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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 زهیرس
نویاواقتصاديرسچزویولنټي،ګافغانستاندانساين،فرهنېچشکنشتهیڅهېکېدپه

اواریعټدهغهپربنسریبهایيشدپراختیاړوکوڅلريترایتړتهاایاوپراختېساتن
صنعت،اليس،یټرانزټ،ۍرګدسوداخهڅېلډمسئلولهنوړیداریبهې.دديړکږیهمغ
اوواکځسمبالانساينېباندۍاوپهعلمياوتخصيصشتمنداتویداخيلتولعو،یصنا

لونوینشټمحصوالتواونورواقتصاديبلالقوهپوزویدکرنېديچېنیرسچاييیشتهپرمخت
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېدود

اوېبرابريشنوپههامغهاندازهبهدودودونهښالرهښويشاوونهړپالنجوهښېخربهده،پههرهاندازهچکارهښ
.دويیږپهلوريولګاوپرمختېنیبهدهوساولنهټيشاوړپرمخوالهګتوهښپهمنظمهاوریبهایپراخت
دپالنایبرهیبرخوپهتلویالبیپهبېولنټشتون،دبرشيلیپروفاتيیوالایګېولټدمالومايتېحاالتوکېداسپه
.يیږکلګڼنړیخورامهماواېپهبرخوکېونړجويسیاوپالېونړجو
کرهاوړدشتهحاالتوپهتتونویپهموخهاودوالاکلوټدټبنسنيیتښريویپهکچهدوادیدهېچيړایاقتصادوزارتود

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

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

.يیږکېاندړاودافغانستاندخلکوخدمتتهویشوړجوۍمرستهاوهمکار
اييیقدامت،دپرمختخيیتاروايل،ګرنڅحالتپرزیولنټاوداقتصادياوېنیپرعامههوسادهیبررهډیترلیپروفاادی

تونویرسهدوالولډزیولټمترکزلرياوپهېباندلویمسااييیاونورومهموپرمختربنایز،ېدحالتپرارزونورونوټسک
داقتصادي،ېونګننېاندړپهوایاوپرمختېداقتصاديودتونه،یظرفزیولنټلکهاقتصادياودیرلیلزیولنټاقتصادياو

شتهفرصتونهمطالعهکوياوارزوي.ېوايلپهبرخهکهښاواقتصاديحالتدېنیهوسا
ېونړپالنجواييینهادونه،دپرمختجويیبودوڅ(مرستهکويترلی)پروفاهګولټاواقتصاديمالومايتيیایمختپرتيیوال
تیدوالېمايلمرستېولنټېوالړیاودنيړکمیتنظټپربنستوبونوړیاولوماوویتړازویولنټداقتصادياوتیدوالریبه
دسمونلپارهالرههوارهيش.ېنیپهکچهدعامههوساتیدوالوڅتريړيکږرسههمغتوبونوړیاولوماوویتړلها
مننهکوماودهګتوګړېانځپهخهڅوړلهغیټېدکمولوړجولیپروفاتيیدوالېستنیاخهګټپهخهڅفرصتېلهدزه

هګتهدقدرپهسرتاریاوزوڅهغهکارکوونکوهولوټنهادونودکارکوونکو،کارپوهانواوېولنټنورودولتيادارواومدين
 اوو.لیکښېکارکېپهدېچورمګ


 مستور یمصطف رټاکډ
 ریاقتصاد وز د

 



 

2 

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

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

ېزیولنټداقتصادياوېنهادونودجلبولولهالرلونکویوالواومتوهګاندپه،ګپهتوېنیرسچ
لپارهالرههواروي.ایاوپرمختېود
ېاندړوورځانینیتیښرویدمايضاوراتلونکيپههکلهتیيشدوالیکواللیپروفادغه

دشتهتیدواللیپروفاتونوی.دواليړلپارهالرههوارهکېونګاوپانېونړپالنجوېقیرسه،ددقولډزمنیاوپهاغيړک
و،ښځنهادونو،کارپوهانو،ېولنټدمدين،انوګشوراتيیاوارزونووروستهلهدولتيادارو،والنوڅیړحالتتراييیپرمخت

پهنهشتونمټیاومسلکيکيیتخنویدېچوړاعرتافوکدی.بایدیشوړجوېرسهپهمشورهکوونکوښدپوهنتونونود
کيیخنتوهیپهموخهولوړجولیپروفاتيیله،دوالامېوو.لههمدۍناشونیاوحترانګولړجولیپروفاویېدداس،ېک
مهیوواودسړیکونګډېکارکوونکوپهککيیچاروتخنتيیدوالاستیریلودیاوتوحېدطرحېشوهچهړجوهیټکم
ېالندۍترمرشاستیریلودیاوتوحېاودطرحۍدسالکارانوپههمکارې(پروژISLA)تښنووایتړاویادارودپزویی

