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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

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

لونوینشټمحصوالتواونورواقتصاديبلالقوهپوزویدکرنېديچېنیرسچاييیشتهپرمخت
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېدود

اوېبرابريشنوپههامغهاندازهبهدودودونهښالرهښويشاوونهړپالنجوهښېخربهده،پههرهاندازهچکارهښ
.دويیږپهلوريولګاوپرمختېنیبهدهوساولنهټيشاوړپرمخوالهګتوهښپهمنظمهاوریبهایپراخت
دپالنایبرهیبرخوپهتلویالبیپهبېولنټشتون،دبرشيلیپروفاتيیوالایګېولټدمالومايتېحاالتوکېداسپه
.يیږکلګڼنړیخورامهماواېپهبرخوکېونړجويسیالاوپېونړجو
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

شتهفرصتونهمطالعهکوياوارزوي.ېوايلپهبرخهکهښاواقتصاديحالتدېنیهوسا
ېونړپالنجواييینهادونه،دپرمختجويیبودوڅ(مرستهکويترلی)پروفاهګولټاواقتصاديمالومايتيیایپرمختتيیوال
تیدوالېمايلمرستېولنټېوالړیاودنيړکمیتنظټپربنستوبونوړیاولوماوویتړازویولنټاقتصادياودتیدوالریبه
دسمونلپارهالرههوارهيش.ېنیپهکچهدعامههوساتیدوالوڅتريړيکږرسههمغتوبونوړیاولوماوویتړلها
مننهکوماودهګتوګړېانځپهخهڅوړلهغیټېدکمولوړجولیپروفاتيیدوالېستنیاخهګټپهخهڅفرصتېلهدزه

هګتهدقدرپهسرتاریاوزوڅهغهکارکوونکوهولوټنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوېولنټنورودولتيادارواومدين
 اوو.لیکښېکارکېپهدېچورمګ

 مستور یمصطف رټاکډ
 ریاقتصاد وز د
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 مننلیک
بلسرتویدېپهبرخهکېونړدپالنجوایپرمختېزیولنټننداقتصادياوېچمیښخو
امګ راومیشاهد السته دغه والېچنهړ. مالومايتيیایپرمختتيید اقتصادي او
اومالومايتودښالرزیولټویپهکچهدتونوی،لهشکهپرتهدوالیدولړ(جولی)پروفاګېولټ

ېزیولنټداقتصادياوېنهادونودجلبولولهالرلونکویاومتووالوهګاندپه،ګپهتوېنیرسچ
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېود
ېاندړوورځانینیتیښرویدمايضاوراتلونکيپههکلهتیيشدوالیکواللیپروفادغه

دشتهتیدواللیپروفاتونوی.دواليړلپارهالرههوارهکېونګاوپانېونړپالنجوېقیرسه،ددقولډزمنیاوپهاغيړک
و،ښځنهادونو،کارپوهانو،ېولنټدمدينانو،ګشوراتيیاوارزونووروستهلهدولتيادارو،والنوڅیړحالتتراييیپرمخت

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

،دجیبهسیرویمرټاکډسیلهرئیټېاوکماستیریلودیاوتوحېدطرحېچمګڼنهړیاملهاېتررسهشو.لههمد
تی"احساس"دلغامنوالقیشفیاغلښداونیعبدالرحمنکماغيلښدانسجاملهآمرتونویداقتصاديفعالتونویوال

ولوړدجولیپروفاادیدېرسهياریاوزوڅپهخپلوهېچمړمننهاوقدرداينوکهګتوګړېانځپهخهڅ،سییداقتصادر
.هړلپارهالرههوارهک

یرسههمکارږزموېيېبرخهکېپهدېچخهڅۍهمکارۍشنیاوکارکوونکولههمنویمسئولتيیدوالول،ډهمدا
مننهکوم.،ړېک

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

مهمهشاخصونهاودافغانستانزویاوتولنی،اقتصادیوالګرنڅتیموسساتودفعالی،دنادولتتګښبودجهاولییایپرمخت
.یدیموخوپههکلهمعلوماتراتولشوییایپراختزوټیلپاردبنس

اوورهګټېپهبرخهکۍخلکودسوکالفویاوافغانستاندرشېنیيشدعامههوسایاړبهوکلیدغهپروفاېمنچلهیه
 ولري.هډونزمنهیاغ


 ميیرح لیاسامع محمد
 نیوزارت مسلکي مع داقتصاد





 

3 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 د وايل پیغام
لغامنوالیتدګرانهېوادپهجغرافیهکېیوداسېښکلیاوسمسوروالیتدیچېسینهیې

ونهلريدېلهمعنوياوماديشتمنیوډکهده،دغهوالیتلرغونیتاریخاودمدنیتغنيمیراث
والیتتهدپوهې،قلماوفکرکورهمویلکیږيځکههراوسیدونکییېلهکتاباوقلمرسه
مینهلرياودژوندپههرډوللوړواوژوروکېدکتاباوقلمالرهنهپریږدي،هرډولستونزې

برشيګايلمګرترښوونځياوپوهنتونپورېځانرسوي.همداعلتدیچېلغامنوالیتد
روزلشويځواکلهمخېدافغانستانیومخکښوالیتدی،داسېعلمياوميلکادرونهلريچېولس،هېواداو
تاریخپرېویاړي.لغامنوالیتدهېوادپهختیځکېخورامهماوسرتاتیژیکموقعیتلريچېدکابلدروازههمبلل

والیتتهیېځانګړېښکالءداهمڅرګندهدهچېدلغامنکیږي،پرسینهیېدریڅپاندهسیندونهبهیږيچېدغه
والیترشیفولسدزړهلهکومېدخپلهېواداونظامرسهمینهلرياودهېوادپهټولوميلبهیرونوکېداسالمياو
یو د ځواکرسه په پانګې فکري بډایه او ميلفکر،انګیزې د کوي، همکاري او ګډون بنسټ پر ميلمسوولیت

مدن،مرتقي،امنلرونکياوباثباتهافغانستانلپارهګډکاراومبارزيکويچېدغهميلقرباينبهیېهیڅکلههیرهمت
دلغامنوالیتهراړخیزهپیژندنهسادهاواسانهخربهنهدهبلکېزیاتېپوهې،څیړنېاولوستنېتهاړتیالري،نهيش.

پهمايلاوتخنیکيهمکارۍرسهدلغامنUSAID ISLAنسټاوداقتصادریاستدوالیتمقامدالرښوونېپرب
پیژندنېاړوندمواد،اسناداومعلوماتراټولکړيچېدیوکوچنيکتاببڼهیېخپلهکړېده،دېپیژندنهکېدوالیت

پیژندنېدتاریخي جوړښتونو،وليسبنسټونو،شته، شالید،مساحت،موقعیت،نفوس،ادارې،فرهنګ،ټولنې،حکومتي
رسچینو،وليسارزښتونو،وليساړتیاوواودحکومتوالۍدټولواړوندهسکتورونوداوسنيحالتانځوروړاندېشویدی،

ښیمچېزماپهماموریتخواړینهدهچېیادهيشراټولشويمعلوماتکیدلیيشچېهرکالنوياوخپارهيش.
کېدوالیتیوهمهمهتشهډکیږياوهغهداچېدوالیتپیژندنېکتابپهبډایهمنځپانګېرسهترتیباونرشکیږي،د
لغامندادارېماموریتاوتالشدادیچېولستهپههرهبرخهکېخدمتوکړي،شتهتشېډکېکړياوهمدارنګه

پهسکتورونوکېخپلولستهدرېښتنواوبنسټیزوخدمتونوجوګهوګرځي.هیلهاودامنیت،حکومتوالۍاوانکشاف
سپارښتنهمېدادهچېددولتهرماموردعرصلهغوښتنورسهسمځاناعیارکړي،دنویومنلشویونړیوالواداري

والیوټولماموریندېخپلېادارېچوکاټونواوسیسمتونورسهځانبلدوسايت،پهځانګړېتوګهدوالیتدمرکزاوولس
لهدودیزحالتڅخهعرصيحالتتهواړويچېپهدېرسهبهدښېحکومتولۍبنسټونهتقویتومومي،واکمنيبه

پهپایکېدلغامنوالیتدپیژندنېددېسنددترتیباونرشپراخهاوددولتټولېچارېبهګټورېاوګړندۍيش.
تهوایم،پهدېهیلهچېلهخپلنظامرسههمکاراوپهټولوبرخوکېرارسهخپلنظر،مشورهاومبارکيټولولوستونکو
غربګونرشیککړئ.


 محمد اصف ننګ

 د لغامن والیت وايل
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 لنډیز
لپارهبایدبلالقوههغهتهعموميبڼېورکولو دبهیرپرمختګ،پهبنسټیزډولرسهتدریجيبڼهلرياودتدواماو

ې،پهمدیریتيطریقواوبلالفعلهټولنیزذهنیتباندېبدليش.ترټولوبنسټیزعنرصچېکوالیيشدمدیریترسچین
دبهیرپهاغیزمنتوبکېزیاتوالیراويل،دکړنالروطرحهاوترتیبولاودرسچینواوامکاناتودګټهاخیستنېطریقوته

موخودپيلکېدواوتداوملپارهالرههوارهيش.سییسټامټیکهبڼهورکولديترڅودپرمختیايي
ارقامواومالوماتوباندېتکیهولريترڅودوختاورسچینوهپهلوړهاوکښتهکچهپالنجوړونهبایدپرکرهاوهراړخیز

وارقامودنهدهراړخیزومالوماتواوښکارهاوثابتمثبتهاغیزهولري.پالنجوړونهاولهضایعکېدوڅخهمخنیویويش
شتونپهصورتکې،دټاکيلټولنېداقتصادياوټولنیزوواقعیتونواوحاالتوپهتړاوروښانهاوپرحقایقووالړهارزونهاو
تحلیلشوونینهبرېښي؛طرحهشويپروګرامونهلهاړیناغیزمنتوبپرتهتطبیقیږي؛اودرسچینودضایعکېدواوله

منځهتلوالملګرځي.
هېوادپهکچهدیوېمالومايتدههمدېاملهداقتصادوزارتپهدېوتوانېدهچېدغهپروفایلدیوریښتینېبنسټاول

رسچینېدټاکلواووالیتونودشتهحاالتوپههکلهکرهمالوماتوتهدالرسسیپهموخهدپالیيسجوړونکو،پالنجوړونکو،
دتخنیکيترتیبکړي.یادپروفایل،خیریهبنسټونو،زدهکوونکواولیکواالنولپارهڅېړونکو،دولتيادارو،نادولتيمؤسسو

اوددولتيادارو،نادولتيپهکېکړیووچېمرکزياووالیتيمسلکيکارکوونکوګډونجوړشویکمېټېپهمټ
شویاووالیتياداروپههمکارۍجوړمؤسسو،ځوانانو،پوهنتونونودښوونکو،پوهانو،مدينټولنېاونورواړوندهمرکزي

ي.یږوړاندېکچوپړتهخلکوداودافغانستان
یادپروفایللهپالنجوړونکواوپالیيسجوړونکونهادونهرسهمرستهکويترڅوخپلپرمختیاييپروګرامونهطرحهاو

ټولوپرمختیاييسکټورونوکې،دهروالیتاړوندهترتیبکړياوداقتصادياوتولنیزېپرمختیادفعالیتونواغیزمنتوبپه
جغرافیاييحاالتوتهپهکتووارزوياوتحلیلکړي.پردېرسبېره،لومړیتوبونواودانډولیزېپرمختیارسچینواوامکاناتو

تهپهکتو،یادسندکوالیيشلههغهسیمورسههمزیاتهمرستهوکړيچېزیامننونکيګڼلکیږي.
شوېاوترهغهوروستهدوالیتاقتصاديپهاړهمالوماتوړاندېاتهڅپرکيلري.پهلومړيڅپرکيکېدوالیتدغهسند

ظرفیتونو،دمعیشتحاالتو،ټولنیزواوفرهنګيجوړښتونوتهاشارهشوېده.پهدویمڅپرکيکېدوالیتپرمختیايي
نااوطبیعيرسچینو،روغتیااوخوړو،داقتصادادارهاوخصويصحالت،دسکټوريکمېټو)دکرنېاوکلیودپراختیا،زیرب

پانګونوداوشتهظرفیتونودسکټورپرمختیا،پوهنهاوفرهنګاوټولنیزخوندیتوبدسکټورونو(جوړښت،پهوالیتکې
کېدهغېدلګولواوپهتېروڅوکلونوېپرمختیاييبودیجدحالت...پربنسټارزولشویدی.پهدرېیمڅپرکيکې

پهاړهخربېاترېشوېدي.پههمدېډول،دنادولتيمؤسسودفعالیتونوڅرنګوالۍپهڅلورمڅپرکيکېوړاندې
شویدی.پینځمڅپرکیدرسچینودتشخیصاووالیتداقتصاديپوټنشیلونوپهاړهمالوماتوړاندېکوياوشپږم،

ړیتوبلرونکوميلپروګرامونو،احصائیېدميلادارېدورستیوارقامواوافغانستاناووماواتمڅپرکیپهترتیبرسه،دلوم
ددومدارېپرمختیاپروګرامدمالوماتوپربنسټ،دوالیتونودبنسټیزواقتصادياوټولنیزوشاخصونوپههکلهخربې

کوي.
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 وزارتاقتصاد

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:
طریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکلهمالوماتوراټولولوپهموخه،دوالیتپروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزې

او پروګرام ميللومړیتوبونو ميلچوکاټ، پرمختیا افغانستاندسولېاو د سرتاتیژۍ، ميلپرمختیا افغانستاند د
افغانستانددوامدارهپرمختیاپروګرامموخواوشاخصونوتهپهکتو،ترتیبشویدی.

پروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتدطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخوا،دوالیتونوداقتصادد
دوالیتونوټاکلوشاخصونوتهپهکتو،ریاستونوکاريټیمونوتهدپروفایلجوړولواوارقاموغوڼدولوالرښودورکړلشوترڅو

ودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړيش.ترهغهوروسته،دوالیتونودپهکچهټولشتهارقامراټوليشا
ریاستونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچه اقتصاد

ولتينهادونو،خصويصسکټور،داخيلاولهبیالبیلوباوريڅېړنیزومراجعواورسچینولکهداحصائيېریاستاونورود
دیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودبهريننادولتيمؤسسو،مدينټولنېلهنهادونواونوروباوريمراجعوڅخه

والیتيپروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړکړ.
،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهدډلهییزکاراوپردېرسبېره،دارقاموراټولولواومالوماتوترالسهکولوپهبرخهکې

مرکولهطریقوڅخههمکارواخیستلشو.همداډول،ددېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواو
اوبودیجېمأخذونولکهدافغانستاندخلکودحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملنډیز،دوالیتونودمايلمسئلو

پهاړهدماليېوزارتوالیتيپروفایل،پهوالیتونوکېاقتصاديطرحېاوشتهبلالقوهظرفیتونو،دافغانستاندسولې
اوپرمختیاميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغانستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههم

کاراخیستلشویدی.
ایدووایوچېیادسند،دطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخواپهدقیقهتوګهکتلشویاوپهپایکېب

لهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهییزېبیاکتنېمطالعهشویاو
توګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندېکويوروستهچاپتهسپارلشویدی.دغهسنددیوريښتینيبنسټپه

یادسندپانګهوالاوپرمختیايي برابروي.همداډول، اودوالیتدپرمختیاييپالنجوړونېدبهیرلپارههماسانتیا
 همکارانهڅويترڅودپانګونېاودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغندهاواغیزمنهونډهواخيل.
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 :ددې سند پیزندنه
دلغامنوالیتفروپایل)پیژندنه(یوداسېمسندسنددیچېدوالیتهرهاړخیزهپیژندنهپهکېنغښتېاووړاندې
شوېده،نوموړیسنددافغانستاناسالميجمهوريدولتداقتصادوزارتدالرښوونېپربنسټدلغامنوالیتد

(پهتخنیکيهمکارۍرسهپهپنځوڅپرکوکېISLAییزوادارودپیاوړتیانوښتپروژې)اقتصادریاستلخوااودسیمه
راټولاوترتیبشویدی.

پهترتیبشويمهمسندکېدوالیتدتاریخ،جغرافیې،نفوساوموقعیتپهاړهدنویومعلوماتوترڅنګدوالیتدټولیز
ړيفهرستلهمخېدامنیتيسکتور،حکومتوالۍ،اقتصاديسکتور،وضعیتارزونهاوانځوروړاندېشویاودیوهځانګ

کرنېاوکلیوپراختیا،پوهنې،روغتیا،طبعيرسچینواوزیربنا،ټولنیزخوندیتوبدسکتورونو،دحکومتيموسساتود
دميلچوکاټاودافغانستاندپایښتدلسوموخوپهاړهد قیقاوګټورفعالیت،دافغانستاندسولېاوپرمختیا

معلوماتپهدغهسندکېځایپرځایشويدي،چېدمرکزيحکومتاونړیوالوهمکارهمرستندویهټولنورسهد
تصمیمنیونېپهپړاوونوکېګټورهمرستهکولیيش.

کچهپهددېسندترتیبدوالیتپهکچهیوهغورهالستهراوړنهبللکیږي،ځکهچېدوالیتفروپایلپهوالیتياوميل
ډیرومهموبهیرونواوتصمیمونوکېدیوغورهسندپهتوګهرولاداءکولیيشځکهچېټولوتهدوالیتدهرېبرخې

پهاړهمعلوماتوړاندېکولیيش.
اړتیادهچېدوالیتټولېادارېهرکالخپلمعلوماتنوياودېسندکېځایپرځایکړيترڅولوستونکياو

رګندهيشچېدوالیتپهکچهدخدمتونودوړاندېکولوبهیرڅنګهاودوالیتوروستیوضعیتکوممیشتولستهڅ
حالتلري،هغهڅهچېددېډولسندونوپهبډاینهکېمرستهکولیيشهغهدوالیتپهکچهدیوهداسېډیټابس

يش،لهبدمرغهچېداتشهتراوسهجوړولديچېپهاتوماتیکډولدهرېادارېلخواپهکېخپلمعلوماتنوي
پورېموجودهده،پهکاردهچېپهدېبرخهکېدعرصلهغوښتنورسهسمګاماوچتيشاوموجودهتشهډکهيش.
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 څپرکې لومړی
  دوالیت پیژندنه:

 . والیت دتاریخ په هنداره کې:۱
څخهتر69.53شاميلعرضالبلداو35.43څخهتر34.25ختيځکېپروتواليتدی،چېد هېواد لغامنواليتد

رشقيطولالبلدترمينځواقعدی،څلورخوايېپهدېډولدي،چېجنوبلويديځتهيېکابل،جنوباو70.52
جنوبختيځتهيېننګرهارختيځتهيېکنړ،شاملختيځتهيېنورستان،شامللويديځتهيېپنجشرياوبدخشاناو

3977.87مرتهلوړوالیلري،مساحتيې۷۷۲واليتونهپراتهدي.يادواليتدبحرلهسطحېڅخهلويديځتهيېکاپيسا
کيلومرتمربعدی.اقليميېپهژميکېمعتدلاوپهاوړيکېمرطوباوګرمدی.

ېيېځينېدهوارودښتواولوړوغرونودرلودونکېدی،چېپهژميکېيېپهغرونوواورېاورياودکالپهاوږدوک
غرونهپهواوروپټوي.

داواليتدنورستانرسهپهپولهکېدکويشتغر،دکابلواليترسهپهپولهدلغامنلويديځلورتهدکاوونغر،دنورالم
صاحبپهدرهکېدمتيلغراوپهکشمنډکېدکشمنډغرپهنوممشهورغرونهلري.

چېدالينګاراوعليشنګپهنومونومشهورسيندونهلرياودکابلسيندهمددېلغامنداوبولهپلوهغنيواليتدی،
واليتڅخهترييږي،چېدځمکوخړوبولولپارهيېدېواليتتهپهځانګړيډولدقرغييولسوالۍتهډېرهګټهرسولې

دلغامنواليتمرکزدمهرتالم دی.اوسنیلغامنپهتېرووختونوکېدملپاکا،ملګاناوملغانپهنومونوهميادشوی ده.
ښارپهنومياديږي،چېمهرتالمباباددېواليتيونوموتیشخصتريشویدیاومزارییپههمدېښارکېموقعیتلري.

ملريزکالکېرسآمدمستقلواليت1345ملريزکالڅخهوړاندېمرشقيپورېتړلیو،خوپه1345نوموړیواليتد
 توګه شو.په الکوزي، وپېژندل صايف، نيازي، د خو دی، شته هم قومونه کوچني او واړه څه  دېواليتکې په
پشهيي،کوچيان،جبارخېل،بابکرخېل،نارصاوعبدالرحيمزيپهنومونوسهاک،اسامعیلخیل،ستانکزي،يوسفزي،

لویقومونهپهکېمېشتدي.
ييژبوخربېکوياوټولاوسيدونکييېمسلامناندياوهمدارنګهدديادواليتاوسيدونکيپهپښتو،درياوپشه

لغامننږدېټولاوسيدونکيحنفيمذهبيدي.
پههمدېډولدکليوايلاووليسژونددتېرولولپارهخپلوليستړونونهلرياوخپلقومياوسيمهييزمقرراتاوټولنيز

مخبيايي.قواننيلرياودهغېپهرڼاکېخپلژوندپر
ددېواليتاوسيدونکيپهټوليزهتوګهذکيخوارېکښ،هرنخوښوونکياوترقيخوښوونکيدي،خودمزاجلهپلوه
مينځمهايلدي،پهکليوولسونوکېوليسلوبېلکهکاچياوډانګي،خوسی،غيږېنېول،منډه،تيګهاچول،پانډوس

ذهبيلحاظخپلوپخواينمذهبيمرشانو،زيارتونو،سيدانو،ماليانواواوداسېنوردځوانانوترمينځرواجلري،پهم
روحاينکسانوتهپهډېرهدرنهسرتګهګورياودهغویپهمقابلکېدهرډولبېاحرتامۍرسهډېرحساسدي.

دياوانهمدارنګههلکاناوانجونېخپلېدينيزدهکړېدکيلدمالامامڅخهدښونځيددورېڅخهمخکېپيلو
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ښونځيترڅنګورتهدوامورکوياوخپلورځينيپېښيدونکيفقهيمسئلېاونورمذهبيچارېپههمدېشکلرسه
زدهکوي.

دېوروستيوڅوکلونوڅخهوړاندېخلکودڅښاکلپارهدويالوروانواوبو،چېنواوکارېزونوڅخهګټهاخيستله،خوپه
يمهژوروڅاګانواوبوڅخهګټهاخيلاوهمدارنګهپهغرييزوسيموکېالځينېکيلددېورستيوکلونوکېدژورواون

نلونوداوبوڅخهګټهاخيل.
هکتارهکيږيزراعتيځمکېدي،چېعمدهتوليداتيې20000٪سلنهيېچې60ددېواليتټولمساحتنږدې

ځمکهپهځنګلونوپوښلشوېده،چېعمدههکتاره113000وريجې،سبزيجات،غنم،جوار،ګنياوحبوباتدياو
يېڅېړۍاونښرتونوځنګلونهدي.

همدارنګهدباباصاحب،شخطرای،ګمبريي،ملټي،شمټي،نيالوټاودالرامپهنومونولويېلويېدښتېهملري،چې
دیادوشویوځنګلونواودښتوڅخهدمالونودڅړلپارهګتهاخيل.

کرنيزېځمکې،چېدکابل،الينګاراوعليشنګدسيندونوپهغاړوکېپرتېديدسيالبونواوپههمدېډولهغه
اوبختنې/آبخيزۍ/لهپلوهډيرېاسيبپذيرهدياوددېاوبوقرباينکيږي،خوبرعکسدنورالمصاحبدره،ساوودره،

ل،سايګلدره،دګړاندره،دشمکتدره،ددکلامندره،دچتالدره،سنګرنيازي،ساالب،تگ،ماسموت،درهنجي
کرنجدرهدداسېځمکودرلودونکيدي،چېوچکالۍاوبېاوبوتوبڅخهځورېږي.

پهټوليزهتوګهددېواليتځمکېدکرکيلېلپارهډيرېمساعدېدي،داپهدېماناچېنورمالپيايچلرينهډيرې
غييپهولسوالۍکېيوڅهناڅهشګلنېځمکېشتونلري،خوپهټوليزهتيزايباونهډيرېقلويدي،همداډولدقر

توګهدلغامنواليتځمکېپهمناسبډولخاورهلرياوداواليتللميځمکېنهلري.
داچېمخکېورڅخهيادونهوشوه،چېنوموړیواليتدشپږوواليتونورسهګډېپولېلري،خوپهټوليزهتوګهيې

تصاددننګرهاراوکابلدواليتونوڅخهاغېزمندیاوخپلاړتياوړډېرتوکيددېواليتونوڅخهواردويسوداګرياواق
اوهمخپلزراعتيتوکياولبنياتهمدېدوهواليتونوتهصادروي،خوپهفرهنګيبرخه)ناستهپاسته،لباس،ژبه،کړه

اترهدننګرهاردفرهنګرسهنږدېدياودننګرهارفرهنګڅخهوړه،دغمښادۍمراسم،ټولنيزوکارونواونور(کېزي
متاثرهدي،همدارنګهنورټولنيزنږدېوالیيېهمديادواليتدخلکورسهډيردیاوهميېهرډولتغري)اقليم،سيايس

تغريات،ټولنيزاونور(پهمستقيمهتوګهدننګرهاروالیتڅخهاغیزمنکېږي.
دانرژۍکمېرسچينېلرياودنوروځايونوڅخهدانرژيدالستهراوړلولپارههمښهموقعيتنهپهدېخاطرچې

لرينودصنعتلهپلوهپرمختللیواليتنهدی،خوبياهمپهکېرواجياوپخواينداسېصنعتچېډېرېانرژۍته
اوفلزکاريشتونلري،همدارنګهديخجوړولهماړتيانهلريلکهکاليل،نجاري،چاقوجوړونه،اوبدل،پنريجوړول

پکېشتهدی.
 

 . دنوم ایښودلو وجه:۲
لغامندتاريخپهاوږدوکېپهبېالبېلوشکلونواوبڼولکه:المګان،ملګان،النپو،لنپاکا،المپاکا،رامپاکا،ملپاکا،

اويادشویدی.ملبکا،ملغان،ملقان،ملقانات،ملغاناتاونورونومونونومولشوی
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دلغامندتسميېپهباببېالبېلتحليلونهاونظريېشته،خوکومشیچېدافغانستانپهجغرافياييقاموسکې
راغلیدیهغهسماوصحيحبريښيځکهيوخوهغهخپلهدافغانانونظراوتحليلدیاوبلداچېپهحقيقتوالړ

اوواقعيتونهشته،چېدغهنظرتاييدوي.دیاوپهسيمهکېډېرداسېشواهد
لغامنيولهپخوانيواولرغونوکليموڅخهدی،چېزرګونوکلونوپهترڅکېپهبېلوبېلوشکلونوتراوسهپورېپاتېدی،

المګان،المپاکاالنپواوداسېنورټولدلغامندبېلوبېلودورونومونهدي.
اناورکوي،داکليمهپشهييتهمنحرصهنهدهبلکېاصليېنږديارياييمشرتکېالم،الماپهپشهييکېدکيلم

ژبېتهرسېږي،چېپهزياترهارياييژبوکېيېريښهشته،دپشهييالمدفاريسالناودپښتو)بان(ټوليواصل
لرياومانايېځایاوکلیدی.

یيېدنسبالحقهده،چېپه)چغان(،)چتان(اوداسېنوروکېګاناو)غان(چېلومړنیدجمعېالمهاووروست
ديشني،وطنياودکليو دديګان، پهدېترتيبرسه دکيلاوسېدونکيکېږي، يا کلی پهدېحسابمانا شته،

موه،چېاوسېدونکياوالمګانکليمېرسهيوديپهالمپاکااوملپاکاکې)الم(شتهويلکيږي،چېپاکادهغهچانو
 کيلپرېيادشوياوورتهمنسوبشويدي.

مکلونوترمنځ629لغامنياملپاکاپهلرغونوزمانوکېځانتهيوهخپلواکهپاچاهيوهچينينامتوذايرهيونتسنګچه
تالنپو)لغامن(تهراغيلوهپهديهکلهدايسليکي:دديپهخاطرچهدڅوپيړيوڅخهراپديخواددغهمملک

شاهيکورينلهمينځهتليلاومرشانييدقدرتنيولوپهخاطرددينهپرتهچهديودبلبراليسومنيپخپلوکي
مخالفتونهکړياواخرکيبيادکياپييش)کاپيسا(تابعشويدي.

هلهديچهلغامنلغامنيووختدګندهارادسرتيسيمييوهبرخهوهچهدکابلسيندحوزهييپهبرکينيولهرس
دافغانستانيولرغويناوسمسورهبرخهدهخوبياهمدنړيځينيفاتحانو،سيالنيانو،ليکواالنواومورخينوپهبيالبيلو

دوروکيدغهسيمهدبيالبيلوجغرافياييسيموپهحدودوکيشاملهګڼيلده.
نورورشقيسيمورسهيوځايدغهسيمهاندارغندابترناويدميالدنهدريسوهکالهدمخهزمانوکيدافغانستاند

پايتهندوشاهانواودملتاندلوديشاهيیپوريشاملهوه،لغامناندغزنويانوترعرصهدکابلشاهانواوددو
کورينترتلسطالنديپايتشويوه.

ودوکيشاملشوهغهوختچهدافغانستاندامريسبکتګنيپهوختکيدغزنويشاهانودپاچاهيپهسيايسحد
پهځينوسيموکيتيموريانويرغلونهاوحميلرشوعشويويدغهمهالدکنړپهدورکيځينيمحيلحکمرانانوتسلط

.ودرلودهچهمرکزييننګرهارو
لهملخيدويپشهييددديکورينمرشانسلطانپکهلاوسلطانبهرامدوهورونهوهدسلطانپکهلدځينورواياتو

شنکنګلهقبييلڅخهوهدواکمنيسيمهييلهلغامن،کنړ،باجوړ،سواتاوکشمريپوريوه،خودسلطانبهرام
دورورلهمړينيوروستهګوګانيانوددولتترجوړيدوپههغيکيددويتراستقرارهوروستهدافغانستانرشقيسيميد

(هجريقمريکالدافغانستان1186-1160احمدشاهبابا)یلوېڼيلشويديترڅوچکابلپهصوبهکيشاميلګ
تاريخيجوړښتبشپړاوواحدسيايسمرکزيتييپهکندهارکيرامنتځتهکړ.
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پهخصويصاوانفراديتوګهداسالممبارکېيشچیلغامنتهداسالمدمبنيديندپلوشوخپريدلکهڅههمکيدا
يدللغامنتهدمخههمپيلشويوهخوپهعموميتوګهدلغامنسيميتهدلومړيځللپارهدغزنويانوددينخپر

ې(ميالديکالکيداسالممبارکدينخپريدلپيلشويديچ991-381لومړينپاچاسبکتګنيپهوختکيپه)
سلطانمحمودغزنويهمپهديفتوحاتوکيبرخهلرله.

نيمهيايوهپېړۍمخکېبهخلکودټولکورلپارهيواځييوهکوټهدرلوده،چېډيرولږوخلکوبهيوداالنهمورنږدې
رسهدرلودهچېدېکوټېبهيواځېپهچتکييوهيادوهسوري)درميڅي(درلودل،چېدهغېڅخهبهکوټېتهرڼا

راتللهاوهمدارنګهدرڼالپارهبهيېاستعاملول.
لژوندلویکارونهبهيېپهرشيکهدحرشپهشکلاودکليودګډوهڅوپهشکلرستهرسول،همدارنګهخپلېهردخپ

 ډولالنجې)حقوقي،مديناوحتیجناييالنجې(دکيلاوسيمېپهمخورواومرشانوحلولې.

  . جغرافیایي موقعیت اوموسم۳
یمهدرجهوالیتدهچیدغرونوپواسطهاحاطهشوی،دننګرهارلغامنوالیتدهیوادپهرشقکېموقعیتلریدر

کالکېتاسیسشویاو۱۳۴۵،کنړ،نورستان،کاپیسا،پنجشیراوکابلوالیترسهګډرسحدلرینوموړیوالیتپه
مرته۷۷۲دمهرتالمښارییمرکزدی.دبحردسطحیڅخه

یکېهواګرمهارتفاعاومدیرتانینیمهمرطوباقلیملریپهاوړ
والیت لغامن ، ده معتدله توګه نسبی په کې ژمی په او
دمرکز)مهرتالم(پهشمولشپږاداریواحدونهلریچیعبارت
دیلهالینګار،قرغهیی،علیشنګ،دولتشاهاوبادپښڅخهدی

.
 مساحت ټول چی۳۸۴۳دلغامن ده مربع کېلومرته

۴۲،۲ ۱۳،۲فیصدهغرونه فیصدهنیمه۳،۲فیصدهدښتی
فیصدهیی۳۶،۴اوېفیصدهشګلنیدښت۵هموارهځمکه

والیتټولنفوسڅهدپاسهیودېديکرهنیزهځمکهتشکېلو
 .يپښتانه،تاجکاوپشهیوڅخهعبارتديقریوکېاوسیږیددیوالیتاوسیدونک۶۴۰میلیوننفرهده،چیپه

کچهۍنفوسییپهښآرکېاوسیږی،دبیروزګار٪۳۵یصدهپهکلیواوف٪۷۵نفوسباسواددهچی٪۷۰ددیوالیت
 تهزیاتهده.والیتونودنفوسدتناسباودوالیتمساحتتهپهکتنیرسهنسبتنورو

   :ټولوګړي

ملريزکالداحصایېڅخهکاراخیستل۱۳۵۸پهلغامنوالیتکېتازهرسشمېرنهنهدهتررسهشوېاوتراوسههمد
ییښځینهتشکیلويچيپهواقعیت۲۲۳۴۶۰یینارینهاو۲۳۶۸۹۲تنهنفوسښودلشویچي۴۶۰۳۵۲کېږيچي

کيدلغامننفوسشااوخوایومیلیونتهرسیږي.
احصایېامریتدمعلوماتولهمخېپهاساستراوسهنهدهمالومه،چېدلغامناحصایويشمېرنهاویاهمدلغامند

 لږترلږهرسشمېرنهبهکلهپیلکېږي.
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کالد۱۳۵۸دلغامنوالیتداحصاييامریتد: دوګړو په هکله څرګندونې دښاري،کلیوالواودکوچیانو شمیر
تنه۲۶۰۷تنهنارینهاو۲۸۰۳تنهپهښارکيژوندکويچيددیجميلڅخه۵۴۱۰احصاییپهاساسټولټال

ښځینهپهکلیوکيژوند۲۲۰۸۵۳نارینهاو۲۳۴۰۸۹ښځینهپهښارکيژوندکويبرعکسپهلغامنوالیتکي
 کوي.

