصاصدادهشدهدولتبرایبرنامههایفقرزدایی.1.الف.1
نسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1

 وزارتمالیه مصئونیتاجتامعی(.
 امنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدارهدفدوم:محوگرسنگی؛دستیابیبه

،محوگرسنگیوحصولاطمینانازدسرتسیهمه2030الیسال2.1
مردم،بهویژهفقرا،مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،مغذی

 وکافیدرجریانسال.
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری .فیصدیافرادغیرمصئونازلحاظمصئونیتغذایی2.1.1

 وزارتصحتعامه)قدکوتاهی(دراطفالکمرتازپنجسال) شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱گاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیبه۲۰۳۰الیسال–۲.۲
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اهدافموتفقهبیناملللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنج

 سال
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشد۲فینسبتقدبرسن(کمرتاز)من

 (WHO)اطفال
شیوعسوءتغذیحاددراطفالکمرتازپنجسال)نسبتقد–۲.۲.۲

(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال۲برسن(کمرتاز)منفی
(WHO)–بهتفکیککموزن 

 وزارتصحتعامه

،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودرآمدتولیدکننده2030الیسال2.3
ها،مردمبومی،دهاقینفامیلی،چوپانهاگانکوچکغذایی،بهویژهخانم

وماهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسرتسیبهزمینوسایرمنابع
تولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصتبرایارزشافزودهو

 کارهایبیرونازمزرعه.

اوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگندموبرنج)مرتیکتن/هکتار(2.3.1
 لف.گندمآبیا

 ب.گندمللمی
 ج.برنج

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری حداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2.3.2
،حصولاطمینانازموجودیتسیستمهایتولیدمواد2030الیسال2.4

(پایدارAgriculture Practicesغذاییپایداروتطبیقشیوههایزراعتی)
(Resilient)کهباعثافزایشسطحمولدیتوتولیداتگردیدهوایکوسیستم

رامحافظتمیمناید،وهمچنان،ظرفیتسازگاریباتغیراقلیم،رشایطآب
وهواینامناسب،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتهاراباالبردهوبه

 بهبودمیبخشد.تدریجکیفیتزمینوخاکرا

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدارقراردارند.2.4.1

،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتاتزراعتی،2025الیسال2.5
حیواناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریقمدیریتدرستو

ذخایردانههاونباتاتدرسطحملی.حصولاطمینانازدسرتستیوایجاد
تقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابعجنیتیکیوروشهایسنتی

 کهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

تعدادنباتاتمزروعیوحیواناتکهراجسرتوتحتحفاظتقرار2.5.1
گرفتهاند.بهتفکیک:

 ف.میوهجاتال
 ب.نباتات
 ج.حیوانات

وزارتزراعت،آبیاریومالداری
 

.الفافزایشرسمایهگذاریدرزیربناهایروستایی،تحقیقاتزراعتی،2
خدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشاماز

 زراعتی.طریقهمکاریهایتوسعهویبیناملللی،جهتافزایشمولدیت
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری شاخصزراعتمحوریمصارفعامه1.الف.2

.جاتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذاییو2
مشتقاتآنوایجادسهولتمبنظوردسرتسیمبوقعبهمعلوماتبازارو

 غذایی.ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوساناتشدیدقیمت
تعدادمحصوالتزراعتی،مالداریومواداولیهکهقیمتهایآن1.ج.2

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری بشکلهفتهواروماهواربهنرشمیرسد.
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 همهسنینهدفسوم:حصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهبرایهمهودر

میرمادرانناشیاززایامنبه،کاهشنسبتمرگو2030الیسال3.1
 تندرهرصدهزاروالدتزنده.70کمرتاز

هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1
 .مجموع1

الف.شهری
ب.دهاتی

 .گروهسنی2

 وزارتصحتعامه

والدیصورتگرفتهاست)ازینتناسبوالدتهایکهتوسطماهر3.1.2
 وزارتصحتعامه مجموعوالدتها(.

،پایاندادنبهمرگومیرقابلجلوگیری2030الیسال3.2
(Preventable)سال،بههدفکاهشدادن5نوزادانواطفالزیرسن

نفر25طفلدرهریکهزارتولداتزندهو15مرگومیرنوزادنبهحداقل
 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

سال)درهریکهزاروالدتهای5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1
 وزارتصحتعامه زنده(.

 وزارتصحتعامه میرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.میزانمرگو3.2.2

،پاياندادنبهبيامريهایقابلشیوع2030الیسال3.3
(Epidemics)غفلتشده؛ازجملهايدز،توبرکلوز،مالريا،بيامريهاي
(neglected)گرمسرييومقابلهباهپتایتز،بيامريهاينايشازنوشیدن

 سايربيامريهایساری.آبغیرصحیو

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3.3.1
یکهزارنفوسغیرملوث.

 .مجموع1
ذکورالف.

ب.اناث
 زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه هزارنفوسدریکسالگذشتهتعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصد3.3.2
 وزارتصحتعامه تعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3.3.3
دریکسال.شخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3.3.4

بهتفکیک:
 الف.بهسطحملی
 VCT+درمراکزHBب.فیصدیواقعات

 عامهوزارتصحت

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهایغیرساری2030الیسال3.4
 بهیکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودصحتروانیوتندرستی.

فیصدیاحتاملمرگومیربیامرانقلبی،رسطان،شکرویابیامری3.4.1
 سالگی(۷۰الی۳۰هایمزمنتنفسیدرافغانستان)بینسنین

وزارتصحتعامه
 

تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3.5
 مرضالکول. استفاده

استفادهکنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیادفیصدی3.5.2
 بهموادمخدرمستفیدمیگردند.

