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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

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

لونوینشټمحصوالتواونورواقتصاديبلالقوهپوزویدکرنېديچېنیرسچاييیشتهپرمخت
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېدود

اوېبرابريشنوپههامغهاندازهبهدودودونهښالرهښويشاوونهړپالنجوهښېخربهده،پههرهاندازهچکارهښ
.دويیږپهلوريولګاوپرمختېنیبهدهوساولنهټيشاوړپرمخوالهګتوهښپهمنظمهاوریبهایپراخت
دپالنایبرهیبرخوپهتلویالبیپهبېولنټشتون،دبرشيلیپروفاتيیوالایګېولټدمالومايتېحاالتوکېداسپه
.يیږکلګڼنړیخورامهماواېپهبرخوکېونړجويسیاوپالېونړجو
کرهاوړدشتهحاالتوپهتتونویپهموخهاودوالاکلوټدټبنسنيیتښريویپهکچهدوادیدهېچيړایاقتصادوزارتود

رو،مرستهکونکوومؤسسو،دولتياداونکو،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
تیدوالېمايلمرستېولنټېوالړیاودنيړکمیتنظټپربنستوبونوړیاولوماوویتړازویولنټداقتصادياوتیدوالریبه
دسمونلپارهالرههوارهيش.ېنیپهکچهدعامههوساتیدوالوڅتريړيکږرسههمغتوبونوړیاولوماوویتړلها
مننهکوماودهګتوګړېانځپهخهڅوړلهغیټېدکمولوړجولیروفاپتيیدوالېستنیاخهګټپهخهڅفرصتېلهدزه

هګتهدقدرپهسرتاریاوزوڅهغهکارکوونکوهولوټنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوېولنټنورودولتيادارواومدين
 اوو.لیکښېکارکېپهدېچورمګ

 مستور یمصطف رټاکډ
 ریاقتصاد وز د
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

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

ېزیولنټداقتصادياوېنهادونودجلبولولهالرلونکویوالواومتوهګاندپه،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
دانی"شهباز"دمدالرحمنینویاغلښاودنیعبدالرحمنکماغيلښدانسجاملهآمرتونویداقتصاديفعالتونویوال

ادیدېيرسهاریاوزوڅپهخپلوهېچمړمننهاوقدرداينوکهګتوګړېانځپهخهڅ،سییداقتصادرتیوردکوال
.هړلپارهالرههوارهکولوړدجولیپروفا
یرسههمکارږوزمېيېبرخهکېپهدېچخهڅۍهمکارۍشنیاوکارکوونکولههمنویمسئولتيیدوالول،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–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

 د وايل صاحب پيغام
دميدانوردګووالیتچېدهېوادلهمرکزرسهپهپولهپروت،سرتاتیژيکموقعیتلري،له

صنعتپهبرخهچېدبیوزلۍپرمختیایيپلوهڅرنګهچېالزمهوهدکرنېاوپهځانګړېتوګهد
دمنځهوړلولپارهمهمګڼلکیږيهسېپرمختګچېاړینووپهتیروڅوکلونوکېندیکړی
اودهیوادپهکچهدبیوزلووالیتونوپهډلهکېشمیرلکیږيچېهمدېتهپهکتواودهیواد

(ښودلشویده%54.5پهکچهدخلکودژونددڅرنګوايلدرسوېپهاساسچېبیوزيلپکې)
امادمیدانوردګووالیتدهیواددنوروالیاتوپرپرتلهورستهپايتوالیتدیپههمدیدلیلد

پورتهارقاموپهپامکی،د(پهکېښودلشویدی%60.4پورته)احصائېدمعلوماتوپهبنسټبیوزلۍکچهدمرکزي
بایدترپخوازیاتکاروګړی.زیادارییهامسیوالیتمیدانوردګو دنیولورسه

دديلپارهچېدراتلونکېلپارهښهاوعميلکیدووړپالنونهولرو،اړینهدهچېداهدافوترټاکلووړاندېبایدپراوسني
وضعیتپوهشو.ترڅووکوايلشوپهاسانۍدراتلونکېلپارهمسیروټاکو.دهمديلپارهدمیدانوردګووالیتداقتصاد

استدوالیتدمقامپههمکارۍاودسمیهایزوادارودپیاوړتیادنوښتدپروژیپهتخنیکیهمکارۍداسندچيدری
والیتدتولنیزاواقتصادیپروفایلپهنامهپهوالیتکېدټولواداروپههمکارۍچمتوشویدی.یادسنددوالیتپه

اړههراړخیزمعلوماتوړاندېکوی.
دالستهراوړلولپارهداقتصادریاستلهټولوسکتوريریاستونواووالیتیادارورسهیوځایموخوکېدپورتهپهديسند

دوالیتپهکچهپهتیروپنځلسوکلونوکېدزریزهپرمختبایېموخو،دافغانستاندپرمختیایيسرتاتیژۍاودميل
وضعیتځیړلشویاودوالیتیادارودپيلشویوپرمختیايتپروژهلومړیتوبلرونکوپروګرامونوپراساسدوالیتاوسنی

اوپروګرامونودسکتورونوپهکچهپهتیروشپږوکلونوکېدبودجولکښتوړتیاپهاړههراړخیزمعلوماتراټولاوتحلیل
پهکچهمتوازنشويدی،ترڅووکوايلشودوالیتدشتهرسچینواووړتیاوڅخهښهګټهواخستليشاودوالیت

پرمختګاوودهټهالرهبرابرهيش.
پهپایکېهیلهلرمچېددېراټولوشویومالوماتو)والیتیپروفایل(لهمخېبهوکوالیشوچېنورپرمختیاييپالنونه

څودمیدانوردګووالیتهراړخیزېپراختیاتهزمینهبرابرهيش.ترترتیبکړو


 نیمی نیدگر جرنال مظفرالد
 د میدان وردګو والی
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

 لنډیز
لپارهبایدبلالقوههغهتهعموميبڼېورکولو دبهیرپرمختګ،پهبنسټیزډولرسهتدریجيبڼهلرياودتدواماو

رسچینې،پهمدیریتيطریقواوبلالفعلهټولنیزذهنیتباندېبدليش.ترټولوبنسټیزعنرصچېکوالیيشدمدیریت
دبهیرپهاغیزمنتوبکېزیاتوالیراويل،دکړنالروطرحهاوترتیبولاودرسچینواوامکاناتودګټهاخیستنېطریقوته

رکولديترڅودپرمختیاييموخودپيلکېدواوتداوملپارهالرههوارهيش.سییسټامټیکهبڼهو
ارقامواومالوماتوباندېتکیهولريترڅودوختاورسچینوهپهلوړهاوکښتهکچهپالنجوړونهبایدپرکرهاوهراړخیز

مالوماتواوښکارهاوثابتوارقامودنهدهراړخیزومثبتهاغیزهولري.پالنجوړونهاولهضایعکېدوڅخهمخنیویويش
شتونپهصورتکې،دټاکيلټولنېداقتصادياوټولنیزوواقعیتونواوحاالتوپهتړاوروښانهاوپرحقایقووالړهارزونهاو

ولهتحلیلشوونینهبرېښي؛طرحهشويپروګرامونهلهاړیناغیزمنتوبپرتهتطبیقیږي؛اودرسچینودضایعکېدوا
منځهتلوالملګرځي.

هېوادپهکچهدیوېمالومايتدلههمدېاملهداقتصادوزارتپهدېوتوانېدهچېدغهپروفایلدیوریښتینېبنسټاو
رسچینېدټاکلواووالیتونودشتهحاالتوپههکلهکرهمالوماتوتهدالرسسیپهموخهدپالیيسجوړونکو،پالنجوړونکو،

دتخنیکيترتیبکړي.یادپروفایلدولتيادارو،نادولتيمؤسسو،خیریهبنسټونو،زدهکوونکواولیکواالنولپارهڅېړونکو،
اوددولتيادارو،نادولتيپهکېکړیووچېمرکزياووالیتيمسلکيکارکوونکوګډونجوړشویکمېټېپهمټ

شویولنېاونورواړوندهمرکزياووالیتياداروپههمکارۍجوړمؤسسو،ځوانانو،پوهنتونونودښوونکو،پوهانو،مدينټ
ي.یږوړاندېکچوپړتهخلکوداودافغانستان

یادپروفایللهپالنجوړونکواوپالیيسجوړونکونهادونهرسهمرستهکويترڅوخپلپرمختیاييپروګرامونهطرحهاو
الیتونواغیزمنتوبپهټولوپرمختیاييسکټورونوکې،دهروالیتاړوندهترتیبکړياوداقتصادياوتولنیزېپرمختیادفع

جغرافیاييحاالتوتهپهکتووارزوياوتحلیلکړي.پردېرسبېره،لومړیتوبونواودانډولیزېپرمختیارسچینواوامکاناتو
کيګڼلکیږي.تهپهکتو،یادسندکوالیيشلههغهسیمورسههمزیاتهمرستهوکړيچېزیامننون

شوېاوترهغهوروستهدوالیتاقتصاديپهاړهمالوماتوړاندېدغهسنداتهڅپرکيلري.پهلومړيڅپرکيکېدوالیت
ظرفیتونو،دمعیشتحاالتو،ټولنیزواوفرهنګيجوړښتونوتهاشارهشوېده.پهدویمڅپرکيکېدوالیتپرمختیايي

کلیودپراختیا،زیربنااوطبیعيرسچینو،روغتیااوخوړو،داقتصادادارهاوخصويصحالت،دسکټوريکمېټو)دکرنېاو
پانګونوداوشتهظرفیتونودسکټورپرمختیا،پوهنهاوفرهنګاوټولنیزخوندیتوبدسکټورونو(جوړښت،پهوالیتکې

اوپهتېروڅوکلونوکېدهغېدلګولوېپرمختیاييبودیجدحالت...پربنسټارزولشویدی.پهدرېیمڅپرکيکې
پهاړهخربېاترېشوېدي.پههمدېډول،دنادولتيمؤسسودفعالیتونوڅرنګوالۍپهڅلورمڅپرکيکېوړاندې
شویدی.پینځمڅپرکیدرسچینودتشخیصاووالیتداقتصاديپوټنشیلونوپهاړهمالوماتوړاندېکوياوشپږم،

یپهترتیبرسه،دلومړیتوبلرونکوميلپروګرامونو،احصائیېدميلادارېدورستیوارقامواوافغانستاناووماواتمڅپرک
ددومدارېپرمختیاپروګرامدمالوماتوپربنسټ،دوالیتونودبنسټیزواقتصادياوټولنیزوشاخصونوپههکلهخربې

کوي.
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 وزارتاقتصاد

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:
پروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزېطریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکلهمالوماتوراټولولوپهموخه،دوالیت

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

دپروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتدطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخوا،دوالیتونوداقتصاد
دوالیتونوټاکلوشاخصونوتهپهکتو،ریاستونوکاريټیمونوتهدپروفایلجوړولواوارقاموغوڼدولوالرښودورکړلشوترڅو

کچهټولشتهارقامراټوليشاودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړيش.ترهغهوروسته،دوالیتونودپه
ریاستونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچه اقتصاد

لکهداحصائيېریاستاونورودولتينهادونو،خصويصسکټور،داخيلاولهبیالبیلوباوريڅېړنیزومراجعواورسچینو
دیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودبهريننادولتيمؤسسو،مدينټولنېلهنهادونواونوروباوريمراجعوڅخه

والیتيپروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړکړ.
وماتوترالسهکولوپهبرخهکې،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهدډلهییزکاراوپردېرسبېره،دارقاموراټولولواومال

مرکولهطریقوڅخههمکارواخیستلشو.همداډول،ددېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواو
ډیز،دوالیتونودمايلمسئلواوبودیجېمأخذونولکهدافغانستاندخلکودحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملن

پهاړهدماليېوزارتوالیتيپروفایل،پهوالیتونوکېاقتصاديطرحېاوشتهبلالقوهظرفیتونو،دافغانستاندسولې
اوپرمختیاميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغانستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههم

اراخیستلشویدی.ک
پهپایکېبایدووایوچېیادسند،دطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخواپهدقیقهتوګهکتلشویاو

لهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهییزېبیاکتنېمطالعهشویاو
دغهسنددیوريښتینيبنسټپهتوګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندېکويوروستهچاپتهسپارلشویدی.

یادسندپانګهوالاوپرمختیايي برابروي.همداډول، اودوالیتدپرمختیاييپالنجوړونېدبهیرلپارههماسانتیا
ندهاواغیزمنهونډهواخيل.همکارانهڅويترڅودپانګونېاودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغ
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 دې سند پیزندنه د
ېلپارهښهاوعميلکیدووړپالنونهولرو،اړینهدهچېداهدافوترټاکلووړاندېبایدپراوسنيدديلپارهچېدراتلونک

والیتداقتصاددهمديلپارهدمیدانوردګووضعیتپوهشو.ترڅووکوايلشوپهاسانۍدراتلونکېلپارهمسیروټاکو.
داسندچيدۍریاستدوالیتدمقامپههمکارۍاودسمیهایزوادارودپیاوړتیادنوښتدپروژیپهتخنیکیهمکار

چمتوشویدی.یادسندمیدانوردګووالیتتولنیزاواقتصادیپروفایلپهنامهپهوالیتکېدټولواداروپههمکارۍ
وماتوړاندېکوی.دوالیتپهاړههراړخیزمعل
میدانوردګودموخواواهدافودالستهراوړلوپهخاطراوسنۍوضعیتڅیړي،داسندهمدداچېهرپروفایلدخاصو

پهوالیتکېدټولنیزوحالتاوټولنیزوجوړښتونورسبیرهدوالیتاقتصاديحالتچيپههغهکېشتهاقتصادی
ترڅووکوالیشولهشتهرسچینوڅخهدیادوالیتونیولشوی،وړتیاویاررسچینیپههراړخیرډولترڅیړنۍالندی

دښیرازیلپارهښهګټهواخلو.
پهکچهمتوازنپرمختګاوودهدافغانستاندحکومتدلومړیتوبونوڅخهدياودهیوادپهکچهمتوازنهودهدهیواد

اییپروګرامونواوپالنونودطرحاوپلیکولواودوالیتپهکچهدیدخدمتونودوړاندېکولواغیزمنتیادمنظموپرمخت
ارقاماومعلوماتپهاړینرمختیاییسکټورونوپربنسټپرمختاییمالوماتواغیزمنسیسټمدلرلوپرتهچېپهکېدپ

واضحهتوګهنهوي،ممکنندی.
تونواووالیتیساقتصادریاستلهټولوسکتوريریادکېدپورتههدفدالستهراوړلولپاره(والیتیپروفایل)ديسندپه

زریزهپرمختبایېموخو،دافغانستاندپرمختیایيسرتاتیژۍدادارورسهیوځایدوالیتپهکچهپهتیروپنځلسوکلونوکې
دوالیتیادارودپيلشویواودميللومړیتوبلرونکوپروګرامونوپراساسدوالیتاوسنیوضعیتځیړلشویاو

اړخیزمعلوماتدسکتورونوپهکچهپهتیروشپږوکلونوکېدبودجولکښتوړتیاپهاړههرپرمختیايتپروژهاوپروګرامونو
دشتهرسچینواووړتیاوڅخهښهګټهواخستليشدمیدانوردګووالیتراټولاوتحلیلشويدی،ترڅووکوايلشو

ټهالرهبرابرهيش.پهکچهمتوازنپرمختګاوودهاودوالیت
دافغانستاندسولېاوپرمختیاميلاو(A-SDGsپراختیاهدفونه)لرونکيدافغانستانلپارهدپایښتپهديسندکې

ړلیترڅنګدميللومړیتوبلرونکوپروګرامونوپهپامکېنیولورسهدوالیتبهکچهاوسنیحالتڅ(ANPDFچوکاټ)
جوړاوپلیکړو.شویترڅووکوايلشوداړتیاوړپالنونه
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 څپرکی لومړی
 د والیت په اړه عمومي مالومات

 :دوالیت پیژندنه
۳۳پهپلوتهلویدیځښاردكابلچېدىڅخهواليتونودرجېميېوداودمركزيافغانستاندواليتوردګوميداند

کابلاولوګروالیتونه،سویلتهیيشاملتهييپرواناوبامیانوالیتونه،ختیځتهیي.دىپروتكېواټنكېلومرتي
ښار،ميدانچيعبارتديلهلریواحدونهاداري9ګډونپهمرکزد.پروتدیغزيناولویدیځتهیيدبامیانووالیت

دی،زیاترهسیمهیيغرنۍدهاوبهسودیمرکز،بهسودملړیسیدآباد،جغتو،،)جلګه(داميريدادچک،جلرېز،نرخ،
زرهجریبهتهرسیږي.۱۲۸۰۰۰کرنیزهځمکهیي

(درجوکېموقعیتلري،چې۳۴.۳۹۴۵۸(درجواودعرضالبد)۸۶۳۸۳.۶۸دمیدانوردګووالیتدطولالبدپه)
تهرسیږي.(کیلومیرهمربع۱۰۹۱۲مرتهلوړوالیلرياودوالیتټولمساحت)۲۲۲۵څخهدسمندردسطحې

ميلمرتهتهرسیږي،کومسیندچيددایمرداد،چک۴۰۰-۳۰۰دمیدانوردګوالیتاقلیمسوړاوکلنیورښتیې
دمیدانوردګوالیتپهساحهکېدکابلکهسیندرسهڅخهتیرییږیشیخآباداوتنګیلهدرياوسیدآباددولسوالیو

جنوبختیځاوسنګالخڅخهرسچینهاخيل.ورپيسهغهسیندچېدنرخیوځایکیږی.دغهسیندداونۍلهغرهله
لهولسوالۍڅخهراوځياودابراهیمخیلودکيلپهلومړیبرخهکيوررسهګدیږيدللندرپهسیمهکيدمیدانوردګ

دويبکيیيهواسیمهپریږدياودکابلښاردالوخیلوپهسیمهکيدکابلسیندرسهیوځایګیږي.پهپرسيلاو
اودژميپرمهالډیرهواورهوریږياودهیوادپهسړوسیموکيشمیرلمعتدلهخومنياوژميکيیيهواډیرهسړهوي

کیږي.
.دىزياتكېواليتپدېاورښتدواورواويخډېريېژمىاوګرمهنسبتا کېاوړيپههوااوبآواليتوردګميداند

لوبيا،وربشې،،جوار،غنميېتوليداتكرنيز-ديبوختمالدارياوبڼوايلکرهڼه،پهډولعموميپهوګړيواليتددې
زياتهيوهڅخهمصارفودداخيلرسبېرهچېلريشهرتځانګړىچېزردالواومڼېلكهاوميوېسبزيجاتاوكچالو
لهنوراودستكشجاكټ،شال،ملڅي،ټغر،ييصنايعاليسهمدارنګه.صادريږيهمتههيوادونوګاونډيويېاندازه
.ديشيانجوړڅخهدانواومريو

ابېهکتاره(۳۲۶۹۱)هکتارهښودلشوېدهچیدهغهلهجملې(۴.۴۳۹۲۱)والیتکرنیزهځمکهوردګدميدان
پهمنځنيډولدديوالیتآيبځمکه.هکتارهدولتیځمکهده(۴.۱۱۰)او ځمکهللمي(هکتاره۱۱۱۲۰)،ځمكه

.ديځايونهڅړځمکهرههکتا ۱۷۶۵۴۵کچهپهواليتټولدهکتارهباغونهدياو(۱۰۹۸۰)
ذخريهکولو،مهارداوبوددغواماوجودلري،منابعداوبولپارهدواړوکرهڼېاوڅښاکدکېواليتوردګميدانپه

.نلريوجودپروژېبنسټيزېلپارهکولوتنظيميااوکولو
اوداسینورکرومايت،،ګچومرمرودکېهغېپهچېثبتشويدی،کانونه۹۳کېواليتوردګميدانپههمدارنګه

.لريموقعیتکېولسواليوکانونهشتونلریچېدمیدانوردګووالیتپهبیالبیلو
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اوقاچاقداويشوکيندلډولاسايسپهبايدچېلري،وجودځايونهقدميياوتاريخيدايس18کېواليتدېپه
زده۳۶۰۰تقریبا کالهراو.دهکارېبېاوفقرستونزهغټهټولوترواليتوردګميداند.يشونيوليېمخهغال

کارهيبييپايتاوکېږيجذبتهپوهنتونونو%50رسهمشکلپهيوازيتعدادددغهاوفارغېږيڅخهلېسولهکوونکې
اکرثهځوانانوداوکېږيښکارپالنونوشومودغلويامخالفينودکبلهلهکارېبېددويمتاسفانهچېکېږيپاتې
.ديبوختجګړهپهخاطرپهګټواقتصاديدخالفپهحکومتاوولسدبرخههمدا

پوهنهاوزدهکړهخوښویپهډیروبدورشایطواولهکموامکاناتورسهییخپلبچیانښونځیودمیدانوردگووالیتولس
تنهیینجونیدیچی۴۰۸۹۸تنهزدهکوونکیلریچیلهدیجملیڅخهیی۱۵۶۰۲۳تهلیږلدویداوسلپاره

هواتنهزدهکوونکیییپهازاده۷۹۹۰۰هجملیڅخهتقریبا ښونځیوکیپهزدهکړهبوختدی.البتهلهدغ۴۸۲په
 کیپراتهدیاوتعمیرنلری

 په هنداره کې تاریخدوالیت ګو د د میدان رو 
دهیوادپهکچهملړیځللپارهداساسیقانوناودیموکرسۍدپلیکولولپارهدهیوادپهکچهپهتشکیالتوکیبنستیز

دامیرشیرعلیخانلهواکمنۍځخهراپهدیخوادکابلپهوالیتپوریوردګووالیتمیدانبدلونونهرامیځهشول.د
جيکهمحاکمورسهیيلرلاوورځنيارتباطاوکودستوتنزولهکبلهملریزکالکيدخل۱۳۴۳تړاودرلود،خوپه

يچوکاتاجراییورکارونولپارهپهخپلوختوالیتاوحکومتیتهرسیدلینشول،نومیدانوردکدافغانستانپهادار
کيیوځانګړيوالیتشو.

کوتهلهرمحمدداودخانپهوختکيیيمرکزدمیدانوردکووالیتمرکزپهملړیرسکيکوټهعرشوو،خودرسدا
هتوګهپاتیدیددغهوالیتدمرکزپپورېدولشو،چیتراوسهیږعرشوڅخهمیداښارتهول

وممیدانددغهوالیتنومیوازیوردکو،خودداکټرنجیباللهدواکمنۍکهنسکوریدوڅخهوروستهددغهوالیتن
وردکباندیاړولشویدی.

غهمهالچېغزيندافغانستانپالزمېنهوونوپهميدانوردگيېډېرهاغيزهوهاوبياچېكابلدافغانستانمركزشوه
نواوسهمدغهواليتدځانگړيارزښتڅښنتدىدكابلدنيولولهپارهچېكومنړيوالزبرځواكهيلهڅرگندهكړې

ديلهسكندرنهراواخلهترعربوپورېاوهغهمهالچېانگريزانوددهنودوردگميدانلهالرېكابلتهراننويت
كندهارلهالرېپهداسېحالكېچېشاهشجاعوررسهملووكابلتهيېدراننوتوتكلوكړنوبياداوسنيوردگ

وهڅهكړېاوخپلهسيايسميدانلهالرېورننوتلاوكابليېالنديكړكهدغهبهرنيانولهيوېخوازموږدهېواددنيول
واكمنۍيېپرېتپلېدهخولهبلېخوايېزموږپهاوليسفرهنگاوادبهماغېزهښندلېدهدساريپهتوگهزموږ
ارياييپرمختلىلويدياواوستاييفرهنگچېاوږدتاريخلريدهمدغوتېريولهكبله،راواخلهيوناين،هندياونورې

هنېغهزموږپهفرهنگپريويتدي.كهڅههمدبېالبېلوتوكمونودواكمنۍپهمهالدعالمهحبيبيكلتورياغېزې،نېغپ
پهاند"زموږدهېوادويدياواوستاييلرغويناوفكرياوفرهنگېمبادلېدهخامنيش،يوناين،هندياوبوداييمدنيتو

اوسيتيتهذيبيعنارصهمپهكېننوتلاويوډېرغښتىللهاثارورسهگډشوياودشاميلتورايناّريايانودساكانو
 .افغاينفرهنگيېمينځتهراووړ
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دكوشانيانودواكمنۍپهمهالدافغانستانلرغوىنفرهنگدومرهشتمنشوچېسارىيېپهنړۍكېډېرلږليدل
گټورمرياثدىبلكېپهسيمهكېدډېروكيږياودغهكلتوريودهاوپرمختگنهيوازېداوسنيافغانستانلهپارهيو

هېوادونولهپارهيوبېسارىمادياومعنويارزښتدىچېداوسنيمهاللهپارهيېهمپهتوكواوانځورونوگالري
گانېاوموزميونهډكديفرانسويموسيوفوشهداخربهڅرگندهكړېدهچېكوشاينپرمختلىلفرهنگلهنوښتونو

ېنوښتونولهبابتهدىچېاّنترهندهيېغځونېكړيدياوددېنوښتونوبېلگېپهافغانستانكېډكدى.دهمد
كالپهپرسيلكې31همډېرېديلكهدبغالندمهادژمزدكچېدموندلشويډبرليكلهمخېدكنشكادواكد

 ړونىك"نوكونزييكنوميدهچېدماريگيېجوړكړىدىاودسپېڅيلاورنښېپهكېپېداشويدي.دهغهمزدكجو
Marig لهكورنۍڅخهو.دفرانسويڅېړونيكمريك Marik پهويناددېكورنۍنومددوهوروڼولهنامهرسهدوردگو

دخواتپهخروشتيډبرليككېهمراغىلدى.حالداچېدبغالنپهمهادژمزدككېداورملانځنېاثاراودوردگو
زشاوخواودان180كالد51برليككېدبوداييديننښېڅرگندېدي.دامزدكدكنشكادجلوسپردخواتپهډ
 .شوىدى

موږدوردگودخواتډبرليكيادونهوكړهاولهدېيادونېڅخهجوتيږيچېپهدغهواليتكېهمډېرلرغوينتويك
وردگسيمههممیدانترېداسېښكاريچېدښاييوموندليشخوكومېخېړنېچېتراوسهپهدېاړوندشوي

زموږدلرغوينفرهنگيوشتمنټاټوىبدى.ددغهډبرليكپهاړهتاريخپوهارواښادكهزادكاږيلدي"دغزيندشابهار
مزدكدجوړوونيكواكمندپېژندنېپهاړهتراوسهكومباوريالسوندنهلرو،خوڅرنگهچېدوردگودخواتپهلوى

دككېد)هوويشكا(پهنامهيوډبرليكلرونوويالىشوچېدغزينشابهاربههمدكوشاينپېردهمدغهلوىمز
واكمنپهالسوجوړشوىوي.لوىواكمنموځكهورتهوويلېچېهوويشكادكنشكادځاىناستوپهمينځكېترټولو

 همديوهلوىمزدكبنسټايښىوو.ډېرپېژندوىدىدهنددډهيلسهيلخواته)ماتور(كېيې
وردگڅنگهچېددغودوهتاريخيپالزمينودمیدانموږدمخهدكابلاوغزينداغېزوپهاړهيادونهوكړهاووموويلچې

پهمينځكېپروتدىهرومروبهلرغويناغېزېپرېويراواخلهدكوشاينواكمنوڅخهديوهتن)هوويشكا(ډبرليك
ردگوپهخواتكېترگوتوشوىدى.داچېدوردگوسيمهدغزينلهواليتنهدومرهلرېنهدهاودادواړهچېدو

اوهمدارازدمیدانواليتونهيولهبلرسهجوختپراتهدينوداټكللهمخېدغزينشابهارهمددهاړوندگڼالىشو.
چيدتاريخېلحاظهداهميتوړده،داسالمنهمخكېدهفتايلوردګووالیتیوهبلهتایخيسیمهدجغتوسیمهده

دولتپهپري)عرص(كېجغتودجگدوپهنامهرسهياديدلو،چېوروستهپهجغتوآوښتىدي،پهخپلهغيږكېتاريخي
ترهندهښاربرغوىل،بندسلطان،اودهالكوغرتهځاىوركړيدي،د)هيونڅانگ(نومېبوداييعامللهچنيڅخه

اولههندڅخهترچينهيونليكپهچينيژبهلكيىلدى،نوموړىاولدبوداييدينمركزافغانستانتهدلويولويومعابدو
دلېدلولپارهراغيل،بيالدېځايههندتهسفركړى،دهندڅخهبېرتهافغانستانتهراغىل،لوىاستادعالمهاكاډمييسن

ميالدي۶۰۳د)هيونڅانگ(اويونليكداسېراپېژين"هيونڅانگدبوداييدينسرتعاملپهپوهاندعبدالشكوررشاد
نوميښاركېمړ Kaoching هـق(دچنيپه۴۳ميالدي)۶۶۳نوميښاركېزيږيدىلاوپه Koushih كالدچني

بوداييمتنهپهچينيژبهاړويلوو،نوموړىچېدهندوستانلهسفرهچنيتهورسيد،۷۳دى،دهلههنديژبېڅخه
ع(كال۶۲۹بوداييمتنونهاورشحيوي،دهپهدغهسفركېله)۶۵۷شلآسونهيېپهكتابونوباروو،پهدغهكتابونوكې

عكالدجونپه۶۴۴هـق(پورېپنځلسكالهتېركړي،لههندوستانهڅخه،د۲۴عكال()۶۴۴هـق(څخهتر)۸)
پنځلسمهفاالنا)اوسنىبنو(تهراغىلاودجونپرپنځوشتمهاپوكان)ابوگان?افغان=پختيا)اوسنىپكتيا(تهراغىل
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رځكاپيساتهرسيدىلدى".لدېڅخهعكالدجوالىپهلومړۍو۶۴۴بيالهاپوگانهدجگدو)اوسنىجغتو(لهالرېد
وردگپهلويهالرهمیداندمخهموداخربههموكړهچې.راپهډاگهكېږي،چېدجغتوسيمهډېرلرغوىنتاريخلري

پروتدىنوځكهدهېواددبېالبېلوسيموڅخهگڼتوكميزهوگړياوخيلونهدلتهاستوگندي.درواياتولهمخېد
ځهپښېيانېبېټني،سړبني،غرغښتي،متوزياوكرالڼيچېپهټولهېوادكېخوارهوارهپراتهديدارنگهپښتنوهغهپن

پهميدانوردگسيمهكېهمددېهرېپښېخيلاوسيږيولېپخپلهوردگدكرالڼيپښتنويوهڅانگهدهچېاصيل
پاراپاميزاداونوروغرونوپهمينځكېراگريهټاټوىبيېدسليامنغرپهگوتهشوىدىخواوسددويسيمه)وردگ(د

ده.مهمېسيمېيېسيداباد،چكوردگ،بهسود،نرخ،جلريز،جفتو،داميريداد،تنگي،شيخاباد،شنيز،خوات،او
.ځمكهيېحاصلخېزهده.غلېدانېپهكېكرلكيږياو1نورېدي.هوايېپهاوړيكېمعتدلهاوپهژمېسړهده

 .ازمېوېهملريخودمڼوحاصالتيېزياتديرازر

 وجه وایښیدل دنوم
دپههمدیوجهپهملړیوکیدلتهاستوگنديدكرالڼيپښتنويوهڅانگهدهوقومچیوردگداچیپهدوالیتکید

خودداکټرنجیباللهدواکمنۍکهنسکوریدوڅخهوروسته دمیداندسیمیددغهوالیتنومیوازیوردکو،
میدانوردکباندیاړولشویدی.پهدغهوالیتنوماوسدونکوبهغوښتنهد

 وګړي عمومي نفوس/
تنه۳۱۵۷۵۳څخهاټکلشوېچېلهدېجملېتنه۶۱۵۹۹۲کالکښې۱۳۹۶ټولوګړوشمیرپهدودمیدانوردګ

کال۱۳۹۶.همدارنګهدديښځینهوګړيسلنه(ښځینهوګړي۴۸.۷۴)تنه۳۰۰۲۳۹اوسلنه(نارینه۵۱.۲۶)ارینهن
سلنه(ښاريوګړي۰.۵تنه)۳۲۴۶سلنه(کلیوايلاو۹۹.۵تنه)۶۱۲۷۴۶کښېدمیشتووګړولهجملېڅخه

جوړوي.
ېپههیوادکيترميلڅواړخیزېرسوېترنامهالندملریزکالد۱۳۸۳پهاړوندبایدوویليشچيددکوچيوګړو

کوچیوګړوشمیردافغانستانپهکچهشوه،دتجزئیاوتحلیلڅخهوروستهدرسویپایلېداپهګوتهکوېچيرسه
وګړيکېمیشتوپهیادهشمیرهکېدوالیتونوپهملیونهتنوتهرسیږيچيپهبیالبیلووالیتونوکېاستوګنديا۱.۵

.2سلنهاټکلشويدی۱.۶۳دوګړودودېکچهپهپورتهرسشمیرنهکيشاملندي.
 ؟هغووګړوکچهچېدکارکولووړتیالري.پربنستدمرکزیاحصائییداداریدمعلوماتو

فیصدی/سلنهدوګړو+(-۶۵/۶۵-۱۴/۱۵-۰)پربنسټدګروپونودعمرکالکښې۱۳۹۶دمیدانوردګودوګړوشمیرپه
ندهښودلشویامادهیواددټولووګړوشمیردعمردګروپونوپهتوپیررسهښودلشویدی.چیددوالیتپهکچه

.3یځپورتهاټکلدشنېپهپایلهکېالندیګروپونهپهالسرا
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 دعمردګروپونوسلنهدوالیتپهکچه1جدول

ګروپونهدعمر شامره
 

والیتپهکچهدسلنهګروپونودعمرد

 ټول ښځینه نارینه
۲۴.۶۸۲۲.۸۴۴۷.۵۲کلونوپوري۱۴تر۰ ۱
۲۴.۸۶۲۵.۰۵۴۹.۹۱کلونوپوري۶۴تر۱۵ ۲
۱.۶۳۰.۹۴۲.۵۷پورتهاولههغي۶۵ ۳

۵۱.۱۷۴۸.۸۳۱۰۰ ټول

 دعمرپربنستدوګړودسلنه1روښانهکونکیرسم

  نقشه توپوګرافیکی میدان وردګو والیتد

 

۲۴
.۶۸

۲۴
.۸۶

۱.۶
۳

۵۱
.۱۷

۲۲
.۸۴

۲۵
.۰۵

۰.۹
۴

۴۸
.۸۳

۴۷
.۵۲

۴۹
.۹۱

۲.۵
۷

۱۰
۰

کلونوپوري۰-۱۴ کلونوپوري۱۵-۶۴ اولههغهپورتهکلونو۶۵ ټول

د عمر پربنست د وګړو د سلني چارت 

نارینه ښځینه ټول
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

  اورواجونه(غوين برخې او تاریخې ماڼې)دودونه لر  والیتد
تاريخياولرغوينځایونهموجوددی،چېبايدپهاسايسډولوکيندليشاودقاچاقځینیپهمیدانوردګوواليتکې

 :اوغالمخهيېونيوليش.دغهځایونهپهالندېډولدي

 ( ګنبدشاهاودچغتاييخاندان)نرخ،کانعزتکلی  •
 ( دالغطاتاريخيښارګوټي)نرخولسوايل •
 ( بلندويلتپه)نرخدخواجه   •
 ددهمسلمتپه)نرخ(  •
 دکشکتکانهغونډۍ)جلریز( •
 رسچشمهزیارت)جلریز( •
 انګورباغ)چکسیاب( •
 کاپرکالیاپارهکال)دایمیردادولسوايل(  •
 بودکغونډۍ)دایمیرداد(  •
 چتوغونډۍ)دایمیرداد(  •
 کتبغونډۍ)دایمیرداد(  •
 بودککالخ)دایمیرداد(   •
 یابلرغونېسیمه)چک(س •
 ( سیابغونډۍ)سیدآبادآباد  •
 جویزنګيدره)لومړيبهسود( •
 سکرک)مرکزيبهسود(  •
 ارګغونډۍ)مرکزيبهسود( •
( دچهلګزیبابازیارت)نرخدهمسلم •

وركړيديچیهرهمدارازدجغتوولسوالۍپهخپلهغيږكېتاريخيښاربرغوىل،بندسلطان،اودهالكوغرتهځاى
 یوییپهتفصیلرسهپهالنديډولترشیحکیږی

 بند دسلطان
دابنددجغتوپهملنهكېپروتدى،پداسېځاىكېچېدجغتودبيالبيلوخوړونوالريپههمغهځاىورسپريدي،

دولتپرمهالدهمغهپريدژميدواورواودپرسيلدبارانونواوبههملتهغونډيږي،دغهبنددسلطانمحمودغزنوي
)عرص(پهتخنييكنورمونواباداودغازياماناللهخاندپاچاهۍپرمهالبياجوړشوی،لهدغهبندڅخهدوردگو
يوازېدوهكيلگټهپورتهكوياونورېټولېاوبهدخواجهعمريپهشنهاوښكلېسيمهكې،چېدهزارهگانوسيمه

 .شااوخواسيمېخړوبويدهبهيږياودغزينښار
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

 غر هالكو د
داغردجغتوولسوالۍڅخهدگردچاپريهغرونولوړهڅوكهده،چېدجغتوپهسوييللوريكېدبندسلطانپهغاړهد
برغويلپهنامهدپريتسيمېپهڅنگكېغزيدلې،دهالكوبابادغرهپهنامهرسهدسړيذهنتهدهغههالكواود

پالرچنگيزخانتاتاريزويراټوپكړي،چېدمنگولياپهغروكېيېخوارهوارهتاتاريانتريوبريغالنديراغونډهغه
كړل،لومړىيېدچنيهېوادترپښوالنديكړ،بيايېاسالمينړۍتهمخهكړهپهمنځنياسياكېيېداسالميپياوړي

شاهيدولتپهډېرهميړانهلهاسالميخاورېدفاعوكړه،خوڅرنگهچېخوارزمشاهېدولتتهپښېاړمكړې،خوارزم
دچنگيزلښكريخوراډېرېاوپياوړېوېاسالميدولتددغهبېرحمهلښكرپهوړاندېكمزورىشوتاتاريلښكر

وعلميمراكزيېاسالميخاورېتهراننوتلهرڅهيېتاالواالكړل،مسلامنانيېشهيدان،ښارونهيېړنگ،جوماتوا
لهخاورورسهخاورېكړل،شنياوسمسوريسيمييېپهسپريودښتوواړويلانافغانستانتهراورسيدلاودجغتو
سيمهكېيېلويېلويېهډياولښكرځايونهجوړكړل،برغوىل،كلمناراوهفتالهدادهغهوختآبادېسيمېوې،

اسالمنهوړاندېپههفتايلدولتكېتېرشوىاودېغرهيېترننهنوماصيلخربهدادهچېدابلهالكودىاود
.ژوندىساتىلدى

دهفتايلدولتپرمهالپدېځاىكېښارونهآبادوو،لوىاستادعالمهعبدالحيلييك،چېهفتالهدهفتايلدولت
همغهپري)عرص(آثاراوبېلگېكشفمهمځاىړاوهفتايلدولتداسالمنهوړاندېپدېسيموكېواكمندولتوو،د

 .شويدي

 برغوىل
داسيمهدهالكوغرهاوبندسلطانترمينځپرتهسيمهده،دايسښكاري،چېداسيمهدډېرواباديواوبېشمريهنسلونو

كالكوربهوه،همدااوسهمپهخپلهغيږهكېداسېيوځاىلري،چېدهيواداوپهځانگړيتوگهدغزينڅخههر
يبشمريههندوانورتهراځي،زيارتيېكوي،خپلدينيمراسمتررسهكوياوډېرېقربانۍكوي،دبرغويلپهسيمه
كېدتېرعرصآثارموندلكيږي،قيمتيټوټې،تيږياودايسنورڅيزونهترالسهكيږي،كلهچېبارانويشدسيمې

ښتناكوتوكيوپلټنهكوي،دبرغويلپهسيمهكېدوېلوړېلوړېهلكاندېسيمېپههسكوټېټوكېدقيمتېاوارز
 .غونډىدي،چېپخواپكېژرندېآباداودبادپهمټبهچليدلې
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

 څپرکی دویم
 اقتصادي او ټولنیزې پراختیا ته یوه کتنه 
 والیت د ټولیز وضعیت ارزونه د 

بامیاناوپروانوالیتونورسهګاونډکیپروتدی.لوګر،غرين،یتونوڅخهدی،چېددمیدانوردګووالیتلهمرکزیوال
پهدېوالیتکېمیشتقومونهلهپښتنو،هزاهاوتاجکڅخهعبارتدي،همدارنګهپهديوالیتکېدوهمذهبی

کويچېدویخپلمذهبیمراسمپهډیرهښهبڼهتررسهډلېديچېیودامامابوحنیفهاوبلهيېاهلتشیعدي.
اوددویترمیځهیځډولستونزیشتوننلری.