پهبیالبیلويدلغامنوګړکېالیتونودهیوادپهټولوویديغنېلهمخېقويسلنه:لغامنوالیتدبرشدکاردځواک
لېويرسهشتونلرېقوههمپهپورهاندازيبرشياوغیرفنيدباسوادهقرشترڅنګفنکېوالیتېپديدندوبوختد

ېډیرهکمهاندازهخلکپديڅخهرنځوړۍکارېبديلغامنوالیتوګړېدزمینهندهبرابرهشويلپارهکارېقوددې
کېدلغامنپهوالیتکېپهټولهيسلنهتشکېلو۲۰چېيدندواوکوچنیوکاروبارونومرصوفديپهرسمکېوالیت

  ي.تهرسیږسلنې۸۰ياوهممسلکي،غیرفنيدکارقوهفن
محدودواحدونهېادارياوغیردولتي،دولتیلغامندریمهدرجهوالیتدېداچد جنسیټ پر بنسټ په کار بوختیا:

جنسیتلږحضورېپهاداراتوکېددیېلویعلتی،نودښځینهجنسیتشتونپهدفاتروکېکمرنګهدياوتشکېللر
چیيختدپهدندوبوېدښځوچارو،عامیروغتیااوپوهنیریاستاړونداداروکېښځېوالیتکېیوازېپدید

 .يسلنهتشکېلو۱۰دنارینهووپهتناسب
 :ۍماڼیبرخېاوتاریخېلرغونوالیتد

٪(فرهنګيمرياثونهثبتاوراجسرتشويدياوپاتېنوريېتردېدمهددېپروسې16پهسلوکې)16ددېواليت
)ثبتاوراجسرتکولو(څخهمحرومپايتدي،هغهفرهنګيمرياثونهچېثبتاوراجسرتشويديپهالندېډولرسهپه

 شوېده.يوجدولکېورڅخهيادونه

د فرهنګي  #
د موندلو  موقيعت ولمرياث ډ

د ثبت  د چا له خوا وموندل شو نېټه
 کولو نېټه

دمهرتالممزار 1
سلطانمحمودغزنويمرکزودانۍ

حبيباللهخانمرکزرساجکال ٢

داطالعاتواوفرهنګوزارتلرغونمرکززرغونډۍ 3
پېژندونکي

دپيغمرب)ص( 4
عبدالکريمبابامياعليشنګنوراممبارکهخرقه

ننګهدړ)تاريخي 5
داطالعاتواوفرهنګوزارتلرغونالينګارساالواثار(

پيژندونکي

خواجهکوټ 6
علينګارتګتاريخياثار

داطالعاتواوفرهنګوزارتلرغونعلينګارکوټيلدجاملتونل 7
پيژندونکي

قرغيېولسوايلڅلوربرجهکال ٨
داطالعاتواوفرهنګوزارتلرغونبابارسکونډو-

پيژندونکي
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

الندېنور څو راجسرتشويديمګريو رياسترسهثبتاو فرهنګد او اطالعات واليتد پورتهذکرشويفرهنګياثارد
يېددېرياسترسهثبتاوراجسرتشوينهدي،ځکهچېتردېدمهدمرکزڅخهکومپالوینهدیراغلی،خودوی

کېږي:رسهيېمالوماتشتهدی،چېورڅخهپهالندېډوليادونه
 موقعیت نوم شمیره

مهرتالمخرقهمبارکه 1
قرغيېرسکونډوباباڅلوربرجهکال ٢
قرغيېعزيزخانکڅمغاره 3
علينګارولسوالۍتهمخامخمغاره 4
دعليشنګکلیزړهکال 5
علينګارکوټالۍجايلمغونډۍ 6
علينګارشاهيکلیمنار 7
الينګار_ورانټاکافرکال ٨
نورامکلیدمياعبدالکريممزار 9

مرکزشلټکدحاماوسامبابامزار 10
عليشنګ_نجيلکالتختدشاهيکمر 11
الينګار_کچړرساالبدننګهدړکال 1٢
مرکزجامعمسجدپهډبرهکېدحرضتمحمد)ص(نوم 13
عليشنګ_ماسموتدډمبنوغونډۍ 14
عليشنګ_سايګلډبرليک_پراډويل 15
عليشنګکلیشاملتهدډاګکال 16
مرتهکيلو6دعليشنګولسواللويديزدراڼۍښار 17
کيلومرته5دعليشنګولسوالۍختيځسورۍتيګه 1٨
.دقرانخطينسخه 19
عليشنګ_ماسموتکيلدډمبنوغونډۍ ٢0
مرکز_بادپښدخروټوکال ٢1
مرکز_کرنجدکرنجدمينځکيلنسخه ٢٢
مرکز_عمرزيدعمرزيونسخه ٢3
مرکز_تريګړيدتريګړيودرمسال ٢4
عليشنګ_سايګلواډياناونګوشهويالهد ٢5
(کيلومرتۍکې15عليشنګشاملته)ډبرليک ٢6
علينګارجايلمکلیدجايلمتونل ٢7
مرکزبادپـښدبادپښدکنډوډبرليک ٢٨
(کيلومرتۍکې48دمرکزلويديز)شيطانډاګ ٢9
علينګار_شاهيسيمهکېدبلورستانڅلی 30
علينګار_نورالمدرهبابازيارتنورالم 31
عليشنګولسوايلدرشکوغونډۍ 3٢
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علينګار_نورالمبابادرهبرجونه 33
عليشنګ_درويشابادامروغنډۍ 34
عليشنګ_غازياباداندرا 35
مرکزسلطانغازيبابامزار 36
عليشنګ_اسالمابادددرويشخانغازيمزار 37

دمهرتالمیودوهتاريخييادګارونه،چېقلمهمختلفاثارپکيموجوددي.۲۹چيموزيمشتونلريپهلغامنواليتکې
ملريزکالکېداطالعاتاوکلتوروزارتله۹۷-۱۳۹۶چيپهدهدرساجکالیوههماو۱۳۸۹چيپهدیبابازيارت
شويدي.وکارپیلخوابيارغول

تنودمطالعې۲۵۰دپهیوهوختکېوجودلري،چېیوخصويصفرهنګيمرکزاوپهدېواليتکېيوعامهکتابتون
څرنګهچېددغهوالیتخلکلهلیکلوسترسهخورازیاتهمینهلرينوپهخپلوکورونوکېهمکتابتونونه ظرفيتلري

لري.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 څپرکې دوهم
 د والیت د ټولیز وضعیت ارزونه: 

 :ارزونهد دروغتیا د سکټور د اوسني وضعیت  -1
کېږی.لغامنېهغههمپهډیرهټیټهکچهوړاندچېيخدمتونوتهالسرسیلرييروغتیايسلنهوګړ۹۷والیتددې

دلغامننفوسچېحالدايکولومصارفورکولکېږېخدمتونووړاندیېزرهوګړوپهتناسبروغتیا۴۰۰والیتتهد
کېهمپهلغامنروغتیاييخدمتونهاودنورستانددوهولسوالیو)دواباونورګرام(وګړویزرهڅخهزیاتد۸۰۰د

.يټولټالڅهدپاسهیوملیوننفوسڅخهزیاتیږچېيتررسهکېږ
ټولنهپههراړخیزهېداسچېلرونکېيشېټولنېساملېدیوکېدایيشچېولسروغتیاسکتورپهپیاوړتیارسهد

دلغامنپهوالیتۍدپورتههدفالستهراتګلپارهدمګړلرونکېبهوي،اودزیاتوبریالیتوبونويشتوګهپرمختګکولی
بسرتیز۲۰دتداویکسانوبسرتیزوالیتیروغتون،یوبابدالینګارولسوالۍروغتون،دمخدرهتوکوروږدو۱۵۰کېیوباب
،دکابلتېپوسروغتیايي۴۴۷ډلېمحبسکلینیک،نههګرځندهمبایلد،یوبابCHCبابه۹اوBHCبابه۱۸روغتون،

دلغامنوالیتاوسیدونکوتهچېديمراکزفعالروغتیايیيفرع۱۷جاللابادپهلویهالرهدرسخکانوتروماسنټر،او
علینګاریېدیوچېموجودديروغتونونه۳ټولکې.پهلغامنوالیتکويېوړاندروغتیاييخدمتونهپهدوامدارهتوګه

چېدفعالیتکويروغتونيشلبسرتیزوالیتکسانودتداوۍروغتونبلدروږدويروغتون،مهرتالموالیتلۍولسوا
بسرتخدمتونهوړاندېکوي.

بسرتیزروغتونشتون۱۵۰يیووالیتکېپهټولوالیتیدلغامنوالیتنفوسدمساحتپهتناسبزیاتدچېڅرنګه
ترڅودلغامنروغتونوودانۍورغوليشبسرتیز۵۰یوګونوولسوالیوکېدولسوال۵والیتپهچېددېنوالزمهدهيلر
حجمکمناروغانودېروغتونبانديمرکزيوالیتاوپهيتداوکېپهمربوطهولسوالیويمیشتوګړکېولسوالیوپه

معیاريروغتیاييخدمتونهوړاندېکړي.
پهوختاواسانهتوګهچېلیکوناروغاننيشيقرارلرکېواټنېشتهکلینیکونهیودبلڅخهپهلرکېدلغامنوالیت

ي.ځانورسورسهروغتیاییمرکزونوته
اودغهتجهیزاتدلغامنوالیتپهيتجهیزاتوتهرضورتلريپرمختللوطبيمرضونوتشخیصاوتداوبېالبېلودچېدا

هیوادپاکستانتهيدلغامنوالیتمریضانګاونډیووالیتونواویاګاونډهاکثيوجودنلرکېمرکزونوييټولوروغتیا
روغتیاييدلغامنوالیتټولچېيلپارهاړینهبریښددېيلتاوانونهګايلرسهمااندازېپهزیاتهځيلپارهۍدتداو

پهوالیتيترڅودامراضوتشخیصاوتداويشتجهیزاتوسمباليطبيعرصيمرکزونهپهنويکونکېوړاندخدمتونه
 کېتررسهيش.

ظرفیتودلسبسرتچېدمدققروغتونپهنامهیادیږيچېفعالیتکويروغتونیوخصويصوالیتکېپهلغامن
لري.

لۍبسرتیزه،دالینګارولسوا۲۰بسرته،معتادیونو۱۰بسرته،رسخکانوتراماسنرت۹۰مرکزونوکېييپههراړخیزهروغتیا
اووالیت۱۰بسرتیزروغتیاییمرکز،دخصوصیسکتور)مدققروغتون(۳۰  ټولهچېبسرته۲۰۰روغتونيبسرته،
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 وزارتاقتصاد

درملتونونه۹۵عا پهلغامنوالیتکيمجموېچهناروغانودمنلولپارشته.دیادوينوړدبسرتهد۳۶۰مجموعهیی
۶۳کېاومرکز)مهرتالم(۲۳ۍکېولسوالغیوقر،۷ۍعلیشنګوالسوال،۲لۍکېپهعلینګارولسواچېشتونلري
وجودلري.

دوالیتپهکچهولستهخدمتکوي.ښځینهمتخصیصین۳نارینه۱۱دجنسیتپهپهپامکېنیولورسه
خدمتونه:دماشومانوزیږنونهاودزیږوننهمخکې

برعالوهدېڅخهزیږنونهتررسهشويدي.دد۱۵۸۴۸دوړوقابلوپهواسطهکېکال۱۳۹۷پهکېپهلغامنوالیت
کې،دولتشاهولسوالۍ۷۷۹ولسوالۍکېزیږوننهمخکې)دحملپهوختکې(پالنېتهالسرسیپهبادپښ

او۵۵۵۵کې،قرغهئیولسوالۍ۲۵۹۶ ولسوالۍکې،علیشینگ۴۶۹۶کېعلينگارولسوالۍ۲۱۷۱ 
شويدي.ېتنوتهوړاند۲۲۹۲۷خدمتونهپهمجموعيډولدغهچېتنوته۷۱۳۰کېپهمهرتالم


لۍدعلینگارولسوا۷۶کېروغتونیتياندازهپهوالینېکالدماشومانودمړ۱۳۹۶دماشومانودمړینېکلنۍکچه:په

تنوتهرسیږي.۸۲شمیرهیېمجموعيچې۱اوعلیشنگگمبهجامعروغتیاییمرکز۵کېروغتون

 

۲۲۹۲۷

۵۵۵۵
۲۵۹۶ ۴۶۹۶

۲۱۷۱ ۷۷۹

۷۱۳۰

۰
۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۵۰۰۰

خدمتونهد زیږون مخکې په لغامن والیت کې 

۱
۵

۷۶

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰

علیشنگگمبهجامعروغتیاییمرکز
دعلینگارولسوالی
والیتیروغتون

کال کي۱۳۹۶دماشومانو دمړینې کلنۍ کچه په 
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اودپنځه۹۳۶۸دپنځهکلنڅخهکمعمرهماشومانوکېحادهشدیدهسؤتغذیهکېکال۱۳۹۶ د خوارځواکۍ کچه:
تهرسیږی.۱۳۰۱۸یېمجموعهېچ۲۳۶۵۰حادهمنځنیسؤتغذیتعدادکېکلنڅخهکمعمرهماشومانو

 
ولپاره(دلغامنوالیتټولهکلنۍپرمختیاييبودیجه)لږترلږهدپنځوکلوندروغتیا سکټور کلنۍ پرمختیايي بودیجه:

افغانیو۶۷۵۰۴۸۳۰افغانۍاودوالیتدټولېکلنۍپرمختیاييبودیجېدلګښتکچهپهپنځهکلونوکي۷۷۶۰۳۷۳۶
تهرسیږي.

پهلغامنکېپهاوسنيوختد روغتیا په سکټور کې نا دولتی مرستندویه موسسې او پرمختیايي ګډونوال برخه:
،دروغتیانړیوالهSCA،ARCS،CWSAعبارتديله،ېهتررسهکويچمرستندویهموسسېفعالیتنونيکيشپږنادولت

څخه.UNICEFاوADAشبکه،
:يديځایشوپرځایکېجدولونوېمعلوماتپهالندپههکلهتفصیيلخدمتونودمرکزاوولسوالیودروغتیایی

د روغتیايي 
 شمېره ولسوالۍ/ښار د روغتیايي مرکز ډول مرکزونو شمېر

حوزهييروغتون–والیتي ۱ مرکز ۱
۹ CHC یاجامعروغتیاييمرکز ولسوايل ۲

۱۸ BHC یابنسټیزروغتیاييمرکز مرکزاوولسوايل ۳
۳۳ HSC یافرعيروغتیاييمرکز مرکزاوولسوايل ۵
۱ DH یادولسوالۍروغتون دولسوالۍروغتون ۶
۹ MHT یاګرځندهروغتیاييټیم ولسوايلمرکزاو ۷

روغتیاييپوستې ۴۴۷ تېدوالیتپهسطحهروغتیاییپوس ۸



۲۳۶۵۰

۹۳۶۸
۰

۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۵۰۰۰

دپنځهکلنڅخهکمعمره
ماشومانوکیحادهمنځنی

سؤتغذی

دپنځهکلنڅخهکمعمره
ماشومانوکیحادهشدیده

سؤتغذیه

د خوار ځواکۍ کچه
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 وزارتاقتصاد

شتونمراکزياوتحصیيلبابهتعلیم۲۹۸کېټولټالوالیتپهدلغامن:دپوهنېدسکټورداوسنيوضعیتارزونه
،دښوونکودبابه(۱۲۱)ې(بابه،لیس۶۱)يښوونځيمنځن(بابه۸۴)يښوونځلومړينڅخهېچېلهدېجمللري

ومرکزونهاسالمیزدهکړبابه،د۶انستیتیوتونو،بابه(۲)ياومسلکيتخنیک،(بابه۵)روزنېدحاميويمرکزپهګډون
کېيښوونځیوپهمراکزچېیويېپهمرکزکې(بابه۲)اړوندسوادحیايتاو،(بابه۱۷بابدارالعلومپهګډون)یود
لرياوبلیيپهعلیشنګولسوالۍزدهکوونکي(تنهنارینه۲۰۴عا )مجموچېېپوريټولګنهمڅخهتريټولګڅلورمد

ي.فعالیږکېمیاشتپهېدسنبلکېکاليتعلیميراتلونکنږدېپهیاوتراوسهپوریفعالهندکيوجودلري

 
یاتیښوونځيلريیوبابیېپهمرکزکې(بابهدسوادح۲دسوادزدهکړېآمریتپهخپلتشکېلکې)سواد زده کړه:

(ټولګيپورې۹(ټولګيڅخهتر)۴اویوبابيېدعلیشنګپهولسوالۍکېشتونلريچېدمرکزپهښوونځيکېد)
(تنهنارینهدياودعلیشنګدسوادحیاتیښوونځیتراوسهپورې۲۰۴تدریسکېږيچېمجموعيزدهکوونکيیې)

تعلیميکالکېدسنبلیمیاشتکېفعالیږي.دسوادزدهکړېآمریتپهمرکزاوپنځو۱۳۹۷فعالندیپهراتلونکي
(بابهیېدښځینوشاګردانولپارهفعالدي.۴۸(بابهیېدنارینوواو)۹۸(بابهدولتيکورسونهلري.)۱۴۶ولسوالیوکې)

(تنهنارینهزدهکوونکي۱۸۲۰هاو)(تنهښځین۸۲۴(تنهدیچېلدېجملېڅخه)۲۶۴۵دشاګردانوټولتعدادیې)
(۱۰۲۰(کسانبېالبېلودسوادزدهکړوموسساتوترپوښښالندېنیويلديچې)۱۹۴۰ترروزنېالنديدي.برعالوه)

(تنهنارینهپهکورسونوکيترروزنېالندېدي.۹۲۰تنهښځینهاو)
(کلونوڅخهدکمعمره۱۵نیزوبنسټونوکېد)پهټولوښووکلونو څخه د کم عمره ماشومانود داخلې کچه: ۱۵د 

(تنهیېدعموميیزدهکړوپورېمربوطدیچې۱۵۹۸۱۸(تنهدهچې)۱۶۹۱۳۹ماشومانودشمولیتکچهټولټال)
(تنهیېانجوينتشکېلوي.۶۵۰۷۵لدېجملېڅخه)

۸۴
۶۱

۱۲۱

۵ ۲ ۶ ۱۷ ۲
۰۲۰
۴۰۶۰
۸۰۱۰۰۱۲۰۱۴۰

ي
ونځ
ښو
ين
ومړ
ل

ی
ونځ
ښو
ی
ځن
من

يس
لی

ئیو
حام

مد
معل
یه
ترب

ی
ول
شم
په

کی
سل
اوم
ی
نیک
تخ

ونو
یوت
تیت
نس
ا

کز
مرا
ړو
هک
زد
می
سال

ا
مپ
علو
ارال
بد

وبا
دی

…ه

ط
ربو
یم

یات
دح
سوا

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

تعلیمی او تحصیيل مراکز 
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 وزارتاقتصاد

پهلغامنوالیتکېنسبت: په ښونڅیو )لومړنيو، منځنيو او لیسو( کې د نارینه او ښځینه زده کونکو د شتون
۱۱۳۱۰۹(تنهیېانجونېاو۷۱۶۲۹(تنهپهټولوښوونیزوبنسټونوکېپهزدهکړهبوختديچې)۱۸۴۷۳۸ټولټال)

یېهلکانتشکېلوي.

،ماسرتۍ،دکتورا(پهپامکېنیولورسهدخپلوالیتدښوونکواواستاذانوسلنه)٪(:لسانسدتحصیيلکچې)

کچې)لسانس، ماسرتۍ، دکتورا( په پام کې نیولو رسه د لغامن والیت دښوونکو اواستاذانو د تحصیيل 
 سلنه

تعداد فیصدي تحصيلدرجه
 ماسرت ۲ ۰.۰۴۸

 لسانس ۲۹۱ ۷
 څوارلسمپاس ۲۶۰۰ ۶۲.۴۸
 دولسمپاس ۱۲۶۸ ۳۰.۴۷

 ټولټال ۴۱۶۱ ۱۰۰

(بابه۱۷۷دلغامنوالیتپوهنېریاستاړوندلومړين،منځنياولیسېفعال )د )لومړنیو، منځنيو اولیسو(  حالت :  
(بابوتهرسیږي.۱۲۱ودانۍلري.برعالوههغهلومړنۍ،منځنۍاولیيسچېفعال ودانیوتهرضورتلريتعدادیې)

دلغامنوالیتپوهنید تیرو پنځوکلونولپاره دپوهنې د سکټور ټوله کلنۍ پرمختیايي او لګول شوې بودیجه: 
تیرو) په ته کلونوکې)۵ریاست څخه۱۹۲۰۶۹۲۸۵( جملې دې له چې ده شوې ورکړل بودجه (افغانۍ

(افغانۍپهمرصفرسیدلېده.۱۸۰۸۷۶۶۷۱)

۳۳٪
۶۷٪

ینه کې د نارینه او ښځ( لومړنيو، منځنيو او لیسو)په ښونځیو 
زده کونکو د شتون نسبت

انجوين۷۱۶۲۹ هلکان۱۱۳۱۰۹ ټولټال۱۸۴۷۳۸
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

لغامندپوهنېلخواداصلیمراحلوترتکمیلیدلووروستهتراوسه د پوهنې په برخه کې د خصويص پانګونې کچه:
(بابهخصويصښوونځيتاسیساودمؤسسینولخواپرېپانګونهشوېدهچېکلنیعوایدیېدمالیاتوله۱۰پورې)

بابتهددولتحسابتهانتقالشویدی.
یونیسف،سویډنپهلغامنوالیتکېګډونوال: د پوهنې په برخه کې نا دولتي مرستندویه موسسې او پرمختیايي 

 فعالیتکوي.GIZ او HHRD،وارچایلډ،اویک،یونسکو،WFP،ایایسی،ستارهعرفان،NRC،CWSکمیټه،

 لغامن پوهنتون:
هـشکالمنظور۱۳۸۹لغامنپوهنتوندلغامنعلمپالولسونوپهمکررهغوښتنهدوختجمهوررئیسلهخواپه

پوهنتونپدېوالیتکېشتوننهموړیپوهنتونپدېوالیتکېیوازینېدولتيپوهنتوندیاوخصويصشوی،نو
 تنهاداری۴۲،تنه۷۲چیمجموعانارینهاویوتنښځینهاستاذان تنه۷۱څانګې، ۱۴،يپوهنخڅلورلري.فعال 
تنه۶۱۸اوپهدرېدوروکېیېديتنهمحصالنې۲۸چییددېجميلڅخهییتنهمحصالن۲۸۱۳پرسونل،

جریبه۴۷۴فارغانټولنېتهتقدیمکړيدي.پوهنتوندمهرتالمښاردسلطانغازيښارګوټيشاميللوريتهپه
ي.ساحهکېموقعیتلري،دپوهنتوندماسرتپالنمهندسېنقشهجوړهدهاوپاتېکاریېجریانلر

۲۵٪

۷۵٪

یايي او د تیرو پنځوکلونولپاره دپوهنې د سکټور ټوله کلنۍ پرمخت
لګول شوي بودیجه

دپنځوکلنوپرمختیاييبودجه۱۹۲۰۶۹۲۸۵ دپنځوکلنولګولشويبودیجه۱۸۰۸۷۶۶۷۱
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 د پوهنتون ریاست اوسنی حالت : 


:ردپوهنځیوپهتفکېکدوالیتدپوهنتونریاستدزدهکوونکوشمی


 

 جدول:ویېدپوهنتونداستادانودتحصیيلس

۰ ۰ ۱۷ ۱۱
۴۰۵

۹۳۴ ۱۰۷۱

۳۷۸

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

انجینیري کرنه ادبیات تعلیماوتربیه

ېک پوهنځیو په تفکرید والیت د پوهنتون ریاست د زده کوونکو شم

 پوهنحئی د نارینه  شمېر د ښځو شمېر ټولټال

شمېره
 

 ۱ انجینیري ۴۰۵ ۰ ۴۰۵
 ۲ کرنه ۹۳۴ ۰ ۹۳۴

 ۳ ادبیات ۱۰۷۱ ۱۷ ۱۰۸۸
 ۴ ښوونهاوروزنه ۳۷۸ ۱۱ ۳۸۹

 ټولټال ۲۷۸۸ ۲۸ ۲۸۱۶

۴

۲۸۱۳

۱۴ ۷۱ ۴۲ ۱۱۳
۰

۵۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
۲۰۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰

ردپوهنځیوشمې ېردمحصلینوشم ودډیپارټمنټون
شمېر

دښوونکوشمېر اداريکارمندان ټولټال
کارکوونکي

د پوهنتون اوسنۍ حالت
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 شمېر استادانود تحصیيل درجې په تفکېک رسه د 

ټولټاللیسانسماسټړډاکټرپوهنځی شمېره
ټولټالښځینهنارینهښځینهنارینهښځینهنارینهښځینهنارینه

ادبیاتاو ۱
برشيعلوم

---۴-۱۹-۲۳-۲۳

۲۹-۲۹-۲۳-۶--کرنه ۲
۱۲۱۱۲۱۱۳----پوهنهاوروزنه ۳

۶-۶-۴-۲--انجیرني ۴
۰۰۱۲۰۶۰۱۷۱۱۷۲ ټولټال  

:دبنسټونواوطبیعيرسچینودسکټورداوسنيوضعیتارزونه
څخهتراستحکامېددېجملېڅخهدکابلجاللابادلویهالرددرونتلريچېکېلومرتهرسک۳۱۶لغامنوالیت

کېلومرته۲۰کېلومرته،دمهرتالمالیشنګ۲۲کېلومرته،دمهرتالمعلینګار۱۸يکېلومرته،دمهرتالمقرغی۵۰پلپورې
کېلومرته۱۵۴رته(ټولټالکېلوم۱۴ېپلڅخهترقرغیوولسوالۍپوريکېلومرتهاودجوګ۲۴،دالیشنګدولتشاه

دبادپښمهرتالملومړ۸.۸همدارنګهدعمرزیو .يديشکلاسفالتشورسکونهپهاسايس ۲۵برخهۍکېلومرته،
کېلومرترسکونوداسفالت۵۷.۸کېلومرته(۴رسکيکېلومرته،دمهرتالمحلقو۲۰یادرسکدوهمهبرخهکېلومرتهد
اوډیرژربهییعمال داسفالتېشوېرسويکېلومرتهرسکتخنیک۵ګهدلغامنپوهنتوندي.همدارننېرواېکولوچار

 کېلومرتهپهاندازهرسکونهخامدياوپخولوتهییاړتیالیدلکېږي.۱۲۰کولوکارپیليش.د
ټولوولسوالیو،دلغامنمرکزلهېترانسپورتلهالرنيلغامنوالیتهواييډګرنلريخودځمکچېدابایدذکريش

رسهوالیتونوګاونډیوېترانسپورتلهالريکلیواوښارونورسهارتباطلريلهبلیخواپهزرګونهخلکهرهورځدځمکن
 میلونهافغانۍعوایدرسیديلدي.42دولتتهېچېددېالريراتګکواوتګ

(میګاواټهپهظرفیتیوپایهپاور۱۶)یوسبستیشنشتونلريچېدکېاوسمهالپهلغامنوالیتبریښنا:
(مختلفالطاقتترانسفرمرونهنصبشويديچېدټولودولتي۹۲)کېنصبدی.پهټولهشبکهپهکېترانسفرمر

(مشرتکېندبرښنا۱۵۰۰۰اداراتوپهشمولدمهرتالمښاراوقرغییولسوالۍپورېاړوندساحوکېپهمجموعېډول)
دلغامنپهوالیتکېدشهیدانبابانهتررسخکانوپورېدبرښنارسونېپروژهچېتقریبا  ي.لهنعمتڅخهبرخمند

(کورونو۳۰۰۰جریانلرياوهمدبادپښپهولسوالۍکېدبرښنارسونېشبکه)یې(کورونوتهبرښنارسويکار۵۰۰۰)
ی.جریانلریېتهبرښنارسويکار

(۱۰ترمشعلکمرساحېپورېدودانیزوموادو)شګې(معدند)څخهدلغامنپهوالیتکېدخیروخیلومعدن:  
چېپهسلګونهټنهظرفیتدرلودونکېدیشوېدهېلوريرسوکېلومرتمربعپهاندازهدپرتولیماومعادنووزارتله

دلغامنوالیتدمعادنو.(مرتمکعبدودانیزوموادو)شګیاوتعمیراتیډبرو(معدنونهاستخراجیږي۸۷۸۴۰.دکال)
دهغهارقاموپربنسټچې .(کسهپهمعادنوکېپهکارمشغولدي۱۰۰)یاو(افغانۍد۲۱۹۸۵۰۰کلنیعاید)

شافاواستخراجپهبرخهکېنکلخواوړاندېشوي،پهلغامنوالیتکېدمعدنونواوطبیعيرسچینوداامریتمعادن
تررسهشويفعالیتونهپهالندېجدولکېښوولشويدي
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ت د معادنو وضعیت
د هر ټن ارزښ

ټولټال حجم په )ټن( 
د ښار له مرکز څخه  

واټن
ډول 
شمېر 

ت 
موقعی

معدنونه 
شامره 
 

تر استخراج 
الندې

 

ترقراردادالندې


رسوېشوي
نا

 رسوېالندې
تر



رسوېشوي


 هو  ۍافغان۲۵ هو  تنهپه۸۷۶۰۰
کالکي (کېلومرته۲۰) واشګه،جغل

تعمیرايتتیګي
چکیدر

پواینته
مرکزاودقرغیو

ولسوالۍ
ساختامين

مواد ۱

 هو  ۍافغان۲۵ هو  تنهپه۲۰۰۰۰
کالکي کېلومرته۳۰ تعمیرايتډبرې یو

دقرغیوولسوالۍ
اړونددرونټهدتیلو
دپمپمقابللوري

ته

ساختامين
مواد ۲

 هو    ۍافغان۵۰۰ 
تخمینآ
تنهپه۵۰۰۰۰

کالکي
کېلومرته۳۰ مرمر یو

دالیشنګولسوالۍ
دشګیاواریني

کلی
تزئینی)
مرمر( ۳

 هو  ۍافغان۲۵ هو  تنهپه۸۷۶۰۰
کالکي

مرکزاودقرغیو
(۲۰ولسوالۍ)
کېلومرت

واشګه،جغل
ډبرېتعمیرايت

دريچک
پواینته

مرکزاودقرغیو
ولسوالۍ

ساختامين
مواد ۴
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 وزارتاقتصاد

کويچېېوړاندخدمتونهرشکتونهيتخدمتونه:دلغامنپهوالیتکېپنځهمخابرامخابرايتاومالومايتټکنالوژۍ
خدمتونوتهالسمخابرايتیېيوګړ فیصدهڅخهډیر۸۵اولهلېسلنهدلغامنساحهیېترپوښشالندېنیو۹۰

افغانبیسیممخابرايرسیلر امټیان،سالماو ۶اوهمدارنګهيکوېخدماتوړاند3Gدانرتنیتېشبکيت.
د ۲.لومړۍپلیلیواتهدديشويېبشپړېفایربچاريکېلومرتهنور۱۳.۵۵ښوونځيوتهاودلغامنپوهنتونته

 .دیفایربغزیدلیيکېلومرتهنور۸۰کېټولټالپهلغامنچېدهلېفایربشبکهغځیديدنوريلکېلومرتهپهاوږدوا

  :سکټور د اوسني وضعیت ارزونهپراختیا د یو د کرنې او کل
څخهتر۶۹۵۳شاملیعرضالبلداو۳۵۴۳څخهتر۳۴۲۵لغامندهیوادختیځکېپروتکرنیزوالیتدیچهد

رشقیطولالبلدترمنځواقعده،څلورخواییییپهالندیډولدی.جنوبلویدیځتهکابل،جنوباوجنوب۷۰۵۲
نړ،شاملختیځتهیینورستان،شامللویدیځتهییپنجشیراوبدخشاناولویدیځختیځتهییننګرهار،ختیځتهییک

کېلومرته۳۹۷۷۷۸مرتهلوړوالیلریمساحتیی۷۷۲تهییکاپیساوالیتپروتدی.،یادوالیتدبحرلهسطحیڅخه
مرطوباوګرمدی،ېوړیکهکتارهده،اقلیمییپهژمیکېمعتدلاوپها۲۱۸۷۶مربعدهچهټولهکرنیزهځمکهیی

ېدکرندابایدذکريشچيدهوارودښتواولوړوغرونوپهدرلودولورسهدهیوادپهسطحهدشنیخونینومګټلیدی.
ښځینهسلنه(۳۰نارینهاو)سلنه(۵۰)څخهېجمللهدېېچينارینهاوښځینهمرصوفدسلنه(۸۰)ېپهسکتورک

ياودوالیتډیریاوسیدونکيدخوړوخوندیتوبدوالیتپهکچهپهټیټهسطحهقرارلري.دکرينفعالیتونهرسهرسو
پهلغامنوالیتکيدریبابهسړېخونېموجودېديچییوهیېدمهرتالمپه.يژوندتیروېکۍپهفقراوبیکار

علینګارولسوالۍکېموقعیتلري.سلطانغازیباباکېدوهمهيېدقرغیوولسوالۍپهرسخکانوکېاودریمهيېپه
کانالونهیېنیمهلویتشکېلکويچی۱۰۰لویکانالونهدکرنېلپارهاوبهرسويچی۱۴۲پهلغامنوالیتکې

بندونهشتونلريچی۱۲۷کانالونهپدېوالیتکېدابیارۍلپارهاستعاملېږياوهمداوبوراګرځونې۲۴۲مجموعی
کعبپهثانیهدی.بایدیادونهويشچیپدېوالیتکېداوبودریسندونهشتونلريمرتم۱.۲منځنیظرفیتيې

چېعبارتديلهعلینګار،علیشنګاوکابلسندونوڅخهتراوسهداوبودذخایرودساختامنونودطرحپهبرخهکې
 یوڅهکارشویدیخوداوبودذخایروساختامنونهنديجوړشوي.

وغلهجاتعبارتديلهمحصوالتکرنیزعمدهوکلیوالومحصوالتواندازهپهکالکېدټنپهحسابدغورهکرنیزوا
ي.دټڼه۱۴۴۴۲۹سبزیجاتټڼهاو۱۵۹۵نباتاتي،صنعتټڼه۱۴۹۱.۹۳،حبوباتټنه۲۰۵۴۰۹

ې(،غټ۱۶۰)اوهکېلو،وړه(۱۵۴)اوهکېلوغنمدکرنیزواومالدارۍدمحصوالتوارزښتپهمن:پهلغامنوالیتکي
ۍافغان(۱۱۰)اوهکېلوپه(،پیاز۱۰۰)اوهکېلوپه(،کچالو۳۰۸)ېاوهکېلوپهوریجنرۍ(،۱۸۵)اوهکېلووریجی
.يلرهقیمتون

غورهصادرايتاوواردايتکرنیزمحصوالت:
و(فیصدهمحصوالتګاونډی۵۰و)سبزیجاتومحصوالتاودغټووریجفیصدهد(۸۰)ېبرخهکاوخزاينيپهپرسلن

دیږي.لههمسایههیوادونوڅخهوارېوړهاووریجېفیصدهک(۷۰پهحدودد)ياووالیتونوتهصادریږ
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يللمکېږي.چېپکېهکتاره۲۱۸۷۶ېیېځمکيدیزراعت مرکزیېلغامنوالیتپنځهولسوالیلریمهرتالمښار
هکتاره۹۷۶۱۹اوځنګلونهيبوټ،هکتاره۱۸۳۹۱۵علفچرونه،هکتاره۸۱۵۵ېځمکهراجبهز،هکتاره۳۲ېځمک
.ههکتارهښودلشوید۲۴۴۴ساحهيښاراو


اودکابليوالیتدیچهدالینګاراوالیشنګپهنومدوهسیندونهییپهسینهکېبهیږيلغامنداوبولهپلوهغن

ډولدقرغیوولسوالیتهډیريړوبولولپارهلغامنتهپهځانګړدځمکودخېچيوالیتڅخهتیریږېسیندهمدد
ګټورمتامدی.