وزارتصحتعامه
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ومیروصدماتمبتنیبر،بهنصفرساندنمرگ2030الیسال3.6
 تصادفاتترافیکی)رویجاده(

(هزارنفردریک100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1
سالبهتفکیک:

هردوجنس مجموع .1
ذکورالف.

ب.اناث
 .وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین
ب.متوسط

 ج.بلند

 وزارتامورداخله

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهخدمات2030الیسال3.7
مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .ادغامصحتباروریدراسرتاتیژیهاوبرنامههایملی

–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3.7.1
یایجادفاصلهبینوالدتهارا(ودسرتسیبهروشهایمدرنبرا49

 دارند.
 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه .(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2
بشمولحامیتازحصولاطمینانازعرضهخدماتصحیهمگانی،3.8

خطراتمالی،دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسرتسیبه
اساسی،مطمنئ،موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرایادویهوواکسین

 همه.

فیصدینفوسکهدسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتو3.8.1
 وزارتصحتعامه کیلومرت(دارند.10ساعتپیادهروی)2عادالنهدرفاصله

 وزارتصحتعامه فیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3.8.2
تقویتاجرای"کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنرتول.الف3

 دخانیات"درهمهکشورهابشکلمناسب.
(بیناشخاصدارایActiveشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3

 وزارتصحتعامه ویاباالترازآن.15سن
.بحامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرایامراضساریوغیر3

فراهمساریکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،
مطابق(Affordable)ساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت

 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه بهقطعنامهدوهه

سکهدسرتسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداختفیصدینفو1.ب.3
 وزارتصحتعامه دارند.

 .جافزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزشو3
 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ

 وزارتصحتعامه تعدادوتعمیمکارمندانصحی)برهریکهزارنفوس(1.ج.3
 وزارتصحتعامه فیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجهدفچهارم:حصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،

اینکههمدخرتانوپرسانبطورحصولاطمیناناز،2030الیسال4.1
تحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهیگانوعادالنهرا

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4.1.1
الف(خواندن
ب(ریاضی

وزارتمعارف
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 رادر: دستاوردهایآموزشیمرتبطوموثرگردد.

)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)
)ذکورواناث( (،6(پایاندورهابتدایی)صنف2)
(،)ذکورواناث(9پایاندورهمتوسطه)صنف(در3)

 حصولکردهباشند.
تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2

 ،3یا2الف.درصنف
(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف
 (9ج.دراخیردورهمتوسطه)صنف

 وزارتمعارف

دورههای:میزانناخالصجدیدالشموالندرصنفآخر4.1.3
(6(ابتداییه)صنف1)
 (9(متوسطه)صنف2)

 وزارتمعارف

میزانتکمیلدردورههای:4.1.4
 (6الف.ابتداییه)صنف
(9ب.متوسطه)صنف
 (12ج.لیسه)صنف

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالخارجازمکتبدردورههای:4.1.5
(12-7(ابتداییه)سن1)
(15-13(متوسطه)سن2)
 (18-16(لیسه)سن3)

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمولیتدرصنفدردوره4.1.6
های:

 (ابتداییه1)
(متوسطه2)
 (لیسه3)

 وزارتمعارف

تعدادسالهایتعلیامتابتداییهومتوسطه4.1.7
 الف.رایگان
ب.اجباری

 باشند.کهدراسنادتقنینیموجودتثبیتشده

 وزارتمعارف

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیمو2030الیسال4.2
تربیهباکیفیتدردورههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازی

6.میزانشمولیتناخالصدربرنامههایتعلیامتقبلازمکتب)4.2.2
 ساله(

 معارفوزارت
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 اطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسرتسی2030الیسال4.3
زنانبهتعلیامتتخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیو

 .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشرتاک4.3.1
ساله(24-15الف.جوانان)
ساله(64-25ب.بزرگساالن)
ماهاخیر،به12برنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطیدرتعلیامتو

 تفکیکجنسیت)ذکورواناث(

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو
 مسلکی

ساله(دربرنامههایتخنیکیومسلکی24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2
بهتفکیکجنسیت

 الف.
ب.ذکور
 ج.اناث

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو
مسلکی

 

فیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتیو4.3.3
خصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1
الف.ذکور
 ب.اناث

.خصوصی2
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتحصیالتعالی
 

اشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهرسمیدولتیتعداد4.3.4
تفکیک:ساالنهمستفیدمیشود.به

 .ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،افزایشقابلمالحظهتعدادجوانانوبزرگساالنکه2030الیسال4.4
 کارآفرینیدارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

(entrepreneurship).باشند 
فیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنامههایاموزشیفنی4.4.1

 حرفوی)نیمهرسمی(مستفیدمیشوند.
تکار،اموراجتامعی،شهداووزار

 معلولین

وحصول ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030الیسال4.5
اطمینانازدسرتسیمساویانهبهمتامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهای
فنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،معلول،مردممحلیوکودکاندر

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1
.ابتدائیه1
.متوسطه2
 .لیسه3

 وزارتمعارف
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فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالساناصلیشان،4.5.2 وضعیتآسیبپذیری.

 وزارتمعارف لسانتدریسمیباشد.
 معارفوزارت پالیسیهایمشخصبرایتخصیصمنابععامهبهاقشارمحروم4.5.3
اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4

 الف.دورهتعلیمی،
 .لیسه3.متوسطه،2.ابتداییه،1

مصارفباالیهرشاگردازعایدرسانهتولیدناخالصاوسطب.فیصدی
 داخلی(

وزارتمعارف
 

،حصولاطمينانازاینکهمتامیجوانانونسبتقابل2030الی4.6
مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتوحساب

 راکسبمنودهاند..