سیايسګوندونهشتهدی،خودراټولشوهمعلوماتوپربنستداسیايسګوندونهزیاتره۳۲همدارنګهپدیوالیتکې
دشخيصموخولپارهکارکوي.اویوشمیرګوندونهپههغهوختکيچيسیايسمسائلګرمویپهموقتډولدوالیت

داواکرثوقتیيدفرتونهپهمرکزدوالیتکيتړيلویچيداکاریيخالفزاولسوالیوکيفعالیتپیلوي،رکپهم
یعنيپهازادانهشکلفعالیتستونزولهکبلهدفرتونهتړيلدی،قوانینودیاودیوشمیرنورګوندونودفرتونهدامنیتی

.نيشکوی
 سیايسګوندونونوملړوړاندیکويالندیجدولدمیدانوردګووالیتکید

 دسیايسګوندونونوملړ2جدول
کتنیېموقعیتینومګوندد شمیره

رهنامیمعامالتمیدانحزبتوحیدمردمافغانستان ۱

مرکزمیداندګلالرحیمودانۍحزباسالمیافغانستان ۲

مرکزبهسودولسوايلافغانستانحرکتاسالمیحزب ۳

حزبدعوت ۴

ولسوالیمرکزبهسودحزبانسجامملیافغانستان ۵

مرکزېبهسودولسوايلحزبوحدتملیافغانستان ۶

میدانوردک،درجبهوټلترشاه،ملړيپوړحزبمشارکتملیافغانستان ۷

مخامخ،ملړيحویلېوالیتیشوراتهحزبمحازملیافغانستان ۸

دبهسودملړيحصهحزبجبههملینجاتافغانستان ۹

میدانوردګ،حبیبیمارکیت،دویمپوړحزبجمهوريخواهان ۱۰

میدانوردګ،الخلیجدتیلوټانکتهمخامخحزباقتدارملیافغانستان ۱۱

ولسوايلمرکزېبهسودحزبوحدتاسالمیملیمردمافغانستان ۱۲

دبهسودملړيحصهحزبعدالتوتوسعه ۱۳
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

میدانوردګ،عبدالرحیمامرخیلودانۍحزبحقوعدالت ۱۴

تګاببازار،مرکزیبهسودولسوايلحزبنهضتاسالمیافغانستان ۱۵

مرکزمیدانداوددخانښارګوټۍحزبصلحملیافغانستان ۱۶

مرکزمیدانافغانستانحزبملتمتحد ۱۷

مرکزمیداناصالحاتاداریپروژهحزبوحدتملیافغانستان ۱۸

مرکزېبهسودولسوايلحزباقتدارملیافغانستان ۱۹

دوالیتمرکزدشاهنورتیلوټانکتهمخامخحزبحرکتانقالباسالمیمردمافغانستان ۲۰

مارکیتزینتحزبانصافملیافغانستان ۲۱

دشتتوپولسوالیسیدآبادحزبقیامملیافغانستان ۲۲

دوالیتمرکزبانکتهپهڅیرمهحزبکاروتوسعه ۲۳

مارکیتحاجیګلرحیمحزبکنګرهملیافغانستان ۲۴

حاجیفیروزاحمدزیمارکیتحزباللهافغانستان ۲۵

?حزبرفاهملی ۲۶

مارکیتحاجیګلالرحیمافغانستانحزبجمعیتاسالمی ۲۷

مارکیتخدرخیلحزبحقیقت ۲۸

دوالیتفامیلیحزباسالمیمتحدافغانستان ۲۹

دافغانستانداسالمیوحدتولسی ۳۰
دشاروالۍمارکیتتحریک

ولسوالیمرکزبهسودحزبتوسعهافغانستان ۳۱

مرکزبهسودولسوالیحزبوطن ۳۲

مدنیټولنۍفعالیتکويچيپهمرکزکيدعدلیيوزارترسهثبتاوراجسرتدي۳۹همدارنګهپهنوموړيوالیتکي
 .اوداطالعاتواوکلتورریاسترسهبشپړههمغږيلري
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

دمدينټولنونوملړ3جدول
 کتني د تاسیس کال موسس  نوم ټولنېد  شمیره

محمدهاشمدخواخوږيعلمی،فرهنګیاواديبټولنه ۱
شیراين

۱۳۸۴

دمیدانوردګووالیتدخلکودیوايلرستارسي ۲
ټولنه

۱۳۹۰فریدونالکوزی

ګلرحامندچکاديببهیر ۳
رحامين

۱۳۸۵

دمیدانوردګوالیتدځوانانوميلاوټولنیز ۴
ارګان

نجیبالله
فکرمن

۱۳۸۶

۱۳۸۵نجیباللههوتکځالعلمياوکلتوریټولنه ۵
۱۳۸۴حیاتاللهعهدعلمياواديبټولنه ۶
۱۳۸۴همتاللهامینزیدمیدانځوانانواديباوکلتوريټولنه ۷
۱۳۸۵جالناشناملروړانګهاديباوفرهنګيټولنه ۸
۱۳۸۴متینخدادادمرکزفرهنګیاستقالل ۹

۱۳۸۵اماناللهشیرزیبهسودآینه ۱۰
۱۳۸۹مدیرعبداملتینجغتواديباوعلميټولنه ۱۱
۱۳۸۵عبدلعزیزامرخیلسلیامنفارساديباوفرهنګیټولنه ۱۲
عزیزهاحمدینهاداجتامعيندايزنافغان ۱۳
۱۳۹۰جاویدصمديدمیدانولسدپیوستونټولنه ۱۴
حلیمهعسکریفرهنګیطراطنورانجمناجتامعیو ۱۵
محمدرشیفدمیداندخلکودپرمختګټولنه ۱۶

عمرزی
۱۳۹۲

فخریهرحامنینهاداجتامعیوفرهنګیکوهساران ۱۷
۱۳۸۷حبیبیدافغانانجیرنانوټولنه ۱۸
فوزیهرسورینهاداجتامعیهمبستګیزنانوردګ ۱۹
رحیماللهاجتامعیټولنهداللهیارخیلو ۲۰
کلثومسامدینهاداجتامعیسامدی ۲۱
اماناللهعامليدوردګودخلکودیوالیټولنه ۲۲
روزماهرضایینهاداجتامعیزنانپیشګامافغانی ۲۳
شاهمحمددلفتاجتامعیارګان ۲۴
محمداللهدوردګودمعیوبینواجتامعیټولنه ۲۵
ظاهرمحبوبنهاداجتامعیمحصلینبهسود ۲۶
داکرتروشنکدروشنيموسسه ۲۷
حمیراحقملدافغانخویندویون ۲۸
عبداملتیندوردګځوانانواجتامعیټولنه ۲۹

عمری


ذکیهنظرابینهاداجتامعینداامیدزنافغان ۳۰
امرخیلنوراغادجلریزدځوانانوادبیټولنه ۳۱
حاجیبرهاندرهنوراجتامعیټولنه ۳۲

الدین


هاجرمیرزایینهاداجتامعیبانوافغان ۳۳
ګلاندامهدینادافغانستاندمبتکروښځوټولنه ۳۴

دیادولووړدهچيدمدينټولنواوسیايسګوندونوونډهدوالیتپهسیايس،امنیتياواقتصاديچاروکيډیرهمهمه
.ده،چیددويونډهدښېحکومتوالۍدتحققلپارهالرهاواروي
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

والیتپهعمومیوضعیتباندېددپهديوالیتکيیوشمیرټولنیزيډلېشتونلريچيددېټولنیزوډلواغیزه
امنیتي،اجتامعياواقتصاديپلوهالندیجدولڅیړياوهمدارنګهدشتهمعیارونواومقرراتوڅخهددویپیروياود

.یمهییزهحکومتييمالتړڅرګندويس

 دټولنیزوډلوونډهدعامهخدمتونوپهبرابرولوکي4جدول

شامره
 

د
ټولنیزې
 

ډلې
 

نوم
 

اغیزه 
 

له 
امنیتی پلوه

 

اغیزه له 
اقتصادي 

پلوه
اغیزه له  

اجتامعي 
پلوه

ایا دکار  
دشته 

معیارونو 
رسه سم کار 

کوي؟
دسمیه ییز  
ت 

حکوم
څخه

 
یي
 

مالتړ
 

څرنګه
 

دی؟
 

قويهوښهډیرښهښهمالدارانبزګراناو ۱
قويهوښهډیرښهښهصنعتکاران ۲
قويهوښهښهښهلویاوکوچنيسوداګر ۳
داليسصنایعجوړونکې ۴

قويهوښهډیرښهښهښځې
ډیرقويهوښهښهډیرښهدعلاماومساجدوشورا ۵
قويهوښهښهښهمديناوفرهنګيټولنې ۶
ډیرقويهوښهډیرښهښهاتحادیهدتجارانو ۷

جدولدیادوشویوټولنیزوډلودعامهخدمتونوپهبرابرولوکيونډهاودویدخپلنفوذڅخهپهاستفادېرسهدالندی
دعامهخدمتونوتهالرسيسڅرنګوالیښیئ

 دټولنیزوډلودنفوذڅخهپهاستفادېرسهعامهخدمتونوتهالرسيس5جدول

شمیره
 

د
ټولنیزې

 
ډلې
 

نوم
 ېپه تولیداتو او عامه خدماتو ک 

 منځني، قوي،) یابرخه سهم یي
 (ناموجود ، ضعیف

 په څخهدخپل نفوذ 
 تولیداتو یي رسه استفاده

ته  خدماتو عامه یا
 منځني، ړ،الرسسی ) لو 

 ناموجود( ، ټیټ



ښوونهاوروزنه


روغتیا
برښنا
اوبه


ټولنیزسهولتونه
ښوونهاوروزنه


روغتیا
برښنا
اوبه


ټولنیزسهولتونه


۱ 

بزګراناو
مالداران


قوي
ضعیف

ناموجود 
ضعیف 
منځني 
 

لوړ
منځني 

ناموجود 
منځني
 

ټیټ


۲ 

صنعتکاران


منځني
ضعیف
ناموجود 

ضعیف 
منځني 
منځني 
منځني 
 

ټیټ
منځني 

منځني 
 

۳ 

لویاوکوچني
سوداګر
ضعیف
منځني 
منځني
ضعیف 
منځني 
 

لوړ
منځني 

 

ټیټ
منځني 

منځني 
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۴ 

يسصنایع
دال

جوړونکېښځې


قوي
ناموجود 

ناموجود
ناموجود 
منځني 
 

لوړ
منځني 

 

ټیټ
منځني 

منځني 
 

۵ 

دعلاماومساجدو
شورا
قوي
منځني 

ناموجود 
ناموجود 
منځني 
 

لوړ
منځني 

 

ټیټ
منځني 

منځني 
 

۶ 

يناوفرهنګي
مد

ټولنې
قوي
منځني 

ناموجود 
ناموجود 
ناموجود 
 

لوړ
منځني 

 

ټیټ
منځني 

منځني 
 

۷ 

دتجارانواتحادیه


منځني
ضعیف
ضعیف 
ضعیف 
منځني 
منځني 
منځني 
 

ټیټ
منځني 

منځني 
 

 

 د دروغتیا د سکټور د اوسني وضعیت ارزونه  .1
روغتیادمیدانوردګودوالیتیومهملومړیتوبدی.پرتهلهبشپړ،رواين،فزیکياوجسميروغتیاڅخهناروغهټولنه
نيشکوالیپهخپلوپښوودریږي،ساملفکرنيشکوالیاوپهپایلهکېدخپلځان،کورنۍاوټولنېپهدردنهخوري.

سکتورپهوضعیتکېدکتنېوړمثبتبدلونونهرامنځتهشوي.دمثالدروغتیادېاهمیتتهپهپاملرنېدروغتیاد
پهتوګهددادلدسیمېخلکحارضشويڅوخپلهشخيصځمکهددادلدروغتیاييکلینیکدالرسسۍکمېټېته

ورکړي.
لسوالیواومرکزپهکچهدروغتیاپهبرخهکېپهدېوالیتکېیومرکزيروغتونشتونلري،اوهمدارازدوالیتدټولوو

 (BPHS)داساسیروغتیاییخدمتونوټولګه ( دولسوالیدکچیدروغتون،،)۴چی (جامعروغتیاییمرکزونه،۹(
)۳۹(اساسیروغتیاییمرکزونهاود)۲۷) اود۲۸۸(فرعیروغتیاییمرکزونهاو  (روغتیاییپوستېپکیشتونلري.

روغتیاييمرکزونهکیږي.۸۰یزروغتونموجوددي،چېدوالیتپهکچهټولبسرت۲۰روږدوکسانوددرملنېلپاره
فارغي۳۸تنوزدهکوونکيولهجملېیی۶۳همدارازدروزنېپهبرخهکېیودښځینهنرسنګدتربیهکولوښوونځيچې

زدهکوونکيییروزلېديتنه۱۵۶پهزدهکروبوختېدېموجوددی،اویودقابلودتربیهکولوښوونځیچې۲۵او
همموجوددي.

دوهبابهودانیچیپه۲دکابلکندهاردلویالریپهاږدوکیدعاجلوپیښودښهمنجمنتاوادارهکولوپهموخه
امبوالنسونوبهمجهزویدجوړیدوپهحالکیدی

تهدخلکورسیدنهلهیوساعتڅخهزیاد(پهسلوکیاوسیدونکیپهځینوسیموکیروغتیاییمرکزونو۱۵ددیوالیت)
وختاخلییعنیروغتیاییخدمتونوتهپهښهتوګهالسرسینهلری.
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هغهستونزېچېدروغتیاپهبرخهکېوجودېديعبارتديله،تخصصیروغتیاییخدماتوتهچیپهوالیتیروغتون
ری.دوالیتدحقیقینفوسنهشتوناودوالیتیکیشتونلریدوالیتاکرثیتوګړیپهښهتوګهالسرسینهل

روغتونستندردودانینهدرلودل.دوالیتپهاکرثسیموکیدښځینهداکرتانونهشتوناوپهلریپرتوسیموکید
ښځینهکارکونکولپارهدروغتیاییمرکزترڅنګداستوګنځینهشتون

لریپرتو۱۱ییمرکزونهدوالیتپهکچهاساسیاوپخیودانیلری،پهپرتهلهڅلورروغتیاییمرکزڅخهټولروغتیا
(۳(دولتیاو)۸۰روغتیاییمرکزونوکیدښخینهروغتیاییکارکونکوداوسیدلوودانیجوړیشویدیهمداراز)

 شخصیروغتیاییمرکزونهشتونلری.

 روغتیايي متخصصین او مسلکي کسان
نرسانچېلهدی۱۳۲قابلې،۱۰۲نارینه،۵۷ښځینهاو۱۲ډاکټرانچېلهدیجملې۶۹دمیدانوردګووالیتکي

نارینهدیپهروغتیاييخدمتونووړاندې۷۴ښځینهاو۲۸واکسیناتورانچې۱۰۲نارینه،۱۰۰ښځینهاو۳۲جملې
کولوبوختدی.

 دولتي او خصويص روغتونونه
روغتیايي۸۰خدمتونویوهاسايسزیربناشتونلري.پهپهدېوالیتکېدمیدانوردګوپهوالیتکېدروغتیايي

 بسرتونهلري،شتونلري.۲۷۳بابهیېدروغتونپهکچهدياوټول۵مرکزونهچې

دروغتیاييمرکزونوتعداداوډولدولسوالیوپهکچه6جدول

کتن
 ې

روغتیايي 
پوست

ټول ې
 

روغتیايي 
مرکزونه

فرعي  
روغتیايي 
کلینیکونه

يس  
اسا

روغتیايي 
کلینیکونه

 

جامع 
روغتیايي 
کلینیکونه

روغتونونه 
 

ولسوال
 ۍ

 میدان شهر 2 1 2 2 7 14 
 جلریز 0 1 3 1 5 25 
 نرخ 0 1 2 4 7 25 
 لومړې بهسود 0 1 2 2 5 24 
 مرکز بهسود 1 0 7 11 19 49 
 چک 1 1 3 5 10 52 
 سید اباد 1 2 5 6 14 56 
 دایمیرداد 0 1 2 4 7 18 
 جغتو 0 1 1 4 6 25 
 ټول 5 9 27 39 80 288 

شخيصدرملتونونهشتونلري.۹۲همدارازپهمیدانوردګووالیتکې

 روغتیايي خدمتونو ته الرسسی
سلنهاوسیدونکيروغتیاييخدمتونوتهالرسسیلريمګرپهځینوسیموکېروغتیاييمرکزونوتهد۸۷ددېوالیت

سیموکېد۸۰سلنهسیمېدي.ددېوالیتپه۱۵خلکورسیدنهلهیوهساعتڅخهزیاتوختاخيلچېنږدې
لومړنیومرستولپارهروغتیاييپوستېسیموکېد۲۸۸روغتیاييخدمتونودوړاندېکولولپارهروغتیاييمرکزونهاوپه

شتونلري.
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سلنهمیندېدزیږونمخکې۸۵پربنستپهدوالیتکېدمعلوماتودمیدانوردګووالیتدرعامېروغتیادریاست
اوسلنهزیږونونهددمسلکيروغتیایيکارکونکوپهمرستهتررسهکېږي.۵۰پالنوتهالرسيلری،اودوالیتپهکچه

 مړېشوېدی.۵میندوکې۱۰۰۰کالکیپههرو۱۳۹۶عامېروغتیادریاستدمعلوماتوپربنستپههمدارازد
دمیدانوردګووالیتکیدماشومانودمړینېکچهپهالندېجدولکیښودلشوېده:

دماشومانودمړینېکچهپهتیروشپږوکلونوکې7جدول

 ېپه هرو زرو کوچنیانو ک کال شمیره
 عمده الملونه شمیر دمړینې

سینهوبغل،رشی،خوارځواکي،دمغزوالتهابکسان۴۶کسانوکې۱۰۰۰پههرو۱۳۹۱ ۱
سینهوبغل،رشی،خوارځواکي،دمغزوالتهابکسان۴۴کسانوکې۱۰۰۰پههرو۱۳۹۲ ۲
سینهوبغل،رشی،خوارځواکي،دمغزوالتهابکسان۷کسانوکې۱۰۰۰پههرو۱۳۹۳ ۳
سینهوبغل،رشی،خوارځواکي،دمغزوالتهاب کسان۴کسانوکې۱۰۰۰پههرو۱۳۹۴ ۴
سینهوبغل،رشی،خوارځواکي،دمغزوالتهاب کسان۴کسانوکې۱۰۰۰پههرو۱۳۹۵ ۵
بغل،رشی،خوارځواکي،دمغزوالتهابسینهو کسان۵کسانوکې۱۰۰۰پههرو۱۳۹۶ ۶

دمعلوماتورسچینه:دعاميروغتیاریاست
پانګونهاوبودیجهکلنی

دپاموړروغتیاییکلونوکې،پهیادسکتوریکیپهتیروشپږوروغتیادمیدانوردګودوالیتیومهملومړیتوبدی
کچهاولګښتپههکلهاړینمعلوماتپهالندیکلنۍبودیجهخدمتونهوړاندیشویدی،دعاميروغتیادسکتور

 .جدولکیروښانهشويدی

 دروغتیادسکتوردتیروشپږوکلونودبودجېمعلومات)منطورياودلګښتسلنه(8جدول
مايل  شمیره

 کال
منظور شوي 

 بودجه
مرصف شوي 

 بودجه
دمرصف  پايت بودجه

 سلنه
۱ ۱۳۹۱103,488,967103,142,397346,57099.66
۲ ۱۳۹۲196,633,415189,555,4977,077,91896.40
۳ ۱۳۹۳229728388 210977578 18750810 91.83 
۴ ۱۳۹۴222940354 195302052 27638302 87.60 
۵ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۶

 ټول ټال
 
(دوالیتاوولسوالیوپهکچه۱۳۹۶-۱۳۸۲)کلونوکېپانګونهپهتیروپنځلسودروغتیاپهبرخهکېخصوصیاودولتی

.پهالندیجدولکېرښانهشویاودهغهدلګښتسلنهدمیشتووګړودسلنهپرپرتله

 دروغتیادسکتورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسوکلونوکې9جدول
  د روغتیا سکتور ۍولسوال شمیره
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 نفوس نفوس%لګښت % بودجه
 42,666 6.93 299,287,63826.08 مرکزمیدان ۱
 60,122 9.76 104,437,7439.10 نرخ ۲
 55,907 9.08 84,391,6797.35 جلریز ۳
 48,221 7.83 62,015,9315.40 جغتو ۴
 32,726 5.31 61,628,5545.37 دایمیرداد ۵
 122,475 19.88 151,494,06813.20 سیداباد ۶
 89,005 14.45 115,208,44310.04 چک ۷
 39,048 6.34 66,367,5415.78 اولبهسود ۸
 125,822 20.43 202,805,21317.67 مرکزبهسود ۹

 615992 100.00 1,147,636,810100 مجموعه
 

 دروغتیادسکتوردلګښتسلنهدوګړودشمیرپرپرتله2روښانهکونکیرسم

 .  د پوهنې د سکټور د اوسني وضعیت ارزونه۲
(دښوونکوروزنې۹(پوهنیزمرکزونهشتونلريچېلهدېجملېڅخه)۴۸۲پهمیدانوردکووالیتکېټولټال)

( کړو۳۵مرکزونه، دینېزده )( )۱۱مرکزونه، مرکزونه، کړو مسلکېزده تخنیکياو )۱۳۴( لیسې، (منځني۱۰۸(
(تنهزدکونکيپهزدهکړهبوختدي،چيلهدې۱۵۶۲۳(لومړينښوونځيديچېپهدېکې)۱۸۴ښوونځياو)
( )۱۱۵۱۲۵جملېڅخه کوونکياو زده نارینه کو۴۰۸۹۸( زده ټولو کوونکيشتونلريچېد زده ښځینه ونکو(

کلونوڅخهدلږعمرهکسانوپهښونځې۱۵پوهنېریاستدمعلوماتوپربنسټدد(سلنهیېښځېتشکیلوي،۲۶.۲۱)

۲۶.۰۸

۹.۱۰ ۷.۳۵ ۵.۴۰ ۵.۳۷

۱۳.۲۰
۱۰.۰۴

۵.۷۸

۱۷.۶۷
۶.۹۳

۹.۷۶ ۹.۰۸ ۷.۸۳
۵.۳۱

۱۹.۸۸

۱۴.۴۵

۶.۳۴

۲۰.۴۳

۰.۰۰
۵.۰۰
۱۰.۰۰
۱۵.۰۰
۲۰.۰۰
۲۵.۰۰
۳۰.۰۰

د روغتیا د سکتور د لګښت سلنه د و ګړو د شمیر پر پرتله

لګښت% دروغتیاسکتور نفوس%دروغتیاسکتور
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دمیدانوردګو۶۹کېدشاملیدلوکچه والیتنهاداريواحدونهلريچېیوازېدجغتوپهسلنهښودلشويده.
.ولسوالۍکېدښځینهزدهکوونکيشتوننلرياونورپهاتوټولوواحدونوکېښځینهزدهکوونکيشتونلري

 دولتي او خصويص ښوونځي
تنهیې(۴۴۰۲تنهښځېاو)(۲۵۶تنهتشکیلدښوونکودیچېپهدویکې)(۴۶۵۸کېټول)دپوهنېپهریاست

چيدمیدانوردګوالیتپهدپوهنېپهسکتورکيپهکاربوختتنهتشکیلدمامورینودی۶۷۹اوهمدينارینه
 .دي

پوهنهدیوېټولنېروحتشکیلوي،پرتهلهښوونېاوروزنېاولوستياوروزلشويحقیقيپرګنېڅخههرډولودهپه
د پوهنېاهمیتتهپهپاملرنېرسهپهالندېتوګهدښوونځيو،ښوونکو،هرهبرخهکېسطحياوغیرحقیقيوي.

مامورینو،خدمايتکارکوونکو،رسمياوغیررسميدینيمدرسواوددولسمټولګيدفارغانووضعیتپهالندېډول
دی:

سواوددولسمټولګيدفارغانومعلوماتدښوونځيو،ښوونکو،مامورینو،خدمايتکارکوونکو،دینيمدر10جدول

د 
څښلو

 
اوب

 ه

احاط
 ې

د 
ښوونځیو
 

ۍ
ودان

د لیسو  
فارغان

کارکوونکي 
زده کوونکي 

 

ښوونکي
ښوونځي 
 

شم
ېره

 

نلري
لري 
نلري 
لري 
نلري 
کارالندې 

 
لري
 ۱۳۹۶

 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۴
اجیر 
مامور 
ښځینه 

نارینه 
ښځینه 
نارینه 
داراملعلمین 


مسلکي
ښوونځي


دیني
مدرسې

 
لیسه

منځني 
ښوونځي

ين 
لومړ

ښوونځي
 ۱ 

18
 464

 356
 126
 247
 
9 226

 3647
 3685
 4553
 967
 679
 40898

 115125
 

256
 4402

 
9 11

 36
 134

 108
 184
 ۲ 

482
 482
 482
 11885
 1646
 15602

3 4658
 482
 ټول


    

اسالمیتعلیامتودمکتبونومجموعیاحصاییهدعمومی،تخنیکیاومسلکی،تربیهمعلماو11جدول

شامره
ولسوالی 

 

س
جدیدالتا
س

ی
ارتقای 

ښوونځي 
 

)
عمومی(

ښوونځي 
)اسالمی( 

 

خصوصی  
ښوونځي

تخنیکی ومسلکی 
 

دارملعلمین
 

مجموع
 

المی
اس

یکی  ن خت
معمومی 
 

ين
نځ م

 

سه
ی ل

نه  انری
نه  ی ښځ
 

نه انری
نه  ی ښځ
 

001001886132139مرکزمیدان 1

0000030121001039نرخ 2
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000002184201037جلریز 3

0000062225413198سیداباد 4

0000043163201066چک 5

000002132000027دایمیرداد 6
001002921001134جغتو 7
0000025111001139ملړیبهسود 8

مرکزی 9
0000164281001195بهسود

31 1 0 2 0 0 مجموعه
3 

11
0 26 9 4 11 9 48

2 
۷۶۵تنواستادانولخوا۸۷همدارازدښوونکيدروزنېیوانسټیټوټدمیدانوردګوپهوالیتکېشتونلريچېد

تنومحصلینوتهزدهکړهورکولکیږي.
بابهښوونځي۳۵۶بابهښوونځيتشنابونهاو۲۷۷بابهښوونځيداوبوڅاهګانې،۱۸ښوونځيودانۍنلري،۲۴۷ټول

مسلکيښوونکواومامورینوکموالیبلهستونزهده.احاطېنلري.د
والیتڅخهبهرخپریږيودمیدانوردګوسیمهییزتلویزیوناوميلتلویزیونترځنګنورېرسنۍچيدمیدانوردګ

تلویزیون،شمشادتلویزیون،طلو والیتترپوښښالندېراوستيدیچیعبارتدیلهملرتلویزیون،اریانا خودا
یزیوناویوتلویزیونخپرونیلري.اوهمدارنګهځینينوريرسنۍلکهدآزادۍرادیو،ديبيبيسرادیو،سالموتلو

پغلهافایم اومحيلرادیوګانۍلکهیوايلغږرادیو، رادیو،شمشادرادیو، اراکوزیا غږرادیو، امریکا طنداررادیو،
وينلری.ږافایمرادیوخپرتجالرادیواوغرادیو،

همدارازپهمیدانوردګووالیتکېبیالبیلېسپورټيلوبوټیمونههمشتونلريچېپهالندېجدولکېذکرشوي
دي:

دسپورټيلوبوډلوتعداداودسپورتکونکومجموعیاحصاییه12جدول

 شمیره څانګې ټیسبور  تعداد  ډلولوب د و تعدادړلد لوبغا  کتنی
 1 لوالیبا 160 1920 
 2 فوتبال 32 704 
 3 تکواندوایتیایف 4 380 
 4 کیکبکسنگ 2 220 
 5 پهلوانی 3 180 
 6 پاورلفتنگمرداناهنی 1 200 
 7 کاراته 1 60 
 8 کاتفوتوا 1 30 
 9 بکسنگ 1 80 
 10 پرورشاندام 1 250 
 11 حاکی 1 26 
 12 باسیکلروانی 4 24 
 13 ووشو 1 55 
 14 دوش 12 72 
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 15 فوتسال 6 42 
 16 مینیوالیبال 10 120 
 17 پاراملپیکمعیوبین 4 60 
 18 تکواندوپاسه 2 60 
 19 وزنبرداری 1 30 
 20 سطرنج 1 40 
 21 پینگپانگ 1 16 
 22 کبدی 1 22 
 23 باتورانودود 1 40 
 24 هندبال 1 30 
 ټول 252 4661 



 دولتي او خصويص پوهنتونونه 
(نېټېوړاندیزاودولسمرشۍد۵/۸/۱۳۹۲(ګڼېاو)۳۴۴وردګپوهنتونپهلومړيځلدلوړوزدهکړووزارتد)

ملریزکالکېدوردګوپوهنتونلپارهدفعالیتجواز۱۳۹۳(نېټېحکمرسهسمپه۴۰/۱۰/۱۳۹۲(ګڼهاو)۶۲۴۶)
نېرسهسمولسونودیادپوهنتونلپارهدسیدآبادولسوالۍاړوندپه)ټوپدښته(کېدترالسهشو.لهدغېالستهراوړ

(۷۲۰/۲۹۱۶۳(جریبهځمکهپهاختیارکېورکړه،چېدافغانستاندارايضادارېد)۵۰۰پولیسواکاډمۍتهمخامخ)
هلوړوزدهکړووزارترسهد(نېټېحکمپربنسټل۴/۱۰/۱۳۹۲(ګڼېاو)۶۲۴۶مکتوبپربنسټاودولسمرشۍد)

یوپروتوکولپهالسلیکولورسهلوړوزدهکړووزارتتهدوردګپوهنتونپهنوموسپارلشوه.
(جرېبهځمکېترالسهکولووروستهدلوړوزدهکړووزارتدرهربيشورالهلوريپهټوپ۵۰۰وردګپوهنتوندجوازاو)

والیتپهاقتصاديلحاظیوزارعتيوالیتدی،لههمدېووردګدمیدانچېدښتهکېعمال پهفعالیتپیلوکړ.دا
کبلهدخلکویوهغوښتنهداوه،چېلومړیدېپهکېدکرنېپوهنځیپهفعالیتپیلوکړي.

ملریزکېدکرنېپوهنځيپهډېروسختواوستونزمنورشایطوکېدټوپدښتې۱۳۹۴ددغېغوښتنېپربناپهکال
هښوونځيکېپهفعالیتپیلوکړ،لهدېرسههمهالهدقوميمرشانواوسوداګروپهمرستهدیادپوهنتون،کرنېپهیو

پوهنځيلپارهدیوېکوچنۍودانۍدجوړولوچارېهمپیلشوې،چېپرهمدغهکالیېچارېبشپړېاودزراعت
پوهنځيپهکېفعالیتپیلکړ.
یپوهنتونفعالیتلريچېتردېمهالهیوازېدکرنېپوهنځیلري،چېپهدووپهدېوالیتکيهمدایودولت

دیپارمتنتونو)اګرانومياوهارټیکلچر(کېفعالیتکوي.دغهپوهنځیدکابلپوهنتوندزراعتپوهنځيفلیالڅانګه
ازدیادولووړدهچېټولماسرتیلریاوهمدار۵لیسانساو۶(تنهدکادرغړيلري،چي۱۱دهاوتردېمهاله)
استاداننارینهدي.

(تنوتهرسيږي،چېټولنارینهدياوددغهپوهنځيمحصلین۴۵۰دیادپوهنتوندکرنېپوهنځيدمحصلینوشمېر)
کالترپایلهټولنېتهدخدمتپهموخهوړاندې۱۳۹۷ترڅلورمټولګيپورېرسېديلدياولومړیدورهفارغینبهد

کړي.
دوردګولوړوزدهکړوموسسه)وردکپوهنتون(یوهنوایجادهموسسهدهاوتلپهدېهڅهکېده،چېدنرانواوښځو
لپارهوړامکاناتبرابرکړي،پهدېبرخهکېتردېمهالهدنجونولیلیهنهدهجوړهشوې،ترڅودښځینهمحصلینولپاره
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بودجهکېځایورکړلشویدی،چېپهرغولورسهبهیېپهیاده۱۳۹۷دزمینهبرابرهشې.خوددغېلیلیېلپاره
موسسهکېدښځینهمحصلینولپارههمامکاناتبرابريش.

همدارازدتابشخصوصیپوهنتونپهدېوالیتکيفعالیتلريچېداقتصاداوحقوقاوسیايسعلوموپوهنځې
پهپهیادپوهنتونکيپهلوړوزدکړوبوختدي،چيټولنارینهدي.تنهزدهکوونکي(۱۶۰لريچيپهټولیزډول)

 ماسرتیلری.۱۴لیسانساو۱۶(تنهقراردادياستادانلري،چي۳۰اوهمدارازدیادولووړدهچېتردېمهاله)

 کلنی بودیجه او پانګونه
سکټورکلنۍدیادکلونوکېشپږوتیروهکویپهدپوهنېاوکلتورسکتورچیدوالیتپهکچهدپاموړخدمتونهتررس

 .کچهاولګښتپههکلهاړینمعلوماتپهالندیجدولکیروښانهشويدیبودیجه

 دپوهنېدسکتوردتیروشپږوکلونودبودجېمعلومات)منطورياودلګښتسلنه(13جدول

مايل  شمیره
 کال

منظور شوي 
 بودجه

مرصف شوي 
دمرصف  پايت بودجه بودجه

 سلنه
۱ ۱۳۹۱51883214 34222895 17660319 65.96 
۲ ۱۳۹۲85,953,46061,735,61424,217,84671.82
۳ ۱۳۹۳136030645.8 50775370 85255275.8 37.32 
۴ ۱۳۹۴146616147 101042426 45573721 68.91 
۵ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۶

     ټول ټال
دوالیتاوولسوالیو(۱۳۹۶-۱۳۸۲)کلونوکیدپوهنېدسکټورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسو

.پهالندیجدولکېروښانهشویدیمیشتووګړودسلنهپرپرتلهپهکچهاودهغهدلګښتسلنهد

 دپوهنېدسکتورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسوکلونوکې14جدول

  د پوهني سکتور ۍولسوال شمیره

 نفوس نفوس% لګښت % بودجه

 42,666 6.93 13.83 174,252,762 مرکزمیدان ۱
 60,122 9.76 7.28 91,751,923 نرخ ۲
 55,907 9.08 12.15 153,074,032 جلریز ۳
 48,221 7.83 7.66 96,543,176 جغتو ۴
 32,726 5.31 3.81 48,013,230 دایمیرداد ۵
 122,475 19.88 18.92 238,399,928 سیداباد ۶
 89,005 14.45 13.80 173,855,032 چک ۷
 39,048 6.34 7.19 90,552,309 اولبهسود ۸
 125,822 20.43 15.38 193,780,025 مرکزبهسود ۹

 615992 100.00 100 1,260,222,417 مجموعه
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 دپوهنېدسکتوردلګښتسلنهدوګړودشمیرپرپرتله3روښانهکونکیرسم

 اوطبیعي رسچینو د سکټورزیربنا د  . 3  
سلنهسړکونهقیرشويديچېلهمرکزڅخهدنرخترولسوالۍ،اولهمرکزڅخهد۵۰نږدیدمیدانوردګووالیت

وسیمبندشویاوپلبرخیاودوهمبرخیترپلافغانانوسیدابادترولسوالۍاولهمرکزڅخهدجلریز،دبهسواول
پوریقیراچولشویدیاوهمدارازلهتنګيوردکڅخهتردلوګرمرکزپلعاملپورېسړکهمقیرشویدی.اود

غلواوونۍلهکوتلڅخهدبامیانوتروالیتپوریکاربشپړشویدی.اوهمدارنګهمیدانښارڅخهترنرخولسوالیاو
غونډۍسړکهمقیرشویدیدچکولسوالۍدسړککارهمبشپړشويدی.دمیدانوردګووالیتدجوړشویو

سړکونوپورهمعلوماتپهالندیجدولکیروښانهشویدی.

 ددجوړشویوسړکونو)اسفالتاوجغيل(معلومات15جدول

شمیره
 

 دسړک نوم
 او ډول  دسړک اوږد وايل

اسفالت کتني
کانګريټ/

خام/جغيل

۰کيلومرته۱۸دوراينبازار)ميلشاهرا(–میدانښار ۱
۰کیلومرته۷۲ششقلعه)ميلشاهرا(–دراين ۲
۰کیلومرته۵۴اونۍکوتل)ميلشاهرا(–میدانښار ۳
 ۰ کیلومرته ۲۵ چک)ولسوايلسړک(–دشتټوپ ۴
۰کیلومرته۱۸لوګر)والیتیسړک(پلعلم–تنګی ۵
۰کیلومرته۱۹اونخی)ولسوالۍسړک(–سيداباد ۶
 ۰کیلومرته۲۰نرخدغلوغنډۍ–میدانښار ۷

۱۳.۸۳

۷.۲۸

۱۲.۱۵

۷.۶۶
۳.۸۱

۱۸.۹۲

۱۳.۸۰

۷.۱۹

۱۵.۳۸

۶.۹۳

۹.۷۶

۹.۰۸

۷.۸۳
۵.۳۱

۱۹.۸۸

۱۴.۴۵

۶.۳۴

۲۰.۴۳

۰.۰۰

۵.۰۰

۱۰.۰۰

۱۵.۰۰

۲۰.۰۰

۲۵.۰۰

مرکزمیدان نرخ جلریز جغتو دایمیرداد سیداباد چک اولبهسود دمرکزبهسو

د پوهنې د سکتور د لګښت سلنه د وګړو د شمیر پر پرتله

لګښت% دپوهنيسکتور نفوس%دپوهنيسکتور
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 ۰کیلومرته۳۶حاجیګککوتل)ميلشاهرا(-اونۍکوتل ۸
 ۰ کیلومرته۴۳پلافغانان)ولسوالۍسړک(-دوراهیسیاسنګ ۹

کیلومرته۶۰پلبندشوی)ولسوالۍسړک(-افغانانپل ۱۰
کیلومرته۰۲۲جغتو)ولسوالۍسړک(–ششقلعه ۱۱
کیلومرته۰۶۰دایمیرداد)ولسوالۍسړک(–چک ۱۲
کیلومرته۰۷۵دایمیرداد)ولسوالۍسړک(-چک–سیدآباد ۱۳
کیلومرته۰۱۹رسخقلعه)کلیوالیسړک(–جلریز ۱۴
کیلومرته۰۳۹بیرمک)کلیوالیسړک(–دبهسودمرکزقومدهقان ۱۵
کیلومرته۰۶۵دایمیرداد)دولسوالۍسړک(–نرخ ۱۶
کیلومرته۰۶۰مرکزبهسود)دولسوالۍسړک(–دایمیرداد ۱۷
کیلومرته۰۲۹مرکزبهسود)کلیوالیسړک(–دهنآبدره ۱۸
کیلومرته۰۴۰غزنیوالیتمرکز)دولسوالۍسړک(د–جغتو ۱۹
کیلومرته۰۴۲بهادرخیلوپوری)کلیوالیسړک(-دسیدآبادولسوالۍ ۲۰

کیلو۴۵۱کیلومرته۳۶۵ ټول
مرته



 ښاري پراختیا
موټرونوترمینلنشتهدمیدانوردګووالیتکیدښاروالۍاړوندلسکیلومرتهسړکمعیاریدی،دښارپهداخلکید

مرتهپيلالراوپههمدېاندازهوېايلجوړېشويدي،اوبه۱۹۷۴۴دښاراونههمدموترومتځایونهشتهدی.
۱۰۰۰کیلومرتهنورقیرکولوتهاړتیالري،اودښارپهسطحه۲۵مرتهسړکقیرشویدی،او۷۴۰ښارکییوازي

کورونولهنلڅخهاستفادهکوي.۴۰څخهتر۳۰رسولشویدي،امااوسمهاللهکورونوتهدنللهالرياوبه
سلنهکورنۍدفاضالبودتخلیېسیستمتهالسريسلري.اودکثافاتودراټولوپهبرخهکی۱۰پهمیدانښارکی

ښاروالۍدامکاناتودرکچيخپلخدماتوړاندیکوی.
لنهتطبیقشويدی،دمیدانښاردښاروالۍلهلوریالندیښارګوټیجوړشویس۷۵دمیدانښارپرمختیايیپالن

دیچیپهالندیجدولکیداستوګنېدساحياودشنيساحينسبتهمپهروښانهشویدی:

 دښاروالۍلهلوریدجوړشویوښارګوټومعلومات16جدول
 ېکتن احهشنه س ساحه ښاریپرمختایی  شمیره

ساحي شنهساحه مساحت نومدپرمختاییساحي شنې د
 سلنه

%۱۵جریبه۱۲۷.۷جریبه۸۵۰رسدارمحمدداودخانمېنه ۱
%۲۴جریبه۱۶۰جریبه۶۶۴.۸۵دکوتلتختپروژه ۲
%۱۵.۰۹جریبه۲۹۷.۸جریبه۱۹۷۹.۴دکوتلتختانکشافپروژه ۳
%۰.۷۷جریبه۹۰جریبه۸۳۶دکوچیانوپروژه ۴
%۷جریبه۲۶.۴۶جریبه۳۷۸داداریاصالحاتوپروژه ۵
%۱۳جریبه۹۶.۹جریبه۴۷۵.۵دجنوبرشقپروژه ۶
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%۱۲جریبه۲۰.۱۶جریبه۱۶۷دوحدتمېنیپروژه ۷

 دڅښلوروغتیایي اوبوته الس رسی 
ملیپروګرامپهاډانهلګوبرابرولو،چاپېریالروغتیاساتنېاواوبودریاستدڅښاکداوبو دکلیودبیارغونېاوپراختیا

تنهکلیوالوخلکوتهدڅښاکپاکېاوبهبرابرېکړيدي.د۹۷۶۶۶کېدپهتیروکلونوکېدمیدانوردګووالیتکی
ېاوبهبرابرولدناروغیودمیدانوردګووالیتدکلیودبیارغونېاوپراختیاریاستدمعلوماتوپربنستدڅښاکپاک

مخنیوی،پهښوونځیوکېدزدکوونکودډېروايلاودبرخمنشويکلیوالوخلکوداقتصاددپیاوړتیاسببشوېده.
داځکهچېډېریکلیوالخلکلهلرېځایهپهڅارویواودماشومانوپهواسطهدڅښاکاوبهلیږدولچېددغوشبکو

دغوسیموماشومانداوبودلیږدپرځایښوونځیوتهځياوښوونهاوروزنهترالسهکوي.دکلیوپهګټېاخستنېرسهد
برابرولواوچاپېریالروغتیاساتنېملیپروګرامیادخدمتونهدڅښاکدبیارغونېاوپراختیاریاستدڅښاکداوبود

سقاوهجوړولو۱۵ذخیرېایجادول،۶جوړول،داوبواوبورسولوشبکې۲۳۰څاګانوپهکیندنې،د۴۹۹۴دپاکواوبود
 .چینوپهسمونرسهدکلیوالیخلکولپارهدڅښاکپاکیاوبهبرابريکړيدي۲۴اود

 دڅښلوپاکواوبورسچینياوپاکواوبوتهالرسسی17جدول

 

شمیره
 

 ولسوالی

ته د الرسسی  اوبو پاکو څښلود 
 ېرسچین

پاکو اوبوته د الرسسی سلنه د میشتو 
 پرتله پر ګړوو 

چینهذخیرهسقاوهشبکهڅاه
استفاده
کونکی

دوګړو
شمیر

پاکواوبوتهد
الرسسی%

۵۸۱۲۱۰۰۰۱۱۳۶۰۴۲۶۶۶۲۶.۶۳میدانښار ۱
۳۵۳۱۵۹۰۳۹۰۷۳۵۵۹۰۷۱۶.۲۳جلریز ۲
۴۴۷۳۰۰۸۱۰۳۹۹۶۰۱۲۲۱۷.۳۰نرخ ۳
۱۳۶۳۱۰۰۰۲۲۵۰۴۶۱۲۲۴۷۵۲۰.۴۵سیدآباد ۴
۶۳۰۵۴۰۰۱۲۲۶۰۸۹۰۰۵۱۳.۷۷چک ۵
۲۳۵۳۲۰۰۳۹۷۷۳۲۷۲۶۱۲.۱۵دایمیرداد ۶
۶۷۴۱۰۰۰۸۸۸۷۴۸۲۲۱۱۸.۴۳جغتو ۷

ملړی ۸
بهسود

۱۵۵۸۰۰۰۲۶۲۴۳۹۰۴۸۶.۷۲

دوهم ۹
بهسود

۵۵۸۱۶۴۰۶۱۱۱۴۰۴۰۱۲۵۸۲۲۱۱.۱۶

۴۹۹۶۲۳۰۱۵۶۲۴۹۷۶۶۶۶۱۵۹۹۲۱۵.۸۶ ټول
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 وزارتاقتصاد

دڅښلوپاکواوبوتهدالرسسیچارتدمیشتووګړودشمیرپرپرتله4روښانهکونکیرسم

 

 هوایي او ځمکني ترانسپورت ته الس رسی،
تراسپوريتسیستمدپخواپهشاندي،پهیادهبرخهکیکومنوښتچيدتراسپوريتخدماتودمیدانوردګووالیتکی

اوزیربنادپراختیاسببګرځیديلویشتوننلری،اوهمدارنګهپهدیبرخهکیکومهنویپالیسیاومقرراتشتون
نلري.

