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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 رسیزه
نویاواقتصاديرسچزویولنټي،ګافغانستاندانساين،فرهنېشکنشتهچیڅهېکېپهد
اواریعټدهغهپربنسریبهایيشدپراختیاړوکوڅلريترایتړتهاایاوپراختېساتن
صنعت،اليس،یټرانزټ،ۍرګدسوداخهڅېلډمسئلولهنوړیداریبهې.دديړکږیهمغ
اوواکځسمبالانساينېباندۍاوپهعلمياوتخصيصشتمنداتویداخيلتولعو،یصنا

لونوینشټمحصوالتواونورواقتصاديبلالقوهپوزویدکرنېديچېنیرسچاييیشتهپرمخت
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېدود

اوېبرابريشنوپههامغهاندازهبهدودودونهښالرهښويشاوونهړپالنجوهښېخربهده،پههرهاندازهچکارهښ
.دويیږپهلوريولګاوپرمختېنیبهدهوساولنهټيشاوړپرمخوالهګتوهښپهمنظمهاوریبهایپراخت
دپالنایبرهیبرخوپهتلویالبیپهبېولنټشتون،دبرشيلیپروفاتيیوالایګېولټدمالومايتېحاالتوکېداسپه
.يیږکلګڼنړیخورامهماواېپهبرخوکېونړجويسیاوپالېونړجو
کرهاوړدشتهحاالتوپهتتونویپهموخهاودوالاکلوټدټبنسنيیتښريویپهکچهدوادیدهېچيړایاقتصادوزارتود

دولتيادارو،مرستهکونکوومؤسسو،ونکو،څیړونکو،ړاودپالنجويړبرابرهکایاسانتېپهبرخهکۍمالوماتوتهدالرسس
.دغهيړکړ(جولی)پروفاهګولټاواقتصاديمعلومايتيیایپرمختتيیلپارهوالکواالنویزدهکوونکواولونو،ټبنسهیریخ

درلوداوددولتيادارو،نادولتيونګډېمسلکيکارکوونکوپهکتيیمرکزياووالېلهخواچیټیکمکيیدتخنلیپروفا
نهادونوپهتيیمرکزياووالوندهړاونورواېولنټغورهکسانو،پوهانو،مدينوونکو،ښدپوهنتونونودوانانو،ځمؤسساتو،

.يیږکېاندړاودافغانستاندخلکوخدمتتهویشوړجوۍمرستهاوهمکار
اييیقدامت،دپرمختخيیتاروايل،ګرنڅحالتپرزیولنټاوداقتصادياوېنیپرعامههوسادهیبررهډیترلیپروفاادی

تونویرسهدوالولډزیولټمترکزلرياوپهېباندلویمسااييیاونورومهموپرمختربنایز،ېدحالتپرارزونورونوټسک
داقتصادي،ېونګننېاندړپهوایاوپرمختېداقتصاديودتونه،یظرفزیولنټلکهاقتصادياودیرلیلزیولنټاقتصادياو

اوارزوي.شتهفرصتونهمطالعهکويېوايلپهبرخهکهښاواقتصاديحالتدېنیهوسا
ېونړپالنجواييینهادونه،دپرمختجويیبودوڅ(مرستهکويترلی)پروفاهګولټاواقتصاديمالومايتيیایپرمختتيیوال
تیدوالېمايلمرستېولنټېوالړیاودنيړکمیتنظټپربنستوبونوړیاولوماوویتړازویولنټداقتصادياوتیدوالریبه
دسمونلپارهالرههوارهيش.ېنیپهکچهدعامههوساتیدوالوڅتريړيکږرسههمغتوبونوړیاولوماوویتړلها
مننهکوماودهګتوګړېانځپهخهڅوړلهغیټېدکمولوړجولیپروفاتيیدوالېستنیاخهګټپهخهڅفرصتېلهدزه

هګتهدقدرپهسرتاریاوزوڅهغهکارکوونکوهولوټنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوېولنټنورودولتيادارواومدين
اوو.لیکښېکارکېپهدېچورمګ
 
 مستور یمصطف رټاکډ
  ریاقتصاد وز د
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 مننلیک
بلسرتویدېپهبرخهکېونړدپالنجوایپرمختېزیولنټننداقتصادياوېچمیښخو
امګ میشاهد دغه راو. والېچنهړالسته مالومايتيیایپرمختتيید اقتصادي او
اومالومايتودښالرزیولټویپهکچهدتونوی،لهشکهپرتهدوالیدولړ(جولی)پروفاګېولټ

ېزیولنټداقتصادياوېنهادونودجلبولولهالرلونکویوالواومتوهګاندپه،ګپهتوېنیرسچ
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېود
ېاندړوورځانینیتیښرویدمايضاوراتلونکيپههکلهتیيشدوالیکواللیپروفادغه

دشتهتیدواللیپروفاتونوی.دواليړلپارهالرههوارهکېونګاوپانېونړپالنجوېقیرسه،ددقولډزمنیاوپهاغيړک
و،ښځنهادونو،کارپوهانو،ېولنټدمدينانو،ګشوراتيیدولتيادارو،والاوارزونووروستهلهنوڅیړحالتتراييیپرمخت

پهنهشتونمټیاومسلکيکيیتخنویدېچوړاعرتافوکدی.بایدیشوړجوېرسهپهمشورهکوونکوښدپوهنتونونود
کيیخنتوهیپهموخهولوړجولیپروفاتيیامله،دوالېوو.لههمدۍناشونیاوحترانګولړجولیپروفاویېدداس،ېک
مهیوواودسړیکونګډېکارکوونکوپهککيیچاروتخنتيیدوالاستیریلودیاوتوحېدطرحېشوهچهړجوهیټکم
ېالندۍترمرشاستیریلودیاوتوحېاودطرحۍدسالکارانوپههمکارې(پروژISLA)تښنووایتړاویادارودپزویی

،دجیبهسیرویمرټاکډسیلهرئیټېاوکماستیریلودیاوتوحېدطرحېچمګڼنهړیاملهاېتررسهشو.لههمد
"دکرنیحسنخان"احمدزیاغلښاودنیعبدالرحمنکماغيلښدانسجاملهآمرتونویداقتصاديفعالتونویوال
دلیادپروفایدېرسهياریاوزوڅپهخپلوهېچمړمننهاوقدرداينوکهګتوګړېانځپهخهڅ،سییداقتصادرتیوال
.هړلپارهالرههوارهکولوړجو

یرسههمکارږزموېيېبرخهکېپهدېچخهڅۍهمکارۍشنیاوکارکوونکولههمنویمسئولتيیدوالول،ډهمدا
مننهکوم.،ړېک

،دخلکوتونهیظرفیاقتصادتیپهشمولدوالیژندنیاوپیفدمعرتیدوالیچیدیشوړجویپهاتهفصلونوکداسند
وضع ت،یوضعیاچونګیدپانت،یوضعییایپرمختتیدوالونه،ټبنسیاوکلتورزیتولنت،یدژوندانه کچهتیدوال په

مهمهشاخصونهاودافغانستانزویاوتولنی،اقتصادیوالګرنڅتیموسساتودفعالی،دنادولتتګښبودجهاولییایپرمخت
.یدیموخوپههکلهمعلوماتراتولشوییایپراختزوټیلپاردبنس

اوورهګټېپهبرخهکۍخلکودسوکالفویاوافغانستاندرشېنیيشدعامههوسایاړبهوکلیدغهپروفاېمنچلهیه
ولري.هډونزمنهیاغ
 

 ميیرح لیاسامع محمد
 نیوزارت مسلکي مع داقتصاد
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 :ښاغيل وايل صاحب پيغامد 
دکونړوالیتسرتاتیژیکموقعیتتهپهکتلواړتیالیدلکیږیچیاوږدمهالهپالنونهولرياو
ددغوپالنونوپربنسټاوپيلکولورسهبهدکونړوالیتپهټولوملکياونظاميچاروکيد

والیتدکرنیزوتولیداتوترڅنګپهګڼوشنواوښکلوپاموړپرمختګرامنځتهيش،کونړ
ځنګلونوپوښلشويدي.

هسکوغرونواوسپاندوسیندونوييښکالیوپهدوهکړيده،څرنګهچيييدجهادسنګر،
جرګواومرکودټاټويبلقبخپلکړياوهمدارنګهييدپوهيپهډګرکيدايسبچيزیږويل

چيټولهاسالمينړۍپريویاړياوهغههمعالمهسیدجاملالدینافغاناوديتهورتهنوردي،افغانستانڅه
نومیايللريکونړتلدخپلوګاونډیووالیتونو)ننګرهار،نورستاناولغامن(اوګاونډيهیوادرسهښیاړیکيلريلاو

دډیورنډدفريضکرښيهغيخواپښتنودهڅهييدادهچيدغهاړیکيهمداسیښياوټینګيوسايتبللورته
 بیالبیلوقبیلورسهدپښتنيکلتوراوخپلوۍاړیکيچيدغهاړیکيييدپښتونولۍلهمخيپاليلدياوهمييپايل.
داچيدپرمختیایيپالندجوړوينلومړيمرحلهدوالیتيپروفایلجوړونهده،چيدوالیتاوسنيوضعیتپهدري

منیت،حکومتوايلدقانونحاکمیتاودبرشحقوقاقتصادياوټولینیزيپراختیا(کيمونږتهراڅرګندويسکتورنو)ا
چياوسنيوضغیتپديوالیتيپروفایلکيددوامدارهپرمختیایيموخودافغانستاندميلپرمختیایيسرتاتیژياود

ميللومړیتوبلرونکيپروګرامپربنسټتحلیلشوي.
ټیمپهوسیلهدټولووالیتيسکتورونورسهپههامهنګيداوسنيوضعیت)امنیت،ښيحکومتوايل،دټاکلشوي

فساد،جنډر،ټولنیزياواقتصاديپرمختیا(دښهتحلیللپارهمختلفمجلسونهاوهمغږيشويدي.
انځور)پروفایل(پهښهډولښودلشويباورلرمچيداقتصادریاستاواړوندهادارودهڅوپهوسیلهدکونړوالیت

دياودادهغوهڅوپایلهدهچيمونږتهبهپهائیندهکيدسټراتیژیکپالناوانکشايفپالنپهجوړولوکياوهمدارنګه
دموسساتورسهدپروژوپهتطبیقکيمرستندویهواقعيش.

برناميپهتخنیکيمرستهاودکونړوالیت (USAID-ISLAد) خوښیمچيدکونړوالیتپهکچهداقتصادوزارتاو
یلترتیبکیږي.ادټولودولتياوغیريدولتيادارو،خصويصسکتورپههمکاريوالیتيپروف

(برناميدوالیتيټیمڅخهمنندویهیمچيپهمناسبهUSAID-ISLAاود)ریاستپهپايکيیوځلبیاداقتصاد
ييوالیتيپروفایلترتیبکړ.بڼهاوښهډول

اوهمددولتياوغیريدولتياداروڅخهدټولوارقامواوداړینومعلوماتودراټولولوپهبرخهکيمننهکووچيدپروفایل
جوړوينپهمتویلکيلهمونږرسهدزړهلهکوميهمکاريکړيده.

ترتیبيشترڅودکونړنظرکينیولورسهانکشايفپالنونهیلپهفاهیلمندیمچيپهراتلونکيکيبهدوالیتيپرو
والیتهراړخیزپرمختګتهزمینهبرابرهاوچمتويش.


 د کونړونو والیت والی

 عبدالستار )میرزکوال(
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 لنډیز
اجنډااقتصاديودهاودهیوادپهکچهاڼډولیزهپراختیادحکومتلهاساسیلومړیتوبونوګڼلکیږی.دیویواقعیميل

پهتوګهحکومتهڅهکړیڅودنړیوالیټولنېپهمالیاوتخنیکیمرستهیادیموخیتهرسیدنهیقینیکړی.دتیری
یوینیمیلسیزیهڅووروستهکهڅههمپهډیریبرخودپرمختګونهترسرتګوکیږیاماالهمډیرڅهتهاړتیالیدل

کیږی.
اومشخصوپالیسیوشتونلپارهاړینبللکیږیاودتیروڅوکلونوتجاربوداچیمتوازنپرمختګدواضحوتګالرو

ښودلیچیپدیبرخهکیددقیقواحصائیویارقامواوکرهمعلوماتونشتونپهملیکچهجدیستونزهوه،پهځانګړي
دمختلفومراجعوارقامډولدولسوالیواولریپرتوسیمو.اقتصادوزارتدوظیفويمسؤولیتلهمخیتلهڅهکړیڅو

جمعآوریاودپراختیايئسرتاتیژیوپهجوړولوکیورڅخهګټهپورتهکړی.بیلهشکهدقیقهاحصائيهرسبیرهنهیواځی
داچیدرسچینودبیځایهمرصفمخنیویکویبلکهداقتصادیاوپراختیايئبرنامودموثریتالملګرځیاوهمداراز

وي.دارقامواومعلوماتواهمیتتهپهکتنه،پدیوروستیوکیاقتصادوزارتوالیتیڅانګوتهمتوازنپرمختګیقینیک
دوالیتیپروفایلونوجوړولوالرښوونهکړیده.والیتیپروفایلونهبهدسکتورپهکچهتحلیلیارقاماومعلوماتولریڅوپر

حیثدهغیڅخهدپراختیايئپالنونواوبرناموپهجوړولومټییپالیسیسازیاداریدمعلوماتیبستو)ډیټابانک(په
کیکارواخلی.

دننګرهاروالیتپروفایلدیویمشورتیپروسیلهالریدټولوذیدخلوخواورسهپهګډههمغږۍدسکتوریادارود
عوڅخهدقیقاوکرهمعلوماتهڅهشویدهڅودمعتربودولتیاسنادواومراجارقامواومعلوماتوپهاساسجوړشویدی.

راجمع،تحلیلاوپهپروفایلکیځایپرځایشویدی.دهرسکتورتیرحالتتهلنډهکتنهشویاوفعلیوضعیتیی
پهډیرښهډولترشیحشویدی.کرهنهاودکلیوپراختیا،پوهنه،کلتور،رسنۍاوسپورتسکتور،عامیروغتیااوتغذی،

کتور،دبنسټونواوطبعیزیرمواوټولنیزخوندیتوبسکتورونهدعمومیجغرافیايئموقعیتاواقتصاداوخصويصس
دیموګرافیکمعلوماتورسبیرهپهدغهسندکیپهکلیډولڅیړلشویدی.متهدهدننګرهاروالیتاړوندهاداریبهد

 امواوپروژوجوړولوپهبرخهکیګټهواخلی.یادپروفایللهمعلوماتوڅخهداقتصادیاوپراختیائیسرتاتیژیو،برن
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:
دوالیتپروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزېطریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکلهمالوماتوراټولولوپهموخه،

ميلچوکا پرمختیا افغانستاندسولېاو د سرتاتیژۍ، ميلپرمختیا افغانستاند اود پروګرام ميللومړیتوبونو ټ،
افغانستانددوامدارهپرمختیاپروګرامموخواوشاخصونوتهپهکتو،ترتیبشویدی.

دپروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتدطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخوا،دوالیتونوداقتصاد
لواوارقاموغوڼدولوالرښودورکړلشوترڅوټاکلوشاخصونوتهپهکتو،دوالیتونوریاستونوکاريټیمونوتهدپروفایلجوړو

پهکچهټولشتهارقامراټوليشاودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړيش.ترهغهوروسته،دوالیتونود
ریاستونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچه اقتصاد

لهبیالبیلوباوريڅېړنیزومراجعواورسچینولکهداحصائيېریاستاونورودولتينهادونو،خصويصسکټور،داخيلاو
روباوريمراجعوڅخهدیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودبهريننادولتيمؤسسو،مدينټولنېلهنهادونواونو

والیتيپروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړکړ.
پردېرسبېره،دارقاموراټولولواومالوماتوترالسهکولوپهبرخهکې،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهدډلهییزکاراو

و.همداډول،ددېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواومرکولهطریقوڅخههمکارواخیستلش
مأخذونولکهدافغانستاندخلکودحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملنډیز،دوالیتونودمايلمسئلواوبودیجې

القوهظرفیتونو،دافغانستاندسولېپهاړهدماليېوزارتوالیتيپروفایل،پهوالیتونوکېاقتصاديطرحېاوشتهبل
اوپرمختیاميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغانستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههم

کاراخیستلشویدی.
شویاوپهپایکېبایدووایوچېیادسند،دطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخواپهدقیقهتوګهکتل

مطالعهشویاولهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهییزېبیاکتنې
وروستهچاپتهسپارلشویدی.دغهسنددیوريښتینيبنسټپهتوګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندېکوي

یادسندپانګهوالاوپرمختیايياودوالیتدپرمختیاييپالنجوړونې برابروي.همداډول، دبهیرلپارههماسانتیا
 همکارانهڅويترڅودپانګونېاودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغندهاواغیزمنهونډهواخيل.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 :ندنهدې سند پیژ  د
نومیږي،چيدافغانستانلپارهددوامدارپرمختیایيموخودغهسندچيتايسييلويلدکونړونووالیتوالیتيپروفیل

(SDGs(اودافغانستاندميلپرمختیایيسرتاتیژي)ANDSاودميللومړتوبلرونکوپروګرامونوپهچوکاټکيد)
خصويص،زرا حکومتداري، ، )امنیتسکتور نادولتيادارو دولتياو د کچه پوهنيعتوالیتپه انکشافدهات،

وخوندیتوبسکتور(دراټولشويډیټاتحلیلاوڅیړنهوړانديکوياومونږتهداربنا،صحتعاميسکتور،ټولنیز،زی
کونړوالیتاوسنيوضعیتپههراړخیزهډولراپیژين.

 دوالیتيپروفایلدجوړوينڅخهموخيدمتېوړپایلې:

دپرمختیاييپ • پروګرامونوالدپرمختیايیسکټورونوپهپامکېنیولورسه اودپالنونودطرحاویسیو، اوترتیب
 السريس.ارهواقعيشمیرواومالوماتوتهپرمختیاييفعالیتونوداغیزمنتوبدتحلیللپ

 دذکرشويوالیتپهاړهددقیقومالوماتودانعکاسلپاره،دیوروڼاوځوابویونکیمیکانیزمجوړول. •
•  موخه په کولو پرمختګدپالن داینده تاریخېدوالیت طبقو، ټولنیزو پراخوايل، جغرافیايي شمیر، د وګړو د

والیتپهکچهدنورومهمودلرغونتوب،ټولنیزېاواقتصاديپرمختیا،کلتوراوفرهنګ،اقتصاديبالقوهوړتیاوواو
 .وړاندېکولبنسټمالوماتومسئلوپههکلهدواقیعتونوپر

 دوالیتداوسنيپرمختیایيحالتپههکلهدخلکودپوهېلوړول. •

 څانګرتیاوي:  
پديسندکیدکونړونووالیتاوسنيوضعیتدافغانستاندسولېاوپرمختیاملیچوکاټ،اودميللومړیتوبپر

اساسښودلشويدي.موخوپه(A-SDGs)پراختیادافغانستاندپایښت(اوANPDF()NPPS)بنستپروګرامونه
دديسندجوړښت:

دغهسندپهڅلوروعمدهبرخوویشلشويدي:
لومړی:دوالیتپیژندنه:

دوهم:دوالیتدعموميحالتتحلیل:
(ANPDF/ NPPsدریم:دافغانستاندسولېاوپرمختیاملیچوکاټ،اودميللومړیتوبپربنستپروګرامونه)

)اوهلسموخې((A-SDGs) موخېتددوامدارهپراختیاییدافغانستاندپایښڅلورم:
پوښتنلیکونهاودموادودراټولولووسایل:

ډکولرمندانولپارهدهغوپوښنتپاڼو:ددولتياوغیردولتيادارودکا1
ناسته)مجلسونه(دټولوسکتوريریاستونورسهدمعلوماتودراټولولوپخاطردهغويرسهمخامخ:2
دپوښتنپاڼوسپارلاود(PDC)پرمختیاييکمیټېوالیتی:داقتصادریاست)د3 سکرټریت(تهداړوندوادارولهخوا

 پوښنتپاڼوپههکلهداړتیاوړرڼااچولاودپرمختیاييکمیټېسکرټریتتهدډکوشووپوښنتپاڼودسپارلومهالویش.
:دموادودراټولولوومیتودونه
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 وزارتاقتصاد

 پهدیهکلهددترتیبشووپوښتینلیکونومطابقدمعلوماتوراټولول •
 دتثاديفمرکوتررسهکول. •
 .لولپارهدمرکوتررسهکولوتیالهمخیدځینومشخصومعلوماتودترالسهکداړد •
روهاودايسنوشوياسناد،دځینياداروراپورونلهځینوبااعتبارهاسنادولکهدمرکزياحصایيځينيچاپ •

 منابعوڅخههمکاراخیستل

 د موادو تحلیل:
لومړيمرحله:پوښتونلیکونهټولوسکتوريریاستونوتهپهمکتويباودایمللهطریقهواستولشولاودتوحیداوکتني

 لپارهبیرتهترالسهشو.
 وطهمرجعرسهمرکيتررسهشوي.دوهمهمرحله:دمعلوماتوپهتوحیدولوکيدنیمګړتیاپهصورتکيدمرب

تکمیلاوکرهکتنهييتررسهشوهدریمهمرحله:دټولومعلومات
رهربياوتخنیکيهمکاري:

ددغهټولبهیررهربي ييداقتصادهمکاریکیدلهخومسلکياوتخنیکيداقتصادوزارت/اقتصادریاستلخوا
(برناميدکارمندانولخواتررسهکیدله.USAID-ISLAاود)دانکشافیکړنودتظیمامریتکارمندانوریاست

دموادوراټولولوټیم:
کارمندان.برنامي (USAID-ISLAاود)ظیمامریتکارمندانندانکشافیکړنودتداقتصادریاست
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 وزارتاقتصاد

 څپرکیلومړی 
 د والیت په اړه عمومي مالومات

 په هنداره کې: تاریخ دوالیت 
(والياتونولهجميلڅخههغهواليتديچيدملړيځللپارهدافغانستان34موجوده) ګرانهيواد واليتد کونړونو د

( وکړهچيعبدالرحيم1342دشاهيدولتپه لويئولسوايلدرجيڅخهواليتتهارتقاء (ملريزکالکيييد
وايلپهحيثپهدندهوګامرلشووکلهچيدشهيدرسدارمحمدداؤدخانلهخواپههيوادکيسپينه)نارصي(يئدملړين

دچاروواګيپهالسکيواخيستينوپههيوادکييئدجمهوريحکومتډبرهکيښودهنونوموړيپهمکودتاوشوهاومرحو
جيتهښکتهکړاوپهدغهوختحکومتکيدکونړونوواليتبريتهدواليتلهدرجيڅخهلوئـيولسوالۍدردخپلدور

(ملريزکالکي1354يتپه)کييئحاجيمحمد)څمکني(يئدحکمرانپهتوګهراواستاوهچيبريتهيئدکونړونووال
(واحدونوويشلشويوؤچي7اوپهدغهوختکيدکونړونوواليتدمرکزاسعدآبادپهګډونپه)واليتدرجيتهپورتهکړد

درهپيچ،برکونړ)اسامر(،کامديش(ولسواليوڅخهپهاوسمحالکيعبارتديله)خاصکونړ ،څوکۍ،رسکاڼو،
موجودهپايتولسوالۍيئعالقدارۍويچيدشهيدرسدارمحمدداؤدخانلهشهادتوروستهدانقالبپهدورکيپه

شمولد) اداريواحدونودرلودونکيديپاىت۱۶ولسواليوبدىلشويديچياوسمحالدمرکزپه دىنويچه(
دنورستانواليتدجمىلڅخهرشقينورستاناومرکزينورستانهممخکـښىددىواليتبرخىوىکلهچىدنورستان
جال څخه دکونړواليت ولسوايل دکامديش کى وخت همدى شونوپه زيات واحدونوکښى اداري دهيوادپه واليت

يتتهويلدکونړونوواليتوايئ؟يادواليتپخوااودنورستانواليتدولسواليولهجمىلڅخهحسابيږي،داچيديوال
ددريکونړونودرلودونکېوؤ)برکونړياآسامر،خاصکونړاوکوزکونړياښيوه(نوځکهيئدکونړونوواليتنومپهځانقًبول

کړيدي.

 ښارونه :
 اودچغرسايښار. نيساښار،ننګرښار،داندراک)انداک(ښار

  ؛ه اړه لنډ مالوماتاو د نوم پ نوموالیت  د
،کولو،کنړاویته KUNARکانړ،کونر،KHOESکنړونووالیتدپخوانیومؤرخانوپهآثاروکیدکرن،کنیر،کهوس،

(لهدوهکلیموڅخهجوړشویدیچیدنورستانیانواصطالحKUNARییورتهنورونومونویادشویدی.کنړ)کونر
پهژبهاولهجهکییینومعنید)ښووندرهاوزیتوندره(افادهکوی.ددینومهمدنورویالهجهدهاودنورستانیانو

نورستانیانوکلیمواونومونوپهڅیرچینوروژبوکیتغیرکوی،نودکوند)ر(په)ړ(بدلهشویدهاواوسمهالکونړپهکنړیا
اوشواهدوداسیښاییچیډیرپخوادکنړونووالیتکنړونوشهرتپیداکړیدیاوهمدارنګهځینینورتاریخیاسنادو

دغرونوڅخهنیولیدکنړترسیندپوریشاوخوانیږدیسیمیپرګڼوځنګلونوپوښلشویدیکهڅههمدکنړونووالیت
ځنګلونورسوی،نښرت،ځوزی،کاچل،غوریجه،رساغذی،ګورګوری،ټیټاقی،روږی،مامنیاودغروپهملنوکیښووان

کی.چیخلکوبهپهابادیکیډیراستعاملول.اوهمدارنګهپهځینیتاریخیاثاروکیدکنړپهاړهداسیاوغوړاڅ
څرګندونیهمشویدیچی)کو(معنیاوبهاو)نر(معنیدرهچیجملهرسهیوځایکړونوداوبودرهتریڅرګندیږی،

سینداوپیجدریسیندچیدریواړویوځایدکنړونوچیاوبهلومثالدچرتالڅخهراغلیکنړسیندکنړسیند،لنډی
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غیږهنیولیچیپخواوختونوکیټولکتابتاورسمیچاریپهفارسیاودریژبوتررسهکیدی،نوځکهپهمراسالنوکی
ددیودالیتنوپهکونراوکرنهالیکلکیده،خواوسدکونر)ر(دپښتوژبیپهاصلیحرف)ړ(بدلهشویدهچیټولی

 یچاریکید)کنړیاکنړونو(والیتپهنامهییشهرتترالسهکړیدی.رسم
کونړواليتد)کونړ،کنري،کهوس،کونر،کولو،کرنها،کونړونو،ښوونهددرېاوزيتونه پهآثاروکې مؤريخينو پخوانيو

 هياديږيكونړددرې(پهنوميادشویدیاوپهاوسنيوختکېپهمراسالتوکېپهکونړاوکرنهارس

  ؛اړه مالومات( په پولود  اونومونه  ولسوالیو موسم)د او جغرافیایي موقعیت
واليتونوڅخهيوواليتدیچېدهيوادپهختيځهبرخهکېموقعيتلريچېديوېاوږدېليكې34دافغانستانله

غوندېدسهيلختيځهندوكشدسرتولړيوپهمنځكېلهشاملڅخهسوېللورتهاوږدغځېدىلدىچيمساحت
(کيلومرتهمربعدی.4450يي)

 نفوس/ټول وګړي:
(اودواکسينوادارېدرسوېپهاساس465707ارقاموپراساس)سیستمونواونفوسييمرکزياحصاييادارې
(تنهاټکلشویدی.794255)

 کونړ واليت څلور خواوی:
دكونړواليتشاملتهنورستانلويديځتهلغامن،سهيلتهييننگرهاراوختيځخواتهييچرتال،دير،مومنداوباجوړ

 .ضلعېپرتېدي

 يت قومونه :کونړ وال 
(قومونهميشتديچېعبارتديله)ساپي،ماموند،ساالرزي،مشواڼي،مومند،دېګان،15کونړواليتکېټول)

شينواري،سادات،الکوزي،ګوجر،پشهيي،کوهستاين،نورستاين،ګوارياوکوچيانو(څخه.

دمرکزي
احصاييادارې
ارقاموپراساس

 ,465707
دواکسينوادارېد
, رسوېپهاساس

794255

ټول وګړي
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 کونړ واليت اداري واحدونه:
6(يېامريتونهاو)7(يېرياستونه،)34شتونلريچې)دوهمیبودیجویواحدونه(46کونړواليتکېټول)

 (اداريواحدونودرلودونکيدی.۱۶(يېمديريتونهاوچياوسمحالدمرکزپهشمولد)
 شمیر.دوالیتدولسوالیواوکلیو

دولسوالیو 
 شمیر

دهرېولسوالۍنوم:
ولسوالیرسکاڼو
ولسوالیمروره
ولسوالیچپهدره
ولسوالینورګل

ولسوالیخاصکونړ
ولسوالیدانګام
ولسوالیوټپور
ولسوالیڅوکی
ولسوالیاسامر
ولسوالیناړی
ولسوالیدرهپیج
ولسوالیغازیاباد
 ولسوالینرنګ
ولسوالیشلنت
ولسوالیشیګل

 دکلیو
 شمیر 

شمیر:نیولورسهدکلیولیوپهپامکېدولسوا
۹۲ولسوالیرسکاڼو.قریه
۶۳ولسوالیمروره.قریه

۶۸ولسوالیچپهدره.قریه
۶۴ولسوالینورګل.قریه

۵۲ولسوالیخاصکونړ..قریه
۵۸ولسوالیدانګام.قریه
۹۷ولسوالیوټپور.قریه
۸۲ولسوالیڅوکی.قریه
۸۵ولسوالیاسامر.قریه
۶۶ولسوالیناړی.قریه
۱۵۴ولسوالیدرهپیج.قریه

۹۱ولسوالیغازیاباد.قریه
۹۱ولسوالینرنګ.قریه
۳۷ولسوالیشلنت.قریه
59ولسوالیشیګل.قریه

15 ۱۱۹۷ 
 

 

 تاریخي آثار
پهکونړوالیتکيمسکوکاټپهنامهتاریخياثارلري

 ودانۍ او د هغي ساختامين توکي
 اوتاريخي سيمي :دکونړونوواليت تاريخي ودانۍ 

پهکونړوالیتکيپهمختلفوځایونوکيتاریخيودايناوتاریخيسیميلريچيعبارتديله: .1
دهئیتلخوارسوياوتثبیتشویدهکالکيدبانستانشنايس1384چغانتپه:چغانتپهپه .2
کالکيدبانستانشنايسدهئیتلخوارسوي1384نورګلمزاردريغونډۍ:دنورګلمزاردريغونډۍپه .3

اوتثبیتشویده.
تیيشغر:دتیيشغرپهساحهکيپخوايندیوالونهلیدلشويووچيپهطولدڅوکلونوکيتخریب .4

شويدي
ساحهکيپخوايندیوالونهلیدلشويووچيپهطولدڅوکلونوکيتخریبشويديمروريغر:مروريغرپه .5
برنرنګقعال: .6
کوزنرنګقعال: .7
درسکاڼوقعال: .8
دڅوکۍولسوايلداندرلچکقعال: .9
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خاصکرنپخهقعال: .10
ماڼوګيولسوايلکيدشامولقعال: .11
خاصکرنولسوايلکيدکيلګرامقعال: .12
قعال:رسکاڼوولسوالۍکيدپشد .13
پهرسکاڼوولسوايلپشدکيدسیدمحبوبباچاقعال: .14
پهشیګلولسوايلکيدکنډروقعال: .15
پهوټهپورولسوايلکيکټارقعال: .16
پهوټهپورولسوايلکيدشامیرکوټقعال: .17
پهمرکزکيدچغانغونډۍقعال: .18
دکونړوالیتروباطونه: .19

 :عمومي نفوس/وګړي 
 :نفوسپههکلهمالوماتد

(تنه794255(اودواکسينوادارېدرسوېپهاساس)465706نفوسييمرکزياحصاييادارېارقاموپراساس)
اټکلشویدی.

(تنهدي:465707دوالیتټولوکړي:) •
(سلنهتشکیلوي.%31(تنهدي،چېدوالیتدټولووګړو)014607ښاريوکړي) •
(سلنهتشکیلوي.%96(تنهدي،چېدوالیتدټولووګړو)451099)کلیوالوګړي •
(سلنهتشکیلوي.0.43%(تنهدي،چېدوالیتدټولووکړو)2036کوچيوګړي) •

؛دشمېرپهتفکیکرسهښځودنرانواودنفوستناسب

146070, ښاريوګړی

,  کلیوايلوګړي
451099

2036, کوچيوګړي

وګړي/عمومي نفوس

ښاريوګړی

کلیوايلوګړي

کوچيوګړي
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 ؛ځواکشمېربنسټدکارجنسیتپرداودعمرپهتناسبدکارځواکشمېر

 

 خصويص تولید، متونه،صنعت، خدکرنه، ) بوختیا تناسب د بنسټ د وګړو پر سکټورد 
 ؛(دولت/عامه اداره ،سوداګري او سکټور

%۸۰دکرنېپهسکټورکېدبوختیاسلنهدجنسیتپهپامکېنیولورسهددېسکټورپربنسټعبارتدهله)نارینه
 دی(.پهکرنهاومالداریمرصوف%۹۰اوښځینه

هفابریکيديچي(مختلفالنوع371چيجمله)مډولرسهدنجاريفابریکيموجوديديپهکنړوالیتکيپهعا
 (کسانپکيپکاربوختدي.1462جمله)

نارینه ښځینه مجموعی
دوګړوتعداد 239320 226386 465706
دفیصديکچه 51 49% 100

0
100000
200000
300000
400000
500000

ي 
وګړ

د نفوس تناسب د نرانو او ښځو د شمېر په تفکیک رسه

(60+) (40-59) (25-29) (15-24) دواړهجنس
مجموعي
کچه

نارینه 6 28 30 48 128 240
ښځینه 4 28 32 48 129 240
دواړهجنس 10 55 62 96 257 280

0
50

100
150
200
250
300

ک
ځوا

ي 
کار

کار د عمر په تناسب د کار ځواک شمېر اود جنسیت پر بنسټ د
ځواک شمېر
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 .(کالهزیاتعمرلرونکي۶۵تر/۶۵-۱۴/۱۵-۰)بنسټپرډلودعمرددنفوسسلنه

 
 
 


102587

57651

57651

په لیک او لوست سنبال کاري ځواک

هلکان انجوين

0

500

1000

1500

داخيلموسسات خارجيموسسات مجموعي
ښځینه 104 300 404
نارینه 253 669 922
مجموعي 357 969 1326

104
300 404253

669
922

357

969
1326

کي
وون

ارک
و ک

سات
وس

ي م
رج

خا
 او 

يل
داخ

د 
د جنسیت په پام کي نیولورسه د خارجی موسساتو او داخيل 

موسساتو کارکونکي 
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 څپرکیم دوی
 د روغتیا سکټور - 1
 سکټور په هکله لنډ مالومات:د 

روغتیادټولوافغانانولپارهیوسرتاو
نوي هدفدیچېد مهاله اوږد
حکومتدجوړیدولهلومړیوورځو
تر او شویدی. مترکز پرې څخه
اوسهداسکټوردمیلیونونوډالروپه
راوړنې السته ښې رسه پانګونې

د ټولووګړولرلې افغانستان د ي.
معیاریروغتیایيخدمتونوته لپاره
الرسسیالاوسهمدحکومتد
مهموارمانونواواهدافوڅخهدي.