دي.یوپهدوهدېدشمیرنيېاحصايدمرکزېچينفوسلرېونپهشاوخواکیلغامنوالیتټولټالتقریبادیومیل
دې،داچيبوختدېکۍرمزدونۍصنایعو،دولتیدندواوورځپهکرنه،مالدارۍ،اليسيلغامنوالیتاوسیدونک

تهالسژۍتکنالوېنونبايتيالزموېچېخومتاسفانههغسيلغامنوالیتډیریخلکپهکرنهاومالدارۍبوختد
کهېشوېجوړېندېځمکېکرنیزېخوشاړودښتوڅخهنودیداوبوڅخهبرخمنوالیتخواېاولهبليرسینلر
بزګرانواومالدارانوستونځوتهدپایددمرکزیمقاماتوپهکمکاوهکارۍرسهيدوالیترهربېبرخهکېچیرتهپد
طرحهترتیبکړی.يدپرمختګلپارهپیشنهادېدکرنبایددکرنیریاستېبرخهکېچهپديټکېکېږد

 :ېځمک ېپه لغامن والیت کې جبه زار 
چیدعلنیګارکابلاويشتونلرېځمکېهکتارهجبزار۸۱۵۵کېدلغامنوالیتاړوندپهمرکزاوولسوالیوېداچ

تقریبايکرلکېږېاکثیتشولېکځمکوېپهدېچيعلیشنګدسیندونوپهیواوبلطرفهتهموقعیتلرهمدارنګهد
دادلغامندبزګرانویوهغټهستونزهېچينسبتنوروکرنیزوځمکوتهټیتمحاسبهکېږيېکلنیعایدېیوفصلهچهاکث
.ده

۲۱
۸۷
۶

۳۲ ۸۱
۵۵

۱۸
۳۹
۱۵

۹۷
۶۱
۹

۲۴
۴۴

 ه ک م ځ  ي ت ع را ز  ې ک ځم ي م ل ل  ې ک ځم  ره زا  ه ب ج ه ن رو چ ف ل ع ه ن و ل ګ ن وځ ا  ي ټ و ب   ه ح ا س  ري ا ښ

اندازه په  په لغامن والیت کي د ځمکو نسبت 
هکتار
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 : ېځمک ېاوبه لرونک ېاوکم ېپه لغامن والیت کې للم 
والیتېددېاواخروکېاوهمدارنګهپدېځمکېهکتارهللم۳۲اړوندهولسوالیوکېلغامنوالیتمرکزاودېداچ

ي.شوېپهیوفصلهبدلېځمکفصلههداوبودغیرمتناسبویشاوهمدارنګهدناامنیولهاملهاکثیتدو

 : ېځمک ېاوبه لرونک کايف ېپه لغامن والیت ک
بزګرانورڅخهپههاواکثکړېدهبڼهغورهتجاريتېوروستیوڅوکلنوکېپدېدسبزیجاتوکرنکېدلغامنپهوالیت

ورڅخهکاراخیستلکېخوړوواوپهورځنیيدخوراکمهمجزتشکېلويسبزېڅرنګهچياندازهګټهترالسهکوهزیات
اويبزګرانسابهپهپراخهپیامنهروزياوسابهتولیدونکيلهمارکېتڅخهپیرنۍیېکورهاساسهرينوپديکېږ

څخهخپلعایداتالستهراوړي.ېالرېاولهلديکوېسابهمارکېتتهوړانديتولیدشو

 رنه:د غلو دانو ک
اوسنییورشایطوکېدناامنیوپهاساساوهمدارنګهېپدچېهکتارهکرنیزهځمکهلري۲۱۸۷۶لغامنوالیتټولټال
ددوهفصلهحالتڅخهیوفصلهېفیصدهکروند۲۰اوداوبودغیرمتناسبویشلهکبلهتقریبادرسبندونودخرابوايل

 ي.شویدېبدلېباند

 سبزیجاتو کرنه:د 
هیوادتهزمونږسمخپهزیاتیدودیاوپهزیاتهاندازهتازهسبزیجاتدګاونډیوهیوادونوڅخهفواچېدافغانستانند

لغامنوالیتدافغانستانپهختیځکېپروتوالیتېداچ،یشیدوارداتوکچهنورههملوړهيشااوکېديواریدیږ
دی،دسبودکرنېاوروزنېلهپارهمناسبهاباوهوالري،همداعلتدیچېډیریخلکیېدسبوپهکرنهاوروزنه
بوختدي،خپلدژوندورځنيرضورتونهلههمدېسکتورڅخهپهالسراوړي،کهچیرتهدموجودهسبزیجاتوراټولو

دوالیتونوچهدزوناوګاونډیويوتوانیږبهچهلغامنوالیتيبهنهوېنولروغځیږيپرتوساحوتهلیرې مرکزونه
.ياوسیدونکودسبورضورتپورهکړ

 : بڼوايل کېپه لغامن والیت 
کېاوهمدبیکارهځوانانوپهکمولوۍوزلبې،دېدباغونوجوړونهدلغامنوالیتپهاقتصادیپراختيا،دچاپرييالساتن

اودښهي،داچېدميوهلرونکوونوروزنهپدېوالیتکېښهنتيجهورکويلپارهدکارپيداکيدوکېمهمروللوبو
چېباغونهدکوششبايدويشيهمدوالیتپهداخلاودباندېښهمارکيټلريکيميتاوکيفيتميویتوليدو
نقشهکولېتيارول،دځمکې،لکهدنيالګيوانتخاب،دځمکنظرکېنيولورسهجوړيشذکرشوومقراراتواواصولوپه

ابيار سيستمونه،دامراضواوافاتوکنرتول،دباغونوڅخهمراقبتاوساتنهددېي،رسهورکونه،شاخربياوکينول،
.اوديارانودتوجهاوپاموړګرځفعاليتونوپهنظرکېنيولورسهدميویکيفيتاصالحکيږیاوپهمارکېټکېدتج

.يبزګرانودعايددلوړيدوسببګرځ
باغداریلپارهمناسباوپهزړهپوریداساسېلکهمعتدلاوګرمنوپديداچېلغامنوالیتمختلفډولهاقليملر

.ایيش.چېدمختلفالنوعهميوهجاتواوسبزيجاتودکښتلپارهښهبسرتکيدياقليمیرشايطبرابرد
ولسوالیکېکومهنوعهميوهېپههرچېيڅخهداجوتيږېمطالعېدلغامنواليتدپنځهولسواليواومرکزهراړخيز

چېپهراتلوونکېکېدیویتجارتیباغداریښهنتيجهورکړيچېپهکېپهتجارتیشکلوروزليشېونېلرونک
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(Commercial Orchards)نوددېلپارهدلغامنواليتپهپنځهولسواليواومرکزکېالندېلپارهزمینهمساعدهيش،
کاربایدويش.ميوهلرونکوونودباغونودجوړولو،ترویجولواوپراختيالپاره

 لپارهمناسبباغونهلکهشفتالو،شليل،دسرتوسوټولانواع،انګوراوناک.ۍدقرغيوولسوال
 لپارهمناسبباغونهلکهاملوک،انار،بادام،پسته،الوچه.ۍدعلينګارولسوال
 لپارهمناسبباغونهدپستی،باداماوچهارمغز.ۍعليشنګولسوال
 لپارهمناسبباغونهدمڼیاوزردالو.ۍدولتشاهولسوال
 .لپارهمناسبباغونهداناروکيدایيشۍدبادپښولسوال

 شليل،ناک،دسرتوسوټولانواع،املوک.مرکزلپارهمناسبباغونهشفتالو،

 طبیعي ځنګلونه:
(هکتارهطبیعيځنګلونهوجودلريچې۸۴۳۲۳لغامنوالیتمرکزاوپنځهګونهولسوالیوکې)دپهمجموعيډول

مختلفېونېلکهجلغوزه،نښرت،پلوڅه،چارمغز،مامڼه،ښونیاوحيشزیتون،وحيشبادام،شنېیاخنجک،څیړۍ،
ځنګلونوترڅنګپهلغامنکېمصنوعيځنګلونههمموجوددي.پهمجموعييورګوره،شاملېدي.برعالوهدطبیعګ

(هکتارهپهعلینګارولسوالۍ۲(هکتارهمصنوعيځنګلوجودلريچې)۶۸ډوللغامنوالیتکېدغزونواوابلیټس)
ي(هکتارهپهشاوخواکېتخریبشو۱۵دېجملېڅخه)(هکتارهیېپهقرغیوولسوالۍکېشتونلريچېل۶۶او)
.يد

،پهایکوسیستمکېښهبدلېيشوپهرسسبزهځمکېچیدښتيځمککېدایيشونوپهجوړولورسهلدمصنوعیځنګ
،هواتصفیه،اوخاورېتخریبکېږي،سیاحتیځایونهرامنځتهلوړهيشي،دځمکېالندېداوبودسطحېځوالیرا
(هکتارهڅړځای۱۸۳۹۱۵.برعالوهپهلغامنوالیتکېپهمجموعيډول)برابریږيخلکوتهکارزمینهکېږيمخنیوی

.وجودلريچېمختلفحیواناتپکېڅرولکېږي

 دمالدارۍ سکتور:
ېاولديرسعالقهلرنېدروزۍهمدمالداریېدپارهیومساعدوالیتدیاوخلکۍاومالدارڼېدکرهېلغامنوالیتچ

والیتددېچېيخرڅالوڅخهپورهکواودتولیداتودنېدروزۍمالدارېدخپلژوندانهدلګښتونویوهبرخهدهمدېالر
دلغامنپهوالیت،ډولتررسهکېږياودهغوڅخهدمحصوالتوالستهراوړلوطرزالتراوسهپههامغهعنعنونېروزۍدمالدار

(راسهد۶۵۹۴۰څخه)ېجملېلهدېچيموجودداييغواو(راسهغوا۱۵۸۳۵۹)دېشمیرهکېداوسدپارهپه
غواګان غوائی،)۱۲۵۸۶،)ېشیدو راسه خوسک۹۷۸۳۳( راسه د۴۷۰،)ي( میښی )ي( راسه۳۲۴۴۰۳همدارنګه )

.يقرارلرېالندنېترروزې،پسونهاومیږېوز
څخهپهلږهاندازهپنیراوشیدومقداريشوذکرېدچيتهرسیږلیرتو (۱۵۰۰۰تولیدپهاوسطډول)یـدشیدوکلن۱
امجموعۍچې(افغان۳۲یولیرتشیدوقیمت)دي.پهلغامنوالیتکيکورتجوړوېاو،شمړېمقدارڅخهمستتېپاد
.يکېږۍافغان(۴۸۰۰۰۰)
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دکېواليتېپهدیدپهمنظورمناسببسرتنېدروزواليتدابهوالهلحاظهدچرګانوه:لغامنرګانوروزنـدچ۲
(راسوپه۶۰۰۰(غټتجاريتفارمونهد)۱۰دخصويصسکتوراو)(فارمونه۱۳۳)(بابهفارمونهچې۱۵۵)انوګچر

دچرګانوخوراکه،واکسنياو.موجودديهظرفیت(چرګوړوپ۵۰۰(فارمونه)ADA(بابهد)۱۲ظرفیتدکاردفاو)
وچ راوړي څخه پاکستان د چېرګوړي مارکيټ په متاميږي اقتصادي پهکېغريي پايتکيږي نه ثابت نرخونه

.دهېکړډبيېخصــــــويصسکتورييناوړهتاثرياتاچويلاودرسمايهګذاريمخه
(کېلوګرامهکېږی۷۹۵۰۰چیدکبانودغوښیکلنیتولید)يبابهفارمونهفعالیتکو(۳۸)نېـهمدارنګهدکبانوروز۳

.يکېږنۍ(افغا۳۳۸۵۰۰۰۰)يېکلنیعایدخرڅيشنۍ(افغا۳۰۰کهکېلوپه)
چیکلنیيروزلکېږکې(صندوقونهمچۍپ۵۹۰۰(بابهفارمونهشتهچیپهاوسطډول)۵۹)نېروزـدشاتومچیو۴

يکېږۍ(افغان۹۰۰۰۰۰۰)يېنوکلنیعاید(افغانیخرڅيش۳۰۰کهکېلوپه)ی(کېلود۳۰۰۰۰)يېدشاتوتولید
افغا۵۵۸۳۰۰۰۰کلنیعایددنوموړوفارمونوڅخهپهاوسطډول)چیټولفعيل چیدغهتولیداوعایديکېږنۍ(
.يکفایتنهکو

تهاګانو(راسهغو۲۰۰۰کال)پهاوسطډولدچېيالقاحاستیشنونهفعالیتکويمصنوع(بابهد۱۵ـهمدارنګه)۵
ي.القاحتطبیقويمصنوع

يچېدلغامن(بابهدپنیروجوړولومرکزونهفعالیتکو۳)اومرکزونهراټولولو(بابهدشیدو۳)کېوالیتلغامنپهـ۶
اقلیمنامساعدوالیداووسایطونهشتون،دوسایلودنفوسوزیاتوالی،پراخوالی،یمېسدي.کفایتنهکونفوسلپاره

خرابیدوشیدودتهانتقالدېفاصلېلرساتنهاوهمدارنګهدشیدويبللکېږېستونزرسولونوموړومرکزونوتهدشیدو
.يلرخطر

وترنريخدمتونه:
هبابهدمدیراهمکار(۲۳)چېدي(بابهحیوانیروغتیاییکلینکونهموجود۲۵)کېدلغامنوالیتمرکزاولسوالیو

پهلخواانجوګانوشووکلینکونهدذکري.نوموړيلخواحامیهکېږیېاودوهبابهدافغانستاندوترنرانوداتحادېموسس
ۍدوترنريډیرضعیفحالتکېدکلینکونهپهيیعنیدواکسینپهاړوندالزمکومکنهکويضعیفشکلحامیهکېږډیر
لريصحد دغهدېنهدییعنیکهچیرکايفتعدادهمدارنکهددغهکلینکونويقانونپهاساساړوندهوسایلنه

خدماتۍوترنردرسهپیدايشارۍعالقهبهدمالدخلکونودډولحامیهاوتجهیزيشپهسماوزیاتيشتعدادکلینکونو
محصوالتټولنیلهنظرهباکېفیتهحیوايندعامیروغتیاويشیناروغیوڅخهبهمخنیويدساريتهورسیږبهټولوساحو
رتانوکاډۍوترنردکسینکېبهزیاتوالیرايشاواوۍپهتداودحیواناتوبهپیاوړیيشاقتصادمالدارنودتهعرضهيش

.تهبهمرصوفیتپیدايش
ېمنون(۸۵۰ډول)ينلدپالنمطابقپهکيالبراتوارشتونلريټولوالیتپهسطحهیومرکزد دناروغیوتشخیص:

ي.کلینکونهچیسنرتیمندیتقراردادلريساحو(۷)همدارنکهديتشخیصپهغرضمعاینهکېږدناروغیودمختلفو
يساحویېاونتجهيالبراتورتهاستولکېږيمرکزاوتشخیصپهغرضدمهرتالمالبراتوردناروغیويدسارېفورم(۳۸۵)
.يتهبیرتهسپارلکېږمالدارانواواکرتانوډ

ونیولکېهمکارانپهنظردوهنفرکېالبراتواريهمدارنکهپهمرکزجوړيشیوالبراتوارپهسطحهیوۍدولسوالېکهچیر
.يکټورمتامیږډیرکېتشخیصپهبرخهدناروغیودزیاتويش
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ې(غونډ۷۰ډول)ينللغامنوالیتپهسطحهدساريناروغیودمخنیويپهخاطرپهکدناروغیو په برخه کې:دساري 
پارهدټولولاوثبتکولونېپیژنددناروغیوي.دسارينیولکېږدساريناروغیودمخنیویپهخاطرکېویپهمختلفوکل

چیيناروغیودپیداکېدوپهاړوندمعلوماترشیککېږياررسهدسمالدارانودي.تهسپارښتنهکېږمسولینوکلینکونو
اواړوندهمراجیعوتهخربورکړلشوی.دېساريناروغۍثبتشوې(مختلف۶)کېکلیوپهمختلفوکېکالتیرپه

پهخپلوخترسهچکاوکنرتوليورڅخهرالیږلشومېناروغیوفوري(دسار۳۸۵)چې(کلینکونه۷سنرتیمندیت)
.يديشو

 اوبه لګونه :سیندونه او 
خوشبختانهلغامنوالیتداوبودريسرتسیندونهلريچیعبارتديلهالینګار،الیشنګاوکابلسیندڅخهچید

(مرتمکعبهپهکالکيښودلشوی.چیدهمديدريسیندونوله۳۹۲۸۲۷۹۶۸۰اوبوظرفیتییپهکالکي)
چېشويديکانالونهجدايفرعېپور۶۰-۵۰دهرکانالڅخهچېيلویکانالونهشتونلر۴۷برکتهپهلغامنکي

يکانالونومجموعدېديهکتارهځمکهخړوبو۱۶۲۰۰چېيتهرسیږ۱۶۳۳کانالونهشمیريډولدفرعيپهمجموع
يډولجوړشوونهپهاسايسکاناليکېلومرتهدوهم۴۰.۲۵کېلومرتهدیچیدیادرقمڅخهتقریبا۴۰۸۲.۵طول
النديجدولپهلغامنکيدبهیدونکوسیندونوداوبوڅخهداستفادياودضایعهکیدونکواوبواندزهښايي:.دي

په لغامن کي د سیندونو د بهیدونکو  
 اوبو اندازه/مرت مکعب په کال کي

په لغامن کي د استفاده کیدونکو 
 اضايف اوبه اوبو اندازه/ مرت مکعب په کال کي

۳۹۲۸۲۷۹۶۸۰ ۱۲۷۵۳۵۷۳۱۲۲۶۵۲۹۲۲۳۶۸
پهتوپیر:تیروپنځوکلنوتخصیصددکرنې،اوبولګونېاومالدارۍریاست

 

 د کلونو په توپیر د کرين ریاست تخصیص
 مجموعه ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۲۱۳۹۳ کال

 ۶۷۱۹۲۴۵۲ ۲۵۵۰۹۱۶۰ ۲۲۹۸۹۰۴۶ ۴۱۳۹۵۱۵ ۱۵۹۰۳۸۱۱۲۹۶۴۳۵۰ بودجه

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶۱۵۹۰۳۸۱

۱۲۹۶۴۳۵۰

۴۱۳۹۵۱۵

۲۲۹۸۹۰۴۶ ۲۵۵۰۹۱۶۰

۱ ۲ ۳ ۴ ۵

دکلونوپهتوپیردکرينریاستکال دکلونوپهتوپیردکرينریاستبودجه
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کلن دټولې سکټور د کلونوۍدکرنې پینځو تیرو د لږه تر لږ کچه) لګښت د بودیجې توپیر(:پرمختیايی په




 پرمختیايی بودیجې د لګښت کچه ۍدکرنې د سکټور دټولې کلن
 مجموعه ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۲۱۳۹۳ کال

 ۲۱۸۴۲۶۳۷ ۲۵۵۰۹ ۱۱۵۷۱۳۰۴ ۴۰۰۲۰۱۵ ۱۵۸۸۱۸۹۴۶۵۵۶۲۰ بودجه


پهتوپیر:کلونوتیروپنځوعوایدددکرنې،اوبولګونېاومالدارۍریاست

 

 دکرنې سکټورعواید دکلونو په توپیر
 مجموعه ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۲۱۳۹۳ کال

 ۵۰۰۰۲۵ ۱۰۳۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۱۱۹۰۰ ۲۶۲۷۲۵۲۸۱۰۰ بودجه
:ېپروژموسساتاوميليغیردولت

دبڼوالۍاومالدارۍميلپروژه،پهکرنهکېداوبودتنظیمپروژهاودکاردفميلپروژيکارکوي.:يالف:ملیپروژ

۱۵۸۸۱۸۹

۴۶۵۵۶۲۰ ۴۰۰۲۰۱۵

۱۱۵۷۱۳۰۴

۲۵۵۰۹۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

ښت کچهدکرنې د سکټور دټولې کلنې پرمختیايی بودیجې د لګ

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

۲۶۲۷۲۵

۲۸۱۰۰

۱۱۱۹۰۰ ۸۷۰۰۰
۱۰۳۰۰

1 2 3 4 5

کال عواید



 

30 
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Serve AfghanistanاوMADERA،BESO،NEI،IRCکېپهسکتورنېدکرکېغیردولتیموسسات:پهلغامنوالیت
 کرنیزفعالیتونهتررسهکوي.

 :د اقتصاد د سکټور د اوسني وضعیت ارزونه 
منابعاودکښتيتزیاتعایدایېنفوساودنفوسرشدچېیڅخهدلهجملېلغامنوالیتدهیواددهغهوالیتونو

فیصدوته۵۵چېدفقرکچهتربلهروالیتلوړهدهکېوالیتېاملهپدېنولههمدياندازهزمکهشتوننلريفوړکا
 .يرسیږ

ېپديپهبیالبیلودندوبوختديدلغامنوګړکېالیتونودهیوادپهټولوویديغنېلهمخېقويلغامنوالیتدبرش
يلپارهکارېقوددېلېويرسهشتونلرېقوههمپهپورهاندازيبرشياوغیرفنيدباسوادهقرشترڅنګفنکېوالیت

يپهرسمکېوالیتېپدډیرهکمهاندازهخلکيڅخهرنځوړۍکارېدبيلغامنوالیتوګړېدزمینهندهبرابرهشو
ي،غیرفنيدکارقوهفنکېدلغامنپهوالیتکېپهټولهيسلنهتشکېلو۲۰چېيدندواوکوچنیوکاروبارونومرصوفد

 ي.تهرسیږسلنې۸۰ياوهممسلک
،نودښځینهجنسیتيمحدودواحدونهاوتشکېللرېادارياوغیردولتي،دولتیلغامندریمهدرجهوالیتدچېدا

دښځوېیوازکېوالیتېپدی.جنسیتلږحضوردېدداداراتوکېپهیېکمرنګهدهلویعلتکېشتونپهدفاترو
سلنه۱۰دنارینهووپهتناسبېچيپهدندوبوختدېښځاداروکېریاستاړوندپهېروغتیااوپوهنېچارو،عام
 .يتشکېلو

ېډیرهلوړهدهاوهغههمپدېکچهپکۍدبیکارلهجملېڅخهدیچېوالیتونوبلیلغامندهیوادپهکچهیودهغه
 .يمنظممارکېتنشتونیوعمدهعاملبللکېږدیودکاروبارکېوالیت

تولیدپهنشتحسابکېوالیتېپدچېاساسېهغهپدیدتجارتاوتولیدوضعیتمتفاوتدېپهلغامنوالیتک
.يصنعتیفعالیتډیرکموجودلرکېلغامنوالیتيوارداتډیرزیاتدېولید

بانکونوکېلږهاندازهپهمخابراتیانتنونواوخصويصهیوېرسمایهګذاریډیرهکمهشوخصويصکېپهلغامنوالیت
 ېپهکمهاندازهخلکمرصوفدي.لغامنکېمیشتوګړيکوچنيتجارتونهلريچېهغهکترڅنګددېېشو

سکتوردپیاوړتیالهدتولیداتوکچهدمنظمخصويصولېیلغاموالیتکېدخدماتوارزښتپهټولوسکتورونوکېښهد
املهډیرهکمهده.

اونورټوليرسهرسهګاونډیووالیتونوتهسبزیجاتاوحیواناتصادروزمکېدکموايليپهلغامنوالیتکېدزراعت
دصادراتوپهتناسبدلغامنوالیتيهیوادپاکستانڅخهواردويغذاییغیرغذاییمواددګاونډیووالیتونواوګاونډ

 .يرهکفایتنکواوګړولپدوالیتدېهمديتوکيندژوندملړېدوارداتوکچهډیرهلوړهدهچ
یدپهزیاتهتوګهدکوچنیوکاروباریانواودغهعواېچيدولتتهراځرېدلغامنپهوالیتکېټولعوایددمالیاتودال

 .يدپرچونفروشانود
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ېخودديدغالیاوبدلورواجمخینهنلرېچیلغامنیودهغهوالیتونوڅخهد:د اليس صنایعو د تولیداتو ارزښت
لپارهمنظمېوالیتکېشتونلریخوددېالسیصنایعپديپهبدلکېخامکدوزی،ګلدوزی،حجاریاونجار

.يصنایعپهننګرهاراوکابلوالیتونوکېخرڅیږپهپراګندهشکلرسهدلغامنوالیتاليسيمارکېتوجودنلر
يعبارتدېچيبانکونهشتونلراووررسهڅلورخصويصيدافغانستانبانکشتونلريدلغامنپهوالیتکېیودولت

 .يدلغامنپهوالیتکېفعالیتلرېبانک،باخرتبانک(څخهچیکابلبانک،ميلبانک،نويله)عزیز
سکتوردپیاوړتیاپهموخهدلغامنوالیتلپارهدخصويصدلغامنپهوالیتکېتجارتیاوګمرکېبندرونهشتوننلری.

.يمرصفهمنلر نوبناېانکشافیبودیجهپهواککېندهورکړلشو
زیاتيېنفوساودنفوسرشدېچیڅخهدېلغامنوالیتدهیواددهغهوالیتونودجمل ې سلنه:د بې وزلۍ د کچ

والیتکېدفقرکچهتربلهروالیتېاملهپدېنولههمديعایداتیمنابعاودکښتوړکافیاندازهزمکهشتوننلر
 .يفیصدوتهرسیږ۵۵ېلوړهدهچ

دنشتونلهاملهپانګونهدپاموړندهپهډیرهکمهاندازهخلکوپهکوچنیوکاروبارونودصنعتیپارکخصويص پانګونه:
والیتکېدپانګونیېبانکونوڅخهعالوهپداوخصويصيت،دمخابرايپرچونفروشاندیېډیریېچېپانګونهکړ

 کچهډیرهکمهده.
غلهجاتدسبزیوالیتديلغامنوالیتزراعتېڅرنګهچد تولیداتو ارزښت: زراعتدېیجاتاو يوالیتعمده

بابهدیخ۸یواځېيوالیتپهنشتحسابدېتولیداتددتيمحصوالتوڅخهعالوهصنعتيدزراعيمحصوالتد
 .يفابریکېفعالیتلرۍجوړولوکوچنۍاووررسهدوهبابهدشیرینيتولیداتلريهغههمموسمېفابریکېچ

رسهرسهګاونډیووالیتونوتهسبزیجاتاوحیواناتزمکېدکموايليدزراعتلغامنوالیتد صادراتو او وارداتو ارزښت:
دصادراتوپهتناسبياونورټولغذاییغیرغذاییمواددګاونډیووالیتونواوګاونډیهیوادپاکستانڅخهواردويصادرو

 .يکفایتنکولپارهوالیتوګړوېهمدديدژوندملړنیتوکېدلغامنوالیتدوارداتوکچهډیرهلوړهدهچ
لغامنوالیتتهعوایدترالسهيشېالرددېچېيمنبعنلريتعایداهلغامنوالیتکومهخاصېدعوایدوکچه:داچ

 .رصفدکوچنیوکاروباریانوڅخهمالیهاخیستلکېږیاوبس

   :ايلحکومتو 
لۍاوښېحکومتوالۍاصطالحګانېپهانکشايفلیکنوکېډیرېکارولکېږي.پهدېوروستیووختونوکېدحکومتوا

خرابهحکومتوايلزموږپهټولنهکېدټولوخرابیواصيلالملپهګوتهکېږي،مرستندویهادارېاونړیوالېمايلادارې
پيلکولیقینيکړي.دهمخپلکومکونهاوپورونهدهغهاصالحاتودرشطپربنسټورکوي،چېدښېحکومتوالۍ

حکومتوالۍمفکورهنوېنهده،دادبرشيمدنیتدرامينځتهکېدالهوختهشتونلري.
حکومتوايلپهسادهټکوداسېتعریفوالیشو،دتصمیمنیونېلهپروسواولههغوپروسوڅخهعبارتده،چېلهمخې

یېتصامیمپيلکېږياویانهپيلکېږي.
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الیيشپهمختلفوقرینوکېوکاروليشلکهمتحدهحکومتوايل،نړیوالهحکومتوايل،دهېوادپهکچهحکومتوايلکېد
حکومتوايلاوسیمهییزهحکومتوايل.ښهحکومتوايلاتهځانګړنېلري،چیعبارتديلهګډونتوب،دقانونحاکمیت،

ه،اوعموميتوافق.اغیزمنتیااواغیزناکتوب،عدالت،ځوابوینه،روڼتیا،حسابورکون
رسهلهدېچېداډېرهاسانهنهده،چېدحکومتوالۍپهیوسیستمکېدېدغهاتهواړهځانګړنېپهسمهاوکايف
اندازهترسرتګويش،خودباثباتهبرشيپراختیالپاره،داسېاقداماتبایدواخيستليش،چېدغهتصورپهحقیقت

چېدحکومتوالۍپهپيلکولوکېروللري،خویوعمدهاورسميلوبغاړیحکومتنورلوبغاړيهمشته،بدلکړي.
دینورلوبغاړيچېپهحکومتوالۍکېدخیلديدحکومتوالۍدکچېپهپامکېنېولورسهفرقکوي،دبیلګېپه

ې،کوپراتیفونه،انجوګانې،توګهپهلروپرتوسیموکېدغهنورلوبغاړيښایيبانفوذهقوميمرشان،دبزګرانواتحادی
مذهبيمرشان،سیايسډلې،مدينټولنې،مايلادارېاوداسېنوروي،خوپهميلکچهبیارسنۍ،نړیوالېادارې،

مافیایيبانډونهاوداسېنوردخیلاويس.
خدماتوعرضهپکېلغامنوالیتچېدهېوادلهدرېیمهدرجهوالیتونوڅخهدی،چندانپرمختللیوالیتنهدیاود

همډېرهقناعتبښونکېنهده.
دخدماتودعرضهکولوبهرتوالیاودښېحکومتوالۍپيلکولدامنیتاوپراختیاپورېتړلېدهاوداسېویلکېږي،

چېدادرېواړهرکنهرسهالزماوملزومدي،یعنېیویېپرتهلهبلڅخهممکننهدي.
ودښېحکومتوالۍپهپيلکولوکېدنوروفکتورونوترڅنګدحکومتيادارواوکارکوونکودخدماتوپهمناسبهعرضها

ظرفیتمهمېموضوعګانېدي،کهدحکومتياداروتشکېاليتجوړښتونه،سیستمونهاوظرفیتسمنهوينودخدماتو
 پهعرضهنیغپهنیغهمنفياغېزلرالیيش.

حکومتيادارې۴۵دفرتپرتهلهپهلغامنکېدوالیت :اري واحدونه(، ولسوالۍپه والیت کې شته دولتي ادارې)اد
،ملیامنیتاوملیاردوملېپولیساوپنځهولسوالۍدخدماتودعرضهکولولپارهشتونلري.چېپهدېاداراتوکې

۴۳۰تنهدملکيخدماتومامورینپهدندهبوختدي،چېلهدېشمېرېڅخهیې۷۰۷۵دمامورینوپرتهټوللواد
تشکېلوي.کارکونکيتنهښځینه

 نوملړپهالندېډولدی:لغامنوالیتداداريواحدونود

 د ادارې نوم # د ادارې نوم # د ادارې نوم #

پيژندنههوا۳۱دښاروايلرېاست۱۶درسحدونوچاروریاست ۱

دپوهنېرياست۳۲دمعدنونوامريت۱۷دفوايدعامېریاست ۲

داطالعاتواوفرهنګ۱۸مستوفيت ۳
دمهاجرينورياست۳۳رياست

دارزاقودتصديعمومي ۴
دکار،ټولنيزوچارو،شهيدانواو۳۴دچاپرييالساتنېرياست۱۹مديريت

معلولينورياست
دکليواوپراختيارياست۳۵داوبودتنظيمرياست۲۰افغانستانبانکد ۵

دپيښوپرضددمبارزې۲۱ښاراوکورجوړولوریاست ۶
دادارياصالحاتواوملکيخدمتونو۳۶رياست

امریت
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

دميلبسامريت۳۷دراډيوټلويزيونامریت۲۲دبرېښناامريت ۷

دترانسپورتامريت۳۸دښځوچارورياست۲۳دمرکزياحصايېامريت ۸

دنفتيموادومديريت۳۹دعدليېرياست۲۴دعامېروغتيارياست ۹

دکرنېاوبولګونېاومالدارۍ۴۰امنيهقومنداين۲۵دنظاميڅارنوالۍرياست ۱۰
رياست

داقتصادرياست۴۱درسېمياشتېرياست۲۶داوبورسولواداره ۱۱

داستينافڅارنوالۍ ۱۲
دمحبسعموميمديريت۴۲ارشادحجاوقافوریاست۲۷رياست

دمخابراتواوټکنالوژۍ ۱۳
ميلامنيترياست۴۳داستينافمحکمه۲۸رياست

دجلباوجذبقومانداين۴۴دځوانانولویمديريت۲۹دبدينروزنېامريت ۱۴

ميلاردولواد۴۵واليتيشورا۳۰دکوچيانوامريت ۱۵


ځينېلهددولتياداروپرتهځينېنادولتيادارېهمپهلغامنوالیتکېشتهاوپهبېالبېلوبرخوکېفعالیتکوي.

دغوغیردولتياداروڅخهنړیوالېغیردولتيادارېدياوځينېیېبیادهېوادپهکچهميلغیردولتيادارېدي.
لغامنوالیتکيدمرکزپهشمولشپږرسميولسوالۍوجودلريچیعبارت :ولسوالۍ او کيلپه والیت کې شته 

ديلهقرغیي،الیشنګ،الینګار،دولتشاهاوبادپښولسوالیوڅخهچیتشکیلاودکلیوتعدادييپهالنديجدولونو
کيپهجالجالډولښودلشوي:

 تفکیک د کلیو تعدادپه لغامن والیت کي د ولسوالیو په 

 ولسوالۍ د کلیو تعداد

 قرغهیی ۶۰
 الینګار ۶۰

 الیشنګ ۱۵۶
 دولتشاه ۶۰
 بادپښ ۱۳

 مهرتالم ۲۹۳
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 د برحال او کمبود کارکوونکو شمېر
کال کې  ۱۳۹۶په 

د رتبو سیسټم 
منظور شوی 

 تشکیل
شمېره  

 

اجیر کمبود کارمند کارکوونکوشمېردموجودو دولسوالۍدرجه
مامور اجیر نارینه ښځینه نارینه ښځینه ټولټال اجیر کارمند    
  ۳ ۰ ۷ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ملمړیدرجه قرغهئې 1
  ۳ ۰ ۶ ۰ ۹ ۳ ۶ دوهمهدرجه علیشنګ 2
  ۳ ۰ ۶ ۰ ۹ ۳ ۶ دوهمهدرجه علینګار 3
  ۳ ۰ ۶ ۰ ۹ ۳ ۶ دریمهدرجه دولتشاه 4
 ۱ ۳ ۰ ۶ ۰ ۹ ۳ ۶ مؤقت بادپش 5
 ۱ ۱۵  ۳۱ ۰ ۴۶ ۱۵ ۳۱ ټولټال

 

 :امنیتي سکټور
لغامنوالیتلهټولوغاړودهیواددوالیتونولخواراګیردیاودکومبهرنیهیوادرسهرشیکهپولهیارسحدنهلری،دې
کارلغامنتریوهحدهلهبهرنیوتهدیدونوخوندیکړی،خودګاونډیووالیتونوناامنیداوالیتاغیزمنکوالیشی.په

هدیخوپهیوهاندازهنورلږکيهمپکېژوندکوي،خوشبختانهدغهقومونهپهلغامنوالیتکېګڼمیشتیقومپښتان
خپلمنځکېرسهډیرښهروابطلرياوامنیتتهګواښنهمتوجهکوي.

اوسمهالپهلغامنوالیتکېدامنیتدتامینولولپارهټولميلپولیس،محيلپولیس،ملیاردو،اوملیامنیت
ختدی.رستیريپهدندهبو

پههمدېسندکېکوښښشویترڅوپهلغامنوالیتکېدنوروسکتورونوترڅنګدامنیتسکتورهمډیرپهغور
رسهوڅیړليشاوپهدېبرخهکېهراړخیزهمعلوماتوړاندېکړليش.

ودترالسهشویوپهلغامنوالیتکېدحکومتدخدماتودعرضهکولووضعیتپهبیالبیلوبرخوکېڅیړلشویا
معلوماتولهمخېڅرګندهشوېچېپهلغامنکېدبیالبیلودالیلولهمخېامنیتيخدماتپهکافیډولرسهنهعرضه
کېږيلکهدعلیشنګ،علینګاراودولتشاهپهولسوالیوکېدامنیتيقواودکموايلاودامنیتیپوستودکموايلتشه

ږوامنیتیقواواوشتهپوستوپواسطهنهيشکوالیدولسوالۍدټولواوسیدونکودمالاوموجودهده،حکومتدشتهل
ځانامنیتخونديکړي،همدارنګهدامنیتضدقوتونوشتونهمدیادوولسوالیوامنیتتهګواښمتوجهکړیدی.