،دجیبهسیرویمرټاکډسیلهرئیټېاوکماستیریلودیتوحاوېدطرحېچمګڼنهړیاملهاېتررسهشو.لههمد
"دننگرهاراریغالمالله"افغانیاغلښاودنیعبدالرحمنکماغيلښدانسجاملهآمرتونویداقتصاديفعالتونویوال
دلیپروفاادیدېيهرساریاوزوڅپهخپلوهېچمړمننهاوقدرداينوکهګتوګړېانځپهخهڅ،سییداقتصادرتیوال
.هړلپارهالرههوارهکولوړجو

یرسههمکارږزموېيېبرخهکېپهدېچخهڅۍهمکارۍشنیاوکارکوونکولههمنویمسئولتيیدوالول،ډهمدا
مننهکوم.،ړېک

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

مهمهشاخصونهاودافغانستانزویاوتولنی،اقتصادیوالګرنڅتیموسساتودفعالی،دنادولتتګښبودجهاولییایپرمخت
.یدیموخوپههکلهمعلوماتراتولشوییایپراختزوټیلپاردبنس

اوورهګټېپهبرخهکۍخلکودسوکالفویاوافغانستاندرشېنیيشدعامههوسایاړبهوکلیدغهپروفاېمنچلهیه
ولري.هډونزمنهیاغ
 

 ميیرح لیاسامع محمد
 نیوزارت مسلکي مع داقتصاد
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 پيغام والیت مقامد 
طرحاوسرتاتیژیکوپالنونودییوهدوامدارهپروسهګڼلکیږي،چګاقتصاديودهاوپرمخت

تطبیق،دشتهرسچینوڅخهاغیزمنهګټهاخستنهاودیوښهمدیریتپهشتونکیکوالی
پهتیرهیوهنیمهلسیزهکی،رسهلهبیشواوږدمهالهپایدارهموخیپهاسانۍترالسهکړو.

شمیرهننګونواوستونزوګرانهیوادافغانستاندپوهنی،روغتیا،زیربنا،ټولنیزخوندیتوب،
پرتهلهشکه،دښیحکومتولۍاونورومختلفوبرخوکیپهبیسارېډولپرمختګکړیدی.

پرمختګپهدغهبهیرکیدملګروملتونوادارو،غیردولتیموسساتواونورومرستندویهټولنو
دننګرهاروالیتدوايلاودهیواددیووګړيپهحیثپدغههلېځلېکړیدیاوالهمددغهمرستولړۍادامهلري.

برخهکېدنړیوالېټولنېلهسخاومتندانهمرستواوونډېڅخهمننهاوقدردانېکومچېتردېدمهیېدافغان
حکومترسهاوږهپهاوږهکارکړیدی.

بوهوااوطبعيمنظرولهاملهدهېواداونړۍننګرهاردځانګړيسرتاتیژیکموقعیتپهدرلودلو،تاریخيځانګړنو،آ
پهکچهدخلکواوپهخاصهتوګهسېالنیانوخاصهپاملرنهيېځانتهرااړولېده.ننګرهارهمدهیواددنورووالیتونوپه

رڅواوسنيیادپرمختګونهبسنهنهکوياوالهمډیرڅهبایدتررسهيشتڅیردیوشمیرسرتوبدلونونوشاهدو.اما
عرصتهپهکتنهدخپلکړیديلملتدهوساژوندانهاسانتیاوېبرابرې،اقتصاديودېاودرسانهعایددلوړونېالمل

يشاوترڅنګیېدبیکارۍ،لوږېاوبیوزلۍټغرټوليش.
معیاريلپارهدواقعیتونوپربنسټوالړ،کرهاودقیقودپایدارهاقتصاديودېاومتوازنیپراختیا پالنارقاموشتون،

یادیموخیتهدخورااړينګڼلکېږي.جنګونوڅخهراوتيلويهغوهېوادونوکېچېتازهلهځانګړيډولپهجوړونه
دچوپړتیاوواوخدماتولوولسوالیومتوازنپرمختګ،لرېپرتواوجنګځپرسیدوپهموخهمودماموریتلهپیلڅخهپه

لهکاريلومړیتوبونوټاکيلموګړېپاملرنه،پهوالړواسايسزېربناييپروژودکارونوپیلاوچټکتیادغځونېلهالریځان
وو.خوشبختانهپهلنډهمودهکېموداړوندهادارواوولسونوپهمالتړوکوالیشولدسیستمونوجوړولولهالرې،دفساد

پالیسیو،طرزالعملونواوالرښودونوتطبیقتهدځانګړیپاملرنیرسهمبارزې،ددولتاوولسترمنځواټنلرېکولو،د
ملریزکالاقتصادي۱۳۹۹اومطلوبېپایلیترالسهکړو.پهدیبرخهکیدمټچارېپهبریالیتوبرسهسمبالکړوپر

دیادوالستهراوړنویوهاودننګرهاروالیتاقتصادياوټولنیزېپراختیادغهپروفایلاواجتامعيپرمختیاييپالنجوړونه
ښهبیلګهیادوالیشو.