ددېبرخېدبشپړولولپارهغورهده
چېدولسوالیوپهپامکېلرلورسهپهوالیتکېدروغتیادسکټورپهحالتاوروغتیایيخدمتونووړاندېکولوتهد
الررسيسپهڅرنګوايلمترکزويش.دروغتیادسکټوردحالت،دبیړنیوروغتیایيخدمتونودوړاندېکولو،دمزمنوناروغیو
دمخنیوي،اوروغتیایيتجهیزاتوتهدالسريساودالندېیادشویونورومواردوپهاړهدقیقارقامبایدداړوندواداروپه

 سندکېشامليش.مرستهچمتواودوالیتیپروفایلپه


 روغتیايي خدمتونو ته الرسسی
 (تهدښځواونرانوالرسسی؛BHCبنسټیزوروغتیاييمرکزونو) •

 (شتونلري17(پهکنړوالیت)BHCsبنسټیزروغتیاييمرکزونه)

 دښځواونارینولپارهدبنسټیزوروغتیاييمرکزونوشمېر؛ •

 کلینیکونهشتونلريCHCs(9(شفاخايناو)5پهکنړوالیتکې)
 (مردانهمتخصصډاکټرانپهکنړوالیتکيلرو.12(زنانهمتخصصډاکټراناو)8دجنسیتپهپامکېنیولورسه)

 (شمېر.CHCدهراړخیزوروغتیاييمرکزونو) •

 ينشتونلري.(دا9(پهکنړوالیتکي)CHCsهراړخیزروغتیاييمرکزونه)

 مراسمودویښکیبرډدکیدنوابادکلن
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 دولتي او خصويص روغتونونه
 دروغتونونواوبسرتوشمېر)دښځولپارهدشتهبسرتوشمېر(؛ •

 بسرتوګنجایشلری150چه1والیتیروغتون
 بسرت40بسرتوګنجایشلریجمعا20چهد2ولسوالیروغتون

بسرته280بسرتهجوړیږیچهمجموعا90بسرتوګنجایشلریجمعا10اووررسهدهراړخیزروغتیامرکزونهچهد
 جوړیږی.

 ددولتيروغتونونوشمېر؛ •

 (دولتيروغتونونهشتونلري5پهکنړوالیتکې)

 دښځواونرانولپارهدخصويصروغتونونوشمېر؛ •

 (خصوصیروغتونونهشتونلري1پهکنړوالیتکېپه)

 دزېږنتونونوشمېر؛ •

 (زیږونونهتررسهشویديچيدوړوقابلوپهواسطهنظارتشويزیږونونه6630وپهواسطه)پهکنړوالیتکېدوړوقابل
 (کيشويدي2276پهکنړوالیتکېدزیږوننهمخکې)دحملپهوختکې(پالنېتهالسرسیشتهدديچی)

 پهیوهمیاشتکيتداويشويدي ناروغانپهخصويصروغتونونوکې265 •
 ناروغانتداويشويدي304169غتونونوکيپهکونړوالیتکيپهیوهمیاشتکياوپهدولتيرو •

 د دولتي او خصويص کلینیکونو  پرتله کول
 دي7پهخصويصکلینیکونوکېدډاکټرانوتعداد •
 دي172پهدولتيکلینیکونوکېدډاکټرانوتعداد •
 لپارهدخدمتونودارايېکیفیتښهدي.پهخصويصاودولتيکلینیکونوکېدښځواونرانو •

 شته درملتونونه
 ددرملتونو/فارمسیوشمېر. •

(دواخاينپه148پهکنړوالیتکېخصويصپانګونهکیږيچيدکنړدعرصيروغتونپهنومیادیږياوکلینیکاو)
 شخيصسکتورکيموجوديدي

 روغتیايي متخصصین او مسلکي کسان
 یولورسهدډاکټرانو،متخصصینو،نرسانواوقابلهګانوشمېر)نارینهاوښځینه(؛دجنسیتپهپامکېن •

 129چهجمله18اومتخصیصن97اومردانهداکرتان5،زنانهمتخصیصین9زنانهداکرتان
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 دمسلکيقابلوپهمرستهدزیږونونوشمېر؛ •

 هشویديچيدوړوقابلوپهواسطهنظارتشويزیږونونه(زیږونونهتررس6630پهکنړوالیتکېدوړوقابلوپهواسطه)

 ترزیږونمخکېروغتیاييخدمتونوتهالرسسی؛ •

 (کيشويدي2276پهکنړوالیتکېدزیږوننهمخکې)دحملپهوختکې(پالنېتهالسرسیشتهدديچی)
 دمیندودمړینېکچه؛ •

 (%تهرسیږي0.01پهکنړوالیتکيپهکالکېدمیندودمړینواندازه)

 دماشومانودمړینېکچه؛ •

 (%کسانوتهرسیږي1.9پهکنړوالبتکيدماشومانودمړینېکلنۍکچه)
 دخوارځواکۍ)سؤتغدي(کچه. •

 (%تهرسیږي12.5پهکنړوالیتکيدخوارځواکۍکچه)

 یجه او پانګونهد روغتیا په برخه کې بود
(افغايناو75629258.4کالکي)1396پهتیروڅلوروکلونوکيکومهبودیجهندهمنظورشويمګرپه  •

 (ډالرمنظورشويدي31000)
 دروغتیاپهبرخهکېدخصويصپانګونېکچه؛ •

(دواخاينپه148)پهکنړوالیتکېخصويصپانګونهکیږيچيدکنړدعرصيروغتونپهنومیادیږياوکلینیکاو
 شخيصسکتورکيموجوديدي

 دروغتیاپهبرخهکېدنادولتيمرستندویهموسسواوپرمختیاييرشیکانومرسته. •

پهکنړوالیتکيدروغتیاپهسکټورکېنادولتیمرستندویهموسسېاوپرمختیاييګډونوالبرخهلريچیعبارتدی
 هدف،یونسف،غیريدولتيموسساتکارکوي. ,PU-AMI,AHDS,WHO,DAOله:

 د پوهنې سکټور -2
دپوهنېسکټوردافعانستانددولتدمهموسکټورونواواصلیاهدافوڅخهدی.داسکټورپههیوادکېدکادرونود

باندېپهمستقیمښوونې،زدهکړېاوروزنېپهبرخهکېفعالیتکوياودهیوادپهاقتصادياوټولنیزهپرمختیااوودې
اوغیرمستقیمډولاغیزهلري.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وزارتاقتصاد

 دولتي او خصويص ښوونځي
کی) ولسوالیو ټولو په والیتاړونده دیجملېڅخه)۴۵۳دکونړ بابهښوونځيموجوددیچیله ملړين۲۵۸( )

خصويص(بابهیی۸(لیسهښوونځيشتونلريچیلهدیجملیڅخهیی)۸۶(منځنيښوونځي،)۱۰۹ښوونځي،)
 ید
 دراجسټرشویوخصويصښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېر؛ •
 (بابهییخصويصدي.۸) •
 دفعالهراجسټرشویوخصويصښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېر. •

 (بابهییخصويصدي.۸)
 

 دولتي او خصويص پوهنتونونه
 دولتيپوهنتونونوشمېر؛دراجسټرشویو •

افعان الدین جامل سید د کي والیت کونړ په
پوهنتونشتونلرياویودحسابداريانستیټیوټ

 دفعالهدولتيپوهنتونونوشمېر؛ •

افعان الدین جامل سید د کي والیت کونړ په
 پوهنتونشتونلرياویودحسابداريانستیټیوټ

 دراجسټرشویوخصويصپوهنتونونوشمېر؛ •

 پهکونړوالیتکيراجسټریودتنویرخصويصپوهنتوندياویواملدینهطبیانستیټیوټدي

 دفعالهراجسټرشویوخصويصپوهنتونونوشمېر. •

پهکونړوالیتکيفعالیودتنویرخصويصپوهنتوندياویواملدینهطبیانستیټیوټدي

 د زده کوونکو او ښوونکو تناسب او د لیک لوست کچه
 کلونوزیاتدی)ټولټال/ښځنیهاونارینه(؛۱۴دهغهکسانودلیکلوستکچهچېعمريېله •

(سلنهيينارینهاو42اولوستدسنبالوکسانولهجميلڅخهچي)کلونوڅخهپورتهپهلیک۱۴پهکنړوالیتکېد
 (سلنهپهلیکاولوستبوختدي51(سلنهييښځینهديچيپهمجموعيتوګه)9)
 کلونولږعمرلرونکوکسانوپهښوونځيکېدشاملیدلوکچه؛۱۵تر •

۳۸سلنهدهچی۸۵کلونوڅخهدکمعمرهماشومانولپارهپهمکتبکېدداخلیدلوپهکچه۱۵پهکنړوالیتکيد
سلنهیینجوينديپهزدهکړهبوختدي.

 يځونښقلعهوګټمربوطداستیدپوهنير



 

 وزارتاقتصاد 18

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن
 ښوونځي)لومړين،منځنياولېسه(کېدهلکانواونجونودسوبتیاتناسب؛په • 

 بیانشویديدکنړوالیتپهښونڅیو)لومړنيو،منځنيواولیسو(کېدزدهکونکو)دجنکیواوهلکانو(دشتوننسبتپهالنديجدولکېپهڅرګندډول
شامره

 

 :ربعی  د عمومی زده کړو د دورو په بنسټ  د زده کوونکو شمیرکال د دریمی  1396د کونړ والیت د پوهنی ریاست د 

 ملړنۍدوره 1

 
 ټول

 شپږمټولګی پنځمټولګی څلورمټولګی دریمټولګی دوهمټولګی ملړیټولګی

 ټول نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان

12247 8306 12857 8789 12532 8758 12571 8424 10992 7329 10383 6807 71582 48413 119995 

 منځنۍدوره 2

 
  نهمټولګی اتمټولګی اوومټولګی

 ټول نجونی هلکان       نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان

8443 3521 6057 2312 5328 1393       19828 7226 27054 

 دورهثانوی 3

 
  دولسمټولګی یوولسمټولګی لسمټولګی

 ټول نجونی هلکان       نجونی هلکان نجونی هلکان نجونی هلکان

4658 837 3508 642 3011 533       11177 2012 13189 

  ټول 4
 ټول نجونی هلکان

102587 57651 160238 



 

 وزارتاقتصاد 19

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 دښوونکوشمېردجنډرپهتفکیکرسه؛ •

 د تحصیلی دوری او جنسیت پر اساس د ښوونکو شمیر

 کتنې دښوونکوشمیردجنسیتپهتفکیک شامره

 ټول ښځینه نارینه
1 3803 242 4045   

 د تحصیيل دوری په اساس د ښوونکو شمیر
 څخهښکته12له پاس12 پاس14 لسانس ماسټر 2

 ټول
22 411 2578 1002 32 

4045 

دکونړپهوالیتکیدسیدجاملالدینافغاينپوهنتونپهنومیودولتيپوهنتونشتونلری •

 د سید جامل الدین افغاين پوهنتون اړونده د استادانو او محصلینو معلومايت لست

 د پوهنتون نوم
 محصلینوشمیرد داستادانوشمیر

نارین
 ه

ښځین
 ه

لسان
 س

ماس
 ټر

دوکت
 ور

ټ
ښځین نارینه ول

 ټول ه
د سیدجامل الدین افغاين 

296 81 0 27 54 0 81 پوهنتون
2 43 300

5 
 

 دتحصیيلکچې)لیسانس،ماسټرۍ،دوکټورا(پهپامکېنیولورسهدښوونکواوپوهنتونداستادانوشمېر.
 تنهماسټرانلرياودوکتورانلري۲۷پهکونړوالیتکيپهيوهنتونونوکي

 زیربنا او بودیجه
دهغوښونځیو)لومړنيو،منځنيواولېسو(شمېرچېودانۍلري؛ •

  



 

 وزارتاقتصاد 20

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 د عمومی زده کړو ودانیو لرونکو ښوونځیو شمیر
شامره

 
 کتنی لومړنیښوونځی ښوونځیمنځنی لیسهښوونځي ټولودانۍلرونکیښوونځي ولسوايل

  1 9 7 17 اسعداباد 1
  2 1 7 10 نرنګ 2
  2 7 4 13 څوکی 3
  0 6 3 9 نورګل 4
  2 3 7 12 خاصکونړ 5
  5 5 8 18 رسکانو 6
  3 3 4 10 مرهوره 7
  0 3 6 9 وټهپور 8
  3 6 4 13 درهپیچ 9

  1 4 3 8 چپهدره 10
  3 6 6 15 شیګل 11
  3 2 6 11 اسامر 12
  1 4 3 8 دانګام 13
  2 1 2 5 غازیاباد 14
  9 5 4 18 ناړی 15

  37 65 74 176 ټول

 ()لومړنيو،منځنيواولېسو(ښوونځیودانۍنهلري؛268پهکونړوالیتکي) •
بودیجهاودبودیجېلګښتپهدکنړوالیتلږترلږهدتیروپنځوکلونولپارهدپوهنېدسکټورکلنۍپرمختیايي •

 النديډولدي

 کال 1396د پوهنی سکتور د تیرو پنځه کلونو  بودجی جدول 

 کتنې باقیامنده مرصف تخصص شامره
1 429408020.8 417428136 11979885   
 دپوهنېپهبرخهکېدخصويصپانګونېکچه؛ •
 خصويصپانکونهکوي(خصويصمکتبونهلروچي8دپوهنيپهسکتورکي) •
 دپوهنېسکټورپهبرخهکېدنادولتيکوپراتیفيادارواوپرمختیاييرشیکانومرسته. •

دپوهنېپهبرخهکېنادولتيمرستندویهموسسېاوپرمختیاييپهالنديډولدي.دپوهنېپهسکتورکیاړونده
یونیسیف، له دي عبارت موسیسی عرفNRC،سویډن،WFPهمکاری ستاره ، ، اوAWPOD،سیار،ELA،ADTان

CREATIVE.څخهدي 



 

 وزارتاقتصاد 21

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 د دولتي او خصويص ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو پوهنیزو ادارو پرتله کول
 ددولتياوخصويصښوونځیو،پوهنتونونواونوروروزنیزویاپوهنیزوادارودزدهکوونکوشمېر؛ •

323481 اونوروروزنیزویاپوهنیزوادارودزدهکوونکوشمېرپهکونړوالیتکيدولتياوخصويصښوونځیو،پوهنتونونو
 ؛تنهدي

 ددولتياوخصويصښوونځیو،پوهنتونونواونوروروزنیزویاپوهنیزوادارودښوونېدکیفیتاواغیزمنتوبکچه. •

پوهنیزوادار ودښوونېدکیفیتاوپهکونړوالیتکيددولتياوخصويصښوونځیو،پوهنتونونواونوروروزنیزویا
اغیزمنتوبکچهنسبتاښهده.

 د زیربنا او طبیعي رسچینو سکټورونه - 3
ایستلواودانرژۍد دیوهیوادداقتصادودهداقتصاديبنسټونولکهمخابرايتاومواصاليت،صنعتی،دکانونودرا

بنسټونهدبدندوینېدشیریانپهشاندیوېټولنېدژوندپرمختیارسهمستقیمتړاولري.دلیږدرالیږددسکټور
په لکهڅنګهچېویلشوی،"چیرېچېتلینشیهغهستاسوندی". دکچېپهلوړولوکېارزښتناکنقشلري.
ځانګړېتوګهزموږپههیوادکېدکرنیزوتوکودلیږدګټهاوزیانپهمستقیمډولدلیږدرالیږدحالتدڅرنکوالېرسه

تړاولري.
دانرژۍصنعتونهاودکانونوراایستلدبنسټونوسکټوریوهمهمهبرخهدهچېددویڅخهګټهاخیستنهاړینهده.د
انرژينهپرتهصنعتيکیدلناشويندياوپرتهلهدېدخاموتوکوپهکاراچولنيشکیدایاوپهپایلهکېدصنعني

.نوویلیشوچېزیربنادیوېټولنېدهوسا،رسلوړياوپهځانبسیاژوندبنسټکیدوپرتهپهځانبسیاکیدلنهکیږي
جوړوي.

 سړکونو ته الرسسی
کيلومټروپهاوږدوايلسړکونهښاروايل۲۷دننهد دکیلومرتوپهحسابدښارياوکلیوالودسړکونومجموعهدښار •

(کیلومرتهرسکونه۳۹۶دفوایدعامیریاستپوریمربوطدیجمله)ریاستمربوطشتونلرياوهغهسړکونهچی
 (کیلومرتهجغلیاوباقیییقیرشویدی۵۵لروچیلهدغهجملیڅخه)

دکیلومرتوپهحسابټولپاخهشوياوپهجغلجوړشويسړکونه:دښاروالۍدمعلوماتوپربنسټ،دښاردننهد •
کيلومټرهيیاسفالټشویده.دفوایدعامیریاست۱۲يچیيواځیکيلومټروپهاوږدوايلسړکونهشتونلر۲۷

(کیلومرتهجغلیاوباقیییقیر۵۵(کیلومرتهرسکونولروچیلهدغهجملیڅخه)۳۹۶پوریمربوطدیجمله)
 شویدی.

 د والیت هوایي ډګرونه او ټرانسپورټي سیسټم
 پهکونړوالیتکيهواييډګرونهشتوننلري؛ •



 

 وزارتاقتصاد 22

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

یتکيهواييډګرونهشتوننلريمګرځمکنيټرانسپورټتهالسريسدټرانسپورټداتحادیياودپهکونړوال •
رشکتونولهطریقهتررسهکیږيچيهډيهمدهغويپهالسکيديمګردکرایهالیحهدټرانسپورټدامریت

 حهترتیبکیږي.دپشنهاداودوالیتمقامدحکمپهاساسدتغینشويکمیټيلخوادکرایاالی


 د والیت برېښنا
دکنړواليتدبریښنارياستدمعلوماتو
پربنسټ،داسدآبادداوسیدونکويواځی

ته۲۲% بریښنا( بریښنا)دولتي ښاري
د دښاروالی اسدآباد د لري؛ الرسسی

وګړيدشخصی%۱۱معلوماتوپربنسټ
جرناټورونو د۱۷%، انرژۍ ملريزی د

وګړي%۵۰سيسټمونوڅخهګټهاخيلاو
هیڅډولبریښنائيزیانرژۍتهالرسسی
نلري.پدیښارکیدبریښناشتونته
کنړ د  ولی محسوسیږي. اړتيا ډیره
محرتماوسیدونکیپهکلیصورتدبرق
په رصفدکنړ  انرژیڅخهمحرومدی.

نفرتهرسیږیپهنوبتواردبرقانرژی۸۸۹تاویوکمتعدادعامهوګړیچیمجموعآمرکزکییوڅهتعداددولتیادارا
 څخهاستفادهکوی.

 د څښلو پاکو اوبو ته الرسسی 
اوسيدونکي%۲۳دکنړواليتدکليودبيارغونیاوپراختيارياستدمعلوماتوپربنسټ،داسدآباددښاريواځی •

ژوروڅاګانولهالریچیډیریشمیرییدملیپیوستوندپروګراملهالریجوړیدڅښاکپاکواوبوتهدنلونواو
شویالرسسیلري.نورپاتیشمیروګړيدسيندونو،کوچنيونهرونو،ويالولهاوبوڅخهاوهمدارنګهدرسخالصه

 ګټهاخيل.کیندلشويوڅاګانولهاوبوڅخهچیپهرشيکهدڅوکورونولخواکیندلشویاوکارولکیږي،

 په والیت کې مالومايت ټکنالوژي
مخابراتیخدمتونواومالومايتتکنالوژۍتهالسريساوسمهالڅلورمخابرايتکمپنۍداسدآبادداوسیدونکو •

امټي لپارهدګرځندهټيليفونونو)موبايل(چوپړتياویوړاندیکوي.دغهکمپنۍعبارتديله:افغانبيسيم،
 روشن،،اتصاالتو،سالماوافغانټیلیکامڅخه.(،MTNان)

 پهحالکيدوړیودايندجوانسیدمرکزس
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 صنعتي فابریکې
دتولیديصنعتيفابریکوشمیراودفعالیتډولدکنړونووالیتاړوندهدمرهوریولسوالۍپهمربوطاتوکی •

 کوی.دصنعتیمرنال)مرمرډبری(دپروسسلپارهیوهفابریکهشتونلریچهدفعاللپارهکومتولیداوفعالیتنه
 پدیوالیتکیدخاموصنعتیمرنالونولپارهکومپارکوجودنلری •
 ده.%64پهزیربناييسکټورکېدوګړودبوختیاکچه •

 د کانونو په برخه کې عایدات او بوختیا
افغانی241350مالیکالکیمبلغ1391دوالیتپهسطحهپهقانونیډولداستخراجشووکانونوڅخهپه •

افغانۍعواید522343مالیکالکیمبلغ1393افغانۍعواید،881548مالیکالکیمبلغ1392عواید،
1396افغانۍاوبه729069مالیکالکیمبلغ1395افغانیعواید.268086مالیکالکیمبلغ1394.

 افغانیعوایدترالسهشوی.136568مالیکالکیمبلغ
نفرپه166دقراردادیاشخاصواورشکتونولهلوریدورکړلشووراپورنیلهمخیتراوسهدکانونوپهبرخهکی •

 دندهګامرلشوی.
خامصنعتیمرنالونه دهیوادڅخهدباندېاویانورووالیتونوتهغورهتولیديصادراتفعاللپارهپهعمدهډول •

 خارجیهیوادونواویاهمنورووالیاتوتهنهصادریږی.
هیوادڅخهدباندېاویانورووالیتونوڅخهغورهتولیديوارداتدخارجیهیوادونواودنورووالیاتوڅخهدکنړونود •

 والیتتهدخاموصنعتیمرنالونووارداتصورتنهنیسی.
ددیاداریلهلوریدوالیتپهسطحهپهیوشمیرنقاطوکینفرایتوډبرو،مرمرواودساختامنیموادودکانونو •

ویتررسهشویچهدکاننوعهاومساحتییپهالندیجدولکیښودلشوی.رس
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 مساحت د معدن نوع موقیعت د معدن موقعیت د رشکت/شخص نوم شامره

قریهولسوالی 

کلنیاستخراجیپهکنړوالیتکیهغهکانونهچېراایستلشویديیعنيپهقانونیډولاستخراجشووکانونو •
حجمپهالندیجدولکیښودلشوی.

  

3500m2سنګتعمیراتیمناګیوټهپورامینکاپیسا1
585m2جغلدریاییخوړډنډونهمرکزافغانثابت2
400m2سنګتعمیراتیډبونهمرهورهنورستانیشیخ3

415m2سنګتعمیراتیزیارتونهرسکاڼوالیاسافغان4
401m2سنګتعمیراتیډبونهمرهورهالیاسافغان5
350m2سنګتعمیراتیدروازګۍمرکزڅاګیافغانمومند6
500m2سنګتعمیراتیډنډونهمرکزمحکمخان7
4200m2جغلدریایینوابادمرکزمحمدرسولحاجی8
1300m2جغلدریایینوابادمرکزګلعظم 9
 1000m2جغلدریاییمناګیوټهپورغالمنور 10
2340m2سنګتعمیراتیاولۍخاصکرنفیضیمرسور11
250m2سنګتعمیراتیګټوقلعهڅوکی رسحدافغان 12
540m2دریاییجغلډنډونهمرکز شیخنورستانی 13
900m2سنګتعمیراتیرسکاڼورسکاڼوحاجیمحمدرسول14
904m2جغلدریاییچګلیمرکزهمتخیل15
2800m2جغلدریایینوابادمرکزګلعظم16

4200m2جغلدریایینوابادمرکزمحمدرسول17
3168m2ریګدریاییډنډونهمرکزمحمدرسول18
2380m2ریګدریاییچګلیمرکزهمتخیل19
1700m2سنګتعمیراتیسهتړهمرکزعامر20
2000m2ریګدریاییدنډونهمرکزعامر21
1800m2جغلدریاییبرڅاګیمرکزعامر 22

 7150m2نفرایتادروتنګیخاصکرنزرینزاده 23
9500m2نفرایتلنډواوبوخورخاصکرننادرشهاب24
5245m2نفرایتسپینکۍکرنخاص ستالینګولد 25
8160m2نفرایتادروتنګیخاصکرن اعظمیرشکت 26

9400m2نفرایتسپینکیخاصکرن مشرتکهسپینغر 27
 5969m2مرمرمزاردرهنورګل سنګمرمرارین 28
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شامره
 

 د رشکت/شخص نوم 
د  د معدن موقعیت

معدن 
نوعه

ت  
ظرفی

استخرا
ساالنهج 

 

 قریه ولسوالی
 22000m3سنګتعمیراتیاولۍخاصکرنفیضیمرسور1
5000m3سنګتعمیراتیګټوقلعهڅوکیرسحدافغان2
15000m3سنګتعمیراتیمناګیوټهپورامینکاپیسا3

3000m3جغلدریایینوابادمرکزمحمدرسول4
1000m3سنګتعیمراتیډنډونهمرکزمحکمخان5
350m3جغلدریاییډنډونهمرکزافغانثابت6
700m3سنګتعمیراتیدروازګۍمرکزافغانمومند7
1247m3سنګتعیراتیزیارتونهرسکانوالیاسافغان8
1007m3سنګتعیمراتیډبونهمرهورهالیاسافغان9
800m3جغلدریاییمناګیوټهپورغالمنور10
200m3سنګتعمیراتیډبونهمرهورهشیخنورستانی11
1000m3جغلدریایینوابادمرکزګلعظم12

دتولیدي/صنعتيفابریکودکلنیوصادراتوارزښتڅرنګهچهپدیوالیتکیدخاموصنعتیمرنالونوفابریکای •
 کومفعالیتاوتولیدنلریپههمدیاساسییدصادراتوارزشپهموردکیمالوماتنشته.

 

 کلنی بودیجه او پانګونه
پنځوکلونولپارهدبنسټونودسکټورټولټالکلنۍپرمختیاييبودیجهپهتیروپنځوکلونوپهطرڅکیدیدلږترلږهتیرو

 افغانۍانکشافیبودجهځانګړیشویوه.9193012اداریتهپهمجموعهډولمبلغ
لونوپهطرڅکیدیدلږترلږهتیروپنځوکلونودبنسټونودسکټوردکلنۍپرمختیاييبودیجېلګښتپهتیروپنځوک

افغانۍانکشافیبودجهځانګړیشویوهچهیادهبودجهپهمکملډول9193012اداریتهپهمجموعیډولمبلغ
 ددیریاستداداریتعمیرپهجوړولوکیپهمرصفرسیدلیده.

کارمنداندمعادنونودرسويپهحالاستیدمعادنر دساالرکانالتیوالونړدکون
 کي
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 ریندیشویدبنسټونوپهسکټورکېدخصوصیپانګونېکچهتردیدمهپهزیربناسکتورخصوصیرسمایهګذا
دبنسټونوپهسکټورکېنادولتيمرستندویهموسسېاوپرمختیاييګډونوالداسیکومهغیردولتیموسیساتنشته

چیدزیربناسکتوررسهییهمکاریکړیوی

 د کرنې سکټور -4
موادوڅخهدګټېاخیستنېدکرهنېاوکلیوايلپرمختیاسکټوردیومهمسکټورپهحیثدکرنېدصنعتونولپارهدخامو

اوچمتوکولوپهښهوايلکېمهماوبنسټیزنقشلوبوياوپهدېسکټورکېدحکومتسرتاتیژیکهدفدادیچې
اوسنۍدودیزکرنیزسیسټم،پهتجارتیکرنهباندېبدلکړي.ځکهچېداکاربهدمعيشتلپارهدخصوصیسکټور

پانګېجذبکړي.
دخلکوداقتصادیاوټولنیزژوندمهمهبرخهجوړوياودچلونکيځواکاومرشتابهپهحیثدداسکټوردافغانستان

رسچینهدهدېلویڅرخپهتاوولوکېمهماوبنسټيزنقشلوبوي.دکرنېاوکلیوايلپرمختیاسکټوردکارموندنېښه
کلیوايلپرمختیادکچېپهلوړولوکېڅوخلکپهکېبوختدي.داسکټوردژوندانهاودچېدهیوادترټولوډیر

 اړخیزهارزښتلرياودټولوکرنیزوتولیداتوڅخهمخکېدخلکولپارهدخوړواصلیرسچینهده

 ځمکه او اوبه لګونه
 داوبولګولوکانالونوشمېراوظرفیت؛

 (ویايلدي96)تقریبآشمیردوالیتپهسطحهویالولپارهدلویواوبولګولوپهکنړوالیتکيدد
 دکرنیزواوبودرسچینوشمېراوظرفیت؛

زیرميداوبوظرفیت(داوبوزیرميجوړيشويديچيدهري40دباريناوبودذخیرهکولولپاره)کیپهکنړوالیت
بدي(مرتمکع500)

 ؛(اوظرفیتدهکتارپربنسټ،للمېخړوبېکرنیزېځمکې)خړوبې
(هکټاره۶۳۰۰(هکټارهابیاو)۲۲۷۱۵(هکټارهدهچيلهدیجملیڅخه)۲۹۰۱۵اوبهخوړاوللمې)دکرنېوړځمکې

ظرفیتنسبتاښهدیخودنفوسپهتناسباودنوموړیځمکیتوکولپارهارزښتلريللمیدهدکرنېاومالدارېد
 دی.35550رسهکمهده.اودڅارویوتعداد

 

,  ايبځمکهپههکټار
22715

,  للميڅمکهپههکټار
6300

نور
 ,6300
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 ظرفیت.بندونوشمېراودداوبو
 داوبوراګرځونکيبندشتونلري.پهکنړوالیتکېیو

 کرنیز محصوالت
 دکرنیزواومالداريمحصوالتوارزښت؛

کرنهاومالداریدماديتوليداسايسبرخهدهچيدنړيدډيروهيوادونوپهتريهبيادبريتهپايتاوپرمختياييهيوادونو
پرمختياييپهټولنيزمجموعيتوليدکي فعالهونډهلريهمدارنګهدنفتلرونکيهيوادونوڅخهپرتهدنړيدټولو

هيوادونودبرشيقويزياترهبرخهدکرينپهسکتورکيمرصوفدهچيپهديتوګهدديهيوادونودصادراتواوميل
خپهاوږدوکيعمدهروللوبويلعايدعمدهبرخهکرنيزاومالداریمحصوالتتشکیلويکريناومالداریدبرشيتاري

ديدکريناومالداریاهميتپهټولنيزمجموعيتوليدکياوهمدټولنياوداقتصاددپرمختګرسهمخپهزياتيدو
ديهغهوختچيصنعتاوداقتصادنوروسکتورونوډيرپرمختګنهووکړينودبرشټولتوليديفعاليتونهيوازيد

پورياړهلرلهخودصنعتاوداقتصاددنوروسکتورونودانکشافرسبياهمکرينخپلنقشفعالکريناومالداری
ساتيلځکهچيکريناومالداریمحصوالتچېدزیاتووټامینونو،پروتینو،شهماوکاربوهایدریتونودرلودونکیدید

دارنګهداقتصاددانکشافپهاولهمرحلهکيکرنهدمتوکيبرابرويهمارهغذاييتوکياودصنعتلپارهخاانسانانولپ
چېدافغانستانپهنوروسکتورونودانکشافلپارهرسمايهاودځينوصنعتيجنسونودخرڅالولپارهمارکيټبرابرهوي

کرنیز(كاليك۱۳۰۴زياتوګړيپهكليوايلسيمويكژوندكويپه)%۸۰بنسټيزهتوګهيوکرنیزهيوادديچېتر
(%۴۶(کرنیزهځمکهدكښتوړچې)%۱۲(اټكلشويدیدافغانستان)۴۸.۵%)D.G.Pهیوادارزښتدټول

(غرييکرنېزيبرخيجوړويكرهڼهدافغانستاندميل%۳۹(ځنګلونهاوپايت)%۳اوورشوګايندی،)دايمڅړځايونه
(برخهيېبوختهساتيل%۷۵-۸۱(اوټولنفوس)%۶۱يابرشينريو)واكاقتصادلويهاوډيرهمهمهبرخهدهچېدكارځ

(فیصدهخلک۹۶(فیصدههمواریسیمیلری)۱۲(فیصدهځمکهغرنییانیمهغرنیده)۸۶دهکونړوالیت)
ده،لهدیجملېهکتاره29015)((فیصدهپهښارونوکېاوسیږیټولهزراعتيځمکه۴یېپهکلیوالیسیمواو)

 22715)(څخه ايباو (6300)هکتاره  چېطبیعیځنګلونه  للميده )(316259) هکتاره او  کیږی هکتاره
دجغرافیاییجوړښتددیوالیت(هکتارهپرسلنياوژمنيڅړځایونهتشکیلویکريناومالداریمحصوالت116808

الیتدهغهوالیتونولهجملیڅخهدیچېمختلفاقلیمونه)یخکونړو  لهاملهیوخاصاقتصاديارزښتلري.
تولیدشیکرنیزتولیدات،ګرماومعتدله(لریدااقلیمونهددیسببشویچېددیوالیتزیاترهمیوهجات

،لوبیاداسینوریېدهمغز،مالټه،لیمو،زردالو،هندواڼذاییارزښتلهپلوهباکیفیتهدیچېچهاریېغ
یادونیوړدی.