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4.6.1
تعیینشده:
 الف.سواد
ب.حساب

 راکسبمنودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

 وزارتمعارف

بینافراد:میزانباسوادی4.6.2
 سال24الی15الف.

 .مجموع1
.ذکور2
.اناث3

سالهوباالتر15ب.
.مجموع1
.ذکور2
 .اناث3

 وزارتمعارف

میزاناشرتاک4.6.3
ساله(24-15الف.جوانان)
 سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)

 دربرنامههایسوادآموزی
 وزارتمعارف

،حصولاطمینانازاینکهمتامیدانشآموزان2030الیسال4.7
(Learners)بهتعلیمومهارتهایموردنیازبرایترویجانکشافپایدار،از

جملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشافپایداروسبک
زندگیپایدار،حقوقبرش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوعدم

اسنادیکهنشاندهد:4.7.1
 (.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)
(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوق2)

برشدرسطوحذیل:
 وزارتمعارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
شونت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکتخ

 فرهنگیبرایانکشافپایدار،دستیابند.
تعلیموتربیهالف.پالیسیهایملّی

ب.نصابتعلیمی
ج.تربیهمعلمو

د.ارزیابیشاگردان
 شاملگردیدهاند.

فیصدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگیمرتبطبهمسایل4.7.2
 وزارتمعارف جنسیووقایهازاچآیویراارائهمینامیند.

میزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوقبرشدرسطح4.7.3
ملی:

 الف.شاملشدندرنصابتعلیمی
ب.آموزشحقوقبرشبهشاگرداندرمکاتبابتدایی،متوسطهولیسه

 ج.آموزشحقوقبرشبهمعلمینوکارمندان

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانبهتفکیک:4.7.4
 الف.دورهتعلیمی

براساسگروپسنیب.
کهدرککافیازمسایلمربوطبهشهروندیجهانیوانکشافپایداررادارا

 میباشند.

 وزارتمعارف

سالهکهدانشومهارتهایالزمدررابطهبه15فیصدیشاگردان4.7.5
 وزارتمعارف علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.

زیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالوافراد.الفاعامروتجهیز4
دارایمعلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوریمحیط

 هاییادگیریمؤثر،مصئون،عاریازخشونتوهمگانیبرایهمه.

فیصدیمکاتبیکهدارایامکاناتوتسهیالتذیلمیباشند:1.الف.4
الف.برق

ایمقاصدتعلیمیب.انرتنتبر
پ.البراتوارهایکمپیوتر

ت.تسهیالتبرایشاگرداندارایمعلولیت
ث.تسهیالتآبصحیوشستشو
ج.تشنابهایمجزابرایاناث

 چ.تعمیرمناسب

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لتو2.الف.4
 وزارتمعارف جنسیراتجربهمنودهاند.کوب،تبعیضوسوءاستفاده
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
تعدادونوعیتحمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتب3.الف.4

 وزارتمعارف صورتگرفتهاست.

،گسرتشقابلمالحظهبورسیههایتحصیلیجهانی2030.بالیسال4
تخنیکی،تکنالوژیبرایآموزشعالی،ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،

 معلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

تعدادبورسیههایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:2.ب.4
.بورسیههایلیسانس1
.بورسیههایماسرتی2
 .بورسیههایدکتورا3

 وزارتتحصیالتعالی

شایستهازطریق،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمین2030.جالیسال4
 همکاریهایبیناملللیوآموزشمعلمین.

فیصدیمعلامندردورههای:1.ج.4
الف.تعلیامتقبلازمکتب

ب.ابتداییه
ج.متوسطه
د.لیسه

کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلمرادریافتمنودهاند.)مانند،
یکجنسیتآموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت(بهتفک

 )ذکورواناث(

وزارتمعارف
 

نسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهبراساسدوره:2.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

فیصدیمعلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیینشدهبراساس3.ج.4
دوره:
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

نسبتشاگردبهمعلممسلکیبراساسدوره:4.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

اوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکهنیازمندقابلیتهای5.ج.4
 مشابهمیباشد.

وزارتمعارف
 

وزارتمعارف فیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی6.ج.4
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12فیصدیمعلامنیکهدر7.ج.4

 سپریمنودهاند.
وزارتمعارف

 
 هدفپنجم:دستیابیبهتساویجنسیتیوتوامنندسازیمتامزنانودخرتان

 تبعیضعلیهزنانودخرتاندرهمهجا.اشکالمحومتام5.1
چارچوبهایقانونیغرضفیصدیحصولاطمینانازموجودیت5.1.1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت)قوانین،
 مقرارات،کنوانسیونهاوپیامنها(

 وزارتامورزنان

محومتامانواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،5.2
 استفاده.ازجملهقاچاق،سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوء

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5.2.1
 وزارتامورزنان .لشدهاندبماهگذشتهتوسطهمرسمتق12روانیدرطول

بهباالکهازطرفافرادغیراز15فیصدیزنانودخرتانبینسنین5.2.2
روانیوسواستفادهماهاخیرموردخشونتفزیکی،جنسی،12همرسطی

 جنسیقرارگرفتهاند.
 وزارتامورزنان

 وزارتامورزنان ازدواجمنودهاند.19-15فیصدیزنانکهبینسنین5.3.1 محوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباريوزودهنگام.5.3

خدماتعامه،تشخیصوارزشدهیکارهایبدونمزدازطریقارائه5.4
زیرساختهاوسیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیری

 مشرتکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهایملی.