ترولکېالندیساحوکېدداچېدلغامنډیریخلکدسیمهییزحکومتخوراکلکمالتړيدينوځکهددولت
حکومتقويکنرتولموجوددیخودمخالفوځواکونودشتونلهاملهپهځینوسیموکېشخړېرامنځکېږياونا

امنۍراپورتهکېږي.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

پهلغامنکېمعموالسیايس،اقتصادياوټولنیزېشخړېرامنځته :دسولېاوشخړوارزونه)پهوالیتونواوولسوالیوکې(
جرایمودپیښیدوکچهپهلغامنکېپههرهسیمهکېرسهتوپیرلريخوپهټولهکېدلغامنوالیتپههروکېږي.د

سلوتنوکېدپنځوڅخهترلسوتنوپورېپهجرایموکېالسلري.
باورکهچیرېدحکومتلخواعدلییاوقضاییخدمتونهپهروڼډولاودعدلاوانصافلهمخېعرضهيشنودخلکو

پهحکومتډیریږياودحکومتیادشويارګانونهدخپلومعضلودحلیوازنۍمرجعګڼيچیپهدېډولهمدخلکو
اوحکومتترمنځبیباورۍلیرېاوفاصلېکمیږي.پهځینيمواردوکېخلکدخپلوشخړودهواريلپارهددولتي

کمولکهسپینږیرو،جرګو،دعلامکراموپریکړواوداسینوروعديلاوقضاییارګانونوپرځایسیمهییزوعنعنويمحا
تههممراجعهکوي.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 یڅپرک دریم
 معارف:

وزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساسات
دینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاتباع

17مکاتبتخنیکی،9داراملعلمین،5مکاتبتعلیامتعمومی،265کشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد
آنازطبقه76,120ذکورو113,839شاگردکهازآنجمله189,959مدارسدینی،فعالیتدارند.مجموعابهتعداد

معلوماتمخترصدرموردوضعیتمعارفدروالیتجدولذیلاناثدراینمکاتبمشغولفراگیریدانشهستند.
غامنرابیانمیکند.ل

 معارف

کتگوری
مکاتب 
عمومی

داراملعلمین 
 

س
مدار

مکاتب 
خصوصی

انستیتوتها 
 

مکاتب
تخنیکی

 تعدادشاگردان 

 مجموع اناث ذکور

 189,959 76,120 113,839 9   17 5 265 تعداد

عالقمندبهتعلیمبیشرتدریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلها
وتربیهگردیدهواطفالخودرابرایلغامنگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستندکهدراثرآنتعدادشاگرداندرمکاتب

 .دهویکرقمقابلمالحظهرابیانمیکندسمیکهدرفوقدیدهمیشودافزایشمنووالیتلغامنق

 بودجه معارف:
وزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهدرشکلدیده
میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ

وزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.جزئیاتبودجهدر
معارفوالیتلغامندرشکلذیلانعکاسدادهشده.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

  
پروژهایانکشافیدراینوالیتازجانبوزارتمعارفتطبیقشد.11 بتعداد

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
%20,599,79250 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی

%23,944,24071 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه
%1,460,4820 مديريت و ارتقای ظرفيت

%2,838,76498 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی
%4,524,8320 اعامر لیلیه برای داراملعلمین ها

%3,186,4360 دالر برای هر والیت( 500،000انکشافی بودجه سازی والیتی )پروژه های 
%217,9280 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

%48,000100 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی
%3,812,3870 وجوه غیر مرشوط والیات

%7,649,44181 ;اناث در روستا هاnbspاستخدام معلیمین &
EQUIP 26,4670%تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 

%68,308,76953 مجموع


 زراعت:

والیت لغمان از جمله والیات سرسبز کشور میباشد، برخ بیشتر مردم آن مصروف زراعت و مالداری اند،  بیشتر 

دهاقین این والیت مصروف کشت انواع مختلف حبوبات، سبزیجات و میوه ها میباشند. از جمله محصوالت 

بوده و باعث خلق عاید برای مردم  زراعتی این والیت  پنبه، نیشکر، کنجد، تمباکو و زیتون دارای ارزش بیشتر

در صد آنها پنبه، میوه و مقزیات کشت میکنند و مطباقی  47این والیت میشود.  از جمله قریه های این والیت 

 در صد آنها غله جات کشت میکنند.  37

 بودجه:

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

747,541 679,233 

483,723 

بودجه عادی

افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

747,541 

68,309 36,232 

بودجه انکشافی

افغانی000ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

جهعادیاینادارهقسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتلغامنبهمراتببیشرتازبود
میباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیتبودهومیتوانخوشبینیکآیندهخوبدراین

 بخشباشیم.

  
 

  پروژه های انکشافی در والیت لغمان تطبیق شد که جزئیات آن قرار شرح ذیل است.  12به تعداد 

 
 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
%807,011100 ساختامن و تجهیز دفرت ترویج در والیات و ولسوالی ها

%18,369,73046 ;تخمهای بذری و کود کیمیاویnbspتهیه و توزیع &
%273,201100 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

47,315,40176% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )
%388,443100 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

پیشبینی وضعیت زراعت ، هواشناسی زراعتی، تقویت سیستم 
%86,3400 تکنالوژی های معلوماتی و احصائیه زراعتی

38,810,27742% (OFWMPتنظیم آب در مزرعه ) 
%1,597,00097 توسعه کشت پخته و زعفران

%214,500100 ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعهبرنامه 
%5,670,55086 پروژه آبیاری و ذخایر آب

%6,604,93828 ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی
%2,581,4600 پروژه های انکشافی والیتی

%122,718,85158 مجموع
 

  

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مصرف 
بودجه عادی

143,049 

20,330 
14,190 

بودجه عادی

افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

143,049 
122,719 

70,757 

بودجه انکشافی

افغانی000ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 :تحصیالت عالی
 بتعداد  لغامن والیت مربوطه4در اداره از دریافتی معلومات مطابق و میباشد فعال دولتی پوهنتون

محصلمیباشدکه2,329موسسات/پوهنتونهایخصوصیدراینوالیتفعالیتندارند.پوهنتونهایلغامندارای
آنازطبقهاناثمیباشند.26تعداد

 تحصیالت عالی

کتگوری
پوهنتون 
تعداد 
پوهنحی

 ها

پوهنتون
خصوصی

 

تعداد
استاد

ذکور 
اناث 
تعداد 
محصلین

 

ذکور
اناث 
 

تعداد
 

4  - 58
 57
 1 2,329 2,303 26
 



:بودجه تحصیالت عالی
ملیونافغانیکهگراف7مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتلغامنتخصیصدادهبالغمیشودبه

جزئیاتبیشرتآنرابیانمیدارد.ذیل

 
  

مجموع بودجه بودجه عادی مصرف بودجه 

عادی

77,418 

56,750 

38,201 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع بودجه بودجه 

انکشافی

مصرف 

انکشافی

77,418 

20,668 

7,960 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

پروژههایانکشافیکهازجانبوزارتتحصیالتعالیدراینوالیتتطبیقشدهاستقرارذیلاست.
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه  
 ٪2066804939 اعامر تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون لغامن)والیتی(

 ٪39 20,668,049       مجموع

 

:احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتلغامنقرارجدولذیلمیباشد.صحت عامه

 صحت
کتگور

 ی
شفاخانه
 دولتی

شفاخانه
 شخصی

مراکزمکمل
 صحی

پوسته
 صحی

تعداد
 دکتوران

ظرفیتتداوی
 مریضان

 36,180 69 317  - 1 تعداد

 

بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتلغامنازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفته :بودجه بخش صحت
 شدهدرگرافذیلنشاندادهشده.


تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدراینوالیتتطبیقشدهقرارذیلاست:

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجه پروژه

 ٪256,00048 برنامه ملی معافيت کتلوی
 ٪1,041,9800 مراقبت های صحی کوچی ها

 ٪63 10,698,205         تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور
 ٪26 79,286,747         اعامر شفاخانه در والیت لغامن

مجموع بودجه بودجه عادی مصرف بودجه 

عادی

369,578 

16,680 9,815 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع بودجه یبودجه انکشاف مصرف 

انکشافی

369,578 352,898 

222,106 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 ٪71 148,641,697      تقویت نظام صحی در مرحله عبور
 ٪53 450,000              سیستم صحی )روندسوم(تقویه 

 ٪0 22,918,881         اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه غیرمرشوط
 ٪100 89,604,143         پروژه صحتمندی

 ٪63 352,897,653      مجموع
 

 : و آب انرژی

دو دریا بزرگ الینگار و الشینگ در این والیت جریان دارد که بعدا در ولسوالی قرغه یی با دریای کابل یکجا 

میشود. بند درونته که والیت ننگرهار از آن استفاده مینماید، در منطقه درونته مربوطات ولسوالی قرغه یی 

ودن برق از منابع خارج از والیت لغمان و تنظیم موقعیت دارد. در عرصه فراهم نمودن منابع تولید برق و وارد نم

پروژه در حال تطبیق میباشد که فعالیت های متذکره  5منابع آب فعالیت ها در حال جریان قرار دارد از آنجمله 

 نشان دهنده توجه باالی فراهم نمودن انرژی و آب مورد ضرورت این والیت میباشد. 

 :بودجه

در بخش انکشافی میباشد، که چنین پنداشته میشود که وزارت انرژی و آب سهم عمده  بودجه والیت لغمان 

تصمیم توسعه ساحه فعالیت خویش را در این والیت دارد. بودجه وزارت انرژی و آب برای والیت لغمان در سال 

 قرار گراف ذیل میباشد. 1397

  
یلاندپروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتتطبیقشدهقرارذ

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیبودجه پروژه
مرصف

 ٪1197585516 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان
 ٪63828240103 دیزاین و ساختامن &;پروژه آبياری گمبريی

 ٪1,988,6940 تحکیم سواحل دریا ها

مجموع بودجه بودجه عادی مصرف بودجه 

عادی

109,328 

6,007 4,009 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع بودجه بودجه 

انکشافی

مصرف 

انکشافی

109,328 103,320 
84,932 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 ٪18,935,34390 توسعه شبکه برق در والیات
دیزاین تفصیلی کانال آبیاری کله گوش وطن گتو و ساحات آبیاری دشت های 

 ٪6,592,3600 مهرتالم و دشت بابا والیت لغامن

103,320,49 مجموع
282٪ 



:دروالیتلغامنطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازفواید عامه
رسکهایقیرریزیشدهو

کیلومرتجغلیو86کیلومرتمیباشدکهازآنجمله341رسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیتلغامن
کیلومرتاسفالتیاست.255

ملیونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلنشان120ارتفوایدعامهدروالیتلغامنبالغمیشودبهبودجهوز بودجه:
دادهشده

 
پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتلغامنتطبیقشدهاستقرارذیلاست.

 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
 ٪121,120,88888 برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت فوايدعامه (
 ٪151,170,00045 کیلومرت 4ساختامن رسک بادپخت و اعامر رسک پوهنتون لغامن به طول 

 ٪272,290,88864 مجموع
 

  

مجموع 

بودجه

بودجه عادی مصرف بودجه

عادی

298,247 

25,957 23,593 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع بودجه بودجه 

انکشافی

مصرف 

انکشافی

298,247 
272,291 

173,608 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 لست پروژه های انکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف

استديوهایتلويزيونیدرپروانوسایراعامر 10,644,315 ٢10,7,096
 والیاتکشور

ریاستعمومیرادیوتلویزیون
ملیافغانستان

;وزارتnbspارتقایظرفیتبرایکارمندان& 68,340 -
وزارتمالیه مالیهبهشمولجندر

وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 440,000 ٢35,400
وزارتحج،ارشادواوقاف مساجداعامر 1,874,242 ٨73,04٢,1

وزارتامورداخله اعامردیپوهایلوژیستیک 4,858,950 -
وزارتامورداخله اعامرزخایرتیلدروالیات 2,408,334 -

وزارتمعارف اعامروتجهيزمکاتبتعليامتعمومی 20,599,792 ٨٨7,٢99,10

وزارتمعارف تعليموتربيهانکشافزيربنای 23,944,240 16,930,465
وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 1,460,482 -

وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 2,838,764 9٨3,77٨,٢

وزارتمعارف اعامرلیلیهبرایداراملعلمینها 4,524,832 -

پروژههایانکشافیبودجهسازیوالیتی 3,186,436 -
وزارتمعارف دالربرایهروالیت(500،000)

والیترسحدیشامل11پروژههایانکشافی 217,928 -
وزارتمعارف وغرب

وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 48,000 000,4٨

وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 3,812,387 -

وزارتمعارف ;اناثدرروستاهاnbspمعلیمین&استخدام 7,649,441 ٢9٢,6,174

تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل 26,467 -
EQUIP وزارتمعارف

اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتپوهنتون 20,668,049 7,960,000
وزارتتحصیالتعالی لغامن)والیتی(

43٢,950 1,561,996 
;تخنیکیnbsp;خدمات&nbspتامین&

&nbsp&اساسی;nbsp&و;nbspاجتامعی;
&nbsp&;nbsp&شهرکهایافتتاح;nbspشده;

 عودتکنندگان

وزارتامورمهاجرینوعودت
کنندهگان
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

;پالنnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،& 134,630 91,575
 گذاریوادغاممجدد

وزارتامورمهاجرینوعودت
کنندهگان

وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 120,000 1٢0,000

وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040 ٨00,370

ترميم،ثبت،حفظومراقبتآثارباستانیدر 7,396,126 4٢5,17٢,٢
وازرتاطالعاتوفرهنگ مرکزووالیات

وازرتاطالعاتوفرهنگ والیتترمیمششآبدهتاریخیدرشش 621,865 -
وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 256,000 1٢4,000

وزارتصحتعامه مراقبتهایصحیکوچیها 1,041,980 -

وزارتصحتعامه تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 10,698,205 043,6,69٢

وزارتصحتعامه والیتلغامناعامرشفاخانهدر 79,286,747 ٢0,500,000

وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 148,641,697 104,94٨,٨6٢

وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 450,000 ٢37,10٨

اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتاز 22,918,881 -
وزارتصحتعامه وجوهغیرمرشوط

وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 89,604,143 ٨9,604,133

ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتو 807,011 ٨07,011
 ولسوالیها

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع& 18,369,730 4٨7,730,٨
 کیمیاوی

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 273,201 ٢73,19٨
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو (NHLPبرنامهملیباغداریومالداری) 47,315,401 36,047,193
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 388,443 443,3٨٨
مالداری

- 86,340 
پیشبینیوضعیتزراعت،هواشناسیزراعتی،
تقویتسیستمتکنالوژیهایمعلوماتیو

 احصائیهزراعتی
وزارتزراعتآبیاریو

مالداری

وزارتزراعتآبیاریو (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 38,810,277 ٢7٨,٨91,16
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو توسعهکشتپختهوزعفران 1,597,000 ٢50,1,541
مالداری
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 وزارتاقتصاد

برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاک 214,500 ٢14,500
 جامعه

وزارتزراعتآبیاریو
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو پروژهآبیاریوذخایرآب 5,670,550 ٨96,736,4
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 6,604,938 ٨٢1,937,1
مالداری

وزارتزراعتآبیاریو پروژههایانکشافیوالیتی 2,581,460 -
مالداری

پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدر 11,975,855 1,911,791
وزارتانرژیوآب افغانستان

;پروژهآبياریnbspدیزاینوساختامن& 63,828,240 65,967,790
وزارتانرژیوآب گمبريی

وزارتانرژیوآب تحکیمسواحلدریاها 1,988,694 -
وزارتانرژیوآب توسعهشبکهبرقدروالیات 18,935,343 703,17,05٢

- 6,592,360 
دیزاینتفصیلیکانالآبیاریکلهگوشوطن
گتووساحاتآبیاریدشتهایمهرتالمو

 دشتباباوالیتلغامن
انرژیوآبوزارت

برنامهميلرسکهایروستايی)وزارت 121,120,888 ٨٨4,106,1٢0
وزارتفوایدعامه فوايدعامه(

ساختامنرسکبادپختواعامررسکپوهنتون 151,170,000 67,4٨6,957
وزارتفوایدعامه کیلومرت4لغامنبهطول

(/برنامهNRAPروستایی)برنامهملیرسکهای 32,450,136 16,316,747
وزارتاحیاءوانکشافدهات (ARAPميلدسرتيسبهدهات)

برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفظ 4,453,862 1,666,9٨4
وزارتاحیاءوانکشافدهات الصحهمحيطي

دهاتوزارتاحیاءوانکشاف (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 27,336,000 ٢0,579,5٢5

;هایnbspپروژه&-برنامهانکشافساحوی 3,533,178 -
وزارتاحیاءوانکشافدهات 1396;سالnbspوالیتیضمیمهبودجه&

- 1,072,242 
شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاه

پروژههایوالیتیضمیمه-آبآشامیدنی
 1396بودجهسال

وزارتاحیاءوانکشافدهات

وزارتاحیاءوانکشافدهات وجوهغیرمرشوطبهوالیات)انکشافدهات( 7,981,058 7,9٨1,05٨

وزارتکار،اموراجتامعی، برنامهانکشافمهارتها 5,082,216 5,0٨٢,٢16
شهداومعلولین
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 وزارتاقتصاد

وزارتکار،اموراجتامعی، پروژهریفورمتقاعدومصؤنیتاجتامعی 496,848 ٨4٨,496
معلولینشهداو

وزارتکار،اموراجتامعی، ;الکرتونیکیسازیوریفورموزارتnbspپروژه& 531,652 -
شهداومعلولین

70,000 70,000 
کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضارمواد
مخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطح

 کشور
وزارتمبارزهعلیهموادمخدر

وزارتمبارزهعلیهموادمخدر ایجادشلرتدرمرکزووالیاتبرایمعتادین 3,955,279 -

وزارتامورشهرسازی برنامهتحکيمثباتدرافغانستان 27,543,250 503,٢7٢,6
وزارتامورشهرسازی ;تعمیراترهایشیوالیانوالیاتnbspاعامر& 9,298,200 ٢9٨,٢00,9

وزارتامورشهرسازی عامهدولتیبرنامهساختامنهای 700,000 -
وزارتامورشهرسازی پروژههایوالیتی-اموراتساختامنی 34,563,834 466,6,57٨

وزارتامورشهرسازی پروژههایوالیتی-اعامرتعمیراتاداری 350,000 -
ووالياتدرارنوايلڅاعامرتعمرياتلوي 11,699,000 9,160,90٨

ارنوايلڅلوی هاولسوالی
ادارهمستقلارگانهایمحلی پروژهشاروالیهایافغانستان 21,318,184 1٨4,٢1,31٨

ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهی 30,000 -
 محیطزیستی

ادارهملیحفاظتمحیط
زیست

کمیسیونمستقلاصالحات حامیهازخدماتملکیافغانستان 300,000 150,000
خدماتملکیاداریو

اعامروبازسازيتعمرياتامنيتميلدرکابل 3,209,808 007,3,1٢٢
ریاستعمومیامنیتملی ووالیات

- 60,500,000 
شهرک14باقیماندهپروژههایآبرسانی

چاریکار،قالت،مهرتالم،غزنی،گردیز،کندهار
&nbspوجاللآباد; 

رشکتآبرسانیو
افغانستانکانالیزاسیون

716,0٨0,٨35 1,227,233,2
 مجموع 88
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 څپرکي څلورم
 ټولنیز جوړښتونه او د جنسیت یا جندر تحلیل:

دجندرموضوع،چېډېرهمهمهموضوعدهدافغانستانپهميلپراختياييسرتاتيژۍکېدګډوموضوعاتوپهکتارکې
بهريکېورتهالزمهپاملرنهويش.راغلې،نوبايددواليتيپروفایلجوړونېپه

پهلغامنواليتکېمعموالښځېپهاليسصنايعو)خامکدوزۍ،خياطي،قالنياوبدلو،مرۍګنډل(،دکورپهکارونو،
معلمي،زدهکړې،ماموريت،کرونده،مالداري،چرګانوروزنه،پنېرجوړولو،مربعجوړولو،ارايشګاهاوپهدفرتونوکېپه

ختېدي.کاربو
پهلغامنواليتکېښځېتريوهحدهپهکروندهکېبرخهاخيل،چېدنارينهڅخهپهټيټهکچهکېقرارلريداچې
ولېيېپهکروندهکېسهملږدیعوامليې،دکورپهکارونوکېبوختيا،دفزيکيقوېکموالی،دماشومانوپالنه،

ځينېناسمدوداودستورګڼلکېږي.خياطي،مالداري،پهښځوکاررشمګڼلاو
پهساحهکېدسبزيجاتو،پنبه،لوبیااونخودپهکرونده،،دزعفرانوپروسسدپنرياواچارنېپهلغامنکېښځيدکر

پهپروسسکېبوختېديمګرنارينهدبزګرۍپهټولوچاروکېبوختدي.ښځېلهنارینهورسهپهکروندهکېمرسته
ډېرهبرخهوررسهاخيل.دښځودکرنيزومحصوالتوپروړاندېډولدحاصلاخيستلوپهمرحلهکېيانګړپهځيکو

.ستونزېديمهمخنډونهدکښتپرفنيطريقونهپوهېدلاودتوليدلپارهدمارکېتپهپیداکولوکې
کاري،عامهپوهاوي،اصالحشويتخمونو،ښځېدکرنيزومحصوالتودپراختېالپارهامنيت،اقتصاد،دنارينهوهم
ړتيالري.کيمياويرسو،دپروسسدستګاواودکرنېپهبرخهکېورکشاپونوتها

 او حاصالتو کرنیزو همدغه له لپاره راوړلو السته د عاید ګلدوزي،ددېښځېد )خياطي، څنګاليسصنايعو تر
لمي،مالداري،باغداري،دسوادزدهکړېکورسونو،اچارجوړولواودخامکدوزي،قالنيبايف(،ماموريت،مرغداري،مع
.ماهيانوپهفارمونوکېکارکولوڅخهکاراخيل

نېدپالنجوړېتشکلیوياودقانونپهوړانديمساويحقوقلرينورضوريدهچيښځيدټولنينیامیچېڅرنګه
پهونېوي.دښځوبرخهاخیستهدتصمیمنیويناوپالنجوړاوتصمیمګیرۍپهپروسهکيپهکافیاندازهدخیيل

پروسهکېدعدالت،متوازنانکشاف،ښهحکومتدارۍاوشفافیتدغورهحکومتدارۍپهراوستلوکېاسايسرول
لوبوي.

واومشکالتودحلپرمختیاییموخوپهالستهراوړلواودلغامنوالیتدخلکودټولنیزوملړیتوبونېدافغانستانتلپات
اودپالنپهېنیولشوېاندازهپهنظرکهپهکايفندښځوبرخهاخیستېپهموخهدوالیتيانکشايفپالنپهترتیبک

پهانکشايفپالنيېاوټولنظریاتاوپیشنهاداتېترتیبکېپهمشوريتاوکاريګروپونوکېفعالهوڼډهورکړلشو
 نیولشوي.ېپهنظرکېک

اداراتويپهغیردولتښځې(تنه۳۴۰اود)يپهدولتیاداروکېکارکوښځې(تنه۴۳۰)اوسمهالپهمجموعیتوګه
څرنګهچېيکارکوښځې(تنه۷۷۰اوغیردولتیاداراتوکې)يچیمجموعیټوګهپهدولتيکېپهکاربوختد

اړهدښځوچاروېاداراتوکېبندهدهنوپديدحکمرسهسماوسمهالداستخدامپروسهالبتهپهدولترئیسدجمهور



 

48 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

ولرياداراتوکېحضوريبایدپهدولتښځې(فیصده۳۰)ېدطرزالعملمطابقچترڅوويجریانلرېریاستهڅ
زمینهمساعدهيش.

 سیايس حزبونه:
دي،ګوندونهڅخهدهېوادپهکچهګوندونوهمحضورلري،ځينېلهدغونهګوندوپهلغامنوالیتکېیوشمېرسیايس

ګوندونهچېپهلغامنکېهماستازياویاپلویانلري،خوځينېیېبیاداسېدي،چېیاخودلغامنپهکچهسیايس
ده.دياویاهمبنسټیېاودکاررشوعیېلهدغهوالیتهشوې

نونومونهذکرشويچيدلغامنوالیتدعدلييریاسترسهثبتشوي.دهغوګوندوپهالندېلېست
 د سیايس حزب نوم # د سیايس حزب نوم #
دافغانستاناسالميانقالبحرکتګوند۲۱دافغانستاناسالميحزب ۱
دافغانستاناسالميميلانصافګوند۲۲دافغانستاناسالميجمعیتګوند ۲
نګرهکدافغانستانميل۲۳افغانستاندخلکودرسالتګوندد ۳
دافغانستاندسويلغورځنګګوند۲۴دافغانستاندخلکودتوحیدګوند ۴

دافغانستاندميلوحدتوليستحریک ۵
دافغانستاندميلويښتیااوفالحنهضت۲۵ګوند

افغانستانميلمشارکتګوندد۲۶دافغانستاندجمهوریتغوښتونکوګوند ۶
دافغانستاناسالمياقتدارګوند۲۷دافغانستانميلانسجامګوند ۷
دحقیقتګوند۲۸دافغانستاندترقۍاودیموګراسۍنهضت ۸
دافغانستانميلوحدتګوند۲۹دافغانستانمتحدګوند ۹

ميلګونددوطن۳۰دافغانستاندقومونواسالميسولېګوند ۱۰
دافغانستاندخلکوانقاليبګوند۳۱دافغانستاناسالميميلوفاق ۱۱
دهېوادميلګوند۳۲دافغانستاندسولېدفعالینوميلګوند ۱۲
دافغانستاندميلسولېاسالميګوند۳۳دافغانستانميلاسالميمحاذګوند ۱۳
افغانستانازادۍغوښتونکيد۳۴دافغانستاناسالميوحدتګوند ۱۴
دافغانستاندميلثباتګوند۳۵دافغانستاناسالميانقالبحرکتګوند ۱۵
دافغانستاندميلانصافګوند۳۶دافغانستاندسیايسترقۍګوند ۱۶
دافغانستانمتحدملتګوند۳۷دافغانستاندسمسورتیاسیايسګوند ۱۷
دکاراوپراختیاګوند۳۸کنګرېګونددافغانستاندميل ۱۸
دحقاوعدالتګوند۳۹دعدالتګوند ۱۹
افغانملتګوند۴۰دافغانستاندميلیووايلنهضتګوند ۲۰
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النديجدولدهغوټولنولستراښاییکومچيدلغامنعدلییریاستتهپهلیکيلبڼهمعريفشوي:
 شامره د ټولني نوم

۱ د الس پلورونکو ټولنه
۲ ریاست ژورنالستان والیت لغامن

۳ د لغامن والیت د علامو د یوايل ټولنه
۴ د نورائی د قرئی د محمد خیلو د قوم ټولنیزه شورا

۵ افغانستان د ځوانانو علمي او اسالمي ټولنهد 
۶ د اوریا خيلو د قوم ټولنيزه شورا

۷ شورای رسارسی اجتامعی منسوبین اردوی اسبق
۸ د رضا کارو ځوانانو ميل شبکه

۹ خرب ګذاری ندای اګاه
۱۰ د ده شینو تره خیلو قومی شورا

۱۱ د ځوان فکري سمون ټولنه
۱۲ معلولین مهرتالم بابااتحادیه 

۱۳ اتحادیه سوله ایز ګام
۱۴ شورای اجتامعی معلولین والیت لغامن


پهلغامنوالیتکيالنديسیايسمنایندګۍچیفعالحزيبدفاترلريذکرحزبونو فعايل منایندګۍ:سیايس د 

شوي:
 شمېره د سیايس حزب نوم

۱ افغان ملت حزب
۲ ملی جنبش

۳ حزب اسالمي افغانستان
۴ حزب همبستګی ملی افغانستان

۵ حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان
۶ د افغانستان د خلکو د ترقۍ ګوند

۷ پیوند ملی افغانستانحزب 
۸ يحزب قیام ملی

۹ جبهه ملی نجات افغانستان
۱۰ حزب افغانستان واحد

۱۱ حزب وحدت مسلمین افغانستان
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 : مدين بنسټونه
مدينټولنهدخلکواوازدیپهتصمیمنېونوکېدمدينټولنواغېزناکهبرخهاخیستنهیوازېدټولنېدودېاوپرمختیا

 لپارهحتمينهده،بلکېدادکثتګرایياودیموکراتیکوسیايسسیستمونوپهپیاوړيکولوکېهممرستهکوي.
دمدينټولنوشتوناوفعالیتپهحکومتيسیستمکېدحسابورکونېاوروڼتیارامينځتهکولولپارهیوښهمیکانېزم

خونديساتلو،اقتصاديپراختیااودفقرپهراکمولوکېډېرګڼلکېدایيش.مدينټولنېددیموکراسۍپهترویجاو
دمدينټولنودفعالیتترټولواسايساړخدخلکواوحکومتترمينځدمنځګړيتوبرولدی.دمهمنقشلوبوي.

.لغامنپهوالیتکېزیاتېمدينټولنېشتونلري،چېډیرییېدځوانانوترنامهالندېبېالبېلېټولنېدي
پهلغامنوالیتکېدشتهمدينټولنودنومونواودهغوپههکلهدلومړنیومعلوماتودترالسهکولولپارهمودلغامن
والیتدوالیتدفرت،داطالعاتاوکلتورریاست،دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواومعلولینوریاست،دعامېروغتیا

ریاست،داقتصادریاست،دعامېروغتیاریاست،دمدينټولنودهمغږۍریاست،درسېمیاشتېریاست،دعدليې
،خورسهلهدېپهیادوالیتکېدټولواوشتهمعلوماتترېراټولشويدياتحادیهاودځوانانوچاروامریتپوښتلی

ښایيددېالملداوي،چېیاخوبهځينېمدينټولنېاوسمهالښېفعالېنهشولشتهمدينټولنونومونهترالسه
نهاويساویاهمداده،چېډیریمدينټولنېثبتاوراجسرتنهدي.

پهالندېلېستدهغومدينټولنودی،چېپهلغامنوالیتکېشتونلري.

د مدنې ټولنې  # د مدنې ټولنې نوم # د مدنې ټولنې نوم #
 نوم

دافغانستاندځوانانوميلاو ۱
دهودخيلودځوانانو۳۷دځوانانوميليووايلټولنه۱۹ټولنيزارګان

ټولنه
دشيميادځوانانوټولنه۳۸دسواتيودځوانانوټولنه۲۰دسمونکلتوريټولنه ۲

شيخانودځوانانودقلعه۳۹دپشهييدځوانانوټولنه۲۱دبرمحمدخېلودځوانانوټولنه ۳
ټولنه

دکوزمحمدخيلودځوانانو ۴
دمهرتالمبابااديبټولنه۴۰دګونهپالدځوانانوټولنه۲۲ټولنه

دلغامندمزدورانوټولنه۴۱ددهزيارتدځوانانوټولنه۲۳ددانشاباددځوانانوټولنه ۵

ددرغړدځوانانوټولنه۴۲بهريدلغامناديب۲۴دلنډهخيلودځوانانوټولنه ۶

دعمرزييدځوانانوټولنه۴۳دفلميلوبغاړوټولنه۲۵دشريګړدځوانانوټولنه ۷

داتفاقدځوانانوټولنه۴۴دمحمدنوربابااديبټولنه۲۶دشيخرتايدځوانانوټولنه ۸

دشهيدمحمدرحيم۴۵ژورناليستانوخپلواکهټولنهد۲۷دکټلدځوانانوټولنه ۹
رحيمدځوانانوټولنه

دکرنجدځوانانوټولنه۴۶دماسموتدځوانانوټولنه۲۸دنرصتقالدځوانانوټولنه ۱۰

دوزيراباددځوانانوټولنه۴۷دسايګلدځوانانوټولنه۲۹دلغامندځوانانوټولنه ۱۱

ددولتشاهدولسوالۍد۴۸دالينګارفرهنګييون۳۰ځوانانوټولنهدعليشتګد ۱۲
ځوانانوټولنه
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دمياصاحبديرېد۴۹داستادګجرخاندځوانانوټولنه۳۱شوخاندځوانانوټولنه ۱۳
ځوانانوټولنه

ځوانانوټولنهدنوريد۵۰دبوتياندځوانانوټولنه۳۲دشهرنورشقيدځوانانوټولنه ۱۴

دناالويدځوانانوټولنه۵۱دشاګزربابادځوانانوټولنه۳۳دپټاناديبټولنه ۱۵

جميعتاصالح۵۲دداراملعلمنيدځوانانوټولنه۳۴دعليشنګدځوانانوټولنه ۱۶

دځوانورضاکارانوټولنه۳۵دفرشغاندځوانانوټولنه ۱۷

محصلينودځوانانودلغامند ۱۸
دمشهخيلودځوانانودسولېټولنه۳۶ټولنه

دلغامندځوانانومنتخبفدراسیونېچيپهلغامنکېشتهمدنیټولنیدهمغږۍدمیکانیزمپهتوګهیوفدراسیونلر
.ياودنظرتبادلهکوي،پهمیاشتکېیوځلرسهغونډهکويپهنامهیادیږ

دلغامندوالیتيمهدورهتررسهکوي.ریهمدهېواددنورووالیتونوپهڅېر،والیتيشوراخپلهدپهلغامنواليتکې
تنهیېنارینهدي.۷تنهيېښځينهاو۲تنهدي،چې۹شوراټولغړي

یددېلپارهچېوالیتيشوراخپلوکارونوتهپهمناسبوخترسهورسیدایيشاودخلکوغوښتنوتهځوابوویال
کمیټېایجادشوېدي،چېدبرشحقوقودفاعاوښځوچاروکمیټه،د۸يش،دکارونودښهتنظیملپارهدشورادننه

سيمهييزوشوراګانوداړيکوکمېټه،دنشهييتوکورسهدمبارزېکميټه،دهمغږۍاوداړيکودټينګښتکمېټه،د
شخړواواختالفاتودحلاوددولتيامالکودغصبدمخنيويکمېټه،واليتپرمايلرسچېنودڅارنېکمېټه،دقومي

دسيمهييزېپراختياکمېټهاودټولنيزوخدمتونوکمېټوڅخهعبارتدي.
دوالیتیشورادمعلوماتوپهاساس،یادهشوراپهمیاشتکېیوځللهټولوټولنیزونهادونولکهدعلاموشورا،دځوانانو

دې،چيکوېنورومدنیټولنولهاستازورسهغونډېنالستانوپراختیاییاوانکشافیشوراګانیاوداسټولنی،دژور
يکوي.شورااومدنیټولنوترمنځدښیهمغږۍښکارندويوالیت

 پهلغامنوالیتکيهیڅکومهسیايسمنایندګيوجودنلري.:سیايس منایندګۍ

پهلغامنوالیتکيد:شتوالی  او منایندګیو د دفرتونو هیوادونو پرمختیایي ملګرو د سازمان او د ملګروملتونو د
 کومهمنایندګياومشخصدفرتوجودنلري.ملګروملتونودسازماناودپرمختیایيملګروهیوادونو

دکوچیانوحالت:
ولسوالۍکېګمبیرياودعلیشنګولسوالۍييدزدهکړېپهبرخهکې:دلغامنوالیتپهمرکزکېوچشمکټ،دقرغه

د(انجونېپکېپهزدهکړوبوختدي.او۲۸۱(هلکاناو)۴۷۲کېخانبابادرېلومړينښوونځيمنظورديچې)
هلکان۲۵(هلکان،دقرغهییولسوالۍګمبیريکيلکې)۵۰سواداموزۍپهبرخهکېپهمرکزوکېلابادکيلکې)

(هلکاناودبادپښولسوالۍپهاندروړپهکيلکې۵۰انجونې(،دعلیشنګولسوالۍدشیخانوپهکيلکې)۲۵او
 دسواداموزۍزدهکړېکوي.(زدهکوونکي۲۰۰(هلکانپهڅلورومحلوکېجمله)۵۰)

دروغتیاپهبرخهکې:دصحتعامېاوروغتیامحرتموزارتپهچوکاټکېانساينسیارکلینکددېوالیتدکوچیانو
 لپارهمنظوروو.
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دMADERAاودمالدارۍپهبرخهکېدکوچیانوچارودسمونامریتپههمکارۍرسهدمدیرا) (مؤسسېلخوا
شويدي.(مالدارۍتهواکسینتطبیق۲۳۶۰۰دکوچیانو)لغامنوالیت

کالکېدقانونپهچوکاټکېپهدمختلفومحلوکوچیانوددېامریتپه۱۳۹۶-۱۳۹۷دتذکروپهبرخهکې:د
دي.ېهمکارۍدتابعتتذکرېترالسهکړ

منروترالسهکولواوهمدارنګهدميلاردودعرایضوپهبرخهکې:دکوچیانودراستنېدونکومهاجرکوچیانودرهایيش
اوتصدیقپههکلهمربوطهمرجعتهاطمنانورکړلشویدی.تائیددجلُباوجذبپهموخهدمربوطهرسخیلد

دحوادثوپهبرخهکې:دزیامننشووکوچیانوکورنیورسهددېامریتپههلوځلودحوادثومحرتمریاستاوهمدارنګه
ـتېشويدي.خوراکيتوکومرسمؤسسېلخوادخوراکياوغېري(IMCد)
(شخړېاوالنجېد۸دشخړوپهبرخهکې:پهدېروانکالکېدکوچیانوخپلمنځياوځاييخلکوترمنځ)

کوچیانوچارودسمونامریتاومحيلشوراپهګډېهمکارۍپهمختلفوبرخوکېحلکړيدي.چېپهلنډډولترې
یږي:یادونهک



دمرکزمربوطمهرتالمباباپهدشتهکېدترهخیلکوچيقوماوابراهیمخیلکوچيقومترمنځدڅړځایونو •
پهرسالنجهاوشخړه.