پهدیوالیتکېپهپراخهپیامنهدمالداریروزنهدواملریچېتقریباًهرکورنیحیواناتلریاودمحصوالتو
انانودمحصوالتوڅخهيېپهکورکېاستفادهکویارزښتیېپدیکېدیچېټولیغریبیکورنیدحیو

خریداریتواننلریخپلهغوایاوزهلریاودمحصوالتوڅخهکورکېاستفادهکویچېپکېمصونیت
 غذاییښهروللری.
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 محصوالتو ارزښت؛ وبنسټیز  کلیوايلد کرنیزو او 
دکونړوالیتزیاترهولسوالییاکلیځانتهخپلتولیداتیامحصوالتلریچېپههغهسیمیشهرتپیداکړی

هپهتوګهددانګامچهارمغزاوداسینورډیرمثالونهشتهدیپهعمومیتوګهددیوالیتپدیدبیلګی
ونهاوحیوانیتولیداتموجوددیچېدسیمیخلکتریخپلهغنم،جواردمیوهدارهباغټولوکلیوکې

روزمرهخوراکیاستفادهکویکهپهکلیوالیسطحهدمحصوالتودارزشافزاییځنجیرهباندیپانګونهوشی
 بهخلکوتهکارپیداشی.خوابهدمحصوالتوارزښتلوړاودبلیخوادیو

 بنسټیزکرنیزصادرايتمحصوالت؛
ډولوونهييعبارتديله)چهارمغز،مالټه،لوبیا،نارنج،نباتاتطبی،)صادرايت(دغورهکرنیزومحصوالتولپارهلیږلو

 حیوانات(
 بنسټیزکرنیزواردايتمحصوالت؛

 ډولوونهييعبارتديله)میوهجات،غلهجات،سبزیجات(دغورهواردايتکرنیزومحصوالتو
 دکرنېپهبرخهکېدکاربوختیاسلنه؛

%۸۰دکرنېپهسکټورکېدبوختیاسلنهدجنسیتپهپامکېنیولورسهددېسکټورپربنسټعبارتدهله)نارینه
 یمرصوفدی(پهکرنهاومالدار%۹۰اوښځینه

 دسړوخونوشمېر؛
 تراوسهپهکنړوالیتکيسړيخويننديجوړيشوي

 دکرنیزواومالداريفارمونوشمېراوظرفیت.
غیرموثرنهالوالیتکېنشتهرصفیوتحقیقايتفارمموجوددیاویوفارمدموثراودیپهحیوانیاوکرنیزفارمونه

ديشاينلپارهموجود

شوينندارتونړلخواجواستیددزراعتر1 لخوانهالشايناستیکيدزراعترتیوالړپهپهکون  
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 کرنهکار او 
 دي.ېکرنېپهبرخهکېپهکاربوختښځيد2600پهکونړوالیتکي

 عایدات او پانګونه
 دپراختیاپهبرخهکېپهتېروپینځوکلونوکېدکلنیبودیجېټولټال؛سکټوردکرنې

پهحدودوکيپهمرصف(میلیونو600نوپهجریانکيد)دکرنېدسکټورټولهکلنېپرمختیايیبودیجهدپینځوکلو
 رسیديلده
 )پهتېروپینځوکلونوکې(؛دپراختیاپهبرخهکېدتېرېلګولشوېکلنیبودیجېمبلغسکټوردکرنې

میلونهپهحدودوکي596دکرنېدسکټوردټولېکلنېپرمختیايیبودیجېدلګښتکچهپینځوکلونوپهجریانکي
 پهمرصفرسیديلده

 دمخکینیوعایداتوټولټال)پهتېروپینځوکلونوکې(؛سکټوردکرنې
 افغانیدي۷۵۰۰۰۰چېدحداقلدپینځوکلونوپهجریانکيدکرنېدسکټورټولکلنېعواید

 دپانګونېمبلغ؛سکټورپهبرخهکېدخصويصسکټوردکرنې
:دنهالونودتولیداتحادی،دتخمونودتولیداتحادیی،دکرنېپهسکټورکېدخصوصیپانګونېکچهتررسهکیږيلکه

 رسمایهګذاریشویدهسولرسیستمچرګانوفارمونهاواتحادیی،دشاتودمچیو،ادد
 .ادارواوپرمختیاييرشیکانومرستهپهبرخهکېدنادولتيکوپراتیفيسکټوردکرنې

مختیاييګډونوالونومونه:دکرنېپهسکټورکېدناحکومتيمرستندویهموسسواوپر
OFWMP.دابیاريپهبرخهکيکارکويدکانالونوترمیماوپهاسايسډولجوړول:
HADAFدترویجپهبارهکیعامهپوهاویکوی:

MADERAمالدارياوباغداريپهبرخهکيکارکوی:
UN-FAO.عاجيلمرستيکوي:

NHLP:مالدارياوباغداريپهبرخهکیکارکوی
CARD-Fمرغداريپهبرخهکیکارکوی:
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن



 د اقتصاد سکټور او خصويص سکټور پرمختیا -5
خصوصیسکټورپیاوړتیاددولتدلویواومهمواهدافوڅخهديچېلهیوېخوادنوروسکټورونوداقتصادیودهاود

او پرمختیا دخصوصیسکټور ولري. اغیزه مستقیمه سکټورونو نورو کوالیيشپه بلېخوا له اغیزالندېراځياو
ظامدپایښتالملګرځي.ددېبرخېداقتصادیودهبهدعامهخوښۍاوسوکالۍکچهلوړهکړياوددیموکراتیکن

اودخدمتونوووړاندېکولوتهدالرسيسپربنسټبشپړولولپارهدابهرتهدهچېپهوالیتکېدولسوالیوپهپامکېنیولو
داقتصادحالتاودخصوصیسکټورودهپهدېبرخهکېتحلیليش

  

 دکونسرترسبندتیوالړدکون کيلپلريډیولسوايلدلیګشتیوالونوړدکون

 ونوالګډورکشاپزیشويروزنریداPDPد
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 وضعیتد بې وزلۍ 
 (%تهرسیديلده70-65)کنړوالیتکېدنیستۍکچه په

 پهکنړوالیتکيداوسیدنېدسیمې)ښاريیاکلیوالې(پهپامکېنیولورسه:
(کیږي451099(تنهچيمجموعهيي)231848:)(نارینه219251،ښځینه:)کلیوال
(کیږي14607(تنهچيمجموعهيي)7472:)(نارینه7135ښاري:ښځینه:)
 (کیږي465706(تنهچيمجموعهيي)239320:)(نارینه226386کلیوالاوښاري:ښځینه:)

%تهرسیږي50پهکنړوالیتکېدکاردځواکسلنه

 کاري فرصتونه
 دجنسیتپهپامکېنیولورسهدکاريځواکدګډونکچه

 په عمرونوکې دوګړو کچه  کار اوسیدنې د سیمې)ښاري یا کلیوالې( په پام کې نیولورسه د د
دواړهجنسښځینهنارینه عمر

(0-14) 128129257
(15-24) 484896
(25-29) 303262
(40-59) 282855

(60+) 6410
 240240480

 دکنړوالیتدجنسیتپهپامکېنیولورسهدوزګارتیادټولونهلوړهکچهلري
پهکنړوالیتکېداقتصاد)تولیداوسوداګرۍ( .%تهرسیديلدي60دکنړوالیتپهلیکاولوستسنبالکاريځواک

 نشتحسابدهپهسکټورکېدبوختیاونډهډیرهدهخودتولیدکچهييپديوالیتکيبیخيکمهاوپه

 د خصويص سکټور پانګونه
میلونوي:پهکنړوالیتکيدتعلیمپهبرخهکيدتنویرپوهنتون5پهکنړوالیتکېدخصويصپانګونېکچهشاید

اوشپږښوونځيديدبانکونوپهبرخهکيباخرتبانکعزیزيبانکنويکابلبانکاوکوپراتفيبانکموجوددياو
پديوالیتضیتشخیصهکلینیکونهموجوددياوهمدارنګهعپهبرخهکيدکنړعرصيروغتوناوبهمدارنګهدصحت

هجوازونهورکړلشويديچيدهغي(مختلفالنوع178هتراوسهپوري)وامریتلخوانکيدسوداګرياوصنابع
نفراديتجدیدا38نفراديجدیداوا45تجدیدجوازونهتجاريترشکتونه61نهتجدیدالتاسیسرشکتو34جميلنه

 پهکنړوالیتکېدخدمتونواوتولیداتوارزښتدبرقدنهدرلودلولهوجيننیمګړتیاويلري .شویديزونهتوزیعجوا
پهکنړوالیتکېدهغورتنهنیيسامنیتيوضعهلهکبلهموصاليتالريبنديشويځکهصادراتاووارداتصو

عوایددګمرکدپینځهکلونوپهجریانکيعوایدوکچهچېپه مالیايتاوغیرمالیايتعوایدوکېشاملديچي
 (افغاينديبغیردخصويصسکتورنهاوبانکتهتحویلشويدي141205475)

پاخهپهکنړوالیتکيفغآلدتجارتاواليسصنایعاونجاريبنديدياوکهصنعتکارانوتهاجازهورکړليشترڅو
 لرګینموادددديوالیتتهانتقالکړينوپهنتجهکيبهييتولیداتپهمیلونونوافغاينيش



 

 وزارتاقتصاد 32

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

هفابریکيديچي(مختلفالنوع371وديديچيجمله)پهکنړوالیتکيپهغامډولرسهدنجاريفابریکيموج
(دیخ7(خیاطان)126ابریکي)(دنجاريف208(کسانپکيپکاربوختديچيدديجميلڅخه)1462جمله)

نټونهیوهد(دايندکرشپال2فابریکه)اربلیوهفابریکهدشیرینيیو(داينم5فابریکيیوهدانهدګوړيفابریکه)
(4دپالستبکپریسکولیوهدبرقيساماناالتوپریسکوليوهدبرقيساماناالتوتولیدول)ښختوبټيیوهکارخانه

مايلکالپوريښهودهکړیوهاو1395تترچيدنجاريفابریکوصنع داينفلزکاری13بکسونوجوړولغټداين
اتددولتلخوابندشوداوسینډیریدلنوکلهچيدنجاريتولیددتولیداتودخرڅالولپارهمراجعورځتربيلبهيي

تکيبوختوووررسههغهکاریګرانچيپديصنعيلکلدسقوطپهحالتکيديچدپارهدنجاريصنعتبامهال
اوهمدارنګهپهمروريولسوايلکيدسنګمرمرفابریکهچيتقریبآد دبداقتصاديحالترسهالسپهګریواندي

دونیملکهډالرورسمایهګذاريوربانديکړيچيددولتلخوانهقراردادونهبندشویديدغهفابریکههمسقوطحالت
 .روانهدهته

تجارتوجوددکنړونووالیتګمرک،دبندر .پهکنړوالیتکيدوهبانکدولتياودوهخصويصبانکونهشتونلري
 وبریکوټدياواوسدامنیتيوضعيلهکبلهبندديامادتجارتالريعبارتديلهنواپاس،غاښیدانګ .لری

 خصويص سکټور بودیجه د اقتصادي وده او
 ؛هکلنۍپرمختیاييبودیجټولټالودېدسکټورخصويصاويداقتصادکې،کلونونځویتیروپپهلږترلږه

 په افغاين 1396 تر کال 1392د کنړ والیت توحیدی انکشافی بودیجه کال 
 مالحضات باقیامنده مرصف تخصیص کال شامره

1 139216484469415168664913158045
2 139350424935417152898709646
3 139470414202684970711917131
4 13951459597601397784636181297
5 139614491415913305237511861784

57655775053472984741827903 جمله
 ودې کلنۍ پرمختیايي بودیجې ټولټال لګښت؛لږترلږه په تیرو پینځو کلونو کې، د اقتصادي او خصويص سکټور د 

1 13922438965
نشته1393 2
نشته1394 3
4 139554753264
5 13961207060

80349289 مجموعه
 

 پهتیروپینځوکلونوکې،دخصويصسکټورټولټالعواید؛ •
 خصوصیپانګونهونډهلريدخصوصیسکټورپهودهکېدکنړوالیتداقتصادپهسکټوراو •
والیتکيد • کنړ سکټوراواقتصادپه موسسېاودپه دولتيمرستندویه نا ودېکې خصوصیسکټورپه

.پرمختیاييګډونوالدرضورتپهاندازهوجودلري



 

 وزارتاقتصاد 33

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

درېیم څپرکی   
 پروژه های انکشافی والیت کرن به تفکیک سکتور بودجه انکشافی ومصارف

 معارف:
معارفدرراستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساساتوزارت

دینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاتباع
مکاتبتخنیکی،10داراملعلمین،9بتعلیامتعمومی،مکات446کشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد

مدارسدینی،فعالیتدارند.45
آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول62,950ذکورو113,478شاگردکهازآنجمله176,428مجموعابهتعداد

بیانمیکند.معلوماتمخترصدرموردوضعیتمعارفدروالیتکرنراجدولذیلفراگیریدانشهستند.
 معارف

کتگوری
مکاتبعمومی 

داراملعلمین 
 

س
مدار

مکاتب 
خصوصی

انستیتوتها 
مکاتبتخنیکی 

 نداگرشادداتع 

 مجموع اناث ذکور

تعداد
 446
 

9 45
   10
 113,478

 62,950
 176,428

 

 
دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم

سمیکهقکرنوتربیهگردیدهواطفالخودرابرایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.تعدادشاگرداندرمکاتبوالیت
 .نمیکنددرفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرابیا

 :معارف بودجه
وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیده 

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ
برایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.جزئیاتبودجهدروزارتمعارفومصارفعادی

معارفوالیتکرندرشکلذیلانعکاسدادهشده.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

  
تعدادپروژههایانکشافیکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفدرسالجاریدرحالتطبیقمیباشدقرارذیل

 میباشد.
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه ژهپرو
%40,000,00012 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی

%29,425,05484 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه
%474,0660 مديريت و ارتقای ظرفيت

2,846,541 تعليامت اسالمی
7,170,978 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی

%77,085,51145 شامل وغربوالیت رسحدی  11پروژه های انکشافی 
%44,80094 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی

12,293,223 وجوه غیر مرشوط والیات
%6,435,85777 ;اناث در روستا هاnbspاستخدام معلیمین &

EQUIP 7640%تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 
%5,709,3810 شهر بزرگاعامر مکاتب برای تیز هوشان در هفت 

%181,486,17543 مجموع


 زراعت

والیتکرنیکوالیتکوهستانیاستوبرایزراعتزمینهایبسیاراندکداردوکوهایآندارایجنگالتبیمانند
چهارتراشدرسطحکشوراست،برعالوهآنجنگالتزیتون،بلوطودیگرچوبهایسوخترانیزدارد،درپهلویآن

واملوکسیاهپوشیدهشدهاستکهحاصالتچهارمغزنی،کوهایکرنبادرختهایمیوهدارثلگورگوری،تیتاقی،شی
میوهآندرسالیکبارمیباشد.درزمینهایهموارکرنجواری،گندم،جو،وشالیکاشتهمیشودکهرضورتمردمکرن

راپورهکردهمنیتواندوبسیاریمردمآنمرصوفمالداریوتجارتاند.
 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

621,867 440,381 
246,430 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

621,867 
181,486 78,402 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 بودجه زراعت:
بهمراتببیشرتازبودجه1397دیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتکرندرسالمالیقسمیکهدرشکل 

عادیاینادارهمیباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیتبودهومیتوانخوشبینیک
آیندهخوبدراینبخشباشیم.

  
 

  یتکرنتطبیقگردیدکهجزئیاتآنقراررشحذیلاست.دروالانکشافیپروژه12بهتعداد

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
%18,496,12047 تهیه و توزیع &;تخمهای بذری و کود کیمیاوی
%345,201100 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

%3,053,78092 تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدیاحیا ، توسعه و مراقبت فارمهای 
56,306,07264% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )

%2,628,44388 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی
1,109,85296% (Border Projectانکشاف زراعت در ولسوالی های رسحدی )

سیستم پیشبینی وضعیت زراعت ، هواشناسی زراعتی، تقویت 
%133,2800 تکنالوژی های معلوماتی و احصائیه زراعتی

26,996,13757% (OFWMPتنظیم آب در مزرعه ) 
%816,0006 توسعه کشت پخته و زعفران

%4,931,000100 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه
%5,508,66187 پروژه آبیاری و ذخایر آب

%2,150,000100 خانگی و مصونیت غذائیایجاد باغچه های 
%122,474,54664 مجموع

 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

128,486 

6,012 3,696 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

128,486 122,475 
78,863 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 



 

 وزارتاقتصاد 36

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 :تحصیالت عالی
دروالیتکرنبتعدادیکپوهنتوندولتیکهدارایششپوهنحیمیباشدموجودبود.پوهنتونسیدجاملالدیندارای

آنازطبقهاناثمیباشند.54محصلمیباشدکهتعداد2,885تعداد
 تحصیالت عالی

کتگور
 اناث ذکور تعدادمحصلین اناث ذکور تعداداستاد تعدادپوهنحیها پوهنتون ی

 54 2,831 2,885 - 80 80 5 سیدجاملدینافغانی تعداد

 

 بودجه تحصیالت عالی: 
ملیونافغانیکهتوضیحات35مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتکرنتخصیصدادهبالغمیشودبه 

بیشرتدرموردآندرگرافذیلانعکاسدادهشدهاست.

 
وزارتتحصیالتعالیبرایکرنپروژهانکشافیرویدستندارد.1397برایسال

 :صحت عامه
احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتکرنقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت

 ظرفیتتداویمریضان تعداددکتوران دواخانه پوستهصحی شفاخانهشخصی شفاخانهدولتی کتگوری

 29,388 84  326 3 1 تعداد
 

 بودجه بخش صحت:
بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتکرنازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیلنشان 

 دادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیبخشانکشافیمبرصفخواهدرسید.

مجموعبودجه بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

35,700 35,700 

22,467 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

35,700 

- -

000بودجه انکشافی ارقام به 
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وزارتصحتعامهدراینوالیتدرحالتطبیقبودهقرارذیلاست:تعدادپروژههایانکشافیکهازجانب

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجه پروژه

 %294,00081 برنامه ملی معافيت کتلوی
 %5,907,15566 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

 %683,4000 در واليات رسحدی کشور CHCباب  2و  BHCباب  11اعامر 
 %164,678,99973 تقویت نظام صحی در مرحله عبور
 %356,00058 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 
 %10,417,00033 1397و  1396

 %23,130,6000 غیرمرشوطاعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه 
 %326,397,52670 مجموع

 

 :انرژی و آب
درعرصهفراهممنودنمنابعتولیدبرقفعالچهارپروژهفعالیتداردکهبعدازامتامکاراینپروژههانتنهاوالیتکرن

خواهندشد.مستفیدبلکهوالیاتهمجوارنیزازتولیداتاینمنابعانرژی

 بودجه انرژی و آب:
انگرایناستکهوزارتانرژیوآبتصمیمتوسعه،کهبیمیباشدسهمعمدهبودجهوالیتکرندربخشانکشافی

قرارگرافذیل1397ساحهفعالیتخویشرادراینوالیتدارد.بودجهوزارتانرژیوآببرایوالیتکرندرسال
میباشد.

   

مجموعبودجه بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

335,445 

9,047 4,842 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموعبودجه بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

335,445 326,398 
228,180 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 دراینوالیتدرحالتطبیقبودهقرارذیلاند1397پروژههایانکشافیکهدرسال
 1397افی پروژه های انکش

فیصدیمرصفبودجه پروژه
 %3726175668 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان

 %68704920 تحکیم سواحل دریا ها
 %5060413084 مطالعه، دیزاین و ساختامن بند برق منوگی والیت کرن

 %700,000.000 دیزاین تفصیلی پروژه بند برق ساگی والیت کرن
 %700,000.000 مجموع

 

 فواید عامه:
دروالیتکرنطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازرسکهایقیرریزی

کیلومرتجغلی98کیلومرتمیباشدکهازآنجمله153شدهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیتکرن
کیلومرتاسفالتیاست.55و

 بودجه فواید عامه:
 ملیونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشاندادهشده.38بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتکرنبالغمیشودبه 

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

98,440 

3,004 1,609 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموعبودجه بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

98,440 95,436 
67,871 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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پروژهانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتکرنتحتتطبیقبودهقرارذیلاست.

 1397انکشافی پروژه های 
فیصدیمرصفبودجه پروژه

 %3369531342 برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت فوايدعامه (
 %33,695,31342 مجموع

 پروژه های انکشاقی 
 لست پروژه های انکشافی

بودجه مرصف پروژه اداره
وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 440,000 207,200

وزارتحج،ارشادو پروژههایوالیتی-اعامرمساجد 10,032,719 6,019,631
اوقاف

وزارتامورداخله اعامردیپوهایلوژیستیک 2,444,559 -
وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 40,000,000 4,813,325

معارفوزارت انکشافزيربنایتعليموتربيه 29,425,054 24,758,652
وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 474,066 -

وزارتمعارف تعليامتاسالمی 2,846,541 2,102,518
وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 7,170,978 7,166,366

والیترسحدیشامل11پروژههایانکشافی 77,085,511 34,564,620
وزارتمعارف وغرب

وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 44,800 42,000
وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 12,293,223 -

وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspاستخداممعلیمین& 6,435,857 4,954,392
تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل 764 -

EQUIP وزارتمعارف
وزارتمعارف اعامرمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهربزرگ 5,709,381 -

;پالنnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،& 252,858 91,575
 گذاریوادغاممجدد

وزارتامورمهاجرینو
عودتکنندهگان

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

38,249 

4,554 3,212 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

38,249 33,695 
14,320 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 302,400 302,400
وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040 278,000
وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 294,000 238,000

وزارتصحتعامه تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 5,907,155 3,919,101

دروالياتCHCباب2وBHCباب11اعامر 683,400 -
وزارتصحتعامه رسحدیکشور

وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 164,678,999 119,995,702
وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 356,000 205,000

پروژههایوالیتیاعامرکلینیکها،شفاخانههاو 10,417,000 3,400,000
وزارتصحتعامه 1397و1396برایسالهای

اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوه 23,130,600 -
وزارتصحتعامه غیرمرشوط

وزارتصحتعامه اعامرشفاخانهکرن 20,508,000 -
وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 100,422,372 100,422,362

;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع& 18,496,120 8,614,120
 کیمیاوی

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 345,201 345,198
مالداری

احیا،توسعهومراقبتفارمهایتحقیقاتی، 3,053,780 2,817,894
 تولیدیترویجیو

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 56,306,072 36,257,600
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 2,628,443 2,313,763
مالداری

Borderرسحدی)انکشافزراعتدرولسوالیهای 1,109,852 1,061,852
Project) 

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

- 133,280 
پیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراعتی،

تقویتسیستمتکنالوژیهایمعلوماتیواحصائیه
 زراعتی

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 26,996,137 15,504,281
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو توسعهکشتپختهوزعفران 816,000 50,000
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه 4,931,000 4,931,000
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو پروژهآبیاریوذخایرآب 5,508,661 4,817,753
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 2,150,000 2,150,000
مالداری

وزارتانرژیوآب پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان 37,261,756 25,440,130
وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها 6,870,492 -
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مطالعه،دیزاینوساختامنبندبرقمنوگیوالیت 50,604,130 42,431,021
وزارتانرژیوآب کرن

وزارتانرژیوآب دیزاینتفصیلیپروژهبندبرقساگیوالیتکرن 700,000 -

وزارتفوایدعامه برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه( 33,695,313 14,320,130

(/برنامهميلNRAPبرنامهملیرسکهایروستایی) 122,069,800 77,308,235
 (ARAPدسرتيسبهدهات)

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات

برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفظ 7,482,601 2,879,766
 الصحهمحيطي

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات

وزارتاحیاءوانکشاف (NABDPساحوی)برنامهملیانکشاف 92,008,000 72,310,228
دهات

پروژههایوالیتیضمیمهبودجه-رسکهایروستائی 8,807,112 -
&nbsp1396;سال 

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات

;هایوالیتیnbspپروژه&-برنامهانکشافساحوی 1,517,148 1,476,360
 1396;سالnbspضمیمهبودجه&

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات

200,039 200,057 
شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاهآب

پروژههایوالیتیضمیمهبودجهسال-آشامیدنی
1396 

وزارتاحیاءوانکشاف
دهات

وزارتاحیاءوانکشاف احیایمجددکاریزهاوجلوگیریازسیالبها 138,275 124,448
دهات

 انکشافمهارتهابرنامه 12,876,716 6,956,716
وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

معلولین

 پروژهریفورمتقاعدومصؤنیتاجتامعی 496,848 496,848
وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

معلولین

 ;الکرتونیکیسازیوریفورموزارتnbspپروژه& 531,652 -
وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

معلولین

70,000 70,000 
کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضارمواد
مخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطح

 کشور
وزارتمبارزهعلیهمواد

مخدر
وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 4,737,301 4,387,301

ادارهمستقلارگانهای پروژهشاروالیهایافغانستان 10,453,370 10,453,370
محلی

ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهیمحیط 30,000 -
 زیستی

ادارهملیحفاظت
محیطزیست

 حامیهازخدماتملکیافغانستان 330,000 150,000
کمیسیونمستقل
اصالحاتاداریو
خدماتملکی

اعامرجمنازیوموآمریتهایورزشیدرمرکزو 100,000 -
 والیات

ریاستعمومیتربیت
بدنیوسپورت

 مجموع 1,035,236,395 651,348,896
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 څلورم څپرکی
 ټولنیز او سیايس جوړښتونه

 (سیايسحزبونهشتونلري9پهکنړوالیتکی) •
 (مدينبنسټونهشتونلري38پهکنړوالیتکی) •
ريشتوالینلاومنایندګیوددفرتونوهیوادونودپرمختیایيملګروسازماناودپهکنړوالیتکيدملګروملتونو •

 خودزونڅخهبررسیکیږی
 پهکنړوالیتکېدکوچیانووضعیتنسبتآښهدي •
 پهکنړوالیتکېدرسنیوفعالیتونهپهخپلواکاودمنلووړډولپرمخځي •
 لريپهکنړوالیتکېفرهنګيفعالیتونهاوځوانانخوځندهونډه •
 برشحقوقپهکنړوالیتکېدمنلووړفعالیتلري •
 پهکنړوالیتکېمدينحقونوتهدرناویکیږي •
 پهکنړوالیتکېدینياومذهبيچارېمراعاتیږي •
 .کنړوالیتدورزشاوبدينروزنېپروګرامونهدعالقهلرونکولپارهپهالرهاچوي •

 

 ټولنیز خوندیتوب
 کونړوالیتکیحرفویزدهکړیپه

روغچاپیریالتهالسرسیپهدرستډولنشتهپهکنړوالیتکېدټولواوسیدونکولپارهداوسیدو •
 :پهکنړوالیتکېټولنیزوخدمتونوتهالسرسیپهالندیبرخوکيموجوددي •
پهکنړوالیتکېبوختیااویادکاريفرصتونوموندلپهآسانۍرسهنهدي •
والیتکېدبیرتهراستنیدونکواودکورنیوبیځایهشووکسانولپارهرسپناهاوکورپهلږوختکېدمسئولینوپهکنړ •

 لهخواچمتوکیږي
 تهرسیدنهپهخپلوختکېتررسهکیږي پهکنړوالیتکېدمسئولینولهخواطبیعیپیښو •
 پهوالیتکېدزیانمنوونکوډلولپارهسمدستيخوندیتوبشتونلري •
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 موسسې/ادارې دولتینا
 ؛برريسکیږياداريشتوننلريمګردزونڅخهدملګروملتونوپهکونړوالیتکي •
خارجی(11(داخلیموسساتاو)16چی)کویموسيسفعالیتونهتررسه (25ټولی)کیپهکنړوالیت •

 .موسساتدی
افغانستانپهسطحهدیووالیتڅخهپهزیاتووالیتونودولتیموسساتدپهکنړوالیتکياکرثیتغیر داچی •

ففعالیتونهتررسهکویاودرضورتمطابقپهوالیتوکیبودیجهمرصفویچیدوالیتمشخصهتکیمخل
 بودیجهندهمعلومهبناددغیعوامللهکبلهپهدقیقهتوګهبودیجهنشومشخصکولی

وړاندېکولودډول)کمیتاوکیفیت(پهپامکېنیولورسهدنادولتیموسسودپهکنړوالیتکېدخدمتونود •
فعالیتونواجتامعيخدماتاواقتصادتهپرمختګپهښهډولرواندیاودنظارتپرمهالپهکوموپروژوکی

 همغږینواقصاتییملنڅهوړیدیریاستاومربوطهریاستپهنواقیصاتموجودووداقتصاد
صحتپهبخش،سیواداموزیپهبخشکی،شلرتیجوړونهپهبخشکی،داخلیاواعتپهبخشکی،زر •

بهرنیمهاجرینورسهنغدی،خوراکیاوغیرخوراکیموادوورکول،خرفویزدهکړی،طبعیاوبیړنیوبرخوکی
وړونیپهبرخهکی،مرستیکول،ساحتامنبخشکی،دښځوتاوتریخوالیپهبرخهکی،ښځوتهظرفیتل

اوبهلګونهاواوبهرسونه،ښهحکومتداریپهبرخه،دولسوذهنیتاړولدخپلیلوڼیتعلیمپهبرخهکی،ښځو
حقوق،هغهماشومانچیتعلیمتهرسیدګینلریهغویتهداسانتیاویپهبرخهکی،ولستعلیمتهمخهکولو

کی،دماشومانودښهروزنیپهبرخهکی،حقوقځویاولورپهپهبرخهکی،دانسانانودقاچاقپهبرخه
برخهکی،میراثپرخهکی،کورنیحقوقپهبرخهکی،دولساوحکومتیچارواکوتهقانونپوهاوی،هغه
مرشاندجرګیلهالریچیکورنیجګړیحلاوفصلپخاطرظرفیتلوړونیپهبرخهکی،دشوراګانی

اسانهکولوقکولډیررضوریویاوژوندمشکلهکی،شوراګانوپهواسطههغهبروژیتطبیجوړونیپهبرخ
 .پخاطراولیتحقلریپهواسطهتطبیقکولاوداسینور
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دکچیپههکلهدپینځومخکینیوکالونوتقریبادپرمختیاييپروژوناحکومتيموسسوکېدپهتیروپنځوکلونو •
 لرو.فیصدهمعلومات(۸۵)

• 42463850$ 
•   2121755173 af 
•    2128898 Euro 
 (دي17دسکټورپهپامکېنیولورسهدهغوپروژوشمیرکومچېدناحکومتيموسسولهخوامتویلیږي.) •
 نشتهچیسکتورلخواپروژیمتویلیږی دسکټورپهپامکېنیولورسهداسیدنادولتیموسسه •
ښځینهاو(۳۰۰(نارینهاو)۶۶۹پهخارجیموسساتوکی)رسهپامکينیولوپهکنړوالیتکيدجنسیتپه •

(ښځینهکارمندانموجوددیچیپهمجموعیډولدکارمندانو۱۰۴(نارینه)۳۵۲داخلیموسساتوکی)
 (دی۱۴۲۵تعداد)
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 پنڅم څپرکی
 طرحی انکشافی زراعتی والیت کرن

یتکرنخالصهبرنامهجنگالتوال
ولسوالی15موقعیت:

1400-1396تاریخآغازوختم:
افغانی322546900بودجه:

تطبیقکننده:ریاستزراعتوالیتکرنمدیریتعمومیمنابعطبیعی
هکتار290943ساحهتحتپوششجنگل:

اهدافعمومی
باشندگانمحلواستفادهنعقولوپایدارازمنابعحفاظتوانکشافمنابعطبیعی،ایجادمحیطسامل،رشداقتصادی

طبعی.
مقاصد:

حفاظتونگهداریحیواناتازطریقتنظیمپایدارجنگلداری.
ایجادتفریحگاههابرایسیاحین

انکشافقوریهداری
احیاساحاتتخریبشده
ایجادکاربرایمردممحل

حفاظتجنکالتازطریقشوراهایمردمی
قولازمنابعاستفادهمع

انسجاممالدارانبهمنظوراستفادهمعقولازمنابع
فعالیتها:

احیاوحفاظتجنگالتوتنظیمابریزه
تقویهوسهیممنودناداراتدولتیومردمدربخشمنابعطبیعیوتقویهکارمندانونهادهایبخشمنابعطبیعی

تجنگالتترویججنگلداریزراعتیوعرصیساخنتصنعتتولیدا
اگاهیعامهوارتقاظرفیت

 
تحلیلاقتصادی:
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جنگالتکشور%16(هکتارجنگلبودهکه290943بهاساسآماراراییهشدهادارهناساوالیتکرندرمجموعدارای)
(هکتارچراگاههامیباشدکهتوامنندیتغذیهبیشازازیک143572راتشکیلمیدهدوبدینترتیببهمساحت)

لیونحیوانرادارامیباشد.م
جنگالتکرنمنبعخوبچوبصنعتیوسوختیشمردهمیشودکهتوانستهاستزمینهاشتغالذاییودرآمدرابرای

اهالیساحاتتحتپوششجنگالتمهیاسازد.
شداشتهجنگالتکرنپناهگاهخوببرایحیواناتوپرندگانبودهکهتاثیراتخوبباالیمحیطذیستوحیاتوح

است.
موجودیتکوههایپوشیدهازجنگالت،محیطساملذیستحیواناتوپرندگانواقلیممناسبمیتواندزمینهسازبرای

صنعتتوریزمدرکشورباشدکهامروزهیکیازمنابعخوبعایداتیدرجهانشناختهمیشود.
باتطبیقاینبرنامه:

 (هکتارساحهجنگالت3500احیاء) -
 (هکتارساحهجنگالتمصنوعی50د)ایجا -
 (تنچوبسوختدرپنجسالآینده12500تولید) -
 درصدیدرقاچاقچوب70کاهش -
(ساعتکاریبرایاهالیمنطقه381600ایجاد) -

تحلیلوضعیت:
نقاطضعف

 فرسایشخاک.تغییراتاقلیمیمانندخشکسالیها،گرمشدنهوا،کمبودآب،رسازیرشدنسیالبهاو -
 قطعوقاچاقچوبجنگالت. -
 عدممدیریتدرستجنگالت. -

نقاطقوت
 موجودیتجنگالتومناظرزیبا -
 موجودیتمنابعکافیبرشی -
 محیطساملبرایحیواناتوپرندگان -
 فضایمناسببرایسیاحین -
 ارزشباالیچوبدرمارکیتهایداخلیوخارجی -

تهدیدات
 غیرمسولقطعجنگالتتوسطافراد -
 حاکمیتافرادزورمندباالیجنگالت -
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قاچاقچوبجنگالت -

پیشنهادات:
 تدابیرجدیوعملیدرجلوگیریازقطعجنگالت -
 جلوگیریازقاچاقچوبجنگالت -
 ایجادمیکانیزمهابهمنظورمدیریتآبوسیالبهادروالیتکرن -
 ایجادتفریحگاههاومحالتبرایسیاحین -
هایمحلیبهمنظورحفظونگهداشتجنگالتتقویتنهاد -

 برنامه انکشاف ماهی پروری
انکشافماهیپروریاسم برنامه :

نُهولسوالیوالیتکرنموقعیت برنامه :

1401الی1396معیاد برنامه :

افغانی174900000بودجهتخمینیبرنامه:
یریتماهیپروریتطبیقکنندهبرنامه:ریاستزراعتوالیتکرنباهمکاریمد

پسمنظر:
فیصدآنراکوههاتشکیلمیدهدکهبهاساس86کیلومرتمربعمساحتکهازآنجمله4925والیتکرنباداشنت

خواصمتفاوتاقلیمیاینکوههابهاندازهکافیدارایجنگالتوچراگاهمیباشند.
ارایچشمههاویخچالهامیباشدکهموجبایجاددریاهاازسویدیگروالیتکرنباداشنتمنابعرسشارطبیعید

شدهاست.
مرتمکعبآبدردریایکرنرسازیرمیشودکهزمینه1080بهاساستحقیقاتانجامشدهدرفصلتابستاندرهرثانیه

خوببرایرشدوتکاملماهیرافراهمساختهاست.
الیتکرن:فرصتهابرایایجادفارمهایماهیپروریدرو

موجودیتمنابعطبیعیرسشار،دودریایکرنوچشمههایآببزایتربیهماهی
شهرتخوبماهیکرندرمارکیتها.
تقاضابرایماهیدررسارسکشور.

عدمموجودیتمنابعتولیدماهیدرمنطقهوداخلکشور.
عالقمندیسکتورخصوصیدرتولیدماهی.
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هدفکلیبرنامه:
استفادهازفرصتهایبلقوهدرماهیپروریتامینمصونیتموادغذایی،کنرتولکلسرتولخون،خودکفاییدربا

داخلکشوروبهبودوضعیتاقتصادیمردممحل.
اهدافمشخصبرنامه:

روتینتولیدگوشتماهیبهمنظورجاگزینیگوشتهایرسخوکاهشارضاراستفادهازگوشتهایرسخوتامینپ
بدنازاینطریق.

ازدیادتولیدماهیودسرتسیمردمبهگوشتماهیبهقیمتارزان.
تبدیلمنودنزمینهایتاالبیبهزمینهایزراعتیقابلاستفاده.

تقویتاقتصادیفارمدارانماهی.
تقویتاقتصادیهموطنانازطریقترویجصنعتماهیپروری.

منابعرسشارطبیعی.استفادهبهینهاز
فعالیتهایعمدهبرنامه:

چوچهماهیباحامیتدوسالهدولت150000ایجادحوضچههاینسلگیریمتوسطبرایتولیدحداقلساالنه
بعدازدوسالبشکلتصدیدرولسوالیخاصکرنوالیتکرن.

فیصدرسمایهازجانبدولتبشکلتصدی70ولسوالیوالیتکرنباپرداخت9ایجادفارمهایماهیپروریدر
فارمدارانموجودوفارمدارانجدید.15آموزشهایتخنیکیبرای

نتایجمتوقعهازتطبیقبرنامه:
باایجادحوضچههایتولیدنسلماهیامکاناتدسرتسیآسانبهنسلماهی.