فیصدیوقتمرصفشدهباالیکارهایداخلیوپرستاریبدون5.4.1
مزد.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهای5.5
مساویرهربیتدرمتامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادیوزندگی

 عامه.
وزارتامورزنان .فیصدیکرسیهایاشغالشدهتوسطزناندرشورایهایملی5.5.1

 
 وزارتامورزنان مدیریتی.فیصدیزناندرموقفهای5.5.2

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصاًتکنالوژی .ب5
 .برایتوامنندسازیزنان(ICT)معلوماتیومخابراتی

تناسبنفوسکهدارایتیلفونسیار)موبایل(هستند.بهتفکیک1.ب.5
ذکور .1
 .اناث2

وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی
 

 هدفششم:حصولاطمینانازدسرتسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمه

،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئونبا2030الی6.1
 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6.1.1
استفادهمینامیند.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری

 وزارتاحیاءوانکشافدها
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
 ب.دهاتی

،دسرتسیهمهمردمبهخدماتمساویانهومناسب2030الیسال6.2
حفظالصحهونظافت،محورفعحاجتدرفضایبازباتوجهخاصبه
 نیازمندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهدررشایطآسیبپذیرقراردارند.

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئونوحفظالصحه6.2.1
کنند.بهتفکیکاستفادهمی

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

فیصدینفوسکهدسرتسیبهسهولتهایشسنتدستهاباآبو6.2.2
صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

فضایبازاستفادهمیمنایند،فیصدینفوسکهبرایرفعحاجتاز6.2.3
بهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6.3
وبهحداقلرساندنانتشارموادکیمیاوی(dumping)ذخیرههایزباله

کاهشآبهایکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابل خطرناک،
 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)مالحظهدربازیابی

)خانوارومتامفعالیتهایاقتصادی(مدیریت فیصدیفاضالب 6.3.1
.(safely treated)شدهبطورمصئون

 .شهری1
 وزارتشهرسازیومسکن

سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4
پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

آبیمبنظورپاسخگوییبهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعداد
.مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند

 

 

میزانتغیردراستفادهموثرآبباگذشتزمان:6.4.1
 سکتورانرژی-1
 سکتورزراعت-2
 سکتورصنعت-3
 سکتورشهری-4
 

 وزارتانرژیوآب

بلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفرسانهفیمرتمکعبدر 6.4.2
 وزارتانرژیوآب سال.

 وزارتانرژیوآبازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6.5.1جانبهداخلیمنابعآبدرمتام،تطبیقمدیریتهمه2030الیسال6.5
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
سطوح،بشمولهمکاریهایمتقابلفرامرزیدرامورآب.

 
 صد(.
 وزارتانرژیوآب فرامرزی تفاهمنامههادرامورآبهای تطبیقمعاهدههلمندو6.5.2

ایکوسیستمآبی،بشمولکوهها،احیای،حفاظتو2030الیسال6.6
دریاها،جهیلهاوطبقاتآب،(wetlands) جنگالت،باطالقها

 . (aquifers)دهی

)فیصدی.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6.6.1
تغییرات(

 
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

مشاركتجوامعمحيلدربهبودمديريتآبوحفظ.بحاميتوتقويت6
 الصحه.

حوزهءدریاییباپالیسیهاومقررههای5فیصدیشوراهادر1.ب.6
 وزارتانرژیوآب عملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.

 برایهمه.استطاعتهدفهفتم:حصولاطمینانازدسترسسیبهانرژیپایدار،مطمنئ،مدرنوقابل

،حصولاطمینانازدسرتسیبهخدماتانرژیقابل2030الیسال7.1
.ومدرن(reliable)استطاعت،مطمنئ

 

بهبرقدسرتسیدارند.بهتفکیکازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
.شهری1
.دهاتی2  

 وزارتانرژیوآب

،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال 7.2
(Renewable energy).درترکیبانرژیجهانی 

درمرصف(Renewable energy)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7.2.1
 یوآبوزارتانرژ مجموعیانرژیبرق

،مضاعفساخنتمیزانموثریتانرژی.2030الیسال7.3
 

اندازهشدهبراساسانرژیاولیهو(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1
تولیداتناخالصداخلی

 
 وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتعرضهها گسرتشزیرساخت ،2030.بالیسال7
 خدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

رسمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوانفیصدیازتولیدناخالص 1.ب.7
داخلیومقداررسمایهگذاریمستقیمخارجیبرایزیرساختهاوتکنالوژی

 برایخدماتانکشافیپایدار.
 وزارتانرژیوآب

 برایهمه(productive)رشداقتصادیپایداروفراگیر،اشتغالکامل،مناسبومولد(promote)هدفهشتم:ترویج

رشداقتصادیرسانهدرمطابقتبارشایطملی،بهویژهتداومدر8.1
وزارتمالیه میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی.8.1.1 تولیدناخالصداخلیدرسال%7دستیابیبهحداقلرشد  

دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8.2
مترکزباالیبخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمندبهازجملهازطریق
 نیرویکاربیشرت

وزارتاقتصاد .میزانرشدتولیدناخالصداخلیحقیقیفینفرشاغل8.2.1
 

فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3
(productive activities)ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیتو،

سهماستخدامغیررسمیدرسکتورهابدونزراعت.بهتفکیک8.3.1
 .مجموعهردوجنس1

وزارتتجارتوصنایع
 



  تبغالنیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 158

 واحد رهرب شاخص تارگیت
تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسرتسیبهخدماترسمیسازینوآوریو

 مالیحامیتمیکند.
الف.ذکور
 ب.اناث

وایجاد(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال8.5
شغلهایمناسببرايمتامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینبا

 پرداختدستمزدمساویبرایکارهایباارزشیکسان.