دمرکزمربوطچهاردهيسیمهکېدځاييخلکواوابراهیمخیلکوچيقومترمنځداوبوپهرسالنجهاو •
شخړه.

کېدترهکوچيقومخپلمنځيدقتلپهرسالنجهاوشخړه.دمرکزمربوطتبۍکونج •
ولسوالۍمربوطرسخکانوپهسیمهکېدنارصکوچيقوماوجبارخیلکوچيقومترمنځدځمکېیودقرغ •

پهرسالنجهاوشخړه.
ړه.دعلیشنګپهولسوالۍکـېداوریاخیلکوچيقوماوترهخیلکوچيقومداوبوپهرسالنجهاوشخ •
ولسوالۍمربوطدکمبیريپهډاګکېدجانخیلکوچيقوماوپایندهخیلکوچيقومدځمکېیودقرغ •

 پهرسالنجهاوشخړه.
ولسوالۍدکاکڅپهیودلغامنوالیتدکوچیانوچارودسمونامریتاودمحيلشوراپههمکارۍدقرغ •

همړهاویوهنفرهزخميشوېوهدیادېپېښېالنجهساحهکېدترافیکيپېښېپهاساسچېپکېیونفر
 حلاوفصلشوه.

دلغامنوالیتدبادپښولسوالۍدګړوچمربوطهکيلدمیاخیلکوچيقومدقتلموضوعدیادامریتاو •
دمحيلشوراپههمکارۍحلاوفصلشوېده.

.اودمشکالتوپهبرخهکېديرسخیالنلر(مکتويبقومي۲۵۰(رسمياو)۵۰دلغامنوالیتپهسطحهکوچیان)
دکوچیانوچارودسمونامریت .فعالیتکويدلغامنوالیتپهسطحهیوهمحيلشورا دېامریترسهپورههمکاردي.

لخوادستونزواومشکالتوپهموخهپالنجوړشویدی.چېدزدهکړې،روغتیا،مالدارۍ،دصحياوبوڅاهګانو،د
سوادزدهکړو،حرفويزدهکړواوهمدارنګهدکوچیانودستونزواومشکالتولپارهدحلپهموخهدمحرتمومقاماتواو

اړوندهاداروتهرسام پیشنهاداتشويدي.
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درسنیوفعالیت:
رسسیډېرددیموکراسۍسالمتیالپارهمعلوماتوتهالاوځينېپوهانوایي،چېرسنۍددیموکراسۍڅلورماصلدی

اړیندی.رسنۍدنړۍپهکوچنيکولوکېسرتالسلريدبېالبېلووسیلولهالرېکههغهتصویريرسنۍديکه
رسبريهپردې،رسنۍ غږیزدياوکهچاپيدياویاهمانټرنیټدیخلککوالیيشدډیروخلکورسهونښلوليش.

لنېدهندارېحیثیتلري،چېدټولنېپههکلههرڅهپهکېموږدنړۍدپېښوپههکلهخربوي،رسنۍدیوېټو
منعکسکېږي.

کهمعلوماتوتهالرسسیموجودوي،خلکبهمسؤالنهاوپرمعلوماتووالړغوراویوکړينهداچېپهغفلتاوبېخربۍ
یقینيکوي،چېایاټاکلکېعملوکړي،بلهداچې،معلوماتدکارونودکنرتولاونګرانۍدندهتررسهکوياودا

اوکنهاوهمایادهغهچاغوښتنېپهپامکېنیيساوکنهچېيشویاستازیخپلېوعدېاومسؤلیتونهتررسهکو
دوییېټاکيل.

البته،درسنیودندهیواځېلهپېښوڅخهدخلکودخربولوپورېمحدودهنهده،اصآلرسنۍپهذهنیتونوباندېاغېز
نړۍکېدبېالبېلوموضوعاتوپههکله،چېموږڅرنګهفکرکوواوپهکومډولیېدرککووډېرکلهدېتهدلري،په

رسنیولهخواشکلورکولکېږي.
پهلغامنوالیتکېددولتيرسنیورسبیرهیوشمېرسیمهییزېخپلواکېچاپي،غږیزېاوتصویريرسنۍهمفعالیت

اوځوانانجرېدېڅخه،نورالم،ولتيرسنۍلهميلراديو،ميلتلويزيون،لغامناونيزهکوي.پهلغامنواليتکېد
عبارتدي.

هغهخپلواکېسیمهییزېرسنۍ،چېپهلغامنکېفعالیتکويپهالندېډولدي:

 چلونکې شخص یا اداره د رسنۍ ډول د رسنۍ نوم شمیره

واليتيبورډراډيوکاوونغږ ۱

ميلاردوراډيوپامري ۲

معآرفمجلهروښان ۳

حمیداللهخیربرادیوخیربنوښت ۴

کاوشننګیالرادیورغون ۵

ځوآنآنومديريتجريدهځوانان ۶

دآنشخپرندويهټولنهمجلهکاوون ۷

حبيباللهتقویمجلهځاله ۸

ثناګلترهخيلمجلهاورښت ۹

ځوانانقاليبجريدهزرکمر ۱۰
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عمراناللهخنجرمجلهلښته ۱۱

محمداغامبارزمجلهميلځوانان ۱۲

مريويسخواخوږیمجلهلش ۱۳

محمدنادرمخورمجلهعلينګار ۱۴

بهارغازيجريدهمهرتالم ۱۵
فیضاناللهپټانمجلهسنګر ۱۶


لغامنیېهمترپوښښالندېپرتهلهدېځینېغږیزاوتصویريرسنۍهمشته،چېلهلغامنهبهرخپرونېکوي،خو

تلویزیون،يبيبيسرا کېږي،چېدغهرسنۍدداریانا ازادۍډراوستیاوفریکوينيسیېپهلغامنکېپیدا یو،
يوڅخهعبارتدي.ډویزیوناودننګرهارميلراټیوتډدافغانستانميلراانعکاسراډیو،یو،ډرا

اونهداسیيپرتهدهمغږۍکومځانګړیمیکانیزمشتوننهلرېلهدخويرسهلرېپهلغامنکېرسنۍمهالنۍغونډ
 .ادرسواويسيدټولورسنیولپارهیوهمرکزچېکومنهادشته

مذهبیاودینيچارې:
داچېمذهبدخلکودحقوقوجوړولوترټولوبنسټيزقوتګڼلکيږي،لهنيکهمرغهافغاينټولنهيوهاسالميټولنهده

دي،دېتهډېرهاړتيادهچېمذهبياواسالميشعايروتررساويلپارههغامنواليتډيریاوسيدونکيحنفيمذهباودل
مناسبامکاناتموجودوي.

دحجاوچیاکثیتيياسايستعمیراتنلري.برعالوهجوماتونهموجوددي۲۱۰۸ټولټاللغامنواليتکېپه
تنهعلامموجوددي،چېدلغامناوسيدونکوتهپهدينيمدرسواو۵۰۰۰يتکېلغامنوالپهاوقافرياستپروينا،

جوماتونوکېداسالميپوهاويتررسهکولوکېبوختدي،خودښځولپارهپهجمعدملانځهاداکولواسانتيانشته.
شتهچیدلغامنمذهبيکتابتونیوپهلغامنواليتکېکومهتکایاخانهاوحسينهوجودنلري.همدارنګهپهلغامنکې

والیتپهحجاواوقافوریاستکېواقعدی.
وتهدفعالیتجوازورکړلدينيمدرسلهلسبابهديادرياستدارقاموپربنسټ،دحجاواوقافرياسترسهتردېمها

دېچپهتعدادمدارساودارالحفاظوندلغامندحجاواوقافوریاسترسهثبتاوراجسرتدي.۷۸شويبرعالوهد
.يسلنهییمجهزفزیکېساختامنلر۵مدارسوڅخهيدغهشمیردین

دارنګهدښځوپهلغامنواليتکېدمدينټولنولهخواعامهوګړوتهددينپوهنېپهبرخهکېعامهپوهاویکيږيهم
پروړاندېدتاوتريخوايلاودنشهييتوکودزيانونوپهاړهغونډېدايريږياوخلکوتهمالوماتورکولکيږي.

والیتکېدحاجیانولپارهدحجپهورځوکېدراجمعېپهدېدیادوالیتدحجاواوقافوریاستدمعلوماتولهمخ
ځاینشته.البتهدیادریاستلخوادحجپهورځوکېددینیاستادانوپهواسطهکېدلواوتمکېدلولپارهکوممناسب
.يروزنیزپرواګرامپهالراچولکېږياونظرحاجیانوتهدحجدمناسکوعميل
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والیتکېتلددینیموعظوپهترتیبولورسهدعلامولخواخلکوتهدنوروېپهدېچيدحجاواوقافوریاستوای
یفسادپههکلهکومځانګړيتوګهداخالقېخوپهځانګړيکېږېفسادپههکلههمویناويعاتوترڅنګداخالقموضو

پروګرامپهالرنهدیاچولشوی.
تررسهېاوکوچنیانوتهپکېدینیښونيدېپهمساجدوکېفعالېحلقدريس۱۵۰۰پهلغامنکېدانجونواوهلکانو

اویاپهسلوکېکوچنیانو٪۸۰څخهکمعمرلرونکويپهلغامنکېدښونځېچيیعلاموشوراوا،اخودلغامنديکېږ
ي.تهپهمساجدوکېدعلامولخوامذهبیښونهکېږ

النديجدولدلغامنوالیتدحجاواوقافوریاسترسهدثبتمدارسواودارالحفاظونوتفصیلښایی:

 کتني
مدريس د  موقعیت زده کونکي

 شامره نوم
ښځینه نارینه والیت ولسوايل کلی

۰ حلقه بادپښ لغامن ۳۸ نوزهقلعه مدرسهذاکریه ۱

مدرسهسفیه قلعهشهزاده // // ۲۹ ۰ // ۲

مدرسهفیض قلعهبانډه // // ۲۰ ۰ //
القران ۳

مدرسهحنفیه جامعرود // // ۳۰ ۰ // ۴

مدرسهتعلیم جامعبرهقلعه // // ۴۰ ۰ //
القران ۵

 دارالحفاظ قلعهشیخان مرکز // ۴۷ مدرسهتحفیظ
القران ۶

مدرسهدارالعلم دهملخ // // ۲۱۸  //
احناف ۷

۷۵ حلقه حلقهقلعهمیا قلعهمیا // // ۸۰ ۸

 دارالحفاظ مدرسهجامعه مریم // // ۱۲۰
نعامنیه ۹

مدرسهراحیمه میابانډه // // ۹۰  // ۱۰

۴۰ حلقه مدرسهنورالم موسیخیل // // ۱۹۳ ۱۱

 دارالحفاظ مدرسهاحمدبن هرمل // // ۳۱
سهیل ۱۲

 حلقه مدرسهتعلیم ګمین // // ۳۳
القران ۱۳

مدرسه شهرنو // // ۳۴ ۴۰ //
ابوبکرصدیق ۱۴

حلقهقلعهفتح قلعهفتحالله // // ۳۰  //
الله ۱۵

 مدرسه مدرسهمهرتالم شکرآباد // // ۱۵۴ ۱۶
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مدرسهفیض سلطانغازیبابا // // ۷۵  //
القران ۱۷

حلقهډیوه ډیوه // // ۴۳  // ۱۸

مدرسهملکتاج خالهخیل // // ۴۶ ۲۰ //
ګل ۱۹

جامعهصدیقه مسکینآباد // // ۷۰ ۶۰ // ۲۰

مدرسهدارالعلوم مرکز // // ۸۰  //
اسالمیه ۲۱

۸۶ دارالحفاظ مدرسهفیض شیړګړ // // ۹۴
القران ۲۲

مدرسهفیض هرمل // // ۱۲۰  //
القران ۲۳

 حلقه مدرسهتحسین قلعهغالمخان // // ۳۷
القران ۲۴

حلقهکمپ باباصاحب // // ۶۵ ۲۳ //
باباصاحب ۲۵

۳۲ مدرسه مدرسهابوحنیفه نوآباد // // ۸۵ ۲۶

 دارالحفاظ مدرسهشمس قلعهشیخان // // ۷۷
العلوم ۲۷

 مدرسه مدرسهتعلیم ټيګړی // // ۳۸
القران ۲۸

 دارالحفاظ مدرسهخدیِجه دهبغلک // // ۱۰۰
الکربا ۲۹

 مدرسه مدرسهدارالعلوم شمنګل // // ۸۶
شمنګل ۳۰

 دارالحفاظ  قلعهرساج // // ۵۲
مدرسه

دارالحفاظ
مرکزی

۳۱

مدرسهامام شهرمهرتالم // // ۲۰۰  //
البخاری ۳۲

 مدرسه مدرسهابوزر قلعهدامان // // ۱۰۰
غفاری ۳۳

مدرسهجامعه علیخیل // // ۸۷  //
فرقانیه ۳۴

سنګر الینګار // ۶۵  // مدرسهامام
ابوحنیفه ۳۵

مدرسهدینی خواجهخیل // // ۹۰  //
نورسید ۳۶

عبداللهمدرسه ادهار // // ۱۱۹  //
ابنعباس ۳۷

مدرسهدینی خواجهخیل // //  ۵۴ //
نورسیداناث ۳۸

مدرسهقلعه اعظمقلعه // // ۷۰  //
اعظم ۳۹
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۴۱ حلقه پیتک دولتشاه // ۴۴ حلقهپيتک ۴۰

حلقهدرسی دولتشاه // // ۶۰ ۲۰ //
دولتشاه ۴۱

حلقهدرسی زرکمرکوچیان // // ۳۲  //
زرکمر ۴۲

حلقهدرسی بومبی // // ۲۰ ۱۶ //
بومبی ۴۳

حلقهډړهباغ ډړهباغ // // ۳۴ ۱۷ // ۴۴

حلقهبنکړی بنکړری // // ۴۶ ۲۲ // ۴۵

حلقهمسجدنوړه نوړه // // ۶۷ ۲۵ // ۴۶

حلقهتعلیم حاجیقلعه // // ۴۸ ۱۸ //
دینی ۴۷

حلقهدريس پيتکعلياء // // ۶۲ ۲۰ //
پیتکعلیاء ۴۸

حلقهدرسینیل نيلخان // // ۵۰  //
خان ۴۹

۸۵ مدرسه غازیآباد عليشنګ // ۱۶۷ مدرسهغازیآباد ۵۰

مدرسه هړوړه // // ۵۷ ۱۴ //
ابوزرغفاری ۵۱

مدرسهکاسيګر کاسيکړ // // ۲۰  // ۵۲

مدرسهبارکزی بارکزی // // ۷۹ ۱۴ // ۵۳

مدرسهتعلیم کوټالی // // ۴۰  //
السالم ۵۴

مدرسهعمرفاروق هړوړهسفلی // // ۷۴  // ۵۵

مدرسهجامعه ماسموت // // ۹۲  //
اقصی ۵۶

مدرسهشيخانوته شيخانوته // // ۸۱  // ۵۷

مدرسهجامعه نجیل // // ۳۸ ۲۲ //
نجیل ۵۸

مدرسهتعلیم شکرمان // // ۵۷  //
القران ۵۹

مدرسهتعلیم رسدارن // // ۳۸ ۶ //
القران ۶۰

مدرسهاسالم اسالمآباد // // ۷۰  //
آباد ۶۱

خروټی قرغهئی // ۲۳  // مدرسهابوحنیفه ۶۲
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مدرسهحرضت قلعهقاضی // // ۱۹ ۱۰ //
جعفر ۶۳

مدرسهحرضت فیروزآباد // // ۲۹  //
عمر ۶۴

۹۰ دارالحفاظ مدرسهحرضت عزیزخانکڅ // // 
عایشه ۶۵

 حلقه زيړاينحلقه زیړانی // // ۱۲۳ ۶۶

۴۶ مدرسه مدرسهدینی ډوپي // // ۴۶
ومذهبی ۶۷

حلهغونډی غوڼډی // // ۵۲  // ۶۸

مدرسهامام محمدعلیکڅ // // ۴۰ ۳۸ //
ابوحنیفه ۶۹

۵۲ دارالحفاظ مدرسهترهخیل ترهخیل // // ۱۳۱ ۷۰

۵۱ حلقه حلقهدهمزنګ دهمزنګ // // ۲۱ ۷۱

دهمحفوظ مرکز // ۷۰  // حلقهدهمحفوظ ۷۲

 مدرسه مدرسهدانش دانشاباد // // ۷۵
اباد ۷۳

 حلقه ملړی دولتشاه // ۷۵ حلقهملړی ۷۴

۶۰ دارالحفاظ چلمټی مرکز //  مدرسهچلمټی ۷۵

 دارالحفاظ فريوزاباد قرغهيئ  ۸۰ مدرسهدينی
داراالرقم ۷۶

 مدرسه دړ مرکز  ۷۵ دارالعلوملغامن ۷۷

 دارالحفاظ پشهيئ مرکز   مدرسهخالدبن
وليد ۷۸

  :ورزشاوبدينروزنه
لغامنوالیتنهیواځېدپوهېاوقلمپهډګرکېمخکښوالیتدی،بلکېدلوبوپهډګرکېهملوړاومخکښنوم

مناوسولېپیغامونهلري،دلوبوپهبېالبیلوفدراسیونونوکېدهېوادپهکچهاتالنلريچېدنړۍهرګوټتهدا
رسوي.اوسمهاللغامنوالیتکېدکریکټدیولویلوبغايلدجوړیدوچارېهمروانېدياووالیتيادارهپالنلري

ېدلغامنپهوالیتکېالند چېپهمرکزاوولسوالیوکېدټولوفدراسیونونولپارهمناسبدلوبوډګرونهجوړکړي.
 :یپهالندیجدولکيذکرشویېتفصیلېورزيشکلپونهاودورزشکارانوفداراسیونونهموجودديچ

په منځني ډول د ورزشکارانو  د فعاله کلبونو شمېر د فدراسیون نوم شمېره
 ټولټال شمېر

۲۰۸۲۰فوټبال ۱
۱۲۵۱۴۵۰والیبال ۲
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۳۶۵باسکټبال ۳
سیمهییزغیږ/کشتيیابل ۴

۵۳۵۰کورش
۳۲۲۰کونکفو ۵
W.T.F۸۱۰۵۰تکواندو ۶
۴۲۰۰کاراته ۷
۳۱۲۰ووشو ۸
۴۱۲۰۰اندامروزنه ۹

۶۸۵۰بوکس ۱۰
۴۸۵شطرنج ۱۱
۳۲۰۰موتای ۱۲
۴۶۸۰کېکبوکسنگ ۱۳
۳۱۸۰جمناسټیک ۱۴
۴۲۲۰معلولین ۱۵
۴۴۰ځغاسته ۱۶
۳۲۵بایسکلچلول ۱۷

۲۱۹۳۰۶۶کرکټ ۱۸

۲۱۲۰سنوکراوبلیارد ۱۹
۴۳۰بډمنتون ۲۰



 :ټولنیز خوندیتوب
رسهدېاندازتېچاپیریالتهالسرسی:هو،داچېپهټولهکېلغامنیوزرغونوالیتاوپهزیاروغاوساملاوسیدود

ککړتیادتولیدکچهپکېخوراکمهدهاويت،هوااوصوېاوداوبو،خاوریدیاوځمکېالندیاوبودرلودونکيسطح
اوېپهتوګهدهیوادپهکچهدژوندچاپیریالپهساتنېخپلواکېادارېادارهدیوېهمدارنګهدژوندچاپیریالساتن

ېهنوپههمددقانوندحکمونودتطبیقمسؤولهدېداړوندوچارودانسجام،نظارتاودچاپیریالساتنېاحیاءپور
ریاستدلغامنوالیتټولواوسیدونکوتهدیوروغمند،پاکاوتلپاتیېبنسټدلغامنوالیتدژوندچاپیریالساتن

يېاوترکارالندیيتررسهکړنېالندیپالنونهاوکړۍچاپیریالدرامنځتهکېدوپهموخهداړوندواداراتورسهپههمغږ
:يلر
ګډپالن:دیادپالنپربنسټ)دټولواصنافو،فابریکو،ښارګوټو،کارخونو،دتیلواوۍدهمغږېناوپلټنېـدڅار۱

(.ېدهګازودپمپاسټیشنونواوداسینوروفعالیتونوڅخهڅارنهاوپلټنهتررسهشو
ځیو،پوهنتون،مدرسو،دغونډوګډپالن:دیادپالنپربنسټدلغامنوالیتپهکچهلهښوونيـدعامهپوهاو۲

ېلدچېېشوېجوړېغونډيانستیتونو،دولتیاداروکارکوونکو،سیمهایزشوراګانواوداسینورورسهدعامهپوهاو
یادریاسترسهپهېچيدرضاکارنوپهتوګهدمرکزاوولسوالیوپهکچهجذبشوې(تنهدچاپیریالساتن۱۵۰۰)ېالر

اوهمدارنګهدخپلوسیموچاپیریايلياوپیغامونهخلکوتهرسوېموخېدچاپیریالساتنيکورضاکارانهډولمرسته
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 وزارتاقتصاد

اودوالیتپهکچهتريلهریاسترسهدحلالریدپیداکولوپهموخهرشیکوساتنېاومشکالتدچاپیریالېستونز
.ېديشوې(پوریدچاپیریالساتنیدرضاکارانوشوراګانیجوړ۵۰)
دنرشاتودګډپالنپهاساسخلکوتهدلغامنلهټولودولتيغږیزو،انځوریزواوچاپيرسنیولهالرېعامهپوهاويـ۳

،ترڅوپهخلکوکېدچاپیریالساتنېېورکولشویاودچاپیریالساتنېاړوندګټوريخپرونېپهالرهاچولشو
.يشفرهنګدوداویوښکلیپاکاوهوساچاپیریالرامنځته

دقانوناومقررودتطبیقپهموخهلهروغیتائیمرکزونو)دولتیاوغیردولتیروغتونونهاوکلنیکونهېـدچاپیریالساتن۴
.ېدهدرملتونونه،روغتیائیکتنځایونه(څخهڅارنهتررسهشواوحیواين،انساين

.ېدهدقانوناوپینځهنافذهمقررودتطبیقڅخهڅارنهشوېبنسټونوکېدچاپیریالساتنياوغیردولتيـپهدولت۵
پهموخهيـدشنواوتفریحیسیمودرامنځتهکېدواوپراختیا،داکسیجناوتازههواتولیداودککړتیاڅخهدمخنیو۶

اړوندداړوندهېاوپدېموخهڅارنهتررسهشوپهيدځنګلونودپریکولواودکرنیزوځمکودتخریبڅخهدمخنیو
اوهمدارنګهدنهالګیودايښودلوکمپاینونهاوداوطلبيشواومنظمپالنونهترتیباوپيلېطرحۍاداراتورسهپههمغږ

.يحرشونهدمنظموطرحواوپالنونوپربنسټپهالرهاچولشو
چجواوجالونوپواسطهدکبانواوالوتونکوشارتاوطوفاينيامل،برقموادوداستعيـدلغامنوالیتپهکچهدزهر۷

اودېسیموڅخهپهدوامدارهتوګهڅارنهاوپلټنهتررسهشويپهموخهدښکاريدغیرقانواوناوړهښکارڅخهدمخنیو
.دییشویترډیرهبریدهدیادعملدتررسهکېدوڅخهمخنیوېدپروګرامونولهالريعامهپوهاو

دمعیارونومطابقېاودچاپیریالساتنيديپهیوډولتاثیرلرونکېـهغهفعالیتونوتهچهدژوندپرچاپیریالباند۸
(بابه۴(بابهرستورانتونواو)۴(بابهنانوایانو،)۱۶څخه)ېجملېلدېچيشولجوازونهورکړيمختهوړېچارېخپل

.يديجوازونهورکړلشوېدتیلواوګازوپمپاسټیشنونوتهدچاپیریالساتن
(۱۶۰(بابهحاممونه،)۶۰،)ۍ(بابهکلچهپز۴(بابهرستورانتونه،)۵۰(بابهنانوایان،)۷۰ـدلغامنوالیتپهکچه)۹

(بابهقنادیشتونلری،چه۶(بابهموټرشوئیګانی،)۱۰(بابهدکاللیلوښودجوړولوبټیګانی،)۱۲،)ۍبابهقصاب
(بابهحاممونهدسونتوکېئیلهلرګیوڅخهګازی۲(بابهرستورانتونه،)۱۲،)ې(بابهنانوایان۴۵لدیجملیڅخه)
.ياوداپروسهالهمدواملريسیستمتهبدلشو

یزوخدمتونوتهالسرسی:ټولن
لکهيشتوننلرديقانعکوونکينديپههغهاندازهچیپکارېټولنیزخدماتشتونلریخوولپهلغامنوالیتکې

دوړکتونوپهکافیاندازهشتونهمدارنګهپهلغامنوالیتکېدبیرسپرستهماشومانو،یتیموماشومانودپارهروزنتون
هغههميتررسهکېږېنهشتههغهکومخدماتچديځایهشووتهپکاربېبایدداخيلېهغهخدماتچيشتوننلر

هجدولتپهبودیهمداشاندي.پهټپهودریږبهخدماتالسواخيلېکهموسساتترتررسهکیږيدموسساتوپرمټ
 ي.کېتراوسهدغریبوکورنیودپارهدکوپوناونورټولنیزوخدماتوشتونوجودنلر

ېچینوهمداعلتديديپهتعلیمترهرڅهزیاتمتکیېيوګړېچیوالیتدېلغامنوالیتیوداسندنه:کارمو 
يدولتچېدیلغامنوالیتیوخوراکوچنیوالیتخويهدپوهنتونوڅخهفارغیږکچپهزیاتهيدلغامناوسیدونک

 ي.تشکېلکماوموسساتپکېپهکمهپیامنهشتونلر
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مهاجرینچشویوکسانولپاره درسپناه اوکورشتوالی: ځایهدبیرته راستنیدونکو اودکورنیو بی  يدخارجېهغه
یېمرشيېچۍهیوادونوڅخهراستانیږيدلغامنوالیتمهاجرینوریاستورتهداسنادوپهکتنهاودکمیټیپهتایید

هدفلپارهدوهښارګوټيدلغامنېالیتمرستیالوايلکويیوهمنرهځمکهپهاختیارکېورکولکېږي.دددلغامنو
عبارتديلهعزیزخانکڅدمهاجرینوشارګوټیېوالیتمقاماودراستنیدونکوچاروریاستلخوامشخصشويچ

لري.منروظرفیت۶۵۰۰دچېدباباصاحبښارګوټيدیيېاودوهميمنروظرفیتلر۴۵۰۰دېچ
(کالکېتررسهشوېذکرشويچې۲۰۱۷-۲۰۱۶دافغانستاندژونددحالتڅرنګوايلدرسويپهاساسچېپه)

پهلغامنوالیتکېمهاجرینوتهدیوڅخهترپنځهفیصدوپوريخداماتوړانديشوي.
 افغانستانداحصایېمرکزياداره(،د۲۰۱۷-۲۰۱۶)دافغانستاندژونددحالتڅرنګوايلدرسوي

 طبیعی پیښوته رسیدنه:
ېریاستترچرتالندېاودهمديریاستشتونلرلپارهدمبارزېدچمتوايلدحوادثوکېپهلغامنوالیتېڅرنګهچ

مترضرلومړی.اولهبلهاړخهچونهريندخوکايفرسهکیږيمترضرینوېیوهاندازهمرستېداضطرارکمیڼهجوړهشو
مترصرینبایدېمعنیچېهغهپديمغلقکېږیېدمرستودویشپروسیجرلېخوودینیکاقدامېچيشيرسو

ېچيباعثګرځېپروسیجردديدامغلقادارېچووېشليشدتاییدوروستهورتهېدکمیټیڅخهتاییداودکمیټ
پیښودمترضرالسېاودداسيستونزورسهمخکېږکاررسهمترضردرواينپهدېېچيپروختنهتررسهکېږېمرست

 .نیویبایدپههمغهوختکېويش
برخهکېپهدولتیبودیجهدزیانمنونکوډلودخوندیتوبپهدکارټولنیزوچاروریاستخوندیتوب: ډلو زیان منونکو د

دکارټولنیزو.بایدذکريشچېوابوواییځهمترضروکورنیوتهخپلوختاوزمانرسپهېچيبودیجهنلرېکېځانګړ
دخوراکنړیوالسازمانموسسهیاکومهبلهېکلهچوي.ثبتدايسکورنۍاوډلېپهمنظمشکلرسهچاروریاست

 ي.کېږنوبیاهمدامستحقیکورنیورتهمعريفيخیریهموسسهدمرستودویشغږوکړ

 : ونهموسسو فعالیت يد نا دولت
دوهمکالیېسږکالېدسکتوررسهمرستهکويچۍرصفیوهموسسهدکارډیفپهنومدمرغدارکېپهلغامنوالیت

فارمونهدلغامنپهمرکزاوولسوالیوکېېترپنځوسزرهچرګانودروزنېدیاودپنځهزرهقطعیچرګانوڅخهنیول
جوړوي.

ددویفعالیتونهپهکرنه،صحت،معارفېچيیتکېفعالیتلرغیردولتیموسساتدلغامنپهوال۲۵پهمجموعکې
موسساتدلغامنوالیتپهامنولسوالیوکېفعالیت۷جميلڅخهددې.چېياړونددې،ټولنیزخوندیتوبسکتورپور

.يکو
موسسات۷سکتورکېموسسات،دپوهنیپه۳موسسات،دصحتپهسکتورکې۶دلغامنوالیتدکرينپهسکتورکې
۲۵ټولېچيموسساتاودحکومتداریپهسکتورکېیوهموسسهفعالیتلر۸،ټولنیزخوندیتوبپهسکتورکې

.يموسساتکېږ
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اداريدترویجپهبرخهکې،عامیروغتیاپهسکتورکېدصحیخدماتووړاندیېمرستهکونککېپهسکتورنېدکر
پهبرخهېورکېدبرشدوستانهخدماتورسول،دپوهنیپهسکتورکېدسوادزدهکړکول،دټولنیزخوندیتوبپهسکت

.يمساعدتپهبرخهکېپهفعالیتبوختديپهبرخهکېدحقوقۍکېاودحکومتدار
اودځینوپروژوېپهبیالبیلوسکتورونوتکمیلشوېملیونهافغانیوپهارزښتپروژ۹۴،۳دپنځهاخروکلونوپهمودهکېد

.يکارونهاوسهمرواند
معارفپهد،ېپروژ۱۵زراعتپهسکتورکېېدچېتکمیلشوپروژېپهتعداد۲۲۵پهوروستیوپنځهکلونوکېد

ېپروژ۸حکومتداریپهسکتورکېېدپروژ۱۱صحتپهسکتورکېد۱۳۸مصونیتپهسکتورکېد۴۰سکتورکې
.يديیلشوتکمېپروژ۱۳کېاودزیربناپهسکتور

فیصدهنارینهپهدندوبوختدی.۷۰فیصدهښځینهاو۳۰دجنسیتپهتفکېکپهلغامنوالیتکې
والیتکېفعالیتجریانېپهټولوبرخوکېپدېشتونلريچېميلبرنام۱۱کېپهمجموعيتوګهدلغامنپهوالیت

پراختیا،دطبیعيمرنالونويتړون،ښار،وليسيلحکومتوسکتورپیاوړتیا،اغیزمنهخصويصدله،يعبارتدچېلري
داقتصاد پراختیا،دښځو کرنیزه هراړخیزه پراختیا، رسچینو برشي د پراختیا، رسچینو ،برشياو هڅول يتوان

دي.سکتوراصالحاتاوزیربنااواړیکوڅخهعبارترسچینوپراختیا،عديل
تارګیته۱۶۹اهدافاو۱۷پرمختیاییموخوتهدرسیدلولپارهېادارهکېتلپاتيدلغامنپهوالیتېدابایدذکريشچ

شاخصونهمشخصشوي.۲۳۲او
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 څپرکي پنڅم
 دلغامن والیت داقتصادی ودی دپاره پرمختیای طرحی 

 هدف اساسی طرح :
برایباشندگاناینوالیتازطریقزنجیرهارزشاهدافعمدهاینطرحافزایشحاصالتترکاریباب،ایجادشغل

افزائیمحصوالتترکاریباب،تامینمنودنمصونئیتغذائیدراینوالیت،تشویقدهاقینبهکشتسبزیجاترسیدن
اسرتاتیژیافغانستانمولدوتعویضوارداتمیباشد.هدافبها

تحلیلاقتصادیمحصول:
یکیازوالیاتبشامرمیآیدکهکشتترکاریباب)گلپی،زردک،شلغم،پالک،ملیرسخک،ملیسفید،لغامنوالیت

کاهو،کرم،گندنه،کچالو،پیاز،رومی،بادرنگ،بادنجانسیاه،بامیه،سیر،مرچ،ترایی،فاصله،تربوز،بادرنگکدوو
گشنیز(بهنسبتبودنهوایمناسبوآّبکافیبیشرتمیباشد.