عتماهیپروری.باایجادحوضچههایتولیدنسلماهیتشویقفارمداراندرتوسعهصن
افغانیطورساالنهعوایدبدستمیاید.1050000باایجادحوضچههایتولیدنسلماهیحداقل

تنماهیتنهادروالیتکرنتولیدمیگردد.84بامتویلفارمهایخصوصیماهیپروریحداقلساالنه
.شغلجدیدایجادمیگردد210باایجادفارمهایتولیدماهیحداقل
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 څپرکیژم پش
 لومړیتوبونو ميل د افغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ او د

 (ANPDF/ NPPs)پروګرامونه 
دافغانستاندسولېاوپرمختیاميلچوکاټپهحقیقتکېدخلکودهوسایېدکچېدلوړولواوددېهیوادپهځان

ستنېکیښودلاقتصادچېدیوهخوځنده،پراخهاوهراړخیزبسیالپارهدی.ددېپالنپهپيلکیدلورسهکوښښکیږي
يش.

پهپامکېنیولورسهبهدهیواداقتصاديوضعیتښهيشاوددېهیواد.دافغانستاندسولېاوپرمختیادميلچوکاټ
قانوندحاکمیتکېددخلکولپارهبهدکاراوبوختیازمینهبرابرهيش.لهبلېخوابهددېچوکاټپيلکولپههیواد

دسببوګرځي،دفسادسطحه،جرمونهاوتاوتریخوايلبهکميشاوپهپایکېبهلهمنځهالړيش.اودسولېاوقراری
کېپراخهاوهرعدالتتامیناودقانوندحاکمیتتحکیمدامنيچېدفسادپهاړهکلکهمبارزهويش،پهمحکمو

تضمینکړیديپهبشپړهدېهیوادخلکدهغوحقونوڅخهچېاسايسقانونورتداصالحاتراوستليشاواړخیز
 باورګټهپورتهکړي.

همدارنګههڅهکیږيچېخپلاقتصاديجوړښتدیوهواردايتاوویشونکياقتصادڅخهیوهصادرايتاقتصادتهچې
پهګډونوکوالیيشپهبریالیتوبرسهدواوتجارانپههغهکېپیاوړیخصويصسکټوردوړوکروندګرو،لویوتولیدونکو

کړي،بدلونومومي.تهصادراونړیوالوبازارونوافغانستانتولیداتسیمیزو
دافغانستاندسولېاوپرمختیاميلچوکاټبهپهبنسټونو،برشيځواک،دکیفیتلرونکوخدمتونوپهوړاندېکولواو

دېسرتاتیژیکولري،پانګونهوکړياومايلرسچینېبهدسټممالتړداسېتکنالوژۍچېدپياوړياومنظممايلسی
رتاتیژیکوموخوپرس ګوليش،تنظیميش.داپانګونېدچوکاټپهقالبکېپههغوبرخوکېچېپهخوراښهډولول

اخیدورسهبهبنسټتنطیمیږياوپههغېکېبهاقتصاديودهټولیزهاودانډولپربنسټوي.داقتصاديودېپهپر
دغوټولوموخوتهرسیدل،زمونږټولولهخوارشیکوافغانستانوکوالیيشچېپهپوهنهاوروغتیاډیرهپانګونهوکړي.خو

لهاړینهدهچېپهافعانستانکېداقتصاديودېلپارهځنېخنډونهلکهبېاتفاقۍاوفسادکوښښونوتهاړتیالري.
اوروڼتیابهیرپراخهکړواودخپلهیواددپایښترسهودېلپارهمناسبېپالیسۍپکاردحسابورکولومنځهیوسواو

واچوو.

، د واړه او سوداګریزي اسانتیاوي  ) د خصويص سکټور د پراختیا پروګرام:
 : (د مخابرايت شبکو غزول ،منځ مهاله تجارت وده

پهکونړونووالیتکېدسوداګرۍاقتصاديفرصتونهپهکافیاندازهشتوننلري.دمنابعوداستخراج،زراعت،منطقوي
تجارتاوکارخانهجاتوداحیااوانکشافلپارهدمرکزیدولتتوجهکمرنګهلیدلکیږی

یدیبانکونهپهبرخهکیدباخرتبانکعزیزیپهکونړونووالیتکیدتعلیمپهبرخهکېدتنویرپوهنتوناوشپږښوونځ
بانکنویکابلبانکاوکوپراتیفیبانکموجوددیاوهمدارنګهدصحتپهبخشکیدکونړعرصیروغتوناوبعضی

(۱۷۸تشخصیهکلینیکونهموجوددیاوهمدارنګهپدیوالیتکیدسوداګریاوصنایعوامریتلهخوانهتراوسهپوری)
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(تجارتیرشکتی۶۱(رشکتیجدیدالتاسیس)۳۴لنوعهجوازونهورکړلشویدیچیدهغیدجملیڅخه)مخلتفا
(انفرادیتجدیدجوازونهتوزیعشویدی.۳۸(انفرادیجدیدالتاسیساو)۴۵تجدیدیجوازونه)

شیانوارداتیدیپهفیخوراکیمجهزوسایلاوهمداسینورټولموږپهکونړوالیتکیټولمرصفیاوغیریمرص
ډیرهکمهاندازهچیدسلنیپهاساسدوهیادریسلنههمندهصادارتلرو.
(مختلفالنوعهفابریکیدیچیجمله۳۷۱پهکونړوالیتکیپهعامډولرسهدنجاریفابریکیموجوددیچهجمله)

(دیخفابریکی۷(خیاطان)۱۲۶یکی)(دنجاریفابر۲۰۸(کسانپکیپهکاربوختدیچیددیجملیڅخه)۱۴۶۲)
(د۱(دانیدخختوبټی)۲(دکرشفالنټونه)۱(دانهدشیرینی)۱(دانیماربل)۵یوهدګوریدجوړولوفابریکه)

(دانیفلزکارانموجوددی۱۳(دانیغټبکسونوجوړولو)۴(دبرفیساماناالتوتولید)۱پالستیکپریسکولو)
لپاره۱۳۹۵کوصنعتترچیدنجاریفابری ورځتربلیییتولیداتدخرڅلو او مالیکالپوریښهودهکړیوه

لکلدسقوطپهحالتابندشودااوسدنجاریصنعتبامراجیعینډیریدلنوکلهچیدنجاریتولیداتددولتلخو
ګریواندی.وهدبداقتصادیحالترسهالساوررسههرکارګرچیپدیصنعتبوختکیدیچیو
ورباندیکړینیملکهډالرورسمایهګذاریسنګمرمروفایریکهچیتقریبآدوهلسوالیکیدمروریواوهمدارنګهد

دغهفابریکههمدسقوطحالتتهروانهده.پهکونړوالیتکیناوهپاس،.نهبندشوهوقراردادچیددولتلهخواڅخه
فرعيتجارتیالریدیچېدپاکستانهیوادرسهپهپولهپرتېدیولېدناامنیلهغاښیپاس،بنشاهی،اودوکالم

املهمنوړیالرېدخلکواوتجارتیمالونودتګراتګپرمخبندېساتلشویدي.
یدعوایدوټارګیټراکولکیږیهغهتردناوهپاسالرهبایددسوداګروپرمخخالصهشیچیمونږتهدمرکزڅخهکوم

. تهسهولیترامنځتهشیلیخواسوداګرواوعاموخلکودبړواوپورهک

عوایدو ترالسه کولو  او خلکو د اقتصاد د ودې په برخه کې د کرنې او کلیو د 
 :پرمختیا د سکټور اهمیت 

 له کرنیزو او مالداري محصوالتو څخه د خلکو د کلني عوایدو اندازه:
 شمېره والیت محصوالت ټنمقدار په  ټولټال خرڅالو خالص عایدات

غلهجات 137697 15 10%

 
 
 کنړونه

۱ 

 ۲ جبوبان 1167 600 15%

 ۳ سبزیجات 11962.635 3000 15%

 ۴ میوهجات 4354 2000 20%

 ۵ غوښه 800 800 5%

 ۶ شیدی 480 3 20%

 ۶ چرکغوښه 52 45 10%



 

 وزارتاقتصاد 51

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 مالداري فعالیتونو ونډه:د خلکو د اقتصادي ودې په برخه کېد کرنیزو او 
شمېره

ت 
وال ی

 
اقتصادی  کرنیز او مالداري فعالیتونه

 فکتور
د خلکو په اقتصاد 
 کې د بدولون سلنه

۱ 

کنړونه


دوالیتپهسطحهمصنوعیڅنکلونهاحداث
شویدی

مثمراوغیریمثمرنهالونهتولیدشوی

خلکوتهکار
پیداشوی،هواصافه
شوی،ځنګلدوباره

شواحداث

پهمنطقهعایدزیاتشوی
کیکارپیداشوید

مخهنیولشویسفرونو

۲ 
دزراعتیځمکوویالیترمیمشویاورسبندونه
ییجوړشوی،للمیځمکیدسولرانرژیپه

واسطهخړوبهشویدی
دزراعتیځمکواوبه
زیاتیشویدی

تولیدکیزیاتوالیراغلی
دی

ځمکهپهباغونوپوښلشوی ۳
کمیځمکیڅخهد

زیاتحاصالتالسته
راغلی

ددهقانانودعایدمنبع
پیداشویده

۴ 
دغلهجاتواوسبزیجاتواصالحشویتخمونه
توزیعشویدیعرصیکرنهرواجشویده)

پوهاویترالسهشویدی(
دغلیواریداتراکم

شوی
پهعایداتوکیزیاتوالی

راغلی

مندلیاوکشتییدصنعتینباتاتورواج ۵
زیاتشویدیاتحادییجوړیشویدی

دکیفیتلهپلوه
ارزښمنددی

اوپهسیمهکیمعدنی
مکفینباتاتوتهالسرسی

شویدی

دغوښیاوشیدودمحلیحیواناتونسلونهاصالحشویدی ۶
تولیدزیاتشویدی

دعایداتومنبعلوړهشوی
ده

ګدامونه،البراتوار،زیربناویجوړیشوی) ۷
تریننکسنټراوداسینور(

ذخیرهویتوکیاو
تخمونهخوندیشوی

دی
اسنتیارامنځتهشوی

 د خلکو د اقتصادي ودې په برخه کې د کلیو د بیارغونې فعالیتونو ونډه:

شمېره
ت 

وال ی
 

د خلکو په اقتصاد  اقتصادي فکټور د کلیو د بیارغونې پروګرامونه
 سلنهکې د بدلون 

۱ 

 

کنړونه

دسیمهییزېودېاوپرمختیاپروګرام
دسیمیزیحکومتوالی)د

CDCشوراګانوظرفیت)
سازی

۵%

دټولنیزمصئونیتپروګراماوزیامننتوب ۲
څارنه

داړینوخلکورسهپهوختت
%۴۰کومکشوی

داوبورسولواوچاپیریالیزېحفظ ۳
الصحېميلپروګرام

انتقالمخنیویدامراضود
شویاودموراوماشومد
مړینیکچهکمهشوی

۶۰%

دميلپیوستونیاښاریانودتړون 
پروګرام

داقتصادیودیاوټولنیز
%۵۰پروګرامونهعملیکول

دخلکوداقتصاديودېپهبرخهکېد ۴
کرنیزواومالداريفعالیتونوونډه
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يت شبکو د 
د مخابرا

مشرتکینو شمېر)مزي 
لرونکې ټیلیفونونه(

يت شبکو د  
د مخابرا

مشرتکینو شمېر)بې 
مزي ټیلیفونونه(

د انټرنیټي خدمتونو د  
مشرتکینو شمېر

د انټرنیټي خدمتونو  
ت

ظرفی
 

 

د هغه دولتي کارکوونکو 
ټ ته 

شمېر چې انټرنی
رسسی لري

ال
 

د پُسته خانو 
 شمېر

د هغه دولتي کارکوونکو 
ټ

شمېر چې انټرنی
 

ته 
رسسی لري

ال
 

 
ت بکسونو شمېر

ُس د پ
رشکتونو  

يت 
د مخابرا

شمېر
پسته 

خانه


پُستي
رشکتونه

۰ نشته ۵ ۰ متوسط ۰ ۱۶  ۰ ۴۸۰

ت 
د هغه راډیوګانو شمېر چې د فعالی

جواز لري
 

دهغهټلویزیونونوشمېرچېدفعالیت
جوازلري

 

دهغهولسوالیوشمېرچېفعالې
يت
مخابرا

شبکېلري


دهغهولسوالیوشمېرچېفعال
انټرنیټيخدمتونهلري


دهغهولسوالیوشمېرچېفعالپُستي
خدمتونهلري


دهغهاداروشمېرچېپهرسمي
يل
ارتباطاتوکېلهایمیلڅخهکاراخ

 دهغهولسوالیوشمېرچېپهرسمي
يل
ارتباطاتوکېلهایمیلڅخهکاراخ



دهغهاداروشمېرچېویب
پاڼهلري
 سلري

دهغهاداروشمېرچېډیټابې


 

۱۴ چینل۱ محلی ۳
ولسوالی

۱۴
ږلسوالی

۱۴
ولسوالی ۰ ۰ والیت

مقام ۰  



 د وليس تړون پروګرام؛ 
 الف.لرلید،موخېاواصول

لرلید:
کلونوپهمودهکېدافغانستانټولووګړو10تړونپروګرامددولتیونویپروګرامدیچېموخهیېدراتلونکوولسی

–تهداسايسخدمتونووړاندېکولدي.دولتبهدبنسټیزوجوړښتونودجوړولویابیارغولواوترټولومهموخدمتونو
سېسټمونو،سړکونو،ویالو،پارکونواونوروعامهتفرېحيسیمواوروغتیادڅښاکاوبو،روغتیا،زدهکړو،برېښنا،داوبو

ساتنې/حفظالصحېدوړاندېکولولپارهرسچینېاومالتړچمتوکړي.
خوددولتکاردوليستړونپروګرامیوازېیوهبرخهده،دکيلپراختياييشوراګايناوفرعيکمېټې،اوهغهکسان

داړینوبنسټیزوجوړښتونورغول،لهدولترسهمرسته–کوي،یولویروللوبوي.دکارلویهبرخهچېپهکلیوکېژوند
کويچېهرېکورنۍتهخدمتونهورسېږي،پهکلیواوښارونوکېدژوندحالتتهدودېورکولوپهموخهپهځاين

اييشوراپورېتړاولري.ددویپهدندوکېپروګرامونو)نوښتونو(کېدخلکوښکېلولچېداهرڅهدکيلترپراختی
بهارزونه،تحلیلاوتجزیه،لهخلکورسهپهګډهپالنجوړول،دپروژوپيلکولاودترالسهشوومايلوجهوڅارنهاو

اندېحسابورکونه،اوپهکلیو)ښارونو/محالتو(کېدخدمتونودرسولوتنظیم،ددولتدکړنوڅارنهاودخدمتونودوړ
کولودلړۍدودېپهموخهنظرورکولشاملوي.
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کارپهخپلهنهتررسهکوي،ځکهچېدکيلپراختیایيشوراګانې،ګذرونهاودکيلدکيلپراختیاييشوراغړيبهدا
پورېکيلیوپراختیایيواحدجوړويبهدزدهکړو،روغتیا،کرنې،اوبولګولو،ځوانانو8–5پراختیاييشوراګانوکلسټر)

اييشورا/دکيلپراختیاييشوراکلسټراودښځوداقتصاديودېفرعيکميټېولري،اوهرهکمیټهبهدکيلپراختی
لهغړو،کارپوهانواودکليواوښارونولهفعالووګړو)ښوونکو،دکيلپهکچهروغتیاييرضاکارانو،غورهبزګرو،هڅاندو

ستنېدونکو،ځوانانو،استعدادلرونکوښځو،لهبېوزلوبرخوڅخهژمناولېوالهکسانو،همدارنګهلهزیانمنونکوډلو،لکهرا
داخيلبېځایهشوو،داقتصاديستونزولهکبلهلهکډوالواوکوچیانو(څخهجوړهوي.لهدېکمیټورسهپهکارکولو
رسهبهدکيلپراختیایيشوراګانېدویتهالرښوونهوکړي،وبهیېهڅوياومالتړبهیېوکړيترڅودکيلپهکچه

نګړېډولدخلکومهارتونه،استعدادونهاودارادېځواکترڅوپهګډهرسهکاررسچینېتنظیماوبرابرېکړي،پهځا
وکړياوخپلژوندتهودهورکړي.دکيلپراختیاييشوراغړيټاکلشويديځکهچېدویداحکمتاوباورلريچې

یایيشوراګانېلهدولترسهپهدخلکومالتړوکړي،اولهدولترسهدخلکومرجعاوداړیکېوسیلهدهاودکيلپراخت
ګډه،کوالیيشقوياومتحدښارونه،کيلاویوملترامینځتهکړيچېپهترڅکېبهیېټولوګړيوکوالیيش

ترڅوخپلاستعدادونهاووړتیاوېپهکارواچوي.
چېددویدټاکلبښیرسميبڼهورتهدوليستړونپروګرامیوههوکړهدهچېددولتاوافغانوګړوترمینځملګرتیا

شوواستازوپهواسطهیېالرښوونهاومالتړکېږيترڅوپهګډهرسهدبېوزلۍکچهراټیټهکړي.داپهدېمعنېچې
دولتاوخلکمسئولیتونهلريچېترټولومهمیېپهدېډولدي:حکوتبهرسچینې،مالتړ،سالوړاندېکړياود

راګانې/دکلیوپراختیاييشوراګانوکلسټرمسئولیتلريترڅویولهبلرسهدګډهایزواداروپهتوګهکلیوپراختیاييشو
کاروکړيچېلهدېالرېټاکلشوينارینهاوښځېلهیوبلرسهکارکويترڅوپهمناسبهاوعادالنهتوګهدرسچینو

کورنیودنارینهوو،ښځورینه،ښځېاوماشوماندشتمنولهتخصیصڅخهډاډمنيشاوډاډترالسهکړيچېبېوزلهنا
اوماشومانوپهڅېرددولتلهپروګرامونواوخدمتونوڅخهبرخمنشويدي.دکلیوپراختیاييشوراګانو،ګذراودکلیو

څوباوريکړيپراختیاييشوراګانوکلسټرپهپالنجوړولواوپيلکولوکېبهدټاکلشووښځینهغړوګډونمهمويتر
چېپهټولوپراختیایيبهیرونوکېدښځوپراختیايياړتیاووتهځایورکړلشویدیاوپهنښهشوېدي.پهدېتوګه،
هغهخدمتونهچېدولتبهیېوړاندېکړي،کوالیيشدټولوافغانانودلږترلږهخدمتونودمعیارونوحقخونديکړي

پلېخوښېوړژوندوکړي،دخپلووړتیاوواواستعدادونودکارونېزمینهورتهبرابرهچېپهدېرسهدویکوالیيشدخ
وياوپهزدهکړوسمبالماشومانرالویکړيترڅودیوېښېراتلونکېدجوړولوجوګهيش.

صاوکارولودکيلپراختیاييشوراګانېاودهغویفرعيکمیټېدبهرنیومرستودمدیریت،پهمناسبهتوګهدتخصی
مسئولیتلري،دویهمدارنګهدندهلريترڅودپراختیاپهموخهدداخيلرسچینودکارولولپارهالرېچارېولټوي.
پهکلیوايلسیموکېبهټاکلشوېشوراګانېاودهغویفرعيکمیټېکاروکړيترڅوداسېیوچاپېریالرامینځته

یوبلرسهکاروکړياوپهپامکېونیيسچېدویڅهوړتیاوې/مهارتونهاوکړيچېپهکيلکېاوسېدونکيخلکله
استعدادونهلرياودویڅنګهکوالیيشداوړتیاوېاواستعدادونهپهښهتوګهوکارويچېپهدېتوګهبهبېوزلهکورنۍ

یاوېاولومړيتوبونهچېکيلیېپهوکوالیشیډېرعایدترالسهکړي.دکيلدپراختیایيشوراګانوپالنونهاوهغهاړت
ګوتهکوي،بهپهميلپالنونواودبودیجېپهتخصیصکېپهپامکېونیوليش.پهښاريسیموکېبهټاکلشوې
شوراګانېاودهغویفرعيکمیټېکاروکړيترڅوپاک،خوندياوروغچاپېریالرامینځتهکړي،دګډ)بېالبېلو

وبرخودرلودونکيوي(سیمهایزپراختیاييپالنجوړولواوپيلکولولهالرېبهپراخیووايلرامحالتوچېدبېالبېل
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مینځتهکړي،دټولشمولهاوبېوزلوپهګټهدښاريخدمتونولهوړاندېکولوڅخهډاډترالسهکولاودخصويص
ترڅودپراختیاپهالرهکېمرستهاوچتول(لپارهدغږسکتورلهفعالینوڅخهدمايلاویاتوکودمرستوترالسهکولو

وکړي.پهښاريسیموکېبدلونراوستلبهسوداګرپهیادوسیموکېپانګونېاوپېرودونکيپېراوپلورتهوهڅوي)
غوره،پاک،روښانهسړکونهاوداسېنور...(.

مـــــوخې:
تو،ښارونورامینځتهکول،دخلکواودولتترمینځاړیکېتهودهدوليستړونپروګرامموخهدمتحدوکلیو،محال

ورکولاوداسايسخدمتونودوړاندېکولولهالرېدبېوزلۍدکچېراټيټولدي.درسچینواومالتړپهبرابرولورسه
ييبهیررهربيکړياوپهټولوبهدولتدکلیواوښارونوپراختیاتهودهورکړياودکيلپراختیاييشوراګانېبهپراختیا

پراختیاييپروګرامونو)نوښتونو(اوکړنوکېدټولونارینه،ښځینه،ځوانانواوماشومانولهګډونڅخهډاډترالسهکړي.
کيلبهدپروژودرغولو/بیارغولوپهپالنجوړولو،پرمختګاوددولتلهلوريدلږترلږهخدمتونودمعیارونودوړاندې
کولوپهڅارنهکېبرخهواخيل.پهورتهوختکې،دکيلپراختیاييشوراګانېاودهغویفرعيکمیټېبهلهبېالبېلو
ډلو)دبېوزلهکورنیوپهګډون(رسهکاروکړيترڅوپهګډهرسههغهمهمېموضوعګانېچېدپراختیایادخلکود

نډکېږي،پهګوتهاوپههکلهیېپوهيشاوپهګډهرسههغهالرېځانګړوډلودژونددحالتدښهکېدوپروړاندېخ
چارېولټويچېیادخنډونهپرېلهمینځهیويس.
پهښارونوکېوليستړونپروګرامپههکلهیادونه:

ونوکېبهاوښاييپهنیمهښاريسیموکېآسانهوي.پهښار دبېوزلهکسانوپهګټهپهګډهکارښاييپهکلیوالوسیمو
وليستړونپروګرامپهخپللومړيکالکېدبېالبېلعملیايتچاپېریالپههکلهپوهاوپهپامکېبهیېونیيس)چېرې
چېښایيخلکلږوختلري،چېرېچېدنفوستراکمپهپاموړتوګهډېردی،اوټولنهډېرهپېچلېاومتجانسهوي،

بلوکړنوتکرار(دکلیوايلسیموپهپرتلهتوپیرلري(.دافغانستانپهڅلوروزونونوباور،دمتقا چېرېچېټولنیزاتصال)
کېدڅلوروښارونوپههکلهمعلوماتبهراتلونکيبهیرونهخربکړي/معلوماتورکړي.

اصــــول:
شوراګانې،دولسوالۍدوليستړونپروګراماوددولتکار)پهټولوکچوکې(،ټاکلشوېبنسټونه)دکيلپراختیايي

شوراګانې،دګذرشوراګانې(،همکارهمؤسسوتهبهدالندېاصولوپهواسطهالرښوونهويش. پراختیايي

دافغانستانوګړيدملتلویهپانګهاودپراختیاپهالرهکېددولتملګريدي. •
هپهخپلواړوندوکلیوکېپراختیاييدکيلپراختیاييشوراګانې،ګذرونهاودکيلپراختیایيشوراګانوکلسټرب •

اودخپلوخلکو،دولتاومتویلوونکوپروړاندېبهدټولوبهرنیو چاروتهالرښوونهاودهغویڅارنهوکړي،
 رسچینودتخصیصاوکارونېپهبرخهکېځوابویونکيوي.

څخهبايدډاډترالسهيش)دڅوکسانودرسچینولهمنصفانهاوعادالنهتخصيصاودخدمتونولهوړاندېکولو •
پهګټهدرسچینوځايپرځایکولیادبودیجېتخصیص(اودنخبه)خاصو(کسانولهنفوذڅخهبایدمخنیوی

 ويش.
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ټولنيزمسئوليتاوصداقتبهوستايليشاولهدرغلۍاودپیسولهناوړهکارولوڅخهبایدمخنیویويش،چې •
 دبوديجېدلهالسهورکولوالمليش.کېدالیيشددولت

پهکلیوکېبهپراختیاييبهیرونهګډهایز،ټولشموله،دزدهکړېاوعمل،روڼتیااوحسابورکونېپربنسټ •
 وي

بېوزلهنارینهاوښځوتهبایدپهسیمهایزوادارواوکړنوکېونډهورکړليش)دکيلپراختیایيشوراګانو/فرعي •
 نجوړولو،پيلکولواوڅارنه(کمیټو،پال

 دکيلتنوعاويووالیپهکارکېمهمروللري •
دکيلپراختیایيپالنبایددښځو،همدارنګهدګوښهشوواوزیامننونکوډلواړتیاوېاوستونزېپهپامکې •

 ونیيس.
 یتخونديکړيدکيلپراختیایيشوراګانېاودهغویکميټېبهدپراختیایياوبرشيکارکوونکوامن •
هغویچېدناامنیوالملديبایدبحثتهراوبلليش،وهڅوليشترڅودپراختیاييچارومالتړوکړياود •

 ناامنۍالملنهيش
.پهکيلکېدکوکناروپهلهمینځهوړلوکېمرستهکولاودکوکنارودکرکېلېپروړاندېدمبارزېمالتړ11 •

خاصهتوګهدبزګرودعامهپوهاويدکچېلوړول،ترڅوکوکنارونهکرياوبدیلیېپیداکول،دکلیوالوپه
 کړي)سیمهایزېاونیمهښاريسیمې(.

نوروولسوالیوکیلکهڅوکي،نرنګ،درهیببچپیل۳دولسوالیتړونپروګرامدوالیتاسدابادپهشمول •
ټولنیترپوښښالندیلری.۲۸۱شویدیچی

ټولنی۸۵وکیولسوالی:څ •
ټولنی۵۸نرنګولسوالی: •
 ټولنی۴۹مرکز: •
ټولنی۸۹درهيپیچ: •

ټولنیکیږی۲۸۱چیپهمجموعکی

 .  د کرنې د پراختیا هراړخیز پروګرام؛۵
دکرنېاومالداریاوزیربنا:

څانګېاحتواکوي.دغهبرخهپهبنسټیزدولتياوخصويص دغهبرخهپهعموميډولدکرنېاومالدارۍاړوندهټولې
ډولدکرنیزواومالدارۍزیربناګانوپهدووڅانګووېشلکیږيچېهرڅانګهپهخپلواررسهددولتياوشخيص

زیربناګانوپهدووفرعيبرخووېشلکیږي
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 کرنیزې زیربناګانې:

 
 د خصويص سکټور کرنیزې زیربناګانې

د باغدارانو 
 اتحادیه

دقوریهدارانو
 اتحادیه

دسایبیونو
 اتحادیه

کرنیز
 رشکت

دتخمونودتولید
 دزیربنانوعیت اتحادیه

 تعداد ۴ ۵ ۱ ۱ ۱
 

 دمالدارۍزیربناګانې: •
 دولتيمالداريزیربناګانې: •
 البراتوارونه:موجودهکلینکونه •

تعداد  موقعیت شامره
 کلینک

مصنوعي القاح  البرا توترونه
 سټېشن

 کتنی

دوالیتپه ۱
۸۱۱۳سطحه

دخصويصسکټوردمالدارۍزیربناګانې:
دطبیعيځنګلونوحالت:
دطبیعیځنګلونووضیعت:

پهځینوساحوکیدمربوطهساحیدخلکواوسمهالدکونړوالیتپهټولوولسوالیوکیدځنګلونوکیقطعشتهچی
درضورتلپارهاویوشمیرساحوکیدتجارتیقطعصورتنیسیپهتیروڅوکلنواواوسوختکیدځنګلونوقطعی
اکرثهپیښیپهغازیاباد،اسامر،ماڼوګی،وټپور،باډیلدره،هډوالاودیوهګلدرهکیرامنځتهکیږیدپهځنګلونوکی

سطحهدونومقدارهمکمشویمخکیدځنګلدونوترمنځاوسطفاصلهډیرهشویچیپهفیهکتارځمکهپهواحده
 .کیدونوتعدادکمشویدی

 د ځنګلونو برخه کی موجوده امکانات :
عودکونړوالیتکیدځنګلونودبهبودلپارهیودکرنی،اوبولګولواومالدارۍریاستپهچوکاټکیدطبعیمناب

مدیریتکارکویاودوهدولتیقورییمنډهکولمرکزیقوریهاوخاصکونړرسحدیقوریهشتهاوترڅنګییدکونړد
(جریبهقوریجاتلريچیهرکالدیومیلیونهڅخهزیاتنهالونهتولیدویهمدارنګه۶۵قوریدارانواتحادیههمشتهچی)

(شورګانیشتهاوهمقومیشوراګانیشتهچی۴۲یتکیدځنګلونو)دځنګلونودساتنیاوانکشاپپهخاطرپدیوال
۰دځنګلونوساتنهاوحفاظتکوی

 دولتي کرنیزې ریربناګانې
 ۷ ۱ نوعیتدزیربنا ګدامونه تحقیقاتی فارم
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 مصنوعی ځنګلونه
کهڅههمدمصنوعیځنګلونوپهاړونددقیقهاحصایهنشتهخوساحیتهپهکتنیاټکلکووچیپهټولوالیتکی

نظمشکلرسهوجودلرياواکرثهییشخصیملکیتونهدی(هکتارهمصنوعیځنګلونهلروچیپهمنظماوغیرم۵۰۰)
ددغهځنګلونوونیسپیدار،چنار،شوه،بیکانه،شندۍ،توت،یوکالیپټس،سنځله،وله،کیکر،ناجواویوشمیرزینتیاو
ژرودهکونکیونیتشکیلویچیددغهونوڅخهدسوخت،ساختامنپهچاروکیاستفادهکیږیچیزیاتوالیییپه

طبعیځنګلونوباندیدتقاضافشارکموي.

 د سیند اوبه:
اوبهدژوندیوهحیاتیمادهدهاوددیمادیپرتهژوندناممکنهدیاودزراعتلپارهملړنۍاواساسیمنبعده،داچی

رتلری،نوداوبولهپرتهلهاوبوژوندناممکنهدیاوټولحیواناتاونباتاتاوبوتهدخپلژونددپایښتلپارهاشدرضو
پلوهکونړیوغنیوالیتدی،مګردموجودهاوبوڅخهاوسهمدزراعتلپارهکافیګټهندهاخیستلشویاوپدیمورد
کیاوسهمنیمګړتیاویشتونلریمګرپهدیوروستیوکییوتعدادکانالونهددولتاوخارجیموسساتولخواپه

یمګرزمونږدوالیتددهقانانواوزمیندارانودابیارۍټولمشکالتپهاساسیډولاساسیاوانجنیریډولجوړشوید
ندیحلشوی.داچیهمدااوبهیوهملیرسمایهدهاودملیاقتصادپهپیاوړیکولکیرغندهروللوبولیشیخود

انرژۍپهجوړولوکیچیکوالیموجودهاوبوڅخهنهیوازیدزراعتپهبرخهکیکافیګټهندهاخیستلشویمګرد
شیملیاقتصادموپهپښوودرویهمکومډولګټهندهاخیستلشوی.

 په کونړ والیت کې د اوبو رسچينی:
پهکونړوالیتکیداوبوخورازیاتیرسچینیموجودیدیلکهسیندونه،خوړونه،چینیاوکاریزونهحتیداسیسیمی

هکیدواورییخچالونهپهطبعیشکلشتونلریچیددیجملیڅخهپهکونړهمشتونلریچیدکلونوراهیسیپ
والیتکیداوبودوهلویرسچینیچیدوهسیندونهدی،چییوییدکونړعمومیسینداوبلییدپیجسیندپهنوم

اواسدپهمیاشتیادیږیچیدکونړعمومیسینددچرتالڅخهرسچینهاخلیچیداوبواعظمیاندازهییدرسطان
مرتمکعبsec/3m537مرتمکعبپهفیثانیهاواضغریاندازهییدجدیاودلویپهمیاشتکی/3m1080secکی

یی اعظمیاندازه اوبو اخلیچید نورستانڅخهرسچینه پيجسیندچید د همدارنګه او کیده. فیثانیه په
sec/3m202ثانیهکیدهمرتمکعبپهفیپهمرتمکعبپهفیse/3m37cثانیهکیکمهاندازهشوې.کونړوالیت

(هکتارهپهطبعیځنګلونوپوښلشویاو۲۹۰۹۴۳کیلومرتهمربعمساحتلریچيددیجملیڅخه)۴۹۲۵،۹
۲۴۶۰۰(هکتارهآبیاوللمیځمکهموجودهدهچید۲۴۶۰۰(هکتارهعلفچرونهموجوددیاوهمدارنګه)۱۴۳۵۷۲)

آب هکتاره جملیڅخه د للمیځمکی او د۱۸۳۰۰ی یی لپاره خړوبولو د چی ده ځمکه فصله دوه آبی هکتاره
سیندونو،خوړونو،کاریزونواوچینوڅخهاستفادهکیږی.

دپیژندلشویوکانالونو،کاریزونواوچینواحصائیه:
۰(لویاوکوچنيکانالونهوجودلری96پهکونړوالیتکی)کانالونه:

موجوددی(محلیحوضونه۶۴کولوپهمنظور)دټولوالیتپهسطحهدبارانیاوبودذخیرهبارايناوبوذخیري:د
(داوبوچینیموجودیدیمکرفعالدوچکالیپهاساسبعضیوچی۱۸۲دټولوالیتپهسطحه)دچینېاوبه:

۰شویاودبعضواوبهکمیشویدی
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واپهنسبتپههمدیکالکیداوبودسطحیاندازهښکتهشویدهچیعمدهالملونهییدپخترڅمکیالندیاوبه:
دځنګلونهدوامدارهقطع،وچکالی،دځمکیپرمخدنباتیپوښښتخریبدی

 .داړیکواوزیربناپروګرام؛۶

 د حالت ارزونه:
هغهداچیددیوالیتټولیموصالتیالریدتیرکالپهپرتلهددیسکتورپهخدماتوکیډیرمثبتبدلونراغلیدی

دترافیکودچالچلندپرمخخالصهپاتیشویدیچیټولولسزمونږددغهخدماتوڅخهخوښاوراضیدی.
ټرانسپورټيزیربناګانې:

دټرانسپورټيزیربناګانودحفظاومراقبتلهریاستڅخهترالسهشويارقام،هغهفعالیتونهښييچېدښارمرکزاو
ولسوالیوترمنځدمواصاليتالروپهبرخهکېتررسهشويديچېخلکواودولتتهيېدټرانسپورټيخدمتونوپهبرخه

کېګڼشمېرآسانتیاوېبرابرېکړيدي.
(عرادهماشینونهپهواککیورکړلشویچیعبارتدیلهیولوډر،یوایکسواتور،یوګریډر،۴دفوایدعامیریاستته)

عرادهډمپټرکپهاختیارکیورکړلشویچیپههمدیاساسمودکنړجاللاباددعمومیرسکپاککاریتررسهاویو
کړیاوهمموداسعدابادماڼوګیعمومیرسکچیدشدیدواورښتونواوسیالبونولهاملهدرسوبیموادوپهواسطهبند

کړیاوالرهمودترافیکودچالچلندپرمخخالصهشویوددغهماشینونوپهزریعهموپهخپلوختزمانپاککاری
کړیدی.