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک:8.5.1
.شغل1
.گروپسنی2
.معلولیت3
.ذکور4
 .اناث5

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

 

میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8.5.2
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،2030الیسال8.6
 مکتبویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15بیکاریدرجوانانبینسنین)میزانبیسوادیو8.6.1
.بیسوادی1
 .بیکاری2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

اتخاذاقداماترسیعوموثرمبنظورمحوکارهایجربی،بردگیمدرن،8.7
قاچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکار

2025استفادهازاطفالرسباز،والیسالاطفال؛ازجملهرسبازگیریو
 پایاندادنمتامانواعکارباالیاطفال.

،بهتفکیکگروپسنی:17-5فیصدیاطفالکارگربینسنین8.7.1
11-5.بینسن1
14-12.بینسن2
 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرای8.8
متامکارگرانبهشمولكارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروكسانيكهدر

 کاریقراردارند.(precarious)رشايطناپایدار

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو .میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1
 ولینمعل

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللیکار8.8.2
 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8.8.3
(بهکشورهایخارجی)کشورهایدارایBLAsتوافقنامههایدوجانبهکار)
 تقاضاکارگر(اعزاممیگردند.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،تهیهوتطبیقپالیسیهاجهتتوسعهگردشگریپایدار2030الی8.9
 هسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد.ک

 وزارتاطالعاتوفرهنگ سهمگردشگریدرتولیدناخالصداخلی.8.9.1
 وزارتاطالعاتوفرهنگنسبتاشتغالدرصنعتگردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:8.9.2
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 الف.ذکور
 ب.اناث

داخيلجهتتوسعهدسرتيسبهتقويتظرفيتنهادهايمايل8.10
 بانكداري،بيمهوخدماتمايلبرايهمه.

 دافغانستانبانک هزارنفر100تعدادشعباتبانکهایتجارتیبرهر8.10.1
سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8.10.2
 دافغانستانبانک هزارنفر.100

 دافغانستانبانک هزارنفر100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماترصافییا8.10.3
،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرای2025.بالیسال8

 پیامنجهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.جوانانوتطبيق
فیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههایمصئونیتاجتامعیو1.ب.8

 برنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.
وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین
 نوآوری.(Foster)،تقویتصنعتیسازیپایدار،همهشمولوتشویق(Resilient)هدفنهم:ایجادزیرساختهایمقاوم

ایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومقاوم،بشمولزیربناهای9.1
انکشافاقتصادیورفاهبرشی،با منطقهویوفرامرزی،جهتحامیت

 مترکزرویدسرتسیمساویانهوقابلاستطاعتبرایهمه.
کیلومرتییکرسکمتام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9.1.1

 وزارتاحیاءوانکشافدهات فصلیزندگیمیکنند.

،تشویقصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل2030الیسال9.2
مالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطابقتبه

 دوبرابرسازیسهمصنعت.اوضاعملی،و

 Manufacturing)فیصدیارزشافزودهتولیداتصنایعفابریکاتی9.2.1
value added):بهتناسب

الف.تولیداتناخالصداخلی
 (Per Capitaب.رسانه)

 وزارتتجارتوصنایع

وزارتتجارتوصنایع فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9.2.2
 

افزایشدسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشوربه9.3
 خدماتمايلباربحارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.

 وزارتتجارتوصنایع فیصدیسهمصنایعکوچکدرارزشافزودهشدهمتامیصنایع9.3.1
 صنایعوزارتتجارتو فیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

.الفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاومازطریقافزایشحامیتهای9
 وزارتمالیه فیصدیکمکهایرسمیبیناملللیبرایسکتورزیربنا.1.الف.9 مالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.

تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9
.وتالشبرایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت مخابراتی

به.فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9
تفکیک.

.تکنالوژی1
وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی


 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبیناملللی

 وزارتاقتصاد10.1.1نفوسبا%25،دستیابیتدریجیوپایداررشددرآمد2030الیسال10.1
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الف.رشددرآمدرسانه کمرتیندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

 نفوسباکمرتیندرآمد.%25ب.رشددرآمد
دستمزدوپالیسیویژهپالیسیمالی،پالیسیهاتخاذپالیسیها،ب10.4

مصئونیتاجتامعی،ودستیابیتدریجیبهتساویبیشرت.
 

:بهتفکیک.میزانمشارکتنیرویکار10.4.1
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

  

مطمئینومصئون؛انتقالمهاجریناز،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7
 .طریقاجراییمنودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

فیصدیمهاجرینافغانکهباثبتوراجسرتدارایمدرکاقامت10.7.1
:باشنددرکشورهایمیزبانمی

.پاکستان1
 .ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

عودتکنندگانکهحینعودتازکمکهایبرشدوستانهدرتعداد10.7.2
 یکسالمستفیدمیگردند.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

وزارتامورمهاجرینوعودت تعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.10.7.3
 کنندگان

فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10.7.4
 مهاجرین.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

.فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهازفرصتهایشغلی10.7.5
 ومعیشتیبرخوردارشدهاند.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

3تمهاجرینبهکمرتاز،کاهشهزینههایتادیا2030.جالیسال10
وزارتامورمهاجرینوعودت فیصدیمصارفارسالحوالهنظربهمجموعمبلغحوالهشده.1.ج.10 فیصددرتادیات.5فیصدوحذفدهلیزهاباهزینهباالتراز