39925تن،ساحهکشتترکاریباببه87.4حاصالتترکاریبابذکرشدهفیجریبدروالیتلغامنساالنهبه
تنمیرسد.189626جریبومجموعتولیداتساالنهترکاریبابساالنهبه

تحلیلوضعیت:
نقاطقوت:

 والیتلغامنداراموقعیتمناسباقلیمیبرایتولیدترکاریبابمیباشد •
 متامفصولسالترکاریباببهمقدارکافیوهزینهکمدردسرتسقراردارددر •
 دهاقینبااستعداد •

نقاطضعف:
 پروسسترکاریبابنیازبهماشینآالتداردکهاکثاوقاتبایدمتوجهعوارضتخنیکیآنبود •
 عدمدسرتسیدهاقینبهبرق •
 عدمآگاهی •
فرصتها: •
موجودیتآبوهوایمناسبدروالیتلغامنکهدرصورتمدیریتدرستترکاریبابرابهصورتوسیع •

 افزایشخواهدداد
 نزدیکبودنوالیتلغامنبهکابلکهمیتوانمحصوالترابهسادگیبهوالیتکابلانتقالداد •
تقاضایبلندمارکیتبرایترکاریباب •
تهدیدات: •
 رسماهایموسومی، •
 رقابتکشورهایهمسایهدروقتیکهکچالوبصورترسسامآوررفعحاصلگردیدهومبارکیتعرضهمیگردد. •



 

64 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

آفاتاضطراریمانندقنغوزککچالووکرمهایمغزخوار. •
نتایخمتوقعه:

 بلندبردنمولدیتتولیدکچالو •
 تقویتزنجیرهارزشافزاییکچالو •
 رشداقتصادی •
 یاهالیوالیتایجادفرصتهایکاریبرا •
 تامینمصونیتغذایی •
 بلندبردنمولدیتتولیدترکاریباب •
 تعویضواردات •
 تشویقصادراتازطریقایجادرسدخانه •
ایجادرسدخانهها •

نتیجهگیری:
محصوالتترکاریبابوالیتلغامنبنابرنبودرسدخانههادرزمانرفعحاصلبهکشورهایهمسایهصادرمیگرددکه

ولکهافغانستانبهترکارینیازدارددوبارههامنمحصوالتازکشورهایهمسایهبهقیمتبسیارگزافوارددرفص
افغانستانمیگرددکهدرصورتتطبیقاینطرحرسدخانهعرصیاعامروتولیداتدرداخلکشورذخیرهگردیدهودر

گیروضمنا تطبیقاینطرحمولدیتتولیداتترکاریصورتنیازبهقیمتمناسبدردسرتسمردمافغانستانقرارمی
 بابافزایشوفرصتهایکاریبرایمردمایجادمیگردد.
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 څپرکي شپږم
دافغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ اود لومړیتوبونو پر بنسټ ميل  

 (ANPDF/ NPPsپروګرامونه )
 :دافغانستان د سولې او پرمختیا دميل چوکاټ لید

 اقتصادي )جیواکانومیک( موقعیت-افغانستان جغرافیایيد 
افغانستاندیوهبډایهتاریخاولهقومياوژبنياړخهدګڼشمیروګړوپهلرلورسهیوهتاریخيسیمهده.زیاتشمیر

هژوندکوي.افغانانپهجالټولنوکېپهغرنیوسیموپهتپواودروکېچېزموږدجغرافيېډیرهبرخهجوړويخوارهوار
پرلورروانېدغېطبیعيګردلېڅخهدخالصونپهموخهدټرانسپورتاومخابرايتخدمتونوته دټوټهټوټهکېدو
الرسيساودبازاردهمغږۍدآسانتیاووراوستلولپارهدزیربناوودپراختیاپهبرخهکېدلویېکچېپانګونېاړتیاليدل

وادورانکړیاوپهميلکچېدزیربناوواودفعالوادارولرونکياغیزمندولتجوړولوکېږي.دڅلورولسیزوجګړېهی
هڅېیېلهلویوستونزورسهمخامخکړيدي.

بههامغسېپاتېيش.ولې-دودېاوپرمختګاوږدمهالهپرمخوړونکيـکرهنه،کانکېندنهاوسیمهایزسوداګرۍ
روباندېبدلېيش.کهپهاغیزمنډولترېګټهپورتهيش،یادېعرصيرسچینېزړېالرېچارېبایدپهپرمختللوال

بهدلوړېکچېاقتصاديودهرامنځتهکړي.دنړۍپهیوهګڼمیشتهاوخوځندهسیمهکېدڅلورالرېپررسد
مکاریودچټکولوافغانستانجیوسرتاتیژیکموقعیتپهدېمعنیدهچېلهګاونډیورسهپرمختګپهموخهاقتصاديه

لپارهزموږهیواددغورهموقعیتلرونکېدی.همدارنګهافغانستانبایدپهعامهاوخصويص،کورنۍاوبهرنۍدواړوبرخو
کېپانګونهچټګهکړي،اودوختپهتیریدورسهدميلعوایدوپایدارهرسچینېبایددپراختیایېمرستوځایناستې

کړي.
ړواوږدتاریخاودپانګونېنشتونتهپهکتورسهدپاموړاقتصاديودېاوټولنیزپرمختګتهپهافغانستانکېدجګ

(راتلونکوکلونوکېد۱۰رسیدلبهپورهوختتهاړتیاولري.دپرمختګدامیدوارونکېکچېرسهرسهبهافغانستانپه)
ټهکچهولري.نسبيیادمنځنۍکچېعایدتهدژوندسویيلآسیاءسیمهایزدسړيرسناخالصوميلعوایدوترټولوټی

دسطحېلوړولوپهبرخهکېدپرمختګتګالره،پهکلونواویاهمپهیوهلسیزهکېنهبلکېبایدپهڅولسیزوکېاندازه
کړالیيش.ولېبیاهمډیرهاړینهدهترڅودیوهسولهایزاوسوکالههیوادبنسټونهاوسکېښودليش.

وږتګالرههمبایدپرواقعیتونووالړهوي.پهلنډوختکېدودېلرلیدناڅرګنددی.ترهغهپورېچېافغانستانکېزم
سولهنهويراغلې،پهلویهکچهدنوېخصويصپانګېاچونېاحتاملکمبریښي.عامهپانګونه،چېپهځانګړېتوګه

ملهستونزورسهمخيش.دپرمختګرشیکانبهپهافغانستانکېددپراختیایياقتصادلهکبلهمنځتهراځېهغهبهه
کلونوپورېکميش.دوخت۱۰څخهتر ۵پرمختګمهممايلمالتړکوونکيپاتېيش،خوددویمالتړبهپهراتلونکو

مدارهبودیجېپهپهتیریدورسهبایددوامدارهکورنۍرسچینېدنړیوالمالتړځایونیيس.پهلنډهمودهکېدیوېدوا
 دافغانستانداوږدمهالهپراختیابنسټایښودلزمونږلپارهترټولومهملومړیتوبدی.لورېتګاو



 

66 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

 د ميل یوايل حکومت 
زیږدیزکالکېدقدرتلیږددافغانستانپرامنیتي،سیايس،اواقتصادياړخونوباندې۲۰۱۴په:لومړين دوه کاله

دپاموړاغیزوکړ.کلهچېدميلیوايلنويحکومتواکترالسهکړیواځېلهیوهبحرانرسهنهبلکېلهدریوبحرانونو
ځواکونودشمیرپهکمیدورسهخپلېحملېزیاتېکړې،رسهمخشو،تروریستانواومخالفووسلهوالوډلودنړیوالو

اقتصاددکړکېچخواتهالړ،اولهسیالیوډکوټاکنودميلرهربۍپاملرنهځانتهواړوله.
نويحکومتداومنلهچېپهاقتصادکېبنسټیزېستونزېترهغهډيرېژورېديچېپهلومړیوکېیېاټکلشوی

ګومارنېسیايسکولدحکومتداسايسدندولکهپربانکونوڅارنې،عامهتدارکاتو،دفاعيوو.دحکومتيکارکونکود
امنیت اوملکيخدمتونو،قضایېاودقانونپيلکوونکېادارودداخيلکشالېاوپراخهاداريفسادسببګرځیديل.

ایچېپهڅرګندهتوګهټاکلېموخېاوپراختیادواړهپهخواشنونکېتوګهڅوټوټېشويوو:پهحقیقتکېددېپرځ
دمنسجموميللومړيتوبونوپربنسټجوړاوپلېيش،دبودجېدباندېاوبودجېدننهپروژولهمجموعېڅخهزیات

بلڅهنهووپايت.
حکومتدخپلېدورېلومړیکالپهمهموچاروکېداسايسپرمختګونوپهراوستلوتیرکړ.عامهتدارکاتداصالحاتو
دراوستلوپهموخهمرکزيشول.لهميللومړیتوبونورسهدبودجېبهريدهمغږۍپهموخهدعامهمايلمدیریتپهبرخه

کېداصالحاتوطرحهجوړهشوه.
جګړه،اداريفساد،جنایتاوبیکاري،دحکومتداصالحاتودپروګرامپهمخکې-یولهبلهرسهتړلېڅلورننګونې

دي.پهداسېحالکېچېدامنیتيخنډونولرېکولسیايسخربواترواونظاميبریاتهاړتیالريمهمېآزموینې
همدارنګهدعامهباورفضاچېدحکومتلهخوادښهکېفیتلرونکومساويخدمتونوپهوړاندېکولورسهرامنځته

ريزمینېدکچېلهلوړولوپرتهبهافغانانکېږيپهدغهستونزمنورشایطوکېدحکومتدمالتړسببګرځي.خودکا
پهڅیر یوځایکېدو دتاوتریخوايللهجرميشبکورسه او بهرمهاجرت، لههیوادنه ناقانونهتولید، توکو دمخدره

خواشینونکوکړنوالسپورېکړي.

 :سیايس او امنیتي لرلید
ټولولرلیدونوباندېسيوریاچوي.موږدميلکمپایندسولېمتهلرلددوهګونېبالپهڅريده،چېدپرمختګپر

یوپنځهکلنپالنجوړکړیدی،ترڅوزموږدامنیتيځواکونوهمغږۍاواغیزمنتیازیاتهکړي.دافغانميلامنیتي
ډیراړینځواکونواوپولیسودظرفیتونودوامدارهپرمختګنهیواځېلهوسلهوالویاغیانوڅخهدهیوادپهساتنهکې

دی،بلکېدغصب،انسانتښتونېاوناقانونهنیولوپهڅیرجرمونوپهراکمولوکېچېسوداګریزېپانګونېتهیوسرت
خنډجوړويهمخوراارزښتلري.ځمکنیوماینونواولهجګړوپاتېچاودیدونکوتوکوهمدافغانستانملکيوګړوته

افغاناندځمکنیو۱۰۰عالیتونومخنیویکوي.هرهمیاشتپهمنځنۍتوګهلویګواښرامنځتهکړیاودپراختیایيف
ماینونواولهجګړوپاتېچاودیدونکوتوکوقرباينګرځي.دغهطرحهپردریوبرخومترکزلري:پخالینه،امنیت،اوثبات.

موږدمهمواسايسمالتړموږدلوړېسطحېنظاميرهربۍکېبدلونراوستیاودافرسانوروزنهمومسلکيکړیده.
کوونکودندولکه،تدارکاتو،مايلمدیریت،اوپلټنوپهبرخوکېملکيڅارنهرامنځتهکړې،چېدغهڅارنهبهزموږد
اومدیریتترالسهکولډاډمنکړي.موږداغیزمنتیاراوستلوپروړاندې ځواکونولهخوادمناسبوتجهیزاتو،تغذیې،
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منځهوړلوکومچېداداريفسادلهکبلهمنځتهراغلیدسختوګامونوپورتهکولپهپامکېنیويلداخيلګواښونودله
دي.

دامنیتيسکتورلپارهدمرستندویههیوادونوپرمرستوباندېداتکاراکمولوپهبرخهکېزموږژمنه،لهکورنیورسچینو
(اودامنیتيمسئولیتونودLOTFAقانوناونظمدمالتړصندوق)څخهپهدوامدارهتوګهپهزیاتېګټېپورتهکونې،د

(صندوقونولهرسچینوڅخهپهګټهپورتهکولوکېدکمښتراوړلوتهاړتیالري.کهدامنیتيCSTC-Aلیږدقوماندانی)
امریکایېډالروشاوخواپرځایثابتپاتېيش،دکمښتدغه۵سکټورلګښټپهکالکېد الرهبهډیرهملیارده

ستونزمنهويترڅوخپلېموخېتهورسیږو.رسهلهدې،دیادوژمنوترالسهکولولپارهموږدکورنیوعوایدوپهراټولونه
کېدپاموړښهوالیاولهاداريفساد،مايلصندوقونوڅخهدناوړهګټېپورتهکولوڅخهمخنیویاوپهامنیتېسکټور

 کومیکانیزمونولهمخېداغیزمنتیالوړولوتهژمنیو.کېدلګښتونودڅارنېکل

 ید:اقتصادي لرل  
نړیوالمايلصندوق) برابروي. پرځانبسیاینېتګالرېزمینه زموږ اقتصاديلید افغانستانټولیز نوروIMFد او )

انګونېدجذبپهبرخهکېداقتصادياټکلونکواداروپهټولیزهتوګهنړیوالهودهورواټکلکړېده،چېدصادراتواوپ
افغانستانپروړتیاباندېاغیزهلري.خودتیرودریوکلونوپهترڅکېمخپرشاودهاوسدریدلېده،کهپیاوړياواغیزمن
کوريناصالحاتپيليشنوښایيچېدغښتيلمګرمنځنۍودېخواتهدبیرتهراګرځیدلواټکلوکړو.افغانستانپه

ړیدی،اودلویوبهرنیواسعاروډیریزیرمی،اوافغانیولپارهدتبادلېدنرخاغیزمنمدیریتلري.چېدالږهکچهپورو
کاردپراختیالهپلوهدلویواقتصاديکړنالروبنسټرامنځتهکوی.

يلچاروناسمپهمرستوکېچټککمښتاوهمدارنګهدعوایدوراټولولوپهبرخهکېکمزوریفعالیتیادعامهما خو
مدیریتدبودجېدزیامننونکوکرسونواواقتصادېودېدملنځهتلوسببګرځیدلی.

 .  دخصويص سکټور د پراختیا پروګرام۱
دخصويصسکټورلپارهدمساعدچاپريیالرامنځتهکولزموږدتګالرېیوهبلهستنهجوړوي.سوله،دپانګونېلپاره

وړزیربیناوېدهغهخصويصپانګېدجذبظرفیتلريکومچېلههیوادڅخهخلیجېاوغورهچاپريیال،اودباور
نوروهیوادونهتهلیږدولکېږي.موږبهبیروکرايسراکمهکړو،دملکېتونوځانګیړنېبهروښانهکړو،دصادراتولپارهبه

هکړو،ټرانسپورتتهالرسيسکېبهآسانتیاوېراولو،آسانتیاوېبرابرېکړو،دباوروړبريښناترالسهکولوتهبهزمینهبرابر
اودمتشبیثینواوسوداګروشخيصخوندیتوببهتضمینکړو.

پهاوسنيوختکېدنظاميوارداتوڅخهبغیرافغانستاندخپلوصادراتولسځلهډیروارداتلري.دغهناانډولتیاد
ورهزیربیناوېاودپانګونېغورهچاپريیالرامنځتهيشدهیوادپهلویشمیرهغوتولیداتوپهشمولدهچېکهچیرېغ

دننهکېیېدتولیدامکانشتونلري.منځنياوواړهسوداګریزرشکتونهدافغاناقتصاددماشیندجوړولواودملیونونو
سیبهدسیمهایزېغوښتنېکاريزمینورامنځتهکولوظرفیتلري.پرمنځنیواووړوسوداګریوراڅرخیدونکېزموږپالی

ځوابویلو،پههغوبرخوکېچېافغانستاننسبيغورهوالیولريپهدغوبرخوکېدوارداتوځایناستوتوکوپراختیا
ورکولو،پورونوتهدالرسيساودبیروکرايسلهکبلهدرامنځتهشویوخنډونوپهلرېکولورسهدوارداتومالتړتهپاملرنه

وکړي.
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هڅهچېموږدخصويصسکټوردودېاودندورامنځتهکولولپارهکوو،ټولیېپانګېتهاړتیانهلري.ډیریوختهره
حکومتلهخپلقانويناودقانونجوړولوځواکڅخهدپانګونېدهڅولو،دخطراوابهامکمولو،اودپانګوينلپاره

یيش.افغانستاندځینوداسېبیلګوشاهددیچېدقوانینوبدلونرسچینوتهدالرېپرانستلولپارهګټهپورتهکوال
دپانګونېدزیاتوايلاوپهخدمتونوکېښهوايلسببشوی.دبیلګېپهډول،دمخابراتوپهبرخهکېدحیرانتیاوړ

برخهکېاصالحاتپرمختګچېخصويصمخابرايتشبکوتهدجوازورکولولهکبلهرامنځتهشو.دانرژيدمقرراتوپه
بهډیرژردانرژۍخپلواکتولیدونکيرامنځتهکړيچېپهميلشبکوباندېبهبريښناپلوري.دحکومتمقررايتپروسه
ډيریوختدمنلووړاصوللري،لیکندهغوپيلکولبیالبیلېمرحلېلريچېدبډواوکمظرفیتیسببګرځي.

وتهژمنیواوپهلویواړوندهوزارتونوکېادارياودخدمتونووړاندېکولوپروسوموږپهسوداګریزوپروسوکېاصالحات
دسادهکولوپالنلرو.یادکرهنوښتونهیوواحدمرکزلهځانرسهلريچېدخدمتونوخوارهوارهوړاندېکولبهیوه

ندۍيش.یادېهڅېبهلهالکرتونیکيځانګړيموقعیتتهراويلترڅودوړاندیزونوپهکچېرسهدثبتولوپروسهګړ
ادارېاړونداصالحاتورسهیوځایيشچېموخهیېداغیزمنتیاډیرولدي.

دمقرراتوسموندبیوزلولهخوادپانګونېسببهمګرځیدالیيش.مونږاوسمهالدښاريبیوزلۍهڅوو،ترڅو
ميلپروګراملهالرېپانګونهوکړيچېپهټولولویواووړوپخپلوکورونواووړوسوداګریوکېدځمکودتصدیقلپارهد

ښارونوکېداجارېضامنتوړانديکېږي.ګرځندهتلیفونلهالرېدبانکيخدماتوپرانستلاوالکرتونیکېتادیاتوته
الرسسینلريدراکړېاجازهورکولبهپهراتلونکيکېدبیوزلواویالیرېشویوټولنولپارهچېنورومايلسیسټمونوته

 ورکړېاوګټېلګښتونهراکمکړي.
خصويصسکټوردودېلهالرېدکاريفرصتونهرامنځتهکول

دخصويصسکټوردودېپراخولولپارهزموږموخېپهالندېډولدي:

 داغیزمنواودسیالۍډکبازارونورامنځتهکول. •
 دراتواړوندافغاينرشکتونوغښتلیکول.دمنځنیواووړوسوداګریو،پهځانګړيډولدصا •
 دکوريناوبهرنیپانګونېهڅول •
دخصويصسکټورلپارهدیوتوامننونکيچاپريیالرامنځتهکولولپارهزموږوسایلپهالندېډولدي: •
 ،(لهمعیارونورسهدخدمتونواوتولیداتوبرابرولوپهبرخهکېلهافغانرشکتونورسهمرستهکولISOد) •
 دسوداګرۍدمالتړخدمتونهدالرسيسوړاواړوندګرځول. •
 دګاونډیوهیوادونورسهدګمرکونوترمنځدتړونونوپراخول. •
 پهافغانسفارتونوکېدسوداګریزواتشوډیرول. •
 ددوهاړخیزواوڅواړخیزوتړونونوپراخول. •
نوتلوتراجازېالندېدتوکوپرنړیواللیږدباندې(کنوانسیونمطابقبلهیوادتهدباروړونکوموټرونTIRد) •

 دګمرکونوکنوانسیونپيلکولاوهمدارنګهدترانسپورتاولوجستیکيسکټورپیاوړيکول.
 کورنیوتدارکاتواودوارداتوقانونیځاینیوونکوتوکوتهپراختیاورکول. •
 راوستلاومعیاريکول.دخصويصسکټوردرسوېپهوسایلوکېدښهوايل •
 دصنعتيپارکونواوځانګړواقتصاديزونونومالتړاوجوړول. •
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 دغیررضوريرشایطودلرېکولوپهموخهدجوازپررشایطوبیاکتنه. •
 پانګوالوتهدمالیايتهڅونواودپانګونواوشتمنیوحقوقيخوندیتوببرابرول. •
دسوداګرۍمنسجمالکرتونیکياداريخدمتونهپهکابلاواوهدیوېداسېواحدېادارېرامنځتهکولچې •

 نورومرکزونوکېوړاندېکړيلکه)ثبت،جوازورکول،دګمرکونومالیات(.

 .  د وليس تړون پروګرام۲
زیږدیزکالپورېد۲۰۲۰افغانستانروغتیااوتعلیمتهدالرسسیپراختیابرخېتهپاملرنهکړیده.یادهپاملرنهبه،تر

لومړنيوروغتیایياوتعلیميخدمتونولپارهمايلمتویلپهڅیرچېوارلهمخکېټاکلشوې،دوامومومي.موږدخپلې
ندوینهکړیده.لومړی،دروغتیااوتعلیمبرخهچېنهیواځېدپوښښپراخولواوسنیتګالرېلپارهددریوبدلونونووړا

تهپاملرنهوکړيبایدچېدکېفیتلوړولوتهيېهمپاملرنهوکړي.دوهم،اوسنيمايلبیلګې،پهځانګړيډولدروغتیایي
دروغتیایيخدمتونوپهملړنیبکسهکېدخدمتونولپارهثابتېنهديدواړهوزارتونهداصالحاتوپالنونهترتیبويترڅو

غورهوايلاوپهلرېپرتوسیموکېدسواددکچېلوړولوپهشمولیادخنډونهلهمنځهیويس.دریم،دتعلیمدنصاب
اودافغانستاندکاربازاردغوښتنوترمنځتقاطعداپهګوتهکويچېنیږديدوهپردریمهبرخهدپوهنتوننويفارغین

بیکارهدي.
دوليستړوندميللومړیتوبپروګرامبهدتعلیم،روغتیا،ملړنیکلیوايلزیربیناوو،اوکرهنیزوخدمتونوپهبرخهکېد
خدمتونودوړاندېکولولپارهمیکانیزمونوتهپراختیاورکړي.دټولنودپراختیاشوراءڅخهپهټیټهکچهدحکومتولۍاو

لپارهدننوتودیوېنقطېپهډولګټهپورتهکولورسهدمنشورموخهدبیوزلۍراکمولاودناامنۍپراختیایيفعالیتونو
دکلیوالوټولنو،ولسوالیو،والیتونو،اواوتاوتریخوايللهمنځهوړلدي.دوګړومنشورزموږدپراختیایيلرلیدکييلده.

وهڅوڅخهدي،ترڅوټولییزپرمختګتهپراختیاورکړياودتیرمرکزيسطحېیولهبلهرسهنښلولدحکومتلهبشپړ
وختپهڅیردپراختیاڅوټوټېشویوتګالروڅخهدمخنیويپهبرخهکېمرستهوکړي.یادتړونبهټولنېدپراختیاد

مړیتوبونودټاکلوپروسېپهمرکزکېراويل،اودویتهبهدخدمتونودوړاندېکولوڅخهدڅارنېاودپراختیایېلو
لپارهوسایلاومیکانیزمونهپهاختیارکېورکړي.ټولنېبهدګټهترالسهکوونکوپهپيژندنه،دغوښتنېپهرامنځتهکېدو،

(ظرفیتCDCsاوهمدارنګهدپرمخوړلواوساتنهکېمهمرولولوبوي.دوګړومنشوربهدټولنودپراختیایيمرکزونو)
هپورتهنهښکتهدحسابورکونېاړینګامونهپورتهکړيترڅويقينييشچېزیامننکېدونکېډلېجوړونهوکړياول

لکهښځې،راستنیدونکيکډوال،پههیوادکېدننهبېځایهشويخلک،کونډې،اومعلولیندپراختیاپهپروسهکې
 شاملشويدي.

لسیتړونبهدخدمتونولږترلږمعیارونهوړاندېکړيو
زیږدیزکالپورېبهدولتدټولوخلکولپارهدخدمتونوداسايسخدماتووړاندېکولتضمینکړي.په۲۰۲۶رت

والیتونوکېالندېخدمتونهوړاندېکړي:۳۴ټولنولهالرېپهټولو۱۲،۰۰۰راتلونکوڅلوروکلونوکېبهیادپروګرام
کولرامنځتهځایونوکولوترالسهداوبودشاوخوا۲۰،۰۰۰دالرسسی،تهاوبوپاکوسطحهميلپه ▪
ساعتونهکړېزدهدلپارهکوونکوزدهداوحارضۍلهښوونکودتعلیم،کېفیتغورهدکېښوونځیودولتیپه ▪

 کېدلډاډمنڅخه
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اوساعتونو،حداقلعملیاتودخدمتونو،شویوټاکلکېکلنیکونوټولوپهبسته،لومړنیخدمتونوروغتیایېد ▪
دټولنېترمرشۍالندېدلومړیتوبونودټاکلواودتوپیردڅیړلوپرشمولپهغوښتنوملړنیګامرنېارکد

 بنسټ،ټولنېبهلهالندېبرخوڅخهلږترلږهیوهیېولري:
لهسیسټمدانرژۍدتولید،چېبریښناکچېلومړنیدڅخهرسچینوکېدونکونویولهکېسیموپرتولرېپه ▪

وي.نهوړسیدوردالرې
 وي.پرانستېکالورسچېجوړولسړکونوداسېدموخهپهزیاتوايلدالرسسۍدکلیودتهمارکېټ ▪
 زیربیناوې.وتلوداوبوفاضلهداولګولواوبودکچهټیټهپه ▪

 د اغیزمنې حکومتولۍ پروګرام  .۳
بیلیدونکې تړاو لري. د دولت مرشوعیت او اغزیمنتیا رامنځته کول پخپهل یوه هممه په افغانس تان کې امنیت، بېې ثبايت او لږ پرخمتګ هل یو بل رسه نه 

 موخه ده. یو مرشوع او ثبات لرونکې دولت ته دغه پاملرنه په لومړي ګام کې د سولې په خربو کښې پرخمتګ، د س یايس اجامع رامنځته کول، او

ل د مځکو لپاره چې د نفوسو د لوی مشری لپاره یوه هممه فزیيک ش متين ده، یوه هممه دامنیت ټینګښت دي. د مالکېت د حقوقو روڼتیا، په ځانګړي ډو 

ځه وړلو موضوع ګڼل کېږي.د افغانس تان د مځکو خپلواکه اداره )ارايض( د ميل ادارې د قبالې پروګرام په رامنځته کولو رسه د ایدې س تونزې د هل من

تعلمی په برخو کې، په ځانګړي ډول د ښځو او جنونو لپاره د الس ته راوړنو خوندي ساتلو ته اړتیا لري لپاره اکر کوي.د لومړنیو خدمتونو لکه روغتیا او 

 ترڅو موږ د خلکو خوندیتوب، پخپل ټالک شوي اس تازي ابندې ابور لرل او د خپلو کورنیو لپاره د اکيف عوایدو ترالسه کول، تضمنی کړو.

 الف( د عامه سکټور سمون
زی اصالحات به د اوس نۍ ادارې د اکري دورې تر پایه پورې دوام ومويم. افغانس تان د هغو پالیس یو  او مقرراتوهل بېې کچې د عامه سکټور بنس ټ

سیس ټمونو  زایتوايل څخه اغزیمن دی کوم چې په مسه توګه نه دي پيل شوي. د پيل کولو په برخه کې د اغزیمنتیا راوس تلو لپاره موږ ابید د مدیریت په

، څارنې او ماکفات راولو. په راتلونکو دریو لکونو کې به په لوړو عوایدو او لګښ تونو لرونکو وزارتونو کې د فعالیتونو د مدیریت کښې اصالحات

 اصالحات راوس تل يش. د مليک خدمتونو او عامه ادارې اصالحات  د لوړ رتبه مدیرانو د وړتیا د لوړولو لپاره پيل شوي دي. 

 ځواب ویونکې ملکي ادارې  رامنځته کولد یوې اغیزمنې او 
افغانستانبایدیوهداسېدملکيخدمتونوادارهرامنځتهکړيچېدهیواددميلپرمختیایيغوښتنوځوابویونکې
وياودافغاننارینهاوښځینهمساويګډونبهیرتهودهورکړي.خوبیاهمیادېموخېتهدرسیدولپارهموږبایدیو

يسمیراثلهمنځهیوسو،چېداداريفساداوغیرمرشوعنفوذلهخواخپورشوی،کومچېدملکيخدمتونوژورسیا
پهبستونوکښېدلویشمیرغیرمسلکيکارکوونکوګامرلوسببشوی.اصالحاتبایددهغهناساملوکړنوریښېله

دي.دملکيخدمتونومسلکيادارېرامنځتهمنځهیويسچېډیرېژورېشوياوغښتيلسیايسڅريېیېقانعکړي
کولچېلهلګښتڅخهیېدارزښتکچهډیرهويدټولوافغانانوپهګټهده.

پورتهیادېشوېموخېبهدالندېفعالیتونولهالرېترالسهيش:

وقانونهمدنویوقوانینوپهتصویباوداوسنیوقوانینوپهبیاکتنېرسهچېپههغهکېدملکېخدمتون •
 شاملدی،دملکيخدمتونوپهبرخهکېداصالحاتوراوستل.

 دمسلکېتوبرامنځتهکول،ساتلاوپیاوړيکول. •
 دفعالیتونوپربنسټدوالړمدیریتپراخول. •
 دوليستړونلهالرېدخدمتونودوړاندېکولواغیزمنتوبزیاتول. •
 دحسابورکونېاوروڼتیاپیاوړيکول،او •
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 ېالرښودجوړولچېغورهخدماتوستايياودفعالیتکموالیتنظیمکړي.دداس •

 ایستل: ریښو د فساد اداري د ب(
عميلولسمرشدکېبرخهپهمبارزېدرسهفساداداريدیو.ژمنتهوړلومنځهلهفساداداريدرسههوډبشپړپهموږ

شویځاییورسهرهربۍمناسبېاوپروګرامقويلهمخنیویفساداداريدکېڅارنوالۍلویېاومحکمېسرتېپالن،
لهستونزوامنیتيدچېکېحالداسېپهراکاږي.تهعدالتبهمفسدیناویويسمنځهلهبهکلتورمعافیتدچې
کوالیموږېچتوګهدېپهلوړولباورخلکودزموږولري،اړتیاتهبریالیتوبپوځېاواتروخربوسیايسبهوړلمنځه
 وکړي.اغیزهکچهپرمالتړعامهدکړو،وړاندېډولپرېبېپهخدمتونولرونکيکېفیتښهدشو

 
:ټکيعمدهپالندحکومتدوړاندېپرفساداداريد
وسرتکېبرخوپهاداروحقوقياوادارې،اقتصاد،امنیت،دلپارهمبارزيدرسهفساداداريبنسټیزلهکېافغانستانپه

دي:ډولالندېپهديشوياچولالرهپرمخکېلهمخکېچېاصالحاتعمدههغهشته.اړتیاتهاصالحاتو
 سلنهجوړوي.۲۰دعامهتدارکاتوبیاجوړونه،چېدټولولګښتونو ▪
 دقانوندحاکمیتاواداريفسادپرضددمبارزېپهبرخوکېدعايلشورارامنځتهکول. ▪
اداريفسادپروړاندېدمبارزيدپالنونوترتیبولچيپیلیېدمالیې،معدنونواودوزارتپهسطحهد ▪

 پطرولیم،سوداګریاوصنایعو،مخابراتواومعلومايتټیکنالوژیاوټرانسپورتلهوزارتونوڅخهکېږي.
دوڅیړيداداريفسادپروړاندېدمبارزيعديلمرکزڅخهځانګړيمالتړترڅودلوړېکچېاداريفسا ▪

 اوترقانوينڅارالندېیېونیيس.
 دقاضیانواوڅارنواالنودشامیلیدواوبیاځيلازموینوپهبرخوکېدرشطونواړینکول. ▪
 والیتونودقاضيانوتعویضاوتبدیل.۳۴د ▪
  دکمپیوټریتادیاتواوالکرتونیکيپلورنېڅخهپهګټهپورتهکولوکېدزیاتوالیراوستل. ▪

 سیمه ایزې حکومتولۍ پیاوړتیا  ج( د
کلهچېدولتکمزوریوي،خلکدخوندیتوبلهنورډولونولکهغیرقانوينمالتړ،وسلهوالېملیشېاووسلهوالوشبکو
څخهګټهپورتهکوي.موږبایدپهټولووالیتونواوولسوالیوکېفیزیکياواداريشتونرامنځتهکړوترڅوعامهخوندیتوب

نیتي،قانويناوټولنیزوخدمتونووړاندېکوونکوادارولهنظارتڅخهډاډمنشو.دسيمهایزحکومتونولهالرېاودام
زیږدیزکالپورېدښارواالنودټاکنوپهشمولدټاکنودپروسېلهاصالح۲۰۱۹دلګښتونودکچېلهزیاتوايلاوتر

والیاتوکېدحکومتدایميشتونتهپراختیاورکړيچېدابهدرسهیوځایدپانګوينپروګرامچېپهولسوالیواو
ځایيحکومتولۍدپیاوړتیاالملوګرځي.

 دځایيحکومتولۍدسیسټمدپیاوړیتوباومالتړلپارهزموږهڅېپهالندېډولدي:

 دحکومتدټولوکچوترمنځلهځاييټولنېنیولېترميلکچېپورېداړیکوټینګول. •
 دبودجېترتیبولو،پالنجوړولواوپيلکولوپهبرخوکېدمالتړاوهمغږۍزیاتول. •
 دعوایدوټولولواوخدمتونووړاندېکولوپهبرخهکېدښاروالیودوړتیالوړول. •
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 دولسوالیوپهسطحهدحکومتدشتونزیاتول،او •
 دوالیانواوولسواالنودظرفیتلوړول. •

 وړاندې مبارزه د(  نشه یې توکو پر
افغانستانکښېدنشهیېتوکوشتهصنعت،دامنیتاوپرمختګپهالرهپروتیوسرتخنډدی.دنشهیيتوکوناقانونه
سوداګريدبلواګرۍدزیاتیدوسببګرځياوددولتمرشوعیتتهزیانرسوي.دنشهیيتوکولهمرصفکوونکو

انزیتپهالرکېدپرتوهیوادونهلهخوادنشهیيتوکودلیږددمخېنیولواړوندهیوادونوڅخهدوامدارهغوښتنهاودتر
زیږدیزکالرا۲۰۱۵ناکايفګامونه،زموږدنشهیيتوکوپروړانديدمبارزېدتګالرېاغیزمنتیامحدودهکړیده.د

يلکول،تعلیماوعامهروغتیایوهمسیرپهدیخواموږدنشهیيتوکوميلکاريپالنپيلکولپیلکړيچېدقانونپ
تهبرابروي.ددېخربېپهپوهیدلوچېبریايلاصالحاتاوږدمهالهژمنوتهاړتیالري،پهراتلونکوپنځوکلونوکېبه
موږپهداسېحالکېکروندګروتهدبدیلمعیشتبرابرولروانوساتوچېدپیسومینځلواونشهیېتوکودقاچاقپر

ړاندېبهقانونپهجديتوګهپلیيش.و

 .  دعديل سکټور د رغولوپروګرام۴
زموږخلکبایددااحساسوکړيچېدولتدقانونپهبېطرفهپيلکولورسهعدالترامنځتهکوي.افغانستانبایدد

کبلهبهقراردادونهاودقانوندونډېدیقینيکولولپارهبایدخپلسیسټمونهلهرسهجوړکړي،چېدهغهدنشتونله
ملکېتحقوقخوندينهوياونهبهشخړيدقضااوقانوينالروحليش.سرتهمحکمهاولویهڅارنوالیدواړهدخپلو

 خدمتونودمسلکيکولواوټولووګړوتهدحقوقيالرسيسلپارهپهلویهکچهداصالحاتوپالنجوړوي.

 :عدالت ته دټولو افغانانو الرسسی
غانستانبهیوعادالنهاومنصفانهقضاییاودقانوندتنفیذسیسټمجوړکړي،چېدقواعدواومقرراتوپربنسټعدالتاف

وسايتاودنړیوالومعیارونورسهبهسمونولري.دقانوندپلېکولوسیسټمبهداباوريکړيچېدقانونپروړاندې
يبلهکومتبعیضهټولافغانانمساويدي.