ترتیبالرښودیېدوالیتيپروفایلپهبرخهکینوښتڅخهچېددغهارزښتناکپدېبرخهکېداقتصادمحرتموزارت
جوړولوبهیریېپهښهددغهپروفایلکوماودوالیتياداروپهخاصهتوګهداقتصادریاستڅخهچېېکړیقدردان

داړوندهادارودمسؤولنیواوهمکارانواوهمدارنګهدایسالپروژیکاريټیمڅخهمغږۍپهبریالۍتوګهمدیریتکړاوه
مرکزياووالیتيډاډمنیمچې.داقتصادریاسترسههمکاريکړیدهمننهکومچېپدغهبهیرکېیېدزړهلهتله

 اتلونکوپراختیايئپالیسیواوپروګرامونوپهطرحکولوکیکارواخلی.اداریبهددغهسندڅخهدننګرهارلپارهپهر
 

 شاه محمود میاخیل
 د ننګرهار وايل
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 پیلیزه
افغانستاندتیروڅولسیزوجنګونواوداخلیبدبختیولهکبلهدنوروهیوادونولهسیالۍوروستهپاتیکړاوپهپایلهکی

یرسهمخکړل.اسايسزیربناوېتخریباولهمنځهوالړی،روغتیائیخدماتاوییدهیوادوګړيدبیوزلۍ،ققراولوږ
منظمښوونیزبهیرمختلشو.پانګوالاړشوڅوخپلهرسمایهلههیوادهدباندېوبايس،ميلپانګهزیامننهاودهیواد

اري،صنعتاوتجارتخالصههرڅهميلشتمنۍاوزیرمېمودګاونډیانوپهاختیارکیولویدې.همدارنګهکرنهاومالد
مولهالسهوکړلچیلهاملهییالتراوسهنوروتهاحتیاجاودډولډولبدبختیورسهالساوګریوانیو.

اماخوشبختانهدبنکنفرانسراپدیخواچیشاوخوایوهنیمهلسیزهکیږيدیونوينظامدبنسټپهایښودولوافغانستان
پهمرشۍاودنړیوالېټولنې(UNAMA)یوواربیادپرمختګپرلورمزلپیلکړ.دملګروملتونودمرستندویههیآت

نونحاکمیترسبیرهدبیارغونیاوپراختیاپهبرخهکیبیساریپانګونهپهمايلاوتخنیکيمرستیدحکومتولۍاوقا
تررسهشوهاودالړۍالهمروانهده.پهیادهمودهکیافغانستاندکرنېاومالدارۍرسبیرهدروغتیا،پوهنی،لوړوزده

رتګوکیږياوهیوادوالییدبلهرکړو،زیربناوو،صنعتاوتجارتاوداسینوروسکتورونوکیدپاموړبدلونونهترس
وختهروښانهراتلونکيتههیلهمندکړیدي.

څرګندحقیقتدیچیپرمختګونهدخنډونواوستونزورسهملهوي.نیمګړيحقوقيچارچوب،دمشخصواوواضحو
پالیسیانیاوتګالریجوړولتګالرو)سرتاتیژیو(اوپالیسیانونهشتوندپرمختګپرلورمزلیوڅهټکنیکړیوو.داچی

معموآلدکرهاودقیقوارقامولهمخیطرحکیږياماموجودهناامنۍدهیوادپهکچهدقیقوارقامواومعلوماتوترالسه
کولواودکرهاحصایويارقامونشتونلهاملهزیاترهپالیسیانیچیداټکللهمخیطرحشویویلهناکامۍرسهمخ

هکیییپهزیاتهپیامنهپانګهبیځایهپهمرصفرسیدهاومطلوبیپایلیداټکلرسهسمنهترالسهکړیچیپهپایل
کیدی.داددیالملشویچیپههیوادکیدبیوزلۍاوبیکارۍکچهورځتربلیمخپهزیاتیدوشی.

یردتررسهشووپرمختګونواوورتهننګرهارچیدهیوادپهختیځکیپروتیورسحدیوالیتدی،دنورووالیتونوپهڅ
ننګونوشاهدوو.امادارقامواوکرهاحصایینشتوندغهوالیتهمدستونزورسهالساوګریوانکړیدی.پهدیوروستیو
کیاقتصادوزارتهڅیپیلکړيڅوپهوالیتیکچهشتهارقاماومعلوماتراجمعاودپروفایللهمخیییپهیوسند

رځایکړي.دغهسندهمدیادنوښتیوهبیلګهدهچیدننګرهاراقتصادریاستلخوادوالیتمقامترکیځایپ
مستقییرهربۍالندیدنورووالیتیاداروپهمرستهچمتوشویدی،لوستونکواوپالیسیجوړونکولپارهدیویمعلومايت

والیتپهراتلونکوپرمختايئپالنونو،اوږدمهالهسرتاتیژیوکڅوړیپهحیثترتیبشویدی.متهدهدغهسندبهدننګرهار
اواقتصاديپالیسیوپهطرحاوتدوینکیممدواقعيشاوداړتیاوړمعلوماتودیویموثقیاومعتربیمنبعپهحیث