 دښارمرکزاواړوندهولسوالیوترمنځدمواصاليتالرودمشخصاتوجدولکومچیدفوایدعامیریاستمربوطدی:

پُلونو 
 شمېر

د پُلچکونو 
شمېر

شګه اچول  
شوې

قیر  
 شوی

د سړک 
واټن په 
کیلو مرت

 

 د ولسوالۍ نوم

شمېره
 

12 334  DBST 54.5 ۱ سالمپور-رسکاسعداباد 
1 36  DBST 20 ۲ ولسوالیرسکاڼی-رسکنواباد 
 72  DBST 24 رسکرسکاڼیالیولسوالی

خاصکنړ ۳ 

1 40  DBST 12 رسکپلنوابادالیولسوالیمره
وری ۴ 

   DBST 7.5 رسکاسعدابادالیولسوالی
شیګل ۵ 

   DBST 22 ولسوالیاسامررسکشیګلالی ۶ 
   DBST 18 رسکاسامرالیولسوالیغازی

 ۷ اباد

اسفلټ    رسکغازیابادالیولسوالی 15
 ۸ ناړی

   DBST 12 ۹ رسکاسامرالیولسوالیدانګام 
   DBST 25 رسکولسوالیدانګامالی

 ۱۰ بنشاهی

رسکمرهوریالیولسوالی 11  جغلی  
شلطن ۱۱ 
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 ۱۲ رسکولسوالیشلطنالیاسامر 14  جغلی  
۱۳ رسکمرهوریالیغاشیکندو 28  جغلی  
   DBST 20 ۱۴ رسکشیګلالیلچی
   DBST 35 رسکاسعدابادالیولسوالی

۱۵ ماڼوګی

رسکماڼوګیالیولسوالیچپی 25  جغلی  
۱۶ دری

   DBST 15 ۱۷ رسکرسکاڼیالینواپاس
   DBST 25 ۱۸ نرنګباډیلرسک
   DBST 12 ۱۹ رسکننګالموانت
(12قیرشوی) ۱۵ ۹۸ ۳ داسعدابادښاراړوندرسکونه 27 ۲۰



 .  د ښاري پراختیا پروګرام؛۷
دسیمهییزېودېاوپرمختیاپروګرام:

فعالیتونودمالتړاوبیارغونېاودسیمهییزېودېاوپرمختیاميلپروګرامددولتاومدنېټولېدتأسیساتودبنسټیزو
دکلیودمهموزیربناګانودبیارغونې،داقتصاداوعایداتودودېفعالیتونودهڅونېاوټولنیزوخدمتونوتهدالرسسی

بهیرسمونپهموخهدميلپرمختیاپهچوکاټکېطرحاوتنظیمشویدی.
د کلیو خلکو په 

ژوند کې 
 بدلونونه

 شمیره ولسوالی کلی پروګرامونهپلې شوې 

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاافیاوولسوالیوشوراګانوظرفیتونه

لوړول  ۱ نورګل 7

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

ظرفیتونهلوړول  ۲ څوکی 11

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

ظرفیتونهلوړول  ۳ خاصکنړ 15

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

ظرفیتونهلوړول  ۴ رسکاڼو 8

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

 ۵ نرنګ 12 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

 ۶ مرکز 20 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

 ۷ مروره 12 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

 شیګل 4 ظرفیتونهلوړول
وشلطن ۸
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دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۹ اسامر 3 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۱۰ دانګام 1 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۱۱ غازیاباد 1 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۱۲ ناړی 2 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۱۳ وتپور 8 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۱۴ درهپیچ 18 ظرفیتونهلوړول

دخلکو په ژوند کی 
مثبنت تغیر راغلی 

 دی
دزیربناؤوبیارغولاودانکشاشافیاوولسوالیوشوراګانو

۱۵ چپهدره 5 ظرفیتونهلوړول

   مجموعه 127


 د کلیوايل الرو جوړولو ميل پروګرام:
داړوندهزیربناګانودبیارغونېپهبرخهکېکلیوايلخلکودکې۱۳۸۱دکلیوايلالروجوړولوميلپروګرامپهکال

مرستېاوکارګرانولپارهدکارموندنېپهموخهپیلشویوو.دکلیودپرمختیااوبیارغونېریاستدیادپروګراملهالرې
 کېالندېفعالیتونهتررسهکړيدي.۱۳۸۹پهکال

دکلیوايلالرودحالتارزونه:

ه داسې سړکون
 چې قیر شوې

(KM ) 

داسې سړکونه 
چې شګه پرې 
اچول  شوې 

(KM) 

خراب یا داسې 
سړک چې د ګټه 

اخیستنې وړتیا نه 
 kmلري

 
 کلی

 
 ولسوايل

 
 شمېره

 ۰ 10.48  ۱ نورګل 41
 ۰ 20Mاهنکانکریټیپل 2  ۲ څوکی
 24 ۰  ۳ خاصکنړ 4
 ۰ ۰ ۰  ۴ رسکاڼو
 ۰ 12.5  ۵ نرنګ 15
 16 16 12  ۶ مرکز
 32 32 13  ۷ مروره
 شیګل 6 16 ۰ 

وشلطن ۸ 
 10 10 25  ۹ اسامر
 ۱۰ دانګام ۰ ۰ ۰ 
 12 12 10  ۱۱ غازیاباد
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 ۰ 15 6  ۱۲ ناړی
 ۰ 60Mپل دوه

والیتونه  ۱۳ وتپور
 ۰ 34  ۱۴ درهپیچ 24
 ۰ 10 6  ۱۵ چپهدره
 94 248 173  ۱۶ مجموعه



 .  د انرژۍ پروګرام؛۸
 برېښنا:اوبه او 

داوبورسولوخدمتونودعرضېپهموخهداوبورسولوشبکېغزولاوتررسهشويفعالیتونه)دښاراوولسوالیوپهکچهد
اوبورسولودخدمتونوحالت(

 برېښنا:
الندېجدولددېوالیتدبرېښناسټېشنونوشمېرښيي:

شمېره
 

 موقعیت د سټېشن نوم
 ظرفیت

Kv Mva
فابریکهکوچکبرقابی ۱

اسعداباد
 200اسعدابادمنډهکول

۲ 
دښاراوولسوالیوپهکچهبرېښناتهدالرسيسدحالتارزونه:

د ښار د هغه ناحیو 
شمېر چې برېښنا ته 

دوامداره الرسسی 
 لري

د ښار د هغه ناحیو 
شمېر چې نوبتي 

برېښنا ته الرسسی 
 لري

د هغه ولسوالیو 
برېښنا ته شمېر چې 

دوامداره الرسسی 
 لري

د هغه ولسوالیو 
شمېر چې نوبتي 

برېښنا ته الرسسی 
 لري

د هغه ولسوالیو 
شمېر چې برېښنا ته 

 الرسسی نه لري

ټولی ناحیی 
دوامداره بریښنا 

 نلری
ټولیولسوالی۲

دوامدارهبریښنانلری
ټولیولسوالیهیڅ

بریښنانلری
دکونووالیتاړوند

بریښناټولیولسوالی
نلری

د هغه کورنیو شمېر 
چې ملریزې برېښنا 

یا د سیمه ییزو 
توربینونو برېښنا ته 

 الرسسی لري

دهغهکورنیوشمېر
چېدښارپهکچه
برېښناتهدوامداره
الرسسیلري

دهغهکورنیوشمېر
چېدښارپهکچه
نوبتيبرېښناته
الرسسیلري

دهغهکورنیوشمېر
چېدښارپهکچه
برېښناتهدوامداره
الرسسیلري

دهغهکورنیوشمېر
چېدښارپهکچه
نوبتيبرېښناته
الرسسیلري

په اړه یی معلومات 
داسعدابادبازارهیڅنشته نلرو

داسعدابادبازارنلریکورنی۲۵۰اوتقریبآ
کورنی۲۵۰اوتقریبآ
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 .  د کانونو او طبیعې رسچینو د پراختیا ميل پروګرام؛۹ 

 معادن:
برخهکېتررسهشويفعالیتونهپهالندېدهغهارقاموپربنسټچېمعادنوریاستلخواوړاندېشوي،په)کونړونو(والیتکېدمعدنونواوطبیعيرسچینوداکتشافاواستخراجپه

دولکېښوولشويدي:ج

ت معادن
وضعی

 

د هر ټن یا 
ب 

مرتمکع
ت

ارزښ
 

ټولټال حجم په 
)ټن(

/
ب

مرتمکع
د ښار له مرکز  

څخه واټن
 

ډول
 

شمېر
 

ت
موقعی

 

معدنونه
 

شامره
 

تر استخراج 
الندې

ترقرارداد 
الندې


رسوېشوي
نا

 رسوېالندې
تر



رسوېشوي


     

     35AF 3000m3 9km ساختامنیمواد ۱ دنوابادخوړ سیندنیجغل 1
     35AF 180m3 11km موادساختامنی ۱ دډنډونوخوړ سیندنیجغل 2
     25AF 400m3 14km موادساختامنی ۱ دشړلوډاک تعمیراتیډبره 3
     35AF 1300m3 11km موادساختامنی ۱ دډنډونوخوړ سیندنیجغل 4
     25AF 5000m3 15km موادساختامنی ۱ مناګی تعمیراتیډبره 5

     25AF 843m3 11.5km موادساختامنی ۱ دډنډونوغر تعمیراتیډبره 6

     35AF 1000m3 11km موادساختامنی ۱ دډنډونوخوړ سیندنیجغل 7
     35AF 360m3 11km موادساختامنی ۱ دډنډونوخوړ سیندنیجغل 8
     25AF 288m3 11.5km موادساختامنی ۱ دډنډونوغر تعمیراتیډبره 9
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     35AF 200m3 16km موادساختامنی ۱ ماڼوګیولسوالی
جوبۍخوړ سیندنیجغل 10 

     25AF 174m3 16km موادساختامنی ۱ ماڼوګیولسوالی
جوبۍخوړ تعمیراتیډبره 11

     35AF 280m3 11km ساختامنیمواد ۱ دچیګلیخوړ سیندنیجغل 12
     25AF 290m3 11.5km موادساختامنی ۱ دچیګلیغر تعمیراتیډبره 13

     35AF 800m3 8km موادساختامنی ۱ برڅاګیخوړ سیندنیجغل 14
     25AF 2500m3 5km موادساختامنی ۱ سیتړه تعمیراتیډبره 15

     35AF 1000m3 11km موادساختامنی ۱ دډنډونوخوړ سیندنیریګ 16

     35AF 1584m3 11km موادساختامنی ۱ دډنډونوخوړ سیندنیریګ 17 

     25AF 1080m3 9.5km موادساختامنی ۱ درسکاڼوولسوالی
غر تعمیراتیډبر 18

      10000ton 57km مرمر ۱ نورګلولسوالی
مزاردره مرمر 19 

دعوایدوپهترالسهکولواواقتصاديودېکېدزیربنااوطبیعيرسچینوسکټوراهمیت:
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 د معدنونو له استخراج څخه د کلني عوایدو اندازه:
مقدار  معدنونه ولسوالی شمېره

 په ټن
د عوایدو 

 اندازه

سیندنیمرکز ۱
3000m343756AFجغل

سیندنیمرکز ۲
1000m329324AFجغل

دساختامنیموادودقراردادونودفورمودتحویلۍلهدرکه ۳
42723AFکومچهمراحلییپهجریانکیدی.

۴ 
 دخلکوداقتصاديودېپهتړاودزیربنااوطبیعيرسچینوبرخېدفعالیتونوونډه:

شمېره
 

اقتصادي  د زیربنا سکټور پروګرامونه ولسوالی/ښار
 فکټور

د خلکو په 
اقتصاد کې د 
 بدلون سلنه

اسعدابادمرکز 1
دمرکزمربوطدڅلوروناحییوتهعامهخدمات
لکهرسکونهجوړول،دصحیاوبورسونه

،دښارپاکوالی،اونورعامهخدماتووړاندیکول

خلکوپهاقتصادی
بدلونبرخهمثبت
راولی

۶۰%

دوالیتاړوند 2
ولسوالیو

ولسوالیوترمنځغزیدلیرسکونوترمیمول
اودرسکونوپهمسیرکیداړوندساختامنونو

ترمیمول
پهټولوولسوالیوکیدمخابراتیسیسمفعالول
دوالیتپهکڅهدځنګلونودقطعکولومخنیوی

اودښهچاپیرللپارههڅهکول

خلکوتهبه
دکارزمینهبرابرشی
دخلکوپهمالیپلو

تقویشی
زراعتبهپیرشفت

وکړی

۸۰%

 . د برشي رسچینو د پراختیا پروګرام؛۱۰
دظرفیتونولوړولاوکار:

 د پوهني ریاست:
(۶۴۶پهکنړوالیتکیدلیکلوستزدهکړیپهپروګرامکیدولتياوغیریدولتی)همکاروموسسولخوا(ټول)

بابهکورسونهدکونړوالیتپهمرکزاوولسوالیوکیفعالدی.
(۵۳۲(تنهیینجونیدیچید)۸۲۸۶(تنهدلیکلوستزدهکړیمینهوالتنظیمشویچه)۱۷۲۱۲چیټول)

(تنهییښځینهښوونکيدیپهزدهکړهبوختدی.۲۶۵نهښوونکولخواچی)ت
دپوهنتونریاست:

(انټرنیټدلوړوزدهکړووزارتلخواراکړلشویدیچیدپوهنتوناداریپرسونلاو12Mbدپوهنتونپهواککید)
دپنځهګونوپوهنځیواستاداناومحصلینتریمنظمهاستفادهکوی.

یارګلبیلیساحهکیدسولریبریښنائیدستګاهدتدارکاتودقانونمطابقجوړهشویده.دپوهنتون
دپوهنتونپنځهګونوپوهنځیواستادانپهخارجاوداخلدهیوادکیدماسرتیدوریپهدرسونوبوختدی.
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دهکړهدټولولپاره:ز
پوهنيریاست:

فعالیتونهپهپنځهګونوبرنامو)عمومياواسالميزدهکړو،تخنیکيدکونړوالیتدپوهنېریاستخپلښوونيزاوروزنیز
(بابهدولتيتعیلمی۵۰۶اومسلکيزدهکړو،دښوونکوروزنهاودلیکلوستزدهکړې(کېتنظیمکړېچهټول)

(بابهد۹۱(بابهغیردولتي)خصويص(تعلیميمرکزونهفعالیتلریچهپدغهتعلیمیمرکزونوکي)۱۰مرکزونواو)
(تنهزدهکوونکي۱۷۵۸۷۹(بابهمختلط)ګډ(ښوونځيدیچهټول)۳۰۸(بابهدهلکانواو)۱۱۷نجونوښوونځي،)

(تنهئېښځینهښوونکيدیپهزدهکړوبوخت۲۲۳(تنهښوونکولخواچه)۳۹۸۲(تنهئېنجونیدید)۶۱۰۲۰چه)
دي.
(بابهدهلکانو۱۴۲(بابهدولتیتعلیميمرکزونهودانۍلریچه)۱۹۸)(بابهدولتیتعلیميمرکزونولهجملی۵۰۶د)

(۱۶۹(بابهییصحياوبه)۱۴۴(بابهداحاطیدیوالونه)۱۰۸(بابهودانۍیواځیدنجونودیچی)۵۶اونجونواو)
ری.(بابهییالتراوسهودانۍنل۳۰۸(بابهدالبراتوارخونیلرياو)۲بابهییتشنابونهاو)

دهکړي،زلوړي
 دوالیتدپوهنتونریاستاوسنیحالت

شمېره
د پوهنځیو  

شمېر
د محصلینو  

شمېر
 

د 
ټ

ډیپارټمن
ونو شمېر

د ښوونکو  
شمېر

د مامورانو  
شمېر

د اجیرانو  
شمېر

ټولټال  
کارکوونکي

 

۱ 5 3998 20 80 40 47 167 
دوالیتدپوهنتونریاستدزدهکوونکوشمېر

 دپوهنتوندشتهمحصلینواحصائیه
 دپوهنتون دشته محصلینو احصائیه        

 شمیره پوهنځی دنرانوشمیر دښځوشمیر ټولټال
 1 رشعیات 584 12 596

 2 تعلیماوتربیه 1687 52 1739
 3 زراعت 637 1 638
 4 کمپیوټرساینس 490 1 491
 5 اقتصاد 534 ۰ 534

  ټولټال 5 3932 66 3998


د نارینه مخصلینو  د ښځینه محصلینو شمېر شمېره
 شمېر

 ټولټال محصلین

۱ 66 3932 3998 
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 کارموندنه:
اومشاغلوفرصتونهرامنځتهشیترڅودملکیخدمتونوپهچوپړکیدوالیتپهسطحهپهدوامدارهغواړوچیدکار

دځوانقرشلپارهدوالیتپهداخلکیدکارزمینهبرابرهکړونووبهوکولیشوچیخپلووګړوتهاسودهاودامنیتتوګه
  لهلحاظهپرامنهفضارامنځتهکړو.

 نفروتهدکارداخلیجوازنهتوزیعشویپهالندیډولرسهدی: (۸۱۹کالکیپهتعداد)۱۳۹۶په

  نفره (۱۵۴)-----اجیران •
  نفره (۶۴)----بکلوریا •
  نفره (۱۱۶)---فوقبکلوریا •
  نفره (۷۱)------لیسانس •
(۰) ------ماسټر •
 (نفرهشاګردانفارغشواوداستاذیکیټونهورتهورکړلشو.۱۵۰دحرفویزدهکړوڅخه) •

الستهراوړنی:

مسئولینولهخواجدیداناثولیلییتعمیرمنظوریچیپهدوهممنزلباندیکارجریانلریاودذیربط •
نظارتصورتمومی.

داناثودطعامخوریتعمیرمنظوریچیپدیهمکارجریانلریاودذیربطمسئولینولهخواجدینظارت •
صورتمومی.

 .د اقتصادي پياوړتیا پروګرام ود ښځ. ۱۱
دښځوچاري:

کالکیتاسیسشویدیچیدریاستلپارهخپلهتعمیرلریاوټولکارمندانیی۱۳۸۲دکونړوالیتدښځوچارورپه
پورهدیاوپهولسوالیوکیدولسواالنوپههمغږییتوبدښځینهشوراګانوپهمرستهباندیدهیواددنافذهقوانیند

ټولقوانیناومقرارتتفاهمنامیطرزالعملونهپهبریالیتوبرسهجنډرملیپالیسیاودښځوچارودوزارتاړوندهټول
تنوښځوتهدعامه۱۸۳۵۰۰(دیاو۱۵۰۰۰ښځینهشوراګانیلریچیټولغړییی)۱۰۲تررسهکویچیتراوسیی

ښځوتهیی(ښځوتهییدحرفویزدهکړوزمینهبرابرهکړیدهاوپهزرهاوانجونواو۴۰۰۰۰پوهاویزمینهبرابرهکړیده)
دسواداموزیاوانلګلشکمپیوټرپهبرخهکیدبیالبیلوموسساتوپهمرستهباندیدزدهکړوزمینهبرابرهکړیدهچی
ددیریاستټولاموراتدقانونمطابقتررسهکیږیپهګدهرسهدټولپرسونلترمنځهمغږیاوهمکاریموجودهده

(خدماتیکارمندانلری۶کارمندانلریاو)دایمی۸.نوموړیریاست)ریسیپهشمول
دپوهنیسکتور

%۴۶(تنهاناثاشاګردانیلروچیدجنسیتپهاساس۶۴۸۹۰(تنهرسمیمعلمینیلرو)۲۴۰دوالیتپهسطحهباندی)
کیږی
(مختلطښوونځیلرو۲۳۲(ابتدایهاو)۲۵۲(متوسطی،)۱۰۷(لیسی)۲۲اناثو)
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اناثیهفارغیشاګردانیلرلیپهلنډدولکهوایو(۵۰۰کالکیمو)۱۳۹۶په
(تنولویانوښځوتهدسوادزدهکړیزمینهبرابرهشویده۷۰۰۰کالکی)۱۳۹۶په
عامهخلکدانجونوتعلیمتهروادارهدی۸۵%.

هفارغه(تنهدمختلیفوپوهنځیوڅخ۲۴کالکی)۱۳۹۶محصلینیلروچی۶۸دسیدجاملالدینافغانیپوهنتونکی
شوی
تنهدیوسایډیفورمیټموسسیلخواخصوصیپوهنتونوتهمعرفیشویدیدښځوچارودریاستدنظارتالندی۵۸

(تنهانجونیپهتداریسبوختیدی.۷۵همدارنګهپهدوهطبیانستتیوتونهلروچیپکی)
دصحتسکتور

(غیرمتخصصیډاکرتانی۱۷(متخصصیډاکرتانی)۲)کلینکونهلروچیپدیکی۶۱جملهمونږیوهمرکزیشفاخانهاو
(خدماتیښځینهپرسونللرو۶۵(نرسانیاومیډوایفی)۱۹)

سیاسیمشارکتسکتور
(تنوښځوعړیتوبحاصل۷۵سیاسیاحزابوکی)۲۰کونړدوهدوالیتیشوراښځینهوکیالنیاویوولسیجرګیوکیلهپه

کړیدی.
دوالیتپهسطحهباندیاوهمدارنګهپهمیثاقشهروندیپروژهکیچینویییپهمرکز(ښځینهشوراګانیلرو۱۰۵)

ښځیپهدندوبوختیدی.%۸(ښځینهغړیلریپهمجموعهکیپهکونړوالیتکی۹۸اسدابادکیپهکارپلکړی)
ترالسکړیدیچیدکالکیدسړیوپهنسبتښځوزیاتیتذکری۱۳۹۶دثبتحوالینفوسداحصایهدمخیتیر

ښځوزیاتیتذکریترالسکړیدیداپهکونړکیدښځوګډونپهسیاسیمشارکتکییوښه%۴۰سړیوپهنسبت
بیلګهکیدایشی.

دټولنیزخوندیتوب)فقردکموالیاودکاریفرصتونوایجادولو(سکتور
یتمقاماودښځوچاروریاسترسهییپهګدهکالکیدمختلیفونړیوالوموسساتوپهمرستهباندیچیدوال۱۳۹۶په

(تنوښځوتهپهمختلیفوحرفوی،زراعتی۳۸۰۹(تنهاو)۱۶۲۰باندیهغوښځورسهچیدکوررسپرستیورتهپهغاړهوی)
برخوکیدکار،زدهکړیاومزدزمینهبرابرهشویده

کوستونزیاومشکالتهمپهمخکیپرتهدیچیپهلنډډولترییادونه
پوهنیبرخهکی:عنعنویناوړهراوجونه،دمکاتیبولریوالی،دښوونځوداحاطونشتوالی،دښځینهمسلکیاستادانو
کموالی،دخلکوغریباقتصاداودکارنشتوالیداهغهعمدهستونزیاومشکالتچیمونږوررسهدپوهنیپهبرخهکی

السپهګریوانیو
دصحیاومیعاریخدماتوپهبرخهکی

دښځینهمتخصصواوتجربهکاروډاکرتانونشتوالی،دتشخیصیوسایلونشتوالی،کمخونی،دمتوازنغذاییرژیم
نشتوالی،پخپلرسددوایجاتواستعاملدوایجاتودکفیتخرابوالی
پهګریوانیو.دښځوپهبرخهکیمونږالندیمشکالتورسهپهمستقیمډولالس
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باغزنانځمکینشتوالی،امنکور،عنعنویدودنه،لروسیموتهنهالسرسی،
دښخودداقتصاديپياوړتیاپروګرام:

کالکیدښځوچاروریاستپههلوځلوباندیدښځولپارهددوستهیوادهندوستانلخواغونډو۱۳۹۶ه
حالجوړشوه

دټولوزیربطوادارورسهموښههمغږیاوهمکاریرامنځتهشویدهچیپهنتجهکیدښځوپروړاندید
جنډرطرزالعملدوهممیاشتنیغونډه(کرتهدایرشویاود۱۱تاوتریخوالیعالیکمیسونمیاشتنیغوندی)

وارهنیولشویده۶
(ښځوتهاقتصادیاوحرفویزدهکړوکیدکارزمینهبرابرهشویده۳۸۰۹)

(ښځوتهورکشاپونواوسمینارنوزمینهبرابرهشویده۸۰۴۳دښځوداستعدادونودلوړوالیپهاساس)
(ښځو۵۹۵۰۰ځودهراړخیزهحقوقودتامینپهموخه)دښځوپروړاندیدتاوتریخوالیدمنځهوړلواودښ
اوسړیوتهپهمستقیمډولعامهپوهاویشویدی
(کورنی۲۰۰۰موسسیتهپیشنهادکړیوهچی)WFPدښځوپروړاندیدفقردکموالیپهاړهباندیمو

میاشتولپارهغذاییموادومرستیلړیروانهده۳رسپرستوښځواوماشومانوته
وچاروریاستدرسویپهاساسچیجنډرطرزالعملپهغونډهکیدوالیصاحبلخوادښځوچارودښځ

ریاستتهوظیفهسپارلشویوهدمروریولسوالیکیدښځوعمومیوضعیتخرابپهنښهشویوهچی
واوبهراوړلیتاوتریخوالیزیاتموجودوهاوپاکواوبورسهښځیالسپهګریوانویدډیرولروساحونهبهښځ

(۵۰۰۰نوهمداپیشنهادموایایمسیموسیتهورکړوچیدنیکمرغهاوسمهالدمروریولسوالیکی)
(۱۰۰ښځوتهدمحیطیالحفظالصحیاوجیبیویتاوتریخوالیدمنځهوړلوپوهاویتررسهکیږیاو)

ټهپورولسوالیکیهمپریکاررواندی(بابهکوهیانو۳(کوهیانورتهجوړیږیاو)۳۶بابهلیټرونهاو)

(تنهښځیاوانجونیمودکارلپارهدولتیاوغیردولتیموسساتوتهمعرفیکړیدیچیدپیګریپه۳۴۰)

(ښځودندهپهغیردولتیموسساتوکیترالسهکړیده.۲۹۸نتجهکی)

پهصحيچارووکيدظرفیتارتقا:
ړنېاواوسنيامکانات(:دنفوسپهتناسبروغتیایيخدمتونوتهالرسسیپهکونړوالیتاوسنیحالت)شتهالستهراو

فیصدهخلکروغتیاییخدمتونوتهالرسسیلری.اوپهمرکزکیدوالیتیروغتونارتقاءاواکاملاود85کیتقریبا%
لپارهاداریتعمیرودانیاودنویمسلکیپرسونلخصوصادمتخصصینواستخداماوهمدارنګهدعامیروغتیاریاست

 زږیدلیماشومانولپارهودانیودجوړولچاريجریانلري.

اومتخصیصن97اومردانهداکرتان5،زنانهمتخصیصین9دډاکټرانواومتخصیصینوشمېر:زنانهداکرتان •
 129چهجمله18

 دماهروقابلوپهشتونکېدشویووالدتونوشمېر. •
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 کياووم څپر 
 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

افغانستان جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزندهگیدر
درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور

بهنرشرسید.1397درسال(ICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395نرشرسویوضعیتزندهگیدرافغانستانسال

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی
ازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیراتفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،هایاینرسویعبارتاند

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا
میسازد..

هدفاز12دهکهشاملشاخصراتحتپوششقراردا1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
اهدافانکشافپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگی17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم
هایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالش

 هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.
:  ALCS-2017به اساس رسوی کرن مردم والیت  وضعیت زنده گی

 شاخص ها

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

 4925.9 4925.9 4925.9 4925.9 (sq.kmمساحت )

 93 90 87.1 80 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 119 125 133 125 نسبت وابستگی

 106.7 100.2 105.3 100.7 نسبت جنسیتی

 55.8 45.6 30.6 28.9 سال( )%( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 38.2 31.5 21.8 20.5 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک 
 64 69.9 31.8 19.7 بازدید( )%(
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زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن 
 69.2 21.8 10.1 12.6 میدهند )%(

سال، در حال حارض متاهل   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 21.4 33.5 34 33.6 اند )%(

 0.34 0.29 0.13 0.12 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 10.3 5.3 8.8 6.9 ساله )%( ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

 _ _ 1.9 19.1 جمعیت با کمبود پروتئین )%(

 _ _ 1.9 4 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )%(

 6.2 4.3 2.2 4.8 نسبت وابستگی ساملندان

 23.1 55.9 67.9 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 8.7 14 31.2 _ میزان زیراشتغال )%(

 25.9 9.5 4.6 _ میزان بیکاری )%(

 31.1 61.7 71.2 _ میزان مشارکت نیروی کار )%(

 34.5 23.5 35.9 _ استخدام نه چندان سود مند

 9.9 61 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )%(

 21.6 16 _ _ جمعیت مشغول در تولید )%(

 68.5 23 _ _ خدمات )%(جمعیت مشغول در 

 61.8 _ 47.3 63.1 میزان فقر )%(

 25.8 13.7 34.7 61.9 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )%(

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 
 99.7 98.9 98.5 100 مینامییند )%(

 98.3 90.6 23.8 40.5 خانواده که دارای برق میباشند )%(
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 10.1 11.2 9.4 9 خانوادهتعداد 

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی 
 76.9 83.6 77.5 30.6 میکنند )%(

 8.9 11.4 4.4 1.5 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 0.3 0.16 0 0 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند 
)%( 45.4 58.9 59.1 60.5 

 31.4 24.7 36.2 12.8 خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )%(

 4.9 2.4 5.4 1 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )%(

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 
 1.3 1.3 1.3 1.6 )جریب(

خانواده ها اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به 
 2 1.9 1.6 1.9 )جریب(

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 
 0.6 0.7 0.6 0.7 )جریب(



 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

 شاخص ها

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

 652864652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )

 42.4 40.7 35.339.1 کیلومرت مربع(تراکم جمعیت )افراد در هر 

 101 100 105104 نسبت وابستگی

 103.9 105.3 105105.7 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 38.946.6 سال( )%( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 34.8 34.3 26.231.4 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

 70.2 63 32.851.2 بازدید( )%(پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک 

 53.4 45.2 21.839.9 زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )%(

 16.4 17.9 17.919.5 سال، در حال حارض متاهل اند )%(  ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
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 0.57 0.55 0.450.52 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 8.17.3 ساله )%( ۴۹تا  ۱۵زنان متاهل چند همرسی 

 _ _ 15.719.4 جمعیت با کمبود پروتئین )%(

 _ _ 6.118.5 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )%(

 5.4 4.9 5.75 نسبت وابستگی ساملندان

 23.9 42.9 45.7_ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8_ میزان زیراشتغال )%(

 30.7 22.6 8.2_ میزان بیکاری )%(

 53.9 55.4 49.8_ میزان مشارکت نیروی کار )%(

 39.5 39 25_ استخدام نه چندان سود مند

 44.32 44 __ جمعیت مشغول در کشاورزی )%(

 18.08 22 __ جمعیت مشغول در تولید )%(

 37.59 34 __ جمعیت مشغول در خدمات )%(

 54.5 39.1 3636.5 میزان فقر )%(

 13.6 19.2 24.615 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )%(

 74.8 75.9 83.279.9 جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )%(

 97.6 89.5 41.168.9 خانواده که دارای برق میباشند )%(

 7.7 7.4 7.37.4 تعداد خانواده

 43.9 42.6 33.743.8 خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )%(افراد که در 

 21.2 17.3 5.814.1 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 2 1.22 0.270.50 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 37.9 36.6 40.437.9 خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )%(

 19.4 16.3 16.416.8 دارای زمین های للمی هستند )%(خانواده هایی که 

 13.1 12.6 10.312.6 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )%(

 4.9 6.1 6.76 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 12.1 13.2 1416.4 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(

 1.9 1.9 22 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(
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 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :
گزیدهشاخصهایاحصائیویوضعیتفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملیاحصائیهومعلوماتو

ترتیبگردیدهاستکهدربرگیرندهارقامجدیددرسیزدهبخشمختلفوزارتکارواموراجتامعی،شهداومعلولین،
فقرونابرابری،مصئونیتغذایی،کارواشتغال،معارف،صحت،جنسیت،مسکنودسرتسیبه شاملارقامنفوس،

.خدماتاساس،مصئونیتاجتامعی،زراعتومالداری،سکتورحقیقی،سکتورمالیوسکتورخارجی،میباشد
اینبستهمعلوماتی،ارقامشاخصهایمهماحصائیویواقتصادیبهشکلمطلقونسبیبهطورمخترصوساده،در

انعکاسدادهشدهبناً،برایاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضورتداشتهباشند،
استفادهکنندگان،میتوانندمنابعارقامراکهدرستونمیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیلبیشرت،

 اخیرجداولذکرشدهاست،دریافتمنایند.
باآنکهارقاممندرجایننرشیهبهسطحملیتهیهوارایهگردیدهاستولیبعضیشاخصهایکهامکاناتتجزیهآنبه

نیزارایهگردیدهاست.سطحشهری،دهاتیوکوچیوجودداردبهتفکیکساحاتمسکونی
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 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه
مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

نفوس 1

افرادیکهدریکزمانمعیندریکتعدادمجموع نفوسکشور 1.1
ساحهمعینجغرافیائیزندگیمیکنند. 

نرشیهبرآوردنفر%10031,575,018
1397نفوس

ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری 1.2
نرشیهبرآورد نفر7,507,953%23.7کنند.

 1397نفوس

ندگیمیمناطقدهاتیزفیصدینفوسکهدرسهمنفوسدهاتی 1.3
نرشیهبرآورد نفر22,567,065%71.5کنند.

 1397نفوس

نرشیهبرآوردنفر1,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
 1397نفوس

نرشیهبرآوردنفر15,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
 1397نفوس

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاننسبتجنس 1.6
  105%دهندهتعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان



نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

رسنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)
  %96.09(64الی15)

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان



نسبتوابستگیکهن 1.8
 ساالن

وباالترازآنبرنفوسفعال65نسبتافرادسن
 %5(64الی15)

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان


نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبر65و14-0نسبتافرادسن
  %101(64الی15نفوسسنکار)

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوس
درفاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدی

ارائهمیشود
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

 میزانفقر 2.1
فیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو

ملیقرارخطفقرنپائینترازییشااغیرغذ
داشتهباشد.

54.5%15,837,319
رسویوضعیت
زندگیدر

1395فغانستانا


2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

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

41.6% 
58.6% 


2,877,417 
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



 شگاففقر 2.3
وسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقرفاصله

بنامشگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشان
میدهد.

15%
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



2.4 
20سهممرصف

فیصدفقیرتریندر
 مرصفمجموعی

فیصدفقیرتریننفوساز20مصارفمجموعی
%7.3مجموعمصارفمتامنفوسکشور

وضعیترسوی
زندگیدر
1395افغانستان



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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 رضیبجینی 2.5
نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،این

ویکتحولمیکند.0شاخصدربین
نشان1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

دهندهتوزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد
0.31

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



2.6 

خانوارهاینسبت
فقیربهتفکیک

اشتغالرئیسخانوار
درسکتور

(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتور
هایمختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوس

تحتخطفقر

63% 
58% 
45%


رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



مصئونیتغذایی 3

میزانعدممصئونیت 3.1
 غذایی

کیلوکالریدر2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273%44.6ایدخذمینمروزا

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
-17رسوی
محاسبه2016

شدهاست

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
3,899,437%13.4کیلوکالریاخذمینامید

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 
 
 

50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز میزانکمبودپروتین 3.3
8,763,895 %30.1گرامپروتیندرروزمیباشد

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4.1
 کار

وباالترازمجموعنفوس14فیصدیافرادسن
15,902,108%54,6کشور

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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4.2 

میزاننفوسدرسن
کاربهتفکیکمحل

 اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

باالترازمجموعنفوسو14فیصدیافرادسن
کشور

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
کاربهتفکیک
جنسیت

(هردوجنس1)
مرد(2)
 زن(3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوف
بیکاراند.کارو

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،مرصوف
کارویابیکاراند.