 کنندگان
 وپایدار(resilient)مقاومهمهشمول،مصئون،(human settlements)شهرکهایهدفیازدهم:ساخنتشهرهاو

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهمسکن2030الیسال11.1
باخدماتابتداییوبهبودساحاتفقیراستطاعتمناسب،مطمنئوقابل

 .(slums)نشین

،غیرپالنی(slums)نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1
مسکننامناسبزندگیمیکنند.ویا

 
 وزارتشهرسازیومسکن

سیستمهایحملونقلمصئون،فراهممنودن،2030الیسال11.2
ارزانوپایداربرایهمه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسرتشحملو

نقلعامه،باتوجهخاصبهرضورتهایافراداسیبپذیرمانندزنان،
 اطفال،معلولینوکهنساالن.

)دولتی( نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورتعامه11.2.1
 وانوردیملکیھرتترانسپورتووزا دارند.
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،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت2030الیسال11.3

 human)سازی،مدیریتیکپارچه،پایدارومشارکتیشهرکها
settlements).درکشور

 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11.3.2
 وزارتشهرسازی بطورمنظمودیموکراتیکصورتمیگیرد.دخیلبودهومدیریتآن

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11.4
طبیعی.

 

سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتازمیراثهای11.4.1
طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصدادهشده

 .است
 اطالعاتوفرهنگوزارت

کاهشقابلمالحظهتعدادمرگومیرومترضرین،،2030الیسال11.5
مستقیماقتصادیمرتبطباتولیدناخالصداخلیناشیازوکاهشخسارات

،بشمولحوادثمرتبطبهآب،بامترکزبرحامیتاز(disasters)حوادث
 افرادیفقیروآسیبپذیر.

شتهشده،بیجاویاگمشدهومترضرینحوادثدرهرتعدادافرادک11.5.1
صدهزارنفوس.بهتفکیک

.مرگومیر1
.افرادبیجاشدهوگمشده2
 .مترضرین3

ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث
 

دری،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6
شهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریو

 دیگرانواعزباله.

شهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11.6.1
تولیدشدهکه

الف.بطورمنظمجمعآوری
 ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

 شاروالیکابل

(درشهرPM10وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11.6.2
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست نفوس(.میزانها)

،ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکن2030الیسال11.7
،مطمئین،فراگیر،قابلدسرتسورسسبز،بهویژه(public spaces)عامه

 کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.برایزنان،

ماه12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
گذشتهقرارگرفتهباشند.بهتفکیک

.مجموعهردوجنس1
الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیان حامیت .الف11
مناطقروستاییازطریقتقویت و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 برنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

نسبتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآنپالنهایانکشاف1الف.11
شهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،رضوریاتمنابعووسعتشهر

 تطبیقمیکنند.
 وزارتشهرسازی

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادثفیصدیاداراتمحلیکهاسرتاتیژیکاهشخطراتوحوادثرادر1ب..11،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11
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(human settlements)باپالیسیوپالنهاییکپارچهجهتبدستآوری

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرموثریتمنابع،
مقابلحوادث؛انکشافوتطبیقسیستممدیریتحوادثدرمطابقتبه

 ".2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendai"چارچوب

برایکاهشخطراتطبیعیپذیرفته(Sendai)مطابقتباچارچوبسندای
 وتطبیقمیمنایند.

 یپایدارتولیدومرصفهدفدوازدهم:حصولاطمینانازشیوهها

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصد،کاهشرسانه2030الیسال12.3
درسطوحمختلفعرضهمرصفکنندهوکاهشضایعاتموادغذاییدرطول

 زنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12.3.1
الف.گندم

 برنجب.
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4
ودرمطابقتباچارجوبهایبیناملللیتوافقشده(life cycle)زندگی

کاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثیراتنامطلوبآنها
 محیطزیست.باالیصحتانسانهاو

ایجادوتطبیقپالنعململیبرایششتوافقنامهچندجانبه12.4.1
محیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوانهایاستاکهلم،ویانا،

میناماتا،باسیل،روترداموپروتوکولمنرتیالدرارتباطموادخطرناکودیگر
ستاندرانتقالموادکمیاویجهتتطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغان

 اطالعاتموردنیازتوافقنامهمربوطه.

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

تشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبزرگوفرامرزیدراتخاذ12.6
 تجارتوصنایعوزارت تعدادازرشکتهایکهازپایداریگزارشانتشارمیکنند.12.6.1 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

.الفجذبحامیتکشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنندسازی12
ظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشیوههایپایدارتولیدو

 مرصف.
انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیطزیست،تولید1.الف.12

 اکادمیعلوم کفاییانرژیپاک،افزایشتولیداتداخلیورسیدنبهخود

.بانکشافوتطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری12
 پایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگریپایدارهمراهباپالن 1.ب.12
 اطالعاتوفرهنگوزارت هایتطبیقیوابزارهاینظارتیآن.

 قداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآنذهدفسیزدهم:اتخا

درمقابل(resilient)تقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقاوم13.1
 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

سرتاتیژیهاوراهکارهایکاهشخطراتو فیصدیانکشاف13.1.1
طبیعیدرسطوحولسوالیهاومحالت.حوادث

 
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتاتیژی13.2
.هایملی

 

فیصدیپیرشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنتپالیسی/13.2.1
افغانستانبرايسازگارينامهجامعكهسببتوامنندشدنویابراسرتاتیژي

بااثراتنامطلوبتغيرياتآبوهوامیشودوهمچنانسببكاهشدر
 ارهملیحفاظتمحیطزیستاد
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بهنحويكهتولیدغذاراتهديدنکند.)به،انتشارگازهايگلخانهايشده
های،گزارشNDC،سهممشارکتملیNAPشمولبرنامهسازگاریملی

 وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCملی
،مدیریتپایدارجنگالت،مبارزهعلیهصحرائیشدنزمین،متوقفکردنتخریبزمینوضایعاتتنوع(terrestrial)هدفپانزدهم:حفاظت،بازسازیوبهبوداستفادهپایدارایکوسیستمهایزمینی

 (biodiversity)زیستی

اطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدارحصول،2030الیسال15.1
درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین

(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،(wetland)،
،مطابقتعهداتبهتوافقنامههای(drylands)کوههاوزمینهایخشک

 بیناملللی.

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری مساحتجنگالتازمتاماراضیکشور.تناسب15.1.1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامته2030الیسال15.2
دادنبهپروسهقطعجنگالت.احیایدوبارهوانکشافجنگالت

(afforestation). 
فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری 

زمینو(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3
اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)احیاءخاکوزمینتخریبشده

خشکسالیوسیالب،وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریب
 شده.

مساحتساحاتیکهتحکیامتصورتمیگیرد)مساحتاراضی15.3.1
دهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاوتخریبش

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.
 

 وزارتانرژیوآب

،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030الیسال15.4
جهتتحققتنوعزیستیآنهامبنظورارتقایظرفیتآنهادرارایهمزایایالزم

 انکشافپایدار.
ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتیصدیف15.4.1

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .قرارگرفتهاند.(protected areas)پوششبهعنوانمناطقحفاظتشده

مسکناتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5
الی،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)هایطبیعی

معرضانقراضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سال
 قراردارند.

شاخصلسترسخ.)تهیهلستانواعحفاظتشدهمطابقبه15.5.1
 (.IUCNمعیارهایاتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتیا

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15.7
وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 حیواناتوحشی.
بطورغیرقانونیکه محصوالتآنهاحیواناتوحشیوتجارتتناسب15.7.1

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست شکاروقاچاقشدهاند.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15.8

 ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.
کنرتلازمهاجمانواعتصویبقوانینملیمربوطبهجلوگیریویا15.8.1

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .(Invasive alien species)مختلفبیگانگان
،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15.9

در تنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههایانکشافیو
 اسرتاتیژیکاهشفقر.

پیرشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15.9.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .2020الی2011پالناسرتاتیژیکبرایتنوعحیاتAichiحیات

برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها15
 ها.حفظواستفادهپایدارتنوعزیستیوایکوسیستم

سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15
 پایدارتنوعحیاتوایکوسیستمها.

ادارهملیحفاظتمحیطزیست
 

 حسابدهوهمهشمولدرمتامسطوحهدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسرتسیبهعدالتبرایهمهوتشکیلنهادهایموثر،

کاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنومرگومیرمرتبطبه16.1
 آندرهمهجا.

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16.1.2
.ناشیازماینهایمتعارف1
.ناشیازموادانفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری2
 مهامتباقیامندهازجنگ.ناشیاز3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث فیصدیپاکاریاراضیازماینومهامتمنفجرناشده16.1.5

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیهاطفال16.2
 ازجملهقاچاق،استثامروشکنجه

کهموردخشونتوشنکنجهفزیکی17-1نسبتاطفالبینسنین16.2.1
 .ویاروانیمراقبتکنندهدرماهگذشتهقرارگرفتهباشند

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

هزارجمعیت.بهتفکیک:100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 اناثب.

 وزارتعدلیه

حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیو(promote)یارتقا16.3
 حصولاطمینانازدسرتسیمساویانههمهبهعدالت.

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16.3.1
باشند.بهگذشتهقرارگرفتهباشندوبهارگانهایزیربطمراجعهمنوده

تفکیک
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

نسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبهتفکیک16.3.2
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
تعدادمستفیدشوندهگانازمساعدتهایحقوقیجهتدسرتسی16.3.3

 وزارتعدلیه عدالتبه

،کاهشقابلمالحظهجریانهایمالیوتسلیحاتی2030الیسال16.4
غیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهومبارزهعلیه

 متاماشکالجرایمسازمانیافته.

 وزارتامورداخله ارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدهازکشور16.4.1
نسبتسالحهایخوردوسبککهکشفوضبطگردیده،مطابق16.4.2

 بهنورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرارمیگیرد.
وزارتامورداخله

 

 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16.5.1
بودهودرجریانیکسالگذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهویا

بهتفکیک: ازنزدشرشوهخواستهشدهاست.
.مجموع1

الف.ذکور
 ب.اناث

سارنوالیلوی
 

داراییهایکارمندانعالیفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونرش16.5.3
 ادارهامور رتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.

گسرتشوتقویتاشرتاکافغانستاندرنهادهایحکومتداری16.8
 جهانی.