 بهورڅخهګټهپورتهشی.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 لنډیز
ساسیلومړیتوبونوګڼلکیږی.دیویواقعیميلاجنډااقتصاديودهاودهیوادپهکچهاڼډولیزهپراختیادحکومتلها

پهتوګهحکومتهڅهکړیڅودنړیوالیټولنېپهمالیاوتخنیکیمرستهیادیموخیتهرسیدنهیقینیکړی.دتیری
یوینیمیلسیزیهڅووروستهکهڅههمپهډیریبرخودپرمختګونهترسرتګوکیږیاماالهمډیرڅهتهاړتیالیدل

کیږی.
داچیمتوازنپرمختګدواضحوتګالرواومشخصوپالیسیوشتونلپارهاړینبللکیږیاودتیروڅوکلونوتجاربو
ښودلیچیپدیبرخهکیددقیقواحصائیویارقامواوکرهمعلوماتونشتونپهملیکچهجدیستونزهوه،پهځانګړي

ارتدوظیفويمسؤولیتلهمخیتلهڅهکړیڅودمختلفومراجعوارقامډولدولسوالیواولریپرتوسیمو.اقتصادوز
جمعآوریاودپراختیايئسرتاتیژیوپهجوړولوکیورڅخهګټهپورتهکړی.بیلهشکهدقیقهاحصائيهرسبیرهنهیواځی

الملګرځیاوهمدارازداچیدرسچینودبیځایهمرصفمخنیویکویبلکهداقتصادیاوپراختیايئبرنامودموثریت
متوازنپرمختګیقینیکوي.دارقامواومعلوماتواهمیتتهپهکتنه،پدیوروستیوکیاقتصادوزارتوالیتیڅانګوته
دوالیتیپروفایلونوجوړولوالرښوونهکړیده.والیتیپروفایلونهبهدسکتورپهکچهتحلیلیارقاماومعلوماتولریڅوپر

سازیاداریدمعلوماتیبستو)ډیټابانک(پهحیثدهغیڅخهدپراختیايئپالنونواوبرناموپهجوړولومټییپالیسی
کیکارواخلی.

دننګرهاروالیتپروفایلدیویمشورتیپروسیلهالریدټولوذیدخلوخواورسهپهګډههمغږۍدسکتوریادارود
هڅهشویدهڅودمعتربودولتیاسنادواومراجعوڅخهدقیقاوکرهمعلوماتارقامواومعلوماتوپهاساسجوړشویدی.

راجمع،تحلیلاوپهپروفایلکیځایپرځایشویدی.دهرسکتورتیرحالتتهلنډهکتنهشویاوفعلیوضعیتیی
ور،عامیروغتیااوتغذی،پهډیرښهډولترشیحشویدی.کرهنهاودکلیوپراختیا،پوهنه،کلتور،رسنۍاوسپورتسکت

اقتصاداوخصويصسکتور،دبنسټونواوطبعیزیرمواوټولنیزخوندیتوبسکتورونهدعمومیجغرافیايئموقعیتاو
دیموګرافیکمعلوماتورسبیرهپهدغهسندکیپهکلیډولڅیړلشویدی.متهدهدننګرهاروالیتاړوندهاداریبهد

 څخهداقتصادیاوپراختیائیسرتاتیژیو،برنامواوپروژوجوړولوپهبرخهکیګټهواخلی.یادپروفایللهمعلوماتو
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:
دوالیتپروفایلدیوېمنظمېاوڅړنیزېطریقېپربنسټ،دوالیتدشتهحاالتوپههکلهمالوماتوراټولولوپهموخه،

ميل افغانستاند اود پروګرام ميللومړیتوبونو ميلچوکاټ، پرمختیا افغانستاندسولېاو د سرتاتیژۍ، پرمختیا
افغانستانددوامدارهپرمختیاپروګرامموخواوشاخصونوتهپهکتو،ترتیبشویدی.

والیتونوداقتصاددپروفایلجوړولولپاره،لومړیداقتصادوزارتدطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخوا،د
ریاستونوکاريټیمونوتهدپروفایلجوړولواوارقاموغوڼدولوالرښودورکړلشوترڅوټاکلوشاخصونوتهپهکتو،دوالیتونو
پهکچهټولشتهارقامراټوليشاودهغویپهرڼاکېدوالیتونوپروفایلونهجوړيش.ترهغهوروسته،دوالیتونود

ونوکاريټیمونو،پهوالیتونوکېدمېشتوسکټوريریاستونوپههمکارياړینمالوماتدوالیتپهکچهریاست اقتصاد
لهبیالبیلوباوريڅېړنیزومراجعواورسچینولکهداحصائيېریاستاونورودولتينهادونو،خصويصسکټور،داخيلاو

ريمراجعوڅخهدیوېپوښتنپاڼېلهالرېراټولکړلاودبهريننادولتيمؤسسو،مدينټولنېلهنهادونواونوروباو
والیتيپروفایلپهنامهيېیوواحدسندجوړکړ.