وپهځینووختونوکیدامنتيارګانونودنهترډیرهحدهدمیدانوردګووالیتکیترانسپوريتمقرراتپيلکیږي،خ
.همکاريلهاملهقوانینپهښهشکلنهپيلکیږي

پهدیوالیتکیدباروړونکواومسافروړونکوموتراتحادییشتونلري،خوبهدیوالیتکیدترانسپورتپهبرخهکی
دارنګهدترانسپورتپهبرخهکيدچابیریالدخصويصسکتوردتشویقلپارهکومخاصمیکانیزمشتوننلري،اوهم

 ساتنيقانوندتطبیقپهبرخهکيکومپرمختګنديشوي.

 برق انرژۍ ته الس رسی
2X10ددیوالیتپهسیدآبادولسوالیکیاوسمحالیودبرښناسباستیشنفعالدیچیدوهترانسفارمرونه)

MVA – 220/20 KVپکینصبدی). 
 ,1X800KVA,3X630KVA,7X400KVAپاییترانسفارمرونهپهمختلفوظرفیتونو20کیپهمیدانښار

4X250KVA,3X100KVA,1X50KVA,1X25KVA(نصب) 20/0.4 (اودشبکیولتاژییKV(دی 

۶.۹۳ ۹.۰۸ ۹.۷۶
۱۹.۸۸

۱۴.۴۵
۵.۳۱ ۷.۸۳ ۶.۳۴

۲۰.۴۳

۱۰۰

۱.۸۴ ۱.۴۷ ۱.۶۹ ۴.۰۷ ۱.۹۹ ۰.۶۵ ۱.۴۴ ۰.۴۳ ۲.۲۸

۱۵.۸۶

۰.۰۰

۲۰.۰۰

۴۰.۰۰

۶۰.۰۰

۸۰.۰۰

۱۰۰.۰۰

۱۲۰.۰۰ پاکو اوبوته د الرسسی چارت د میشتو وګړو د شمیر پرپرتله

دمیشتووګړو%

ی%پاکواوبوتهدالرسس
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 وزارتاقتصاد

(نصباود5X250KNVA,1X100KVAپاییترانسفارمرونهپهمختلفوظرفیتونو)6پهسیدآبادولسوالیکی
 دی. (20/0.4KVشبکیولتاژیی)

,1X400KVA,1X250KVA,6X200KVAپاییترانسفارمرونهپهمختلفوظرفیتونو)20پهچکولسوالیکی
2X110KVA,6X100KVA,2X70KVA,2X50KVA,1X14KVA2.3/0.4(نصباودشبکیولتاژیی

KV.دی 
20(پاییترانسفارمرونهپهمختلفوظرفیتونوچیلهیوه26ښاراوسیدآبادولسوالیکی)مجموعیډولپهمیدان

KN 24فیدرڅخهتغذیهکیږیاوپه(23.67ساعتونوکیMWیا)(58Aمرصفلری)(8215اوپهمجموعیډول
KVA(یا)8.215MVA(20عیترانسفارمرونه)(ظرفیتباندیترانسفارمرونهنصبدیاوپهچکولسوالیمجمو

(6600KWساعتونکی)24(دیاوپه2.924MVAیا)(2924sKVAنصبدیچیمجموعیظرفیتیی)
 مرصفلری

دمیدانوردګوپهوالیتکیپنځهلویسیندونهموجوددیچیدهلمندسیند،،میدانسیند،لوګرسیند،غزنیسیند
ښارسیندیزیحوزیریاستدپوښښترساحهالندیدریلویسیندونه،ترکمنسیندونوڅخهعبارتدیمګردمیدان

:دهلمندسیند،،میدانسیند،لوګرسیند،دیداځکهچیدغزنیسیندډیرهاوبهنیونکیساحهاوداوبومیالنییدغزنی
دیدغزنیوالیتپرلوریدیچیلههمدیاملهدسلطانبندچیدافغانستاندمشهورواوتاریخیبندونولهجملیڅخه

دسیندیزیحوزیلهلوریمدیریتکیږیاوددیرسبیرهدترکمنسیندچیلههمدیوالیتڅخهرسچینهاخلیداوبو
میالنییدپروانوالیتپرلوریدی.

د (چی بند د)چک دتولیدموجودبند یودبرښنا  تر۱۳۱۶همدارنګه لری۱۳۲۴څخه شتون جوړشوی پوری کال
ورینهوورغولشویچیلهنیکهمرغهددیاداریدهڅوپهنتیجهکیداساسیبیارغونیدجوړیدودنیټیڅخهتراوسهپ

کالترپایهبهبشپړشی.۱۳۹۸کارونهرشوعشویدیاود
(کانالونهاورسبندونهیاترکارالندیدییعنیتخنیکیرسویشوی۴۸۴(ذخیرویبندونه،)۲۱ددیرسبیرهتقریبآ)

رواندیاویاهمددیاداریپهپالنکیدیچیپهراتلونکیکیبهجوړشی.اومطالعاتوباندیییکار
اوهمدارنګهددیاداریپوریاړوندولسوالیوچک،نرخ،میدانښار،سیدآباد،دبهسودولومړیحصهاودوهمهحصهکیاووه

موجو دویپاییاسټافکیچونه او اندازیاستیشنونه واورید هایدرومیتیورولوجیاو نوموړوپایید دیچید د
 استیشنونوڅخهورځنیاومیاشتنیارقامراټولیږیاودتحلیلاوتجزییپخاطرمرکزتهاستولکیږی.

 مخابراتی معلومايت خدمتونو اوتکنالوژۍ ته الس رسی
ځيداچېعرصيارتباطيتکنالوژيپهچټکيرسهروانهده،اودهریورځيپهتیریدورسهپهکیدپاموړبدلونونهرا
،چيپهدیوستیوکلونوکیدهیوادپهکچهدمعلومايتتکنالوژیپهبرخهکیدپاموړپرمختګونهشويدي.

پوستهخانې۹دمیدانوردګووالیتدمخابراتواومعلوماتیتکنالوژيدریاستدمعلوماتوپهاساس،پهدیوالیتکی
لسوالیوکیفعالیتکويچییوازيمرکزيپوستخونهلهالکرتونیکيییپهو۸شتونلري،چيیوهییبهمرکزاوپاتی

شبکیرسهتړيلدهاوپاتینوریییوازېودانۍلري.
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%ساحهدمخابرايتخدمتونو۸۹پهدیوالیتپهولسوالیوکيخصويصانرتنیټيمرکزونهشتوننلري،اودديوالیت
وختددولتدوسلوالومخالفینولهخوامخابرايتپایيسوځولکېږي.ترپوښښالندېدهاوپهځینوساحوکېوختنا

داچیتکنالوژیداوسنيعرصیورضورتدينودمخابراتواومعلومايتتکنالوژیریاستدکدرونودروزينلپارهیو
روزنیزمرکزلریچيمعلوماتییپهالنديډولدي

 واومعلومايتتکنالوژیدروزنیزمرکزاوفارغشویوزدهکونکومعلوماتدمخابرات18جدول

دتاسیس  مرکز شمیره
 کال

د فارغ شویو زده کونکو 
 ېکتن شمیر

دمخابراتواومعلومايتتکنالوژی ۱
۱۳۸۹۱۲۲ریاستروزنیزمرکز

 د زیربنا او طبیعی رسچینو په سکټور کې د وګړو بوختیا
والیتمشهورکانونهعبارتديله،دحاجیکګکان،ددایمیرداددګچوډبره،دوردګودتنګيدمرمرودمیدانوردګو

کانونوڅخهګټهاخیستلکیږي.۸کانونهشتونلرياوتراوسهله۹۳ډبروکان،اودمیدانښاردمرمروکانچېټول
ډیرومهموکانونوڅخهشمېرلکیږي.ناامنيددېکانونوددمرمروډبره،کرومایتاواوسپنهدمیدانوردګووالیتله

استخراجاودقراردادونودالسلیکولوپرالرهلویهننګونهدههمدارازدمتخصصواومسلکيافرادواودباوريافغاين
کانونولهاستخراجرشکتونونشتوالیددېکانونوداستخراجپهمخکېیوهبلهننګونهدهاوهمدارازویلکېږيچېد

څخهمخالفینهمګټهپورتهکوياولهقراردادیانوڅخهپیسېترالسهکوي.ددېډولننګونودلهمنځهوړلوپهصورت
کېحکومتکوالیيشلهیوهلوريددولتکورينعوایدلوړکړيلهبلهپلوهبیوزګاروځوانانوتهدوامدارهکارپیدا

خصويصسکتورلههغویرسهدقراردادونودالسلیکولوپهوسیلهپیاوړیکړي.کړياوداشانکوالیيش
.دمیدانوردګووالیتدکانونوډولونه،ظرفیت،پراختیااوحالتپهالنديجدولکیلیدلکیږي

دکانونودډولونه،ظرفیت،پراختیااوحالتمعلومات19جدول
مالحظات

 
 دکان حالت او ظرفیت

 نوم کاند  موقعیت

شامره
 حالت د کانونو ظرفیت 

کلني
ت 

ظرفی
پراختیا 
رسوې  

شوی
ت شوی 

ثب
 

دبادامدرسخبیدککروميټ نرخ      ۱ 
دابدرېکروميټ نرخ      ۲ 
تیتمورکروميټ نرخ      ۳ 
دچغرېکروميټ نرخ      ۴ 
ددهپاککروميټ نرخ      ۵ 
لويېابدرېکروميټ سیداباد      ۶ 
دمنګليوکروميټ سیداباد      ۷ 
هفتاسیابکرومیټ سیداباد      ۸ 
دنوریوکروميټ سیداباد      ۹ 
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يکامکروميتفدتنګيچل سیداباد      ۱۰ 
دوستقلکروميټ اولبهسود      ۱۱ 
دقولسليامندمرمروکان مرکزمیدان      ۱۲ 
دخروټودمرمروکان مرکزمیدان      ۱۳ 
دوستقلدمرمروکان اولبهسود      ۱۴ 
دیوردباالدمرمروکان سیداباد      ۱۵ 
دکامرانخیلودمرمروکان سیداباد      ۱۶ 
دلويېابدرېدمرمروکان سیداباد      ۱۷ 
دمنګليودمرمروکان سیداباد      ۱۸ 
وړېابدرېدمرمروکاند سیداباد      ۱۹ 
دسپنيورسکدمرمروکان سیداباد      ۲۰ 
دجوقلدمرمروکان نرخ      ۲۱ 
ددشتټوپدمرمروکان سیداباد      ۲۲ 
دسموچاورسخاباددرخاموکانونه دبهسوداول      ۲۳ 
دسورپلپیریت مرکزمیدان      ۲۴ 
ابرکوکاندتکانېد جلریز      ۲۵ 
دشاهکابلدسوځيدلویاقوتکان مرکزمیدان      ۲۶ 
داندړودفريوزېکاينظواهر نرخ      ۲۷ 
دبادامدزمردکاينظواهر نرخ      ۲۸ 
دفوالديپاينيدګچوکان دایمیرداد      ۲۹ 
دفوالديباالدګچوکان دایمیرداد      ۳۰ 
کامرانخیلودتلککاند سیداباد      ۳۱ 
   ۳۲ ارجلیتیاارګلیت مرکزمیدان   
  مرکزبهسود    دراشپهنامهداوسپنیکان ۳۳ 
  مرکزبهسود     ۳۴ دمنگسکدمسوکان
  مرکزبهسود     ۳۵ دساحهقلعیدارپکامتیت
  مرکزبهسود     ۳۶ ددردنگدقلعیظواهروکان
  قولهزارهپیریتد مرکزمیدان    ۳۷ 
  مرکزبهسود    اوسپنیمعدنیظواهرددمنگسک ۳۸ 
مرکزبهسود      دایالققلعیظواهردکوهبیرون ۳۹ 

    مرکزبهسود 
پالجیوکالز،،دتګاببیرمک

،بیوتیت،امیبولپیرواکسیناولیون
ظواهر

۴۰ 

    مرکزبهسود  سنگپمگامتیتخارقولقوم
دهقان ۴۱ 

    دایمیرداد  تراورتینپاسنگچونه ۴۲ 
    نرخ  ددوړکيشاهکابلمرمردولومیی ۴۳ 
    سیدآباد  دګوربتدغرهایپیدوت ۴۴ 
    نرخ  دتیتمورلزولیتظواهر ۴۵ 
    مرکزبهسود  دکمرکدډبروعادیسکاره ۴۶ 
    جلریز  دتکانېمسکوویت ۴۷ 
    بهسودمرکز  درسبالقباالمسکویت ۴۸ 
    نرخ  داندړومسکویت ۴۹ 
    نرخ  دچغرېمسکویت ۵۰ 
    نرخ  دسورپلګارنیت ۵۱ 
    مرکزبهسود  درسخآبادداوسپنېدډبروکان ۵۲ 

    مرکزبهسود  دقومدهقانکمرکدمعدنیبال ۵۳ 
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    سیدآباد  معدنیدتنګيدرېدالچخیلو
ډبرې ۵۴ 

    سیدآباد  داونخيدرېدسټهخیلومعدنی
ډبرې ۵۵ 

    مرکزبهسود  مسو دراشکوتل،سایقفچرکد
اوطالکان ۵۶ 

    سیدآباد  دشنیزدمستیخیلودنفرایت
ډبرې ۵۷ 

    مرکزمیدان  ددهپاککرومیت ۵۸ 

    مرکزبهسود  ډبرېدتګابدرسبالقباالدګج ۵۹ 

    مرکزبهسود  دتګابدرسبالقپائیندګجډبرې ۶۰ 

    مرکزبهسود  درسخآباددګجډبرې ۶۱ 

    مرکزبهسود  دشارکدګجډبرې ۶۲ 

    مرکزبهسود  دکوهبیروندجریهخانېدګج
ډبرې ۶۳ 

    سیدآباد  دلوړتالک ۶۴ 

    سیدآباد  دزرينتالکیت ۶۵ 

    جلریز  دخدرخیلوتالکیت ۶۶ 

    سیدآباد  دتنګيدجویزریندتالکیت
شیست ۶۷ 

    سیدآباد  دګوربتغرهددیوریتوکان ۶۸ 

    چک  دبیکسمنددپګامتیت)معدنې
قلعی(کان ۶۹ 

    مرکزبهسود  دخارقولقومدهقانپګامتیت ۷۰ 

    مرکزبهسود  پګامتیتدقفچرک ۷۱ 

    اولبهسود  دقولخویشرسب ۷۲ 

    مرکزبهسود  دکوهبیروندپلبندشویرسب ۷۳ 

    سیدآباد  دګوکرتیزايبډبرې ۷۴ 

    نرخ  دبادامدونیت)میتایلماینیګ( ۷۵ 

    مرکزبهسود  دکمرک
پالجیوکالز،پیروکسین،کاربنات ۷۶ 

      دبادام
حجرپالجیوکالزی،کوارتز،تریمولیتی ۷۷ 

    مرکزبهسود  دزیراتپالجیوکالز،اپیدوت،
کوارتسډبرې ۷۸ 

    دایمیرداد  دفوالدیپائیندمیدهریګډبرې
حجره ۷۹ 
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    سیدآباد  دالچخیلوکاربنات،پالجیوکالز،
اکتینولیتی ۸۰ 

    نرخ  دبادامحجرکاربناتی)قوی
رسپنتینعملیه( ۸۱ 

    نرخ  دبادامحجرکاربناتیاوکرومایت ۸۲ 

    اولبهسود  رسپنتین ۸۳ 

    دایمیرداد  دجوقولکرسپنتین ۸۴ 

    سیدآباد  دلوړرسپنتینت ۸۵ 

    سیدآباد  دجویزینرسپنتینت ۸۶ 

    سیدآباد  دششقلعهرسپنتینت ۸۷ 

    سیدآباد  رسپنتینت،انتیګاریتدلوړ ۸۸ 

    مرکزمیدان  دتختدکوتلکلسیت ۸۹ 

    دایمیرداد  دفوالدیپائینکلسیت ۹۰ 

    مرکزبهسود  درسخآباددنییککلسیت ۹۱ 

    نرخ  دجغرېکلسیت ۹۲ 

د بادام حجرکاربناتی)کمزوری  نرخ     
 ۹۳ رسپنتین  عملیه(

کانونهاومعدنیظواهردمیدانوردګوپهوالیتکیموجوددی،اماتردیدمهرسویشویندیدیادولووړدهپورته
 ترڅوپراختیااوکلنيظرفیتییمعلوميش.

وکانونکانونهخصوصیسکتورتهپهقراردادوګړلشویدی.پهالندیجدولکېدیادو۸دپورتهکانونولهډلېڅخه
 .داستخراجاندازهاونوراړینمعلوماتروښانهشویدیدقرارداد،موقعیت،

 هغهکانونومعلوماتچېاستخراجیږي)دخصويصسکتوررسهقراردادشويکانونه(20جدول

 موقعیت د کان نوم شمیره
د 

قرارداد 
 معیاد

بوخت 
 ګړيو 

د استخراج 
 ېکتن حجم)تن(

دفوالدیپائیندګچو ۱
کلونو۵ددایمیردادډبره

لپاره

تنه۴۰۰

۳۸۵۰۰

کلونو۵ددایمیردادفوالدیپائیندګچوډبره ۲
۶۳۰لپاره

کلونو۵ددایمیردادفوالدیباالدګچوډبره ۳
۴۵۶لپاره

دتنګی)سنځلې(دمرمر ۴
کلونو۵دسیدآبادډبره

۴۶۴.۴۶۴لپاره

دتنګی)فیالنودره(د ۵
کلونو۵دسیدآبادمرمرډیره

۴۴۰لپاره
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دتنګی)رنځیخیل(د ۶
کلونو۵دسیدآبادمرمرډبره

۴۴۰لپاره

داونۍدکوتلدمرمر ۷
کلونو۵داولبهسودډبره

۴۹۲.۹۷۵لپاره

کلونو۵داولبهسوددیوردباالدمرمرډبره ۸
۴۵۰لپاره

ګچودډبروکانونهلهخصويصرشکتونورسهقراردادکړيچېهرکاللهاودریاستدمرمروپههمدېترتیبدکانونو
ټنهدګچوډبرېاستخراجیږيچېپهتیروشپږوکالونو۹۸۱۰۰ټنهدمرمروډبرېاو۶۰۵۰۰قراردادشویوکلونوڅخه

 .افغانۍعایددولتتهسپارلشویدی۳۸۶۳۱۰۹۵کې

 دکانونودکلنيعوایدومعلومات21جدول
 ېکتن عواید کال شمیره

۱ ۱۳۹۱۴۱۲۸۱۲۲
۲ ۱۳۹۲۳۹۲۸۲۶۷
۳ ۱۳۹۳۵۶۱۷۴۱۲
۴ ۱۳۹۴۶۲۷۹۹۳۸
۵ ۱۳۹۵۸۴۳۳۹۷۶
۶ ۱۳۹۶۱۰۲۴۳۳۸۰

 ۳۸۶۳۱۰۹۵ ټول

 

 دکانونودعوایدوچارت5روښانهکونکیرسم

 کلنی بودیجه او پانګونه
،دیادسکتورپهتیروکلونودمیدانوردګودوالیتیومهملومړیتوبدیدزیربنااوطبیعیرسچینورغولاوښهمدیریت
پهالندیکچهاولګښتپههکلهاړینمعلوماتکلونوکېکلنۍبودیجهکیدپاموړخدمتونهتررسهکړی.پهتیروشپږو

.جدولکیروښانهشويدی

 دزیربنادسکتوردتیروشپږوکلونودبودجېمعلومات)منطورياودلګښتسلنه(22جدول

مايل  شمیره
 کال

منظور شوي 
 بودجه

مرصف شوي 
دمرصف  پايت بودجه بودجه

 سلنه

۴۱۲۸۱۲۲

۳۹۲۸۲۶۷

۵۶۱۷۴۱۲

۶۲۷۹۹۳۸

۸۴۳۳۹۷۶
۱۰۲۴۳۳۸۰

۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

و چارتعوایدد کانونو د 

(افغانۍ)عواید
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۱ ۱۳۹۱4,487,7714,487,7710100
۲ ۱۳۹۲379132733.6 376032860.9 3099872.71 99.18 
۳ ۱۳۹۳89743571 8455783 81287787 9.42 
۴ ۱۳۹۴327730501.7 291465632.2 36264869.5 88.93 
۵ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۶

     ټول ټال
(۱۳۹۶-۱۳۸۲)کلونوکېسکټورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسواوطبیعیرسچینوددزیرینا

 .پهالندیجدولکېروښانهشویدیدوالیتاوولسوالیوپهکچهاودهغهدلګښتسلنهدمیشتووګړودسلنهپرپرتله

 ولتیپانګونهپهتیروپنځلسوکلونوکېدزیربنادسکتورپهبرخهکېخصوصیاود23جدول

 ۍولسوال شمیره
  د  زیربنا سکتور

 نفوس نفوس% لګښت % بودجه
 42,666 6.93 351,777,03538.73 مرکزمیدان ۱
 60,122 9.76 1,216,6370.13 نرخ ۲
 55,907 9.08 86,200,0009.49 جلریز ۳
 48,221 7.83 3,110,1500.34 جغتو ۴
 32,726 5.31 86,200,0009.49 دایمیرداد ۵
 122,475 19.88 12,889,8001.42 سیداباد ۶
 89,005 14.45 243,338,36926.79 چک ۷
 39,048 6.34 14,714,8351.62 اولبهسود ۸
 125,822 20.43 108,905,22011.99 مرکزبهسود ۹

 615992 100.00 908,352,046100 مجموعه
 

 دزیربنادسکتوردلګښتسلنهدوګړودشمیرپرپرتله6روښانهکونکیرسم

۳۸.۷۳

۰.۱۳
۹.۴۹

۰.۳۴
۹.۴۹

۱.۴۲

۲۶.۷۹

۱.۶۲

۱۱.۹۹۶.۹۳ ۹.۷۶ ۹.۰۸ ۷.۸۳

۵.۳۱

۱۹.۸۸
۱۴.۴۵

۶.۳۴

۲۰.۴۳

۰.۰۰
۱۰.۰۰
۲۰.۰۰
۳۰.۰۰
۴۰.۰۰
۵۰.۰۰

د زیربنا د سکتور د لګښت سلنه د وګړو د شمیر پر پرتله

لګښت% دزیربناسکتور نفوس%دزیربناسکتور
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 :اقتصادی ودې ته کتنه
 د کرنې او د کلو د پراختیا د سکټور د اوسني وضعیت ارزونه   

(هکتاره۴۳۹۲۱.۴کرهنیزهځمکهیې)(مربعکیلومرتهتهرسيږي،چې۱۰۹۱۲دمیدانوردګوالیتټولمساحت)
(هکتارهدولتيامالکځمکهده.په۱۱۰.۴(هکتارهللمياو)۱۱۱۲۰(هکتارهايب،)۳۲۶۹۱ده.لهدېجملې)

(هکتارهځمکهباغونونیولېده.ددېوالیتداوبومنابع،سیندونه،۱۰۹۸۰منځنيډولددېوالیتداوبوځمکې)
ورېڅاګانېدي.کاریزونه،چينې،ژ

سلنهیېپهداخل۶۰ددېوالیتمهممحصوالتعبارتديله،غنم،کچالو،زردالواومڼوڅخهچېدمڼومحصوالت
سلنهیېبهرنیوهېوادونولکهپاکستاناوهندوستانتههمصادریږي.۴۰او

یی،غواګانی،میږیپسونهاووزیدیمالداريهمددېوالیتاوسیدونکویوهمهمهبوختیادهچېمهمڅارویییغوا
چهدشیدومحصوالتیېدکوپراتیفونوپهوسیلهټولیږياودګذرګاهدشیدودپروسسمرکزتهلیږدولکیږيچېد

کلنیکونه۳۵بابهحیوانیدواخانیاو۱۶کورنېوپهاقتصادکېلویروللوبوي.دڅارویودتداویلپارهدوالیتپهکچه
سکتورلهالریدکرنیریاستترڅارنېالندیمالدارانوتهخدمتونهوړاندیکوی.چهدخصوصی

ددیوالیتدآوبهخورمنابعلهسیند،کاریز،چینیاوژوروڅاګانوڅخهعبارتدیچهددیوالیتدکرنیزوځمکوداوبه
داوبوذخیرویلویاوواړهبندونهجوړخوردپارهکفایتنهکویچهددیستونزیدحلدپارهپهمناسبوخایونوکیباید

شی.
ددېوالیتداوسیدونکواقتصاديکچهټیټهدهاوزیاترهپهکښتاوکارتکیهلريچېلهبدهمرغهزیاترهوختد

سلنهنفوسپهکښتاوکاربوختديمګرلهبده۸۵طبیعيپیښوپهوسیلهزیامننیږي،لهدېاملهچېددېوالیت
رعېڅخهمحصوالتچېددېزوالملونولهسببهچېالندېیېیادونهکیږينيشکوالیچېلهخپلېممرغهدځین

والیتداړتیاووځوابویوونکيوي،ترالسهکړي.
داوبوبندونهنلريخلکیېداوبولهکمښترسهمخديچېدسیندیزېفرعيحوزېسیمیدنوموړیوالیتزیاتره
بندونورسوېشوېدهکهچیرېنوموړياتهبندونهورغاوليشنوددېوالیتدخلکوستونزېدریاستلهلوريددې

بهحليش.
همدارازدېوالیتتهدهلمنددسینداوبههمراګرځولکېږيچېداړوندېادارولهلوريرسوېشوېدهکهچیرې

دانوردکووالیتبهخړوبهيش،بلکېلوګراوکابلدهلمنددسینداوبهدېوالیتتهراوګرځينهیوازېداچېدمی
والیتونهبههمدوچکالۍلهستونزېڅخهخالصيش.

پهدېوروستیوکېدکرنېاوکلیودپراختیاپهبرخهکېدکتنېوړفعالیتونهتررسهشويچېلههغېجملېڅخه
مرتیک۵۰۰مرتیکټنهاوبلیې۱۰۰۰لچېیویېلهعرصيوسایلورسهسمبالاوستندردددوهبابهسړوخونورغاو

شنوخونورامنځتهکول،پهخزايناوپرسلنيکمپاینونو218ځمکېالندېسړوخونورغاول،د43ټنهظرفیتلري،د
اویوریا(رسهدغنموداصالحشویوتخمونو،کرنیزودرملووېشل،دصحراييملخو،DAPکېداړتیاوړټنهرسې)
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روغیواوافتونوپرضدمجالده،،دبزګرانولپارهدمالدارۍاوبڼوالۍ)دڅانګوپریکولو(دروزنیزکورسونودایرول،اودنا
کرنیزوټوکو،شیدولوشلووسایلو،محلولپاشلووسایلوویشل،اوهمدارنګهدبزګرانودښهمدیریتاوسمونلپارهد

واوناروغیوهراړخیزکنټرول.کرنیزواتحادیوجوړولاودافتون
عرادوترکتورونووېشل،دکښتېدپروسسددوومرکزونو۱۵۶دکرنیزوفعالیتونودمیکانیزهکولوپهموخهدبڼوالۍد

رغاول،اودکرنیزومحصوالتودبازاموندينپهموخهدتولیدوونکواوميلسوداګروترمنځداړيکوتامینولدیادولووړ
چېپهراتلونکيکېبهدجوړشويپالنلهمخېاودمتویلوونکوپههمکارۍدکتنېوړپرمختګونوشاهدوه.دي

هکتارځمکه،مڼې،زردالو5370هکتارځمکه،کچالو 21751ددېوالیتمهممحصوالتعبارتديله،غنمپه
اوبهرنېوبازارونوکېپلورلکیږي.پهاټکيلتوګهدهکتارځمکهکېکرلکیږياوپهکورنېو11239اونوريمیويپه

سلنهیېپهپاکستان،دوه۳۷سلنهیېپهکورنېوبازارونوکېاو۶۰ټنهچې۶۸۰۰۰مڼوحاصالتپهدېوالیتکې
۱۰۸۰۰۰سلنهیېپهعريبهېوادونواویوهسلنهیېدهندوستانپههېوادکېپلورلکیږي.دکچالوحاصالتکې

اټکلشويچېډیریبرخهیېدهېوادپهداخلاوپاتېپهګاونډیوهېوادونوکېپلورلکېږي.ټنه
مالداريهمددېوالیتاوسیدونکویوهمهمهبوختیادهچېدشیدومحصوالتیېدکوپراتیفونوپهوسیلهټولیږياود

اقتصادکېلویروللوبوي.ګذرګاهدشیدودپروسسمرکزتهلیږدولکیږيچېدکورنېوپه
فرصتونه:دکرنېاومالداریپهبرخهکیکاری

 .(نهولسوالۍدفوتنشيللهپلوهپهټوليزډولپهدووبرخوويشو۹دکرنېاومالدارۍلهاړخهدميدانوردګووالیت)
لومړۍبرخه:

برخهکېدتوسعېاوودېقوياستعداداودبڼوالۍپهولسوالۍنرخ،چک،سيدآباد،ميدانښار،جغتواوجلريز
فرصتونهلريچېپدېسیموکېپهپراخهکچهمڼې،زردالو،شفتالو،ناک،ګیالساونورېمیوېدي.

 کاريبرخې
 دميوواوسبزيجاتودنويوورايټيومعريفاوترويج، •
 دآفاتواوامراضوڅخهمخنيوی،دشنوخونومروجول •
 نويوسيستمونومعريفاودرسبندونو،کانالونواوحوضونورغول(دآبيارید •
 دذخريې،پروسس،سورت،درجهبندیاوبستهبنديتسهيالت •

 دوهمهبرخه
دایمريداد،مرکزيبهسود،حصهاولبهسود،جغتواوسيدآبادولسوالۍديچېدمالدارۍدتوسعېاوودېقوي

چېپهیادوولسوالیوکېدپهزیاترهتوګهدشیدوغواګانې،میږېاووزې،دشاتومچۍاواستعداداوفرصتونهلري
    کورينچرګانساتلکیږيچېهمیېدشیدواوهمیېلهغوښېڅخهګټهاخيل.

کاريبرخې

 مصنوعيالقاحپهمرستهداصالحشويونسلونوترويج •
 اناتوواکسنيدحيواينامراضوپروړاندېمبارزه،دحيو •
 اوبودالرسيسپهموخهدآبيارۍدرسبندونواوکانالونورغونه •
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 دزړوعلفچروڅخهساتنهاونويوعلفچرواحيا •
عسلودپروسساوبستهبندیتسهيالتاودلبنياتو •

ریز،سړک،پرمختیایيشوراګانوپرمټپهنهواداريواحدونوکېدکانال،کا۱۰۹۷دکلیودپراختیادریاستد
څاګاينکیندل،مربزونهرغاول،داوبورسولوشبکې،کانالونهاوتحکیمکاريپروژېبشپړېکړيدي.

ددېوالیتداوسیدونکواقتصاديکچهټیټهدهاوزیاترهپهکښتاوکارتکیهلريچېلهبدهمرغهزیاترهوختد
 طبیعيپیښوپهوسیلهزیامننیږي.

 کرنیز محصوالت
اوکچالويوخڅخهچېدمڼواونورومیوهجاتودېوالیتمهممحصوالتعبارتديله،غنم،کچالو،زردالواومڼود

دوالیتکیمرصفیږی.پهالندیجدولکیدمیدانپهداخلییدوالیتڅخهبهراونورمحصوالتمحصوالتانداره
 .ښودلشویدیارزښتاوکالدکرنیزومحصوالتواندازه۱۳۹۶وردګووالیتد

 ارزښتدکرنیزومحصوالتواندازهاو7جدول

د يو ټن قیمت په  تولیدات ېکال ک 1396په 
 افغانۍ

په  مجموعي قیمت
 افغانۍ

1.780.6600.00 8903314300ټن مڼې
89.129.040 779111440 ټن زردالو

6.649.500 31021450 ټن آلو
45.366.750 211521450 ټن شفتالو
13.213.200 61621450 ټن ګیالس

26.898.300 125421450 ټن ناک
49.849.800 166300300 ټن بادام

16.216.200 54300300 ټن چهارمغز
1.246.795.200 10936811400 ټن کچالو
575.906.760 12870 44748ټن غنم

3.850.684.750 ټول


 پهميدانوردګووالیتکېدطبيبوټومعلومات)دطبعیبوتوموقعیتاوډول(8جدول

شمیره
 

دطبعی بوتی 
نوم

 

 دطبعی بوتی موقعیت

میدان ښار
 

نرخ
جلریز 

ملړی بهسود 
دوهم بهسود 
 

ک
ج

سیداباد 
 

جغتو
دایمیرداد 

 

کتنی
 

 √ √ √ √ایرلنگ 1
 √ √ √ √ √نعناکوهی 2
 √ √ √ √ √ √ممالئی 3
 √ √ √ √ √ √ √ √ √گلخیرو 4
 √ √ √ √ √ √ √ √ √کوری 5
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

 وزارتاقتصاد

 √ √ √ √ √ √ √ √ √سنگانگورگ 6
 √ √ √ √ √ √ √ √ √زبانبره 7
 √ √ √ √ √ √ √ √ √دانهزوف 8
 √ √ √ √ √ √ √ √ √بیخشلخی 9

 √ √ √ √ √ √ √ √ √خرغوز 10
 √ √ √ √ √ √ √ √ √زول 11
 √ √ √ √ √ √ √ √ √اومه 12
 √ √ √ √ √ √ √ √ √بارتنگ 13
 √دومروبا 14
 √ √گلبهخورک 15
 √ √ √ √ √ √ √ √ √رواش 16
 √ √ √ √ √ √کوری 17
 √ √ √ √ √ √ √ √ √رسخکی 18
 √ √ √ √ √ √ √ √ √شاتره 19
 √ √ √ √ √ √ √ √ √بیخبید 20
 √ √ √ √ √ √ √ √ √شیرخاک 21
 √ √ √ √ √ √ √ √ √کاسنی 22
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ازمبته 23
 √ √ √ √ √ √ √ √ √سامرقکوهی 24
 √ √ √ √ √شیرینبویه 25
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ترخه 26

،میدانسیند،دهلمندپرتیویالی)سیندونهلویدریالندیساحهتردپوښښریاستحوزیښارسیندیزیدمیدان
(دیاوهمدارنګهپهدیوالیتکیدځمکودخړوبولولپارهکاریزونههمشتونلری.پهالندیجدوللوګرسیندسیند،

 .کیپورهمعلوماتشتونلری

 دوالیتپهکچهدویالو،کاریزونومعلومات 9 :جدول
ونو شم  ېرد ویالو شم ېرد کاریزونو شم ېرد سیلُبر

شم ولسوالی
ېره

 

 ویالی تر رسه شوی کار کاریزونو رغول شوی رسوی شوی بشپړ شوی
۳  ۰ ۱۶ ۲ ۱۳ مرکز ۱ 
۵ ۱۲ ۰ ۱۸۶ ۲ ۶۳  ۲ نرخ
۰  ۰ ۳۰ ۱ ۳۳  ۳ جلریز
۱ ۷ ۰ ۱۴۵ ۲ ۷۰  ۴ سیداباد

۱۹ ۸ ۰ ۱۲۵ ۶ ۱۰۵  ۵ چک
۰ ۰ ۰ ۹۰ ۰ ۲۰  ۶ جغتو
۰ ۲ ۰ ۶۰ ۰ ۵۰  ۷ دایمرداد
۱ ۰ ۰ ۱۵ ۳ ۴۰ ملړیبهسود ۸ 
۶ ۰ ۰ ۳۰ ۶ ۹۰ مرکزبهسود ۹ 

 ټول ۴۸۴ ۲۲ ۶۹۷ ۰ ۲۹ ۳۵
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 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک
.پهالندیجدولکیروښانهشویدیداوبولګودویالوبشپړلنوملړدموقعیت،اوږدوالیاودخړوبولودظرفیتکهنظرکینیولورسهکچهدمیدانوردګووالیتپه 

 ځمکه او اوبه لګونه
همداراززمونږدطبیعيرسچینوبنسټونهښهکړي.دیادولووړدهچېدسکتورټولفعالیتونهداسېتنظیمشويديچېدژوندپرچاپیریالډیرېلږېمنفياغیزېواردېکړياو

 دکرنېدځمکواوسنیوضعیت)للمياواوبهخور(،ځنګلواوغیرکرنیزېځمکې)څړځایونه(10 جدول

ولټ
 ې

ځمکې
(

هکتار
) 

جبه زار 
ځمکې
 

(
هکتار

) 

د نه کرلو و 
 ړ

ځمکې
 

(
هکتار

) 

د 
 څړ

ځایون
و 

ځمکې
 

(
هکتار

) 

د بو 
 ټو

 او
ځنګلونو
 

ځمکې
(

هکتار
) 

د ب
ڼونو

 او 
تاکونو
 

ځایونه
(

هکتار
 (هکتار) ځمکېد کرلو  (

شم ۍولسوال
ېره

 

ټولې
اوبو خور 

 

للمي
 

366056 1012 4881 285615 0 142 37203 20068 17135 مرکزبهسود 1
8087830 783 913 136611 0 149 3974687 11538 3963149 لومړېبهسود 2

27009 119 1550 18827 74 909 2765 2764 1 میدانښار 3

61463 236 8398 38826 0 2391 5806 5806 0 نرخ 4

120341 791 18599 75612 285 674 12190 11355 835 سیداباد 5

126076 59908 3769 46819 62 464 7527 6012 1515 جغتو 6
98654 147 9503 81700 80 672 3276 2418 858 دایمرداد 7

115512 466 17965 84725 150 1494 5356 5272 84 چک 8

110843 223 5210 99450 279 1899 1891 1879 12 جلریز 9

دمعلوماتورسچینه:دمیدانوردګودکرنېریاست
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

پهمیدانوردګووالیتکيدڅارويومعلومات)دڅارویوشمېراوډول(11جدول

د چر 
ګ

انو  
شم

ېر
)قطعه(

 

دشاتو نچ
)فامیل( ۍ
 

 )راس(ېرارویو شمڅد 

شم ۍولسوال
ېره

 

ب
مرک

آسان 
وزې 
پسه 
غوایی/خو 

سی
 

د شیدو غوا
 

45000 434 303 0 3477 15164 14950 7750 میدانښار 1
32000 1118 573 10 2900 17150 11370 5370 نرخ 2

35000 5372 1089 15 5400 18518 11890 8510 چک 3

28000 647 590 12 4000 11800 12600 3900 دایمیرداد 4

40000 1286 900 0 4399 11098 17600 8800 سیدآباد 5

14000 0 800 20 2700 19300 10050 3450 ملړيبهسود 6

16000 0 1300 30 2040 30200 16135 5065 مرکزبهسود 7

31000 433 700 9 5500 18600 12470 6130 جلریز 8

30000 900 900 10 2500 9200 14100 5400 جغتو 9

140864 6966 6966 102 32916 151030 121165 54535 ټول

مالدارۍاوحیواينروغتیاآمریتدمعلوماتورسچینه:د

 داوبولګولودویالوظرفیتاوشمیر24جدول

 کتنې دخړوبولو ظرفیت اوږدوايل موقعیت دخړوبولو د رسچینې نوم هشمیر

۱۰۲۲۲نرخدمیرازاریویاله۱

۷۲۰۵نرخدمقامویاله۲

۳.۵۱۸۲نرخدالچیویاله۳

۴۱۵۹نرخیتیمکویالهد۴

۹۲۱۴نرخدغوزبهویاله۵

۷۱۹۰نرخدقاغلتویاله۶

۷.۵۱۷۱نرخدخواجهروښناییویاله۷

۳۹۵نرخلنډیویاله۸

۲۴۰نرخدګیدرګوویاله۹
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 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

۴.۵۳۱۷نرخزیړکهویاله۱۰

۳۶۳نرخدغریبویاله۱۱

۲۴۸نرخمارخانیدرشقویاله۱۲

۳۱۵۹نرخدباریویاله۱۳

۲۱۵۹نرخدسورخانویاله۱۴

۱۹۵نرخدمنډیویاله۱۵

۲۱۴۳نرخدبازیخیلوویاله۱۶

۴۴۷۶نرخدماماویاله۱۷

۳۳۱۷نرخدخندکویاله۱۸

۳۳۱۷نرخدشاهویاله۱۹

۳۱۲۷نرخداولخیلودداګویاله۲۰

۴۷۹نرخورخویالهدلوی۲۱

۴۴۸نرخدګرخیویاله۲۲

۲۲۷نرخداولخیلودشاهویاله۲۳

۹۳۱۷نرخدبریامویاله۲۴

۱۲۳۹۶نرخدخمنډکویاله۲۵

۶۳۴۹نرخدلوییکالویاله۲۶

۱۳۴۲۸نرخدمحمدرضاویاله۲۷

۹۱۶۴جلریزدمامکیویاله۲۸

۴.۵۵۵جلریزقلعیویالهدکرنیل۲۹

۳۷۳جلریزدلندیویاله۳۰

۸۱۳۶جلریزداسمعیلخیلوویاله۳۱

۶۱۰۹جلریزدخدرخیلوویاله۳۲

۴۷۳جلریزددنیککویاله۳۳

۵۹۱جلریزدزیارتدرېویاله۳۴

۴۷۳جلریزدخرولنګویاله۳۵

۲۵۵جلریزدخروټوداهنګرانوویاله۳۶
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 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