یادهموضوعبهدالندېټکوڅخهڅرګندهيش:

 دهرافغاننراوښځېلپارهعدالتتهدالرسيسدحقتضمینول. •
دیوهروڼاوبېپرېحقوقيسیسټمرامنځتهکولچېداسايسقانوناوبرشيحقونونړیوالوکنوانسیونونو •

 دقیقډولپهنظرکېنیولورسهرامنځتهشویوي.
 انوندپلېکوونکوپرسونلمسلکيظرفیتلوړول.پههرهکچهدق •
 دعديلاوقانونپلېکوونکواداروکېدښځودشمیرزیاتول. •
 دعديلاوقانونپلېکوونکواداروترمنځدهمغږیزیاتول. •
 لهسرتېمحکمېڅخهدارايضخپلواکېاداریتهدځمکودقضایاودڅیړلودصالحیتتقویض •
اداروپهبیاجوړښتاودقضیوبریښنایېمدیریتسیسټمپهفعالولورسهدځوابورکونېاواغیزمنتیادقضایي •

 لوړول.
دبرشيحقونودساتنېاودښځوپروړاندېدتاوتریخوايلمخنیويپهبرخوکېدجديګامونوپورتهکول. •
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 .  دکرنې د پراختیا هر اړخیز پروګرام۵
سلنېنفوسلپارهد۴۰تولیددکرهنیزسکټورلهفعالیتونورسهسمحرکتکوي،کومچېددافغانستانناخالصميل

کارزمینهرامنځتهکوياوزموږداوسنیوصادراتودپاموړبرخهجوړوي.پهطبیعيډولیوبېثباتهسکټور،لکهدافغان
ګونې،دټیټکېفیتلرونکوتوکولکهتخمونهاوکرهڼېدودېمخه،داوبودرسچینودپراختیاپهبرخهکېدلږېپان

رسې،دطبیعيرسچنیولهمنځهتلو،اودکوريناوصادرايتبازارموندنېلپارهکمزوريسیسټملهکبلهنیولشوېده.
دریاونیمخکېواورهاوبهکېږي،چېدپرسلېپهلومړیوکېدځمکېپررسبهدډیرواوسدبدلونلهکبلهاقلیم

اوبودټولیدوسببيش،اودسیالبونودراوتلواوځمکودښویدوخطرزیاتوي،اوهمدارنګهدوچدويبپهمیاشتوکېد
کايفاوبودنشتونستونزهرامنځتهکوي.اوسنیاورښتدډیرباراناوریدلوپهڅريښکاري،نهدواوري،کومچېد

مخنیويپروړاندېداړینوګامونوپورتهکولواړتیاپیداکوي.ډيرواوبودساتلوآسانتیاوواودسیالبونود
دکرهنیزوتولیداتودکچېلوړولبهداوبولګولوپهرسچینو،داوبوپهمدیریت،دنیالګيکېنولوپرمختليلموادو،او

کړۍتهبایدپراختیاورکړليشغورهالروچاروپهبرخهکېدپاموړڅوسکټوریزهپانګونوتهاړتیالري.دارزښتزیاتولو
ترڅوپانګوالوتهدپانګونېلپارهډيرهانګیزهورکړي.دغنمواوغلوزیاتتولید،اوکموشویورموتهپراختیاورکولبهد
هیوادلپارهدخوراکيتوکوخوندیتوبتضمینکړي.پرمختللېښارياوکلیوالېاړیکېچېکرهنیزومحصوالتوتهد

پروسساوساتلوتوکيتیاروي،دښاريپرمختګاودکلیودروښانهپرمختګسببيش.پیرودلو،
عامهپانګونهبهپهلومړیوکېکرهنیزوسکټورونوتهپاملرنهوکړيکومچېداقتصاديودېلوړقابلیتلري.اصالحشوي

هکوچنیوسهملرونکورسهدخوراکيتوکوتخمونه،غورهکرهنیزهټکنالوژی،اوډيریسړخونېاودسړیدوآسانتیاوېبهل
دخوندیتوبپهلوړولواودکوريناوصاداريتبازارونولپارهدتولیدلهوروستیکچېڅخهمثبتېکچېتهدخوځښت
پهبرخهکېمرستهوکړي.یواوږدمهالهظرفیتشتونلريترڅوافغانستانلهواردونکياوکرهنیزهیوادڅخهپهکرهنیز

يصادرايتهیوادبدلکړي.یادېموخېتهرسیدلدکرهنیزصنعتپرمختګ،دکېفیتدکنټرولښهوالی،دصنعت
سړیدونکوآسانتیاووپراختیا،اودغورهبستهبندیمعريفکولوتهاړتیالري،ترڅوپورېچېدضایعکېدواوخرابیدو

 څخهمخنیویويش.

 :زیاتول او کروندګرو لپاره د بازارونو پرانستلد کاري زمینې رامنځته کول، د حاصالتو 
 پهراتلونکوپنځوکلونوکېبهموږ:

 ملیونهکتاروتهلوړهکړو۲،۷څخه۲،۲تراوبوالندېځمکهله •
ملیونمیټریکټنوتهلوړکړو.۵.۹څخه۴.۵دغنموتولیدله •
موږبهیادوموخوتهپهالندېډولورسیږو: •
څخهډیرواوبولګولوکانالونهجوړولو،د۱۰۰۰داوبوداغیزمنمدیریتپهبرخهکېدپانګونیلهالریبهد •

 اوبولګولونووشبکوتهپراختیاورکولو،اوداوبوواړهزیرمتونونوجوړول.
هکتارهترکښتالندې۱۱۰،۰۰۰لوړهيش،د٪۲۶توکچهدغنمودميلپروګرامپيلکول،ترڅودحاصال •

ځمکېزیاتول،لهحاصلاخستلوڅخهوروستهپهمنځنیکچهدزیانونوراکمول،اودغنمودزڼودمعیاري
 بازاررامنځتهکول.
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یز(دشمولیتمعیاراودنړیوالسوداګرphytosanitaryدڅارویوپهمدیریتکېغورهوايلراوستل،د) •
سازمانلهخوامنظورشویوتعرفوتهرسیدلترڅوزموږلهوړوسوداګرورسهپههیوادکېدشتهتوکودمعادلو

 واردايتسیاالنودسیالۍمخهونیيس.
(value-chainsهکتاروتهلوړول،دارزښتونولوړولوپهزنځیر)۲۳۰،۰۰۰څخه۱۸۰،۰۰۰دبڼوالیظرفیتله •

ړکول،دصادراتودتصدیقسنددطرزالعملونورامنځتهکول،اودښځولهخواکېلهپانګونېڅخهمالت
 پرمخوړونکوکرهنیزوسوداګریوڅخهدمالتړزیاتول.

 دغلوداسرتاتیژیکيزیرموبیاودانولاودکروندګرودمالتړلپارهدغلودزیرمودبورډرامنځتهکول. •
کښېدځنګلونوبیاایښودنه،چېلهچاپريیالساتنېاودکروندګروهکتارو۶۰،۰۰۰دځنګلونوکرهنهاوپه •

 لپارهدعوایدولهرامنځتهکولوڅخهمالتړکوي.
دکرهنېوزارتدبیاجوړښت،ترڅویوغیرمتمرکزهاوکروندګروتهځانګړېشوېپاملرنېادارهرامنځتهيش •

 چېخصويصپانګونهتنظیمکړياووېهڅوي.
 

 اري پراختیا پروګرام.  دښ۷
هډیروهیوادونوکې،ښارونهدجغرافیايياونفوسدګټولهکبلهدودېدرامنځتهکېدوخوځندهمرکزونهجوړوي.پ

افغانښارونهلویتاریخونهلري،لیکناوسمهالبایدچېدودېپهمحرکېنوباندېبدليش.زموږښارونهداوسیدو
ېدنوواوسیدونکو،بېځایهشویوخلکو،اوراستنیدونکومهاجرولویېشمیرېدجذبپرمرکزونوباندېاوښتي،چ

زیږدیزکاللپاره۲۰۱۹لپارهداقتصاديبنسټونولهکمښترسهمخدي.دښاروالیولپارهدمستقیموټاکنورسهچېد
تونوتهاړتیاولري.پالنشوي،زموږښارونهبهدښاروالۍاوښاريچارودمدیریتلپارهلوړوظرفی

خوځندهاودهستوګنېوړښارونه
یادسکټورلپارهزموږموخېپهالندېډولدي:

 دخوځنده،خوندي،دهستوګنېوړښاريمرکزونودیوېشبکېرامنځتهکول •
 بدلولداقتصاديودېپهمرکزونو،کلتوريمرکزونو،اودټولنیزیوځایوايلپهمرکزونوباندېدښاريشبکو •
 دښاريپالنجوړونېغیرمرکزيکولاودمشارکتيښاريحکومتولۍمیکانیزمونوجوړول. •

 دميللومړیتوبښاريپروګرامبه:
اوپهښارونوکېبهدقانون • دواکلیږدبهپيلکړي، حقوقياومقررايتجوړښتکېغورهوالیراويل،

 حاکمیتټینګکړي.
 ځانګړيډولترانسپورتاوداوبوایستلوسیسټمبهجوړکړيدښاريزیربیناوو،په •
 ښاريپراختیایيپالنونوکېکلتوريمیراثشاملکړي •
دښاريګاونډیتوبپرمختګ،دمنطقهبندۍیازوننګداصولورامنځتهکولاوپيلکول،اودمناسبوبیو •

 کورونوودانولوهڅول.
تصدیقول،بیوزلوتهدښاريخدمتونوپهرسولوکښېدښهوالی،دځمکېدملکېتدحقوقوخوندیتوباو •

 اوپهکاريفرصتونوکېدزیاتوالیراوستل.



 

75 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن

 وزارتاقتصاد

لویواقتصادونوتهودهورکول،دښارياقتصاديزونونوجوړول،ښارونوتهنیږديسیمېپهښاريپراختیایي •
 پالنکېځایپرځایکول.

  .  د انرژۍ پروګرام۸
تګالرهدتولیدکوونکودوړتیادلوړیدورسهتړلېدهترڅوښارياونړیوالوبازارنوتهالرسسیومومي.دزموږدپرمختګ

ترانسپورتددهلیزونوپراختیادشخړولهکبلهاغیزمنهشوېده.خو،کمزوريډیزاینونه)ډيروختدګوګللهنقشې
مساويتوګهننګونکيپاتېشويدي،چېدټیټکېفیتڅخهاخیستلشوي(اودتړونونوکمزوریمدیریتدواړهپه

ودانیزوکارونولپارهدلوړلګښتسببشوي.پهراتلونکيکېلهیادوستونزوڅخهدخالصونپهموخه،موږبهدرسکونو
اکوددجوړولولپارهدتصدیقلرونکورشکتونودمخکېلهمخکېامتیازورکونېپروسهپیلکړو.دټرانسپورتدچارو

ترانسپورت هیوادکېد په لريچېدویته دوام کار کولو رامنځته پر دداسېسیسټمونو لپار لوړولو د اغیزمنتیا
زیاتیدونکواړتیاووتهپهځوابویلوکېدهمغږۍاجازهورکوي.همدارنګهدغههڅوکښېدسړکونوڅانګې،دسړکونو

ړولشاملدي.دمايلصندوق،اودټرانسپورتدانستیتوتجو
۵۰۰اودترکمنستان۱۰۰۰-افغانستاندبریښنادتولیداولیږدلپارهیواوږدمهالهپروګرامپرالرهاچولیدی.دکاسا

میګاواټهبریښناولیږدوي.دټاپيدطبیعيګازونللیکهلهترکمنستان۴۰۰۰کېلوولټهدبريښنامزیکوالیيشتر
دلیږدپهبرخهکېپرمختګرامنځتهکوي.دسلامدڅوموخیزهبندفعالولیوهلویهالستهڅخهسهیيلآسیاتهدګازو

افغانستانکېد په دترالسهکېدوسببوګرځياو راوړنهدهاوکوالیيشدترانسمیشنلهپلورلوڅخهدعوایدو
سوداګریزېاوخصويصبريښنادشتونسببيش.

میګاواټهبریښناپه۲،۳۰۰هچېلهکورنیورسچینوڅخهدپنځوکلونوپهترڅکېددیوهماسټرپالنپهپيلکولورس
میګاواټهلهملر،باد،اوطبیعيګازلهالرېچېدواړوپروژوتهد۶۰۰تولیدرسهاودڅلورولویوآبیبريښناپروژواو

زیږدیزکالپه۲۰۱۸پهزیاتیدوده.دعامهاوخصويصګډونلهالرېپراختیاورکړلشوې،دکورينتولیدکچهمخ
کلونوپهترڅ۴۰پایتهرسیدورسهبهافغانستانلهنویوکورنیورسچینوڅخهترهغهډیرهبریښناتولیدکړيچېدتیرو

کېدهیواددننهتولیدهشوېده.لومړیتوببهپهميلشبکهکېپانګونېتهدوامورکولوي،کومچېدسوداګریزیا
پرمختګلپارهاسايسوړاندينیرشطدی،پهداسېحالکېچېداستوګنېپهانزواشووسیموکې،دبیاصنعتي

 تولیدوړبریښناپهبرخهکېزیاتیدونکېپانګونهپهلومړیتوبکښېکرارلري.

 د زیربیناوو او انرژۍ د پراختیا لپاره د ميل لومړیتوب پروګرام
هزموږموخې:دبریښنااوانرژۍسکټورونولپار

 دښارياوکلیوايلسوداګرۍدپراختیالپارهدټرانسپورتدلګښتکمول •
 کلونوپهترڅکېدانرژۍلهاړخهپرځانبسیاکېدل.۱۵کېلوولټهميلشبکېبشپړولاود۵۰۰د •
 دمرکزياوسهیلیآسیاترمنځدانرژۍلهلیږدڅخهدعوایدوترالسهکول. •

دولپارهافغانستانبه:یادوموخوتهدرسی

 دخصويصسکټورزیربیناووپراختیاوهڅوي. •
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خصويصسکتورتهدسرتاتیژیکلحاظهمهموزیربیناووپراختیادچټکولوپهموخهدحکومتلهخوادولتي •
 ځمکهپهاختیارکېورکړي.

شپړیدوپهوختکېدطرحيترتیباونوښتلرونکېتدارکاتوپروسهرامنځتهکړيترڅودداوطلبۍاوب •
 کمښتراويل.

 دزیربیناوودانجیرنانواوپروژودمدیرانودکادرونوروزل. •
میګا۲،۳۰۰لهطیبعيګازه،نوېکېدونکېانرژی،اوآبېبریښناڅخهپهګټېپورتهکولودکورينتولیدکچه •

 واټوتهلوړول.
 ځانګړيډولدنوېکېدووړانرژېلهالرې.دکورنۍانرژۍدلیږداوټرانسمیشنپراختیا،په •
پهدېسکتورکېدنرخونودټاکلواوسبسايديدجوړښتسمون. •

 :.  دکانونو او طبیعې رسچینودپراختیا ميل پروګرام۹
داستخراجيصنایعولکهکانونهاوهایدروکاربنپرمختګبهپهزیاتیدونکېتوګهداقتصادېودېدمحرکپهتوګهمهم
رولولوبوي.درڼېدواطلبیاواغیزمنېڅارنېلهالرېدهغویدوامدارهپراختیاموږتهدځانګړياهمیتوړده.
وروستيراپورونهپهیادسکټورکېددولتدقويشتوناړتیاپهګوتهکويترڅودقاچاقاوغیرقانوينپراختیانورو

(لهبشپړمطابقترسهداستخراجيپرمختګدیوايلEITIپالند)ډولونومخهونیيس.لهدېکبله،زموږاسرتاتیژیک
غوښتنهکوياوددېډاډورکويچېټولفعالیتونهبهدافغانستانتاریخيمیراثونوپهساحوکېاویادهغهګردچاپري

کېندنېبرخهددساتنېاړونددنړۍغورهتګالرېوڅاري.لکهڅرنګهچېحکومتويلپرمختګکوي،موږبهدکان
نړیوالوپانګوالوپرمخپرانیزوکومچېدپانګېاومدیریتمهارتونهوړاندېکويترڅوخپلبشپړقابلیتتهدرسیدوپه

برخهکېلهیادسکټوررسهمرستهوکړي.
ونېدمنظورۍدکانکېندنېسکټوردعوایدودتولیدډیرلویقابلیتلري.خو،یوکمزوریمقررايتچاپیریال،دپانګ

دوروکېدوسببګرځي،اواداريفسادخووارلهمخکېپهیادسکټورکېدپرمختګمخهډبکړیدهاودمنځنیواو
وړوکانونودراایستلولهالرېیېدپاموړعوایدودترالسهکولومخنیویکړیدی.موږبهدخصويصسکټوردپانګونو

اومقررايتجوړښتپهبرخهکېپرمختګتهچټکتیاورکړو.پهاړینوزیربیناووکېدهڅونېپهموخهدقانونجوړونې
پاموړپانګونه،پهځانګړيډولدریلګاډودپټلیوپهبرخهکېچېدکانکېندنېلویېپروژېدبندرونولهآسانتیاوو

یتڅخهپورهګټهپورتهيش.رسهتړي،اودانرژیپرمختللېميلشبکوتهاړتیادهترڅودکانونولهظرف
روڼتیااوحسابورکونهبهدیادسکټورددوامدارهپرمختګلپارهلومړيتوبونهوي.موږاټکلکوالیشوچېغیرېقانوين

اودجرمونودرامنځتهکېدوسبب۳۰۰کانکېندنهپهکالکېد ملیونهامریکایېډالروزیان،دشخړودزیاتیدو،
(یاداستخراجيصنایعودروڼتیاانستیتوتلهغوښتنورسهبرابروالی،دګټورمالکېتدښکارهEITI)ګرځي.موږبهله

ډاډمنکړواوهمدارنګهبهلهقانويناستخراجڅخهدعوایدوترالسهکولیقینيکېدولپارهنویوغوښتنورامنّځتهکېدل
ودپاموړسوداګریزپرمختګبهدتیلواوګازودنړیوالوکړو.دهایدورکاربننقشهبندياواکتشافهمپیلشوی،خ

 قیمتونولوړیدوتهانتظاربايس.

 د غوره اقتصاد لپاره د استخراجي سکټور پیاوړي کول
دکانونواومیرنالونوسکټورلپارهزموږموخېپهالندېډولدي:
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 دمرنالونولهاستخراجڅخهتروروستيبريدهدعوایدولوړول، •
 انونودعوایدوثباتاودوړاندوینېدوړتیالوړول،دک •
 دتیلواوګازوداکتشافپراخول، •
  اوغیرقانوينکانکېندنوتهرسیدګي. •

یادسکټورلپارهزموږلومړيتوبونهپهالندېډولدي:
 دتړونونواصالحاتاودسيمهايزېحکومتولۍمسلکيکول •
 پړکنټرولرامنځتهکولدکانونوپرسیموباندېدحکومتدبش •
 (لهغوښتنورسهدکانونودقانونمطابقتEITIله) •
 دلویوکانونودراایستلولپارهدنړیوالوګډونوالورابلل •
 پهترکمنستاناوایرانکېلهسیمهایزوشبکورسهدریللهالرېدباراوليږددنویوالروجوړول. •

 م. د برشي رسچینود پراختیا پروګرا۱۰
افغانستانکښېمهارتونهدبازارلهغوښتنورسهپهبشپړهتوګهسموننلري.دغهحالتبهالنورهمهغهوختخراب
يشچېدودېتګالرېپيلکولدوامومومي.پهراتلونکيکېدبازاردغوښتنوداټکللپاره،بهموږپهمسلکيزده

صنعت،اوپههغواصالحاتوچېافغانکاريځواکالنورهمانعطافکړو،انجیرنۍ،مدیریتيمهارتونو،دخدمتونوپه
منونکېاوځوابویونکېجوړوي،پانګونهوکړو.دمهاجرواوکورينبېځایهشویوبیرتهراستنیدلکوالیيشخپله

اجازهورکړي.پهمثبتهونډهولري،راوستلشويمقررايتاصالحاتبهدویتهدمنځنیواوحرفويزدهکړودتررسهکولو
جالوطنکېلویشويافغانځواننسللپارهدااړینهدهترڅوزموږدکارپهبازارونوکېمدغميش.موږبهدپایلو
پربنسټدښوونېدبیلګېپهکارولواودنصابپهبیاجوړولو،ارزونې،اوپهزدهکړوکېدکړونوپهراپورورکولورسهد

مناودلوړوزدهکړوموسسودکېفیتتضمینلوړکړو.زدهکړوکېفیتډاډ
داقتصاديودېدرامنځتهکولوپهموخهبرشيرسچینوتهپراختیاورکول

پهیادسکټورکېپانګونهبه:

 دکاريځواکدصادرولوپهګډونبهموږراتلونکيکښېدبازاردغوښتنولپارهچمتوکړي •
 دتعلیمکېفیتپهغورهتوګهبرابرکړيدخصويصسکټورلهغوښتنورسهبه •
 داوسنیومهارتونوبنسټبهغښتيلکړي •
 دوقايوياومعالجويروغتیاپهبرخهکېپانګونهبهدکاريځواککېفیتلوړکړي •

یادوموخوتهدرسیدولپارهبهموږ:

مهارتونواوتخنیکيزدهکړوتهپراختیادمسلکيروزنېلهآملاينبیلګېڅخهدګټېپهاخیستورسهبه •
 ورکړو.

 ;دخصويصمهارتونوداکاډیمیوجوړولبهوهڅوو •
دروزنېپهپروګرامونواودکارپهبازارونوکښېدراستنیدونکومهاجرواوپههیوادکېدننهبېځایهشویو •

 وګړودجذبلپارآسانتیاوېپهګوتهکړو
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 عوایدودترالسهکولوپهبرخهکېدټولنېپربنسټرامنځتهشویوکړنالروڅخهمالتړوکړودمعلولینولپارهد •

 . د ښخود اقتصادي پياوړتیا پروګرام۱۱
موږپهميلپراختیاکېدافغانښځوبشپړسیايس،ټولنیز،اواقتصاديګډونباوريکولوتهپورهژمنیو.دښځود

شمیرهپریکړهلیکاوميللومړیتوبپروګرامدپيل۱۳۲۵بودجهدملګروملتونوداقتصاديځواکمنتیالپارهدحکومت
کولوپهلګښتونوکېځایپرځایکړېده.

دراتلونکوپنځلسوکلونوپهترڅکېدبیوزلیدکمولوپهبرخهکېزموږدژمنوپهپيلکولورسهبهدښځوداقتصادي
ملیونهامریکایيډالروپانګونهوکړو.موږبهداصالحاتویوهکړنالرهپيلکړوتر۲۵۰پیاوړتیاپروګرامکېترډیرهکچېد

څوپورېچېدښځوخوځښتزیاتکړي،دجندریاجنسیتداحصاییوپهکېفیتکېښهوالیروايل،اوهغهقوانین
چېپورونواوبازارونوتهدښځودالرسيسمخهنیيسکمیالرېکړي.

 :د جندر یا جنسیت تګالره افغانستان 
زموږاسايسقانونښځېتهدهیواددیوېاوسیدونکيپهڅیردمساويحقوقوضامنتکوي.لیکنموږبایددبیوزلۍ
لهدورانڅخهددویدوتولپارهدهغویټولنیزاقتصاديګډوناولهمارکېټونورسهددویدمشغولتیازیاتولباوري

کړو.
الرهپرپنځوستنووالړهده،چېهرهیوهیېدحکومتپهعميلپروګرامکېځایلري:زموږدجندرتګ

دبرشيحقونو،امنیت،اودافغانښځولپارهلهکورينتاوتریخوايلڅخهدخالصونپهبرخهکېزموږد •
 نړیوالوژمنوپيلکول،

 رسيسډاډمنول،دلوړوزدهکړوپهشمول،تعلیماوروغتیایيخدمتونوتهدپورهال •
 دښځوداقتصاديپیاوړتیادميللومړیتوبپروګرامپیلول، •
 پهبشپړډولدقانونپيلکولولهالرېدښځولپارهداسايسقانونمطابقحقوقوخونديساتل، •
 پهحکومتاوسوداګرۍکېدښځودونډېزیاتول. •
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 : څپرکي اووم
 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :

ومعلوماتوهیاحصائیفقرورفاهعامهمشرتکا ،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملتیوضعیویاحصائیشاخصهادهیگز
بخشمختلفزدهیدرسدیارقامجدرندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتامع

فقرونابرابر بهیمسکنودسرتست،یکارواشتغال،معارف،صحت،جنس،ییغذاتیمصئون،یشاملارقامنفوس،
.باشدیم،یوسکتورخارجیسکتورمال،یقیسکتورحق،یزراعتومالدار،یاجتامعتیخدماتاساس،مصئون
بهطورمخترصوساده،یبهشکلمطلقونسبیواقتصادیویمهماحصائیارقامشاخصها،دراینبستهمعلوماتی

داشتهباشند،تمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضوریاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایبنا ،برادادهشدهانعکاس
کهدرستونراارقامتوانندمنابعیاستفادهکنندگان،مشرت،یبلیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیم
 یند.مناافتیجداولذکرشدهاست،درریاخ
آنبههیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعضیاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینرشنیباآنکهارقاممندرجا

است.دهیگردهیاراینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیدهات،یسطحشهر
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 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
نفوس 1

تعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحه نفوسکشور 1.1
معینجغرافیائیزندگیمیکنند. 

نرشیهبرآوردنفوسنفر٪10031,575,018
1397

نرشیهبرآوردنفوس نفر7,507,953%23.7ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز سهمنفوسشهری ٢.1
1397 

نرشیهبرآوردنفوس نفر22,567,065%71.5کنند.ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقدهاتیزسهمنفوسدهاتی 1.3
1397 

نرشیهبرآوردنفوسنفر1,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
1397 

نرشیهبرآوردنفوسنفر15,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
1397 

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهندهنسبتجنس 1.6
  105٪تعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)
  ٪96.09(64الی

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


نسبتوابستگی ٨.1
 کهنساالن

15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن
 ٪5(64الی

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان


نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوس65و14-0نسبتافرادسن
  ٪101(64الی15)سنکار

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر
فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائه

میشود
نرشیهبرآوردنقوس 2.14٪

1397

1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

وسیعسنی
سال0-14(1)
سال15-64(2)

(3)65+ 

فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47.52٪ 
49.91٪ 

3 2.57%

14,124,916 
14,835,404 
764,003

نرشیهبرآوردنقوس
1396

 
 
 
 

فقرونابرابری ٢

 میزانفقر 1.٢
غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو

ملیقرارداشتهخطفقرنپائینترازییشااغذ
باشد.

54.5٪15,837,319
رسویوضعیت

فغانستانزندگیدرا
1395



٢.٢ 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحل
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

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

41.6٪ 
58.6٪ 


2,877,417 
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


 شگاففقر 3.٢
وسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنامفاصله

شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمی
دهد.

15٪
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



٢.4 
20سهممرصف

فیصدفقیرتریندر
 مرصفمجموعی

فیصدفقیرتریننفوساز20مصارفمجموعی
٪7.3مجموعمصارفمتامنفوسکشور

وضعیترسوی
زندگیدرافغانستان

1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

 رضیبجینی 5.٢
نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،اینشاخص

ویکتحولمیکند.0دربین
نشاندهنده1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0

توزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد
0.31

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


٢.6 

خانوارهاینسبت
فقیربهتفکیک
اشتغالرئیس
خانواردرسکتور

(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
مختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوستحتخط

فقر

63% 
58% 
45%


رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



مصئونیتغذایی 3

میزانعدم 3.1
 مصئونیتغذایی

کیلوکالریدرروز2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273٪44.6ایدخذمینما

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
2016-17رسوی

محاسبهشدهاست

3.٢ 
میزانعدم

مصئونیتغذایی
 شدید

کیلوکالری1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
3,899,437٪13.4اخذمینامید

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395

 
 
 

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

رسویوضعیت
افغانستانزندگیدر

1395
 

کارواشتغال 4

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395
 



 

83 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

4.٢ 

میزاننفوسدرسن
کاربهتفکیکمحل

 اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

باالترازمجموعنفوسکشورو14فیصدیافرادسن
1.26% 
2.69.4% 
3.4.6٪

1.4,127,528 
2.11,049,294 
3.724,286

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.3 

میزانمشارکت
نیرویکاربه
تفکیکجنسیت

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکار
بیکاراند.و

1.53.9٪ 
2.80.6٪ 
3.26.8٪

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.4 

میزانمشارکت
نیرویکاربه
تفکیکمحل
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکار
ویابیکاراند.

1.48.0٪ 
2.54.9٪ 
3.72.4٪

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


نسبتاشتغالبر 4.5
نفوس  

٪41.33فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار
وضعیترسوی
افغانستاندرزندگی

1395
 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)

 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.23.9٪ 
2.18.3٪ 
3.41.0٪

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحل
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.26.5٪ 
2.24.0٪ 
3.12.3٪ 
4.23.9%

1.520,600 
2.1,439,800 
3.64,300 
4.2,024,800

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395
 

میزانکمکاری ٨.4
 )کارناکافی(

هفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
رویمشغولکاربودهاندولیطیهفتهسازقبل
ساعتکارکردهباشند،درحالیکه40ازکمترمتذکره

برایکاراضافیمتایلوفرصتداشتهاندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)

(اشتغال.2)

1.15.6٪ 
2.20.5٪  

1,320,928
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریفشده
است:

سالهانجامشود،11-5کاریکهتوسطاطفال.هر1
بدوندرنظرداشتساعاتیارشایطکار،

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطرناک،

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
ناک،ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهایخطر43

کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50٪2,736,200
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1393



میزانبیکاری 4.10
 جوانان

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.ساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشت
ملی()تعریف

30.7٪84,2000
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

4.11 

میزانبیکاری
جوانانبهتفکیک

جنسیت
مرد  (1)
 زن  (2)

هردوجنس(3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

داشتهاند.رساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشت
)تعریفملی(

1.44% 
2.46% 
3.30.7٪ 

1.523,709 
2.396,683 
3.842,000

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395

 
 
 
 
 
  

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.1٢ 

میزانبیکاری
جوانانبهتفکیک
محلاقامت:

(شهری1)
دهاتی(2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

ر.ساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشت

1.39.1٪ 
2.29.6٪ 
3.13.3٪

1.144,232 
2.366,467 
3.13,010

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


فیصدینیرویکارکهتوامنندیخواندن،نوشنتو نیرویکارباسواد 4.13
5,629,256٪35.85حلمحاسباتریاضیراداشتهوسادهباشد.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
2,814,511٪44.3ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


سهماشتغالدر 4.15
ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن
619,887٪9.8مشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


سهماشتغالدر 4.16
سکتورتولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکار
 511,454 ٪8.1هستند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

استخراج
فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکار

 11,977 ٪0.2هستند.
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

4.1٨ 
سهماشتغالدر
سکتورخدمات
عامه،شخصیو

اجتامعی

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،
 1,252,987 ٪19.7شخصیواجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.19 

سهماشتغالدر
سکتورهایتجارت
عمده،پرچون،
رستورانتوهوتل

ها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،
 11700,530%پرچون،رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.٢0 
سهماشتغالدر
سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،
ارتباطاتومعلومات

نیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،فیصدی
 368,063 ٪5.8ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.٢1 
سهماشتغالدر
سکتورهایمالی،
بیمه،رهنامیی
معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65,583 % 1تجارتمشغولکاراند.رهنامییمعامالتو

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


4.٢٢ 
سهماشتغالدر
سکتورهایبرق،

گازوآب
فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب

 4,935 ٪0.1مشغولکاراند.
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



1,008,148٪15.7کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنندکارگرانروزمزد ٢3.4
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



کارگرانبامعاش، ٢4.4
خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتور
453,859٪7.1خصوصیمرصوفکاراند

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


کارگرانبامعاش، ٢5.4
دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی
649,105 %10.1مرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


2,580,109٪40.1کارگرانکهمالککارخودمیباشند.کارگرانمستقل ٢6.4
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

٪2.6.کسانیکهکارگراستخداممیکنندکارفرما ٢7.4
 

169,488 


رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


فامیلی کارگران ٢٨.4
1,573,539 %24.5کسانیکهبدونمزدکارمیکنند.بدونمزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


معارف 5

ناییاتوسالوباالترازآنکه15سنفویفیصد میزانسطحسواد  5.1
 5,253,950%34.8باشند.راداشتهنوشتننونداخو

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395


5.٢ 
میزانحضوریابی
خالص)دوره
 ابتدائیه(

کهواجدینصنوفسال12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدر6الی1ابتدائیه)صنوف

مکاتبحارضاند.دراینشاخصمشمولینو
حارضینمدارساسالمیشاملمنیباشند.

56.1%2,875,627 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

سالکهواجدین18الی16فیصدیسنین
(اند12–7نهادهایتعلیامتثانوی)صنوف

درصنوفخویشحارضاند.دراینشاخص
مدارساسالمیشاملمنیباشند.

35.7% 1,359,552
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395

 

5.4 
میزانحضوریابی

 خالصدر
تحصیالتعالی

کهواجدین24الی19فیصدینفوسسنین
نهادهایتحصیالتعالیمیباشند.دراین
شاخصمدارساسالمیشاملمنیباشند.

9.7٪238,864 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395
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 وزارتاقتصاد

5.5 

میزانحضوریابی
 خالصدر

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

تعدادشاگردانبرنسبتخالصحضوربهحیث
گروپتیوریکیسنمکتببراییکسطحمعین
تعلیمیمحاسبهشدهوبهفیصدیازمجموع
نفوسهامنگروپسنبیانمیشود.درین

برای18تا13برایابتدائی،6-12گزارش
برایتحصیالتعالیمورد24تا19ثانویو

.استفادهقرارگرفتهاست

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
زندگیدرافغانستان

1395


5.6 
میزانحضوریابی
ناخالصدر

 تعلیامتابتدائی
فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضور

3,714,749٪1272.5الی6دارند،ازمجموعافرادبینسنین
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395



5.7 

میزانحضوریابی
ناخالصدر

تعلیامتابتدائی
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضور
،به12الی6دارند،ازمجموعافرادبینسنین

تفکیک:
(5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

اناث

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
زندگیدرافغانستان

1395


5.٨ 
میزانحضوریابی
ناخالصدر
 تعلیامتثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانوی
الی13مجموعافرادبینسنینحضوردارند،از

18
48.0%1,824,227 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395
 

5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدر
تعلیامتثانوی

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانوی
الی13حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(کوچی3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)18
(اناث5(ذکور)4)

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
زندگیدرافغانستان

1395
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 وزارتاقتصاد

(ذکور4)
(اناث5)

5.10 
میزانحضوریابی
 ناخالصدر

 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
الی19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

24
14.1% 347,141

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395
 

5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
الی19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(کوچی3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)24
(اناث5(ذکور)4)

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
زندگیدرافغانستان

1395

 
 
 
 
 


5.1٢ 
میزانسوادزنان

وباالتر14)سنین
 ازآن(

سالوباالترازآنکهتوانایی14فیصدیزنان
1,657,346 %29.3خواندنونوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395
 

5.13 

نسبتتساوی
جنسیتدردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایابتدائیه،پسرحضوریابیخالص

متوسطهولیسه.

1.0.71٪ 
2.0.51٪ 
3.0.39٪ 

 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395

 

صحت 6
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

سالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
کردهاندودردورانحاملهگیحداقلیکبار
تحتمعاینهیکیازکارمندانصحی)داکرت،
قابله،نرسویاهمکارمندصحیجامعه(قرار

باشندگرفته

59٪2,560,718
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

ارقامتامبهاساس
محاسباتازبرآورد

1396نفوسکشور
رسوی96وصفحه

صحتودیموگرافی
بدستآمده1396

است.

6.٢ 
والدتهایانجام
شدهباحضور
اشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
والدتاخرینطفلشانتحتنظرکردهاندو

شخصماهرصحی)داکرت،قابله،نرسویاهم
کارمندصحیجامعه(صورتگرفتهباشد.

51% 2,231,502
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395 

ارقامتامبهاساس
محاسباتازبرآورد

1396نفوسکشور

میزانمرگومیر 6.3
 مادران

مادراندردورانحاملگیدرتعدادمرگومیر
رسویصحتو1291هزاروالدتزندهدرسال100هر

1396  دموگرافی

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدر5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
افغانستاندرسال)وفیاتدرهریکهزارتولد

زنده(


رسویصحتو55
1396  دموگرافی

ریفرنس:صفحهاز
رسویصحت161

1396ودیموگرافی

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

6.5 
.میزان3.7.2

حاملهگیسنین
15نوجوانی)بین

 (19الی

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

رسویصحتو
دیموگرافیدرافغانستان

1394

ریفرنس:صفحهاز
رسویصحت161

1396ودیموگرافی

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی ٨
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

٨.1 

میزاندسرتسیبه
آبآشامیدنیسامل،
بهتفکیکمناطق

مسکونی
(شهری1)
(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

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 
 
 

٨.٢ 
میزاناستفادهاز
سیستمفاضالب
 بهبودیافته

هایسیستملتکهازسهومیدمریفیصد
15,423,000٪52استفادهمیکنند.فاضالبصحی

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



میزاندسرتسیبه 3.٨
 برق

ژیبرقازنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد
28,430,700٪97.7دارند.منابعمختلف

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



٨.4 

فیصدینفوس
شهریکهدر

محالتپرجمعیتو
کثیفزندگیمی

کنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیف
21,086,400 %72.4زیستدارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 
  

٨.5 

فیصدینفوسکه
ازمنابعآب

آشامیدنیبهبود
یافتهاستفادهمی

کنند
(ملی1)
(شهری2)
(دهاتی3)
 (کوچی4)

افرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودیافتهتعداد
دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

1.63.9٪ 
2.91.4٪ 
3.56.6٪ 
4.35.8٪ 

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

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



٨.6 
فیصدینفوسبا
دسرتسیبههرگونه

 منبعبرق
افرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصدتعداد

28,422,757٪97.7نفر.
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

٨.7 
فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهای
پرازدحامزندگی

میکنند.