پردېرسبېره،دارقاموراټولولواومالوماتوترالسهکولوپهبرخهکې،لهذیدخلهاړخونواوپوهانورسهدډلهییزکاراو
اډول،ددېسندجوړولوپهکارکېدباوريميلاونړیوالورسچینواومرکولهطریقوڅخههمکارواخیستلشو.همد

مأخذونولکهدافغانستاندخلکودحالترسوې،دميللومړیتوبونوپروګراملنډیز،دوالیتونودمايلمسئلواوبودیجې
ظرفیتونو،دافغانستاندسولېپهاړهدماليېوزارتوالیتيپروفایل،پهوالیتونوکېاقتصاديطرحېاوشتهبلالقوه

اوپرمختیاميلچوکاټ،داقتصادياوټولنیزوشاخصونوټولګېاودافغانستانددوامدارهپرمختیالهموخوڅخههم
کاراخیستلشویدی.

وپهپایکېبایدووایوچېیادسند،دطرحېاوتوحیدلویریاستدتخنیکيټیملخواپهدقیقهتوګهکتلشویا
مطالعهشویاولهمخکېټاکلشویوشاخصونواومعیارونوپربنسټ،دڅپرکواومندرجوارقاموترپرتلهییزېبیاکتنې
وروستهچاپتهسپارلشویدی.دغهسنددیوريښتینيبنسټپهتوګه،دشتهحاالتوارزونهپهسمهتوګهوړاندېکوي

یادسندپانګهوالاوپرمختیايياودوالیتدپرمختیاييپالنجوړونېدبهی برابروي.همداډول، رلپارههماسانتیا
 همکارانهڅويترڅودپانګونېاودوامدارېپرمختیادسمونپهبرخهکېرغندهاواغیزمنهونډهواخيل.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 ندنهسند پیژ  دغه د
پهوالیتيکچهداقتصاديودیاوپراختیاپههکلهددقیقوارقامواومعلوماتوشتوندراتلونکوبرنامواوسرتاتیژیکو

اقتصادياوټولنیزیپراختیاوالیتيپروفیلپهدننکرهاروالیتغهسنددپالنونودطرحهکولولپارهاړینګڼلکیږی.
لومړیدهریاداریڅخهځانګړیپروپایلونهپهپایلهکیترتیبشویدی.نامهدیویمنظمیاوسیستامتیکیپروسی

راټولاوتحلیلشو،پهدویمقدمکیدهریاداریڅخهدځانګړوپوښتنلیکونولهطریقهارقاماومعلوماتراټولشو.
ایشو.راټولشويمعلوماتونه)ډیټا(دمنظمتحلیلاوڅیړنیڅخهوروستهپدغهسندکیځایپرځ

ميلچارچوبسولېاوپراختیا(اودافغانستاندSDGsختیایيموخو)سنددافغانستاندپایدارهپراپهاصلکیدغه
(ANPDFاودميللومړتوبلرونکوپروګرامونو)(NPPs) دټولوسکټورونوچی)کرهڼهپهچوکاټکيدوالیتپهکچه

رسنۍ کلتور، پوهنه، پراختیا، دکلیو ټولنیزاو طبعیزیرموسکتور، او دبنسټونو تغذي، او عامهروغتیا سپورت، او
خوندیتوب،اقتصاداوخصويصسکتور(پکیشاملدیهراړخیزمعلوماتوړاندیکوي.ترتیبشویسندمونږتهد

ننګرهاروالیتاوسنېوضعیتپههراړخیزډولراپیژين.
سندجوړښتد

:وویشلشويديدپهڅلوروعمدهبرخدغهسن
لومړی:دوالیتپیژندنه:

دوهم:دوالیتدعموميحالتتحلیل:
(ANPDF/ NPPsپروګرامونه)چوکاټ،اودميللومړیتوبلرونکوختیاملیدافغانستاندسولېاوپرادریم:

)اوهلسموخې((A-SDGs) پراختیاییموخېافغانستانپایدارهڅلورم:د
میتودراغونډولوپروفایلکېدمعلوماتوپهوالیتي

 ټولولمعلوماتوترتیبشووپوښتینلیکونومطابقدد •
 مخامخمرکولهطریقهد •
 معلوماتوراټولولمکتوباوهمدایمللهالریددسکتوریادارولخواد •
 مستندواسنادوڅخهمعلوماتاخیستلمرکزیاحصاییاداریدد •
ترالسهشويمعلوماتمستندوپایلوڅخهرسویګانودرسویشوونړیوالوادارولخوادوالیتپهسطحهدد •

دموادوتحلیل
پهاوواستولشوپوښنتلیکونهټولوسکتورياوفرعیادارواوریاستونوتهپهمکتويباودایمللهالری:لومړيمرحله
 السهشولتراړوندهاداروڅخهغوښتلشويمعلوماتدییځوابکی