۵۸۲جلریزدسیاپهتابویاله۳۷

۳۴۵جلریزدخالکدقومویاله۳۸

۳۷۳جلریزدغنیدځایویاله۳۹

۳۴۵جلریزدتنګلیچویاله۴۰

۴۵۵جلریزدمسجددرېویاله۴۱

۵۶۴جلریزدتکانېعلیاویاله۴۲

۶۹۱جلریزدبوغهدرېویاله۴۳

۳۳۶جلریزپشتمزاویالهد۴۴

۳۴۵جلریزدګرمکویاله۴۵

۳.۵۹جلریزدبورآبویاله۴۶

۴۱۸جلریزدقلعهسفیدویاله۴۷

۳۱۸جلریزدقلعهکریمویاله۴۸

۵۳۶جلریزرسکاریویاله۴۹

۳۵۵جلریزدبازارترقلعهرسخعامهویاله۵۰

قالتعامهددنباندرېتردهن۵۱
۴۶۴جلریزویاله

۲۲۷جلریزدخوجهمبارکدچشمېویاله۵۲

۲۱۸جلریزدخواجهدچشمېویاله۵۳

۳۲۷جلریزدواتهپورترآهنګرانوویاله۵۴

۴۴۰جلریزدبیخاکویاله۵۵

۱۳۳۸۸سیدآباددزرینویاله۵۶

۱۰۵۴۳سیدآباددحسنخیلوویاله۵۷

۵۳۸۸سیدآباددحیدرېویاله۵۸

۶۴۹۶سیدآباددبرکیویاله۵۹

۱۲۶۹۸سیدآباددشاهویاله)شاهجویه(۶۰

۷۳۸۸سیدآباددخواجهعمرېویاله۶۱

۸۴۹۶سیدآباددلړموویاله۶۲

۴۳۸۸سیدآباددترهخیلوویاله۶۳
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 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

۳۱۴۰آبادسیددتاجبیکیویاله۶۴

۲۱۰۱سیدآباددپایندهخیلوویاله۶۵

۵۲۷۹سیدآباددلوړویاله۶۶

۸۴۶۵سیدآباددارغندیویاله۶۷

۷۵۲۷سیدآباددخړیانوویاله۶۸

۶۳۲۶سیدآباددکوډۍویاله۶۹

۹۴۶۵سیدآباددزرینخیلوویاله۷۰

۷۲۹۵سیدآباددتیمورویاله۷۱

۵۳۴۱سیدآبادګيلخیلوویاله۷۲

۶۳۵۷سیدآباددمشکخیلوویاله۷۳

۸۲۳۳سیدآباددشاطرباباویاله۷۴

۸۳۱۰سیدآبادددولتخیلوویاله۷۵

۱۰۲۳۳سیدآباددتنګیدزموچویاله۷۶

۵۳۷۲سیدآباددسپینورسکویاله۷۷

۹۱۸۶سیدآبادویالهدبابوخیلو۷۸

۷۱۸۶سیدآباددبډخیلواوغازیخیلوویاله۷۹

۷۳۲۶سیدآباددشیخآبادشاميلویاله۸۰

۸۳۸۸سیدآباددشیخآباددجنوبویاله۸۱

۲۲۰سیدآباددالیارخیلوویاله۸۲

۵۱۶۰چکدموزهخیلوویاله۸۳

۶۲۳۰چکدګنجرخویاله۸۴

۴۲۰۰چکدذولفقارویاله۸۵

۵۲۲۰چکدفیصلویاله۸۶

۴۱۸۰چکدنریالریویاله۸۷

۳۱۵۰چکدمنډوویاله۸۸

۵۱۹۰چکددربلویاله۸۹

۱۰۳۸۰چکدتوروسکویاله۹۰
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 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

۶۲۶۰چکسفیدویاله۹۱

۷۲۸۰چکدتوغیویاله۹۲

۱۲۳۱۴چکدانبوخاکویاله۹۳

۱۵۲۸۶چکدکاکاخیلوویاله۹۴

۱۲۲۴۰چکدمندوخیلوویاله۹۵

۱۱۱۲۰چکدمدادویاله۹۶

۱۰۱۳۰چکدعلیشېویاله۹۷

۶.۵۱۲۰چکدخرجویویاله۹۸

۷۱۳۰چکدغاچکولداوبوویاله۹۹

۵۱۴۰چکدسیدمیر/ګنیګرویاله۱۰۰

۵۲۵۰چکدکنجغتوویاله۱۰۱

۴۱۴۰چکدمشکشالیویاله۱۰۲

۴۱۸۰چکدچورکخیلو/حیداودمیویاله۱۰۳

۷۱۳۰چکدهزارباغویاله۱۰۴

۵۳۱جغتودبیدمشکویاله۱۰۵

۴۲۷جغتودپتاوکویاله۱۰۶

۵۹۳جغتوویالهدغوزبه۱۰۷

۴۳۹جغتودعظیمښورویاله۱۰۸

۱۰۷۸جغتوعلیویالهدشیخ۱۰۹

۳۷۰.۱جغتودبلندخیلوویاله۱۱۰

۳۴۷جغتودآبتلهویاله۱۱۱

۲۴۷جغتودبوچهخیلوویاله۱۱۲

۳۲۳جغتودمالحافظویاله۱۱۳

۲۳۱جغتوویالهدآدینه۱۱۴

۲۳۸.۹جغتودمنګلیوویاله۱۱۵

۲۲۳جغتودعظمخیلوویاله۱۱۶

۳۱۷جغتودوزیرښورویاله۱۱۷
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

۳۱۹جغتودقولپیرکویاله۱۱۸

۳۱۶جغتودحمزلباباخیلوویاله۱۱۹

۴۲۳جغتودزریباباخیلوویاله۱۲۰

۳۳۱جغتودلیګیباباخیلوویاله۱۲۱

۴۲۳جغتودرسمتباباخیلوویاله۱۲۲

۴۳۹جغتوویالهدکاریزګی۱۲۳

۵۳۱جغتودمیناکوویاله۱۲۴

۳۳۱جغتودیتیمکهویاله۱۲۵

۵۳۱جغتوداخرتباباخیلوویاله۱۲۶

۵۳۶جغتودالغریویاله۱۲۷

۶۴۲جغتودبلندباباخیلوویاله۱۲۸

۱۰۳۹جغتودقلعهنوویاله۱۲۹

۴۳۱جغتودپورتهدورانیویاله۱۳۰

۴۳۰جغتودورانیویالهدکوز۱۳۱

۵۲۳جغتوویالهدناوجویه۱۳۲

۵۳۱.۱جغتودکوزېکالندهویاله۱۳۳

۳۲۳جغتودروباطویاله۱۳۴

۴۲۲جغتودرودرنګیویاله۱۳۵

۴۳۰جغتودنوجویهویاله۱۳۶

۳۱۶جغتودچینېویاله۱۳۷

۳۳۳جغتودقرهخاندتوغیویاله۱۳۸

۴۲۹جغتوویالهدنوجویه۱۳۹

۵۲۲جغتودآدینهدتوغیویاله۱۴۰

۳۲۹جغتولویهویاله۱۴۱

۳۳۴جغتوویالهدمنګلوآدینه۱۴۲

۴۱۷جغتودککومنګلوویاله۱۴۳

۴۲۷جغتوویالهدخواجه۱۴۴
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 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

۳۱۹جغتودخوړویاله۱۴۵

۲۳۴جغتوویالهلوی)مالحافظ(د۱۴۶

۳۳۱جغتودجاللویاله۱۴۷

۳۲۷جغتوژوندیویاله۱۴۸

۲۲۳جغتودرسویاله۱۴۹

۵۳۳جغتودضمیرخیلوویاله۱۵۰

۴۲۸جغتوویالهدالغری۱۵۱

۵۲۱جغتودبربندویاله۱۵۲

۴۲۸جغتودکوزبندویاله۱۵۳

۴۲۸جغتوبعظیمښوردبندویالهد۱۵۴

۵۳۱جغتودچینودبندویاله۱۵۵

۳۳۰جغتودکوزبندویاله۱۵۶

۳۳۰جغتودکوډیدبندویاله۱۵۷

۲۳۱جغتودلیاسخیلوویاله۱۵۸

۴۲۷جغتوعمومیویاله۱۵۹

۳۳۹جغتودژرندېویاله۱۶۰

۴۳۱جغتودعمومیرودویاله۱۶۱

۳۲۳جغتوویالهدبندفقاب۱۶۲

۳۳۰جغتودګنجویاله۱۶۳

۲۳۱جغتودسیابهویاله۱۶۴

۳۲۳جغتودبندیتمکویاله۱۶۵

۲۱۶جغتودعظمخیلوویاله۱۶۶

۵۸۷دایمیردادددورانیویاله۱۶۷

۹۶۹دایمیرداددګلیویاله۱۶۸

۵۲۶دایمیرداددرشیدویاله۱۶۹

۲۰۱۳۰دایمیرداددجالهیرویاله۱۷۰

۱۶۱۲۱دایمیرداددفوالدخانویاله۱۷۱
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۱۰۱۳۰دایمیردادلویهویاله۱۷۲

۱۰۱۱۳دایمیردادداسپویاله۱۷۳

۸۵۲دایمیرداددآلوویاله۱۷۴

۸۷۸دایمیرداددمحمدشاهیویاله۱۷۵

۹۶۱دایمیردادغاروقدتنګیویالهد۱۷۶

۱۰۶۹دایمیرداددبرساقویاله۱۷۷

۷۱۷دایمیردادددهنتورویاله۱۷۸

۷۱۵دایمیرداددبلدرغنککویاله۱۷۹

۷۲۶۰دایمیردادسپینهویاله۱۸۰

۵۱۷۳دایمیرداددکالخویاله۱۸۱

۸۲۲۵دایمیرداددچنګیویاله۱۸۲

۷۱۶۵دایمیرداددمیرانوویاله۱۸۳

۱۰۲۷۷دایمیرداددجلګیویاله۱۸۴

۴۱۴دایمیرداددحکمخیلوویاله۱۸۵

۵۱۶دایمیرداددللندرویاله۱۸۶

۳۱۱دایمیرداددمثرخیلوویاله۱۸۷

۴۱۶دایمیرداددسیاچغرویاله۱۸۸

۶۲۶دایمیرداددچتوویاله۱۸۹

۹۵۲دایمیرداددحاجیکهویاله۱۹۰

۴۱۷دایمیرداددنازکخیلوویاله۱۹۱

۷۳۵دایمیرداددبورکویاله۱۹۲

۴۱۸دایمیرداددسیاخوالویاله۱۹۳

۴۱۶دایمیرداددزنګیقولویاله۱۹۴

۳۱۴دایمیرداددموکیویاله۱۹۵

۴۱۶دایمیردادداداخیلوویالهد۱۹۶

۵۲۳دایمیرداددانکیویاله۱۹۷

۴۱۹دایمیرداددګرمآبویاله۱۹۸
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۶۳۰دایمیرداددلشکریویاله۱۹۹

۵۲۴دایمیرداددچهاردیوالویاله۲۰۰

۵۱۷دبهسودمرکزدشاهویاله)شاهجوی(۲۰۱

۷۲۴۰بهسودمرکزددرشکدشاهویاله۲۰۲

۳۸دبهسودمرکزدسفیددیوارویاله۲۰۳

۲۱۰دبهسودمرکزدبیلوسنګکاریز۲۰۴

۲۳دبهسودمرکزدنهرمحبتکاریز۲۰۵

۳۷دبهسودمرکزدنهورچینه۲۰۶

۲۴دبهسودمرکزدسنجکیچینه۲۰۷

۲۱۰دبهسودمرکزدهلبدینویاله۲۰۸

دشینهللکدشاهویاله)شاه۲۰۹
۱۱۴۸۰دبهسودمرکزجوی(

۱۱۲۴۰دبهسودمرکزدبابهخانویاله۲۱۰

۱۵۴۵۰دبهسودمرکزدزریافتهویاله۲۱۱

۱۲۸۰۰ملړيبهسوددزرخریدویاله۲۱۲

۱۲۲۴۰مرکزمیداندجالیرویاله۲۱۳

۹۲۴۰مرکزمیدانلویهویاله۲۱۴

۷۴۰۰مرکزمیداندپوستیندوزویاله۲۱۵

۱۲۱۶۰مرکزمیداندذلفعلیویاله۲۱۶

۱۰۳۰۰مرکزمیداندآسپویاله۲۱۷

۹۲۰۰مرکزمیداندآلوویاله۲۱۸

۳۲۰۰مرکزمیدانلنډیویاله۲۱۹

۴۱۳۰مرکزمیداندبرساقویاله۲۲۰

۱۰۲۰۰مرکزمیداندغاروویاله۲۲۱

۴۱۰۰مرکزمیداندفاروقویاله۲۲۲

شتونلریچیدوالیتدکرنېدودیاوپراختیالپارهبنسټیزبندونوذخیروي۲۱پهمیدانوردګووالیتکیټول
شته.دزیاتومعلوماتولپارهپهالندیجدولکیدنارزښتلریامابدبختانهتردیمهالدیادوبندونودرغولوڅرک

 .داوبولګولودزیرموظرفیتاوشمیرمکملمعلوماتپهالسراوړیيش
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 د ذخیروي بند نوم ګڼه

دسمندر له  قعیتمو 
 سطحی
څخه 

لوړالی 
 )مرت(

د خړوبولو 
کلیولسوالی ظرفیت)هکتار(

۲۶۸۷۶۰۰آقچینرخدآقچېذخیرويبند ۱
۲۷۵۵۲۰۰نیازینرخخشکپتابذخیرويبند ۲
۰۱۰۰رسابادبهسودرسخآبادذخیرويبند ۳
۲۷۲۰۳۰۰ګربتسیدآبادګربتذخیرويبند ۴

۲۷۲۰۸۰۰ګردنمسجدچکمسجدذخیرويبندګردن ۵

۰۹۰۰ګندهقولجغتوګندهقولذخیرويبند ۶
۱۴۶۰۶۰۰سنګالخجلریزسنګالخذخیرويبند ۷
۲۴۲۸۲۴۰ګندهچشمهچکالسنګذخیرويبند ۸

دټوپدښتېذخیروي ۹
۲۲۸۸۸۰بدخیلسیدآبادبند

قرقلشیخدولتذخیروی ۱۰
قرقلشیخبهسودمرکزبند

۳۴۹۶۸۰دولت

۰۱۰۰بیکسمندچکبیکسمندذخیرويبند ۱۱
۲۴۴۴۱۰۰چوبدرهچکدنوکرخیلوذخیرويبند ۱۲
۲۷۵۰۱۵۰چوبدرهچکچوبدرهذخیرويبند ۱۳
۲۲۲۰۰دشتتوپسیدآبادپوهنتونذخیرويبند ۱۴
۲۵۷۶۰عربانچککنجغتوذخیرويبند ۱۵
۰۰دامنخیلمرکزبهسودخیلوذخیرويبنددامن ۱۶
۰۰آبشیروممرکزبهسودشیرومذخیرويبند ۱۷
۰۰مرکمرکزبهسودمرکذخیرويبند ۱۸
۰۰ممرکمرکزبهسودممرکذخیرويبند ۱۹
۰۰سنګباباچکباباسنګذخیرويبند ۲۰
۰۰تلخکملړیبهسودتلخکذخیرويبند ۲۱
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 پانګونه او بودیجه کلنی
سکټوردیادکلونوکېشپږوتیرودکرنېاوکلیوپراختیاسکتورچیدوالیتپهکچهدپاموړخدمتونهتررسهکویپه

 .کچیاولګښتپههکلهاړینمعلوماتپهالندیجدولکیروښانهشويدیکلنۍبودیجه

 دکرنېاوکلیوپراختیاسکتوردتیروشپږوکلونودبودجېمعلومات)منطورياودلګښتسلنه(25جدول

مايل  شمیره
 کال

منظور شوي 
 بودجه

مرصف شوي 
دمرصف  پايت بودجه بودجه

 سلنه
۱ ۱۳۹۱140594020.7 134733278.7 5860742 95.83 
۲ ۱۳۹۲220706605.1 214009270.1 6697335.05 96.96 
۳ ۱۳۹۳45548717.31 26053855.06 19494862.25 57.19 
۴ ۱۳۹۴407119452.7 371065156.9 36054295.8 91.14 
۵ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۶

     ټول ټال
د(۱۳۹۶-۱۳۸۲)کلونوکيدکرنېاوکلیوپراختیاسکتورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسو

 .پهالندیجدولکېروښانهشویدیسلنهپرپرتله ولسوالیوپهکچهاودهغهلګښتسلنهدمیشتووګړودوالیتاو

 دکرنېاوکلیوپراختیاسکتورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسوکلونوکې26جدول

 ۍولسوال شمیره
  پراختیا سکتورد کرنی او کلیو 

 نفوس نفوس% لګښت % بودجه
 41,959 6.92 5,637,669,53052.32 مرکزمیدان ۱
 59,156 9.76 956,711,1548.88 نرخ ۲
 55,009 9.08 775,574,7747.20 جلریز ۳
 47,447 7.83 328,063,1553.04 جغتو ۴
 32,200 5.31 202,124,1191.88 دایمیرداد ۵
 120,508 19.88 746,787,1906.93 سیداباد ۶
 87,576 14.45 364,907,5863.39 چک ۷
 38,421 6.34 535,963,9274.97 اولبهسود ۸
 123,801 20.43 1,227,905,12911.40 مرکزبهسود ۹

 606077 100.00 100 10,775,706,564 مجموعه
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اوکلیوپرختیادسکتوردلګښتسلنهدوکړودشمیرپرپرتلهيندکر7روښانهکونکیرسم

 دکرنېپهبرخهکېنادولتيمرستندویهموسسېاوپرمختیایيګډونوال)بهرنېاوکورنېموسسې(27جدول
 الیت کي فعالیت لريو و ګهغه بهرين  موسسات چي په میدان ورد 

شمیره
 

د دفرت  دهغه لنډیز د موسسې نوم
 دفعالیت ساحه دفعالیت ځای موقعیت

مالحظات
 

دافغانستانلپارهد ۱
ښوونهاوروزنه،روغتیادوالیتپهکچهمیدانښار SCAسویدنکمیته

اوکلیوپراختیا
زدکړيکرنهاوحرفویمرکزدبهسودمیدانښارMADERAمدیرا ۲
دافغانستاناوبلجیم ۳

کرنهاومالداريدوالیتپهکچهمیدانښارSABپیوستون
دروغتیاپهبرخهکېدوالیتپهکچهمیدانښارWADANودان ۴
دافغانستانلپارهد ۵

دروغتیاپهبرخهکېمیدانښارمیدانښارNACناروېکمیته

شپږمهناحیهSKOموسسهستارهعرفان ۶
ښوونهاوروزنهمیدانښارکابل

پرمختیائینړۍوايل ۷
وزیراکربخانIRDمريس

دبېځایهشویورسهمیدانښارسړک۱۵کابل
مرسته

۸ 
دبرشدحقوقود

تاوتریخوايللهمینځه
وړل

HRWVOدښځودسوداګرۍددوالیتپهکچهمیدانښار
پیاوړتیاپهبرخهکې

۵۲.۳۲

۸.۸۸ ۷.۲۰ ۳.۰۴ ۱.۸۸ ۶.۹۳ ۳.۳۹ ۴.۹۷
۱۱.۴۰

۶.۹۳ ۹.۷۶ ۹.۰۸ ۷.۸۳ ۵.۳۱

۱۹.۸۸
۱۴.۴۵

۶.۳۴

۲۰.۴۳

۰.۰۰

۱۰.۰۰

۲۰.۰۰

۳۰.۰۰

۴۰.۰۰

۵۰.۰۰

۶۰.۰۰

رتلهدکرنېاوکلیوپراختیادسکتوردلګښتسلنهدوګړودشمیرپرپ

لګښت% دکرنېاوکلیوپراختیاسکتور نفوس%دکرنېاوکلیوپراختیاسکتور
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 کورين موسسات چي په میدان وردګو والیت کي فعالیت لريهغه 
شمیره

 

 دفعالیت ساحه دفعالیت ځای د دفرت موقعیت دهغه لنډیز د موسسې نوم

مالحظات
 

ښوونهاوروزنهمیدانښارمیدانښار COARکوار ۱
دښځولپارهصحياو ۲

ښوونهاوروغتیاسیدآبادشهرنوHDCAWپراختیايیمرکز

سواداودکمپیوترمرکزبهسودکابلشپږمهناحیهCPAمدينتوسعېهمکاران ۳
روزنیزپروګرامونه

دجنګځپلوکوچنیانو ۴
ښوونهاوروزنهمیدانښارمیدانښارTCOWخیریهټولنه

دافغانمیرمنولپاره ۵
ښوونهاوروزنهجلریزمیدانښارAWECښوونیزمرکز

ودانولوویسادبیا ۶
کابلخوشحالWRDOپراختیائیموسسه

ښوونه،روزيناومیدانښارخان
کرنی

دافغانستانلپارهد ۷
نرخ،جلریزاومیدانښارRCDOAمهارتونودپراختیاموسسه

دشاتودمچیوروزنهسیدآباد

دوړتیالوړولواوکرنېد ۸
خوشحالخانCAARDOپراختیاموسسه

ښوونه،روزنهاوروغتیامیدانښارناحیهپنځمه

درشدتربیتیاومشورتی ۹
دوالیتپهکابلجاملمینهRTCOموسسه

دښځودوړتیالوړولکچه

دسیمهییزهبرشدوستۍ ۱۰
روغتیا،ښوونهاوروزنهمیدانښارکابلHOLDموسسه

افغانښځۍد ۱۱
ښوونهاوروزنهمیدانښارکابلدهمزنګAWOSDدیموکراسۍدمالتړلپاره

دټولنيعلمياوانکشافی ۱۲
دبېځایهشویورسهمیدانښارکابلکارتهسهORCDڅیړونوموسسه

مرسته

دوطنتخنیکیاو ۱۳
دوالیتپهمیدانښارWSTAاجتامعيخدمات

کچه
دبېځایهشویورسه

مرسته

 

 خصويص سکتور د ودې سکتورداقتصادی پراختیا او .   ۵
دوېلپارهدمیدانوردګووالیتکیدپاموړکارونهندیتررسهشوی،دخصويصخصويصسکتوراقتصاديپراختیااود

دځینوددېوالیتلپارهصنعتيپارکونهمنظورشويديچېپهبرخهکېسکتوردورېلپارهزیربناتهاړتیادهچی
.،امابنسټیزکارونهپهکېندیرشعشویپیلشويچارېابتدايیکارونورغوولو

دسوداګرۍوضعیتپهدېوالیتکېډیریستونزېلريځکهچېدوالیتپهکچهدچارومسوولیندسوداګرۍخونو
تصاديوالیتکېدښځواقمیدانوردګوپهاوصنعتکارانواتحاديېتهالزمهپاملرنهنهدهکړې.دیادونېوړدهچېپه

وضعیتکمزوریدیاوهغهغورهاليسصنایعچېښځېیېتولیدوينيشکوالیوېپلوريچېپهسیمهکېدازادو
.سوداګریزوبازارونواومارکیټپراختیاتهډیرهاړتیااحساسیږي
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 د بې وزلۍ وضعیت
پهځانګړېتوګهدصنعتپهبرخهڅرنګهچېدمیدانوردګووالیتلهپرمختیایيپلوهڅرنګهچېالزمهوهدکرنېاو

چېدبیوزلۍدمنځهوړلولپارهمهمګڼلکیږيهسېپرمختګچېاړینووپهتیروڅوکلونوکېندیکړیاودهیواد
پهکچهدبیوزلووالیتونوپهډلهکېشمیرلکیږيچېهمدېتهپهکتواودهیوادپهکچهدخلکودژونددڅرنګوايل

(ښودلشویدهامادمیدانوردګووالیتدهیواددنوروالیاتوپرپرتلهورسته%54.5چېبیوزيلپکې)درسوېپهاساس
(څخهپه%60.4)دپورتهارقامودمرکزياحصائېدمعلوماتوپهبنسټپايتوالیتدیپههمدیدلیلدبیوزلۍکچه

.ښودلشویدیکېپورته

 دکار په عمرونوکې دوګړو کچه 
(۶۵-۱۸افغانستاناسالميجمهوریتدکارقانونمطابقلهقانوينپلوهیواځېهغهکسانچېعمرونهیېد)داچېد

،لهبدمرغهدمرکزیاحصائییادارېدوالیاتوپهکچهدوګړوشمیردعمردکلونوترمنځويکاريځواکبللکیږي
عمردګروپونوپهتوپیررسهښودلشویدی.چیدپورتهاټکلګروپونوپربنستنلری،امادهیواددټولووګړوشمیرد

کاريځواکسلنه(۴۲.۴۰پهمیدانوردګووالیتکې)(کلونودعمرلرونکووګړوسلنه۶۵-۱۸دشنېپهپایلهکېد)
 .تشکیلويکاریځواکښځینهسلنه(۲۱.۳۷نارینهاو)سلنه(۲۱.۰۴چيلهدېجملېڅخه)اټکلکیږی،شتون

 لیايت او غیرمالیايت عوایدما
-۱۳۹۳دمیدانوردګووالیتپهکچهدمالیايتاوغیرمالیايتعوایددټولوسکټورنوپهپامکېنیولورسهپهتیروڅلورو)

 (افغانۍدی.پهالندیجدولکېدکلونوپربنستعوایدروښانهشویدی۸۲۸۴۰۸(پوری)۱۳۹۶

 مالیايتاوغیرمالیايتعوایدچارت پهتیروڅلوروکلونوکېد8روښانهکونکیرسم

(%۳۱کالته)۱۳۹۳کالکېنظر۱۳۹۴لهپورتهګرافڅخهلهورایهښکاریږيچېدمیدانوردګووالیتعوایدوپه
(نظر%۵کالته)۱۳۹۵کالکېنظر۱۳۹۶(زیاتوالۍاماپه%۱۰کالته)۱۳۹۴کالکېنظر۱۳۹۵زیاتوالیاوپه

 پالنشووعوایدتهکموالۍکړیدی.

181.17
190.55 223.37

246.84

162.982

214.211 237.293

213.922
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کال پورې د عواید کچه ۱۳۹۶څخه تر کال ۱۳۹۳له

پالنشويعواید ترالسهشويعواید
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 ددولتي اوخصوصی بانکونه 
دپهمیدانوردګووالیتکېخصويصبانکونوهمدنوروبرخوپهشانپراختیاندهکړېدوالیتپهمرکزمیدانښارکې

)عزیزيبانک،نویکابلبانکاواسالميبانک(څانګېددېیواځېدرۍخصويصبانکونهافغانستانبانکترڅنګ
والیتاوسیدونکوتهبانکيخدماتوړاندېکوي،دمیدانوردګووالیتپهپاتېآتوولسوالیوکېدهیڅخصويصبانک

اجراءڅانګهنشتهچېدېچارېواړهاومتوسطمتشبثیناودولتيکارمندانچېمیاشتنۍتنخواېیېدبانکلهالرې
 .کیږيلهستونزورسهالساوګریوانکړیدي

 کلنی بودیجه او پانګونه
،دیادسکتورپهدمیدانوردګودوالیتیومهملومړیتوبدیداقتصادیپراختیااودخصويصسکتوردودېسکتور
پههکلهاړینمعلوماتکچهاولګښتکلونوکېکلنۍبودیجهتیروکلونوکیدپاموړپرمختګندیکړي.پهتیروشپږو

 .پهالندیجدولکیروښانهشويدی
 داقتصاديپراختیااوخصويصسکتوردودېدسکتوردتیروشپږوکلونودبودجېمعلومات)منطورياودلګښتسلنه(28جدول

مايل  شمیره
 کال

منظور شوي 
 بودجه

مرصف شوي 
دمرصف  پايت بودجه بودجه

 هسلن
۱ ۱۳۹۱2,099,703699,9011,399,80233.33
۲ ۱۳۹۲3885375 3885375 0 100 
۳ ۱۳۹۳9435882 9435882 0 100 
۴ ۱۳۹۴4156041 4156041 0 100 
۵ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۶

     ټول ټال
(۱۳۹۶-۱۳۸۲)کلونوکېسکټورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسواوطبیعیرسچینوددبزیرینا

 .پهالندیجدولکېروښانهشویدیدوالیتاوولسوالیوپهکچهدلګښتسلنهدمیشتووګړودسلنهپرپرتله
 داقتصاديپراختیااوخصويصسکتوردودېدسکتورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسوکلونوکې29جدول

شمیره
 

 ۍولسوال
  سکتور ېاقتصادي ود

 نفوس نفوس% لګښت % بودجه
 42,666 6.93 46,261,414100.00 مرکزمیدان ۱
 60,122 9.76 -0 نرخ ۲
 55,907 9.08 -0 جلریز ۳
 48,221 7.83 -0 جغتو ۴
 32,726 5.31 -0 دایمیرداد ۵
 122,475 19.88 -0 سیداباد ۶
 89,005 14.45 -0 چک ۷
 39,048 6.34 -0 اولبهسود ۸
 125,822 20.43 -0 مرکزبهسود ۹
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مجموعه
 46,261,414



100
 100.00

 615992
 

 داقتصاديپراختیااوخصوصیسکتوردوديدسکتوردلګښتسلنهدوګړودشمیرپرپرتله9روښانهکونکیرسم



 :دغیردولتيمؤسساتوپهاساستررسهشويپرمختیایيفعالیتونه30جدول
 کتنې بودجه بشپړې شوې پروزې د مؤسسې نوم ګڼه

58574261691سویډنکمېټهد 1

۱۰۰.۰۰

۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶.۹۳ ۹.۷۶ ۹.۰۸ ۷.۸۳ ۵.۳۱ ۱۹.۸۸ ۱۴.۴۵ ۶.۳۴ ۲۰.۴۳

۰.۰۰

۵۰.۰۰

۱۰۰.۰۰

۱۵۰.۰۰

د اقتصادي ودي د سکتور د لګښت سلنه د وګړو د شمیر پر پرتله

لګښت% اقتصاديودېسکتور نفوس%اقتصاديودېسکتور

19 28 29 30 1

281.54

50.23
144.28

237.5

6.3

0
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پوهنېسکتور کرنېسکتور ټولنیزخوندیتوب
سکتور

روغتیاسکتور نوزیمواوطبعيرسچی

ساتو بشپړې په تیرو پنځو کلونو کې په پرمختیایي سکتورونو کې د غیردولتي مؤس
شوې پروژې 

دبشپړوشووپروژوشمیر بودجهپهمیلیونافغانی
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122909585مدیرا 2
850029710سولډرایټي 3
لهدیموکراسۍڅخهدښځودحامیت 4

(AWOSD)1205200
1 1968255(SABلهافغانانورسهدبلجیممرستي) 5
11300000درفاهعامهمؤسسه 6
دافغانانولپارهدبیاجوړونېاوانرژۍ 7

1336244(AREAساتنېمؤسسه)
111595998افغانپالنینګمؤسسه 8
1520000ریلیفانرتنیشنل 9

12400000صلیبرسخ 10
11 NEI 1
11989945(AWECدافغانښځوښوونیزهمؤسسه) 12
دجنگځپلوماشومانوخیریهموسسه 13

(TCOW)250760
1187000ټولنیزعملمؤسسهدبیوزلویتیامنو 14
1671445آسیامرکزی 15
964373381وطنټولنیزهاوخدمايتمؤسسه 16
2211525(WADANودانمؤسسه) 17
1553143دافغانستانانکشافیاوتربیویمرکز 18

 

 د ټولنیز خوندیتوب سکتور.   ۶
ډیرېجګړې،بېسوادي،بېوزيلاومهاجرتونه،طبیعيافتونهلکهسیالوونو،زلزلواودمیدانوردګوپهوالیتکی

اومستحقافراداغیزمنکړي.ځینېیېشهیداناوبیوزلهوچکالېودمیدانوردګوخلکپهځانګړېتوګهدټولنې
اوبېبرخېکړيدي.پهلویهکچههمېرنوریېبېوسه،بېوزلمعلولینټپیاناویایتیامناوکونډېشويدياویوش

طبیعيآفتونهزمونږځواناناوښځېډیرېزیامننېکړياودمهاجرتونوالملهمګرځیديلدي.
دټولنیزخوندیتوبپهبرخهکېدکاراوټولنیزوچاروریاستلهلوريمعلولینواوشهیدانوتهکتابچېجوړېشويدي

.همدارازددېریاستلهلوريکارکوونکوتهدکارجوازونهوېشلشويکیږيورکړلپهکلنیډولویحقوقاودد
حرفويزدهکړوکورسونهلکهسوادزدهکړه،خیاطي،تهیېدکارزمینهمساعدهکړېده.اوچییوشمیروکړودي

رېډیروګړيورڅخهفارغشويدي.ګلدوزي،دموبایلومسرتیتوبپهالرېاچويلديچېتراوسهپو
ډلهتثبیتشويچېدټولنېدا۲۰۰۶۱دمیدانوردګوبهوالیتکېدمهاجرینواوبیرتهراستنیدونکوکورنیوشمېر

ښارګوټیدوههممرستوتهاړتیالريڅوپهیوهمناسبهاوسولهییزهفضاکېژوندوکړي.چېتراوسهپورېددویلپاره
داوسیدولومنرېلريالتراوسهپدېښارګوټيکېیواځېدداخيل۱۲۰۴پهمرکزمیدانکېدیچېچېیویې

اوسیدول۱۱۶۵رسکونوخطاندازياودوهژورېڅاهګانېکیندلشویديدویمښارګوټۍپهنرخولسوالۍکېديچې
پدېوېشلړۍیېپاتېدهپاتېنورودکورنیوتهپکېمنرېویشلشویدياود۱۹۴منرودرلودنکۍديچېتراوسه

.ژورېڅاګانېکیندلشویدي۸ښارګوټيکېیواځې
څاروياودکوچیانونورېرسچینېدجنګونواووچکالېولهاملهدلهمنځهتللوپهحالکېديچېدادهېوادپر

کېشتونلري.ځینوسیموترمنځپهځائیاوسدونکواقتصادلویهرضبهده.همدارازهغهستونزهچېدکوچیانواو
 .کړکیچپهحقوقياوقانوينبڼهدمرکزياړوندوارګانونولهلوريحليشکوښښونهروانديچییاد
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سکتوردیاویادسکتورپهتیروکلنوکېد،دیادسکتورپهدمیدانوردګودوالیتیومهمدټولنیزخوندیتوبسکتور
کچهاولګښتپههکلهاړینمعلوماتکلونوکېکلنۍبودیجهمختګندیکړي.پهتیروشپږوتیروکلونوکیدپاموړپر

 .پهالندیجدولکیروښانهشويدی

 دټولنیزخوندبتوبدسکتوردتیروشپږوکلونودبودجېمعلومات)منطورياودلګښتسلنه(31جدول

یرهشم
 

منظور شوي  مايل کال
 بودجه

مرصف شوي 
 بودجه

پايت 
 بودجه

دمرصف 
 سلنه

۱ ۱۳۹۱0000
۲ ۱۳۹۲12,635,8838,372,3524,263,53066.26
۳ ۱۳۹۳17802088 606437 17195650 3.40 
۴ ۱۳۹۴17369344.69 17330819.69 38525 99.77 
۵ ۱۳۹۵
۶ ۱۳۹۶

     ټول ټال
کېدپاموړ(۱۳۹۶-۱۳۸۲)کلونوپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسوسکتوردټولنیزخوندیتوب

پهالندیدوالیتاوولسوالیوپهکچهاودهغهدلګښتسلنهدمیشتووګړودسلنهپرپرتلهخدماتونهتررسهکړیدی.
 .جدولکیروښانهشویدی

 دیتوبدسکتورپهبرخهکېخصوصیاودولتیپانګونهپهتیروپنځلسوکلونوکېدټولنیزخون32جدول

 ۍولسوال شمیره
 یز خوندیتوب سکتورټولند 

 نفوس نفوس% لګښت % بودجه
 42,666 6.93 403,059,14919.85 مرکزمیدان ۱
 60,122 9.76 58,853,7662.90 نرخ ۲
 55,907 9.08 113,195,2665.58 جلریز ۳
 48,221 7.83 28,683,3781.41 جغتو ۴
 32,726 5.31 42,306,7932.08 دایمیرداد ۵
 122,475 19.88 99,270,7304.89 سیداباد ۶
 89,005 14.45 44,566,7932.19 چک ۷
 39,048 6.34 29,694,2661.46 اولبهسود ۸

۱۹.۸۵
۲.۹۰ ۵.۵۸ ۱.۴۱ ۲.۰۸ ۴.۸۹ ۲.۱۹ ۱.۴۶

۵۹.۶۳

۶.۹۳

۹.۷۶ ۹.۰۸ ۷.۸۳ ۵.۳۱
۱۹.۸۸ ۱۴.۴۵

۶.۳۴
۲۰.۴۳

۰.۰۰

۵۰.۰۰

۱۰۰.۰۰

مرکزمیدان نرخ جلریز جغتو دایمیرداد سیداباد چک اولبهسود مرکزبهسود

د ټولنیز خوندیتوب د سکتور د لګښت سلنه د وګړیو د شمیر پر پرتله

لګښت% دټولنیزخوندیتوبسکتور نفوس%دټولنیزخوندیتوبسکتور
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 125,822 20.43 1,210,769,21859.63 مرکزبهسود ۹
 615992 100.00 2,030,399,359100 مجموعه

دټولتیزخوندیتوبدسکتوردلګښتسلنهدوګړودشمیرپرپرتله10  روښانهکونکیرسم

 په میدان وردګو والیت کې د کوچیانو اوسنۍ وضعیت او ستونزې 
دومره)(جوړويیوهبرخهیېدمیدانوردګووالیتتههمراځياومیشتکیږياوکوچیانچېداقغانستاندوګړو

بیرتهپهژمنيموسمکېخپلوګرمومینوتهګرځيمیدانوردګووالیتکېدکوچیانودکرهشمیرپهاړهمعلوماتنشته
پهالندېتوګهیادونهکړیده.خودکوچیانوځینوستونزوتهدهمدېوالیتدکوچیانودچارودسمونآمریت

کوچیانپهمیدانوردګووالیتکېکومګرځندهانساينروغتیایيکلینیکنلريلهپیدایښتنهترپنځهکلنۍپورې-۱
ماشومانیېلهواکسینڅخهبېمحرومديپهځینوسیموکېملړنیوروغتیایيخدماتتهالرسسۍهمنلريچېدې

لهستونزورسهمخکړیدي.چارېدیوشمیرکوچیان
کوچیانپدېوالیتکېدځارویودکلینیکپهبرخهکېهملهستونزورسهالساوګریوانديګرځندهکلینیکد-۲

کوچیانودڅارویودتداوۍاوکتنېاوواکسینوپهبرخهکېڅرنګهچېالزمهدهدناروغیوپهوړاندېیېمبارزهنهکیږي.
کړوتهالرسسۍدهرافغانحقدیاماکوچیاندپوهنېپهبرخهکېهمډیرېستونزېلريدټولڅرنګهچېزده-۳

والیتپهکچهدرۍښوونځيدپوهنېریاستپهچوکاټکېفعالديچېدادکوچیانودزدهکړوپهعمربرابرماشومانو
لپارهپههیڅډولبسنهنهکوي.

وکېدکوچیانوایلبندونه،مینېاوڅړځایونهلهګواښرسهمخديهغهمینېچېددېوالیتپهبیالبیلوولسوالی-۴
کوچیانوبهلهپخوانهپهکېخیمېدرولېڅهددولتلخوااوڅهدخلکولخوامنرېاوخرڅېشویديدزورواکانولخوا

غصبشویدي.
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 څپرکی دریم
 ښتوالیت پرمختییای بودجه اولگ میدان وردګود

 معارف:
وزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساسات
دینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاتباع

مکاتبتخنیکی،11داراملعلمین،9مکاتبتعلیامتعمومی،425کشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بتعداد
 فعالیتدارند. مدارسدینی،34

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول43,955ذکورو114,516شاگردکهازآنجمله158,471مجموعابهتعداد
فراگیریدانشهستند.

 والیتبیانمیکند.جدولذیلمعلوماتمخترصرادرموردوضعیتمعارفاین
 معارف

تعدادشاگردانمکاتبتخنیکیمدارسداراملعلمینمکاتبعمومی کتگوری
مجموعاناثذکور

 158,471 43,955 114,516 11 34 4259 تعداد


دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم
وتربیهگردیدهواطفالخودرابرایفراگیریتعلیمبهمکاتبمیفرستند.