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاق
 12,709,667 %43.9آنزندگیمیکنند.

زندگیدررسویوضعیت
افغانستان
1395



٨.٨ 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهای
پرازدحامزندگی

میکنند:
 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 

 

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



٨.9 

فیصدینفوسکه
ازسوختجامد
، استفادهمیکنند

برای:
 پختوپز
گرمکردن

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال
سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8% 
2.93.8٪ 

1.21,752,309 
2.27,223,707 

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

٨.10 

فیصدینفوسکه
ازسوختجامد
استفادهمی

کنند،برایپختو
پزبهتفکیک:

(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

زندگیدررسویوضعیت
افغانستان
1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

٨.11 

فیصدینفوسکه
ازسوختجامد
استفادهمی
کنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخال
سنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

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،
مالداریودیگرکارهایداخلخانهمرصوف

میدهندهیچنوعهستندوازبابتکارکهانجام
مزدیدریافتمنیکنندبرمجموعمتاماشتغال

 

9.٢ 

تعدادافرادآسیب
پذیرکهتحت

پوششمصئونیت
اجتامعیقرارگرفته
اندبهتفکیکذیل:

(افراددارای1)
معلولیت

(خانوادههای2)
شهدا

 (متقاعدین3)

 
1.110,037 
2.155,000 
3.120,000 

اجتامعی،وزارتکار،امور
 2016شهداومعلولین

نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواج
569,324 %3.99نکردهاند"

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

(کهپدریا18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام 9.4
105,175مادرنداشتهباشد.

رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394
 

9.5 

فیصدیزنانکه
الی20دارایسن

سالهستندو24
15درسنقبل

سالگیازدواجکرده
 اند

سال24الی20تعدادزنانکهدارایسن
سالگیازدواجکرده15هستندودرسنینقبل
اند

4.2% 
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395



9.6 
فیصدیخانوارهای
کهتوسطزنان

 رسپرستیمیشوند
خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموع

45,076٪1.19خانوارها
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

زراعتومالداری 10

10.1 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 آبیهستند
37.9٪

وضعیتزندگیدررسوی
افغانستان
1395

 

10.٢ 
فیصدیخانوارهای
کهدارایزمینهای

 للمیهستند
19.4٪

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

10.3 
فیصدیخانوارهای
کهدارایباغو
باغچههستند

 

13.1٪
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

10.4 
اوسطسایززمین

درهایآبیکه
مالکیتقراردارند

 )بهجریب(
جریب4.9

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

10.5 
اوسطسایززمین
هایللمیکهدر
مالکیتقراردارند

 )بهجریب(
جریب12.1

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 



 

95 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

10.6 
اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر
مالکیتقرار
 دارند)بهجریب(

جریب1.9
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

سکتورحقیقی 11

11.1 
تولیدناخالص
داخلیبهشمول

 کوکنار
مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولید
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی1,463,764شدهیککشوردریکدورهمعینحسابی

2017-2018 

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردر میزانرشداقتصادی ٢.11
سالنامهاحصائیوی ٪7.2یکسالنظربهسالقبل

2017-2018 

تولیدناخالص 11.3
سالنامهاحصائیویدالر 718تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور.داخلیرسانه

2017-2018 

شاخصقیم 11.4
 مستهلک

کنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتبین
هایاجناسوخدماتخریداریشدهتوسط

مستهلکینبوده
سالنامهاحصائیوی111.7٪

1394سالاساس2017-2018

تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسال میزانتورم 11.5
سالنامهاحصائیوی %4.4قبل

2017-2018 

11.6 
سهمسکتورزراعت

تولیدناخالصدر
 داخلی

سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالص
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی346,269 %23.7داخلی

2017-2018

11.7 
سهمسکتورصنعت
ازمجموعتولید
ناخالصداخلی

سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالص
احصائیویسالنامهمیلیونافغانی307,529%21.0 داخلی

2017-2018
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

11.٨ 
سهمخدماتدر
تولیدناخالص

 داخلی
سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالص

سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی743,137 %50.7داخلی
2017-2018

11.9 
سهممالیاتبر
وارداتدرتولیدنا
 خالصداخلی

ناخالصسهممالیاتبروارداتازمجموعتولید
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی66,830 %4.6داخلی

2017-2018

سکتورمالی 1٢

عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیعوایدداخلی 1.1٢
1396سندبودجهملیمیلیونافغانی517,151میباشد.

مالیاتهاعوایدکهدولتآنراازانواعمختلفعوایدمالیاتی 1٢.٢
1396سندبودجهملی 105,015میلیونافغانیبدستمیآورد.

عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیوعوایدغیرمالیاتی 3.1٢
1396سندبودجهملی میلیونافغانی47,502 سایرمنابعدستداشتهخودبهدستمیآورد.

مجموعبودجهسال 4.1٢
مالی

رسمیعایداتومصارفبراییکمدتتخمین
1396سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4معینآیندهمعموال یکسال

مجموعمصارفدر 5.1٢
سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایه
گذاریوپرداختهایدولتدریکسالاز

مجموعبودجههامنسال
1396سندبودجهملیمیلیونافغانی356,453.4

بودجهعادی 6.1٢
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف
عادیپرداختمیشود)معاشاتکارمندان،
خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

احتیاطیوسایر(
گزارشاجرااتبودجهمیلیونافغانی591.9 253 

1396ملیسال
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

مرصفبودجهمیزان 7.1٢
عادی

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجه
گزارشاجرااتبودجه %94.7عادی

1396ملیسال

بودجهانکشافی 1٢.٨
قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف
پروژههاوپالنهایانکشافیدرنظرگرفتهمی
شود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناسو

وجوهاحتیاطیوسایر(خدمات،ربحقروض،
گزارشاجرااتبودجهمیلیونافغانی102,861.5

1396ملیسال

میزانمرصفبودجه 9.1٢
انکشافی،

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجه
گزارشاجرااتبودجه  %68.9انکشافی

1396ملیسال

سهمکمکهادر 10.1٢
1396سندبودجهملی  %60.9بودجهملیفیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی

سهمکمکهادر 11.1٢
وزارتمالیه فیصدیکمکهاازبودجهانکشافیبودجهانکشافی

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیبودجهاختیاری 1٢.1٢
1396سندبودجهملی 537,27.7متویلمیگردد.

فیصدیکمکها 13.1٢
بودجهاختیاریدر

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدر
اختیاریحکومتافغانستانگذاشتهمیشود.

ازمجموعبودجهاختیاری
وزارتمالیه 

بودجهغیراختیاری 14.1٢
بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمک
بهحکومتافغانستاندادهمیشودودولت

مستقیمباالیمنابعمتویلیافغانستانکنرتول
واستقامتهایمرصفیآنندارد.

1396سندبودجهسالمیلیونافغانی938,67.2

1396سندبودجهسالمیلیونافغانی3154قروض 15.1٢

مبلغبااسمکشور 16.1٢
قرضدهنده

 بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 سعودیعربستان
سایر


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

1396سندبودجهملی

سکتورخارجی 13



 

98 
 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

بیالنستادیات 13.1
بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاو
دریافتهاییککشورباکشورهایجهانکه

تجاریومالی)حسابدردوقسمتبیالنس
رسمایهوحسابجاریه(میباشد.

دافغانستانبانک

وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوبیالنسمالی ٢.13
دافغانستانبانکحسابجاری

بیالنستجارت 13.3
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتو

وارداتیککشورباکشورهایخارجیدرطی
دورهمعینیک

سالنامهاحصائیویمیلیوندالر6,961- 89% -
2017-2018

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

2017-2018

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

2017-2018

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

قلمعمده5 13.6
صادرات

 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
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 وزارتاقتصاد

کشوررشیک5 ٨.13
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



 

100 
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 وزارتاقتصاد

 سروی وضعیت زنده گی  در افغانستان :
افغانستان جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزندهگیدر

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور
بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی
تفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،هایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیرا

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا
میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
افپایداربودهواکثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیاهدافانکش17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم
،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویتوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند

هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

سروی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

 شاخص ها

٢0
07

- 0
٨

 ٢0
11

-1٢
 ٢0

13
-14

 ٢0
16

-17
 

 652864652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )
 42.4 40.7 35.339.1 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 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 (٪پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( )
 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 
 0.57 0.55 0.450.52 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 8.17.3 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
 _ _ 15.719.4 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )
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 وزارتاقتصاد

 _ _ 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 (٪فضا باز رفع حاجت مینامیید )جمعیت که در 

 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 (٪افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )

 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 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )

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

:  ALCS-2017به اساس سروی لغمان وضعیت زنده گی مردم والیت 

 شاخص ها

٢0
07

- 0
٨

 ٢0
11

-1٢
 ٢0

13
-14

 ٢0
16

-17
 

 3977.93977.9 3977.9 3977.9 (sq.kmمساحت)
 113.9 110.2 98.1106.6 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 112 126 116127 وابستگینسبت
 105.8 103 103.3106.2 نسبتجنسیتی

 47.5 42.2 37.238.2 (٪سال()۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)
 32.5 28.8 2625.6 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید(
(٪) 52.780.1 85.7 59.8 

وسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهندزنانکهبه
(٪) 34.150 71.5 57.3 

سال،درحالحارضمتاهلاند۱۹-۱۵زنانکهدرسن
(٪) 20.511.1 20.7 26.4 

 0.33 0.36 0.340.23 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)
 9 7.2 5.63.2 (٪ساله)۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 37.652.5 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)
 _ _ 10.350.7 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)
 5.5 3.2 5.13.9 نسبتوابستگیساملندان
 54.1 61.2 61.5_ اشتغالبهنسبتجمعیت

 30.8 29.2 25.7_ (٪میزانزیراشتغال)
 17.8 10 8.9_ (٪میزانبیکاری)

 65.8 68 67.5_ (٪مشارکتنیرویکار)میزان
 48.6 39.1 _ استخدامنهچندانسودمند
 55.2 60 __ (٪جمعیتمشغولدرکشاورزی)
 22.6 18 __ (٪جمعیتمشغولدرتولید)
 22.2 55.2 __ (٪جمعیتمشغولدرخدمات)

 76.5  67.565.9 (٪میزانفقر)
 12.7 29 21.78.3 (٪حاجتمینامیید)جمعیتکهدرفضابازرفع

 89.8 91.3 98.796.1 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)
 99.8 96.2 42.166.1 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)

 7.4 7.7 8.67.3 تعدادخانواده
 58 60.8 30.451.8 (٪افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)

 15.2 17.4 5.714.9 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر
 0 0.10 00.07 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 40.8 38 51.346.1 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)
 0 1.6 1.70.1 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)

 3.5 1.1 10.81.9 (٪کهدارایقطعهباغهستند)خانوادههایی
 1.5 2 2.82.3 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها

 _ 1.1 41 )جریب(
 0.5 0.4 1.81.2 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
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 وزارتاقتصاد

 څپرکی اتم
 د بنسټیزو پراختیایي موخو لنډه پېژندنه SDGsد 

کلونولپارهیېدنړۍ(2030-2015)کلنهاجنډادهچې۱۵دملګروملتونویوه(SDGs)بنسټیزېپراختیایيموخې
دهاودټولوهېوادونولپارهيېداقتصادي،ټولنیزوبرخو،چاپېریالساتنېاوامنیتيڅانګولپارهپهنظرکېنیولې

افغانستانچېدملګروملتونودنړیوالېټولنېغړی،دغوموخوتهژمناودنړۍدنوروهېوادونوپهڅېردهغهپهعميل
داهدافو،ټارګېټونواوشاخصونولهزیاتوايلرسهرسهپهحقیقت(SDGs)بنسټېزېپراختیایيموخې. کولومکلفدی

دبنسټیزوپراختیایيموخوپهڅېرد(MDGs)دزریزېپراختیایيموخې . امتداددی(MDGs)کېدزریزېدموخو
کلنهاجنډاوهچېافغانستاندالنجو۱۵کلونولپارهدمخپرودېهېوادونولپارهدملګروملتونویوه(2015-2000)

یزېپراختياييموخېپکېزېږدیزکالکېهغهتهژمنپاتېيشاودزر۲۰۰۰اوستونزولهکبلهونهتوانېدچېپه
زېږدیزکالکېتوانېدلیچېدنړۍدنوروهېوادووپهدزریزېپراختیایيموخېتطبیق۲۰۰۵خوپه. تطبیقيش

 . پراختياييشاخصونهدرلودل۴۸ټارګېټ،او۱۸هدفونه،۹(MDGs)دزریزېپراختیایيموخې. کړي

کالدسپټمربپهمیاشت۲۰۱۵کالکېپهوروستیوکېدزریزېدپراختیایيموخودوختپهختمېدورسهد۲۰۱۵د
يتصویبسرتاتیج(SDGs)کلونولپارهدبنسټیزوپراختیایيموخو۱۵کېدنیویارکدښاردملګروملتونوپهمقرکېد

 . پرتهدهغهپهعميلکولوژمنشول( لهجاپاناوانګلستان)شوهچېلهنړۍڅخهدملګروملتونوټولغړيهېوادونه

دبرشيټولنوداقتصادياوټولنیزېپراختیاپهمقصدطرحاوډیزاینشولچې،(SDGs) بنسټیزېپراختیایيموخې
 . ييشاخصونهلريپراختيا۲۱۷ټارګېټونه،او۱۶۹هدفونه،۱۷

 

 : SDGs د بنسټیز انکشاف د موخو لرلید 
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 وزارتاقتصاد

 :دبنسټیزېپرمختیادموخومترکز

 دبرشیتلهنړۍڅخهدشدیدفقرمحوکول، •
 دبېعدالتۍاونابرابریوپهوړاندېدواملرونکېمبارزه، •
 دبنسټیزېسولېاوثباتتامین، •
 دژوندلهچاپېریالڅخهساتنه، •
دنړۍدملتونوترمنځداقتصادياوټولنیزوهمکاریوځواکمنکول، •

 په سمبولیک ډول د اولسو موخو  

 

 :لنډیز

 :  A-SDGs د افغانستان لپاره بنسټېزې پراختیايي موخې

د ملګرو ملتونو د غړي هېواد په توګه د افغانستان اسالمي جمهوریت د بنسټیزو پراختیایي موخو تطبیق 

فقرې په اساس چې د  ۴لمبر مصوبې د  ۱۶عملي کولو ته ژمن دی او د وزیرانو د عالي شورای د او 

مه نېټه تصویب شوې، د اقتصاد وزارت ته دنده و سپارل شوه چې څو ۲۰کال د تلې د میاشتې په  ۱۴۹۴

. وکړيد بنسټیزو پراختیایي موخو د کار له بهیر، همغږۍ او اغیزناک تطبیق څخه څارنه او اروزنه 

همدارنګه یاد وزارت مکلف دی چې د همدې موخو د تطبیق د څرنګوالي په هکله منظم ګزارشونه ترتیب، 

 . د وزیرانو د شورا او دېپلوماتیکو مراجعو له الرې یې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع ته وړاندې کړي
شاخصونه  178رګیته  او تا 112موخی،  16بنسټیزو پراختیایي موخی په مجموعی ډول دافغانستان دپاره 

 . ټاکل شوی دی 

 همیتاهدافانافغانستان:  A-SDGs د افغانستان لپاره د بنسټزو پراختیایي موخو اهمیت



 

105 
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 وزارتاقتصاد

خپلواک،باثباتهاوپراختیالپارهدبارومندهېوادپهتوګهدملګروملتونودغړوهېوادونوپهافغانستاندیو •
 . څنګکېدبنسټیزوپراختياييموخوپيلکولوتهژمندی

افغانستانټول • د همدېکبله له ترتیبشوېنو طرحاو دقترسه بشپړ بنسټیزېپراختیایيموخېپه
 . کاسموندلیدیلومړیتوبونهپههغوکېانع

یادېموخېکوالیيشچېپههېوادکېداقتصادياوټولنیزولومړیتوبونودپراختیالپارهدیوسرتاتیژیک •
 . بنسټاورسچینېپهتوګهکاروکړي

 . دبنسټیزوپراختیایيموخوپهتطبیقرسهدافغانستانلپارهدنړیوالېټولنېمايلاوتخنیکيمالتړډېرېږي •
 . وپراختياييموخوپهتطبیقرسهافغانستاندهمېشنۍسولېاوثباتترپلوشوالندېراځيدبنسټیز •
 . دبنسټیزوپراختياييموخوعلميکولپههېوادکېدپرمختګبېړنۍودهاوپراختیارامنځتهکوي •

 

:  A-SDGs د افغانستان لپاره د بنسټیزو پراختیایي موخو د تطبیق مرحلې

له۲۰۱۸دکولوپړاودپيل
 ترسپټمرب۲۰۳۰اپریلڅخهد

اوړدانطباقاوادغامپ له۲۰۱۷د 
لیتراپر۲۰۱۸دخهڅۍجنور  

له۲۰۱۶د اوړدميلکولوپ
 ۍترجنور۲۰۱۸دخهڅمارچ
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 وزارتاقتصاد

 :  بنسټیزو پراختيايي موخو ټارګېټونه او شاخصونهپه افغانستان کې د 

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 پهټولوځایونوکېلهټولواشکالورسهیوځایدفقرمحوهکول: لومړۍموخه

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

 . دعمرپهټولوډلوپورېاړهولري

دفقردميلتعریفلهمخېدفقردکرښېدالندېدنفوس 1.2.1
 .نسبت

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

 داقتصادوزارت

ټولنیزخوندیتوبدسیستمپهميلکچهد کالپورې،2030 تر 1.3
تطبیق،پهټولوطبقوکېدهغهاجرااودپاملرنېوړشمېرفقیراوزیان

 . منونکيافراددهغهترپوښښالندېراوستل

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمترپوښښ 1.3.1
 : الندېراغيلويپهتفکیکد

 معلولیتلرونکياشخاص. 1
 شهیدانوکورنۍد. 2

 متقاعدین. 3
 . کلنۍڅخهکوچنيماشومانلري۱۰هغهزیانمنونکېکورنۍچېله. 4

دشهیدانو،معلولینو،کاراوټولنیزو
 چارووزارت

کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍ2030 تر 1.5
 ایجادداغیزمنلوکموالی( resilience) اوطاقتراوړلودوړتیا

(exposure) اودشدیدواقلیمي،اقتصادي،ټولنیزو،دژونددچاپېریالاو
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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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد 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
 قرارلريالندې

 


دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

پهميلکچهدنباتاتودزېزمتونونودایجاداوښه کالپورې2025 تر 2.5
مدېریتلهالرېدتخمونودانو،کرنیزونباتاتو،اهيلاوکورنیوڅارویواو

لهدېڅخهاطمینانحاصلول. وحيشحیواناتودجنتیکيتنوعساتنه
دېبرخهکېعادالنهتقسیمشویاودجنتیکيرسچینوڅخهدچېپه

ګټېاخیستلودګټوحاصلپهټولنهکېپهمساويتوګهتقسیمشویاود
هغوسنتيرویشونوڅخهګټهاخیستلشوېچېپهنړیوالهکچهپرېتوافق

 . شویدی

دهغومزروعينباتاتواوراجسرتشووڅارویوشمېرچېدحفاظت: 2.5.1
 : ندېقرارلريپهتفکیکدال

 مېوهجاتو. الف
 نباتاتو. ب
 څارویو. ج

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت
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دکرنیزوتولیداتودزیاتوايلپهموخهپهټولوکلیوايلزیربناووکې الف. 2
پانګونه،کرنیزېڅېړنې،پراختیایيخدمتونه،دټکنالوجيانکشافاود

 . اریولهالرېدجنتیکينباتاتودزېرموجوړولنړیوالوپراختیایيهمک
 دعامهلګښتونوکرنیزمحورهشاخص 1. الف. 2

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

دغذایيمارکېټونواودهغهدنوروبرخودښهفعالیتپهمنظورد ج. 2
تدبیرونولهنیولوڅخهډاډحاصلولاودغذایيقېمتونودشدیدونوساناتو
څخهدمخنیويپهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونو

 . رسولاوالرسسی

دهغوکرنیزومحصوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېرچېدهغه 1. ج. 2
 . بیېپهاونیزاومیاشتنيډولخپرېږي

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

 دعامههوساینېښهوالی روغژوندداطمینانحاصلولاودټولولپارهپهټولوکلونوکېدټولولپارهد: 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
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 دعامېروغتیاوزارت هروسلزرونفوسوکېدتوبرکلوزپېښېپهیوتېرشويکالکېپه 3.3.2

 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

 ټولنیزوضعیتاقتصادي. 2
 ښکته. الف
 منځنی. ب
 لوړ. ج

 دکورنیوچارووزارت

دحاملګۍروغتیایيڅارنواوخدمتونوتهپهټولیز کالپورې2030 تر 3.7
ډولدالرسيسڅخهډاډحاصلول،دزېږونترمنځدفاصلېدمراعات،

حاملګۍدعامهپوهاوي،تعلیماوپهسرتاتیجياوميلپروګرامونوکېد
 . 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
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دخانیاتودکنټرولپه"  پهټولوهېوادونوکېپهمناسبشکلدالف . 3
 . داجرااتوتقویهکول"برخهکېدنړیوالروغتیایيسازماندکنوانسیون

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

 دعامېروغتیاوزارت

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( لفا
 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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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



 دپوهنېوزارت

 : 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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 : دلوړوزدهکړوموسساتودجدیدالشموالنوسلنه 4.3.3
 دولتي. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 خصويص. 2
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دلوړوزدهکړووزارت


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

دکار،ټولنیزو،شهیدانواومعلولینو
 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
 دپوهنېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 حساب. ب
 (نارینهاوښځینه) فکیکرسهدجنسیتپهت. کسبکړېوي

 : دکسانوترمنځدسوادمېزان 4.6.2
 کلنۍپورې 24 څخهتر 15 له. الف

 مجموع. 1
 نارینه. 2
 ښځینه. 3

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

 دپوهنېوزارت

 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

 دپوهنېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 کارمندانوتهدبرشيحقوقوښودلښوونکواو. ج

 : دزدهکوونکوسلنهپهتفکیکد 4.7.4
 تعلیميدوره. الف

دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوبنسټیرېپراختیا. ب
 . پهاړوندلهمسایلوڅخهکايفدرکولري

 دپوهنېوزارت

سلنهچېدچاپېریالپوهنېاوکلنوزدهکوونکو۱۵دهغو 4.7.5
 ځمکپوهنېپهاړوندپوههاوالزممهارتونهولري

 دپوهنېوزارت

دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،دالف . 4
دماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونهرسه  جندرپهنظرکېنیولو

همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله. ولري
 . تاوتریخوايلڅخهخايلوي

 : دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونهولري 1. الف. 4
 برېښنا. الف

 دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټ. ب
 کمپیوټرالبراتوارد. پ

 معلولوزدهکوونکوتهتسهیالت. ت
 دصحياوبواووینځلوآسانتیاوې. ث

 ښځینهووتهبېلتشنابونه. ج
 مناسبهودانۍ. چ

 دپوهنېوزارت

دهغوزدهکوونکوسلنهچېدآزار،ځورونې،تاوتریخوايل،وهلو، 2. الف. 4
 . مواردوالندېراغيلويتبعیضاوجنيسناوړهګټېاخیستنېتر

 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

 دپوهنېوزارت
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

لکهلهخدمت) چېلږترلږهدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي
د( څخهمخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکېزدهکړېکړېوي

 (نارینهاوښځینه) جنسیتپهتفکیکرسه
 : کوونکينسبتپرروزلشويښوونکيددورېپربنسټدزده 2. ج. 4

 ابتداییه. 1
 متوسطه. 2

 لیسه.3

 دپوهنېوزارت


ددورېپربنسټدتعینشوومعیارونورسهسمدمسلکيښوونکو 3. ج. 4
 : سلنه

 ابتداییه. 1
 متوسطه. 2

 لیسه.3

 دپوهنېوزارت


 : 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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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

ټولنیزوچاروکېدښځودفعال،اغیزمناوبشپړمشارکتڅخهدپه 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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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
لپاره(reuse)اوبیااستفادې(recycle)نیامييکړېوياودهغهبدلولو

 . رابرهکړېويیېدپاموړزمینهب

دکورونود(safely treated)پهمصوونهاومدېریتشوېتوګه  6.3.1
 (کورنۍاوټولاقتصاديفعالیتونه)فاضالبوفیصدي

 ښاري.1
 دښارجوړولواومسکنوزارت

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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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

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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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

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
 معلولینووزارت

دکاردځواکلهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګرانولپارهډاډمناو  8.8
لهامنڅخهډککاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 . مهاجرو،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمول
 دوخیمواوغیروخیموکاريټپونودپېښومېزان 8.8.1

ټولنیزوچارو،شهیدانواودکار
 معلولینووزارت
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 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
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

 ایعووزارتدسوداګرۍاوصن
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 دمجموعاشتعالپهنسبتدصنعتدبوختیاسلنه  9.2.2
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


پههېوادکېپهارزانهربحرسهکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهد 9.3

الرسيسزیاتوالیاوارزښتلهځنځیراومارکېټونورسهدهغهیوځای
 کېدل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت زیاتشويارزښتدکوچنیوصنایعوسلنهدټولوصایعوپه  9.3.1

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت پهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.2

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

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



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
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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،بنسټیزاودټولولپارهدلېږدرالېږدمصؤن، ،پورې2030 تر 11.2
دسړکونودخوندیتوبښهکولاوپه. دډاډوړسیستمرامنځتهکول

ځانګړېتوګهدعامهانتقاالتوپراخوالیپهداسېتوګهچېزیانمنونکو،
ښځینهوو،ماشومانو،معلولینواوعمرخوړلوکسانواړتیاووتهپاملرنهپکې

 . شويوي

ترانسپورت( دولتي)چېعامهدوګړودهغېمجموعېنسبت 11.2.1
 . خدمتونوتهالرسسیلري

 


دترانسپورتاوملکيهوانوردۍ
 وزارت

کالپورېپهټولشمولهاوبنسټیزهتوګهپهښاريسیمو2030 تر 11.3
کېدوګړومېشتکولاوپهداسېتوګهپههېوادکېدښارګوټودجوړولو

ټیزهاومشارکتيبڼهودظرفیتلوړولچېښهمدېریتشويوي،بنس
 . لري
 

دهغوښارونوسلنهچېدهغهپهبرنامهکېدمدينټولنې 11.3.2
جوړښتالسولرياودهغهمدېریتپهمنظماودېموکراتیکشکلصورت

 . موندلیوي
 دښارجوړولواومسکنوزارت

دطبیعياوفرهنګيمیراثونودساتنېاوخوندیتوبلپارهدهڅو 11.4
 زیاتوالی


دميلبودجېهغهسهمچېدطبیعياوکلتوريمیراثونواو  11.4.1
 . همدارنګهدنړیوالمیراثسایټونوتهاختصاصورکړلشویدی

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

دمترضرینوپهمړینهکېدپاموړکموالی کالپورې،2030 تر 11.5
مستقیموزیانونوکمولچېدراوستل،اوپهناخالصتولیددهغواړوندو

ناوړهاوبیزهاوداسېنوروپېښوڅخهرامنځتهکېږياودبېوزلهاوزیان
 . منونکوڅخهپهمالتړمترکزکول

پههروسلزرهکسانوکېدوژلشوو،بیځایهشوو،ورکشوواوپه 11.5.1
 پېښوکېدمترضرینوکسانوشمېرپهتفکیکد

 مړینه. 1
 اوورکېدلبېځایهکېدل. 2

 مترضرین. 3

 لهپېښورسهدمبارزېاداره
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

پهښارونوکېدچاپېریالدنامطلوبواغیزو کالپورې،2030 تر 11.6
کمول،دهواڅرنګوايل،دښاروالۍمدېریتاودچټلیوپاکوايلتهځانګړې

 . پاملرنهکول
 
 
 

 : مېزاندټولوتولیدشووکثافاتوڅخهدښاريکثافاتو 11.6.1
 چېپهمنظمهتوګهراټولشويوي. الف

 دراټولېدووروستهپهنهاييتوګهتخلیهشويوي. ب
 کابلښاروايل

 PM دمثالپهډول)دپهښارونوکېدمعلقوذراتوکلنیاوسط 11.6.2
 (. PM10او 2.5

 دچاپېریالساتنېميلاداره

پارکونوتهدټولودالرسسیعامهمحالتواو کالپورې،2030 تر 11.7
آسانتیارامنځتهکولپهداسېتوګهچېډاډمن،ټولشموله،زرغونهاود

پهدېبرخهکېښځو،ماشومانو،عمرخوړلواومعلولو. الرسسۍوړوي
 . طبقاتوتهځانګړېپاملرنهکول

ماه 12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
میاشتوکېله۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو. رارگرفتهباشندگذشتهق

 : فزیکيیاجنيسآزاررسهمخشويويپهتفکیکد
 ددواړوجنسونومجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

دميلاوسیمهییزانکشافدبرنامودتقویتلهالرېدښارونو،د  الف. 11
څنډو،اوکلیوايلسیموترمنځدمثبتواقتصادي،ټولنیزواوښارونود

 . چاپېریالساتنېداړیکومالتړکول

پههغوښارونوکېدمېشتشوينفوسنسبتچېپههغهکې 1. الف11
ښارياوسیمهییزپالنونهددپېشبینيشوينفوسداړتیاووپربنسټ

 . سمتطبیقکېږيرسچینواوپراخوالیپهنظرکېنیولورسه
 دښارجوړولواومسکنوزارت

دداسېښارونواوښارګوټوداعامرپهشمېر کالپورې2030 تر ب.11
کېدپاموړزیاتوالیراوستلچېدمتحدپالناوپالیسۍلهمخېجوړ
شويوي،درسچینوموثرهالستهراوړنهولري،داقلیميبدلولونورسهعیار

 . پېښوپهوړاندېمقاومتولرياودطبیعي
"   داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد

Sendai کلونوپورېدپېښوپه"2030-2015 پهسیستمبرابروياو
 .. وړاندېمقاومتلري

دهغوسیمهییزواداروسلنهچېپههغهکېدخطرونودکموايل 1. ب.11
 . وکاټرسهسممنلشوېاوتطبیقکېږيدچ(Sendai)سرتاتیژيد

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


 دبنسټیزتولیداولګښتدمېتودونوڅخهډاډحاصلول: دولسمهموخه
سلنهپورېبهدهغورسانهغذایيموادو٪۵۰تر کالپورې2030 تر 12.3

پهضایعاتوکېکموالیصورتموميچېدعرضهکوونکياومرصف
کوونکيترمنځپهمختلفوسطحوکېواقعکېږياوهمدارنګهدتولیدپه
ځنځیرهیياوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکېکموالی

 . راځي

پهکالکې. فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12.3.1
 :دوریجواوغنمودتولیددضایعاتوسلنهپهتفکیکد

 غنم. الف
 وریجې. ب

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسې کالپورېبه،2030 تر 12.4
مناسبمدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرېموافقه

همدارنګهاوبو،هوا،خاورې،ځمکېدانسانانوروغتیااودژوند. شوېده
 . چاپېریالتهبهدهغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکېږي

دژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپږونړیوالوتړونونودعميل 12.4.1
دغهنړیوالوپالنونه. کولولپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقکول

اومنرتپاللهعبارتديلهدستاکهلم،ویانا،میناماتا،باسیل،روتردام
کنسوانسیونونوڅخهچېدکېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياود
دېتړونونودتطبیقپهوړاندېدافغانستاندمسوولیتونواوپالنونوپه

 . هکلهداړتیاوړاوالزماطالعاتبرابرول

 دچاپېریالساتنېميلاداره

بنسټیزتولیدمېتودونهودداخيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅود 12.6
 . کاروياوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي

دهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشارمسوولیت 12.6.1
 . اخيل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

دبنسټیزتولیداولګښتدمېتوندونودتطبیقلپارهدپرمختللو الف. 12
هغویمالتړحاصلولڅوپهدېبرخهکېهېوادونودمرستوجلباود

 . علمياوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش

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

 . رستهرسول
 دعلومواکاډمي

اوالروچاروانکشافاوتطبیقچېدګرځندویددداسېاسبابو. 12
بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 . ترویجسببيش
دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیوشمېرچېله. ب. 12

 . ځانرسهتطبیقيپالنونهاودڅارنېوسایلهمولري
 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 داقلیميبدلونونواودهغهداغیزورسهدمبارزېپهموخهدبیړنیواقداماتورستهرسول: دریارلسمهموخه

اقلیميخطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونود 13.1
 . ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښودکموايلد 13.1.1
 . سرتاتیژیودانکشافسلنه


لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې

 ميلاداره

پالیسیواوسرتاتیجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهدپهميل 13.2
 اقداماتوشمولیتاوادغام



 

دپرمختګهغهسلنهچېپهدېبرخهکېدسرتاتیژیواوپالیسیو 13.2.1
دعلميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاندځواکمنتیارسهرسهمرسته

امطلوبواثراتورسهموثرهکړېدهچېدناولواوبواوهوادبدلونپهسببدن
همدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسېډولکمکړيچې. مبارزهوکړي

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

 (. ګزارشونواوداسېنوروپهشمول

پېښورسهدچمتوايلاومبارزېله
 ميلاداره

اودژونددتنوعد دځنګلونواسايسمدېریت،دځمکېلهصحرایيکېدورسهمبارزه،دځمکېدتخریبدرول اوبنسټیزهاستفاده، داېکوځمکيسیستمونوحفاظت،بیارغونه: پنځلسمهموخه
 ضایعاتومخنیوی
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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

دایکوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپه الف. 15
 . موخهدمايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیم

بنسټیزتنوعڅخهدګټېدایکوسیستمونواودژوندد 1. الف. 15
 . اخیستنېپهپاردعامهپراختياييمرستوواولګښتونودمرستوونډه

 دچاپېریالساتنېميلاداره
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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 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

 دکورنیوچارووزارت دهېوادپهداخلاوبهرکېدغیرقانوينپیسوارزښت 16.4.1
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیواللغامن
 

 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

قانوين،مايلاووسلهوالوجریانونودهغوغیر کالپورې،2030 تر 16.4
پهشمېرکېدپاموړکموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاو

 دټولوسازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

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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 وزارتاقتصاد

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

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


پهوسیلهدميلاقتصادځواکمندپالیسودهمغږيکولواونظم 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

 . ديپرنسیبونورسهسمپهاحصاییويشمېروکېشاملشوي
 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
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 وزارتاقتصاد

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

 کال1397
 1400-1395دمايلوزارتاوداقتصادوزارت–ANPDFجوړښتميلگدافغانستاندسولېاوپرمخت •
 1397داقتصادوزارت-یژندهداحصاییویمهموشاخصونوپپهملیکچه •
 2030-2015وزارتداقتصاد- A-SDGsدافغانستاندپایښتپرمختیاموخې •

 دوالیت په کچه :
ریاستلګولواوبواومالداریڼیدکره •
اقتصاداوخصوصیسکتور •
 احصاییریاست •
 ریاستګاطالعاتواوفرهن •
 ریاستانرژیاوښنابری •
 دولتیپوهنتونریاست •
 یپوهنتونونوریاستونهخصوص •
 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. 
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