وجعامراړوندهشتونپهصورتکید،کتنیاوتوحیدولوپهلړکيدنیمګړتیاودتحلیل:دمعلوماتوددوهمهمرحله
 .مرکيتررسهشويونیولشویاووررسهرسهاړیکی
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

ټاکلشویفارمټکیتوحیداوځایټولراټولشویمعلوماتپهیوځانکړیکرهکتنیڅخهوروسته:ددریمهمرحله
.پرځایشول

رهربياوتخنیکيهمکاري
.دیادولوکیدلهمدیریتاوهمغږیاقتصادریاستلخوادننګرهاروالیتمقامتررهربۍالندیدپروسیټولبهیرددغه

رسهداړتیاپهصورتکیدمریتکارمندانوتظیمآدفیچارودانکشااقتصادریاستوړدهچیپهدغهپروسهکید
.تخنیکیهمکاریتررسهکیدهدکارمندانولخوادفرتيوالیتبرناميایسال

دموادوراټولولوټیم
.کارکوونکیيوالیتبرنامی ایسالداوتنظیمآمریتکارمندانودانکشافیچاراقتصادریاستدننګرهاروالیتد
 تیپروفایلاهمیتوالید

اودميللومړیتوبلرونکوبرنامووالیتاوسنيوضعیتدافغانستاندسولېاوپرمختیاملیچوکاټ،ننګرهاردغهسندد
پایدارهودافغانستانا ترتیبشویدیپهاساسموخوپراختیا اړخیزهرننګرهاروالیتدغهسنددپهکيلډول.

والیتیسکتورونواوریاستونواوسنیوضیعتروښانهد،والیتیپروفایلاساسیموخه،داقتصادیاواجتامعیانځور
.دیادومعلوماتوپهوړاندیکولورسهددغهوالیتدپرمختګلپارهدمرکزیحکومتتوجوراجلبويکویاو
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 یڅپرک لومړی
 پیژندنهد والیت 

 هنداره کې په تاریخ دننګرهار 
بوديزمدينپهدېسيمهکېډېرهپرمختيادننګرهارواليتتاريخيسابقهدپخوانيوآريايانولهمدنيترسهاړيکهلري.د

دکلمېيادونهداوستاپهکتابکېشوېدهNangarharکړېده.دچيناييگرځندهیوانتسنگلهقوله،نگارهارا
دلرغونپیژندونکولهکيدنوڅرگندېږيچېلهپينځلسزروڅخهزياتې.سيمهدهچېمطلبيېهمدغهدننگرهار

وړېاومنځنيکچمجسمېپهمختلفوحاالتوکېلهننگرهار،پهځانگړيتوگهلههډېڅخهپهالسراغيلديچې
يسموزيمتهوړلشويدي.دامجسمېدمميالديدوېمېاوشپږمېپیړۍپورېاړهلري.يوبلډېرهبرخهيېدپار

پهتاريخيلحاظدغهواليتپهبیالبیلونومونو)نگار،نگارا،گرځندفاهبنيداآثارددوهمېميالديپېړۍدمخهبويل.
ترېکونړبیلاوځانگړي1348لغامناوبياپرکيلومړی1345نگاراهار،نگر....(يادشوی.لهدغهواليتڅخهپر

 واليتونهوگڼلشول
 اړهمالومات(پهپولوداونومونهولسوالیوموسم)داوجغرافیایيموقعیت

۵۶درجواو۳۳دقيقواودشاميلعرضالبلدد۲۸درجواو۷۰ننګرهاردافغانستانختيځکېدختيځطولالبلدد
كيلومرتهمربع۷۹۱۶مرتهاوپراخواىليې۵۹۹چېدسمندرلهسطحېڅخهيېلوړواىلدقيقوترمنځپروتدى،

 دىاومرکزيېجاللابادښاردی.
ننګرهارواليت،چېدتاريخيځانګړنو،اوبواوهوا)اقليم(،مېوو،حاصالتواوطبيعيمناظرولهاملهيېدهېوادوالو

شامللهخواڅخهيېيوڅهبرخهدکونړونواويوڅهيېپهلغامنواليتپورېنښتېده،پاملرنهځانتهرااړولېده،د
دلوېديځلهخواپهکابلاولوګرواليتونوپورېتړلېاودسوېل)جنوب(خواتهيېسپنيغرلهپکتيااوکوزېپښتونخوا
بېلوي. څخه

رسهګډهپولهلري.دننګرهاردتودوخېمنځنۍكچهپهدننګرهارواليتختيځهاوسوېلختيځهخوالهډېورنډکرښې
سانتيګرېډدرجوپورېرسېږي،مديرتانهيياقليملري،۲سانتيګرېډدرجواوپهژميكېترمثبت۴۵اوړيکېتر

 ميلمرتوپورېرسېږي.۳۹۰-۲۴۲پهژميكېيېداورښتكچهتر
داريواحدونه(لري،اومرکزيېبيادپنځوښاريناحيودرلودونکىولسوالۍ)ا22دننګرهارواليتدمرکزترڅنګ

 دى.