 بودجه معارف:
تمیکندوقسمیکهدرشکلدیدهوزارتمعارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریاف

میشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیتتشکیلبزرگ
دروزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارسکشورموجوداستمیباشد.جزئیاتبودجه

نعکاسدادهشده.معارفوالیتوردکدرشکلذیلا
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تحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.1397درسال پروژههایانکشافیکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارف

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجه پروژه

%30,334,42619 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی
%21,118,87881 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه
%500,00099 تعليامت ميخانيکی و مسلکی

%292,3460 مديريت و ارتقای ظرفيت
%4,441,657100 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی

%27,700,076100 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 
%98,92082 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی

%14,871,4740 مرشوط والیاتوجوه غیر 
%3,530,50858 استخدام معلیمین &;اناث در روستا ها
EQUIP 2,7320%تکمیل پروژه های باقیامنده مکاتب نا تکمیل 

%3,849,3810 اعامر مکاتب برای تیز هوشان در هفت شهر بزرگ
%106,740,39854 مجموع

 زراعت: 
برخبیشرتازباشندگاناینوالیتمصورفزراعتاندوزندگیاکرثیتخانوادههاازاینطریقتامینمیگردد.زمین

هکتار110هکتارللمو11,120هکتارآنآبی،32,691هکتارزمینمیباشدازآنجمله43,921زراعتیاینوالیت
ینوالیتباغاتتشکیلگردیدهاست.زمینهایاینوالیتهکتارزمینآبیا10,980دولتیاستوبهشکلمتوسط

میدانوردکتولیدکنندهبزرگسیببهسطحکشوروالیتازدریاها،کاریز،چشمههاوچاهایعمیقآبیاریمیشود.
استکهعالوهبرشامریازوالیاتکشوربهکشورهایپاکستان،هند،اماراتمتحدهعرب،عربستانسعودیوبعضی

ميوههاىزردالو،گيالس،شفتالو،بادام،چهارمغزوميوههاىديگردراينواليتشورهایاسیامیانهصادرمیشود.ک
 . دريافتوبهشهرهاىديگرکشورجهتفروشعرضهميشود؛امازارعنيآنازبازارفروشآنخورسندنيستند

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

892,722 785,981 
560,332 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

892,722 

106,740 57,492 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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صوالتزراعتىاينواليتاستکهدرمناطقمختلفکشتگندم،کچالو،جوار،لوبيا،پيازوحبوباتديگرازمح
هرچندحاصالتزراعتىاينواليتهمهسالدرحالتغيرياست؛امابازهمبعىضمنابععايداوسطسالنه. ميشود
بادام.ميشودتُن۴۱۱۴۷.۵گندمېساالنهيحاصل(تنو۹۱۵۳۴ساالنهکچالو)حاصل(تن،۱۲۲۹۷۶سيب)
استجلريزونرخهاىولسواىلمربوطتنهاآنهکتار600کهآوردهپوششتحت راواليتاينجنگىلساحاتکوهى

 . ودميشمرکزىبهسودواولحصهمربوطآنبيشرتبرخىکهاستهکتار۱۷۶۵۴۵آنعلفچرساحههمچنان.
يکاندازهعوايدرابهدستميارندوهمچنانشامرىازباشندگاناينواليتفارمهاىزنبورعسلنيزداردوازاينطريق 

. برخىبيشرتازباشندگانميدانورکمرصوفپرورشحيواناتهستندومالدارىمنبعمهمعايدآنهاهستند

 بودجه بخش زراعت:

قسمیکهدرشکلدیدهمیشودبودجهانکشافیبخشزراعتوالیتوردکبهمراتببیشرتازبودجهعادیایناداره 
میباشدکهدرگرافذیلنشاندادهشده.

   
 

  تحتتطبیقمیباشدقراررشحذیلاست.1397انکشافیکهدروالیتوردکدرسالمالیهایپروژه

 عتزرا 1397پروژه های انکشافی 
فیصدیمرصفبودجه پروژه

%490,0000 ساختامن و تجهیز دفرت ترویج در والیات و ولسوالی ها
%19,276,60044 ;تخمهای بذری و کود کیمیاویnbspتهیه و توزیع &

%1,122,586100 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی
29,993,58844% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )

%719,600100 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی
36,384,20934% (OFWMPتنظیم آب در مزرعه ) 

%3,134,000100 توسعه کشت پخته و زعفران
%11,683,022100 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه

%10,818,58468 پروژه آبیاری و ذخایر آب
%806,51011 باغچه های خانگی و مصونیت غذائیایجاد 

%22,974,4950 اعامر کمپلکس رسدخانه های عرصی
%4,236,3000 پروژه های انکشافی والیتی

%141,639,49441 مجموع

مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

159,963 

18,324 11,294 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

159,963 141,639 
58,131 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 تحصیالت عالی: 
محصلین150پوهنتوندولتیفعالمیباشد،اینپوهنتونداراییکپوهنحیمیباشد.بتعداددروالیتوردکیک

تناستادانمیباشند.جزئیاتبیشرتدرجدولذیلانعکاسداده6مرصوففراگیریعلمودانشتحتنظرتعداد
شده.

 تحصیالت عالی
محصلینتعدادتعداداستادتعدادپوهنحیهاپوهنتون کتگوری

 150 16وردک تعداد

 بودجه تحصیالت عالی: 

  به وزارتتحصیالتعالیبرایوالیتوردکتخصیصداده که بودجه میلیونافغانیبالغمیشودکه17مجموعآ
بیشرتینسهماینمبلغرویبودجهعادیمبرصفخواهدرسیدودربخشانکشافیبودجهکمرتاختصاصدادهشده.

  
پروژهانکشافیتطبیقگردیدهاستکهذیآلبیان3بتعداد1397اینوالیتدربخشتحصیالتعالیدرسالدر

میگردد.
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
 %4,775,00099 اعامر تاسیسات و خریداری تجهیزات موسسه تحصیالت عالی وردگ

 !DIV/0#- اسالمی در والیت ننگرهاراعامر دیوار احاطه پوهنتون 
 %2,000,0000 وجوه غیر مرشوط برای پوهنتون های والیتی

 %6,775,00070 مجموع


  عامه: صحت
داکرتمرصوفعرضه72پوستهصحیفعالمیباشد.مجموعبتعداد243شفاخانهدولتیو4دراینوالیتبهتعداد

مریضرادارامیباشد.25,968پوستهصحیظرفیتتداوی243شفاخانهو4خدماتصحیبودهواین

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

17,375 
6,775 4,750 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

17,375 
10,600 

6,118 

000بودجه عادی ارقام به 
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احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتوردکقرارجدولذیلمیباشد.
 تصح

ظرفیتتداویمریضانتعداددکتورانپوستهصحیشفاخانهدولتی کتگوری
 25,968 72 4243 تعداد

 

 عامه: صحت بخش بودجه
بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتوردکازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیلنشان

 دادهشده،وگرافنشاندهندهایناستکهبیشرتینبخشبودجهباالیپروژههایانکشافیمبرصفمیرسید.

  
تطبیقگردیدهاستقرار1397هدراینوالیتدرسالپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعام9بهتعداد

ذیلاست:
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
 %306,00061 برنامه ملی معافيت کتلوی

 %1,013,69062 مراقبت های صحی کوچی ها
 %11,942,42952 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

 %191,264,73772 صحی در مرحله عبورتقویت نظام 
 %13,960,1930 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 %450,00053 تقویه سیستم صحی )روندسوم(
اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 

 %4,913,00069 1397و  1396

 %28,731,7940 دروالیات از وجوه غیرمرشوطاعامر وبازسازی تاسیسات صحی 
 %115,371,271100 پروژه صحتمندی

 %367,953,11472 مجموع


مجموعبودجه بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

379,429 367,953 
264,646 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموعبودجه بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

379,429 

11,476 7,770 

000بودجه عادی ارقام به 
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 آب: و انرژی
پروژه انکشافی که تحکیم سواحل دریایی و تنظیم آب و همچنان در بخش فراهم نمودن برق  3در حال حاضر 

 نیز میباشد در این والیت مورد تطبیق است.

  : وآب انرژی بخش بودجه
میلیون افغانی  بالغ میشود که بیشترین سهم آن در بخش  101بودجه این والیت در بخش انرژی و آب به 

 سید. انکشافی بمصرف خواهد ر

 

  
    

 دراینوالیتتطبیقگردیدهاستکهذیآلبیانمیگردد.1397پروژهانکشافیدربخشانرژیوآبدرسال2بهتعداد
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیمرصفبودجه پروژه
 %6,700,0000 اعامر و ساختامن حوزه های دریایی غزنی و سایر والیات کشور

 %89,000,00068 بند برق چک &;و توسعه شبکه توزیع آنباسازی و ترمیم 
 %95,700,00063 مجموع

 

 عامه: فواید
دروالیتوردکوزارتفوایدعامهدونوعرسکاعامرمنودهکهعبارتازرسکهایقیرریزیشده،خامهورسکهایجغل

کیلومرت301کیلومرتاسفالتی،179کیلومرتمیباشدکهازآنجمله537اندازیشده.مجموعآرسکهایاینوالیت
 کیلومرتخامهمیباشد.57جغلیو

  

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

101,384 

5,684 4,150 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

101,384 95,700 
60,508 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 ه:عام فواید بودجه
میلیونافغانیبالغمیشودکهجزئیاتآندرشکلذیلنشانداده621بودجهوزارتفوایدعامهدروالیتوردکبه

 شده.بیشرتینبخشبودجهفوایدعامهدربخشانکشافیاختصاصدادهشدهاست.

    
دراینوالیتتطبیقگردیدهاستذیآل1397پروژههایانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهکهدرسال4بهتعداد

بیانمیگردد.
 1397پروژه های انکشافی 

فیصدیبودجه پروژه
مرصف

241,192,87 برنامه ميل رسک های روستايی ) وزارت فوايدعامه (
480% 

 %7,000,0000 کیلومرت( 60رسک چک الی دایمیرداد)
 60چغچران گردندیوال به طول دیزاین و ساختامن رسک از هرات الی چغچران و 

 کیلومرت
347,680,00

048% 
 %6,700,0000 کیلومرت 37دیزاین و ساختامن رسک از قریه محی الدین الی ولسوالی جغتو 

602,572,87 مجموع
460% 

 
 :وردک تیوال یها پروژه

 لست پروژه های انکشافی
بودجه مرصف پروژه اداره

های;تلویزیوندرششوالیتبامیاناعامرستدیو 14,459,000 -
 بادغیسولوگر ،میدانوردک،رسپل،پکتیا،

ریاستعمومی
رادیوتلویزیونملی

افغانستان

وزارتمالیه اعامرتعمیراتمستوفيتهادرسطحواليات - -

وزارتمالیه برنامهآموزشیدرازمدت 188,000 90,400

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

621,530 602,573 
359,422 

000بودجه انکشافی ارقام به 

مجموعبودجه بودجهعادی مرصفبودجه
عادی

621,530 

18,958 13,305 

000بودجه عادی ارقام به 
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وزارتمعارف تجهيزمکاتبتعليامتعمومیاعامرو 30,334,426 5,694,476
وزارتمعارف انکشافزيربنایتعليموتربيه 21,118,878 17,025,235

وزارتمعارف تعليامتميخانيکیومسلکی 500,000 496,019
وزارتمعارف مديريتوارتقایظرفيت 292,346 -

وزارتمعارف سوادآموزیوتعليامتغريرسمی 4,441,657 4,440,920

والیترسحدیشامل11پروژههایانکشافی 27,700,076 27,700,076
وزارتمعارف وغرب

وزارتمعارف انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی 98,920 81,000
وزارتمعارف وجوهغیرمرشوطوالیات 14,871,474 -

وزارتمعارف روستاها;اناثدرnbspاستخداممعلیمین& 3,530,508 2,053,882

تکمیلپروژههایباقیامندهمکاتبناتکمیل 2,732 -
EQUIP وزارتمعارف

وزارتمعارف اعامرمکاتببرایتیزهوشاندرهفتشهربزرگ 3,849,381 -

اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتموسسه 4,775,000 4,750,000
 تحصیالتعالیوردگ

وزارتتحصیالت
عالی

اعامردیواراحاطهپوهنتوناسالمیدروالیت - -
 ننگرهار

وزارتتحصیالت
عالی

وزارتتحصیالت وجوهغیرمرشوطبرایپوهنتونهایوالیتی 2,000,000 -
عالی

;پالنnbspحامیتازفعالیتهایحقوقی،& 134,630 91,575
 گذاریوادغاممجدد

وزارتامور
مهاجرینوعودت

کنندهگان

وزارتمعادنو اعامرتعمیراتوتجهیزاتآندرمرکزووالیات 2,453,116 2,453,116
پطرولیم

وزارتاقتصاد تقویتسیستمپالنگذاری،نظارتوارزیابی 180,000 180,000

وزارتاقتصاد مدیریتپروژههایکوچکرسحدی 425,040 420,000
وزارتصحتعامه برنامهملیمعافيتکتلوی 306,000 187,500
وزارتصحتعامه مراقبتهایصحیکوچیها 1,013,690 629,690

وزارتصحتعامه تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور 11,942,429 6,173,840

وزارتصحتعامه تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور 191,264,737 138,646,408

والیترسحدیشامل11پروژههایانکشافی 13,960,193 -
وزارتصحتعامه وغرب

وزارتصحتعامه تقویهسیستمصحی)روندسوم( 450,000 237,108



 

69 
 

 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

اعامرکلینیکها،شفاخانههاوپروژههای 4,913,000 3,400,000
وزارتصحتعامه 1397و1396والیتیبرایسالهای

دروالیاتازاعامروبازسازیتاسیساتصحی 28,731,794 -
وزارتصحتعامه وجوهغیرمرشوط

وزارتصحتعامه پروژهصحتمندی 115,371,271 115,371,261

هآمهنگیوتطبیقپالنکاریملیبرایزنان 150,000 150,000
وزارتامورزنان افغانستان

ساختامنوتجهیزدفرتترویجدروالیاتو 490,000 -
 ولسوالیها

آبیاریوزارتزراعت
ومالداری

;تخمهایبذریوکودnbspتهیهوتوزیع& 19,276,600 8,496,280
 کیمیاوی

وزارتزراعتآبیاری
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی 1,122,586 1,122,583
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری (NHLPمالداری)برنامهملیباغداریو 29,993,588 13,140,000
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی 719,600 719,600
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه) 36,384,209 12,381,788
ومالداری

زراعتآبیاریوزارت توسعهکشتپختهوزعفران 3,134,000 3,132,000
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری برنامهملیتنظیممنابعطبیعیبهاشرتاکجامعه 11,683,022 11,683,022
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری پروژهآبیاریوذخایرآب 10,818,584 7,365,704
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری ایجادباغچههایخانگیومصونیتغذائی 806,510 90,000
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری اعامرکمپلکسرسدخانههایعرصی 22,974,495 -
ومالداری

وزارتزراعتآبیاری پروژههایانکشافیوالیتی 4,236,300 -
ومالداری

اعامروساختامنحوزههایدریاییغزنیوسایر 6,700,000 -
وزارتانرژیوآب والیاتکشور

;وتوسعهnbspباسازیوترمیمبندبرقچک& 89,000,000 60,507,598
وزارتانرژیوآب شبکهتوزیعآن

برنامهميلرسکهایروستايی)وزارتفوايدعامه 241,192,874 192,770,710
وزارتفوایدعامه (

وزارتفوایدعامه کیلومرت(60رسکچکالیدایمیرداد) 7,000,000 -

دیزاینوساختامنرسکازهراتالیچغچرانو 347,680,000 166,651,422
وزارتفوایدعامه کیلومرت60چغچرانگردندیوالبهطول



 

70 
 

 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

دیزاینوساختامنرسکازقریهمحیالدینالی 6,700,000 -
وزارتفوایدعامه کیلومرت37ولسوالیجغتو

(/برنامهNRAPرسکهایروستایی)برنامهملی 16,702,225 9,553,217
 (ARAPميلدسرتيسبهدهات)

وزارتاحیاءو
انکشافدهات

برنامهميلتهيهآبدرروستاهاوآموزشحفظ 34,617,054 13,175,051
 الصحهمحيطي

وزارتاحیاءو
انکشافدهات

وزارتاحیاءو (NABDPبرنامهملیانکشافساحوی) 8,132,460 -
دهاتانکشاف

پروژههایوالیتیضمیمه-رسکهایروستائی 14,813,173 -
 1396;سالnbspبودجه&

وزارتاحیاءو
انکشافدهات

اعامرپلوپلچکدروالیات-رسکهایروستائی 10,868,247 -
 1396ضمیمهبودجه

وزارتاحیاءو
انکشافدهات

;هایnbspپروژه&-برنامهانکشافساحوی 1,244,608 124,826
 1396;سالnbspوالیتیضمیمهبودجه&

وزارتاحیاءو
انکشافدهات

376,521 1,264,202 
شبکههایآبرسانی،تحکیمکاریوحفرچاهآب

پروژههایوالیتیضمیمهبودجه-آشامیدنی
 1396سال

وزارتاحیاءو
انکشافدهات

وزارتاحیاءو )انکشافدهات(وجوهغیرمرشوطبهوالیات 4,209,083 -
انکشافدهات

وزارتاحیاءو احیایمجددکاریزهاوجلوگیریازسیالبها 8,439,990 4,209,200
انکشافدهات

ترمینالترانسپورت)باربریی،مسافر4احداث 1,000,000 -
وزارتترانسپورت بری(درنقاطدخولیوخروجیشهرها

 برنامهانکشافمهارتها 6,632,162 6,632,162
وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

معلولین

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

معلولین

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

معلولین
وزارتمبارزهعلیه (GPIتقديرازاجرااتخوب) 12,599,512 -

موادمخدر

70,000 70,000 
کنفرانسپنججانبهوآگاهیعامهازارضارمواد
مخدر،ترشیحوبازنگریپالیسیهادرسطح

 کشور
وزارتمبارزهعلیه

موادمخدر

وزارتامور افغانستانبرنامهتحکيمثباتدر 5,136,030 5,136,024
شهرسازی
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وزارتامور برنامهساختامنهایعامهدولتی 700,000 -
شهرسازی

وزارتامور پروژههایوالیتی-اعامرتعمیراتاداری 1,325,000 -
شهرسازی

ادارهمستقل پروژهشاروالیهایافغانستان 22,041,517 21,318,184
ارگانهایمحلی

ظرفیتسازیملیتعلیامتآموزشوآگاهی 30,000 30,000
 محیطزیستی

ادارهملیحفاظت
محیطزیست

 حامیهازخدماتملکیافغانستان 350,000 170,000
کمیسیونمستقل
اصالحاتاداریو
خدماتملکی

 پارکلوژستیکیمیدانشهر 27,138,372 -
ادارهمستقل
انکشافزون
پایتخت

ادارهمستقلاراضی پروژهاداریسازیاجراءوثبتقبالهجات 4,737,999 4,737,999
افغانستان

ادارهمستقلاراضی زیربناسازیادارهمستقلاراضیافغانستان 392,160 392,160
افغانستان

 مجموع 1,522,842,960 874,755,405
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 څپرکی څلورم
 او دجندر تحلیل  ټولنیز خوندیتوب

 وردګو والیت کی د جندرتحلیلپه میدان 
دافغانستاندولتدمیرمنواوجنسیتيبرابریپهبرخهکېډیریژمنېکړېدي،دسولېپهبهیرکېدمېرمنودالزیات
ګډونلپارهکوښښونهرواندي،دافغانستاندجمهوریدولتپهميلپرمختیايياسرتاتیژۍاودمېرمنودعملپهملی

ولېاړونددملیلومړيتوبلرونکیپروګرامکېدسولېاوملیمصالحېدنوروپالیسیو،حقوقیاوکاریپالناودس
اسرتاتیژیکوژمنوترڅنګدتحققلپارهییژمندی.

کیداسرتاتیژیکپالندتهیهکولولپارهدجندردوضعیتدتحلیللپارهپهمرکز۱۳۹۴میدانوردګووالیتپهکال
لیوکی)چکاوسیدآباد(کیدولسوالیوپههمکارۍاوپهښارکیدپوهنېدریاستپهمرستهرسوېاودوهولسوا

تررسهکړیده.لهیادېرسوېمعلومیږيچيدمیدانوردګووالیتکیښځېمعموالدکورپهکارنو،دماشومانوپه
يف،دسبزیجاتوروزنه،پهدولتیاونادولتیاداروکیروزنه،پهباغداری،خانکدوزۍ،دمریوپهکار،خیاطي،قالینبا

اوهمدارنګهپهانتخايبڅوکیوکیپهکارونوبوختېدي.
پهمیدانوردګووالیتکیښځینهدنارینهورسهپهکروندهکېډیرهکمهبرخهاخيلهغههمدحاصالتودراټولولوپه

،دفزیکيوړتیاکموايلاوکولتورياوعنعنويستونزېدی.مرحلهکې،الملیيدکورپهکارنوکېمرصوفیت
همدارنګهدمیدانوردګووالیتکینارینهزیاترهپهبزګرۍ،تجارت،دوکاندارۍ،ډریورۍ،ویلډینکارۍ،نجارۍ،په

کوچنیوفابریکوکې،ورځمزدورۍاوپهدولتیاونادولتیاداروکيپهکارونوبوختدي.
هدیتحلیلاورسویکېدکورکارونهپالندیبرخووېشلشوي،چېدیادوولسوالیواومرکزاړوندههمدارنګهپپ

نارینهاوښځینهپهکیڅومرهبرخهاخيل.
تنونارینهپوښتلشوي،چېدکورپهکومکارونوتررسهکوی،دجوابونوپیلهییپهالندیچارت۵۰دمیدانښارکی

 وړارندیکېږی:کی
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 دمیدانښاراړندنارینهاودکورپهکارونوکیییونډه11روښانهکونکیرسم
تنهښځینهپوښتلشوي،چېدکورپهکومکارونوتررسهکوی،دجوابونوپیلهییپهالندیچارت۵۰دمیدانښارکی
 کیوړارندیکېږی

 دمیدانښاراړوندښځینهاودکورپهکارونوکیییونډه12روښانهکونکیرسم

تنهنارینهپوښتلشوي،چېدکورپهکومکارونوتررسهکوی،دجوابونوپیلهییپه۵۰دسیدآبادپهولسوالۍکی
الندیچارتکیوړارندیکېږی

۳۶
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۴۵
۱۹
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۵
۲
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۲
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۰
۰
۰
۰
۰

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

مارکیټاړوندکارونه
پاککارياوترمیامت
روغتیااړوندکارونه
دکوچنیانوپاملرنه

دخوړوتیارول
دسوندموادوبرابرول
دکورداوبوتهیهکول

د میدان ښار اړوند نارینه او د کور په کارونو کی یی ونډه

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهډیره دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهمنځني

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهلږه دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډههیڅ
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۱۷
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۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

مارکیټاړوندکارونه

روغتیااړوندکارونه

دخوړوتیارول

دکورداوبوتهیهکول

د میدان ښار اړوند ښځینه او د کور په کارونو کی یی ونډه

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهډیره دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهمنځني

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهلږه دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډههیڅ
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 دسیدآبادولسوالۍاړوندنارینهاودکورپهکارنوکیییونډه13کونکیرسمروښانه

تنهښځینهپوښتلشوي،چېدکورپهکومکارونوتررسهکوی،دجوابونوپیلهییپه۵۰دسیدآبادپهولسوالۍکی
الندیچارتکیوړارندیکېږی

 دسیدآبادولسوالۍاړوندښځینهاودکورپهکارونوکیییونډه14کونکیرسمروښانه
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۹
۱۷

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

مارکیټاړوندکارونه

روغتیااړوندکارونه

دخوړوتیارول

دکورداوبوتهیهکول

د سیدآباد ولسوالۍ اړوند نارینه او د کور په کارنو کی یی ونډه

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهډیره دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهمنځني

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهلږه دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډههیڅ
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۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰

مارکیټاړوندکارونه

روغتیااړوندکارونه

دخوړوتیارول

دکورداوبوتهیهکول

د سیدآباد ولسوالۍ اړوند ښځینه او د کور په کارونو کی یی ونډه

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهډیره دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهمنځني

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهلږه دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډههیڅ
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تنهنارینهپوښتلشوي،چېدکورپهکومکارونوتررسهکوی،دجوابونوپیلهییپهالندی۵۰پهولسوالۍکیدچک
 چارتکیوړارندیکېږی

 دچکولسوالۍاړوندنارینهاودکورپهکارونوکیییونډه15رسمروښانهکونکی

تنهښځینهپوښتلشوي،چېدکورپهکومکارونوتررسهکوی،دجوابونوپیلهییپهالندی۵۰پهچکولسوالۍکی
 چارتکیوړارندیکېږی

 دچکولسوالۍاړوندښځینهاودکورپهکارونوکیییونډه16روښانهکونکیرسم
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…مارکیټاړوند

نهروغتیااړوندکارو

دخوړوتیارول

…هدکورداوبوتهی

ۍ اړند نارینه او د کور په کارونو کی یی ونډهد چک ولسوال

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهډیره دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهمنځني

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهلږه دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډههیڅ
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مارکیټاړوندکارونه

روغتیااړوندکارونه

دخوړوتیارول

دکورداوبوتهیهکول

د چک ولسوالۍ اړوند ښځینه او د کور په کارونو کی یی ونډه

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهډیره دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهمنځني

دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډهلږه دجندرپربنستدکورپهکارنوکییيونډههیڅ
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 منابعو ته الس رسی او کنرتول 
ښځېپهکورينتصمیمونوکېاومنابعوتهدالرسيسپهبرخهکېواکلریکهڅنګه؟ددېمعلومولولپارهداچی

دمیدانوردګووالیتپهمرکزاودوهولسوالیو)سیدآباداوچک(کېلهښځوپوښتلشوي،چېدکورينتصمیمنېونې
الرسيسلری،خوواکپرېنهلري،چيالندیجدولداموضوعپهاړهپوښتلشویوښځوویيل،چېمنابعوتهډیرکله

 .4الزیاتهورښانوي

 دجندرپهتفکیکرسهمنابعواووسایلوتهالرسسیاوکنرتول33جدول

يل
ولسوا

منابعو ته 
 

 د جندر په تفکیک رسه منابعو او وسایلو ته الرسسی او کنرتول

ځمکه
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موبایلتیلیفون


کمپیوټر
کالیوګنډلو
ماشین

موټر
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يلزدهکړي
مح

لوړېزدهکړې
کورنۍتصمیم

نیونې


میدان ښار
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ال
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 درسنیوفعالیت
اړیکې،معلوماتاوپرتهلهمبالغېکرهاودقیقېمعلومايترسچینېکوالیيشپهعامهپوهاوي،دحکومتيپیغام،

پالیسیوپهروښانهکولو،دخلکودستونزوپهڅرګندولواودحلالرېپهوړاندېکولوکېډیرمرستندویهواقعيش.
نسټتصمیمونهونیيسچېلومړیخربوياودویمسوادزمونږخلکهغهوختکوالیيشاګاهانهاودواقعیتونوپرب

ولرياودرېیممعلوماتاوپیغامونهدحقیقتونو،څېړنواوفکرپربنسټوي،نهدفرضیو،ګومانونواودسیسويتیوریوپر
دقیقومعلوماتوبنسټ.لهخلکورسهاړیکېکوالیيشمعلومايتنیمګړتیالهمنځهیويساوخلکدتبلیغاتو،حقیقتونواو

ترمنځتوپیروکړي.داړیکواوپيغامرسولومهموسایلعبارتديلهخلکورسهمخامخغونډې،راډیو،تلویزیون،چاپي
خپرونې،تصویرونه،داشتهاراتولوحېاوانټرنټاوپهدودیزهبڼهداړیکو،وسایلولهالرېپهدودیزهبڼهخلکوتهمعلومات

ورسوليش.
سنۍمونږدنړۍکههريپیښيخربوي،اورسنۍدیوټولنيدهنداريحیثئتلري،چيدټولنيپهاړههمدارنګهر

پهکیهرڅهښکاري،درسنیودندهتوازیدخلکوخربنهندهبلکهرسنۍدخلکودزهنیتونوباندياغیزهلري.
زیخپلواکهچاپی،غږیزېاوانځوریزيرسنۍهمپهمیدانوردګووالیتکېپهدولتيرسنیورسبیرهیوشمیرهسمیهیی

فعالیتکوي،پهمیدانوردګوکیدولتیرسنۍملیرادیوتلویزون،ملیهدفدجریدهاوبدلونجریدهڅخهعبارت
دي.

میدانوردګوسیمهییزتلویزیوناوميلتلویزیونترځنګنورېرسنۍچيدمیدانوردګوالیتڅخهبهرخپریږي
تلویزیون،شمشادتلویزیون،طلوخ والیتترپوښښالندېراوستيدیچیعبارتدیلهملرتلویزیون،اریانا ودا

تلویزیوناویوتلویزیونخپرونیلري.اوهمدارنګهځینينوريرسنۍلکهدآزادۍرادیو،ديبيبيسرادیو،سالمو
شمشادرادیو،اومحيلرادیوګانۍلکهیوايلغږرادیو،پغلهافایمرادیو،طنداررادیو،امریکاغږرادیو،اراکوزیارادیو،

واوغږافایمدیچیدمیدانوردګووالیتپهځینوولسوالیوکېفعالیتلری.تجالرادی
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 څپرکی پنځم
 دمیدان وردګو والیت داقتصادی ودی زراعتی طرحه

 طرح اړه په ومڼ د والیت وردګو میدان و د :دطرحی نوم
 هدف اساسی طرح:   

 دمنو نوی ورایتی معرفی کول.
دافاتواوامواضونهمخنیویدشنوخونومروجول،دابیاریدنویوسیستمونومعرفیکولاودرسبندونو،کانالونواوحوضونو

ددخیره،پروسس،رسوت،درجهبندیاوبستهبندیتسهیالت رغول.
:دمحصولاقتصادیتحلیل

میوهدهچیافغانستانکیپهجانگریتوگهدمیدانوردگووالیتکیپهپراخهپیامنهتولیدیژیدمیدانوردگومنههغه
والیتطبیعیرشایطدمنوکروللپارهحوراپهزرهپوریشکاری.دوردگووالیتاقلمیرشایطاوزمکینوعیتدمنودونو

والیتمنیلهجانگریشهرتنهبرخمنیدیپدیوالیتکیکرلولپارهشهامادهدیچیهمدیتهپهکتورسهددی
تولیدشویمنینهیواجیپهکورنیوبازارونوکیدخرجالوولپارهوراندیکیژیبلکییوهبرخهییدهیوادنهدباندیهم

ودباغونوصادریژیدمنواقتصادیاهمیتتهپهکتورسهددیالملشویدیچیاوسدیوزیاتشمیرخلکوپاملرنهدمن
کرلوتهاوشتیده.برسیرپردیدنوموریسیموبنوالودجینیاصالحشوومنودجنسونوپهاستعاملرشوعکری.

:تحلیلوضعیتد
نقاطقوت:

 په میدان وردگو والیت کی پراخی زراعتی زمکی. -1

 شه مناسب اقلم. -2

 په میدان وردگو والیت کی دابو شتون. -3

 :نقاط ضعف د

 توالی.دمارکت نش .1

 استفاده له سندلینگ روستاق نه. .2

 دخصوصی سکتور کمه سرمایه گذاری. .3

 دپوهی دکجی کموالی. .4

:ونهفرصت
دمنولپارهدمیدانوردگاقلمجوردی.-1 •
پهمنودسورتبندیپهبرخهکیجنیسهولتونهشته.-2 •
پهمیدانوردگووالیتکیدبریشناشتون.-3 •
موندنیاودمحصوالتورسولبازارته.جغرافیهموقعیتدبازار •

 تهدیدات:
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دوچکالیاوپهجینوبرخوکیدکاریزونواوچینوداوبوکموالیدبنوالیپهوراندیلویتهدیددیچیپه •
زیاترهبرخوکیییپهزیاتهکچهدمنوباغونهمتاثرکری.

ی.دمیدانوردگووالیتدمنودمحصوالتولپارهدمناسبمارکتنشتوال •
دمناسبواوورکرنیزالروچارونهعملیکول. •
داصالحشوواومفیدوتخمونواوجنسونونهموجودیت. •

 

 نتایخ:متوقعه 
 اقتصاد به لور شی. -1 

 محصوالتو ته به مارکت جور شی. -2

 شه جنسونه به وارد شی. -3

 حاصالت به دیر شی. -4

 .مقاومت به دامراضو په مقابل کی زیاد شی -5

 گیری :نتیجه 
چرنگهچیاقتصادیوزارتدهیوادپهکچهودیاوداخلیتولیداتودپرختیاپهبرخهکیمهمیدندیپهغارهلری
اقتصادوزارتدیوبیساریاقدامپهترچکیپهپامکیلریچیدمولدافغانستانپهبرخهکیهرهغهوالیتچیپه

رخیزیطرحیترتیبواقتاصدوزارتتهپهواککیورکرینسبیتوگهپهکرنیزوتوکوکیمزیتلرییوهجامعاوهرا
چیهمدیموخیتهدرسیدوپهخاطرچرنگهچیتولوتهجوتهدهچیدمیدانوردگووالیتکیدمنوچهپهخاصه
توگهددیوالیتاوپهعامدولدتولهیوادپهکچهیوعمدهتولیداومحصولبللکیژیاوپهکلنیدولتریمیلیونونه

post-harves managementالرترالسخکیژیدشیاداریاومنجمیتلپارههغههمپهخاصهتوگهوروستهلهتولیدنهد
ترمرصفکونکیپوریداهمیتوربللکیژی.

دیبرخیتهددولتیاداروتوجهاوپاملرنهکول،اهمیتورکولاوپانگونهکولبهدخصوصیسکتورپاملرنهتردیحده
یمحلی،محلی،ملیاونریوالمتشبثیناوتجارانبهپهمیدانوردگووالیتکیدمنودپروسساوبستهجلبکریچ

بندیتهتشویقاوداوسپهنسبتبهملیعواید،کاریفرصتونهچیداقتصادمهماهدافدیاوغذاییمصونیتچه
محلیاوملیکچهبهدموجودهمنابعونهداهدافونهدیترالسهاوMDG/ANDSدملیاوجهانیانکشافدسرتاتیژی

اوتولنیزانکشافچهدکرنی،ابیاریاومالداریدسکتوردعمدهموخیاوتاکلیFOOD Securityدغذاییمصونیت
شویشاخصونهاومقاصددیپهترالسهکیدوکیدپامورکمکوکریبنآددیوالیتدتولیددفعلیرشایطو،دمارکت

دفرما مشرتی او بستهدتقاضا، دسورت ددمنو اساس په رضوریاتو او ارزونی داقتصادی او اساس په یش
بندی،اتقال،ذخیریاومارکتینگمرکزجورولیوالزمیاواهمیتنهدککار،پروژهاوعالیتدیکومپهبهنهیومتشبیثو

تهدپانگونیزمینهمساعدهکری.
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 څپرکی شپږم
پرمختیا ميل چوکاټ او د ميل لومړیتوبونو د افغانستان د سولې او 

  (ANPDF/ NPPs) پروګرامونه
 د خصويص سکټور د پراختیا پروګرام .۱

سکتوردپرمختیاپروګرامدهیوادداقتصادیپیاوړتیالپارهدیومناسبچاپیریالایجادولدی،دصلحیاودخصوصی
یالرامنځتهکول،داعتامدوړبنسټونهرامنځتهکولداامنراوستل،دپانګیاچونیلپارهدیومناسبسوکالهچاپیر

دولتحکومتی ,ټولکوالیشیچیهغهشخصیپانګیچیپهخلیجاونوروهیوادونوکیوجودلریراجلبکړی
بیروکراسیراکمهکړی،دملیکتحقوقواضحییکړی،دصادراتوپروسهییاسانهکړی،برقتهدالسرسیموقعیی

هکړی،ترانسپورتسهولتونهرامنځتهشوی.اودسوداګروژوندترډیرهبریدهخوندیده،بغیردنظامیتوکومساعد
دوارداتوڅخهپهاوسنیوختکیدافغانستانوارداتلسبرابرهدصادراتودی،پهواراتواوصادراتوکیدغهناپیدارییو

یوادچیپانګیاچونیتهیوهډیرهښهفضارامنځتهکوی،پههیوادتعدادزیاتمحصوالتپهداخلدهیوادکییابهرده
واړهاولویسوداګرپهډیروسوداګریوباندیبوختدیچیدبیشمیرهدندوموقعمساعدوی،دکوچنیواومتوسطو

هلتهنسبیګټیسوداګریولپارهپالیسیدداخلیتضاپربنادوارداتودزیاتوالیتغیرپههغوساحوکیچیافغانستان
دبیوروکراسۍلهاملهدستونزوکمولکیدیيش.پهډیرومواردوکې،دولتدپانګېاچونېهڅولواوویمترکزلری،

،اوپهډیرومواردوکیدولتکوالیشیدنظارتیصالحیتونونلريودکارونودرامینځتهکولولپارهدمتویلفنډتهاړتیا
اودپانګوالوهڅونهپانګیاچونیتهاوناامنیواوخطراتوکمولکوالیشیچیپههیوادکیاوقانونڅخهپهاستفادی

کې،افغانستاندپانګېاچونېدښهکولولپارهقوانینکارويلحاالتوپهځینودپانګیاچونیلپارهموقعمساعدهکړی.
هدپانګېاچونېپهبرخهکېدلیږداوخوځښتکومچېواقعاګټورمتامشوياوپهتنظیاميتقواعدوکېبدلونوندي

دمخابراتوپهخصويصسکټورسببګرځیدلیاودخدمتونووړاندېکولوکیښهوالیرامنځتهشوی.دمثالپهتوګه
ودهدسکتورچټکتیاتیتکنالوژیلکهدمخابرايتجوازورکولوسیسټمبیاکتنه،پههیوادکېدمخابرااصالحاتکې

.یسببشو
مګرددېقواعدوپيلقواعداومقرراتشاملديکومچېمنلکیږيهغهمعموالکیبهیرونهدڅارنیپهدحکومت

راوستلواواداريمسلواصالحاتحکومتژمندیچېدسوداګرۍپهبهیرکېکولپهمختلفپړاوونوکېشاملدي،
اوپهمهمووزارتونوکېدآسانتیاووپهګډوندخدمتونوچمتوکولاودخدمتونوچمتوکولوآسانتیاوې،دسادهکول

اصالحاتوپيلکولولهالرېدسوداګرۍپروسېبیالبیلوخدمتونورسهچېپهیوځایکېچمتوشويدي،دنظروړ
ددولتدڅارنیپهمقرراتواوقوانیونوکیاصالحاتواوپهالیکرتونکیحکومتداریرسهبهبهرتوالیپیداکړی.آسانول

راوستلدبیوزلولپارهدپانګونېفرصتونهچمتوکوي،دولتپهلویواوکوچنیوښارونوکیدبیوزلهښاریخلکولپاره
ملکیتسندترالسهکړیاوپهخپلوملکیتونوکیکوچنیاویالوییپانګونیوکړی، پهموقعمساعدویچیدخپل

اودبیوزلهاوغریبانولپارهبرقیتادیاتاوپراختیاواسانتیاوالیکرتونیکیراتلونکېکې،دګرځندهتلیفونونولهالرېد
لرېپرتسیمیچېدهیوادمايلسیسټمتهالرسيسنلریدپیسودراټیټولواودپیسولیږدلګښتکمولورسهدهغوی

رسسیموقعچمتوکویلپارهدهیوادمالیسیستمتهدال
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کولوموخیعبارتدیله:رامنځتهدحصوصیسکتورپهواسطهددندو

 اغیزمنواورقابتیبازارونوجوړولد •
 دکوچنیواولویوسوداګریومالتړکولپهځنګړیتوګهددافغانیتوکودصادرهکوونکورشکتونو •
 دداخلیاوبهرنیپانګوالوتشویقکول •
تیالپارهدپانګوالواوسوداګرولپارهیومناسبچاپیریالرامنځتهکولدپیاوړدحصوصیسکتور •

دنړیوالومعیارونودترالسهکولولپارهدافغانیرشکتونورسهمرستی

 الرسسۍوړسوداګریزوخدماتوبرابرولداړوندهاو •
 دګمرکونورسهدګاونډیوهیوادونودګمرکياړیکوموافقتنامې •
 دسوداګریزوکړنوپیاوړتیاپهافغانسفارتونوکې •
 ددوهاړخيزواوڅواړخیزوسوداګریزوموافقتنامېپهپایلهکېپرمختګ •
 دترانسپورتاولوجیستیکيسکتورپیاوړتیا •
دتوکونړیوالټرانسپورتپهاړهدګمرکونوتړونپيلکولوپهګډوندکومچېدنړیوالوتوکوتوکيدګمرکي •

 معافديمحصوالتودتادیاتوڅخه
 دکورينلوجیستیکاووارداتوبدلولوکنوانسیونښهوالی •
 دخصويصسکټوررسوېښهکولاوسیستامتیککول •
 دصنعتيپارکونواوځانګړياقتصاديزونونوپیاوړتیااوپراختیا •
 دجوازترالسهکولولپارهدغیررضوریمقرراتولغوهکول •
 انګیاورسمایوڅخهقانونیساتنهپانګیاچونیتههڅونهاودسوداګرولهپ •
دعرضهکولولپارهسوداګریزالیکرتونیکیخدماتمدیریتکول)ثبتسوداګریزوخدماتویکرتونیکیدال •

 (زونونوکی(۷اوراجسرتکول،خوازاودګمرکیخدمتتونوتادیاتاونورواوو)

 اصالحات سکتور دمالی
لپارهدوهاړخیزحکومتدمايلسکټوردسمون دایوباثباتهاوباثباتهمايلسکتورتهاړتیالري پرمختیابریالیهرډول

سرتاتیژيلري؛اول:دخلکوباورالسهراوړل،دتشبثونولهلرېکولورسهدمايلسکټورپیاوړتیا،اودبانکونوتنظیماو
اودتشویقلهدبانکدارۍپهپراختیاکېمرستهکړېدهتنظیمکولولپارهداعتباروړسیسټمچمتوکول.داډولکړنو

کېدیپایدادرساتلودوامپهثباباوزموږمترکزددنوښتونوموقعمساعدهشی.پهدېسکټوربهالرې
کونکيکاريچوکاټلوړولولهالرېاودمايلسکټورلپارهثباتراوستلوتنظیماوخدماتوتهدالرسسۍاسانتیااود

نظارتده.دخطرونوپربنسټدپلټنېموډلونوکارول؛دحکومتيبانکونودخطرونونظارتکولولپارهدواحدنوجوړول؛
موثریتپهاړهډاډترالسهکول؛تراواغیزمنتیااوبیاکتنهباندیدلرېکولولپارهقواعداومقرراتتکراریمواردود

خصويصبانکونوتهدخصويصرشکتونوتهدپورورکولولپارهکالپوریدافغانستانبانکپهاړهبشپړهبیاکتنه؛۲۰۱۷
زیږدیزکالترپایپوری.۲۰۱۷نه؛بانکیخدماتوتهدښاریانوالسرسیدهڅو
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 د وليس تړون پروګرام  .۲
وزارتونوترمینځیونویدولتیپروګرامدهچیترراتلونکولسوکلونولپارهبهدافغانستانولستهدولسیتړونپروګرامد

پهاساستوګهخدمتونهوړاندیکوی،دغهپروګرامدملیپیستوندپروګرامڅوارلسکلنیتجربیپهنظرکینیولی
رسهاودټولونوروپروګرامونوځایناستیټاکلشویده