1.48.0% 
2.54.9% 
3.72.4%

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

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



نسبتاشتغالبر 4.5
نفوس  

%41.33فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)

 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت
)تعریفملی(

1.23.9% 
2.18.3% 
3.41.0%

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

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت
)تعریفملی(

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)کار 4.8
 ناکافی(

یکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
رویمشغولکاربودهاندولیطیسازقبلهفته

ساعتکارکردهباشند،40ازکمترهفتهمتذکره
حالیکهبرایکاراضافیمتایلوفرصتداشتهدر

اندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)

(اشتغال.2)

1.15.6% 
2.20.5%  

1,320,928
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریف
شدهاست:

انجامساله11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
شود،بدوندرنظرداشتساعاتیارشایطکار،

سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهای14

خطرناک،
ساله17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3

ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهای43برای
د.خطرناک،کارشاقهطفلتلقیمیگرد

26.50%2,736,200
رسویوضعیت
زندگیدر
1393افغانستان
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 میزانبیکاریجوانان 4.10
قبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یارویابیکاربودهاندوجستجوکاازرسوی،در

رداشتهساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشتیط
اند.)تعریفملی(

30.7%84,2000
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.11 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکجنسیت

مرد(1)
 زن(2)

هردوجنس(3)



قبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یارویابیکاربودهاندوجستجوکاازرسوی،در

رداشتهساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشتیط
)تعریفملی(اند.

1.44% 
2.46% 
3.30.7% 

1.523,709 
2.396,683 
3.842,000

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 
 
 
 
 
 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.12 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

قبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یارویابیکاربودهاندوجستجوکاازرسوی،در

ر.ساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشتیط

1.39.1% 
2.29.6% 
3.13.3%

1.144,232 
2.366,467 
3.13,010

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



نیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتوفیصدی نیرویکارباسواد 4.13
5,629,256%35.85حلمحاسباتریاضیراداشتهوسادهباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
2,814,511%44.3ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



سهماشتغالدر 4.15
ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبه
619,887%9.8ساختامنمشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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سهماشتغالدر 4.16
سکتورتولید

سکتورتولیدمشغولکارفیصدینیرویکارکهدر
 511,454 %8.1هستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

استخراج
فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکار

 11,977 %0.2هستند.
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.18 
سهماشتغالدر

سکتورخدماتعامه،
شخصیواجتامعی

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،
 1,252,987 %19.7شخصیواجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.19 
سهماشتغالدر
سکتورهایتجارت
عمده،پرچون،
رستورانتوهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،
 11700,530%پرچون،رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.20 
سهماشتغالدر
سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،
ارتباطاتومعلومات

فیصدینیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،
 368,063 %5.8ذخایر،ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.21 
سهماشتغالدر
سکتورهایمالی،
بیمه،رهنامیی
معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65,583 % 1رهنامییمعامالتوتجارتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.22 
سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،گاز
وآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازو
 4,935 %0.1آبمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



1,008,148%15.7میکنندکارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارکارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کارگرانبامعاش، 4.24
خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتور
453,859%7.1خصوصیمرصوفکاراند

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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کارگرانبامعاش، 4.25
دولتی

قرارداددرسکتورکارگرانکهبراساسیک
649,105 %10.1دولتیمرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



2,580,109%40.1کارگرانکهمالککارخودمیباشند.کارگرانمستقل 4.26
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



%2.6.کسانیکهکارگراستخداممیکنندکارفرما 4.27
 

169,488 


رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



فامیلی کارگران 4.28
1,573,539 %24.5کسانیکهبدونمزدکارمیکنند.بدونمزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



معارف 5

سالوباالترازآنکه15سنفویفیصد میزانسطحسواد  5.1
 5,253,950%34.8باشند.راداشتهنوشتننونداناییخواتو

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.2 
میزانحضوریابی
خالص)دوره
 ابتدائیه(

سالکهواجدینصنوف12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدر6الی1ابتدائیه)صنوف

مکاتبحارضاند.دراینشاخصمشمولینو
شاملمنیباشند.حارضینمدارساسالمی

56.1%2,875,627 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدین18الی16فیصدیسنین
(اند12–7نهادهایتعلیامتثانوی)صنوف

درصنوفخویشحارضاند.دراینشاخص
مدارساسالمیشاملمنیباشند. 

35.7% 1,359,552
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 

5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
عالی

کهواجدین24الی19فیصدینفوسسنین
نهادهایتحصیالتعالیمیباشند.دراین
شاخصمدارساسالمیشاملمنیباشند.

9.7%238,864 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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5.5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

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

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبر
گروپتیوریکیسنمکتببراییکسطح
معینتعلیمیمحاسبهشدهوبهفیصدیاز

گروپسنبیانمیشود.مجموعنفوسهامن
18تا13برایابتدائی،6-12درینگزارش
برایتحصیالتعالی24تا19برایثانویو

.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
فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضور

3,714,749%1272.5الی6دارند،ازمجموعافرادبینسنین
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.7 

میزانحضوریابی
تعلیامتناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضور
،به12الی6دارند،ازمجموعافرادبینسنین

تفکیک:
(ذکور4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

(اناث5)

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانوی
13حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

18الی
48.0%1,824,227 

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانوی
13حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)18الی
(اناث5)(ذکور4کوچی)

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
1395افغانستان



5.10 
میزانحضوریابی
 ناخالصدر

 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
19سنینحضوردارند،ازمجموعافرادبین

24الی
14.1% 347,141

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

تحصیالتعالی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(3(دهاتی)2(شهری)1)بهتفکیک24الی
(اناث5(ذکور)4کوچی)

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(

باالترازآنکهتواناییسالو14فیصدیزنان
1,657,346 %29.3خواندنونوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 

5.13 

نسبتتساوی
جنسیتدردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایپسرحضوریابیخالص

 ابتدائیه،متوسطهولیسه.


1.0.71% 
2.0.51% 
3.0.39% 

 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 

صحت 6
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6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

سالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
کردهاندودردورانحاملهگیحداقلیکبار

)داکرت،تحتمعاینهیکیازکارمندانصحی
قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(قرار

گرفتهباشند

59%2,560,718
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

و1396کشور
96صفحه

رسویصحتو
دیموگرافی

بدست1396
آمدهاست.

6.2 
والدتهایانجام
شدهباحضور

 ماهرصحیاشخاص

سالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
کردهاندووالدتاخرینطفلشانتحتنظر
شخصماهرصحی)داکرت،قابله،نرسویاهم
کارمندصحیجامعه(صورتگرفتهباشد.

51% 2,231,502
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

1396کشور

میزانمرگومیر 6.3
 مادران

تعدادمرگومیرمادراندردورانحاملگیدر
رسویصحتو1291هزاروالدتزندهدرسال100هر

1396  دموگرافی

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدر5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
افغانستاندرسال)وفیاتدرهریکهزارتولد

زنده(



رسویصحتو55
1396  دموگرافی

ریفرنس:صفحه
رسوی161از

صحتو
دیموگرافی
1396

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

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

رسویصحتو
دیموگرافیدر

1394افغانستان

ریفرنس:صفحه
رسوی161از

صحتو
دیموگرافی
1396

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8
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8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

مسکونی
شهری(1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

آبمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
ساملدسرتسیداشتهباشد.شامیدنیآ

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

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395

 
 
 

8.2 
میزاناستفادهاز
سیستمفاضالب
 بهبودیافته

هایسیستملتکهازسهومیدمریفیصد
15,423,000%52فاضالبصحیاستفادهمیکنند.

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



میزاندسرتسیبه 8.3
 برق

ژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد
28,430,700%97.7دارند.منابعمختلف

زندگیرسویوضعیت
درافغانستان
1395



8.4 
فیصدینفوسشهری
کهدرمحالتپر
جمعیتوکثیف
زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیف
21,086,400 %72.4زیستدارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395

 
 

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

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

تعدادافرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبود
یافتهدسرتسیدارنددرهرصدنفر.

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 

رسویوضعیتزندگی
افغانستاندر

1395
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8.6 
فیصدینفوسبا
دسرتسیبههرگونه

 منبعبرق
تعدادافرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهر

28,422,757%97.7صدنفر.
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



8.7 
فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند.

نفردریکاتاقمسکنیاخانهکهبیشرتازسه
 12,709,667 %43.9آنزندگیمیکنند.

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.8 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند:
 شهری
 دهاتی
کوچی

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاق
آنزندگیمیکنند

1.42.7% 
2.41.5% 
3.83.3% 



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

 

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامد
، استفادهمیکنند

برای:
 پختوپز
گرمکردن

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال
سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8% 
2.93.8% 

1.21,752,309 
2.27,223,707 

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامد
استفادهمی

کنند،برایپختوپز
بهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)

 

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال
سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21.3% 
2.91% 
3.98.9%

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

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395
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8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامد
استفادهمی

کنند،برایگرمکردن
بهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال
هرصدنفر.سنگاستفادهمیکننددر

1.87.3% 
2.96.8% 
3.81.7% 

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



مصئونیتاجتامعی 9

9.1 

فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز
مجموعاشتغالبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد(2)
 زن(3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،
دیگرکارهایداخلخانهمرصوفمالداریو

هستندوازبابتکارکهانجاممیدهندهیچ
نوعمزدیدریافتمنیکنندبرمجموعمتام

اشتغال

 

9.2 

تعدادافرادآسیب
پذیرکهتحتپوشش
مصئونیتاجتامعی
قرارگرفتهاندبه
تفکیکذیل:

(افراددارای1)
معلولیت

(خانوادههای2)
شهدا

 متقاعدین(3)

 
1.110,037 
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین


نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواج
569,324 %3.99نکردهاند"

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395
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(کهپدریا18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام 9.4
105,175مادرنداشتهباشد.

رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394


9.5 

فیصدیزنانکه
الی20دارایسن

سالهستندودر24
سالگی15سنقبل

 ازدواجکردهاند

سال24الی20تعدادزنانکهدارایسن
سالگیازدواج15هستندودرسنینقبل
کردهاند

4.2% 
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



9.6 
فیصدیخانوارهای
کهتوسطزنان

 رسپرستیمیشوند
خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبر

45,076%1.19مجموعخانوارها
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



زراعتومالداری 10

10.1 
خانوارهایفیصدی

کهدارایزمینهای
 آبیهستند

37.9%
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



10.2 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 للمیهستند
19.4%

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



10.3 
فیصدیخانوارهای
کهدارایباغوباغچه

هستند
 

13.1%
زندگیرسویوضعیت

درافغانستان
1395



10.4 
اوسطسایززمینهای
آبیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

جریب4.9
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



10.5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

جریب12.1
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395
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10.6 
اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر
مالکیتقراردارند)به

 جریب(
جریب1.9

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



سکتورحقیقی 11

11.1 
تولیدناخالص
داخلیبهشمول

 کوکنار
مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولید
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی1,463,764شدهیککشوردریکدورهمعینحسابی

2017-2018

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردر میزانرشداقتصادی 11.2
سالنامهاحصائیوی %7.2یکسالنظربهسالقبل

2017-2018

تولیدناخالص 11.3
سالنامهاحصائیویدالر 718تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور.داخلیرسانه

2017-2018

 شاخصقیممستهلک 11.4
بینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمت
هایاجناسوخدماتخریداریشدهتوسط

مستهلکینبوده
سالنامهاحصائیوی111.7%

2017-2018
سالاساس
1394

تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسال میزانتورم 11.5
سالنامهاحصائیوی %4.4قبل

2017-2018

سهمسکتورزراعتدر 11.6
 تولیدناخالصداخلی

سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالص
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی346,269 %23.7داخلی

2017-2018

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

داخلی
ناخالصسهمسکتورصنعتازمجموعتولید

سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی307,529%21.0 داخلی
2017-2018
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11.8 
سهمخدماتدر
تولیدناخالص

 داخلی
سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالص

سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی743,137 %50.7داخلی
2017-2018

11.9 
سهممالیاتبر
وارداتدرتولیدنا

 داخلیخالص
سهممالیاتبروارداتازمجموعتولید

سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی66,830 %4.6ناخالصداخلی
2017-2018

سکتورمالی 12

عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیعوایدداخلی 12.1
سندبودجهملیمیلیونافغانی517,151میباشد.

1396

عوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمالیاتهامالیاتیعواید 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانیبدستمیآورد.

1396

عوایدغیرمالیاتی 12.3
عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادی
وسایرمنابعدستداشتهخودبهدستمی

آورد.
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502 

1396

مجموعبودجهسال 12.4
مالی

تخمینرسمیعایداتومصارفبراییکمدت
سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4معینآیندهمعموالًیکسال

1396

مجموعمصارفدر 12.5
سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایه
گذاریوپرداختهایدولتدریکسالاز

بودجههامنسالمجموع
سندبودجهملیمیلیونافغانی356,453.4

1396
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بودجهعادی 12.6
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف
عادیپرداختمیشود)معاشاتکارمندان،
خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

احتیاطیوسایر(
گزارشاجرااتبودجهمیلیونافغانی591.9 253 

1396سالملی

میزانمرصفبودجه 12.7
عادی

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجه
گزارشاجرااتبودجه %94.7عادی

1396ملیسال

بودجهانکشافی 12.8

قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف
پروژههاوپالنهایانکشافیدرنظرگرفته

خریداریمیشود)معاشاتکارمندان،
اجناسوخدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطی

وسایر(

گزارشاجرااتبودجهمیلیونافغانی102,861.5
1396ملیسال

میزانمرصفبودجه 12.9
انکشافی،

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجه
گزارشاجرااتبودجه  %68.9انکشافی

1396ملیسال

سهمکمکهادر 12.10
سندبودجهملی  %60.9فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملیبودجهملی

1396

سهمکمکهادر 12.11
وزارتمالیه فیصدیکمکهاازبودجهانکشافیبودجهانکشافی

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدبودجهاختیاری 12.12
سندبودجهملی 537,27.7داخلیمتویلمیگردد.

1396

فیصدیکمکهادر 12.13
بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدر
اختیاریحکومتافغانستانگذاشتهمیشود.

ازمجموعبودجهاختیاری
وزارتمالیه 

بودجهغیراختیاری 12.14
بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمک

دولتبهحکومتافغانستاندادهمیشودو
افغانستانکنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلی

واستقامتهایمرصفیآنندارد.
سندبودجهسالمیلیونافغانی938,67.2

1396

سندبودجهسالمیلیونافغانی3154قروض 12.15
1396
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مبلغبااسمکشورقر 12.16
ضدهنده

 بانکانکشافاسالمی
 بانکجهانیبانکانکشافآسیاییو

 عربستانسعودی
سایر


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

سندبودجهملی
1396

سکتورخارجی 13

بیالنستادیات 13.1
بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاو
دریافتهاییککشورباکشورهایجهان

قسمتبیالنستجاریومالی)کهدردو
حسابرسمایهوحسابجاریه(میباشد.

دافغانستانبانک

وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوبیالنسمالی 13.2
دافغانستانبانکحسابجاری

بیالنستجارت 13.3
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتو

خارجیدرطیوارداتیککشورباکشورهای
یکدورهمعین

سالنامهاحصائیویمیلیوندالر6,961- 89% -
2017-2018

ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییکمجموعصادرات 13.4
سالنامهاحصائیوی831,926,776 %10کشورخارجمیگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018

کاالهاکهبهقلمروگمرکییکارزشمجموعمجموعواردات 13.5
سالنامهاحصائیوی 7,792,600,089 %90کشورداخلمیگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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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

قلمعمدهواردات5 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
صادراتیافغانستان

 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

کشوررشیک5 13.9
وارداتیافغانستان

 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






  



 

 وزارتاقتصاد 94

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 م څپرکیتا
 د افغانستان د پایښت پرمختیا موخې

 عمومي پیژندنهد افغانستان د پایښتي پرمختیا د موخو 
جنډر،زیربنا،ټولنیزخوندیتوب،کرنېاوکلیودپراختیاس،,روغتیا,داړوندونښواوشاخصونوپربنسټدپوهنې

تحلیلاوارزونه اقتصادسکټورونو

 ( لنډه پېژندنهSDGsد پایښتي پراختیايي موخو)
ټولنیزو،چاپېریالیزواوامنیتيچاروپهبرخهکېدټولېنړۍدهېوادونو(،داقتصادي،SDGsپایښتيپراختیاييموخې)

(اجنډادهچېدنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ،افغانستانهمدهغهپيل۲۰۱۵-۲۰۰۰کلنه)۱۵لپارهدملګروملتونو
کولوتهژمندی.

صونوپهزیاتولورسه،پهحقیقتکېدزریزېاوشاخهدفونو(پروګرام،دځینېموخو،SDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
پروګرام،(MDGsپراختیاييموخودوامګڼلکیږي.دزریزېپراختیاييموخو)دپروګرام(MDGsدپراختیاييموخو)

(اجنډاده۲۰۱۵-۲۰۰۰کلنه)۱۵(تهورته،دپرمختیاييهېوادونولپارهدملګروملتونوSDGsپایښتيپراختیاييموخو)
۲۰۰۵کالکېدهغهپيلکولوتهژمنيشخوپه۲۰۰۰نستاندهغهوختدستونزولهاملهونهکړایشوپهچېافغا

افغانستانهمدهغه دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ، دزریزېپراختیايي زیږدیزکالکې، دپيلکولوژمنهوکړه.
.یاييشاخصونهلري(پراخت۴۸او)هدفونه(۱۸(موخې،)۹(پروګرام،)MDGsموخو)
کالد۲۰۱۵پروګرامدمودېلهپایتهرسیدورسهسم،د(MDGsکالکېدزریزېپراختیاييموخو)۲۰۱۵په

(پروګرام،دنیویارکپهښاراودملګروملتونوپهمقرکې،دSDGsسپټمربپهمیاشتکې،دپایښتيپراختیاييموخو)
صویبشواودملګروملتونوټولوغړوهېوادونو)دجاپاناوانګلستانپهاستثنا((لپارهت۲۰۱۵-۲۰۰۰راتلونکوکلنو)۱۵

(پروګرام،دبرشيټولنوداقتصادياوټولنیزېSDGsدپایښتيپراختیاييموخو)دهغهدپيلکولوهوډاوژمنهوکړه.
شاخصونهلري.(پراختیايي۲۱۷(هدفونهاو)۱۶۹(موخې،)۱۷پراختیاپهموخهطرحهشویدیچې)

 ( پروګرام لیدلوریSDGsد پایښتي پراختیايي موخو)

 
 

 اقتصاديوده

 برشيټولنې،خلک

 چاپېریال،ځمکه
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دپایښتيپراختیاييموخوپروګراممترکز
 لهنړۍڅخهدبېوزلۍلهمنځهوړل؛ ▪
 دبېعدالتۍاونابرابرۍپهوړاندېدوامدارهمبارزهکول؛ ▪
 اوټیکاوتأمینول؛دپایښتيسولې ▪
 دچاپېریالساتنهکول؛ ▪

 .دنړۍدهېوادونوترمنځداقتصادياوټولنیزوهمکاریوپیاوړيکول ▪

 موخو سمبولیک لنډیز ۱۷د 

(A-SDGsدافغانستانلپارهپایښتيپراختیاييموخې)
رتتهدندهسپارلشوېتر(شمېرېمصوبېپربنسټ،داقتصادوزا۱۶نېټېد)۲۰/۰۷/۱۳۹۴دوزیرانوعايلشوراد

 موخوڅو پراختیايي پایښتي SDGs)د کولو( ميل او همغږي د  & Nationalization)پروګرام
Contextualizationاودپایښتيپراختیاييموخودپيلکولودبهیرونودقیقهرهربياومدیریتتررسه)

کړي.
پيلکولوڅارنهتررسهکوياودپالنشویوشاخصونودپرمختګداقتصادوزارتبهپهمنظمهتوګهدزریزېدموخود

۲۰۱۵دکچېپهتړاوبهدارزونېکلنيرپوټونهپهمنظمهتوګهجوړوياولهاړوندهمراجعورسهبهيېرشیکوي.په
دیادرپوټلنډیزکلنتحلیيلرپوټجوړوياو۱۰زیږدیزکالکېبهداقتصادوزارت،دزریزېدپراختیاييموخوپهاړه

افغانستاندزریزېد غونډهکېوړاندېکیږي. په ملتونو دملګرو بهدميلیووايلحکومتداجرائیهرئیسلخوا
پراختیاييموخودځینوشاخصونوپهتړاوښېالستهراوړنېلريخودځینوشاخصونوپهبرخهکېيېمتوقعهپایلېد

سهکړي.ټاکلوهدفونوپربنسټنهديترال
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 د پایښتي پراختیايي موخو د ميل کولو پایلې

پههرسکټورکېپایښتيپراختیاييدهېوادبودیجويسکټورونه
ميلشاخصونهميلهدفونهموخې

شاخصونه۹هدفونه۳،۱۱،۱۶،۱۷۶–موخهدامنیتسکتور
شاخصونه۳۰هدفونه۴،۸،۱۱،۱۲،۱۶۱۴–موخهدپوهنېسکټور
شاخصونه۲۱هدفونه۳،۲،۵،۶۱۱–موخهدروغتیاسکټور

شاخصونه۴هدفونه۱۶۳–موخهدحکومتوالۍسکټور
شاخصونه۴۰هدفونه۵،۶،۷،۹،۱۱،۱۵،۱۷۳۴–موخهدزیربناسکټور

،۱،۴،۵،۸،۱۰،۱۱،۱۳–موخهدټولنیزمصؤنیتسکټور
شاخصونه۳۳هدفونه۱۶۱۲

دکرنېاوکلیودپراختیا
شاخصونه۲۲هدفونه۲،۱،۶،۹،۱۲،۱۵۱۲–موخهسکټور

شاخصونه۲۹هدفونه۱،۸،۹،۱۰،۱۲،۱۷۲۰–موخهداقتصادسکټور
شاخصونه۱۸۸هدفونه۱۲۱موخې۱۷سکټورونه۸

 
افغانستان(اهمیتA-SDGsدافغانستانلپارهدپایښتيپراختیاييموخو)

افغانستاندیوخپلواکهاوداسېهېوادپهتوګهچېپرټیکاوباورلري،دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ،د •
 پایښتيپراختیاييموخوپيلکولوتهژمندی.

افغانستانټول • د لههمدېامله، شويدي. اوجوړ پایښتيپراختیاييموخېپهبشپړدقترسهطرحه
 بونهپههغهکېڅرګنددي.پراختیاييلومړیتو

یوهسرتاتیژیکه • لپاره پراختیاييلومړیتوبونو ټولنیزو یادېموخېکوالیيشپههېوادکېداقتصادياو
 رسچینهاوبنسټوګرځي.

دپایښتيپراختیاييموخوپهپيلکولورسهبهلهافغانستانرسهدنړیوالېټولنېمايلاوتخنیکيمرستې •
 ډیرېيش.

 پراختیاييموخوپيلکولبهپههېوادکېدتلپاتېسولېاوټیکاوالمليش.دپایښتي •
دپایښتيپراختیاييموخوپيلکولبهدهېواددچټکېپراختیااوودېالمليش. •





له۲۰۱۸ددپيلکولوپړاو
 ترسپټمرب۲۰۳۰اپریلڅخهد

اوړدانطباقاوادغامپ له۲۰۱۷د 
لیتراپر۲۰۱۸دخهڅۍجنور  

له۲۰۱۶د اوړدميلکولوپ
 ۍترجنور۲۰۱۸دخهڅمارچ
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 ( د ميل کولو په برخه کې A-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)
مهمېالستهراوړنې

بنسټپهداقتصادوزارتدپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودميلکولوپهبرخهکې،دمطروحهپالنپر
جدیترسهکارتررسهکوياولهنیکهمرغه،پهدېبرخهکېدپاموړالستهراوړنېلري:

مشوريتکنفرانسونهتدویرشوي۴دپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودنهاييکولوپهبرخهکې ▪
 دنېټولنېرسه(.کنفرانسونهلهځوانانواوم۲کنفرانسونهداقتصادپهوزارتکېاو۲دي)

داقتصادوزارتپهچوکاټکې،دپایښتيپراختیاييموخوسکرتریتاودپایښتيپراختیاييموخودمرشتابه ▪
 بورډایجادشویدی.

او ▪ دمرشتابهکمېټه پهموخه، منظمولو او دنهاييکولو اوهدفونو دپایښتيپراختیاييموخودشاخصونو
 تخنیکيکمېټهایجادشوېده.

پراختیاييسکټورونوباندېوېشلشوياودپایښتيپراختیاييموخود۸ایښتيپراختیاييموخېدهېوادپرپ ▪
 پهبرخهکې، بودیجويواحدونهدرهربۍدنهادونو)دټاکلشویوشاخصونوپيل۲۸همغږۍاوپيلکولو
 کوونکو(پهتوګهتشخیصشويدي.

سکټورونورپوټونهدوزیرانوشورااقتصادي۵(پهاړه،دA-SDGsيموخو)تردمه،دافغانستاندپایښتيپراختیاي ▪
کمېټېتهوړاندېشويدي.یادسکټورونهدادي:)پوهنه،روغتیا،حکومتوايل،ټولنیزمصئونیتاوکرنه(او

 هغهسکټورونهچېرپوټونهيېتراوسهنهديوړاندېشويدادي:)زیربنا،اقتصاداوامنیت(.
دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوسکټوريتخنیکياومشوريتغونډې،دشاخصونواوهدفونودبیاکتنې ▪

 اونهايیکولوپهموخه،دمرکزياحصائيېلهادارېرسهتررسهشويدي.
دفونودلهبودیجويواحدونواوهمکارهنهادونورسه،دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوه ▪

 تخنیکياومشورتېغونډېتررسهشويدي.۵۰ميلکولواوهمغږۍپهموخه،شاوخوا
دوزیرانوعايلشوراداقتصاديکمېټېپهغونډوکې،دپایښتيپراختیاييموخوداجرآتواوالستهراوړنوپهتړاو ▪

 منظمرپوټونهوړاندېشوياودهغويپهاړهخربېاترېشويدي.
ېسالینونواوهدفونودنهاييکولوپهموخه،دوزیرانواودولتدبودیجوينهادونودمسئولینوپهکچهدکلنيب ▪

 عايلغونډېتررسهشويدي.
دمرکزاووالیتونوپهکچهلهمدينټولنې،خصويصسکټور،پوهنیزونهادونو،پراختیاييرشیکانو،ځوانانو، ▪

 تدویرشويدي.رسنیواوخلکورسهمشوريتسیمینارونه
دمالوماتودمدیریتاوخلکوتهدافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپهتړاواړینومالوماتوتهدالرسيسپه ▪

 موخه،یوهویبپاڼهاوپرلیکهډیټابېسفعالشویدی.
 دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپرلومړۍمسودېباندېکاررواندی. ▪
پهپروګرامونواوپراختیاييپالنونوکې،دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخودشاخصونودبودیجويواحدونو ▪

 اوهدفونودهمغږيکولواوادغامپهتړاومشخصپالنونهجوړشويدي.
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 ( د مرشتابه او څارنې جوړښت:A-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)
 
 

 

 

 



 

▪  
▪ 



 
 

 

  

 کابینه/د وزیرانو شورا

 SDGsاجرائیه کمېټه 

 د ماليې وزارت د اقتصاد وزارت پراختیايي رشیکان

 SDGs سکرټریت

 اقتصاد ټولنیز مصئونیت کرنه زیربنا پوهنه روغتیا حکومتوايل

 په مرکز کې بودیجوي واحدونه

 والیتونو کې بودیجوي واحدونهپه 
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 ( کاري کمېټې او ډلېA-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)
  

 سکټوري تخنیکي کمېټې

 کاري ډلې د پایښتي پراختیايي موخو

د وزیرانو شورا 
 هاقتصادي کمېټ

 ميل اجرائیه کمېټه د پایښتي پراختیايي موخو

 دمرشتابهبورډدپایښتيپراختیاييموخو

 سکرټریتدپایښتيپراختیاييموخو

 سکرټریتکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 مدیریترولتررسهکولدهمغږۍاوميلکولوبهیرد✓
 دپيلکولودبهیرڅارنهاودهغهپهاړهرپوټورکول✓
 دروزنیزوپروګرامونوتدویرول✓
 عموميعامهپوهاویرامنځتهکول✓
 داړتیاپهصورتکېلهنهادونورسهتخنیکيهمکاريکول✓
 دپيلکولوپړاوپهاړهاستازندوييکولاودمرستوجلبول✓

 دشاخصونواوهدفونونهاييکولتیاييموخودپایښتيپراخ✓
انطباقاوادغامتررسهدپایښتيپراختیاييموخودپراختیاييادارولهسرتاتيژیکواوپراختیاييپالنونورسه✓

 کول
 تطبیقولدپایښتيپراختیاييموخوپهمنظمهتوګه✓
 ولدتطبیقلهبهیرڅخهدوامدارهڅارنهکدپایښتيپراختیاييموخو✓
 اړوندهمراجعوتهشپږمیاشتنياوکلنيرپوټونهجوړول✓

 په اداري کچه اجرآت او د همغږۍ بهیر 
 UNDP د اقتصاد وزارت، د ماليې وزارت او

 همغږۍ بهیر پرمخ بیول او د اداري چارو مدیریت د 
 UNDP د سکرټریت ټاکلی ټیم او

 په سیايس کچه پرېکړې او اجرآت
 وزیران او د خصويص سکټور استازی

 

بودیجوينهادونه،پراختیايي پهتخنیکيکچهاجرآت
 UNDP،مدينټولنه،رشیکان،مؤسسات

 دسکټورونوپهکچهتخنیکياجرآت
 سکټوريبودیجوينهادونه

معینان،  په عايل او تخنیکي کچه پرېکړې او اجرآت
 پراختیايي رشیکان،  مدين ټولنه، خصويص سکټور
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 د بودیجوي نهادونو مسئولیتونه
 اړیکواواستازندوييسرتاتیژيدپایښتيپراختیاييموخودعامه

 دسرتاتیژۍموخې
 داهمیتپهاړهدخلکواوذیدخلهاداروعامهپوهایزیاتول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 پهبهیرکېدخلکواوهغویداستازورولپیاوړیکول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دپيلکولوپهبهیرکېداړوندهاداروونډاخیستنههڅول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دپيلکولوپهبهیرکېدمدينټولنېنهادونواوعامهسکټورلېوالتیازیاتول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دخلکواوحکومتترمنځدباورفضارامنځتهکول. ▪

 راتلونکيګامونه

 په تړاو مشوريت غونډې کول؛د اغیزمن تطبیق  د پایښتي پراختیايي موخو
 تهانطباقورکولاودهغویهمغږيکول؛پایښتيپراختیاييموخولهټولوميلپالنونواوپروګرامونورسه، ▪
 دهېوادپهوالیتونوکېدظرفیتلوړونېاوعامهپوهاويپروګرامونهتدویرول؛ ▪
 میکانیزمایجادول؛دمتویلاوبودیجهجوړونېلپارهدپایښتيپراختیاييموخو ▪
 لپارهتطبیقيمیکانیزمجوړول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 (لپارهمعیاريډیټابېساودموبایلاپلیکېشنجوړول؛SDGs)دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 سندجوړولاوپهرسميډولدهغهخپرول؛پایښتيپراختیاييموخوافغانستاندد ▪
 وتطبیقپیلول؛دهدفوندپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دتطبیقدڅرنګوالېپهتړاوشپږمیاشتنياوکلنيرپوټونهجوړول.دپایښتيپراختیاييموخو ▪
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 :  په افغانستان کې د بنسټیزو پراختيايي موخو ټارګېټونه او شاخصونه 

 رهربۍ واحدد  شاخص ټارګيټ

 پهټولوځایونوکېلهټولواشکالورسهیوځایدفقرمحوهکول: لومړۍموخه

لږترلږهدفقیرونارینه،ښځینهاوماشومانود ،کالپورې2030 تر 1.2
چېدفقردميلتعریفرسهسم( دفقرپهټولواړخونوکې) نسبتکموالی

 . دعمرپهټولوډلوپورېاړهولري

دفقردميلتعریفلهمخېدفقردکرښېدالندېدنفوس 1.2.1
 .نسبت

 ددواړوجنسیتونومجموع. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب
 ښاري. ج
 کلیوال. د
 کوچی. ه

 داقتصادوزارت

پهميلکچهدټولنیزخوندیتوبدسیستم کالپورې،2030 تر 1.3
پاملرنېوړشمېرفقیراوزیانتطبیق،پهټولوطبقوکېدهغهاجرااود

 . منونکيافراددهغهترپوښښالندېراوستل

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمترپوښښ 1.3.1
 : الندېراغيلويپهتفکیکد

 معلولیتلرونکياشخاص. 1
 دشهیدانوکورنۍ. 2
 متقاعدین. 3
 . نيماشومانلريکلنۍڅخهکوچ۱۰هغهزیانمنونکېکورنۍچېله. 4

دشهیدانو،معلولینو،کاراوټولنیزو
 چارووزارت

کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍ2030 تر 1.5
 ایجادداغیزمنلوکموالی( resilience) اوطاقتراوړلودوړتیا

(exposure) چاپېریالاواودشدیدواقلیمي،اقتصادي،ټولنیزو،دژوندد
نوروپېښودرامنځتهکېدوپهصورتکېدهغویدزیانمنلوداندازې

 . کموالی

دهغوکسانوسلنهچېداقلیميپېښوپهوړاندېلهخطررسهمخ 1.5.1
  دپېښولپارهدچمتوايلميلاداره . وي

دناخالصداخيلتولیدپهاړونددغیرمرتقبهاقتصاديپېښود. 1.5.2
  دپېښولپارهدچمتوايلميلاداره . مستقیمواغېزومېزان

الفپهټولواړخونوکېدفقردمحوهکولولپارهدپروګرامونواوپالیسیود. 1
همغږۍتطبیقپهموخه،دمختلفوپراختیایيهمکاریو،رسچینواومراجعو

 . کولاودهغهلپارهدکايفاوډاډمنووسایلوپيداکولاوپهکاراچول

دفقردمنځهوړلودپروګرامونولپارهددولتداختصاصشوو 1. الف. 1
 دمالیېوزارت . رسچینونسبت

تعلیم) رضوریپهرضوريخدمتونوکېددولتدلګښتنسبت 2. الف. 1
 دمالیېوزارت ( . ټولنیزمصوونیتاوتربیه،روغتیااو

 دتغذیېدښهوايلدزمینېالستهراوړلاودبنسټیزېکرنېترویج دلوږېمحوکول؛دغذایيامنیت: دویمهموخه
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 رهربۍ واحدد  شاخص ټارګيټ

دلوږېدمنځهوړل،اوددېڅخهډاډحاصلول کالپورې،2030 تر 2.1
منونکيماشومانغذایيچېټولوګړياوپهځانګړېتوګهفقیراناوزیان

 . اومغذيموادوتهدکالپهجریانکېالرسسیلري
 دغذایيخوندیتوبلهمخېدغیرمصوونوکسانوسلنه.2.1.1

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت



کالپورېدسؤتغذیېدټولوډولونوکموالی،اودپنځو ۲۰۳۰ تر –۲.۲
ماشومانوپهوړاندېدسؤتغذي،ډنګروايلکالونوڅخهپهعمرکېدکمو

 . اوناوړهودېپهتړاولویونړیوالېنړیوالېموخېالستهراوړل
 

لهپنځوکلونوڅخهپهعمرکېدکموماشومانوپهوړاندېد –۲.۲.۱
اود(۲منفی)  چېتر نسبت( دقددلنډوايل) بدېسؤتغذيدلګېدلو

 (WHO)ارڅخهانحرافماشومانودودېدمنځنيمعی
 دعامېروغتیاوزارت

)  لهپنځوڅخهدکمعمرماشومانوپهوړاندېدسؤتغذيانتشار–۲.۲.۲
اودماشومانود څخهکموي(۲منفی)  چېله( پهسنباندېدقدنسبت