 جالل اباد:
قکالکېدشاميل990دننګرهارواليتمركزجاللاباد،چېدتاريخيقولونولهمخېيېنومپخواجاللکوټو،په

زېږديزکالکېدسېالبونوله1880هندوستانلوىپاچاجاللالديناکربمغليېدجوړېدوامروکړ.دغهښارپه
املهورانشواووروستهلههغهپهنويښاريپالنکېبياورغولشو.جاللابادپنځهناحيېلري.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 کوز کونړ:

دکوزکونړولسوالۍدننګرهاريوهلههغوسيموده،چېکرنيزېاوحاصلخېزېځمکېاوډېرېاوبهلري.دغهولسوالۍ
کيلومرتۍکېپرتهده،چېپهاوږدوکېيېدکونړسيندبهيږي.يادهولسوايلد25رشامللورتهپهدجاللابادښا

 ننګرهارلهامنوولسواليوشمېرلکېږي.

 مومندره: 

کيلومرتۍکېپرتههغهولسوايلده،چېدکونړسينديېپهمنځکېبهيږي،40مومندرهدجاللابادښارختيځتهپه
 لۍډېرىاوسېدونکيپهکرنهبوختدي.دمومندرېپهحدودوکېدګرديغوثزيارتهمموجوددى.ددېولسوا

 کامه: 

کامهولسوالۍدننګرهارنسبتنوروولسواليوتهډېرېشنېاوحاصلخېزېځمکېاولهګوشتېاوښېوېولسواليو
زيجاتدي.دوختسرتليکواالناومفکرينرسهګډهپولهلري.ددېولسوالۍتوليداتګوړه،وريجېاونورهسب

 خادماوموىسشفيقهمددېولسوالۍاوسېدونکيوو.

 بهسود: 

بهسوددننګرهارمرکزجاللابادښارتهنږدېيوهګڼنفوسهولسوالۍده،چېپهکېدهډېاخوندزادهمشهورجومات
 ېو.همشتهاودهېوادنامتوميلشاعرملنګجانهمدهمدېسيم

 رودات: 

کيلومرتۍکېپرتهولسوالۍده.چېپهکېدغازياماناللهخاندښارګوټي18روداتدجاللابادښارختيځتهپه
سرتهپروژه،صنعتيپارک،دنويګمرکاورېلګاډيسټېشنځايونهجوړيږي،چېلهښارګوټيپرتهدنوروپروژوچارې

 النهديپيلشوې.
 کوټ: 

کيلومرتۍکېپرتهده،دکرنېلپارهکايفاوبهنهلرياونفوس25لۍدجاللابادښارسوېلختيځتهپهکوټولسوا
 يېدنوروولسواليوپهپرتلهکمدى.

 بټي کوټ: 

کيلومرتۍکېپرتهده،شنهاورسسبزهسيمهدهاودننګرهارد30دبټيکوټولسوالۍدجاللابادښارختيځتهپه
ژههمپههمدېولسوالۍکېده.يادهولسوالۍزرګونههېکټارهدزيتون،سرتوساويوشمېرنورزينتيونوناوېپرو

 باغونهلري.پهکرنهکېيېدننګرهاردکاناللهاوبواستفادهکېږي.
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

 غني خیل: 

لويېولسوالۍپهنومياديده.کيلومرتۍکېپرتهده.پخوادشينوارود40دغنيخېلوولسوالۍدجاللابادختيځتهپه
دغهولسوالۍدنوروولسواليوپهپرتلهډېرنفوسلرياواوسېدونکييېډېرىپهازادکاروباربوختدي.دګوالييپه

 نومسيمه،چېوزيرمحمدګلخانپهکېزېږېدىلدى،دهمدېولسوالۍاړوندده.

 نازيان:
کيلومرتۍکېپرتهده،چېډېرىاوسېدونکييېپهمالدارۍ50تيځتهپهنازيانوولسوالۍدجاللابادښارسوېلخ

 بوختدي.يادهولسوالئترهوارېغرنۍسيمېزياتېلرياوډېرىاوسېدونکييېلهغرونودلرګيوراوړلوکاروبارکوي.

 اچني:
وېلختيځتهموقعيتلري.دغهاچنيهمدننګرهاريوهلههغولروپرتوولسواليوڅخهده،چېدجاللابادښارس

 ولسوايلدننګرهارلهامنوسيموکېشمیرلکیږياواوسیدونکييېپهکرنهاومالدارۍبوختدي.

 سپني غر: 
سپنيغرهمدجاللابادښارسوېلختيځتهپرتهولسوايلده،چېالهمپهدولتکېرسمينهدهاولهنازيانو

 دېولسوالۍاکرثهاوسیدونکيکارګراوبزګردي.ولسوالۍرسهګډهپولهلري.د

 دور بابا: 
دوربابادننګرهاريوهلههغورسحديولسواليوده،چېډېرهبرخهيېغرونهاوغونډۍدي.دغهولسوايلدجاللاباد

زيارتهمپههمدېکيلومرتۍکېپرتهده.کرنيزهځمکهيېکمهده.ددوربابامشهور100ښارسوېلختيځتهپه
 ولسوالۍکېدى.