(پهکلیواوښارونوکیدمعیاریخدمتونودوړاندیکولولپارهطرحه۲۰۲۶تر۲۰۱۶دلسوکلونولپاره)دغهپروګرام
شوی؛دیادونیوړدهچیدافغانستانحکومتاونړیوالبانکددیپروګرامبسپنهورکوونکیدیچیپهدریومرحلو

۱۲۰۰۰ولسوالیوپه۱۱۷والیتود۳۴وریبهدپ۲۰۲۰څخهرشوعتر۲۰۱۶کیبهپلیکیږی.اولهمرحهداکتوبر
کلیوزیاتبهترپوښښالندی۱۲۰۰۰دوامولریچیتر۲۰۲۳تر۲۰۲۱کلیوکیبهپلیکیږی،دوهمهمرحلهد

کلیدهیوادپه۳۶۰۰۰پوریدوامولریچیاولیاودوهمیمرحلیپهګډونبه۲۰۲۶راولی،اوپهدریمهمرحلهتر
 الندیونیسی.سطحهترپوښښه

دولسیتړوندپروګراماصلیموخهاواهدافعبارتدیله:

 دکلیو،اوښارونوترمینځدیووايلپهرامنځتهکولوکېمرسته •
 دحکومتاوخلکوپهمینځکیداړیکوغښتلیکیدل. •
 دفقرکمولولپارهاسايسخدماتوچمتوکول •
 رونوتررسهکولدکلیپرمختیاییشورادرهربیالندیدپرمختیاییکا •
 پهپرمختیاییکارونوکیدکلیدخلکودګډونڅخهډاډترالسهکولپهځانګړیتوګهدمترضرهقرشونوڅخه. •



ولسوالۍالندیترپوښښګرامونپروړدوليست
شوراګانوتعدادولسوالیوالیت ګڼه
101رسخرود ننګرهار۱
40دوربابا ننګرهار ۲
93کوزکونړ ننګرهار ۳
59درهنور ننګرهار ۴
74کامه ننګرهار ۵
91چپرهار ننګرهار ۶
208خوګیاڼی ننګرهار ۷
89شینواری ننګرهار ۸

755 جمله
دولسیتړونپروګرامدرشوعڅخهتراوسهفعالیتونهاوالستهراوړنیدننګرهاروالیتپهسطحه

 پرسونلاستخدامول.مطابقداداریاوتخنیکیداړیتا •
 دولسوالیپهسطحهدکارکوونکواستخدام •
 دولسوالیپهسطحهددفرتونوجوړول •
 پهانټرنيټباندیدولسوالیوپهسطحهدټولودفاتروتجهیزکولاونورداړتیاوړتوکی •
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 دولسیتړونپروګرامدکارکوونکوداجتامعیکارکوونکوروزل •
 روزنیزورکشاپونهدایرولدولسیتړونپروګرامدانجیرانولپاره •
دختیځزونپهسطحهدهمغږیناستهدایرولدوالیتدوالیصاحب،سکتوریوزارتونودمعینصاحبانواو •

 دولسیتړوندمرکزیدفرتدکارکوونکوپهګډون.
 ایادانشکافیشوراګانوپروفایللری •
 دانکشافیشورګانوترمنیځرامنځتهکول •
 نچمتوکولدانکشافیشوراګانولپارهدپال •
 دعامهپوهاویلپارهمودانشکافیشوراکارکوونکولپارهورکشاپونهدایریدل •
 دانکشافیپروژولپارهدډیزاینچاریمتکیلیدلکړی •
 پهولسوالیوکیدپروژوچاریعمالٌجریانلری •

 د اغیزمنې حکومتوالۍ پروګرام .۳
پهغیرمتمرکزډولدپراختیاپروسېرسهتړاولري.پهدیاړهدنظاممرشوعیتاوکېناامنۍاوبېثبايتافغانستانپه

پهخپلهدحکومتاغیزمنتیایوهمهمهموخهده.مرشوعاوباثباتهحکومتلرلوتهپاملرنه،دسولېخربودپرمختګ
اتهامنیتتضمین،دمالکیتپهحقوقوکیوضاحت،پهځانګړېاهمیت،دسیايسموافقېپیاوړتیااوپههیوادکېدباثب

توګهدځمکېمالکیت،چېډیروافغانانواوسیدونکولپارهدلویوفزیکيشتمنیوڅخهدیچیدځانګړیارزښتڅخه
ولوداډولننګونورسهدمخامخکیدوپهاړوندددځمکودنومولویاتشخیصک شمیرلکیږی.داراضیخپلواکهادارهد

دخدمتونودوړاندیکولوپهبرخهکیدبیلګيپهتوګه،دروغتیادموجودهالستهراوړنوساتنهپهپروګرامباندیکارکوی.
اوپوهنیپهبرخهکیپهځانګړیتوګهدښځینوولپاره،خلکاړتیالريچېخوندياحساسوکړي،پهخپلوټاکلشویو

 کورنیدسمبالښتلپارهکافیعوایدالستهراوړي.خلکوباوروکړیاووکوالیشیچیدخپيل
پهاصالحکولوباندیکاردوام-الف( دعامهسکتوراصالحکول:دملیوحدتدحکومتپهدورهکیدعامهسکتور

لری.پهافغانستانکیدزیاتوپالیسیودشتونپهصورتکیقواعداومقرراتودنهتطبیقلهوجیدستومانیاحساس
سیواومقرراتودښهتطبیقلپارهدولتتغیراتوراوستلوتهاړتیالریترڅودښهنظارتزمینهبرابرهشیکیږی.دپالی

داجراتودمدیریتسمونپهراتلونکیدریکلونوکیهغهوزارتونوتهچیلوړترینعوایدلریمعرفیکیږی.دملکي
دکاریکیفیتپهموخهدتطبیقپهحالکیدهترڅوخدمتونوسموناوعامهادارېاصالحاتدعالیرتیهکارکوونکو

یوځوابوویونکیاوبامسؤلیتهادارهرامنځتهشی.پهافغانستانکیبایدیوداسیعامهادارهرامنځتهشیچیددی
اوهیوادپرمختیاییاړتیاووتهځوابویونکیواوسیاوپهاقتصادی،سیاسی،اجتامعیاوفرهنګیبرخوکینارینوو

ښځینوودورورولیپهفضاکیدګډونموقعمساعدهشی.دیهدفتهدرسیدولپارهبایدهغهپهمیراثپاتیاداری
فساداوددزورواکانونفوذچیپهاداراتوکیدظرفیتدټیټیداسببشویعلبهپیداشی.اصالحاتبایدداداریناوړه

کړلدعامیاومسلکیاداریرامینځتهکیدلددیهیواددټولووګړوریښیلهمینځهیوسیاوزورواکوتهبایدقناعتور
پهګټهده.پههرصورتپورتنیهدفتهدرسیدلولپارهالندیکړنیبایدپهنظرکیونیولشی.
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دنویقوانینواومقرراتوپهتصویبرسهدملکیخدمتونواصالحکول،دموجودهقوانینواومقرراتواودملکی •
 ونپهشمولبیاکتنهخدماتودقان

 دمسلکیکولودپروسهرامینځتهکول،ساتلاوغښتلیکول •
 دکړنوپربنسټدمدیریتدطریقیڅخهاستفادهکول •
 دحسابورکولواوروڼتیاغښتلتیا •
 دمجازاتواومکافاتودالرښودترتیبول. •

 
ړلوتهژمنتیادهددولتاداریفسادلهمنځهوړلدهیوادپهکچهداداریفسادلهمینځهو-ب(

دافغانستاناسالمیجمهوریتکاریپالنداداریفسادرسهدمبارزیلپارهیوغښتلیپروګرامده،داداری •
فسادرسهدمبارزیلپارهدسرتیمحکمیاولوییڅارنوالیپهساملیرهربیدبښنیفرهنګتهییدپای

لکیږی.ټکیایښیاوپهفسادککړاشخاصبهدقانونمنګلوتهسپار
پهحکومتباندیدخلکودباورزیاتوالیلپارهحکومتکوالیشیپهمختلفوبرخوکیخپلوخلکوتهخدمات •

وړاندیکړیاودخلکومالتړالستهراوړی
داداریفسادرسهدمبارزیدپالنمهمینکتیپهامنیتی،مدیریتی،اقتصادیاوپهحقوقیادارودیچی •

شوی:پهالندیډولترییادونه
جوړونهچیتقریبا • دقانوندحاکمیتدعالیشورا٫۲۱دعامهتدراکاتوبیا سلنهټوللګښتونهتشکیلوی؛

رامنځتهکولاواداریفسادرسهمبارزه؛داداریفسادرسهدمبارزیدپالنچمتوکولچیدمالیوزارت،
علوماتیتکنالوژیوزارتاودترنسپورتکانونواوپرتولیموزارت،دسوداګریاوصنایعووزارت؛دمخابراتواوم •

وزارتڅخهییپیلکیږی؛دعدلیاوقضاییمرکزڅخهدلویواداریفسادونودپلټنی،تعقیبپهموخهمالتړ
دهیوادپه دازموینیاوګډوندپروسیمعرفیکول؛ لپاره څارنواالنو دقاضیانواو ۲۲کول؛دهیوادپهکچه

دپیسوتادیاتواودتدراکاتودچارولپارهدالیکرتونیکیسیستمڅخهګټهپورتهاو والیتونوکیدقضایانوبدلول
کول

دمحلیحکومتداریپیاوړیکول؛کلهچیدولتضعیفاجرااتکویخلکدخپلځاندساتنیلپاره-ج(  •
حکومتپهنوروطریقولکهدهیوادرسهخیانت،دمسلحوملیشواونوروشبکورسهیوځایکیدلومهمخاړوی.

دخلکودساتنیاوامنیتپهموخهدامنیتیوضعیت،حقوقیاواجتامعیخدماتونظارتپهټولووالیتونواو
ولسوالیوکیدخپلوبانفودهادارونظارتپهواسطهتررسهکړی،هغهپانګونېچېکولیيشپهټولووالیتونو

حکومتلهالرېدلګښتونوبرخهزیاتهاوولسوالیوکېدحکومتمستقلتلپاتېوالیزیاتکړي.دمحيل
کالپوریدښاروالیاتنخابات،ابهمحلیحکومتداریپیاوړیکړی۲۰۱۹کړئاودټاکنوتررسهکوللکهتر

ډاګهنوپدېبرخهکېدمحيلحکومتدارۍماالتړاوپیاوړتیالپارهدحکومتهڅېپهالندینکتوکیپه
کوالیشو.

لیسطحیپوریدحکومتپهټولوسطحوکیداړیکودتقویتپیاوړتیا؛مالتړ،دملیسطحیڅخهترمح •
دبودجیپهجوړونهکیهمغږیاوارتیاطات،پالنجوړونهاودهغیپلیکول،دعوایدودټولواودخدمتونو
دعرضهکولولپارهدښاروالیوظرفیتلوړولاوپهولسوالیوکیدحکومتدحاکمیتساحهپراخولاوحضور.
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(دمخدرهتوکورسهمبارزه:د •
پهافغانستانکیدمخدرهتوکوموضوعدامنیتیسکتورنورسهپهدرشلکیددیهیوادپرمختیاکیځای •

نیولی.دمخدرهتوکهغیرقانونوسوداګریدترهګرۍدزیاتیدلواوددولتدکمزرتیاسببګرځیدلی.دنشه
دوامدارهغوښتنهاوپهع ناکايفاقدامات،یيتوکوکاروونکولخوا دترانزيتيهيوادونولخوا نيحالکې،

لهڅخه۲۰۱۵دمخدرهتوکودلیږدلبشپړمخنیوی،دمخدرهموادوضدسرتاتیژۍاغیزهییمحدودهکړی.د
راپهدیخواحکومتدمخدرهموادورسهدمبارزیپهموخهدپالندتطبیقپهحالکید.داپالنبهدپيل

همغږيوکړي،پوهنهاوروغتیابهرامنځتهکړی.دېتهپهپامرسهچېدابریالیاصالحاتکونکواداروترمنځ
اوږدمهالهتعهداتوتهاړتیالری،پهراتلونکیپنځهکلونوکیدولتبهدخپلوکروندګرولپارهدبدیلمعيشتد

واومخدرهموادوقاچاقپهبرابرولولپارهخپلوهڅوتهدوامورکړي،لهبلپلوه،حکومتبهدپیسومینځل
 \وړاندېدمبارزېقوانینپيلکړي.

 د عديل سکټور د رغولو پروګرام .۴
 مګردادټولنیزوپانګونودبیاجوړولولپارههممهمدی مهمدیډیربېلهشکه،اقتصادياوسیايسثبات •

لهدوامدارهکورنۍجګړورسهمخشويپهخوداټولنیزیاوسیايسستونزېکلونوکې۱۲افغانستانپهتیرو
کومهسادهحلشتوننلريمګرداچوکاټدملتجوړونېدرېاسايسعنارصوباندیمترکزکوي

اول:ښاریانبایددهیوادپهقضاییسیستمپورهباورولرياوپهدېباورويچېدقانونحاکمیتدټولنیزو •
لکولولپارهبېطرفهعملکوي.شخړوح

دوم:دولتاوپهحکومتکیمسؤلینبایدپهپراخهپیامنهپهمحيلسطحهدخدماتوپهوړاندېکولوکېد •
دویوړتیامثبتانځوررامینځتهکړي.

دریم:هیواددسیمهییزوتضادونودلهمینځهوړلولپارهاودميلپیژندنېلپارهیوبلتفاهماودخپلوبډایه) •
غنی(میراثداستفادیاحساسوکړی

الف(زموږخلکدقضایيسکتوراصالحکولبایداحساسکړ •
دقانوندحاکمیتاودتطبیقچیدولتدقانونپهبیپریتوباوعدالتپلیکوي.افغانستاندولتباید •

څخهدډاډلپارهچیدهغهپهنهشتونکیقراردادونهاودملیکتتضمینوجودونلریاوهیڅډولتوپیربهد
قانوينپروسېاوعدالتلهالرېحلنيشخپلسیستمونهلهرسهجوړوی.

آناداراتهستندتاخدماتنوالیدرحالتهیهپالنهایوسیعاصالحاتدرڅارسرتهمحکمهودفرتلوی •
دسرتسیهمهافغانهابهسکتور.خویشرامسلکیمنودهوامکاندسرتسیبهقانونرابرایمردمفراهمسازند

عدلیوقضائیافغانستانسیستمعدلیوقضائیوحاکمیتقانونبهطورعادالنهراکهتوانائیارائهخدمات
املللیداراباشد،ایجادخواهدمنود.عدلیبیطرفانهرامطابقبهقوانینبین

سرتهمحکمهاودلویڅارنوالیدفرتداصالحاتولپارهپهلویوپالنونوباندیکارکویپهدیپالنکیهغه •
اداریدیچیخپلخدمتونهییمعیاریکړیاوخلکوتهدقانونالرسسیاسانتیاویبرابروی.دټولوافغانان

سرسیچیدبیناملللیقوانینومطابقبهایجادیږی.دقانوندغهسیسټمدعديلاوقضاییسکتورتهال
عادالنهاوبېطرفهټولنیدهرغړيپهوړاندېدتبعیضپرتهپيلکیږي.اوداډولسیستمبهدخلکوپه

مابینکیدباورفضارامنځتهکړی.
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دپورتهموخودپورهکولولپاره،الندېاقداماتتررسهکیږي •
،داسايسقانوناودبرشدحقوقونړیوالوتضمینکولالرسسیافغاننارینهوواوښځولپارهعدالتتهدد •

قوانینودپيلکولولپارهدشفافاوبېطرفهقانوينسیستمرامنځتهکول،پهټولوکچوکېدعدالتاود
عدلیاوقضاییارګانونواودقانونقانونپيلکونکوچارواکومسلکياومسلکيظرفیتتهودهورکول،په

پلیکونکواداروکېدښځینهکارکونکوشمیرزیاتوالی،دقضایهقوېاودقانونپيلکونکواداروترمنځ
همغږی،دسرتېمحکمېڅخهدعراضیخپلواکیاداریتهدصالحیتاومسولیتانتقال،دعدلیاو

اغیزمنتوباوحسابورکونه،اودقضاییالیکرتونیکیمدیریتیقضاییارګانونودجوړښتبیاکتنېلهالرې
سیستماجراکول،دبرشيحقونودساتنېاودښځوپهوړاندېدتاوتریخوالیرسهدمبارزېلپارهجديتدابیر

نیول.
اووب(دافغانميلهویتپیاوړتیا:افغانستاناړتیالريچېخپلميلهویتبیرتهجوړکړيترڅودمنفيخو •

اغیزوپیښورسهمبارزهوکړيکومچېپهټولنهکېدتلپاتېشخړوالملکیږي.دخلکواوولسونویوځای
کویرسهیوځایدسولېیوهمهمهبرخهده،واليان،ښارواالناونورمرشانبهوهڅوليشچیدتاریخی

وکاټکیورڅخهکارواخلی.رسچینواوشتهدودونوڅخهپهاستفادیدپرمختګلپارهدملیهویتپهچ

 د کرنې د پراختیا هراړخیز پروګرام  . ۵
افغانستانپهیوداسیجغرافیویموقیعتکیقرارلریکومګاونډیهیوادونهنهیوازېدشخړواوشخړولهکبلهمتاثره

دیوسیالاقتصادشويلیکنهغویپهتولیداودتوکوپهخرڅالوکیدټيټنرخدیویښیسیالۍدرلودونکیدی.
درامنځتهکیدلولپاره،افغانستاناړتیالريچیسیمهایزتغیراترامنځته،حکومتداريبهرتکول،تولیدونکيسکيټورونه
پهداسېطریقهبدلکړيچېپهکېاصالحاتاوپانګهاچونهداقتصاديودېلپارهفرصتبرابروي.پهبازارونوکېد

نیولولپارهدولتبایدپالیسۍاومالتړیزپروګرامونه،پهځانګړېتوګهدکرهنیزواوپروسسکورينمحصوالتوبدیلمخه
شوومحصوالتوتولیددکارالندیونیسیاودنړیوالتجارتیسازمانمخهونیيسچېلهقواعدورسهسمعملوکړياو

وتهزمینهسازیوکړی.دواردشویوتوکودټیټلګښتلهاملهدمارکيټونوکورينرسچینوکارول
سرتیاقتصاديشوراپهترتیبرسهدپانګېاچونېاوټولنیزوخدمتونوسکتورونوکېدپانګېاچونېدبرخېترمنځ

%تهتاییدکړ،پدېمعناچېپهبودیجهکېډیریپرمختیاییفنډونهبههغهسکټورونو21%او71توپیرپهترتیبرسه
دتولیداواقتصاديودېزیاتوالیومومي.دخدماتوپهسکتورکېبهپانګونهکمهنيشتهځانګړييشچېوررسهبه

مګردځینووختونولپارهیاپهموجودهکچهنږدېبودیجهبرخهبهخونديوي،زمونږاقتصادلنډمهالوسرتاتیژیوتهاړتیا
کوي.پهاوږدمهالکې،افغانستاندپانګونېلريکومچېد"پل"پهڅیرکارکوياوډیریکاريفرصتونهرامینځته

زیربناووپهجوړولوکېدټولنیزوکاريسکتورونهپهخپلواړیکوکېمترکزکوياودمهارتلرونکيکاريځواکچېد
پهافغانستانکېداقتصاديودېدالستهراوړنېپهاسانۍرسهنيشکولیدلوړاحتاميل ارزښتچینلچلوي،

پارهبسپنیتخصیصکړي.سکتورونول
دافغانستاناقتصاديودېامکاناتنهیوازېدبېثبايتاوناامنۍلهاملهمحدودشوي،بلکېدکمزوروپالیسیو،فساد
اوبدمرغۍلهکبلهاقتصادیودهمحدودهشوی.دبودیجېدمدیریتڅخهدمنلووړپایلېترالسهکولولپارهدحکومت

رتهراوړلشیچېدپانګونېښهفرصتلرياوښهتاریخولرئاوکولیيشدحکومتدارۍلهتګالرهبههغهسکټو
 اصالحاتورسهنورمثرهتولیدکړيدفنډونوترټولولویهبرخهبههغویتهځانګړېشوېوي
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  دخپلځانپهوړاندېیوګام
دکارموندنېدودېلپارهد مړیتوبورکړلشویدميلبشپړتیادلوړولولپارهلو څخهګټهاخیستلدميلپروګرامونو
یولپهټولوملیبرناموکیلومړنیانعکاسورکړلشوی.ددیسکتورونولهډلیڅخهلومړیتوبورکول،افغانستانماډ

دادکابینېدوړاندیزشويپایلورسهسماودمايلرسچینوپربنسټدپانګونېپالنوړاندېکويچیدکلنۍبودیجې
پروسېبرخېپهتوګهلیدلکیږي.کابینهاواقتصاديعالیشوراتهبهوړاندیزوشیچیدميللومړیتوبونوډیریبشپړ

پرمختګچېپدېچوکاټکیقرارلریدابهدپنځوکلونوڅخهزیاتدواموکړي
یاوړمايلاوسازماينرسچینېپهدېپالنکېدتطبیقاوکارکولوامکاناتواندازهکولورسه،حکومتکولیيشداړت

پهګوتهکړی.دتسلسللپارهیوچوکاټجوړول،اودلګښتونودباوريارزونېپربنسټ،دلومړیتوبونوټاکنه.اواړونده
 وزارتونهچېددویدلګښتونوډیزایناواندازهکولولپارهاړینوسایللري.

انخالصداخيلتولیدزیاتوالییاکمولدکرهنېسکټورپهفعالیتالف:دکرهنیزپرمختیاپراخپروګرامدافغانست
%وګړوتهپههیوادکېکارکولوتهموقعبرابرویاولدهیوادصادراتولویهبرخهجوړوي.21باندېتکیهکوي.لږترلږه

ختیاکېدپانګونېکمښتزمونږدهیوادکرهڼهپهحقیقتکې،یوبیثباتهسکټوردیاوسمهالداوبودرسچینوپهپرا
شتونلري،داړتیاوړموادوبیکیفیتیلکهدتخماوکیمیاويرسي،ټيټیطبیعیرسچینېاودداخيلاوبهرنیوبازار

.موندنېکمزورېسیسټمونهدادکرهنېدسکټورخنډګرځیدلی
یلیشیاودادپرسلیپهموسمکیداقلیمبدولددیسببشویچیژمنییخونهدپخواپهپرتلهدریاونیوړاندیو

دزیاتوبارانونوسببشوینهدواوریچیپهپایلهکیدسیالبونوخطراتزیاتشویاوپهاوړیکیداوبودکچیدټیټوالی
سببشوی.پههرصورتدنورووختونوڅخهډیرهاړینهدهچېداوبوزیرمې/داوبولوییڅاګانیاودسیالبونوکنټرول

ی.دجګړوپهجریانکې،کرهنیزوځمکودزیاتوماینونولهوجیزیاتزیانرسیدلیاوخطرناکیشویدی.نوبایدوش
پهکرنیزوځمکوکېدځمکېدماینونودلهمینځهوړلولپارهمالتړتهاړتیالیدلکیږینوپهضمنکیبهکرهنیزوځمکو

وسیموکېددماینونوپهواسطهبهدمړینېخطرراکمکړي.دتهدبزګرانوالسرسیزیاتشیاودهیوادپهبیوزل
زراعتيتولیداتوزیاتیدلپهډیریسکيټورونوکېدپانګونېغوښتنهکوي،لکهاوبهلګولو،داوبومدیریتاوپراختیا،د

لویههڅونهده.دښارونواوپرمختیاکښتاودکاراوارزښتزنجیر،چېدکلیوالوتولیدونکولپارهدپانګونېلپارهخورا
کلیوپهارتباطکېښهوالیچېدکرهنیزمحصوالتوخرڅالوو،پروسساوذخیرهکولولپارهزمینهبرابروياووررسهبه

ښارونهاوکلیپرمختیااوښارونهبهبدلونومومي.
ودېلپارهدپاموړامکاناتلريمترکزددولتیسکتورونوپهواسطهپانګونهددېسکيټورپهبرخوکېچېداقتصادي

بهپریوشی.اصالحشویتخمونه،ښهکرهنیزهټیکنالوژياودکرهنیزومحصوالتودساتلولپارهناچیزهاسانتیاوېد
خوړوخوندیتوبزیاتولوکېمرستهکوياوبزګرانپهاضايففصلونوکېدمعیشتدودېپهبرخهکېهممرستهکوي.

پهصنعتکې،دکيفيتکنټرولښهکولاوښهبستهبنديچېدمحصولضایعکولومخهنیسیلریندهدکرنې
چېافغانستاندواردايتهیوادڅخهدکرنیزومحصوالتوڅخهدصادراتوهیوادتهباندیبدلکړیږداقوتاوپوتانیشیل

بهبهپهاوږدمهالوختکېرامنځتهيش.
هکول،پهراتلونکوپنځوکلونوکېدبزګرانولپارهدحاصالتواوپرانستېبازارونوزیاتولدکارونورامینځت
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 میلونههکتارهتهوغځوو۲۰۷میلونههکتارهڅخه۲۰۲اوبهلرونکیځمکیبهله •
ټنوتهلوړکړو.یکملیونمرت5.9څخهټنویکمیلیونهمرت4.5بهلهدغنموتولید •

ترالسهکولوڅرنګوايلدپورتهموخو

کانالونوجوړونه،داوبودنویوشبکو۱۰۰۰داوبودمدیریتپهبرخهکیدپانګیزیاتوالی،دداوبودلګولود •
 پرمختیااودابوکوچنیذخیریجوړول.

زرههکتارهځمکهځمکهکرل110سلنیاو۲۶دغنمودمحصوالتودزیاتیدولپهموخهدبرناموتطبیقکول •
 دمحصوالتونیامییکیدلاودتخمونواورسېغنمولپارهدمعياريمارکیټجوړول.شوېدهد

دڅارويودمديريتښهواىل،دواردشويونباتاتوپهوړاندېځانګړواقداماتوتطبيقاودصادرشویوهیوادونو •
 څخهدوارداتومخنیویلپارهدګمرکيتعرفوکارول؛

هکتارهځمکېتهدپانګونیڅخهمالتړدارزښتپهزیاتوالی230زروڅخه180دباغونودظرفیتلوړولد •
 کیدصادراتوجوازورکولوپروسېرامینځتهکولاودښځوکرهنیزسوداګرۍلپارهدماالتړزیاتول.

 دکرهنېبیارغونېسرتاتیژیکېزیرمېاودبزګرانودمالتړلپارهدکرهنېدذخیرهکولوبورډجوړول. •
هکټارهځمکېتهاودبزګرانولپاره60،000عتيځنګلونوپراختیااوبیارغونهدچاپیریالمالتړلپارهدزرا •

 دعوایدوتولید.
کول،دوزارتلپارهیوغیرانتفاعيموسسهبدلول،وزارتجوړښتتهبدلونورکرهڼیمالداریاواوبولګولود •

کېدخصويصپانګوالوپانګیتههڅونه.دبزګرانولپارهخدمتکولاوپهکرهنیزسکتور

 .  د اړیکو او زیربنا پروګرام۶
 یووايل پروسې پراختیا ید سیمه ایز 

دافغانستانموقیعتدختیځ،سویيل،مرکزياولویدیزآسیاترمنځدترانزیتيمرکزپهتوګه،دایوهلویهاقتصاديرسچینه
کچېتهراټيټهشوېده.لومړنۍپانګېاچونېدبهرنۍانرژۍکیدایيشدکورنۍجګړېکچهدمدیریتوړاندازی

لیږدپهسکټورکېموږدلرېپرتوسیموتهدتوکولیږدلپارهوچبندرونهچمتوکړيدي.پهدېوروستیوکې،نړیوالې
وپالیسیواصاالحاتوسوداګرۍسازمانتهدافغانستانالرسيسدسیمهییزېسوداګرۍدپراختیالپارهدرسحدونوپروژوا

لپارهاړینیاسانتیاوېبرابرېکړيدي.موږدپیسونړیوالصندوقرسه،داسیاییپراختیاییاونړیوالبانګرسهدموډل
ډیزاینکولولپارهچېنهیوازېدنړیوالپانګونېجذبکولیيش،بلکېپهدېسکټورکېکورينپانګونهاوسیمهایز

يشپهرشیکهکارکوو.سیمهییزهاقتصاديهمکارۍخورالویقوتلريدمنځنۍاسیاخصويصسکتورمتویلکولی
ډیجیټللویېالرېپانګهاچونهدسیمهییزوهمکاریونوېساحېپهسیمهکېدانرژۍسیمهایزېپروژې،رېلپټلۍ

اوسیمهییزسړکونهدي.
دپالنهکويکومچیدشامللهالریمرکزیاسیااودجنوبدافغانریلپټلۍدسوداګریزملکیتاومعدنیتوکودلیږ

 ۳۵۰لهالریایرانتهلیږدولکیږیاوشپږلوجیستیکیبندرونهدافغانستانصادرايتسیمېرسهنښلوياوتقریباٌ
کیلومرتهلینډیزاینپهشمول،پرمختګشويدي.
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 دۍکچهپراخهکړوچېدګاونډیوهیوادونورسهدهمکارتصمیملروموږهمداراز دجنويباسيا دمثالپهتوګه،
(اودغرونودقواووپراختیالپارهنړیوالمرکزاوموږپهګډهدهاماللیاپهسیمهکېSACEPچاپیریالهمکارۍپروګرام)

داقلیمبدلونبدلونمنفياغیزکمولولپارهکارکوو
اهدافمابرایانکشافهمکاریهایمنطقویعبارتدیله:یتدسیمهییزهسوداګرۍلهالرېاقتصاديودهاوامن

 افغانستانداسيااونوروهېوادونوترمنځدتجاريتتوکولپارهدترانزيټمرکزتهبدلول. •
 دهیواددصادراتودالریبدلول. •
 اعتامددسطحیلوړولولهالریدامنیتښهکولددوهارخیزوسوداګری،ګټواو •

اګریدپوهیدوڅخهزموږدعوایدزیاتولولپاره،موږبهالندېتوګهګامونهپورتهکړودسیمهییزیسود

 (OBOR-دسیمهییزوپروژوتړلدکمربندیپهشکل)یورسک •
 (اودزیربناپراختیاکېخصويصسکتورهڅولPPPدعامهاوخصويصسکټورګډون) •
 اوټاپیپروژوپهشمولدپروژولپارهاړیناړتیاوېاوفنډونهباوريکول1000sدکاسا •
 دسیمهایزوادارورسهدهمکارۍپراختیا •
 اوسوداګردیزکاروباریماموریتپیاوړیکولپهبهرکېزمونږسفارتونه •

 .  د ښاري پراختیا پروګرام۷
دافغانستانجغرافياييموقعیتلپارهاقتصاديودېفرصتونهچمتوکوي.پهډیریهیوادونوکې،ښارونهدنفوساو

واوسی.زموږښارونهدژوندکولو،داښارونهبایددودېاوپرمختګچلوونکياوسمهالمګر، ښارونهاوږدهتاریخلري
ادياساساتنلري.برسیرهمرکزونهديمګردنویواتباعو،داخيلبېځایهشویواوراستنیدونکودجذبولولپارهاقتص

کېدښارواالنودمستقیمانتخابلپارهپالنرسهسم،داښارونهبهښاريمدیریتظرفیتتهاړتیا2019پردې،په
 ولري.

 دمحرتکاومناسبهښارونهپهپارددېسکيټوراصيلموخهپهالندېډولده

 ښاريمرکزونوفعاله،خوندياودوامدارهشبکهجوړول.د •
 اريمرکزونهاقتصاديودې،کلتوریاوټولنیزومرکزونوتهبدلول.ښ •
 پروسېتوضیحکول،اودښاريحکومتوايلمیکانیزمرامینځتهکول.دښاريپالجوړونې •

دپورتهاهدافودالستهراوړلولپاره،دميللومړیتوبپروګرامبهالندیاړخونوتهپاموکړي
o دپاموړپرمختګ،دځواکمنکولوپيلکولاوپهښارونوکېدقانونپهقانويناوحقوقيچوکاټکې

 حاکمیتپیاوړتیا
o دښاريزیربناووجوړول،پهځانګړېتوګهدترانسپورتاوکانالیزیسون 
o دښاريپراختیایيپروګرامرسهدکلتوريمیراثیوځایکولاوهمغږۍ 
o دزونونومقرراتوچم داستوګنېاوددښارياستوګنځايونوښهواىل، دټولولپاره او توکولاوتطبيق،

 پیرودونکودسيموزياتوايل.
o .دځمکېمالکیتحقونهمنلاوساتنه،دبېوزلولپارهښاريخدمتونهښهکولاودکارونوتهالرسسیزیاتول 



 

90 
 

 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

o وجوړولدلویولویواقتصادونوتههڅونه،دښارياقتصاديزونونورامینځتهکولاودښاريداخيلښارون
 ښارونوپهپراختیاکې

 .دانرژۍپروګرام۸

لپارهالرسسیداقتصاديودېسرتاتیژيدتولیدوونکودوړتیالوړولوپربنسټدښارونواونړیوالوبازارونوتهد •
.دټرانسپورتیدهلیزپراختیادکورنۍجګړولهاملهاغیزمنشوی،کمزرویاوضعیفیطرحیکارولکیږي

لهمخیترتیباودقرارداديانوکمزوریمدیریتمساويننګونېديچیپهGoogleډیریوختونهدچی
ټیټکیفیترسهپهساختامنیسکتورکیدلوړولګښتونوالملګرڅیدلیدی.پهراتلونکیکېدداسې

تارزونهپیلیږی.قضیودبیاتکرارولولپاره،دسړکونودجوړولولپارهدرشکتونوساختامينپروژوکیفی
حکومتدسیستمونودرامینځتهکولولهالریدهیواددمخپرودېاړتیاوورسهسمدترانسپورتموسسود •

ښهکولولپارهجديګامونهپورتهکړي.چیپدېکېدسړکونودخپلواکوادارې،دسړکونوفنډاودټرانسپورت
بریښناتولیداوانتقاللپارهداوږدېمودېلپارهپروګرامانسټیټوټجوړولشاملديهمدارنګهافغانستاند

میگاواټه4000کیلوواټهبریښناتارچیپایلهکې500اودترکمنستان 1000پیلکړی،دکاساپروژې،
برېښنالیږدوي

کیاودپایپلینټآپیپروژهچېطبیعيګازلهترکمنستانڅخهسویلیاسیاتهلیږدويچیپهدیسکتور •
دلویواوغټوپرژوڅخهګڼلکیږی.دسلامبندجوړونهیوهسرتهالستهراوړنهګڼلکیږي.داپروژې،پهداسې
حالکېچېدبریښناصادرولوڅخهعایدتولیدوي،بلکهپهافغانستانکېسوداګریزاوخصويصبریښناته

زیاتیدودیالرسسیهمچمتوکويدکورنیورسچینوڅخهدبریښناتولیدمخپه
میگاواټهبریښناتولیدلپارهدیوېجامعپالنرسه،پهشمولدڅلورولویو2300پهراتلونکوپنځوکلونوکې •

میگاواټملریزهانرژۍ،بادیاو600(اوPPPsخصويصملګرتیاپهتوګه)-بریښنایيپروژوپهشمولدعامه
2018دزیاتیدوپهحالکیده.اود   الرېپيلکیږي(لهPPPsطبیعیګازداهمدعامهخصويصملګرتیا)

کلونوپهپرتله۴۰کالترپهاواخیروکیبهافغانستاندکورينرسچینوڅخهډیرانرژيتولیدکړيچیدتیرو
بهزیاتهوی.دکورينمحصوالتوسکتورکېپانګهاچونه،چېدادسوداګریزواوصنعتيپراختیالپارهیومهم

دیرشط
البتهداستوګنیزوسیمولپارهدنويکیدونکېانرژۍپهبرخهکېدمخپرودېپانګونېرسهلریپرتی •

سیمیبهپهلومړیتوبکیونیولشی.
• 

 دزیربناوواوانرژيپراختیالپارهدميللومړیتوبپروګرامدبریښنااوانرژیسکټورکېالندېاهدافتعقیبوي

 کلیوترمنځسوداګرۍپراخولولپارهدترانسپورتلیږدلګښتونوکمولدښارونواو •
کیلوټبشپړولاودانرژیپهبرخهکیځانبساینهترالسه500دميلبریښنالیږدکلونوکې15پهراتلونکو •

 کولاودمنځنۍآسیااوسویلآسیاترمنځدانرژۍدپلورڅخهدعایداتوزیاتوالی.
رتهموخودترالسهکولولپاره،افغانستانبهداتدابیرونیيسدپو
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 دزیربناووپهپراختیاکېپانګهاچونېلپارهخصويصسکتورهڅول •
دسرتاتيژيکزيربناوودپراختيادچټکولولپارهدخصويصسکيټورلپارهدعامهسکيټوردځمکېاستوګنې •

 تهالسرسۍ.
 ارهدنويتدارکايتکړنوپیاوړتیا،ډیزایناوتصویب.دداوطلبۍدپروسېکمولولپ •
 دزیربناو،کانونواوانجنیرانواودپروژېمدیرانوتهدلوړتیاموقعبرابرول. •
میګاواټتهدداخلی۲۳۰۰داوبوبريښنا،دنویکولووړانرژی،اوطبیعیګاژڅخهپهګټنیاخیستی •

 بریښناتولیدزیاتول،
 دلیږدظرفیتسپارلاوپراخول،پهځانګړېتوګهدنويکولووړانرژی.دکورينانرژی •
 نرخونواوسبسايډیلهمنځهوړلاوپهدېسکيټورکېد •

 .  د کانونو او طبیعې رسچینو د پراختیا ميل پروګرام۹
داقتصاديودېاودهایدروکاربنپرمختګبهپههیوادکېدکانونواواستخراجيصنایعورسچینېلکهکانکیندنه

،وروستيراپورونهداوطلبۍاومؤثرهڅارنېلهالرېخورامهمدهڼیدوامدارهپرمختیادر  .هڅولوکېمهمرولولوبوي
پهسکټورکېدحکومتيپیاوړتیاشتونتهاشارهکويترڅودقاچاقاوغیرقانويناستخراجمخهونیيس.لههمدې

همغږيشويدي.لههمدېکبلهزموږسرتاتیژیکپالنونهداستخراجيصنایعوشفافیتکبله،زموږسرتاتیژیکپالنونه
(دهمغږۍاودوامپربنسټوالړدي.EITIمعیارونورسهسمداستخراجيفعالیتونو)

نووکانددنړیوالوتجربواومهارتونومدیریتپهپامکېنیولورسهاوسکټوردعموميظرفیتچیددایقینيکولاو
.کهڅههمدکانکیندنېسکټوردعایداتودلوړولولپارهلوړظرفیتلريپهميلاوتاریخيکچوتررسهکیږيکندنه

مګرکمزوریمقررات،دپانګېاچونېتاییداوفسادددېسکتورپراختیامخهنیيس.اودیننګونوددیسکتوردپام
دخصويصپانګوونېهڅونېلپارهدتنظیموونکياومقررايتچوکاټونوتهډبکړی.دولتبهوړعوایدودراټولولومخه

درسیدوپروسهچټکهکړي.دکانونودسکتوردقوتاوپوتانشیللپارهالزهدهچیمهماوحیاتیبنسټونهلکهدبندرونو
ویهپانګونهبایدوشی.جوړولداورګاډيپټلۍرامینځتهکولچېدکانکیندنېپروژېدبریښناميلشبکېرسهتړیل
شفافیتاوحسابورکونهددېسکټوردپایښتپراختیالپارهدکلیديلومړیتوبونوڅخهدي

میلیونډالروپهاندازهدولتتهزیانرسیږیاو۱۱۲دکانونوناقانونهاستخراجتهدالرسسینشتوالی،چېپهکالکې
دجرمونوسببګرځی،ددولتپهلومړیتوبونوکیقرارلری.حکومتدهغوهمدارنګهدغیرقانونیوسلهوالودپیاوړتیااو

کانونودعوایدوراټولولولپارهچېپهرسميتوګهاستخراجشويديدملکیتګټوخپرولولپارهنويرشایطوړاندېکړي
سوداګریزېپرمختیاددهایدروکاریننقشهاخیستنهاوپلټنهاوسهمروانهده،کهڅههمپهدېسکټورکېهرډول

تیلواوګازوبیهپهنړیوالهکچهلوړهده.:
 دښهاقتصادلپارهدکانونوسکتوربریالیتوبدکانکیندنېاوکانونولپارهمهماهدافپهالندیډولدیدي

 دکانونولهالریعوایدلوړول •
 دکانونوعوایدددواماواټکلکولوزیاتوالی •
 استخراجپراختیادتیلواوګازود •
 دکانونودغیرقانونوداستخراجمخنيوی •
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اوددېسکټورلپارهزموږلومړیتوبونهپهالندېتوګهدي

 دقراردادونهسموناودمحيلحکومتداريمسلکيکول •
 پههیوادکېدټولوکانونوپهاړهددولتکنټرولپراخول •
 نوښتمعیارونورسهسمدکانونوقانونچمتوکولدافغانستانداستخراجيصنایعوشفافیت •
دلویکانونودپراختیالپارهدنړیوالورشیکانوجذبکولاودریلنويشبکېرامینځتهکولولپارهدسیمه •

ایزو)سیمهایز(ترانسپورتلینرسهدترکمنستاناوایراننښلولاوپههیوادکېدټولوکانونوپهاړهددولت
 پراخول.کنرتول

 (.AEITIشفافیتنوښتمعیارونورسهسمدکانونوقانونچمتوکول)دافغانستانداستخراجيصنایعو •

 . د برشي رسچینو د پراختیا پروګرام۱۰
مناسبکاررسهبازارپهسمهتوګهداچونهدافغانستاندکارمهارتونهپانګهرسچینوکیدکارزیاتوالیاوپهانساين

دېزیانونهبهداقتصاديودېسرتاتیژۍرسهسمخرابيش.نولهدېکبله،دکارمارکیټراتلونکياړتیاواودندي
اټکلکولولپارهحکومتدانجنیریحرفويزدهکړوپهبرخهکې،دبازارنويغوښتنېتهپهپامرسهدمدیریتمهارتونو

دکاريځواکنرموايلتهودهورکړي،پانګونهبهوکړي.دداخيلپراختیا،دخدماتوصنعتاواصالحاتوتهاړتیادهچې
بېځایهشويووګړواوداخيلبېځایهشووخلکوراستنیدادکاربازارکېرغندهروللوبولیيش.دکډوالولپارهدثانوي

نیروزلشويدي.پهاکادمیکزدهکړواوروزنېپروګرامونهآسانتیاوېبرابرېشوي،پهتیرهبیاهغهکسانولپارهچېبهر
اوځانګړوموسسوکېدزدهکړېکیفیتښهکول،داکادمیکچاروپهاړهنصاببدلولو،ارزونې،اوراپورورکولولهالرې

دپایلوپربنسټماډیولونهتولیدشی.
 ېتوګهدیدبرشيپرمختیاداقتصاديودېلپاره،پهدېسکټورکېدحکومتيپانګواچونېهدفپهالند

 دکاریقویصادرکولاوچمتوکول دکاريبازاردراتلونکياړتیاووپهګډون •
 پهخصويصسکټورکېدکارغوښتنېرسهدروزنیزوپروګرامونوښههمغږيکول •
 دموجودهمهارتونوکچهلوړول •
 ښهکولپهبرخهکېدپانګونېلهالرېدکارځواکظرفیتاومخالجی(دروغتیا)وقایی •

ددېاهدافودترالسهکولولپاره،حکومتالندېګامونهپورتهکوي

 کړېماډیولونوپهکارولورسهمسلکياوحرفويزدهکړېدزدههیواددآملان •
 دخصوصیوړتیاووزدهکړهاوداکادمیکوتاسیساتوپیاوړتیا •
 دکاربازارونوتهوپیژين.دکډوالواوبېځایهشویوخلکودجذبولوفرصتونهدروزنېاو •
 دمارکیتکاراوروزنیزوبرنامولپارهدمهاجرینواوبیځایهشووخلکوموقعاوفرصتتشخیصکول •
 دمحيلسرتاتیژۍیامیتودولوژيمالتړکولچېدمعیوبینولپارهعایدتولیدوي. •
 نهاوکاريمقرراتپهدېبرخهکېدنرموايلیاانعطافدزیاتولولپارهدپالیسۍبیاکت •
 دښځوزدهکړهاوکاربازارکېپانګهاچونه. •
 دبیالبیلوڅانګودیوځایکولولهالریداقتصاددوزارتظرفیتتهودهورکول •
 دمالیمتویللپارهدیوپایدارهمادیولتشخیصول.دصحیسیستم •
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 . د ښځو د اقتصادي پياوړتیا پروګرام۱۱
لهالرېدميلپرمختیاپهبهیرکېدښځوبشپړسیايس،ټولنیزاواقتصاديرتاتیژۍسدافغانستانحکومتدميل

پریکړېپيلکولواودښځوداقتصادي1325پههمدیاساسحکومتدمخهدملګروملتونودګډونتهژمندی.
پیاوړتیالپارهميللومړیتوبپروګرامونوپيلکولوڅخهکاراخیستیدی.دغربتکمولولپارهحکومتژمنېرسهسم،

$میلیونډالرپانګهاچونه250رامپهاړهپریکړهکويچېپهراتلونکوپنځوکلونوکېدښځواقتصاديپیاوړتیاپروګ
وکړي.دجندرداحصایېکیفیتښهکولاولهبلهپلوه،هغهټولقوانینچېلهبازاراومايلپورونوڅخهدمیرمنو

 الرسسیمحدودوياوبندیزکويلهمینځهیويس.