 دلږوزنپهتفکیکرسه – (WHO) ودېدمنځنيمعیارڅخهانحراف
 وزارتدعامېروغتیا

کالپورېدکوچنیوکرنیزواوتولیديتولیدکوونکود2030 تر 2.3
حاصالتودوړتیاوولوړول،پهځانګړېتوګهلهمېرمنو،بوميوګړو،کورنیو

بزګرانو،شپانواوکبنیوونکورسهدمساواتو،ځمکېاوټولوتولیدي
رسچینودالرسيس،مهارتونو،مايلخدماتو،مارکېټونواودمزرعوڅخهبهر

 . رزښتلرونکيزیاتويلاوچارودډېروايللهالرېدا

 دغنمواووریجوپهحاصالتوکېدبزګردطبقېدحاصلاوسط 2.3.1
 (هکتار/ میرتیکټن)

 اوبیزهغنم. الف
 للميغنم. ب
 وریجې. ج

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

 درآمدمنځنیحددغذایيموادودکوچنیوتولیدکوونکود 2.3.2
دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

 وزارت
دداسېسیستمونو،بنسټیزوغذایيموادواوکرنیزو پورې2030 تر 2.4

( Agriculture Practices)تګالرودتطبیقڅخهڅخهډاډحاصلولچې
اودکرنیزوتولیداتوزیاتوالیرامنځتهکوياود نومېږي(Resilient) بنسټیز

همدارنګهداقلیملهبدلون،نامناسبېهوا. ایکوسیستمڅخهساتنهکوي
اواوبو،وچکايل،سېالبونواونورومصیبتونورسهدسموندظرفیتجوړول

 . اولوړولچېپهتدریجرسهدځمکېکیفیتلوړکړي

دهغوکرنیوساحونسبتچېتربنسټیزاوتولیدکوونکيزراعت 2.4.1
 لريالندېقرار

 


دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

پهميلکچهدنباتاتودزېزمتونونودایجاداوښه کالپورې2025 تر 2.5
مدېریتلهالرېدتخمونودانو،کرنیزونباتاتو،اهيلاوکورنیوڅارویواو

لهدېڅخهاطمینانحاصلول. وحيشحیواناتودجنتیکيتنوعساتنه
برخهکېعادالنهتقسیمشویاودجنتیکيرسچینوڅخهدچېپهدې

ګټېاخیستلودګټوحاصلپهټولنهکېپهمساويتوګهتقسیمشویاود
هغوسنتيرویشونوڅخهګټهاخیستلشوېچېپهنړیوالهکچهپرېتوافق

 . شویدی

دهغومزروعينباتاتواوراجسرتشووڅارویوشمېرچېدحفاظت: 2.5.1
 : ېقرارلريپهتفکیکدالند
 مېوهجاتو. الف
 نباتاتو. ب
 څارویو. ج

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت
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 رهربۍ واحدد  شاخص ټارګيټ

دکرنیزوتولیداتودزیاتوايلپهموخهپهټولوکلیوايلزیربناووکې الف. 2
پانګونه،کرنیزېڅېړنې،پراختیایيخدمتونه،دټکنالوجيانکشافاود

 . ولهالرېدجنتیکينباتاتودزېرموجوړولنړیوالوپراختیایيهمکاری
 دعامهلګښتونوکرنیزمحورهشاخص 1. الف. 2

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

دغذایيمارکېټونواودهغهدنوروبرخودښهفعالیتپهمنظورد ج. 2
تدبیرونولهنیولوڅخهډاډحاصلولاودغذایيقېمتونودشدیدونوساناتو

هدمخنیويپهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونوڅخ
 . رسولاوالرسسی

دهغوکرنیزومحصوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېرچېدهغه 1. ج. 2
 . بیېپهاونیزاومیاشتنيډولخپرېږي

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

 دعامههوساینېښهوالی ژوندداطمینانحاصلولاودټولولپارهپهټولوکلونوکېدټولولپارهدروغ: دریمهموخه

کالپورې،دزېږونپرمهالدموراوماشومدمړینېپه2030 تر 3.1
ژوندیووالدونوکېله۱۰۰شمېرکېداسېکموالیراوستلچېپههرو

 . څخهکموکسانوتهراټیټيش۷۰

زرهژوندیووالدتونوکېدموراو۱۰۰دزېږونپرمهالپههرو 3.1.1
 : ماشومدمړینېنسبتپهتفکیکد

ټول.1
 يښار. الف
 کلیوايل. ب
 دعمرپهحسابډله. 2

 دعامېروغتیاوزارت

له)دهغووالدتونوتناسبچېدزېږوندماهرانوپهوسیلهترشوي 3.1.2
 (ټولووالدتونوڅخه

 دعامېروغتیاوزارت

لهپنځوکلونوڅخهدکمعمرماشومانود. ،کالپورې،2030 تر 3.2
چېدمخنیويوړوياوداکارپه (Preventable)داسېمړینېمخنیوی

ژوندیوماشومانوکېدغهشمېر۱۰۰دېموخهتررسهکېږيچېپههرو
تنوتهراټیټيشاوپههغوژوندوماشومانوکېدغهشمېریوازې۱۵یوازې
 . کلونوڅخهکمعمرلري۵ېترکسانوتهراټیټيشچ۲۵

پههروزرو)لهپنځوکلونوکېدکمعمرماشومانودمړینېمېزان 3.2.1
 (ژوندیووالدتونوکې

 دعامېروغتیاوزارت

پههروزروژوندیووالدتونو)دنووزېږېدلوماشومانودمړینېمېزان 3.2.2
 (. کې

 دعامېروغتیاوزارت

هغوناروغیوتهدپایټکیورکولچېپهټولنه کالپورې2030 تر 3.3
؛لهدېجملېکوالیشودايډز،(Epidemics) کېدخپرېدووړوي
ګرمسیرينومونهیادکړواولههپتایتز،او (neglected)توبرکلوز،مالريا،او

هغوناروغیورسهمقابلهويشچېدغیرصحياوبودچښلولهاملهوګړي
 . ختهکېږيپرېا

نووپېښوشمېرچېدیوتېرشويکالپهجریان HIV/AIDS د 3.3.1
 . کسانملوثشويدي۱۰۰۰ کې
ټول.1

 نارینه . الف
 ښځینه. ب
دخطرناکرفتاردرلودونکيمعتادان،زندانیان،نارینهاو) کلیدينفوس. ج

 ( ښځینه

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت هروسلزرونفوسوکېدتوبرکلوزپېښېپهیوتېرشويکالکېپه 3.3.2
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 رهربۍ واحدد  شاخص ټارګيټ

 دعامېروغتیاوزارت پهتېریوکالکېپههروزروکسانوکېدمالریادناروغۍپېښې 3.3.3

باندېدBپهتېریوکالکېپههروسلزرهکسانوکېدهیپاتیت 3.3.4
 : اختهشووکسانومېزانپهتفکیکد

 پهميلکچه. الف
 پهمرکزونوکېVCT دپېښوسلنهد+ HBد. ب

 دعامېروغتیاوزارت

یوپهدریمېبرخېتههغومړینوراکمولچېد کالپورې2030 تر 3.4
رواينناڅاپياوغیرساريناروغیولهاملهرامنځتهکېږياوداکاربهد

 . صحتدتداوۍ،تندرستياوددرملنېدښهوايللهالرېصورتمومي

۷۰څخهتر۳۰له)پهافغانستانکېدهغوکسانوترمنځچې 3.4.1
دقلبي،رسطان،شکراومزمنو( کلونوپورېدژوندپهمرحلهکېوي

 تنفيسناروغیودناروغانودمرګداحتاملسلنه

 دعامېروغتیاوزارت


دمخدرهتوکواومرضوالکولوڅخهدمخنیويځواکمنتیااولهمرضو 3.5
 . موادوڅخهدسؤاستفادېدرمنله

دهغوکسانوسلنهچېپهمخدرهتوکوروږديوياوددرملوله 3.5.2
 . الرېداعتیادتداويترالسهکوي

 دعامېروغتیاوزارت


هغومړینوراکمولچېپهسړکونونیامييبرخېتهد پورې2030 تر 3.6
 . باندېدترافیکيپېښولهاملهرامنځتهکېږي

دهغووفیاتومېزانچېپهیوکالکېدترافیکيپېښولهاملهپه 3.6.1
 : زرهکسانوکېرامنځتهکېږيپهتفکیکد۱۰۰هرو

 ددواړوجنسیتونومجموع . 1
 نارینه. الف
 ښځینه.  ب
 یتاقتصاديټولنیزوضع. 2

 ښکته. الف
 منځنی. ب
 لوړ. ج

 دکورنیوچارووزارت

دحاملګۍروغتیایيڅارنواوخدمتونوتهپهټولیز کالپورې2030 تر 3.7
ډولدالرسيسڅخهډاډحاصلول،دزېږونترمنځدفاصلېدمراعات،
عامهپوهاوي،تعلیماوپهسرتاتیجياوميلپروګرامونوکېدحاملګۍد

 . روغتیادپروګرامونوشاملول

کلونوپورېعمرونه۴۹څخهتر۱۵د) دهغومېرمنوتناسبچې 3.7.1
اودحاملګۍپهدورانکېوياودوالدتونودواټنلپارهدنوو( لري

 . مېتودونوڅخهکاراخیستل
 دعامېروغتیاوزارت

کلونوتر(19-13)  دهغوښځوترمنځدحاملګۍمېزانچېد 3.7.2
 منځعمرلري

 دعامېروغتیاوزارت

دټولولپارهدروغتیایيخدمتونولهوړاندېکولوڅخهډاډحاصلولد 3.8
مايلخطراتودمالتړپهشمول،اسايساودکیفیتوړروغتیایيخدمتونو
تهالرسسی،اسايس،اغیزمنو،دکیفتوړواکسینواودرملوتهالرسسیاو

 . ټولوتهلههغهڅخهدګټېاخیستلوزمینهبرابرول

دهغهنفوسسلنهچېاسايس،عادالنهاودښهکیفیتدرلودونکو 3.8.1
ساعتهپلې۲خدمتونوتهالرسسیلرياولهدغوخدمتونوڅخهیوازېپه

 . کیلومرتۍکېقرارلري۱۰الریا
 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت رسچینوباندېدروغتیادسکټوردتړاوسلنهپهبهرنیو 3.8.2

دخانیاتودکنټرولپه"  پهټولوهېوادونوکېپهمناسبشکلدالف . 3
 . داجرااتوتقویهکول"برخهکېدنړیوالروغتیایيسازماندکنوانسیون

د( شکلرسهActive په) لهمتباکوڅخهداستفادېخپرېدل 1. الف. 3
 . کلنويیالههغهڅخهزیاتعمرولري۱۵هغوکسانوترمنځچې

 دعامېروغتیاوزارت
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دهغوواکسینواودرملودانکشافاوڅېړنېڅخهمالتړڅرګندولب . 3
چېمخپرودههېوادونوکېدسارياوغیرساريناروغیولپارهډېراغېزمن

یااستطاعتوړدرملواوواکسینوډېرولاوهغهته(Affordable)دياو
TRIPSالرسسیآسانهکولچېدعامهروغتیاددوحېدپرېکړهلیکیا

 . رسهسمونولري

دهغهنفوسسلنهچېدتادیېوړواکسینواودرملوتهبنسټیز 1. ب. 3
 . الرسسیلري


 دعامېروغتیاوزارت

پهزیاتهاندازهدمايلروغتیایيخدمتونوزیاتوالیاوپههېوادکېدج . 3
 (retention)داسېروغتیایيځواکپهکارګامرلچېدپراختیا،روزنېاو

 . پهساتنهکېخپلرولولوبوي

 دعامېروغتیاوزارت (هریوزرکسانوته) دروغتیایيکارمندانوشمېراوتعمیم 1. ج. 3

 دعامېروغتیاوزارت روغتیادسکټورلپارهددولتدبودجېدتخصیصسلنهد  2. ج. 3

 تلپاتېروزنیزوفرصتونودالرسيسڅخهډاډحاصلول(Promote)ترویجدکیفیتوړتعلیم،ټولشموله،: څلورمه موخه

لهدېڅخهډاډحاصلولچېټولنارینهاو کالپورې2030 تر 4.1
وړیااوعادالنهتوګهلومړنیواومنځنیوزدهکړوتهښځینهماشومانپه

الرسسیلرياودغهدواړهمرحلېیېبشپړېکړېديچېدغهډول
پرمختګبهپهټولنهکېداړوندواوموثررونیزوپایلودالستهراوړلوسبب

 . يش

دهغوماشومانواونووځوانانوسلنهچېلږترلږداسېوړتیاوېو 4.1.1
 : لري
 لوستل( الف
 ریايض( ب
 : په
 (نارینهاوښځینه)ټولګيکې 3یا 2 په( 1)
 (نارینهاوښځینه) ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپای( 2)
 (نارینهاوښځینه)،(ټولګی9) دمنځنۍدورېپهپایکې( 3)

 . حاصلکړیوي

 دپوهنېوزارت


 : پهميلکچهدپوهنیزېارزیابۍتطبیق 4.1.2
 ټولګيکې3یا 2 په. الف
 ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپهپایکې. ب
 (ټولګی9)دمنځنۍدورېپهپایکې. ج

 دپوهنېوزارت

دجدیدالشموالنوناخالصمیزانپهدالندېدوروپهوروستي 4.1.3
 : ټولګيکې

 (ټولګی6) لومړنۍ( 1)
 (ټولګی9) منځنۍ( 2)

 دپوهنېوزارت

 : بشپړولومېزاندالندېدورود 4.1.4
 (ټولګی6) لومړنۍ. الف
 (ټولګی9) منځۍ. ب
 (ټولګی12)لیسه. ج


 دپوهنېوزارت
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 : پهالندېدوروکېلهښوونځيڅخهدبهرزدهکوونکوسلنه 4.1.5
 (12-7سن)ابتداییه( 1)
(15-13سن )متوسطه (2)
 (18-16سن )لیسه (3)

 دپوهنېوزارت

شمولیتڅخهپورتهاوددېرشایطودنهدښوونځيددورېله 4.1.6
 : درلودونکوماشومانوسلنه

 ابتداییه( 1)
 متوسطه( 2)
 لیسه(3)

 دپوهنېوزارت

 دلومړنیواومنځنیوزدهکړودکلونوشمېر 4.1.7
 وړیا. الف
 اجباری. ب

 . چېپهتقنینياسنادوکېتثبیتشويوي

 دپوهنېوزارت

دکیفتوړښوونېاوروزنېپروګرامونولکهد کالپورې2030 تر 4.2
ښوونځيڅخهمخکېدورهاووړکتونتهدټولونجونواوهلکانوشمولیت

 . څودلومړنۍدورېدښوونېاوروزنېلپارهیېچمتوکړي
لهښوونځيڅخهدمخکنیوتعلیميبرناموکېدناخالص  . 4.2.2

 (کلن۶)شمولیتمېزان
 وزارتدپوهنې

لهدېڅخهډاډحاصلولچېدټولېټولنارینهاوښځینهافرادبا 4.3
کیفیته،دتادیېوړتخنیکياومسلکيتعلیامتو،لوړوتحصیالتومنجمله

 پوهنتونتهشاملشويدي

 دګډونمېزان 4.3.1
 (کلن 24-15) ځوانان. الف
(کلن64-25)لویان.ب
تفکیکرسهپهزدهکړواودروزنېپهجنسیتپه( نارینهاوښځینه)د

 وروستیومیاشتوکې۱۲رسميبرناموکېپه

دتخنیکياومسلکيزدهکړو
 خپلواکهاداره

چېپهتخنیکياو دکسانوداشرتاکمیزان(کلنو 24-15) د 4.3.2
 . مسلکيروزنیزوبرناموکېاشرتاککړیويدجنسیتپهتفکیکرسه

 . الف
 نارینه. ب
 ښځینه. ج

دتخنیکياومسلکيزدهکړو
 خپلواکهاداره

 : دلوړوزدهکړوموسساتودجدیدالشموالنوسلنه 4.3.3
 دولتي. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب
 خصويص. 2

 نارینه. الف

 دلوړوزدهکړووزارت
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 ښځینه. ب

دهغوکسانوشمېرچېدنیمهدولتياورسميفنياوحرفوي 4.3.4
 : پروګرامونوڅخهګټهاخيلپهتفکیکد

 نارینه. 1
 ښځینه. 2


دکار،ټولنیزو،شهیدانواومعلولینو
 چارووزارت

دهغوځوانانواولویانودشمېرډېرزیاتوالیچې کالپورې2030 تر 4.4
لپارهالزمتخنیکياو(entrepreneurship)دبوختیااوکارموندنې
 . مسلکيمهارتونهولري

دحرفوياوفنينیمهرسميزدهکړوپروګرامونوتهدهغوکسانود  4.4.1
 . الرسيسسلنهچېدمعلولیتستونزهولري

هیدانواومعلولینودکار،ټولنیزو،ش
 چارووزارت

کالپورې،پهروزنیزوپروګرامونوکېدجنسیتيتبعیضله2030 تر 4.5
منځهوړلاولهدېڅخهډاډترالسهکولچېدښوونېاوروزنېپهټولو

سطحودفنياوحرفويزدهکړوبهیرتهدټولنېدټولوکسانولکه،
معلولینو،کلیوالواوزیانمنونکوماشومانوپهشمولدټولنېدټولووګړو

 . مساویانهالرسسیموجوددیلپاره

 : دجنیستيتوازننسبت 4.5.1
 ابتدائیه. 1
 متوسطه. 2
 لیسه.3

 دپوهنېوزارت

پهلومړنۍدورهکېدهغوزدهکوونکوسلنهچېدتدریسژبهیې 4.5.2
 . خپلهمورنۍیالومړنۍژبهوي

 دپوهنېوزارت

 دپوهنېوزارت تخصیصځانګړېپالېسۍدټولنېمحروموطبقوتهدرسچینود 4.5.3

 : دهرشاګردپربنسټدپوهنیزولګښتونواوسط 4.5.4
 تعلیميدوره،. الف

 لیسه. 3متوسطه،. 2ابتداییه،. 1
دناخالصداخيلتولیدلهعایدڅخهدهرزدهکوونکيپهرسد.  ب

 لګښتاوسطسلنه

 دپوهنېوزارت


لهدېڅخهډاډحاصلولچېټولځواناناود کالپورې،2030 تر 4.6
دلوستلو،لیکلواوحسابکولوالزم( ښځېاونارینه)پاموړشمېرلویان

 . مهارتونهلري

دعمرپهاساسدهغهمشخصنفوسسلنهچېلږترلږهدتعین 4.6.1
 : شويقابلیتکچهیې

 سواد. الف
 حساب. ب

 (نارینهاوښځینه) فکیکرسهدجنسیتپهت. کسبکړېوي

 دپوهنېوزارت

 : دکسانوترمنځدسوادمېزان 4.6.2
 کلنۍپورې 24 څخهتر 15 له. الف

 مجموع. 1
 نارینه. 2
 ښځینه. 3

 دپوهنېوزارت
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 کلنیالههغهڅخهپورته 15. ب
 مجموع. 1
 ښځینه. 2
 نارینه. 3

 دګډونمېزان 4.6.3
 (کلن 24-15) ځوانان. الف
 (کلنیالههغهڅخهپورته 15) لویان. ب

 دسوادزدهکړېپهبرناموکې


 دپوهنېوزارت

کالپورې،ددېڅخهډاډترالسهکولچېټولزده2030 تر 4.7
دبنسټیزېانکشافدترویجلپارهداړتیاوړپهالزمه(Learners)کوونکي

همدارنګهد. پوهنه،مهارتونواونوروتهپهښودلوسمبالشويدي
بنسټیزېپراختیادمهارتونودزدهکړېلهالرېیېدبنسټیزژوند،برشي

حقوق،جنسیتيبرابري،دسولېدکلتورترویجاوعدمتاوتریخوايل،
یستماوبنسټیزېپراختیالپارهکلتورياومشارکتيفرهنګنړیوالښاريس

 . تهداحرتامالرېچارېزدهکړېدي

 : هغهاسنادچېوښيي 4.7.1
 دنړیوالښاريسیستمدکلتوردالروچاروزدهکړه،(. 1)
دبنسټیزېپراختیادموضوعاتوزدهکړهاوپهالندېسطحوکېد(. 2)

 : قوپهشمولجنسیتيتساوياوبرشيحقو
 دښوونېاوروزنېميلپالېيس. الف
 ښوونیزنصاب. ب
 دښوونکوروزنهاو. ج
 دزدهکوونکوارزونهشاملهده. د

 دپوهنېوزارت

دهغوښوونځیوسلنهچېلهاېچ،آیويڅخهدژغورنېاړوند 4.7.2
 . دژونددمهارتونوپهزدهکړېښييمسایل

 دپوهنېوزارت

پهميلکچهدبرشدحقوقودزدهکړېدنړیوالېبرنامېدتطبیق 4.7.3
 : دچوکاټمېزان

 پهنصابکېشاملکېدل. الف
پهابتداییه،متوسطهاولیسهدورهکېدښوونځیوزدهکوونکوتهدبرش. ب

 دحقوقوښودل
 کارمندانوتهدبرشيحقوقوښودلښوونکواو. ج

 دپوهنېوزارت

 : دزدهکوونکوسلنهپهتفکیکد 4.7.4
 تعلیميدوره. الف
دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوبنسټیرېپراختیا. ب

 . پهاړوندلهمسایلوڅخهکايفدرکولري

 دپوهنېوزارت

سلنهچېدچاپېریالپوهنېاوکلنوزدهکوونکو۱۵دهغو 4.7.5
 ځمکپوهنېپهاړوندپوههاوالزممهارتونهولري

 دپوهنېوزارت

 دپوهنېوزارت : دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونهولري 1. الف. 4
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دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،دالف . 4
دماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونهرسه  جندرپهنظرکېنیولو

همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله. ولري
 . تاوتریخوايلڅخهخايلوي

 برېښنا. الف
 دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټ. ب
 ټرالبراتواردکمپیو. پ
 معلولوزدهکوونکوتهتسهیالت. ت
 دصحياوبواووینځلوآسانتیاوې. ث
 ښځینهووتهبېلتشنابونه. ج
 مناسبهودانۍ. چ
دهغوزدهکوونکوسلنهچېدآزار،ځورونې،تاوتریخوايل،وهلو، 2. الف. 4

 . الندېراغيلويتبعیضاوجنيسناوړهګټېاخیستنېترمواردو
 دپوهنېوزارت

پهښوونځیو،زدهکوونکواوکارمندانوباندېدبریدونوڅرنګوالی 3. الف. 4
 . اوشمېر

 دپوهنېوزارت

کالپورې،دمسلکي،تخنیکي،معلومايتټکنالوجۍ،2030 ترب . 4
انجنیري،ساینساوداسېنوروبرناموپهشمولدلوړوزدهکړولپارهپهلوی

 . شمېردنړیوالوتحصیيلبورسونوتامیناوپراختیا

 : دهېوادڅخهبهردلوړوزدهکړودبورسونوشمېرپهتفکیکد 2. ب. 4
 دلېسانسبورسونه . 1
 اسرتۍبورسونهدم . 2
 ددکتورابورسونه . 3

 دلوړوزدهکړووزارت

دښوونکودروزنېدپروګراماونړیوالوهمکاریو کالپورې،2030 ترج . 4
 . لهالرېټولنېتهدالیقواووړاستادانودشمېرزیاتوالیاوعرضهکول

 : پهالندېدوروکېدښوونکوسلنه 1. ج. 4
 مخکېتعلیامتلهښوونځيڅخه. الف
 ابتداییه. ب
 متوسطه. ج
 لیسه. د

لکهلهخدمت) چېلږترلږهدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي
د( څخهمخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکېزدهکړېکړېوي

 (نارینهاوښځینه) جنسیتپهتفکیکرسه

 دپوهنېوزارت


 : کوونکينسبتپرروزلشويښوونکيددورېپربنسټدزده 2. ج. 4
 ابتداییه. 1
 متوسطه. 2
 لیسه.3

 دپوهنېوزارت


ددورېپربنسټدتعینشوومعیارونورسهسمدمسلکيښوونکو 3. ج. 4
 : سلنه

 ابتداییه. 1
 متوسطه. 2
 لیسه.3

 دپوهنېوزارت
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 : ددورېپربنسټدزدهکوونکينسبتپرمسلکيښوونکي 4. ج. 4
 ابتداییه. 1
 متوسطه. 2
 لیسه.3

 دپوهنېوزارت


دښوونکيدتنخوااوسطدنوروهغودندوپهپرتلهچېمشابه 5. ج. 4
 . وړتیاوېولري

 دپوهنېوزارت


 دښونکېپهتوګهددندېدپرېښودلواوتقاعدسلنه 6. ج. 4
 دپوهنېوزارت


میاشتوکېیېدداخل۱۲دهغوښوونکوسلنهچېپهتېرو 7. ج. 4

 . خدمتدورهسپريکړېوي
 دپوهنېوزارت


 اودټولوښځواونجونوځواکمنکول جنیستيتساويتهالرسسی: پنځمهموخه

پهټولوځایونوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډولتبعیضمحول 5.1
 . کول

هکلهدقانويندجنسیتپربنسټدمساواتواوعدمتبعیضپه 5.1.1
چوکاټدجوړښت،ځواکمنتیا،تطبیقاونظاتدمسایلولهسلنېڅخه

 (قوانین،مقرارات،کنوانسیونیونهاوپيغامونه) ډاډ
 دښځوچارووزارت

پهعامهاوخصويصمحالتوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډول 5.2
اخیستنهاوداسېتاوتریخوايلمحوهکوللکهقاچاق،ناوړهجنيسګټه

 . نور

کلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېرو۱۵دهغوښځوسلنهچېله 5.2.1
میاشتوپهجریانکېدخپلخاوندلهلوريدفزیکي،جنيسیارواين۱۲

 . تاوتریخوايلرسهمخشوېوي
 دښځوچارووزارت

تېروکلونوڅخهزیاتعمرلرياود۱۵دهغوښځوسلنهچېله 5.2.2
میاشتوپهجریانکېلهخاوندپرتهدپرديشخصلهلوريدفزیکي،۱۲

 . جنيسناوړهګټېاخیستنېیارواينتاوتریخوايلرسهمخشوېوي
 دښځوچارووزارت

دټولوزیانرسوونکورواجونومحوکوللکهدماشومانو،تنکیونجونواو 5.3
 . پهاجباريتوګهودونه

کلنۍپورېعمرولرياو۱۹څخهتر۱۵ښځوسلنهچېلهدهغو 5.3.1
 . وادهیېکړیوي

 دښځوچارووزارت

. دمجاينچارواولهمزدپرتهکارونوتشخیصاوهغهتهارزښتورکول 5.4
داکاربایددعامهخدماتودوړاندېکولو،بنیاديچارو،دټولنیزمصؤنیت

هیندارېلهمخېپهکورنۍاوفامیلکېددسیاستونو،دميلباورونود
 . ګډمسوولیتمنلولهالرېتررسهيش

لهمزدپرتهدکورنیواوپرستارۍچاروپهاړونددمرصف: بهتفکیک5.4.1
 : شويوختسلنهپهتفکیکد

 مجموع. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواو
 معلولینووزارت
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نیزوچاروکېدښځودفعال،اغیزمناوبشپړمشارکتڅخهدپهټول 5.5
ډاډحاصلولاوهمدارنګهپهعامهژوند،سیايساواقتصاديچاروکېد
تصمیمنیولواورهربيپهسطحوکېښځینهووتهدمساوريفرصتونو

 . برابرول

کېدښځو( وليسجرګهاومرشانوجرګه)دميلشوراپهمجلسینو 5.5.1
 پهوسیلهداختصايصاوګټلشووچوکیوسلنه

 دښځوچارووزارت


 دښځوچارووزارت پهمدېریتيموقفونوکېدښځوسلنه 5.5.2

دښځودځواکمنکولولپارههغویتهدځواکمنجوړونکېمعلومايتاو. 5
 څخهداستفادېډېروالیICTمخابرايتټکنالوجۍ

 : دنفوسدهغهبرخېتناسبچېمبایلتیلفونلريپهتفکیکد 1. ب. 5
 نارینه .1
 ښځینه. 2

دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت


 لپارهپاکواوبواوحفظالصحېتهدبنسټیزېالرسسۍاومدېریتڅخهدډاډحاصلولدټولو: شپږمهموخه

دتوانرسهسمدبیېپهمقابلکېدټولولپاره کالپورې،2030 تر 6.1
 پهمساویانهاومصؤونډولدچښلواوبوتهالرسسی

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدچښلوپاکواوبومدېریتشوو 6.1.1
 : خدمتونوتهدمصوونېاستفادېلپارهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

مناسبېحفظالصحېاوپاکوايلتهدټولووګړو کالپورې،2030 تر  6.2
داسېالرسسیچېدښځو،نجونواوزیانمنونکوطبقاتوتهاړتیاووتهیې

ځانګړېپاملرنهکړېوياوپهآزادهفضاکېیېدځوابچيیارفعحاجت
 . ناوړهدودمحوهکړیوي

دنفوسهغهسلنهچېدحفظالصحېدمدیریتشوواومصؤونو 6.2.1
 : پهتفکیکد. خدمتونوڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدصابوناواوبوپهوسیلهدالسونو 6.2.2
 : دمینځلوآسانتیاتهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1
 شهری. الف
 دهاتی. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدرفعحاجتلپارهلهپرانیستې 6.2.3
 : پهتفکیکدفضاڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دچټلیودکموايلپهوسیلهیېداوبودکیفیت کالپورې2030 تر 6.3
یېلهمنځهوړې (dumping)پاکوالیرامنځتهکړیوي،دچټلیوزېرمې

وي،خطرناککېمیاويموادیېکمکړيوي،دچټلواوبوتصفیهیې

دکورونود(safely treated)پهمصوونهاومدېریتشوېتوګه  6.3.1
 (کورنۍاوټولاقتصاديفعالیتونه)فاضالبوفیصدي

 ښاري.1
 دښارجوړولواومسکنوزارت
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لپاره(reuse)اوبیااستفادې(recycle)نیامييکړېوياودهغهبدلولو
 . یېدپاموړزمینهبرابرهکړېوي

کالپورېپهټولوسکتورونوکېداوبودرسچینود2030 تر  6.4
څخهاطمینان(withdrawal)اغېزمنتوبزیاتولاودهغهدبنسټیزووتلو

حاصلول،داوبودکموايلدستونزېرفعکولاودهغودخلکوپهشمېر
 . کېدپاموړکموالیراوستلچېداوبولهکموايلڅخهرنځوړي



 

تېرېدورسهلهاوبوڅخهداغیزمنېګټېاخیستنېددوختپه 6.4.1
 : بدلونمېزان

 دانرژيسکټور -1
 دکرنېسکټور -2
 دصنعتسکټور -3
 ښاريسکټور -4
 


 داوبواوانرژيوزارت

دکالپهحسابپههرمرتمکعتاوبوکېدرسانهلګښتلپارهد 6.4.2
 . اوبیزهزېرمودظرفیتلوړول

 انرژيوزارتداوبواو

پهټولوسحطوکېحتیدبیرونمرزيمتقابلو کالپورې2030 تر 6.5
 همکاریوپهشمولداوبوپهاړونددهراړخیزداخيلمدېریتتطبیق

 

له(IWRM)داوبودرسچینودهراړخیزمدېریتدتطبیقدرجه 6.5.1
 . صفرڅخهسلوتهرسول

 داوبواوانرژيوزارت

رسحدڅخهدوتونکواوبودچاروپههکلهدهملنددسینددله 6.5.2
 پرېکړېتطبیقاومشابهتفاهملیکونورامنځتهکول

 داوبواوانرژيوزارت

داوبیزهاېکوسیستمساتنهاواحیاکولدغرونو، کالپورې،2030 تر 6.6
طبقاتوپهځنګلونو،منجنوځمکو،دریابونو،جهیلونو،داوبودورکولود

 . شمول

دوختپهاوږدوکېداوبوداېکوسیستمونوپهپراخوايلکې 6.6.1
 (دبدلونونوسلنه)بدلون


 دچاپېریالساتنېميلاداره

داوبواوحفظالصحېدمدېریتدښهوايلپههکلهدمحيلټولنو ب. 6
 . مالتړاودګډونپياوړيکول

مدېریتاوهراړخیزانکشافپههکلهپهپنځوداوبودرسچینود 1. ب. 6
دریایيحوزوکېدشوراګانوسلنهچېدعلميمقررورسهسموياوداوبو

 . پهمدېریتکېدوګړوګډونیقینيکړي
 داوبواوانرژيوزارت

 حاصلولاودټولولپارهدتوانایيوړانرژۍتهدالرسيسڅخهډاډ بنسټیزې،مطمئنې،مډرنې: اوومهموخه

اود ،مډرنې(reliable)دبنسټیزې،مطمئنې کالپورې2030 تر 7.1
 ټولولپارهدتوانایيوړانرژۍخدمتونوتهدالرسيسڅخهډاډحاصلول

 

دهغه. بهبرقدسرتسیدارندازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
 : تفکیکدنفوسسلنهچېدشبکېلهالرېبرېښناتهالرسسیلريپه

ښاري.1
 کلیوال. 2
 

 وزارتانرژیوآب

دپاموړتجدید کالپورېدانرژۍپهنړیوالترکیبکې2030 تر  7.2
 . تهالرسسی (Renewable energy) منونکېانرژۍ

دبرېښنادانرژيپهعموميلګښتکېدتجدیدمنونکېانرژۍ 7.2.1
 ونډه

 داوبواوانرژيوزارت

 . کالپورېدانرژۍدزیاتوايلدجوړولودمېزاناضافهکول2030 تر 7.3
 

دناخالصوداخيلتولیداتواودانرژيدلومړنیوتولیداتوپربنسټ 7.3.1
 . داندازهشوېانرژۍشدت

 داوبواوانرژيوزارت
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کالدټولولپارهدبنسټېزېاومډرنېانرژۍدخدمتونود2030 تر ب. 7
 . عرضهکولوپهموخهدانرژۍدزېربناووپراخوالیاودتکنالوجۍلوړول

دانرژۍپهاغیزمنتوبکېپانګونهدناخالصداخيلتولیددسلنې 1. ب. 7
پهتوګهاودبنسټیزانکشافدخدمتونوپهپاردتکنالوجۍدزېریناوود

 . جوړولولپارهدبهرنۍمستقیمېپانګونېمقدار
 داوبواوانرژيوزارت

 بشپړاومناسببوختیا  دټولولپارهدبنسټیزاوشاملاقتصادترویج،: امتهموخه
دميلرشایطورسهسمدرسانهاقتصاديودېدواماوپهځانګړېتوګه 8.1

  دمالیېوزارت . میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی8.1.1 . تولیدتهالرهموندلناخالصداخيل%۷پهکالکېلږترلږهد
 

تولیدتهدتنوع،دفندلوړوايلاونوښتلهطریقهالرموندللهدې 8.2
جملېڅخهدلوړېکچېدزیاتوايللپارهپهارزښتمنوڅانګوکارکولڅو

 لپارهزیاتودکارمندانواستخدامتهاړتیاويدغورهاقتصاددرامنځتهکولو
 .دهرکارګرپهرسدحقیقيناخالصداخيلتولیددودېمیزان 8.2.1

 داقتصادوزارت


دداسېپراختياييپالیسیوایجادچېدتولیديفعالیتونو،دمناسبې 8.3
توکارموندنېایجاد،اومايلخدمتونوتهالرسسۍدالرېدکوچینوتشبثا