نسبتعضویتوحقرایدهیافغانستاندرنهادهایبین16.8.1
املللی.بهتفکیک:

 .نهادهایبیناملللی1
 وزارتامورخارجه

،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمول2030الیسال16.9
تعدادتولداتثبتشده.16.9.1 ثبتتولدات.  ادارهمستقلثبتواحوالنفوس 

.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعاتوحامیتازآزادی16.10
 موافقتنامههایبیناملللیهایاساسیمطابقبهقوانینملیو

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،بازداشت16.10.1
خودرسانهوشکنجهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضایاتحادیهتاجران

 ماهگذشته.12وفعالینحقوقبرشدر
 وزارتاطالعاتوفرهنگ

پالیسیهایکهدسرتسیعمومیرابهتعدادقوانین،مقررههاو16.10.2
 وزارتاطالعاتوفرهنگ اطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

.الفتقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتام16
سطوح،توسطهمکاریهایبیناملللیمبنظورجلوگیریازخشونتو

 جرایم.مبارزهعلیهتروریزمو
موجودیتنهادهایمستقلملیحقوقبرشدرمطابقتباقواعد1.الف.16

 وزارتامورداخله شناختهشدهپاریس.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
 هدفهفدهم:تقویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدار

تقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،بااستفادهازحامیتبیناملللی17.1
 مبنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتوعواید.

 وزارتمالیه نسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17.1.1

وزارتمالیه تناسبمتویلبودجهملیازعوایدملی.17.1.2
 

ازمجموعتولیدات (FDIرسمایگذاریهایمستقیمخارجی)سهم17.3.1 بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمختلف.17.3
 ناخالصداخلی.

وزارتتجارتوصنایع
 

جنوب،همکاری–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل17.6
هایسهجانبهمنطقویوبیناملللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،
تکنالوژیونوآوریوافزایشرشیکسازیمعلوماتبهاساسرشایطتوافق
شدهمتقابلبشمولهامنگیبهرتدرمیکانیزمهایموجودبهخصوصبه

 سطحسازمانمللومیکانیزمتسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.100فیصدیمشرتکینانرتنتثابتبرودبانددرهر17.6.2
بهتفکیک

 .رسعت1
 وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی

 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17.8
bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

 .تکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوماتیومخابراتی
وزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفادهمیکنند.17.8.1

 
،2030الیسال17.11

صادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنتسهم
 صادراتجهانی.

سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17.11.1  وزارتتجارتوصنایع 

وزارتمالیه تولیدناخالصداخلی)ملیارددالرامریکایی(17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13
 

خصوصیوجامعهمدنی-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17
 تجاربومنابعاسرتاتیژیمشارکت.براساس

خصوصی)به-مقدارپولتخصیصشدهبهمنظورمرشاکتعامه17.17.1
 میلیوندالر(

وزارتمالیه
 

 ادارهملیاحصاییهومعلوماتنسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسطحملیبهتفکیک17.18.1افزایشترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهت2020الیسال17.18
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
رسیعفراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیک
عاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،وضعیتمهاجرت،معلولیت،موقعیت

 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

بامقاصدهمخوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپهایجزئیاتتولیدشده،
 اساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17.18.2
 هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

تقویتابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههای2030الیسال17.19
کهپیرشفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولیدناخالص

 داخلیوارتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحامیتکند

ارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفیتاحصائیویدر17.19.1
 هایروبهانکشافتخصیصدادهشدهاست.کشور

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17.19.2
فیصدثبتتولدات100رسشامرینفوسومسکنراانجامدادهاند،)ب(به

 فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80و
 معلوماتادارهملیاحصاییهو
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 منابع و مآخذ:
  1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات - ALCs --   (  2017سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان )  •
 2016وزارت مالیه افغانستان دسمبر  – )  (NPPsخالصه برنامه های ملی دارای اولویت •
 1397وزارت مالیه افغانستان سال  -ریاست بودجه والیتی  –پروفایل والیتی مالی و بودجه  •
 1397وزارت اقتصاد  سال  –خالصه طرح های اقتصادی و ظرفیت موجود بالقوه والیات   •
 1400-1395مالیه  ورازت اقتصاد و –(  ANPDF (سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  •
 1397برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی,  وزارت اقتصاد  سال  •
 (2030-2015وزارت اقتصاد ) –اهداف انکشاف پایدار افغانستان  •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :
 ریاست زراعت , مالداری و ابیاری   •
 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی  •
 ریاست احصائیه  •
 وفرهنگ ریاست اطالعات •
 ریاست انرژی وبرق •
 ریاست پوهنتون  •
 مستوفیت  •
 ریاست عدلیه  •
 ریاست مخابرات •
 ریاست کار وامور اجتماعی  •
 ریاست اقوام وقبایل  •
 ریاست امور زنان  •
 ریاست معادن  •
 ریاست گمرکات •
 ریاست انکشاف دهات  •
 ریاست حج واوقاف  •

 

 
 



و  مالى  با حمایت  والیتى  اجتماعى-اقتصادى  ُرخنامۀ  این  و چاپ  تهیه 
المللى  بین  انکشاف  اداره   – ادارات محلى  تقویت  ابتکار  برنامۀ  تخنیکى 
اقتصاد  وزارت  به  مشارکت  در  و   (USAID) آمریکا  متحده  ایاالت 
جمهورى اسالمى افغانستان صورت گرفته است. مسوولیت محتویات سند 
هذا از آن دولت جمهورى اسالمى افغانستان مى باشد و دیدگاه ادارات 

انکشاف بین المللى آمریکا و دولت این کشور را منعکس نمى سازد. 

وزارت اقتصاد
آدرس: چهارراهى انصارى، شهرنو، 

کابل افغانستان
info@moec.gov.af :ایمیل آدرس

شماره تماس: 0752116075

Development and printing of this Provincial Socio-Economic 
Profile is made possible through the support of USAID 
Initiative to Strengthen Local Administrations and in 
partnership with the Ministry of Economy. Contents of this 
documents are the sole responsibility of Government Islamic 
Republic of Afghanistan and do not necessarily reflect the 
views of USAID or the United States Government. 
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