 سرتاتیژي جنډر دافغانستان
مګردښځوبېوزلۍلهمنځهوړلاوپهقانوندښځولپارهدتابعیتمساويحقوقبیانوياسايسدافغانستان .

اقتصاديبهیرکېدهغویګډونکولاومارکيټتههغودالرسسیپهبرخهکیمالتړتهاړتيالرو.
یزفعالیتپربنسټحکومتدجنسیتسرتاتیژۍپيلکولولپارهدپنځهارکانووړاندیزکويهررکندحکومتدټول

 والړدی

دښځوبرشيحقونوپهاړهنړیوالېژمنېپيلکول،دښځوامنیتاودکورنۍتاوتریخوالیڅخهدښځو •
 ازادول.

 دروغتیایيخدمتونوپهشمولزدهکړوتهدښځوبشپړالرسسی)دلوړوزدهکړوپهشمول( •
 روګرامپیلکولدښځوداقتصاديپیاوړتیالپارهدميللومړیتوبپ •
 دقوانینوبشپړاجرااوپيلکولولهالرېدښځواسايسحقونوتضمینکول •
 .پهحکومتیچارواوکارکېدښځوپرمختګ •
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 : څپرکي اووم
سروی وضعیت زنده گی  در افغانستان :

افغانستان قتصادیمردمجامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیوا1395رسویوضعیتزندهگیدر
درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور

بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
خصوصیتچندگانهفعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکه1395نرشرسویوضعیتزندهگیدرافغانستانسال

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی
هایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیراتفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،

انتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیاتوانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچن
میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
عیتزندهگیاهدافانکشافپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوض17میان

درافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذائی،زراعت،صحت،تعلیم
وتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند،اسرتاتیژیهایمقابلهباآنواولویت

فتهاست.هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیا


 :  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت میدان وردک به اساس رسوی 
 17-2016 14-2013 12-2011 08-2007 شاخص ها

 10348.3 10348.3 10348.3 10348.3 (sq.kmمساحت )

 58.6 56.7 54.8 50.5 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 105 114 108 116 نسبت وابستگی

 101.8 95.3 96.4 111.6 نسبت جنسیتی

 55.6 45.3 40.4 41.6 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 37.5 37.7 42.4 32.8 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 
پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل 

 61.7 57.4 71.6 53.7 (٪یک بازدید( )
ماهر زنان که به وسیله پرسونل صحی 

 42.6 33.7 73.9 45.9 (٪زایامن میدهند )
سال، در حال   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 8.6 14.6 25.1 9.2 (٪حارض متاهل اند )
 ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 0.27 0.31 0.12 0.04 ساله(



 

95 
 

 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک

ساله  ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
(٪) 2.4 2.9 3.9 2.2 

 _ _ 0.7 17.3 (٪پروتئین )جمعیت با کمبود 

 _ _ 0.6 2.6 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )

 3.4 4.2 3.4 1.1 نسبت وابستگی ساملندان

 48.5 63.3 67.3 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 20.1 27.3 34.1 _ (٪میزان زیراشتغال )

 15.9 13.7 6.2 _ (٪میزان بیکاری )

 57.6 73.4 71.7 _ (٪میزان مشارکت نیروی کار )

 36 41 40.3 _ استخدام نه چندان سود مند

 71.57 76 _ _ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 7.21 9 _ _ (٪جمعیت مشغول در تولید )

 21.23 15 _ _ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 60.4 _ 39.3 60.3 (٪میزان فقر )
جمعیت که در فضا باز رفع حاجت 

 8.8 22.4 19.1 0.9 (٪مینامیید )
جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 

 100 100 99.3 81.3 (٪مینامییند )

 99.8 89.8 69.7 49.4 (٪خانواده که دارای برق میباشند )

 7.6 6.6 6 6.4 تعداد خانواده
افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده 

 53.6 53.7 37.8 14.6 (٪گی میکنند )
نفر  100همراه در هر مجموعه تلفن 

 16.5 5.7 9 2.8 جمعیت

 0.6 1.06 0.20 0 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 
خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری 

 60.6 48.1 54.1 51.3 (٪هستند )
خانواده هایی که دارای زمین های للمی 

 17.1 3.3 14.1 0.9 (٪هستند )
هستند خانواده هایی که دارای قطعه باغ 

(٪) 27.6 36.8 32.1 44.8 
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 2.5 2 2.3 2.4 خانواده ها )جریب(
اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به 

 3.9 4.3 2.9 8.5 خانواده ها )جریب(
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به 

 1.8 1.6 1.8 1.4 خانواده ها )جریب(
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 زنده گی  به سطح ملی :رسوی وضعیت 
 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخص ها

 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( ) ۱۵-۲۴)میزان 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 )

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

 5.4 4.9 5.75 نسبت وابستگی ساملندان

 23.9 42.9 45.7_ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8_ (٪میزان زیراشتغال )

 30.7 22.6 8.2_ (٪میزان بیکاری )

 53.9 55.4 49.8_ (٪میزان مشارکت نیروی کار )

 39.5 39 25_ استخدام نه چندان سود مند

 44.32 44 __ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 18.08 22 __ (٪جمعیت مشغول در تولید )

 37.59 34 __ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 54.5 39.1 3636.5 (٪میزان فقر )

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

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

 97.6 89.5 41.168.9 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
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 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 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :
ومعلوماتوهیاحصائیفقرورفاهعامهمشرتکا ،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملتیوضعیویاحصائیشاخصهادهیگز

بخشمختلفزدهیدرسدیارقامجدرندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتامع
فقرونابرابر بهیمسکنودسرتست،یاشتغال،معارف،صحت،جنسکارو،ییغذاتیمصئون،یشاملارقامنفوس،

.باشدیم،یوسکتورخارجیسکتورمال،یقیسکتورحق،یزراعتومالدار،یاجتامعتیخدماتاساس،مصئون
بهطورمخترصوساده،یبهشکلمطلقونسبیواقتصادیویاحصائمهمیارقامشاخصها،دراینبستهمعلوماتی

داشتهباشند،تمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضوریاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایبنا ،برادادهشدهانعکاس
کهدرستونراتوانندمنابعارقامیاستفادهکنندگان،مشرت،یبلیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیم
 یند.مناافتی،درجداولذکرشدهاستریاخ
آنبههیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعضیاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینرشنیباآنکهارقاممندرجا

است.دهیگردهیاراینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیدهات،یسطحشهر
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 1396ترکیب نفوس کشور در سال 
 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
نفوس 1

 نفوسکشور 1.1
تعدادمجموعافرادیکهدریک
زمانمعیندریکساحهمعین
جغرافیائیزندگیمیکنند. 

نرشیهبرآوردنفوسنفر%10031,575,018
1397

فیصدینفوسکهدرمناطق سهمنفوسشهری 1.2
نرشیهبرآوردنفوس نفر7,507,953%23.7ندگیمیکنند.شهریز

1397 

فیصدینفوسکهدرمناطقسهمنفوسدهاتی 1.3
نرشیهبرآوردنفوس نفر22,567,065%71.5کنند.ندگیمیدهاتیز

1397 

فیصدینفوسکوچیازمجموع سهمنفوسکوچی 1.4
نرشیهبرآوردنفوسنفر1,500000%4.8نفوس

1397 

تناسبفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
نرشیهبرآوردنفوسنفر15,493,446%49عنفوسمجمو

1397 

نسبتجنس 1.6
ذکوربرنفوساناثنبستنفوس

بودهونشاندهندهتعدادمردان
درمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیتزندگی  %105
 1395درافغانستان

ساله(14الی0نسبتاطفال) نسبتوابستگیاطفال 1.7
رسویوضعیتزندگی  %96.09(64الی15ر)سنکابرنفوس

 1395درافغانستان

نسبتوابستگیکهن 1.8
 ساالن

وباالترازآن65نسبتافرادسن
رسویوضعیتزندگی %5(64الی15برنفوسفعال)

 1395درافغانستان

نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+و65و14-0نسبتافرادسن
باالترازآنبرنفوسسنکار

(64الی15)
رسویوضعیتزندگی  101%

  1395درافغانستان
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 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیا
کاهش(دراندازهنفوسدر
فاصلهمعینزمانیمیباشدکه
معموآلبهفیصدیارائهمیشود

نرشیهبرآوردنقوس 2.14%
1397

1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

سنیوسیع
سال0-14(1)
سال15-64(2)

(3)65+ 

فیصدیگروپهایسنینفوس
ازمجموعنفوس

47.52% 
49.91% 

3 2.57%

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

نرشیهبرآوردنقوس
1396

 
 
 
 

فقرونابرابری 2

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

 میزانفقر 2.1
فیصدینفوسکهمجموع

غیرمصارفموادغذاییو
خطنپائینترازییشااغذ
ملیقرارداشتهباشد.فقر

زندگیرسویوضعیت54.5%15,837,319
1395درافغانستان

2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوستحتخطفقر
(1ازمجموعنفوسدر)

(نفوس3(دهاتو)2شهرها)
کوچی

41.6% 
58.6% 


2,877,417 
13,033,139 

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

 شگاففقر 2.3
فاصلهوسطیبینسطوح
مصارففقراوخطفقربنام
شگاففقریادمیگرددو
شدتفقررانشانمیدهد.

رسویوضعیتزندگی15%
1395درافغانستان

2.4 
فیصد20سهممرصف

فقیرتریندرمرصف
 مجموعی

فیصد20مصارفمجموعی
فقیرتریننفوسازمجموع
مصارفمتامنفوسکشور

رسویوضعیتزندگی7.3%
1395درافغانستان

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 رضیبجینی 2.5

نشاندهندهتوزیععاید/مرصف
میباشد،اینشاخصدربین

ویکتحولمیکند.0
نشاندهندهتوزیععادالنه0

نشاندهندهتوزیع1کاملو
غیرعادالنهمطلقمیباشد

رسویوضعیتزندگی0.31
1395درافغانستان

2.6 

خانوارهایفقیرنسبت
بهتفکیکاشتغال
رئیسخانواردرسکتور

(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکه
رئیسخانواردرسکتورهای
مختلفمرصوفکاراند،از
مجموعنفوستحتخطفقر

63% 
58% 
45%

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

مصئونیتغذایی 3

میزانعدممصئونیت 3.1
 غذایی

ازکمترفیصدینفوسکه
خذکیلوکالریدرروزا2100

ایدمینم
رسویوضعیتزندگی 44.6%12,984,273

1395درافغانستان

-نفر29,112,719
فیصدیباساس

-17نفوسرسوی
محاسبه2016

شدهاست

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

فیصدینفوسکهروزانهکمرت
کیلوکالریاخذ1500از

مینامید
رسویوضعیتزندگی13.4%3,899,437

1395درافغانستان
 
 
 

مالحظاتمعلوماتمنبعارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

 میزانکمبودپروتین 3.3
فیصدینفوسکهمرصف

گرام50روزانهایشانکمرتاز
پروتیندرروزمیباشد

رسویوضعیتزندگی8,763,895 30.1%
 1395درافغانستان

کارواشتغال 4

میزاننفوسدرسن 4.1
 کار

وباالتر14فیصدیافرادسن
رسویوضعیتزندگی15,902,108%54,6ازمجموعنفوسکشور

 1395درافغانستان
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4.2 

میزاننفوسدرسن
کاربهتفکیکمحل

 اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

وباالتر14فیصدیافرادسن
ازمجموعنفوسکشور

1.26% 
2.69.4% 
3.4.6%

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

زندگیرسویوضعیت
1395درافغانستان

4.3 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیکجنسیت

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکار
قرارداشته،مرصوفکاروبی

کاراند.

1.53.9% 
2.80.6% 
3.26.8%

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

رسویوضعیتزندگی
1395افغانستاندر

4.4 

میزانمشارکتنیروی
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکار
قرارداشته،مرصوفکارویا

بیکاراند.

1.48.0% 
2.54.9% 
3.72.4%

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

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

نسبتاشتغالبر 4.5
نفوس  

فیصدینفوسمرصوفکاراز
زندگیوضعیترسوی%41.33نفوسسنکار

 1395افغانستاندر

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)

 

یکفیصدینیرویکارکه
ازرسوی،درقبلهفته
رویابیکاربودهاندجستجوکا

هفتهگذشتهکمرتازیطیاو
رکردهاند.ساعتکاهشت

)تعریفملی(

1.23.9% 
2.18.3% 
3.41.0%

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

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

 
 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

یکفیصدینیرویکارکه
ازرسوی،درقبلهفته
رویابیکاربودهاندجستجوکا

هفتهگذشتهکمرتازیطیاو
رکردهاند.ساعتکاهشت

)تعریفملی(

1.26.5% 
2.24.0% 
3.12.3% 
4.23.9%

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

رسویوضعیتزندگی
 1395درافغانستان

میزانکمکاری)کارنا 4.8
 کافی(

سالوباالتر14فیصدیافراد
ازقبلهفتهیکازآنکهدر

رویمشغولکاربودهاندس
ازکمترولیطیهفتهمتذکره

ساعتکارکردهباشند،در40
حالیکهبرایکاراضافیمتایل

داشتهاندبهاساس:وفرصت
(نیرویکارفعال.1)

(اشتغال.2)

1.15.6% 
2.20.5%  

رسویوضعیتزندگی1,320,928
1395درافغانستان

کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلاز
لحاظسنتعریفشدهاست:

-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
سالهانجامشود،بدوندر11

رشایطنظرداشتساعاتیا
کار،

(هرکاریکهتوسطاطفال2
14سالحداقل12-14

ساعتانجاممیشودویا
اجرایکارهایخطرناک،

(کاریکهتوسطاطفالبین3
43سالهبرای17-15سنین

ساعتیابیشرتانجامشود،یا
کارهایخطرناک،کارشاقه

طفلتلقیمیگردد.

رسویوضعیتزندگی26.50%2,736,200
1393درافغانستان
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 میزانبیکاریجوانان 4.10

24-15فیصدیجوانان)
ازقبلهفتهیکسال(که
رویاجستجوکارسوی،در

هفتهیطیابیکاربودهاندو
ساعتگذشتهکمرتازهشت

رداشتهاند.)تعریفملی(کا

رسویوضعیتزندگی30.7%84,2000
 1395درافغانستان

4.11 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکجنسیت

مرد  (1)
 زن  (2)

هردوجنس(3)



24-15فیصدیجوانان)
ازقبلهفتهیکسال(که
رویاجستجوکارسوی،در

هفتهیطیابیکاربودهاندو
ساعتگذشتهکمرتازهشت

)تعریفملی(رداشتهاند.کا

1.44% 
2.46% 
3.30.7% 

1.523,709 
2.396,683 
3.842,000

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

 
 
 
 
 
  

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

4.12 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

24-15فیصدیجوانان)
ازقبلهفتهیکسال(که
رویاجستجوکارسوی،در

هفتهیطیابیکاربودهاندو
ساعتگذشتهکمرتازهشت

ر.کا

1.39.1% 
2.29.6% 
3.13.3%

1.144,232 
2.366,467 
3.13,010

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

 نیرویکارباسواد 4.13
نیرویکارکهفیصدی

توامنندیخواندن،نوشنتو
حلمحاسباتریاضیرا
داشتهوسادهباشد.

رسویوضعیتزندگی35.85%5,629,256
1395درافغانستان

سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

فیصدیافرادشاغلکهدر
عتهایمربوطبهزرافعالیت

ولبهکارمشغومالداری
هستند.

رسویوضعیتزندگی44.3%2,814,511
1395درافغانستان

سهماشتغالدر 4.15
ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدر
فعالیتمربوطبهساختامن
مشغولبهکارهستند.

رسویوضعیتزندگی9.8%619,887
1395درافغانستان



 

104 
 

 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک
 

سهماشتغالدرسکتور 4.16
تولید

فیصدینیرویکارکهدر
تولیدمشغولکارسکتور

هستند.
رسویوضعیتزندگی 511,454 8.1%

1395درافغانستان

سهماشتغالدرسکتور 4.17
معادنواستخراج

فیصدینیرویکهدرسکتور
رسویوضعیتزندگی 11,977 %0.2معدنمشغولکارهستند.

1395درافغانستان

4.18 
سهماشتغالدرسکتور
خدماتعامه،شخصی

اجتامعیو

فیصدینیرویکارکهدر
سکتورخدماتعامه،شخصی
واجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیتزندگی 1,252,987 19.7%
1395درافغانستان

4.19 
سهماشتغالدرسکتور
هایتجارتعمده،
پرچون،رستورانتو

هوتلها

فیصدینیرویکارکهدر
سکتورتجارتعمده،پرچون،
رستورانتوهوتلهامشغول

کاراند.
رسویوضعیتزندگی %11700,530

1395درافغانستان

4.20 
سهماشتغالدرسکتور
هایترانسپورت،
ذخایر،ارتباطاتو

معلومات

فیصدینیرویکارکهدر
سکتورترانسپورت،ذخایر،
ارتباطاتومعلوماتمشغول

کاراند.
رسویوضعیتزندگی 368,063 5.8%

1395درافغانستان

4.21 
سهماشتغالدرسکتور
هایمالی،بیمه،
رهنامییمعامالتو

تجارت

فیصدینیرویکارکهدر
سکتورهایمالی،بیمه،
رهنامییمعامالتوتجارت

مشغولکاراند.
رسویوضعیتزندگی 65,583 % 1

1395درافغانستان

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

سهماشتغالدرسکتور 4.22
هایبرق،گازوآب

فیصدینیرویکارکهدر
سکتورهایبرق،گازوآب

مشغولکاراند.
رسویوضعیتزندگی 4,935 0.1%

1395درافغانستان

کارگرانکههرروزبهطورکارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیتزندگی1,008,148%15.7انفرادیکارمیکنند

1395درافغانستان

کارگرانبامعاش، 4.24
خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرار
داددرسکتورخصوصی

مرصوفکاراند
رسویوضعیتزندگی7.1%453,859

1395درافغانستان
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کارگرانبامعاش، 4.25
دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرار
داددرسکتوردولتیمرصوف

کاراند.
رسویوضعیتزندگی649,105 10.1%

1395درافغانستان

کارگرانکهمالککارخودمیکارگرانمستقل 4.26
رسویوضعیتزندگی2,580,109%40.1باشند.

1395درافغانستان

کسانیکهکارگراستخداممیکارفرما 4.27
%2.6.کنند

 
169,488 


رسویوضعیتزندگی

1395درافغانستان

فامیلیبدون کارگران 4.28
مزدومعاش

کسانیکهبدونمزدکارمی
رسویوضعیتزندگی1,573,539 %24.5کنند.

1395درافغانستان

معارف 5

 میزانسطحسواد  5.1
سالو15سنفویفیصد

ناییاتوباالترازآنکه
راداشتهنوشتننونداخو

باشند.
رسویوضعیتزندگی 34.8%5,253,950

1395درافغانستان

میزانحضوریابی 5.2
 خالص)دورهابتدائیه(

سال12-6فیصدیسنین
کهواجدینصنوفابتدائیه

(اندو6الی1)صنوف
فعاالنهدرمکاتبحارضاند.
دراینشاخصمشمولینو
حارضینمدارساسالمی

شاملمنیباشند.

رسویوضعیتزندگی 56.1%2,875,627
1395درافغانستان

میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

18الی16فیصدیسنین
هادهایسالکهواجدینن

–7تعلیامتثانوی)صنوف
(انددرصنوفخویش12

حارضاند.دراینشاخص
مدارساسالمیشاملمنی

باشند. 

رسویوضعیتزندگی1,359,552 35.7%
 1395درافغانستان

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
عالی

19فیصدینفوسسنین
کهواجدیننهاد24الی

هایتحصیالتعالیمی
باشند.دراینشاخص

مدارساسالمیشاملمنی
باشند.

رسویوضعیتزندگی 9.7%238,864
1395درافغانستان

5.5 

میزانحضوریابی
تحصیالت خالصدر

عالی
(شهری1)
دهاتی(2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

نسبتخالصحضوربهحیث
تعدادشاگردانبرگروپ

تیوریکیسنمکتببراییک
سطحمعینتعلیمیمحاسبه
شدهوبهفیصدیازمجموع
نفوسهامنگروپسنبیان

6-12میشود.درینگزارش
برای18تا13برایابتدائی،
برای24تا19ثانویو

موردتحصیالتعالی
.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

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

5.6 
میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

 ابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردوره
ابتدائیهحضوردارند،از
6مجموعافرادبینسنین

12الی
رسویوضعیتزندگی72.5%3,714,749

1395درافغانستان

5.7 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

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

فیصدیشاگردانکهدردوره
ابتدائیهحضوردارند،از
6مجموعافرادبینسنین

بهتفکیک:،12الی
(3(دهاتی)2(شهری)1)

(اناث5(ذکور)4کوچی)

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

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان
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5.8 
میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

 ثانوی

شاگردانکهدردورهفیصدی
تعلیامتثانویحضوردارند،
ازمجموعافرادبینسنین

18الی13
رسویوضعیتزندگی 48.0%1,824,227

 1395درافغانستان

5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

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

فیصدیشاگردانکهدردوره
تعلیامتثانویحضوردارند،
ازمجموعافرادبینسنین

(1بهتفکیک)18الی13
(3(دهاتی)2شهری)
(اناث5(ذکور)4کوچی)

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 

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

5.10 
میزانحضوریابی

تحصیالت ناخالصدر
 عالی

فیصدیشاگردانکهدردوره
تحصیالتعالیحضوردارند،
ازمجموعافرادبینسنین

24الی19
رسویوضعیتزندگی347,141 14.1%

 1395درافغانستان

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

5.11 

میزانحضوریابی
تحصیالت  ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردوره
تحصیالتعالیحضوردارند،
ازمجموعافرادبینسنین

(1بهتفکیک)24الی19
(3(دهاتی)2شهری)
(اناث5ذکور)(4کوچی)

1.27.3% 
2.9.6% 
3.0.2% 
4.20.6% 
5.5.0%

1.187,057 
2.157,833 
3.251 

4.245,171 
5.101,970

رسویوضعیتزندگی
1395درافغانستان

 
 
 
 
 


5.12 
میزانسوادزنان

وباالتراز14)سنین
 آن(

سالو14فیصدیزنان
باالترازآنکهتوانایی

نوشنتراداشتهخواندنو
باشند.

رسویوضعیتزندگی1,657,346 29.3%
 1395درافغانستان
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5.13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

خالصرحضومیزانتناسب
انبهمیزانحضوریابیخترد

اندردورههایپسرخالص
 ابتدائیه،متوسطهولیسه.



1.0.71% 
2.0.51% 
3.0.39% 

رسویوضعیتزندگی 
 1395درافغانستان

صحت 6

دسرتسیبهمراقبت 6.1
 هایصحیقبلازتولد

49-14فیصدیخانمهای
سالکهعروسیکردهاندو
دردورانحاملهگیحداقل
یکبارتحتمعاینهیکیاز
کارمندانصحی)داکرت،
قابله،نرسویاهمکارمند

گرفتهصحیجامعه(قرار
باشند

59%2,560,718
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

ارقامتامبهاساس
محاسباتازبرآورد

1396نفوسکشور
رسوی96وصفحه

صحتودیموگرافی
بدستآمده1396

است.

6.2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

49-14فیصدیخانمهای
سالکهعروسیکردهاندو
والدتاخرینطفلشان

تحتنظرشخصماهرصحی
)داکرت،قابله،نرسویاهم
کارمندصحیجامعه(صورت

گرفتهباشد.

51% 2,231,502
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395 

ارقامتامبهاساس
محاسباتازبرآورد

1396نفوسکشور

میزانمرگومیر 6.3
 مادران

درتعدادمرگومیرمادران
100دورانحاملگیدرهر

هزاروالدتزندهدرسال
  رسویصحتودموگرافی1291

1396

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

تعدادمرگومیراطفالزیر
سالدرافغانستاندر5سن

سال)وفیاتدرهریکهزار
تولدزنده(



  رسویصحتودموگرافی55
1396

ریفرنس:صفحهاز
رسویصحتو161

1396دیموگرافی

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

رقمحاملگی)والدت(خانم
19الی15 هابینسنین

سالگی.
رسویصحتودیموگرافی 12.1%198,527

1394درافغانستان
ریفرنس:صفحهاز

رسویصحتو161
1396دیموگرافی

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی 8

8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

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

سکهنفویفیصدعبارتاز
ساملشامیدنیآآبمنابعبه

دسرتسیداشتهباشد.

1.91.4% 
2.56.6% 
3.35.8% 

.63.9%4

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

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 
 
 

8.2 
میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود
 یافته

کهازمیدمریفیصد
هایسیستملتسهو

استفادهفاضالبصحی
میکنند.

52%15,423,000
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395



 میزاندسرتسیبهبرق 8.3
یخانوارهاکهفیصد

ژیبرقازنردسرتسیبها
دارند.منابعمختلف

97.7%28,430,700
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395



8.4 
فیصدینفوسشهری
کهدرمحالتپر

کثیفزندگیجمعیتو
میکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالت
پرجمعیتوکثیفزیست
دارنددرهرصدنفر.

72.4% 21,086,400
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 
  



 

110 
 

 وزارتاقتصاد

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالمیدانوردک
 

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

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

افرادیکهمبنابعآبتعداد
آشامیدنیبهبودیافته
دسرتسیدارنددرهرصد

نفر.

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



8.6 
فیصدینفوسبا
دسرتسیبههرگونه

 منبعبرق
افرادیکهدسرتسیبهتعداد

28,422,757%97.7برقدارنددرهرصدنفر.
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

8.7 
فیصدیخانوارهایکه
درمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند.

مسکنیاخانهکهبیشرتاز
سهنفردریکاتاقآن
زندگیمیکنند.

43.9% 12,709,667 
زندگیدررسویوضعیت

افغانستان
1395



مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

8.8 

فیصدیخانوارهایکه
درمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

کنند:
 شهری
 دهاتی
کوچی

مسکنیاخانهکهبیشرتاز
سهنفردریکاتاقآن
زندگیمیکنند

1.42.7% 
2.41.5% 
3.83.3% 



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

 

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395
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8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
 پختوپز
گرمکردن

تعدادافرادیکهازمواد
سوختجامدمثلذخال

سنگاستفادهمیکننددرهر
صدنفر.

1.74.8% 
2.93.8% 

1.21,752,309 
2.27,223,707 

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

8.10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:
(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)

 

تعدادافرادیکهازمواد
سوختجامدمثلذخال

سنگاستفادهمیکننددرهر
صدنفر.

1.21.3% 
2.91% 
3.98.9%

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

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازمواد
سوختجامدمثلذخال
هرسنگاستفادهمیکننددر

صدنفر.

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 

فیصدیافرادبدونمزد
درخانوارازمجموع
اشتغالبهتفکیک

جنسیت:
(هردوجنس1)

مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدیکارکنانکهدر
کارهایخانه،زراعت،

دیگرکارهایمالداریو
داخلخانهمرصوفهستندو
ازبابتکارکهانجاممیدهند
هیچنوعمزدیدریافت
منیکنندبرمجموعمتام

اشتغال
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مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر
کهتحتپوشش
مصئونیتاجتامعی

بهقرارگرفتهاند
تفکیکذیل:

(افراددارای1)
معلولیت

(خانوادههایشهدا2)
 (متقاعدین3)

 
1.110,037 
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،اموراجتامعی،
 2016شهداومعلولین

نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهاز
کسانیکهدوبارهازدواجنکرده

اند"
3.99% 569,324

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

 تعدادایتام 9.4
تعداداطفال)سنینپائینرت

(کهپدریامادر18از
نداشتهباشد.

رسویدیموگرافیوصحت105,175
 1394درافغانستان

9.5 

فیصدیزنانکهدارای
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 کردهاند

تعدادزنانکهدارایسن
سالهستندو24الی20

سالگی15درسنینقبل
ازدواجکردهاند

4.2% 
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395



9.6 
فیصدیخانوارهایکه
توسطزنانرسپرستی

 شوندمی

خانوارهایکهتوسطزنان
رسپرستیبرمجموعخانوار

ها
1.19%45,076

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

زراعتومالداری 10

10.1 
فیصدیخانوارهایکه
دارایزمینهایآبی

 هستند
37.9%

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395
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10.2 
فیصدیخانوارهایکه

زمینهایللمیدارای
 هستند

19.4%
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

10.3 
فیصدیخانوارهایکه
دارایباغوباغچه

 هستند
13.1%

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395

 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

10.4 
اوسطسایززمینهای

کهدرمالکیتقرارآبی
 دارند)بهجریب(

جریب4.9
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

10.5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

جریب12.1
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

10.6 
اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر

دارند)بهمالکیتقرار
 جریب(

جریب1.9
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

 

سکتورحقیقی 11

تولیدناخالصداخلی 11.1
 بهشمولکوکنار

مجموعارزشپولیاجناس
وخدماتتولیدشدهیک
کشوردریکدورهمعین

حسابی
-2017سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی1,463,764

2018 

 میزانرشداقتصادی 11.2
تغییردرتولیدناخالص
داخلییککشوردریک
سالنظربهسالقبل

-2017سالنامهاحصائیوی 7.2%
2018 
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تولیدناخالصداخلی 11.3
رسانه

تولیدناخالصداخلی
-2017سالنامهاحصائیویدالر 718تقسیمبرنفوسکشور.

2018 

 شاخصقیممستهلک 11.4
کنندهتغییراتدرسطحبین

عمومیقیمتهایاجناس
وخدماتخریداریشده
توسطمستهلکینبوده

-2017سالنامهاحصائیوی111.7%
1394سالاساس2018

تغییردرشاخصقیم میزانتورم 11.5
-2017سالنامهاحصائیوی %4.4مستهلکیننظربهسالقبل

2018 

سهمسکتورزراعتدر 11.6
 تولیدناخالصداخلی

سهمسکتورزراعتاز
مجموعتولیدناخالص

داخلی
-2017سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی346,269 23.7%

2018

11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

داخلی

سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی
-2017احصائیویسالنامهمیلیونافغانی21.0%307,529

2018

سهمخدماتدرتولید 11.8
 ناخالصداخلی

سهمسکتورخدماتاز
مجموعتولیدناخالص

داخلی
-2017سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی743,137 50.7%

2018

11.9 
سهممالیاتبرواردات
درتولیدناخالص

 داخلی

سهممالیاتبروارداتاز
ناخالصمجموعتولید
داخلی

-2017سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی66,830 4.6%
2018

سکتورمالی 12

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره
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عوایدداخلی 12.1
عبارتازمجموععواید
مالیاتیوغیرمالیاتیمی

باشد.
1396ملیسندبودجهمیلیونافغانی517,151

عوایدمالیاتی 12.2
عوایدکهدولتآنراازانواع
مختلفمالیاتهابدست

میآورد.
1396سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی

عوایدغیرمالیاتی 12.3
عوایدکهدولتآنرااز
فعالیتهایاقتصادیو
سایرمنابعدستداشته
خودبهدستمیآورد.

1396سندبودجهملی میلیونافغانی47,502 

مجموعبودجهسال 12.4
مالی

تخمینرسمیعایدات
ومصارفبراییکمدت
معینآیندهمعموال یکسال

1396سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4

مجموعمصارفدرسال 12.5
مالی

مصارفدولتشاملمتام
مصارف،رسمایهگذاریو
پرداختهایدولتدریک
سالازمجموعبودجههامن

سال

1396سندبودجهملیمیلیونافغانی356,453.4

بودجهعادی 12.6

قسمتازبودجهاستکه
برایمتویلمصارفعادی
پرداختمیشود)معاشات
کارمندان،خریداریاجناس
وخدمات،ربحقروض،وجوه

احتیاطیوسایر(

گزارشاجرااتبودجهملیمیلیونافغانی591.9 253 
1396سال

میزانمرصفبودجه 12.7
عادی

فیصدیبودجهمرصفشده
گزارشاجرااتبودجهملی %94.7ازمجموعبودجهعادی

1396سال
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بودجهانکشافی 12.8

قسمتیازبودجهاستکه
برایمتویلمصارفپروژه
هاوپالنهایانکشافیدر

گرفتهمیشود)نظر
معاشاتکارمندان،

خریداریاجناسوخدمات،
ربحقروض،وجوهاحتیاطی

وسایر(

گزارشاجرااتبودجهملیمیلیونافغانی102,861.5
1396سال

میزانمرصفبودجه 12.9
انکشافی،

فیصدیبودجهمرصفشده
گزارشاجرااتبودجهملی  %68.9ازمجموعهبودجهانکشافی

1396سال

سهمکمکهادر 12.10
بودجهملی

فیصدیکمکهاازمجموع
1396سندبودجهملی  %60.9بودجهملی

سهمکمکهادر 12.11
بودجهانکشافی

فیصدیکمکهاازبودجه
وزارتمالیه انکشافی

بودجهاختیاری 12.12
بودجهاختیاریبودجه
استکهازعوایدداخلی

گردد.متویلمی
1396سندبودجهملی 537,27.7

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

فیصدیکمکهادر 12.13
بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهای
کمککنندهدراختیاری
حکومتافغانستانگذاشته
میشود.ازمجموعبودجه

اختیاری

وزارتمالیه 
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بودجهغیراختیاری 12.14

بودجهکهازجانبجامعه
جهانیبحیثکمکبه

حکومتافغانستاندادهمی
شودودولتافغانستان

کنرتولمستقیمباالیمنابع
متویلیواستقامتهای

مرصفیآنندارد.

1396سندبودجهسالمیلیونافغانی938,67.2

1396بودجهسالسندمیلیونافغانی3154قروض 12.15

مبلغبااسمکشورقر 12.16
ضدهنده

 بانکانکشافاسالمی
بانکانکشافآسیاییو

 بانکجهانی
 عربستانسعودی

سایر


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

1396سندبودجهملی

سکتورخارجی 13

تادیاتبیالنس 13.1

بیالنستادیاتعبارتاز
مجموعپرداختهاو

دریافتهاییککشوربا
کشورهایجهانکهدردو
قسمتبیالنستجاریو
مالی)حسابرسمایهو
حسابجاریه(میباشد.

دافغانستانبانک

بیالنسمالی 13.2
وضعیتمالیکشوردردو
حسابرسمایهوحساب

جاری
افغانستانبانکد
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بیالنستجارت 13.3
نشاندهندهتفاوتمیان
ارزشصادراتووارداتیک
کشورباکشورهایخارجی
درطییکدورهمعین

-2017سالنامهاحصائیویمیلیوندالر6,961- 89% -
2018

مجموعصادرات 13.4
ارزشمجموعیکاالهااز
قلمروگمرکییککشور

دالرخارجمیگردد)به
آمریکایی(

-2017سالنامهاحصائیوی831,926,776 10%
2018

مجموعواردات 13.5
ارزشمجموعکاالهاکهبه
قلمروگمرکییککشور
داخلمیگردد)بهدالر

آمریکایی(
-2017سالنامهاحصائیوی 7,792,600,089 90%

2018

مالحظاتمعلوماتمنبعارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخص شامره

قلمعمدهصادرات5 13.6

 میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی
 قالین

پستباب

1.36% 
2.15% 
3.13% 
4.3% 
5.1% 

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

-2017سالنامهاحصائیوی
2018

ارزشبهدالر
آمریکایی
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عمدهوارداتقلم5 13.7

 گندموآردگندم
 ماشینآالت

 برق
 سایروسایلبرقی
موادتعمیرات

1.12% 
2.4% 
3.4% 
4.2% 
5.1% 

1.908,318,69 
2.274,465,6693.284,229,06 

4.177,515,383 
5.97,186,346 

-2017سالنامهاحصائیوی
2018

ارزشبهدالر
آمریکایی

کشوررشیک5 13.8
افغانستانصادراتی

 پاکستان
 هندوستان
 ترکیه
 ایران
عراق

1.43%
2.43% 
3.3% 
4.2% 
5.2% 

 

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

 

-2017سالنامهاحصائیوی
2018

ارزشبهدالر
آمریکایی

کشوررشیکوارداتی5 13.9
افغانستان

 پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
ازبکستان

1.17
2.16% 
3.15% 
4.11% 
5.7% 

 

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



-2017سالنامهاحصائیوی
2018

ارزشبهدالر
آمریکایی
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 څپرکی متا
 د افغانستان د پایښت پرمختیا موخې

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

تحلیلاوارزونه اقتصادسکټورونو
(لنډهپېژندنهSDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
(،داقتصادي،ټولنیزو،چاپېریالیزواوامنیتيچاروپهبرخهکېدټولېنړۍدهېوادونوSDGsپایښتيپراختیاييموخې)

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

اوشاخصونوپهزیاتولورسه،پهحقیقتکېدزریزېهدفونو(پروګرام،دځینېموخو،SDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
پروګرام،(MDGsاييموخودوامګڼلکیږي.دزریزېپراختیاييموخو)پراختیدپروګرام(MDGsدپراختیاييموخو)

(اجنډاده۲۰۱۵-۲۰۰۰کلنه)۱۵(تهورته،دپرمختیاييهېوادونولپارهدملګروملتونوSDGsپایښتيپراختیاييموخو)
۲۰۰۵منيشخوپهکالکېدهغهپيلکولوتهژ۲۰۰۰چېافغانستاندهغهوختدستونزولهاملهونهکړایشوپه

افغانستانهمدهغه دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ، دزریزېپراختیايي زیږدیزکالکې، دپيلکولوژمنهوکړه.
.(پراختیاييشاخصونهلري۴۸او)هدفونه(۱۸(موخې،)۹(پروګرام،)MDGsموخو)
کالد۲۰۱۵پایتهرسیدورسهسم،دپروګرامدمودېله(MDGsکالکېدزریزېپراختیاييموخو)۲۰۱۵په

(پروګرام،دنیویارکپهښاراودملګروملتونوپهمقرکې،دSDGsسپټمربپهمیاشتکې،دپایښتيپراختیاييموخو)
(لپارهتصویبشواودملګروملتونوټولوغړوهېوادونو)دجاپاناوانګلستانپهاستثنا(۲۰۱۵-۲۰۰۰راتلونکوکلنو)۱۵

دپيلکولوهوډاوژمنهوکړه.دهغه
(پروګرام،دبرشيټولنوداقتصادياوټولنیزېپراختیاپهموخهطرحهشویدیچېSDGsدپایښتيپراختیاييموخو)

 (پراختیاييشاخصونهلري.۲۱۷(هدفونهاو)۱۶۹(موخې،)۱۷)
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 ( پروګرام لیدلوریSDGsد پایښتي پراختیايي موخو)


 

 مترکز پروګرام موخو پراختیايي پایښتي د
 لهنړۍڅخهدبېوزلۍلهمنځهوړل؛ •
 دبېعدالتۍاونابرابرۍپهوړاندېدوامدارهمبارزهکول؛ •
 دپایښتيسولېاوټیکاوتأمینول؛ •
 دچاپېریالساتنهکول؛ •
 اقتصادياوټولنیزوهمکاریوپیاوړيکول.دنړۍدهېوادونوترمنځد •

 موخو سمبولیک لنډیز ۱۷د 

 

 اقتصاديوده

ټولنې، برشي
 خلک

 چاپېریال،ځمکه
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 (A-SDGsد افغانستان لپاره پایښتي پراختیايي موخې)
(شمېرېمصوبېپربنسټ،داقتصادوزارتتهدندهسپارلشوېتر۱۶نېټېد)۲۰/۰۷/۱۳۹۴دوزیرانوعايلشوراد

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

کړي.
داقتصادوزارتبهپهمنظمهتوګهدزریزېدموخودپيلکولوڅارنهتررسهکوياودپالنشویوشاخصونودپرمختګ

۲۰۱۵کچېپهتړاوبهدارزونېکلنيرپوټونهپهمنظمهتوګهجوړوياولهاړوندهمراجعورسهبهيېرشیکوي.پهد
کلنتحلیيلرپوټجوړوياودیادرپوټلنډیز۱۰زیږدیزکالکېبهداقتصادوزارت،دزریزېدپراختیاييموخوپهاړه

د افغانستاندزریزېدبهدميلیووايلحکومتداجرائیهرئیسلخوا غونډهکېوړاندېکیږي. په ملتونو ملګرو
پراختیاييموخودځینوشاخصونوپهتړاوښېالستهراوړنېلريخودځینوشاخصونوپهبرخهکېيېمتوقعهپایلېد

ټاکلوهدفونوپربنسټنهديترالسهکړي.
 د پایښتي پراختیايي موخو د ميل کولو پایلې

پههرسکټورکېپایښتيپراختیاييهېوادبودیجويسکټورونهد
ميلشاخصونهميلهدفونهموخې

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

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

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

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

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

 اهمیتافغانستان (A-SDGSموخو) پراختیايي پایښتي د لپاره افغانستان د
ټیکاوباورلري،دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ،دافغانستاندیوخپلواکهاوداسېهېوادپهتوګهچېپر •

 پایښتيپراختیاييموخوپيلکولوتهژمندی.
افغانستانټول • د لههمدېامله، شويدي. اوجوړ پایښتيپراختیاييموخېپهبشپړدقترسهطرحه

 پراختیاييلومړیتوبونهپههغهکېڅرګنددي.
یوهسرتاتیژیکهیادېموخېکوالیيشپههېوادکېداقت • لپاره پراختیاييلومړیتوبونو ټولنیزو صادياو

 رسچینهاوبنسټوګرځي.
دپایښتيپراختیاييموخوپهپيلکولورسهبهلهافغانستانرسهدنړیوالېټولنېمايلاوتخنیکيمرستې •

ډیرېيش.
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 اوالمليش.دپایښتيپراختیاييموخوپيلکولبهپههېوادکېدتلپاتېسولېاوټیک •
 يش.دپایښتيپراختیاييموخوپيلکولبهدهېواددچټکېپراختیااوودېالمل •

 راوړنې السته مهمې کې برخه په کولو ميل د (A-SDGSموخو)
داقتصادوزارتدپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودميلکولوپهبرخهکې،دمطروحهپالنپربنسټپه

جدیترسهکارتررسهکوياولهنیکهمرغه،پهدېبرخهکېدپاموړالستهراوړنېلري:
مشوريتکنفرانسونهتدویرشوي۴پایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودنهاييکولوپهبرخهکېد ▪

 کنفرانسونهلهځوانانواومدنېټولنېرسه(.۲کنفرانسونهداقتصادپهوزارتکېاو۲دي)
تیاييموخودمرشتابهاقتصادوزارتپهچوکاټکې،دپایښتيپراختیاييموخوسکرتریتاودپایښتيپراخد •

 بورډایجادشویدی.
دپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودنهاييکولواومنظمولوپهموخه،دمرشتابهکمېټهاو •

 تخنیکيکمېټهایجادشوېده.
خوپراختیاييسکټورونوباندېوېشلشوياودپایښتيپراختیاييمو۸پایښتيپراختیاييموخېدهېوادپر •

بودیجويواحدونهدرهربۍدنهادونو)دټاکلشویوشاخصونوپيل۲۸دهمغږۍاوپيلکولوپهبرخهکې،
 کوونکو(پهتوګهتشخیصشويدي.

دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخو) • A-SDGsتردمه، د اړه، په رپوټونهدوزیرانوشورا۵( سکټورونو
ادسکټورونهدادي:)پوهنه،روغتیا،حکومتوايل،ټولنیزمصئونیتاقتصاديکمېټېتهوړاندېشويدي.ی

 اوکرنه(اوهغهسکټورونهچېرپوټونهيېتراوسهنهديوړاندېشويدادي:)زیربنا،اقتصاداوامنیت(.
د • هدفونو او دشاخصونو مشوريتغونډې، پایښتيپراختیاييموخوسکټوريتخنیکياو افغانستاند د

 ونهايیکولوپهموخه،دمرکزياحصائيېلهادارېرسهتررسهشويدي.بیاکتنېا
لهبودیجويواحدونواوهمکارهنهادونورسه،دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونو •

 تخنیکياومشورتېغونډېتررسهشويدي.۵۰دميلکولواوهمغږۍپهموخه،شاوخوا
شوراداقتصاديکمېټېپهغونډوکې،دپایښتيپراختیاييموخوداجرآتواوالستهراوړنوپهدوزیرانوعايل •

 تړاومنظمرپوټونهوړاندېشوياودهغويپهاړهخربېاترېشويدي.
دکلنيبېسالینونواوهدفونودنهاييکولوپهموخه،دوزیرانواودولتدبودیجوينهادونودمسئولینوپه •

 يلغونډېتررسهشويدي.کچهعا

له۲۰۱۸ددپيلکولوپړاو
 ترسپټمرب۲۰۳۰اپریلڅخهد

اوړدانطباقاوادغامپ له۲۰۱۷د 
لیتراپر۲۰۱۸دخهڅۍجنور  

له۲۰۱۶د اوړدميلکولوپ
 ۍترجنور۲۰۱۸دخهڅمارچ
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دمرکزاووالیتونوپهکچهلهمدينټولنې،خصويصسکټور،پوهنیزونهادونو،پراختیاييرشیکانو،ځوانانو، •
 رسنیواوخلکورسهمشوريتسیمینارونهتدویرشويدي.

اړینومالوماتوتهدالرسيسدمالوماتودمدیریتاوخلکوتهدافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپهتړاو •
 پهموخه،یوهویبپاڼهاوپرلیکهډیټابېسفعالشویدی.

 دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپرلومړۍمسودېباندېکاررواندی. •
په • بودیجويواحدونو دد پراختیاييموخو پایښتي د افغانستان د کې، پراختیاييپالنونو او پروګرامونو

دفونودهمغږيکولواوادغامپهتړاومشخصپالنونهجوړشويدي.شاخصونواوه

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

 
 






 
 

 

 SDGsاجرائیه کمېټه 

 د ماليې وزارت د اقتصاد وزارت پراختیايي رشیکان

 SDGs سکرټریت
 اقتصاد مصئونیتټولنیز  کرنه زیربنا پوهنه روغتیا حکومتوايل

 په مرکز کې بودیجوي واحدونه

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

 سکټوري تخنیکي کمېټې

 کاري ډلې د پایښتي پراختیايي موخو

وزیرانو شورا د 
 هاقتصادي کمېټ

 ميل اجرائیه کمېټه د پایښتي پراختیايي موخو

 دمرشتابهبورډدپایښتيپراختیاييموخو

 سکرټریتپایښتيپراختیاييموخود

 سکرټریتکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 دهمغږۍاوميلکولوبهیردمدیریترولتررسهکول✓
 دپيلکولودبهیرڅارنهاودهغهپهاړهرپوټورکول✓
 دروزنیزوپروګرامونوتدویرول✓
 عموميعامهپوهاویرامنځتهکول✓
 رسهتخنیکيهمکاريکولداړتیاپهصورتکېلهنهادونو✓
 دپيلکولوپړاوپهاړهاستازندوييکولاودمرستوجلبول✓

 دشاخصونواوهدفونونهاييکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
انطباقاوادغامتررسهدپایښتيپراختیاييموخودپراختیاييادارولهسرتاتيژیکواوپراختیاييپالنونورسه✓

 کول
 تطبیقولدپایښتيپراختیاييموخوپهمنظمهتوګه✓
 دتطبیقلهبهیرڅخهدوامدارهڅارنهکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 اړوندهمراجعوتهشپږمیاشتنياوکلنيرپوټونهجوړول✓

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

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

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

 

نهادونه،پراختیاييبودیجوي پهتخنیکيکچهاجرآت
 UNDP،مدينټولنه،رشیکان،مؤسسات

 دسکټورونوپهکچهتخنیکياجرآت
 سکټوريبودیجوينهادونه

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

 دسرتاتیژۍموخې
 داهمیتپهاړهدخلکواوذیدخلهاداروعامهپوهایزیاتول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 پهبهیرکېدخلکواوهغویداستازورولپیاوړیکول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دپيلکولوپهبهیرکېداړوندهاداروونډاخیستنههڅول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 ېدمدينټولنېنهادونواوعامهسکټورلېوالتیازیاتول؛دپيلکولوپهبهیرکدپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دخلکواوحکومتترمنځدباورفضارامنځتهکول. ▪

 راتلونکيګامونه

 د اغیزمن تطبیق په تړاو مشوريت غونډې کول؛ د پایښتي پراختیايي موخو
 ولاودهغویهمغږيکول؛تهانطباقورکپایښتيپراختیاييموخولهټولوميلپالنونواوپروګرامونورسه، ▪
 دهېوادپهوالیتونوکېدظرفیتلوړونېاوعامهپوهاويپروګرامونهتدویرول؛ ▪
 دمتویلاوبودیجهجوړونېلپارهمیکانیزمایجادول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 لپارهتطبیقيمیکانیزمجوړول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 رهمعیاريډیټابېساودموبایلاپلیکېشنجوړول؛(لپاSDGs)دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 سندجوړولاوپهرسميډولدهغهخپرول؛پایښتيپراختیاييموخوافغانستاندد ▪
 دهدفونوتطبیقپیلول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 دتطبیقدڅرنګوالېپهتړاوشپږمیاشتنياوکلنيرپوټونهجوړول.دپایښتيپراختیاييموخو ▪
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 پهټولوځایونوکېلهټولواشکالورسهیوځایدفقرمحوهکول: لومړۍموخه

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

 . دعمرپهټولوډلوپورېاړهولري

مخېدفقردکرښېدالندېدنفوسدفقردميلتعریفله 1.2.1
 .نسبت

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

 داقتصادوزارت

پهميلکچهدټولنیزخوندیتوبدسیستم کالپورې،2030 تر 1.3
زیانتطبیق،پهټولوطبقوکېدهغهاجرااودپاملرنېوړشمېرفقیراو

 . منونکيافراددهغهترپوښښالندېراوستل

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمترپوښښ 1.3.1
 : الندېراغيلويپهتفکیکد

 معلولیتلرونکياشخاص. 1
 دشهیدانوکورنۍ. 2

 متقاعدین. 3
 . کلنۍڅخهکوچنيماشومانلري۱۰هغهزیانمنونکېکورنۍچېله. 4

،معلولینو،کاراوټولنیزودشهیدانو
 چارووزارت

کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍ2030 تر 1.5
 ایجادداغیزمنلوکموالی( resilience) اوطاقتراوړلودوړتیا

(exposure) اودشدیدواقلیمي،اقتصادي،ټولنیزو،دژونددچاپېریالاو
رامنځتهکېدوپهصورتکېدهغویدزیانمنلوداندازېنوروپېښود

 . 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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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
نوساناتوتدبیرونولهنیولوڅخهډاډحاصلولاودغذایيقېمتونودشدیدو

څخهدمخنیويپهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونو
 . رسولاوالرسسی

دهغوکرنیزومحصوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېرچېدهغه 1. ج. 2
 . بیېپهاونیزاومیاشتنيډولخپرېږي

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

 دعامههوساینېښهوالی لپارهدروغژوندداطمینانحاصلولاودټولولپارهپهټولوکلونوکېدټولو: دریمهموخه

کالپورې،دزېږونپرمهالدموراوماشومدمړینېپه2030 تر 3.1
ژوندیووالدونوکېله۱۰۰شمېرکېداسېکموالیراوستلچېپههرو

 . څخهکموکسانوتهراټیټيش۷۰

زرهژوندیووالدتونوکېدموراو۱۰۰ېږونپرمهالپههرودز 3.1.1
 : ماشومدمړینېنسبتپهتفکیکد

ټول.1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 دعمرپهحسابډله. 2

 دعامېروغتیاوزارت

له)دهغووالدتونوتناسبچېدزېږوندماهرانوپهوسیلهترشوي 3.1.2
 (ټولووالدتونوڅخه

 دعامېروغتیاوزارت

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

ژوندیوماشومانوکېدغهشمېر۱۰۰دېموخهتررسهکېږيچېپههرو
تنوتهراټیټيشاوپههغوژوندوماشومانوکېدغهشمېریوازې۱۵یوازې

 . کلونوڅخهکمعمرلري۵کسانوتهراټیټيشچېتر۲۵

پههروزرو)دمړینېمېزانلهپنځوکلونوکېدکمعمرماشومانو 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

 . پرېاختهکېږي

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 توبرکلوزپېښېپهیوتېرشويکالکېپههروسلزرونفوسوکېد 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

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

 دکورنیوچارووزارت

دحاملګۍروغتیایيڅارنواوخدمتونوتهپهټولیز کالپورې2030 تر 3.7
ډولدالرسيسڅخهډاډحاصلول،دزېږونترمنځدفاصلېدمراعات،
عامهپوهاوي،تعلیماوپهسرتاتیجياوميلپروګرامونوکېدحاملګۍد

 . روغتیادپروګرامونوشاملول

کلونوپورېعمرونه۴۹څخهتر۱۵د) دهغومېرمنوتناسبچې 3.7.1
اودحاملګۍپهدورانکېوياودوالدتونودواټنلپارهدنوو( لري

 . مېتودونوڅخهکاراخیستل
 دعامېروغتیاوزارت

کلونوتر(19-13)  دهغوښځوترمنځدحاملګۍمېزانچېد 3.7.2
 منځعمرلري

 دعامېروغتیاوزارت

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

 . ټولوتهلههغهڅخهدګټېاخیستلوزمینهبرابرول

دهغهنفوسسلنهچېاسايس،عادالنهاودښهکیفیتدرلودونکو 3.8.1
ساعتهپلې۲خدمتونوتهالرسسیلرياولهدغوخدمتونوڅخهیوازېپه

 . کیلومرتۍکېقرارلري۱۰الریا
 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت رسچینوباندېدروغتیادسکټوردتړاوسلنهپهبهرنیو 3.8.2
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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( الف
 ریايض( ب

 : په
 (نارینهاوښځینه)ټولګيکې 3یا 2 په( 1)

 (نارینهاوښځینه) ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپای( 2)
 (نارینهاوښځینه)،(ټولګی9) دمنځنۍدورېپهپایکې( 3)

 . حاصلکړیوي

 دپوهنېوزارت


 : پهميلکچهدپوهنیزېارزیابۍتطبیق 4.1.2
 ټولګيکې3یا 2 په. الف

 ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپهپایکې. ب
 (ټولګی9)دمنځنۍدورېپهپایکې. ج

 دپوهنېوزارت

دجدیدالشموالنوناخالصمیزانپهدالندېدوروپهوروستي 4.1.3
 : ټولګيکې

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

 دپوهنېوزارت
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 : 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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 : 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
 حساب. ب

 دپوهنېوزارت
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 (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
 . مسایلدژونددمهارتونوپهزدهکړېښيي

 دپوهنېوزارت

پهميلکچهدبرشدحقوقودزدهکړېدنړیوالېبرنامېدتطبیق 4.7.3
 : دچوکاټمېزان

 پهنصابکېشاملکېدل. الف
پهابتداییه،متوسطهاولیسهدورهکېدښوونځیوزدهکوونکوتهدبرش. ب

 دحقوقوښودل
 ښوونکواوکارمندانوتهدبرشيحقوقوښودل. ج

 دپوهنېوزارت
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 : دزدهکوونکوسلنهپهتفکیکد 4.7.4
 تعلیميدوره. الف

دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوبنسټیرېپراختیا. ب
 . پهاړوندلهمسایلوڅخهکايفدرکولري

 دپوهنېوزارت

کلنوزدهکوونکوسلنهچېدچاپېریالپوهنېاو۱۵دهغو 4.7.5
 الزممهارتونهولريځمکپوهنېپهاړوندپوههاو

 دپوهنېوزارت

دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،دالف . 4
رسهدماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونه  جندرپهنظرکېنیولو

همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله. ولري
 . تاوتریخوايلڅخهخايلوي

 : دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونهولري 1. الف. 4
 برېښنا. الف

 دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټ. ب
 دکمپیوټرالبراتوار. پ

 معلولوزدهکوونکوتهتسهیالت. ت
 دصحياوبواووینځلوآسانتیاوې. ث

 ښځینهووتهبېلتشنابونه. ج
 بهودانۍمناس. چ

 دپوهنېوزارت

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

 دپوهنېوزارت

پهښوونځیو،زدهکوونکواوکارمندانوباندېدبریدونوڅرنګوالی 3. الف. 4
 . اوشمېر

 پوهنېوزارتد

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

 . شمېردنړیوالوتحصیيلبورسونوتامیناوپراختیا

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

 ددکتورابورسونه . 3

 دلوړوزدهکړووزارت

دښوونکودروزنېدپروګراماونړیوالوهمکاریو کالپورې،2030 ترج . 4
 . لهالرېټولنېتهدالیقواووړاستادانودشمېرزیاتوالیاوعرضهکول

 : پهالندېدوروکېدښوونکوسلنه 1. ج. 4
 مخکېتعلیامتلهښوونځيڅخه. الف

 ابتداییه. ب
 متوسطه. ج
 لیسه. د

لکهلهخدمت) چېلږترلږهدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي
د( څخهمخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکېزدهکړېکړېوي

 (نارینهاوښځینه) جنسیتپهتفکیکرسه

 دپوهنېوزارت


 : کوونکينسبتپرروزلشويښوونکيددورېپربنسټدزده 2. ج. 4
 ابتداییه. 1

 دپوهنېوزارت
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 متوسطه. 2
 لیسه.3

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

پهعامهاوخصويصمحالتوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډول 5.2
اخیستنهاوداسېتاوتریخوايلمحوهکوللکهقاچاق،ناوړهجنيسګټه

 . نور

کلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېرو۱۵دهغوښځوسلنهچېله 5.2.1
میاشتوپهجریانکېدخپلخاوندلهلوريدفزیکي،جنيسیارواين۱۲

 . تاوتریخوايلرسهمخشوېوي
 دښځوچارووزارت

تېروکلونوڅخهزیاتعمرلرياود۱۵دهغوښځوسلنهچېله 5.2.2
میاشتوپهجریانکېلهخاوندپرتهدپرديشخصلهلوريدفزیکي،۱۲

 . جنيسناوړهګټېاخیستنېیارواينتاوتریخوايلرسهمخشوېوي
 دښځوچارووزارت
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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

ښځوکېد( وليسجرګهاومرشانوجرګه)دميلشوراپهمجلسینو 5.5.1
 پهوسیلهداختصايصاوګټلشووچوکیوسلنه

 دښځوچارووزارت


 دښځوچارووزارت پهمدېریتيموقفونوکېدښځوسلنه 5.5.2

دښځودځواکمنکولولپارههغویتهدځواکمنجوړونکېمعلومايتاو. 5
 څخهداستفادېډېروالیICTمخابرايتټکنالوجۍ

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

دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت


 لپارهپاکواوبواوحفظالصحېتهدبنسټیزېالرسسۍاومدېریتڅخهدډاډحاصلولدټولو: شپږمهموخه

دتوانرسهسمدبیېپهمقابلکېدټولولپاره کالپورې،2030 تر 6.1
 پهمساویانهاومصؤونډولدچښلواوبوتهالرسسی

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدچښلوپاکواوبومدېریتشوو 6.1.1
 : خدمتونوتهدمصوونېاستفادېلپارهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

مناسبېحفظالصحېاوپاکوايلتهدټولووګړو کالپورې،2030 تر  6.2
اړتیاووتهیېداسېالرسسیچېدښځو،نجونواوزیانمنونکوطبقاتوته

ځانګړېپاملرنهکړېوياوپهآزادهفضاکېیېدځوابچيیارفعحاجت
 . ناوړهدودمحوهکړیوي

دنفوسهغهسلنهچېدحفظالصحېدمدیریتشوواومصؤونو 6.2.1
 : پهتفکیکد. خدمتونوڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 وزارتدکلیوداحیاکولواوپراختیا

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدصابوناواوبوپهوسیلهدالسونو 6.2.2
 : دمینځلوآسانتیاتهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1
 شهری. الف
 دهاتی. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت
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دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدرفعحاجتلپارهلهپرانیستې 6.2.3
 : ګټهاخيلپهتفکیکدفضاڅخه

 مجموع. 1
 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

 دکلیوداحیاکولواوپراختیاوزارت

دچټلیودکموايلپهوسیلهیېداوبودکیفیت کالپورې2030 تر 6.3
یېلهمنځهوړې (dumping)پاکوالیرامنځتهکړیوي،دچټلیوزېرمې

وي،خطرناککېمیاويموادیېکمکړيوي،دچټلواوبوتصفیهیې
لپاره(reuse)اوبیااستفادې(recycle)نیامييکړېوياودهغهبدلولو

 . یېدپاموړزمینهبرابرهکړېوي

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

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
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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
زېریناوودپهتوګهاودبنسټیزانکشافدخدمتونوپهپاردتکنالوجۍد
 . جوړولولپارهدبهرنۍمستقیمېپانګونېمقدار

 داوبواوانرژيوزارت

 بشپړاومناسببوختیا  دټولولپارهدبنسټیزاوشاملاقتصادترویج،: امتهموخه
دميلرشایطورسهسمدرسانهاقتصاديودېدواماوپهځانګړېتوګه 8.1

  دمالیېوزارت . میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی8.1.1 . ناخالصداخيلتولیدتهالرهموندل%۷پهکالکېلږترلږهد
 

تولیدتهدتنوع،دفندلوړوايلاونوښتلهطریقهالرموندللهدې 8.2
جملېڅخهدلوړېکچېدزیاتوايللپارهپهارزښتمنوڅانګوکارکولڅو

 رامنځتهکولولپارهزیاتودکارمندانواستخدامتهاړتیاويدغورهاقتصادد
 .دهرکارګرپهرسدحقیقيناخالصداخيلتولیددودېمیزان 8.2.1

 داقتصادوزارت


دداسېپراختياييپالیسیوایجادچېدتولیديفعالیتونو،دمناسبې 8.3
کوچینوتشبثاتوکارموندنېایجاد،اومايلخدمتونوتهالرسسۍدالرېد
 . 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
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 : 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
 نووزارتمعلولی

دکاردځواکلهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګرانولپارهډاډمناو  8.8
لهامنڅخهډککاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 . مهاجرو،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمول

 دوخیمواوغیروخیموکاريټپونودپېښومېزان 8.8.1
ټولنیزوچارو،شهیدانواودکار

 معلولینووزارت

 دکاردنړیوالسازمانلهاسايسکنسوانیونونورسهالحاق 8.8.2
دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

  معلولینووزارت

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

 . لېږلکېږي( دکارګروغوښتنهیېکړيوي
دکارټولنیزوچارو،شهیدانواو

 معلولینووزارت

دبنسټیزګرځندویدپراختیالپارهدپالېسۍ کالپورې2030 تر 8.9
طرحاوعميلکولچېدکاردپیداکولو،دکلتوردترویجاومحيل

 . محصوالتودپلورلوسببيش

 داطالعاتواوفرهنګوزارت . پهناخالصکورينتولیدکېدګرځندویونډه 8.9.1

دبوختیالهمجموعېڅخهدګرځندویپهصنعتکېدکسبد 8.9.2
 : ونډېنسبتپهتفکیکد

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 دافغانستانبانک دهروسلزرهکسانولپارهدسوداګریزوبانکونودڅانګوشمېر 8.10.1
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پراختیالپارهدالرسيس،بېمېاودټولولپارهدمايلدبانکوالۍد 8.10
خدمتونودوړاندېکولوپهموخهدکورنيومايلبنسټونودظرفیتلوړوايل

 اوتقویهکول

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

 سوداګرۍاوصنایعووزارتد

 دمجموعاشتعالپهنسبتدصنعتدبوختیاسلنه  9.2.2
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


پههېوادکېپهارزانهربحرسهکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهد 9.3

الرسيسزیاتوالیاوارزښتلهځنځیراومارکېټونورسهدهغهیوځای
 کېدل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت ټولوصایعوپهزیاتشويارزښتدکوچنیوصنایعوسلنهد  9.3.1

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت پهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.2

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

کالپورېمعلومايتاومخابرايتټکنالوجيتهدپاموړ2030 ترج . 9
الرسسیاودداسېانټرنټآسانتیاووتهالرسسیچېبیهیېډېرهلوړهنه

 . وي
 : دهغهنفوسسلنهچېدمبایللېږدونکيتلفونلريپهتفکیکد 1. ج. 9

 تکنالوژي. 1

دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت


 پهميلاونړیوالهکچهدنابرابريکموالی: موخهلسمه
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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

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،

ترانسپورت( دولتي)چېعامهدوګړودهغېمجموعېنسبت 11.2.1
 . خدمتونوتهالرسسیلري

 


دترانسپورتاوملکيهوانوردۍ
 وزارت
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ښځینهوو،ماشومانو،معلولینواوعمرخوړلوکسانواړتیاووتهپاملرنهپکې
 . شويوي

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


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

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

 . پهوړاندېمقاومتولرياودطبیعيپېښو
"   داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد

Sendai کلونوپورېدپېښوپه"2030-2015 پهسیستمبرابروياو
 .. وړاندېمقاومتلري

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

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


 دبنسټیزتولیداولګښتدمېتودونوڅخهډاډحاصلول: دولسمهموخه
سلنهپورېبهدهغورسانهغذایيموادو%۵۰تر کالپورې2030 تر 12.3

پهضایعاتوکېکموالیصورتموميچېدعرضهکوونکياومرصف
منځپهمختلفوسطحوکېواقعکېږياوهمدارنګهدتولیدپهکوونکيتر

ځنځیرهیياوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکېکموالی
 . راځي

پهکالکې. فیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولیددرسال12.3.1
 :دوریجواوغنمودتولیددضایعاتوسلنهپهتفکیکد

 غنم. الف
 وریجې. ب

دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ
 وزارت

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسې کالپورېبه،2030 تر 12.4
مناسبمدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرېموافقه

همدارنګهاوبو،هوا،خاورې،ځمکېدانسانانوروغتیااودژوند. شوېده
 . هغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکېږيچاپېریالتهبهد

دژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپږونړیوالوتړونونودعميل 12.4.1
دغهنړیوالوپالنونه. کولولپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقکول

عبارتديلهدستاکهلم،ویانا،میناماتا،باسیل،روترداماومنرتپالله
سوانسیونونوڅخهچېدکېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياودکن

دېتړونونودتطبیقپهوړاندېدافغانستاندمسوولیتونواوپالنونوپه
 . هکلهداړتیاوړاوالزماطالعاتبرابرول

 دچاپېریالساتنېميلاداره

ودونهودداخيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅودبنسټیزتولیدمېت 12.6
 . کاروياوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي

دهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشارمسوولیت 12.6.1
 . اخيل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت

دبنسټیزتولیداولګښتدمېتوندونودتطبیقلپارهدپرمختللو الف. 12
حاصلولڅوپهدېبرخهکېهېوادونودمرستوجلباودهغویمالتړ

 . علمياوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش

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

 . رستهرسول
 دعلومواکاډمي

وانکشافاوتطبیقچېدګرځندویددداسېاسبابواوالروچار. 12
بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 . ترویجسببيش
دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیوشمېرچېله. ب. 12

 . ځانرسهتطبیقيپالنونهاودڅارنېوسایلهمولري
 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 داقلیميبدلونونواودهغهداغیزورسهدمبارزېپهموخهدبیړنیواقداماتورستهرسول: دریارلسمهموخه
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اقلیميخطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونود 13.1
 . ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښودکموايلد 13.1.1
 . سرتاتیژیودانکشافسلنه


لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې

 ميلاداره

سرتاتیجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهدپهميلپالیسیواو 13.2
 اقداماتوشمولیتاوادغام



 

دپرمختګهغهسلنهچېپهدېبرخهکېدسرتاتیژیواوپالیسیو 13.2.1
دعلميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاندځواکمنتیارسهرسهمرسته

نامطلوبواثراتورسهموثرهکړېدهچېدناولواوبواوهوادبدلونپهسببد
همدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسېډولکمکړيچې. مبارزهوکړي

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

 (. ګزارشونواوداسېنوروپهشمول

هدچمتوايلاومبارزېلهپېښورس
 ميلاداره

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

کالپورې،دځمکېپررساوترځمکهالندېدخوږواوبو2030 تر 15.1
دایکوسیستمونواودهغهلهخدمتونوڅخهدساتنې،احیااوغوره

پهځانګړېتوګهځنګلونه،مرطوبېساحې،. استفادېڅخهدډاډحصول
بایددنړیوالوتړونونواوژمنورسهسمو غرونه،وچېځمکېاوداسېنور

 . ساتليش

 . دهېواددټولېځمکېپهپرتلهدځنګلونودمساحتتناسب 15.1.1
دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

 وزارت

دځنګلونودانواعوڅخهساتنهاودبهبودلپاره کالپورې،2030 تر 15.2
یېدښهمدېریتتطبیق،دځنګلونودپرېکولوپروسېتهخامتهورکولاو

 . اوانکشافدځنګلونوبیااحیاکول
 تربنسټیزمدېریتالندېدځنګلونودپوښښسلنه 15.2.1


دکرنې،اوبولګولواومالدارۍ

 وزارت

دځمکېدصحرایيکېدوپهوړاندېمبارزه، کالپورې،2030 تر 15.3
دتخریبشوېځمکېبیرتهجوړولاواحیادهغوځمکوپهشمولچېد

اغېزمنهشوېوياوداسېنړۍتهدرسېدووچکالۍیاسیالبونولهکبله
 . هڅهکولچېهېڅډولتخریبشوېځمکههلتهشتونونهلري

د) دځمکېدهغوساحومساحتچېتحکیامتوتهاړتیالري 15.3.1
سېالبونوپهوسیلهدځمکېمساحتدټولېځمکېپهپرتلهچېد

اقعوياوساختاميندریابونو،اوبیزهمجراوواوداسېنوروساحاتوکېو
 (تدابیروتهاړتیالري



 داوبواوانرژۍوزارت

دغرونوداېکوسیستملهساتنېڅخهډاډتر کالپورې،2030 تر 15.4
السهکولدژونددتنوعپهشمولڅودهغهظرفیتلوړيشاودبنسټیز

 . انکشافدتحقیقالزمېګټېڅرګندېکړي
چېدژوندمهمغرينتنوعپکېوېاوددهغوساحاتوسلنه 15.4.1

 . حفاظتشووسیموترپوښښاوعنوانالندېراځي
 دچاپېریالساتنېميلاداره

دطبیعيهستوګنځیودتخریباتوپهوړاندېدبیړنیواقداماتورسته 15.5
رسولڅومخهیېونیوليش،دژونددتنوعلهضایعاتوڅخهمخنیویاو

پورېدهغوبوټواوحیواناتودضایعکېدومخنیویچېدکال۲۰۳۰تر
 . ورکېدولهخطررسهمخدي

دهغوانواعولېستچېلهطبیعیتڅخه)درسهلېستشاخص 15.5.1
 (دمعیارونومطابقويIUCNدساتنېدنړیوالېاتحادې

 دچاپېریالساتنېميلاداره
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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

 . یکپالنعلمييشطرفوړاندېتګڅودژونددتنوعسرتاتیج
 دچاپېریالساتنېميلاداره

دایکوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپه الف. 15
 . موخهدمايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیم

دایکوسیستمونواودژونددبنسټیزتنوعڅخهدګټې 1. الف. 15
 . لګښتونودمرستوونډهاخیستنېپهپاردعامهپراختياييمرستوواو

 دچاپېریالساتنېميلاداره

 دټولولپارهعدالتتهدالرسيسایجاداوپهټولوسطحوکېدموثرواوحسابورکوونکونهادونوتشکیل، دبنسټیزېپراختیالپارهدسولهپالواوټولشمولهټولنوترویج،: شپاړسمهموخه

ټولواشکالودتاوتریخوايلاودهغهداړوندوپهټولوځایونوکېاوپه 16.1
 مړینودپاموړکموالی

 : پههروسلزرهکسانوکېدجنګلهکبلهدمرګژوبلېسلنه 16.1.2
 دپېژندلشوواوخښشووماینونولهکبله. 1

 دفشاريپلېټرسهیوځایدشیندلشووانفجاريموادولهکبله. 2
 تولهکبلهدجګړېدپاتېشوومهام. 3

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې
 ميلاداره

دهغېځمکېسلنهچېلهماینونواوچاودېدونکوتوکوڅخه  16.1.5
 پاکهشوېوي

لهپېښورسهدچمتوايلاومبارزې
 ميلاداره

دماشومانوپهوړاندېدهرډولتاوتریخوايللهمنځهوړللکهسؤ 16.2
 . قاچاق،استثامراوځورولاستفاده،

کلونوترمنځعمرونهولري 17-1 دهغوماشومانونسبتچېد 16.2.1
چېپهتېرهمیاشتکېلهڅارونکېفزیکيیارواينتاوتریخوايلرسهمخ

 . شويوي

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانواو
 معلولینووزارت

کېدقاچاقدقربانیانوسلزرهانسانانوپهټويل۱۰۰پههرو 16.2.2
 . شمېرپهتفکیکد

 دواړهجنسیتونه. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دعدلیېوزارت

پهميلاونړیوالهکچهدقانوندحاکمیتدسطحلوړوالیاوعدالت 16.3
 . تهدټولودالرسسۍڅخهدډاډحاصلول

فزیکي،رواينیامیاشتوکېد۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو 16.3.1
جنيستاوتریخوايلرسهمخشويوياواړوندوارګانونوتهیېمراجعهکړې

 : ويپهتفکیکد
 دواړهجنیستونه. 1

 دکورنیوچارووزارت
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 نارینه. الف
 ښځینه. ب

دټولوزندانیانولهجملېڅخهدبېبرخلیکهزندانیانونسبتپه  16.3.2
 : تفکیکد

 جنسیتونومجموعددواړو. 1
 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

عدالتتهدالرسيسپهموخهدهغوکساوشمېرچېدحقوقي 16.3.3
 . مرستوڅخهیېاستفادهکړېوي

 دعدلیېوزارت

دهغوغیرقانوين،مايلاووسلهوالوجریانونو کالپورې،2030 تر 16.4
کموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاوپهشمېرکېدپاموړ

 دټولوسازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

 دکورنیوچارووزارت دهېوادپهداخلاوبهرکېدغیرقانوينپیسوارزښت 16.4.1

دهغوکوچنیووسلونسبتچېکشفاوضبطشوېاودنړیوالو 16.4.2
 . مخېیېڅارنهشوېوينورمونواوقانونله

 دکورنیوچارووزارت


 درشوتاواداريفسادپهټولواشکالوکېدپاموړکموالیراوستل 16.5

دهغواشخاصونسبتچېلږترلږهلهیورسميکارمندرسهپه 16.5.1
اړیکهکېوياودتېرکالپهجریانکېیېیودولتيکارمندتهرشوت

 : ورڅخهرشوتغوښتلشويويپهتفکیکدورکړیويیا
 مجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه.  ب

 لویڅارنوايل


دهېواددنافذهقوانینودپېشبینۍلهمخېددولتدلوړپوړو 16.5.3
 . چارواکودپانګېدثبت،تدقیقاوارزونېسلنه

 دچارواداره

پراخهاوځواکمنهتوګهددنړیوالېحکومتولۍپهبنسټونوکېپه 16.8
 افغانستاندګډونپراخوالی

پهنړیوالوبنسټونوکېدافغانستاندرایېورکولوحقاود  16.8.1
 : غړیتوبنسبتپهتفکیکد

 نړیوالبنسټونه. 1

 دکورنیوچارووزارت


دزیږېدلودنېټېدثبتښهشمولدټولو کالپورې،2030 تر 16.9
 قانويناوحقوقيهویتتهیهکوللپارهد

 . دثبتشووزېږونونوشمېر 16.9.1
 

 دنفوسودثبتاواحوالميلاداره

اطالعاتوتهدعامووګړودالرسيسڅخهډاډحاصلول،دميل. 16.10
 . قوانینواونړیوالوتړونونورسهسمداسايسآزادیوڅخهمالتړ

لېستانو،دخربيرسنیودمیاشتوکېدژورنا۱۲پهتېرو  16.10.1
کارمندانو،دسوداګرواودبرشدحقوقوداتحادیودغړودقتل،برمتهکولو،

 . اجباريورکېدو،پهخپلرسنیولواوځورولودپېښوشمېر
 داطالعاتواوفرهنګوزارت

دهغوقوانینو،مقررواوپالیسیوشمېرچېاطالعاتوتهعمومي 16.10.2
 . الرسسیتضمینکوي،کارورڅخهاخیستلشویاوتطبیقشويدي

 داطالعاتواوفرهنګوزارت
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دنړیوالوهمکاریوپهوسیلهپهټولوسطحوکېدظرفیتونود الف. 16
لوړوايلپهشمولدميلبنسټونوځواکمنتیا،څولهتاوتریخوايلڅخه

 وړاندېمبارزهشوېويمخنیویشویوي،دترهګرۍاومنظموجرمونوپه
دپاریسدپېژندلوشووقواعدورسهسمدبرشيحقوقود 1. الف. 16

 . خپلواکوبنسټونوموجودیت
 دکورنیوچارووزارت



 دبنسټیزانکشافلپارهدتطبیقيوسایلوپياوړتیا،اودنړیوالمشارکتاحیاکول: اوولسمهموخه
راټولولوپهبرخهکېدنړیوالمالتړاوداخيلدمالیاتواوعوایدود 17.1

ظرفیتدلوړوايلڅخهپهاستفادهرسهدداخيلرسچینوپياوړتیااومنظم
 . کول

 دمالیېوزارت پرناخالصتولیدباندېدداخيلعوایدونسبت 17.1.1

 لهميلعوایدوڅخهدميلبودجېدمتویلتناسب  17.1.2
 دمالیېوزارت


 دناخالصوداخيلتولیداتوڅخهدمستقیمېبهرنۍپانګونېونډه 17.3.1 لهمختلفورسچینوڅخهدهېوادلپارهدزیاتومايلمنابعوتنظیمول 17.3

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


دساینيسعلومو،ټکنالوجۍ،نوښتونواودمتقابلوتوافقشوو 17.6
رشیکولوپهموخهدشاملجنوب،جنوبرشایطوپهاساسدمعلوماتو

همدارنګهپهموجودومیکانیزمونو. شاملددرېاړخیزههمکاریوزیاتوالی
کېدغورههمغږۍپهشمولڅوپهنړیوالهکچهدنړیوالېټکنالجۍ

 . میکانیزمونهآسانهکړي

پههروسلنفروهستوګنوکېدثابتانټرنټدګډونوالوسلنهپه 17.6.2
 : دتفکیک

سرعت.1

دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت


دټکنالوجۍاوساینسدبانکفعالکولاود  کالپورې2030 تر 17.8
هغوظرفیتونوجوړولچېلهمعلومايتاومخابرايتټکنالوجۍڅخهد

 . استفادېوړتیالوړوي
 اخيلدهغهنفوسنسبتچېلهانټرنټڅخهګټه 17.8.1



دمخابراتواومعلومايتټکنالوجۍ
 وزارت



کالپورېدنړیوالوصادراتوپهډګرکېدهېوادد2030 تر 17.11
 . صادراتودکچېلوړولاودافغانستاندصادراتودونډېدوهبرابرهکول

دنړیوالدټولوصادراتوپهمجموعهکېدافغانستاندصادراتو 17.11.1
  ونډه
 

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


وسیلهدميلاقتصادځواکمندپالیسودهمغږيکولواونظمپه 17.13
 (ملیارډامریکایيډالر)  ناخالصداخيلتولید 17.13.1 کول

 دمالیېوزارت


دسرتاتیجیکګډوندتجربواورسچینوڅخهپهاستفادېرسهد 17.17
 . عامه،عامهـخصويصاومدينمشارکتهڅولاوبهرتهکول

خصويصمشارکتتهتخصیصدهغوپيسومقدارچېعامهاو 17.17.1
 (میلیونامریکایيډالر) شوېدي

 دمالیېوزارت
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کالپورې،دظرفیتونودلوړولودمالتړدپروسېګړندي 2020 تر 17.18
کولڅوپهټولوبرخوکېلهکیفیت،ډاډاوموقعرسهسممثبتېشمېرې

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

 . ولري

دهغوشاخصونونسبتچېدجرییاتوپهتفکیکرسهپهميل 17.18.1
کچهتولیدشوي،لهمقاصدورسهرسلګوياودرسمياحصاییوداسايس

 . شويديپرنسیبونورسهسمپهاحصاییويشمېروکېشامل
 داحصايېاومعلوماتوميلاداره

دهغوهېوادونوشمېرچېدميلاحصاییېقانونیېداحصایې 17.18.2
 پهاسايساورسميپرنسیپونوکېشاملدی

 داحصايېاومعلوماتوميلاداره

دهغوموجودونوښتونوځواکمنتیاچېد کالپورې2030 تر 17.19
پراختیااندازهکړياومخپرودههېوادونوکېدناخالصبنسټیزانکشاف

 . داخيلتولیدلپارهمتمموياودظرفیتونودلوړولومالتړوکړي

دهغوټولورسچینوډالريارزښتچېمخپرودههېوادونوکېد 17.19.1
 . ظرفیتدلوړوايللپارهتخصیصورکړلشویدی

 داحصايېاومعلوماتوميلاداره

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

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

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

 دوالیت په کچه :
ریاستلګولواوبواومالداریڼیدکره •
اقتصاداوخصوصیسکتور •
 احصاییریاست •
 ریاستګاطالعاتواوفرهن •
 ریاستانرژیاوښنابری •
 دولتیپوهنتونریاست •
 خصوصیپوهنتونونوریاستونه •
 مستوفیتریاست •
 ریاستګریصنعتاوسودا •
 عدلیریاست •
 مخابراتواوتیکنالوژیریاست •
 ریاستشهیدانواومعلولینواوچاروټولنیزوکار •
 کوچیانوریاست •
 ورزشیامریت •
 ریاستچاروښځو •
 ریاستکانونواومعدن •
 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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