 . رسمیت،خالقیتاونوښتمالتړکوي

دکرنېلهسکتورپرتهپهنوروسکتورونوکېدغیررسمياستخدام 8.3.1
 : ونډهپهتفکیکد

 ددواړوجنسونومجموع. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


کالپورې،دبشپړاوتولیدکوونکيبوختیاتامین،اودټولو2030 تر 8.5
ښځینه،نارینه،معلولینو،ځوانانولپارهدداسېمناسبودندوپيداکولچې

 . ښهاوددویلهمسوولیترسهسممناسبهاوعادالنهتنخواولري

 : پهساعتوارهتوګهدکارمندانودعایداوسطپهتفکیکد 8.5.1
 شغل. 1
  دعمرپهاساسګروپ. 2
 معلولیت. 3
 نارینه. 4
 ښځینه. 5

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو
 معلولینووزارت



 : دبېکارۍمېزانپهتفکیکد 8.5.2
 نارینه. 1
 ښځینه. 2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو
  معلولینووزارت

کالپورېدهغوځوانانودپاموړشمېرکمولچېدکار،2030تر 8.6
 . ښوونځيیاروزنیزوبرناموساحېتهشاملشوينهدي

کلونوترمنځځوانانوپهمنځکېدبېسوادۍاو(24-15) د 8.6.1
 : بېکارۍمیزان

 بیسوادي. 1
 بیکاري. 2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو
 معلولینووزارت
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جربيکارونودمحوکولولپارهدبیړنیواواغیزمنواقداماتوترالسد 8.7
الندېنیولڅومډرنهغالمياودانسانقاچاقپهبشپړهتوګهلهمنځهوالړ

همدارنګهلهدېڅخهډاډترالسهکولچېدماشومانودکاربدترین. يش
تهرسېدلیشکلمحوشویاودرستېروپهتوګهدماشومانواستخدامپای

 . کالپورېدماشومانودکارټولډولونهختمشويدي۲۰۲۵تر. دی

کلونوترمنځدماشومانوکاریګروسلنهپهتفکیکدعرم 17-5 د  8.7.1
 : دګروپ

 کلونوترمنځ11-5 د.  1
 کلونوترمنځ14-12 د. 2
 کلونوترمنځ17-15 د. 3

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو
 نووزارتمعلولی

دکاردځواکلهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګرانولپارهډاډمناو  8.8
لهامنڅخهډککاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 . مهاجرو،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمول

 دوخیمواوغیروخیموکاريټپونودپېښومېزان 8.8.1
ټولنیزوچارو،شهیدانواودکار

 معلولینووزارت

 دکاردنړیوالسازمانلهاسايسکنسوانیونونورسهالحاق 8.8.2
دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

  معلولینووزارت

اودکار چېدمنظموقانوينالرو شمېر(کارگرانو) دهغواشخاصو 8.8.3
هغوهېوادونوتهچې) بهرنیوهېوادونو پهاساس( BLAs) ددوهاړخیزتړون

 . لېږلکېږي( دکارګروغوښتنهیېکړيوي
دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت

دبنسټیزګرځندویدپراختیالپارهدپالېسۍ کالپورې2030 تر 8.9
طرحاوعميلکولچېدکاردپیداکولو،دکلتوردترویجاومحيل

 . محصوالتودپلورلوسببيش

 داطالعاتواوفرهنګوزارت . پهناخالصکورينتولیدکېدګرځندویونډه 8.9.1

دبوختیالهمجموعېڅخهدګرځندویپهصنعتکېدکسبد 8.9.2
 : ونډېنسبتپهتفکیکد

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

پراختیالپارهدالرسيس،بېمېاودټولولپارهدمايلدبانکوالۍد 8.10
خدمتونودوړاندېکولوپهموخهدکورنيومايلبنسټونودظرفیتلوړوايل

 اوتقویهکول

 دافغانستانبانک دهروسلزرهکسانولپارهدسوداګریزوبانکونودڅانګوشمېر 8.10.1

یالههغهڅخهپورتهعمروکلنوي 15) دهغوکسانوشمېرچې 8.10.2
 . اوپههروسلزرهکسانوکېدبانکيحسابونودرلودونکيوي( لري

 دافغانستانبانک

یادرصافۍداتوماتماشینونوزیاتوالیدهروسلزره ATM د 8.10.3
 کسانوپررس

 دافغانستانبانک

سرتاتیجۍانکشافدځوانانولپارهدبوختیاد کالپورې،2025 ترب . 8
 . اواجرایيګرځولاودبوختیالپارهدکاردنړیوالسازماندتړونتطبیق

دميلبودجېرسهپهتناسبدټولنیزخوندیتوباوکارموندنېپه 1. ب. 8
 برناموکېددولتدمجموعيلګښتسلنه

دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو
 معلولینووزارت

 ځواکمنوزېربناووایجاد،داسايساوټولشمولصنعتپياوړتیااودنوښتونوهڅولد: نهمهموخه
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دښهکیفیت،اعتامدوړ،بنسټیزاومقاومتدرلودونکوزیربناووایجاد 9.1
دهغوزېربناووپهشمولچېلهرسحدونوڅخهبهرويڅوداقتصادي

هغهتهدټولوداسېپراختیامالتړاوبرشيهوساینېلهځانرسهولرياو
 . الرسسیموجودويچېپهتوانیېپورهوي

کیلومرتۍ۲دهغهکلیوايلنفوسسلنهچېدیوعموميسړکپه  9.1.1
 . کېقرارولري

 دکلیوداحیااوپراختیاوزارت

دبنسټیزاوټولشمولصنعتتشویق،په کالپورې،2030 تر 9.2
استخدامکېدصنعتدپراخېونډېداسېناخالصداخيلتولیداو

زیاتوالیچېدهېوادميلوضعیترسهسمونولرياودصنعتونډهدوه
 . برابرهکړي

 Manufacturing value) دصناعتيفابریکودتولیداتوارزښت 9.2.1
added) پهتناسبد : 

 ناخالصداخيلتولیدات. الف
 (Per Capita)سرانه .ب

 سوداګرۍاوصنایعووزارتد

 دمجموعاشتعالپهنسبتدصنعتدبوختیاسلنه  9.2.2
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


پههېوادکېپهارزانهربحرسهکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهد 9.3

الرسيسزیاتوالیاوارزښتلهځنځیراومارکېټونورسهدهغهیوځای
 کېدل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت ټولوصایعوپهزیاتشويارزښتدکوچنیوصنایعوسلنهد  9.3.1

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت پهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.2

پههېوادکېدمايل،تکنالوجياوفنيمالتړدزیاتوايللهالرېد الف. 9
 دمالیېوزارت دزېربناوودسکټورلپارهدرسمينړیوالومرستوسلنه. زیربنا 1. الف. 9 . زېربناووآسانهکولبنسټیزانکشافاومقاومتدرلودونکو

کالپورېمعلومايتاومخابرايتټکنالوجيتهدپاموړ2030 ترج . 9
الرسسیاودداسېانټرنټآسانتیاووتهالرسسیچېبیهیېډېرهلوړهنه

 . وي
 : دهغهنفوسسلنهچېدمبایللېږدونکيتلفونلريپهتفکیکد 1. ج. 9
 تکنالوژي. 1

دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت



 پهميلاونړیوالهکچهدنابرابريکموالی: موخهلسمه
دعایددلوړمېزاناوسطکچې کالپورېپهميلسطح2030 تر 10.1

سلنههغهنفوسرسولچېلږعاید%۲۵تهپهتدریجياوبنسټیزهتوګهد
 لري

10.1.1
 درسانهعایدوده. الف
 . پهکمرتینهاندازهکېدعایدودهنفوس%25 د. ب

 اقتصادوزارتد

دمختلفوپالیسیوپهځانګړېتوګهدمايل،اجرې،ټولنیزخوندیتوب 10.4
پالیسیوتدوینپهپامکېنیولاوعميلکولاوپهتدریجيتوګهمساویانه

 تقسیمتهالرسسی
 

 :دکاردګډونمېزانپهتفکیکد 10.4.1
 نارینه. 1
 ښځینه.2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین
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دمنظمو،ډاډمنواومصؤونومهاجرتونوآسانهکول،اودمهاجرتد. 10
 . منظمواومدیریتشووپالیسیولهالرېدکډوالولېږدرالېږد

دهغومهاجرینوسلنهچېپهکوربههېوادونوکېراجسرتدياود 10.7.1
 : هستوګنېلپارهداقامتاسنادپهالسکېلري

 پاکستان. 1
 ایران.2

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو
 وزارت

دهغوبېرتهراستنېدونکوشمېرچېدراستنېدوپرمهالد 10.7.2
 . برشدوستانهمرستوڅخهپهیوکالکېګټهاخيل

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو
 وزارت

استقراراوځایپرپههرکالکېدبېځایهشووکورنیودبنسټیز 10.7.3
 . ځایکېدوشمېر

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو
 وزارت

دمهاجرینودهغوښارګوټوسلنهچېپهاسايساوزیربنایي 10.7.4
 . خدمتونوسمبالکېږي

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو
 وزارت

دهغوبېځایهشوواوراستانهشووکسانوسلنهچېدشغيلاو. 10.7.5
 . معیشتيفرصتونوڅخهبرخمنشويوي

دراستنېدونکواومهاجرینوچارو
 وزارت

سلنېتهدمهاجرینودتادیاتورا%۳ کالپورې،یوازې2030 تر ج. 10
سلنېڅخه۵کمولاوپهتادیاتوکېدهغودهلېزونوحذفکولچېله

 . زیاتوي
حوالېدلېږلودحوالهشويملبغمجموعېتهپهکتنېرسهد 1. ج. 10

 لګښتسلنه
دراستنېدونکواومهاجرینوچارو

 وزارت

 اوبنسټزوښارونواوښارګوټوجوړول تلرونکومقاومدټولشمولومصئونو،: یوولسمهموخه

لهدېڅخهډاډحاصلولچېمناسب،ډاډمن، کالپورې2030 تر 11.1
درلودونکيهستوګنځيتهالرسيسعامدتوانایيوړاولومړنیوخدمتونو

 . شکلغورهکړیاودفقیرمیشتهساحوکېښهوالیراغلیدی

دهغههستوګنځينفوسنسبتچېپهغیرپالينسیمهاونا 11.1.1
 . مناسبشکلژوندکوي




 دښارجوړولواومسکنوزارت

ارزان،بنسټیزاوددټولولپارهدلېږدرالېږدمصؤن، ،پورې2030 تر 11.2
دسړکونودخوندیتوبښهکولاوپهځانګړې. ډاډوړسیستمرامنځتهکول

توګهدعامهانتقاالتوپراخوالیپهداسېتوګهچېزیانمنونکو،ښځینهوو،
 . ماشومانو،معلولینواوعمرخوړلوکسانواړتیاووتهپاملرنهپکېشويوي

ترانسپورت( دولتي)دوګړودهغېمجموعېنسبتچېعامه 11.2.1
 . خدمتونوتهالرسسیلري

 


دترانسپورتاوملکيهوانوردۍ
 وزارت

کالپورېپهټولشمولهاوبنسټیزهتوګهپهښاريسیموکېد2030 تر 11.3
وګړومېشتکولاوپهداسېتوګهپههېوادکېدښارګوټودجوړولودظرفیت

 . چېښهمدېریتشويوي،بنسټیزهاومشارکتيبڼهولريلوړول
 

دهغوښارونوسلنهچېدهغهپهبرنامهکېدمدينټولنېجوړښت 11.3.2
 . السولرياودهغهمدېریتپهمنظماودېموکراتیکشکلصورتموندلیوي

 دښارجوړولواومسکنوزارت

ساتنېاوخوندیتوبلپارهدهڅودطبیعياوفرهنګيمیراثونود 11.4
 زیاتوالی


دميلبودجېهغهسهمچېدطبیعياوکلتوريمیراثونواو  11.4.1

 . همدارنګهدنړیوالمیراثسایټونوتهاختصاصورکړلشویدی
 داطالعاتواوفرهنګوزارت
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دمترضرینوپهمړینهکېدپاموړکموالی کالپورې،2030 تر 11.5
راوستل،اوپهناخالصتولیددهغواړوندومستقیموزیانونوکمولچېد
ناوړهاوبیزهاوداسېنوروپېښوڅخهرامنځتهکېږياودبېوزلهاوزیان

 . منونکوڅخهپهمالتړمترکزکول

پههروسلزرهکسانوکېدوژلشوو،بیځایهشوو،ورکشوواوپه 11.5.1
 شمېرپهتفکیکدپېښوکېدمترضرینوکسانو

 مړینه. 1
 بېځایهکېدلاوورکېدل. 2
 مترضرین. 3

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


پهښارونوکېدچاپېریالدنامطلوبواغیزو کالپورې،2030 تر 11.6
کمول،دهواڅرنګوايل،دښاروالۍمدېریتاودچټلیوپاکوايلتهځانګړې

 . پاملرنهکول
 
 
 

 : تولیدشووکثافاتوڅخهدښاريکثافاتومېزاندټولو 11.6.1
 چېپهمنظمهتوګهراټولشويوي. الف
 دراټولېدووروستهپهنهاييتوګهتخلیهشويوي. ب

 کابلښاروايل

 PM دمثالپهډول)دپهښارونوکېدمعلقوذراتوکلنیاوسط 11.6.2
 (. PM10او 2.5

 دچاپېریالساتنېميلاداره

عامهمحالتواوپارکونوتهدټولودالرسسی کالپورې،2030 تر 11.7
آسانتیارامنځتهکولپهداسېتوګهچېډاډمن،ټولشموله،زرغونهاود

پهدېبرخهکېښځو،ماشومانو،عمرخوړلواومعلولو. الرسسۍوړوي
 . طبقاتوتهځانګړېپاملرنهکول

ماه 12تفزیکییاجنسیدرآزارواذیموردتعدادافرادیکه11.7.2
میاشتوکېله۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو. گذشتهقرارگرفتهباشند

 : فزیکيیاجنيسآزاررسهمخشويويپهتفکیکد
 ددواړوجنسونومجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

تقویتلهالرېدښارونو،ددميلاوسیمهییزانکشافدبرنامود  الف. 11
ښارونودڅنډو،اوکلیوايلسیموترمنځدمثبتواقتصادي،ټولنیزواو

 . چاپېریالساتنېداړیکومالتړکول

پههغوښارونوکېدمېشتشوينفوسنسبتچېپههغهکې 1. الف11
ښارياوسیمهییزپالنونهددپېشبینيشوينفوسداړتیاووپربنسټ

 . اوپراخوالیپهنظرکېنیولورسهسمتطبیقکېږيرسچینو
 دښارجوړولواومسکنوزارت

دداسېښارونواوښارګوټوداعامرپهشمېر کالپورې2030 تر ب.11
کېدپاموړزیاتوالیراوستلچېدمتحدپالناوپالیسۍلهمخېجوړ

اقلیميبدلولونورسهعیارشويوي،درسچینوموثرهالستهراوړنهولري،د
 . اودطبیعيپېښوپهوړاندېمقاومتولري

"   داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد
Sendai کلونوپورېدپېښوپه"2030-2015 پهسیستمبرابروياو

 .. وړاندېمقاومتلري

ونودکموايلدهغوسیمهییزواداروسلنهچېپههغهکېدخطر 1. ب.11
 . دچوکاټرسهسممنلشوېاوتطبیقکېږي(Sendai)سرتاتیژيد

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


 دبنسټیزتولیداولګښتدمېتودونوڅخهډاډحاصلول: دولسمهموخه
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سلنهپورېبهدهغورسانهغذایيموادو%۵۰تر کالپورې2030 تر 12.3
صورتموميچېدعرضهکوونکياومرصفپهضایعاتوکېکموالی

کوونکيترمنځپهمختلفوسطحوکېواقعکېږياوهمدارنګهدتولیدپه
ځنځیرهیياوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکېکموالی

 . راځي

پهکالکې. فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12.3.1
 :تولیددضایعاتوسلنهپهتفکیکددوریجواوغنمود

 غنم. الف
 وریجې. ب

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسې کالپورېبه،2030 تر 12.4
مناسبمدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرېموافقه

کېدانسانانوروغتیااودژوندهمدارنګهاوبو،هوا،خاورې،ځم. شوېده
 . چاپېریالتهبهدهغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکېږي

دژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپږونړیوالوتړونونودعميل 12.4.1
دغهنړیوالوپالنونه. کولولپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقکول

ویانا،میناماتا،باسیل،روترداماومنرتپاللهعبارتديلهدستاکهلم،
کنسوانسیونونوڅخهچېدکېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياود
دېتړونونودتطبیقپهوړاندېدافغانستاندمسوولیتونواوپالنونوپه

 . هکلهداړتیاوړاوالزماطالعاتبرابرول

 دچاپېریالساتنېميلاداره

خيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅودبنسټیزتولیدمېتودونهوددا 12.6
 . کاروياوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي

دهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشارمسوولیت 12.6.1
 . اخيل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

تللودبنسټیزتولیداولګښتدمېتوندونودتطبیقلپارهدپرمخ الف. 12
هېوادونودمرستوجلباودهغویمالتړحاصلولڅوپهدېبرخهکې

 . علمياوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش

ځانبسیانېتهدرسېدو،دداخيلتولیداتودیاتوايل،پاکې 1. الف. 12
انرژۍ،دچاپېریالپاکساتلوڅخهدحفاظتپهمنظودعلميتحقیقاتو

 . رستهرسول
 علومواکاډميد

دداسېاسبابواوالروچاروانکشافاوتطبیقچېدګرځندوید. 12
بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 . ترویجسببيش
دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیوشمېرچېله. ب. 12

 . نېوسایلهمولريځانرسهتطبیقيپالنونهاودڅار
 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 داقلیميبدلونونواودهغهداغیزورسهدمبارزېپهموخهدبیړنیواقداماتورستهرسول: دریارلسمهموخه

داقلیميخطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونو 13.1
 . ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښودکموايلد 13.1.1
 . سرتاتیژیودانکشافسلنه


لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې

 ميلاداره

پهميلپالیسیواوسرتاتیجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهد 13.2
 اقداماتوشمولیتاوادغام



 

دېبرخهکېدسرتاتیژیواوپالیسیودپرمختګهغهسلنهچېپه 13.2.1
دعلميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاندځواکمنتیارسهرسهمرسته

کړېدهچېدناولواوبواوهوادبدلونپهسببدنامطلوبواثراتورسهموثره
همدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسېډولکمکړيچې. مبارزهوکړي

 دميلجوړښتدبرنامې،دNAP د.  )ونهرسويغذایيتولیدتهزیان
NDCد مشارکتيونډېNCميلګزارشونو،د BUR دوهکلنوتجدیدشوو

 (. ګزارشونواوداسېنوروپهشمول

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې
 ميلاداره
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اودژونددتنوعد دځنګلونواسايسمدېریت،دځمکېلهصحرایيکېدورسهمبارزه،دځمکېدتخریبدرول استفاده،اوبنسټیزه داېکوځمکيسیستمونوحفاظت،بیارغونه: پنځلسمهموخه
 ضایعاتومخنیوی

کالپورې،دځمکېپررساوترځمکهالندېدخوږواوبو2030 تر 15.1
دایکوسیستمونواودهغهلهخدمتونوڅخهدساتنې،احیااوغوره

پهځانګړېتوګهځنګلونه،مرطوبېساحې،. استفادېڅخهدډاډحصول
بایددنړیوالوتړونونواوژمنورسهسمو غرونه،وچېځمکېاوداسېنور

 . ساتليش

 . دهېواددټولېځمکېپهپرتلهدځنګلونودمساحتتناسب 15.1.1
دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

 وزارت

دځنګلونودانواعوڅخهساتنهاودبهبودلپاره کالپورې،2030 تر 15.2
یېدښهمدېریتتطبیق،دځنګلونودپرېکولوپروسېتهخامتهورکولاو

 . اوانکشافدځنګلونوبیااحیاکول
 تربنسټیزمدېریتالندېدځنګلونودپوښښسلنه 15.2.1


دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

 وزارت

دځمکېدصحرایيکېدوپهوړاندېمبارزه، کالپورې،2030 تر 15.3
دتخریبشوېځمکېبیرتهجوړولاواحیادهغوځمکوپهشمولچېد

اغېزمنهشوېوياوداسېنړۍتهدرسېدووچکالۍیاسیالبونولهکبله
 . هڅهکولچېهېڅډولتخریبشوېځمکههلتهشتونونهلري

د) دځمکېدهغوساحومساحتچېتحکیامتوتهاړتیالري 15.3.1
سېالبونوپهوسیلهدځمکېمساحتدټولېځمکېپهپرتلهچېد

اقعوياوساختاميندریابونو،اوبیزهمجراوواوداسېنوروساحاتوکېو
 (تدابیروتهاړتیالري



 داوبواوانرژۍوزارت

دغرونوداېکوسیستملهساتنېڅخهډاډتر کالپورې،2030 تر 15.4
السهکولدژونددتنوعپهشمولڅودهغهظرفیتلوړيشاودبنسټیز

 . انکشافدتحقیقالزمېګټېڅرګندېکړي
چېدژوندمهمغرينتنوعپکېوېاوددهغوساحاتوسلنه 15.4.1

 . حفاظتشووسیموترپوښښاوعنوانالندېراځي
 دچاپېریالساتنېميلاداره

دطبیعيهستوګنځیودتخریباتوپهوړاندېدبیړنیواقداماتورسته 15.5
رسولڅومخهیېونیوليش،دژونددتنوعلهضایعاتوڅخهمخنیویاو

پورېدهغوبوټواوحیواناتودضایعکېدومخنیویچېدکال۲۰۳۰تر
 . ورکېدولهخطررسهمخدي

دهغوانواعولېستچېلهطبیعیتڅخه)درسهلېستشاخص 15.5.1
 (دمعیارونومطابقويIUCNدساتنېدنړیوالېاتحادې

 دچاپېریالساتنېميلاداره

څارویواوبوټودقاچاقاودوحيشدغیرقانوينښکار،دساتلشوو 15.7
ژوودغوښتېاوعرضېڅخهمخنیویاوپهدېهکلهدبیړنیواقداماتورس

 تهرسول
دهغووحيشژوواومحصوالتودسوداګرۍتناسبچېپهغیر 15.7.1

 . قانوينتوګهښکاراوقاچاقشويدي
 دچاپېریالساتنېميلاداره

بیړيناقداماتکولچېدځمکېپهکالپورېداسې2025 تر 15.8
وړاندېدناسموبریدونومخنیویويشاودځمکېپرمخداوبوداېکو

 . سیستمونوپرمخدهغهدتاثیراتواندازهکمهيش
دپردیودمختلفوانواعوبریدونواوتهاجمڅخهدکنټرولاو 15.8.1

 . مخنیويپهموخهدميلقوانینوتصویب
 تنېميلادارهدچاپېریالسا

کالپورې،دفقردلږوايلپهسرتاتیژي،پراختياييپروسه،2030 تر 15.9
ميلاومحيلپالنونوکېدژونددتنوعاویکوسیستمدارزښتوشاملولاو

 . ادغام
کالپورېدتعینشووميلموخوپه2020 څخهتر 2011 له 15.9.1

 . طرفوړاندېتګڅودژونددتنوعسرتاتیجیکپالنعلمييش
 دچاپېریالساتنېميلاداره
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دایکوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپه الف. 15
 . موخهدمايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیم

بنسټیزتنوعڅخهدګټېدایکوسیستمونواودژوندد 1. الف. 15
 . اخیستنېپهپاردعامهپراختياييمرستوواولګښتونودمرستوونډه

 دچاپېریالساتنېميلاداره

 موثرواوحسابورکوونکونهادونوتشکیل،دټولولپارهعدالتتهدالرسيسایجاداوپهټولوسطحوکېد دبنسټیزېپراختیالپارهدسولهپالواوټولشمولهټولنوترویج،: شپاړسمهموخه

پهټولوځایونوکېاوپهټولواشکالودتاوتریخوايلاودهغهداړوندو 16.1
 مړینودپاموړکموالی

 : پههروسلزرهکسانوکېدجنګلهکبلهدمرګژوبلېسلنه 16.1.2
 دپېژندلشوواوخښشووماینونولهکبله. 1
 پلېټرسهیوځایدشیندلشووانفجاريموادولهکبلهدفشاري. 2
 دجګړېدپاتېشوومهامتولهکبله. 3

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې
 ميلاداره

دهغېځمکېسلنهچېلهماینونواوچاودېدونکوتوکوڅخه  16.1.5
 پاکهشوېوي

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې
 ميلاداره

ماشومانوپهوړاندېدهرډولتاوتریخوايللهمنځهوړللکهسؤد 16.2
 . استفاده،قاچاق،استثامراوځورول

کلونوترمنځعمرونهولري 17-1 دهغوماشومانونسبتچېد 16.2.1
چېپهتېرهمیاشتکېلهڅارونکېفزیکيیارواينتاوتریخوايلرسهمخ

 . شويوي

نواودکار،ټولنیزوچارو،شهیدا
 معلولینووزارت

سلزرهانسانانوپهټويلکېدقاچاقدقربانیانو۱۰۰پههرو 16.2.2
 . شمېرپهتفکیکد

 دواړهجنسیتونه. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دعدلیېوزارت

پهميلاونړیوالهکچهدقانوندحاکمیتدسطحلوړوالیاوعدالت 16.3
 . ډاډحاصلولتهدټولودالرسسۍڅخهد

میاشتوکېدفزیکي،رواينیا۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو 16.3.1
جنيستاوتریخوايلرسهمخشويوياواړوندوارګانونوتهیېمراجعهکړې

 : ويپهتفکیکد
 دواړهجنیستونه. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

څخهدبېبرخلیکهزندانیانونسبتپهدټولوزندانیانولهجملې  16.3.2
 : تفکیکد

 ددواړوجنسیتونومجموع. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

عدالتتهدالرسيسپهموخهدهغوکساوشمېرچېدحقوقي 16.3.3
 . مرستوڅخهیېاستفادهکړېوي

 دعدلیېوزارت



 

 وزارتاقتصاد 121

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن
 

 رهربۍ واحدد  شاخص ټارګيټ

قانوين،مايلاووسلهوالوجریانونودهغوغیر کالپورې،2030 تر 16.4
پهشمېرکېدپاموړکموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاو

 دټولوسازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

 دکورنیوچارووزارت دهېوادپهداخلاوبهرکېدغیرقانوينپیسوارزښت 16.4.1

نسبتچېکشفاوضبطشوېاودنړیوالودهغوکوچنیووسلو 16.4.2
 . نورمونواوقانونلهمخېیېڅارنهشوېوي

 دکورنیوچارووزارت


 درشوتاواداريفسادپهټولواشکالوکېدپاموړکموالیراوستل 16.5

دهغواشخاصونسبتچېلږترلږهلهیورسميکارمندرسهپه 16.5.1
پهجریانکېیېیودولتيکارمندتهرشوتاړیکهکېوياودتېرکال

 : ورکړیويیاورڅخهرشوتغوښتلشويويپهتفکیکد
 مجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه.  ب

 لویڅارنوايل


دهېواددنافذهقوانینودپېشبینۍلهمخېددولتدلوړپوړو 16.5.3
 . چارواکودپانګېدثبت،تدقیقاوارزونېسلنه

 ادارهدچارو

دنړیوالېحکومتولۍپهبنسټونوکېپهپراخهاوځواکمنهتوګهد 16.8
 افغانستاندګډونپراخوالی

پهنړیوالوبنسټونوکېدافغانستاندرایېورکولوحقاود  16.8.1
 : غړیتوبنسبتپهتفکیکد

 نړیوالبنسټونه. 1

 دکورنیوچارووزارت


دزیږېدلودنېټېدثبتښهشمولدټولو کالپورې،2030 تر 16.9
 لپارهدقانويناوحقوقيهویتتهیهکول

 . دثبتشووزېږونونوشمېر 16.9.1
 

 دنفوسودثبتاواحوالميلاداره

اطالعاتوتهدعامووګړودالرسيسڅخهډاډحاصلول،دميل. 16.10
 . يسآزادیوڅخهمالتړقوانینواونړیوالوتړونونورسهسمداسا

میاشتوکېدژورنالېستانو،دخربيرسنیود۱۲پهتېرو  16.10.1
کارمندانو،دسوداګرواودبرشدحقوقوداتحادیودغړودقتل،برمتهکولو،

 . اجباريورکېدو،پهخپلرسنیولواوځورولودپېښوشمېر
 داطالعاتواوفرهنګوزارت

قوانینو،مقررواوپالیسیوشمېرچېاطالعاتوتهعموميدهغو 16.10.2
 . الرسسیتضمینکوي،کارورڅخهاخیستلشویاوتطبیقشويدي

 داطالعاتواوفرهنګوزارت


دنړیوالوهمکاریوپهوسیلهپهټولوسطحوکېدظرفیتونود الف. 16
تاوتریخوايلڅخهلوړوايلپهشمولدميلبنسټونوځواکمنتیا،څوله

 مخنیویشویوي،دترهګرۍاومنظموجرمونوپهوړاندېمبارزهشوېوي
دپاریسدپېژندلوشووقواعدورسهسمدبرشيحقوقود 1. الف. 16

 . خپلواکوبنسټونوموجودیت
 دکورنیوچارووزارت



 پياوړتیا،اودنړیوالمشارکتاحیاکولدبنسټیزانکشافلپارهدتطبیقيوسایلو: اوولسمهموخه
دمالیاتواوعوایدودراټولولوپهبرخهکېدنړیوالمالتړاوداخيل 17.1

ظرفیتدلوړوايلڅخهپهاستفادهرسهدداخيلرسچینوپياوړتیااومنظم
 . کول

 دمالیېوزارت پرناخالصتولیدباندېدداخيلعوایدونسبت 17.1.1

 لهميلعوایدوڅخهدميلبودجېدمتویلتناسب  17.1.2
 دمالیېوزارت


 دناخالصوداخيلتولیداتوڅخهدمستقیمېبهرنۍپانګونېونډه 17.3.1 لهمختلفورسچینوڅخهدهېوادلپارهدزیاتومايلمنابعوتنظیمول 17.3

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت
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ټکنالوجۍ،نوښتونواودمتقابلوتوافقشوودساینيسعلومو، 17.6
رشایطوپهاساسدمعلوماتورشیکولوپهموخهدشاملجنوب،جنوب

همدارنګهپهموجودومیکانیزمونو. شاملددرېاړخیزههمکاریوزیاتوالی
کېدغورههمغږۍپهشمولڅوپهنړیوالهکچهدنړیوالېټکنالجۍ

 . میکانیزمونهآسانهکړي

پههروسلنفروهستوګنوکېدثابتانټرنټدګډونوالوسلنهپه 17.6.2
 : تفکیکد

سرعت.1


دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت



دټکنالوجۍاوساینسدبانکفعالکولاود  کالپورې2030 تر 17.8
هغوظرفیتونوجوړولچېلهمعلومايتاومخابرايتټکنالوجۍڅخهد

 . استفادېوړتیالوړوي
 دهغهنفوسنسبتچېلهانټرنټڅخهګټهاخيل 17.8.1



دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت




کالپورېدنړیوالوصادراتوپهډګرکېدهېوادد2030 تر 17.11
 . صادراتودکچېلوړولاودافغانستاندصادراتودونډېدوهبرابرهکول

دنړیوالدټولوصادراتوپهمجموعهکېدافغانستاندصادراتو 17.11.1
  ونډه

 

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


وسیلهدميلاقتصادځواکمندپالیسودهمغږيکولواونظمپه 17.13
 (ملیارډامریکایيډالر)  ناخالصداخيلتولید 17.13.1 کول

 دمالیېوزارت


دسرتاتیجیکګډوندتجربواورسچینوڅخهپهاستفادېرسهد 17.17
 . عامه،عامهـخصويصاومدينمشارکتهڅولاوبهرتهکول

خصويصمشارکتتهتخصیصدهغوپيسومقدارچېعامهاو 17.17.1
 (میلیونامریکایيډالر) شوېدي

 دمالیېوزارت


کالپورې،دظرفیتونودلوړولودمالتړدپروسېګړندي 2020 تر 17.18
کولڅوپهټولوبرخوکېلهکیفیت،ډاډاوموقعرسهسممثبتېشمېرې

مهاجرینووضعیت،لوړېشېلکهعاید،جنسیت،عمر،نژاد،قومیت،د
معلولیت،جغرافیایيموقعیتاوداسېنورچېلهميلخصوصیترسهتړاو

 . ولري

دهغوشاخصونونسبتچېدجرییاتوپهتفکیکرسهپهميل 17.18.1
کچهتولیدشوي،لهمقاصدورسهرسلګوياودرسمياحصاییوداسايس

 . شويديپرنسیبونورسهسمپهاحصاییويشمېروکېشامل
 داحصايېاومعلوماتوميلاداره

دهغوهېوادونوشمېرچېدميلاحصاییېقانونیېداحصایې 17.18.2
 پهاسايساورسميپرنسیپونوکېشاملدی

 داحصايېاومعلوماتوميلاداره

دهغوموجودونوښتونوځواکمنتیاچېد کالپورې2030 تر 17.19
پراختیااندازهکړياومخپرودههېوادونوکېدناخالصبنسټیزانکشاف

 . داخيلتولیدلپارهمتمموياودظرفیتونودلوړولومالتړوکړي

دهغوټولورسچینوډالريارزښتچېمخپرودههېوادونوکېد 17.19.1
 . ظرفیتدلوړوايللپارهتخصیصورکړلشویدی

 داحصايېاومعلوماتوميلاداره

چېپهتېرولسوکلونوکېیېد( الف) دهغوهېوادونونسبت 17.19.2
 80 او سلنهدزېږون 100( ب) نفوساوهستوګنځيرسشامريشويوي

 . سلنهدوفیاتوثبتولري
 داحصايېاومعلوماتوميلاداره



 

 وزارتاقتصاد 123

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالکرن

 

 ونهخذمأ  رسچینې او
 دملیاحصائیاومعلوماتیادارهALCs-2017دافغانستاندخلکودژوندانهدوضیعترسوی/ •
 2016دمايلوزارتدسمرب– NPPsدافغانستاندملیاولویتونودبرنامولندیز •
 کال1397دمايلوزارت–دوالیتیبودجهجوړولویریاست–دوالیتیبودجیپروفایل •
داقتصادوزارت–موخهدوالیتونوزراعتیطرحیاودوالیتونوموجودهبلقوهظرفیتونهداقتصادیودیپه •

 کال1397
 1400-1395دمايلوزارتاوداقتصادوزارت–ANPDFجوړښتميلگدافغانستاندسولېاوپرمخت •
 1397دوزارتداقتصا-داحصاییویمهموشاخصونوپیژندهپهملیکچه •
 2030-2015وزارتداقتصاد- A-SDGsدافغانستاندپایښتپرمختیاموخې •

 دوالیت په کچه :
ریاستلګولواوبواومالداریڼیدکره •
اقتصاداوخصوصیسکتور •
 احصاییریاست •
 ریاستګاطالعاتواوفرهن •
 ریاستانرژیاوښنابری •
 دولتیپوهنتونریاست •
 پوهنتونونوریاستونهخصوصی •
 مستوفیتریاست •
 ریاستګریصنعتاوسودا •
 عدلیریاست •
 مخابراتواوتیکنالوژیریاست •
 ریاستشهیدانواومعلولینواوچاروټولنیزوکار •
 کوچیانوریاست •
 ورزشیامریت •
 ریاستچاروښځو •
 کانونواومعدنریاست •
 خونهصنایعواوګریسودا •
 ریاستګمرک •
 دافغانستانبانکریاست •
 کلیواوپراختیاریاست •
 ریاستدمبارزیپروړاندیښوطبیعیپی •
 ارشادحجاواوقافوریاست •



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. 





ل
فای

رو
ي پ

یت
وال

و 
ون

نړ
کو

ت
س

ریا
د 

صا
قت

د ا
ت 

الی
و و

ړون
ون

د ک
۱۳

۹۸
ی 

ور