 دره نور: 
کيلومرتۍکېپرتهغرنۍولسوايلده،ددېولسوالۍاوسېدونکيپشهياندي،چېپه47درهنوردجاللابادښارپه

مالدارۍاوکرنهبوختدي.دمالدارۍمهمتوليديېپنريدى،ددېسيمېښهپنريهغهوي،چېپنځهکلناوخوسا
وي .شوى

 لعل پوره:

کيلومرتۍکېپرته50لعلپورهدننګرهاريولههغورسحديلويوولسواليوڅخهده،چېدجاللابادښارختيځتهپه
ده.ددېولسوالۍلهالرېدکونړاوکابلدواړهسيندونهتېريږي.ديادېولسوالۍاکرثهاوسېدونکيپهکرنه،مالدارۍ

 دهپولهلرياوپهخواکېيېدګوشتېولسوالۍهمده.اوسوداګرۍبوختدي.لهپاکستانرسهاوږ
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

 وزارتاقتصاد

ګوشته:

کيلومرتۍ40ګوشتههمدننګرهارلهرسحديولسواليوڅخهده،چېدجاللابادښارپهشاملختيځهڅنډهکېپه
لسوالۍډېرېکېپرتهده.دغهولسوايللهکامېرسهپهخواکېدهاولهپاکستانرسههماوږدهپولهلري.ديادېو

 ځمکېغرونونيولېاواوسېدونکييېاکرثهپهازادکاروباربوختدي.
 رسه رود: 

درسهرودولسوالۍ،چېدجاللابادښارلوېديځخواتهپهلسکيلومرتۍکېپرتهده،اوسېدونکييېترډېرهپهدري
زهځمکهاونورېوړېکارخانېهملري.دشاهژبهغږيږي.يادهولسوالۍلهجاللابادښاررسهګډهپولهلري،کرني

 فيضاللهاغالرغوىنمزاراودبودايانودوختلرغونېهستوپېاوسمڅېپههمدېولسوالۍکېموجودېدي.

 چپرهار:
چپرهاردجاللابادښارسوېلتهپرتهولسوالۍده،چېلهبهسودواومرکزجاللابادرسهګډهپولهلري.يادهولسوايل

 کيلومرتۍکېپرتهاوګڼنفوسهولسوالۍده.15دجاللابادښارپه

 خوګياڼي: 
کيلومرتۍکېپرتهده.د20دخوګياڼوولسوالۍ،چېمرکزيېدکږېبازاردى،دجاللابادښارسوېللوېديځتهپه
سپنيغررسههمپولهلرياويادېولسوالۍځينېسيمېداوبولهکمښترسهمخدي،يادهولسوالۍيوېخواتهله

 هوايېدننګرهاردنوروسيموپهپرتلهسړهدهاوخلکيېترډېرهپهکرنهاوازادکاروباربوختدي.

 هسکه مېنه: 
دهسکېمېنېولسوالۍدجاللابادښارسوېلتهپرتهده،غرونهاوغونډۍپهکېډېردياولهپاکستانرسهلنډه

 ېغاړېتهيېدکوټولسوالۍپرتهده.ددېولسوالۍپهلوړوغرونوکېجلغوزيډېرپېداکېږي.پولههملرياوبل

 پچرياګام: 
کيلومرتۍکېپرتهولسوالۍده،چېلهچپرهاررسه35پچرياګامدننګرهاردمرکزجاللابادښارپهسوېيلڅنډهپه
 اوخلکيېاکرثهپهکرنهبوختدي.نږدېپولهلري.دغهولسوايلډېرېحاصلخېزهځمکېلري

 شیرزاد: 
دشېرزادوولسوالۍدجاللابادښارلوېديځتهموقعيتلري.ډېرېکرنيزېځمکېلرياوداوسېدونکواقتصاديېښه

 کيلومرتهلرېپرتهده.60دى.دغهولسوايللهحصارکاوخوګياڼورسهګډېپولېلرياولهمرکزهنږدې
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 حصارک:
يادېولسوالۍډېرىاوسېدونکيپهکيلومرتۍکېلرېپرتهولسوالۍده،لهګاونډيواليتخوسترسهرشيکهپولهلري.د120حصارکدجاللابادښارسوېللوېديځتهپه

 مالدارۍاوازادتجارتبوختدي.ددېولسوالۍلهالرېکابلتهدلتهبندسړکغځیدىلدى.

 کال ۱۳۹۷د ننګرهار والیت د میشتو وګړو اټکل د اداري واحد، ښاري، کلیوالې او جنس په توپیر 

شامره
 

اداری واحد نوم
 

ت
نسب

 
س

جن
 کلیوالی  ری ښا ټول ښاری او کلیوالی  

دواړه 
 جنسونه

 ښځینه  نارینه 
دواړه 

 جنسونه
 ښځینه  نارینه 

دواړه 
 جنسونه

 ښځینه  نارینه 

15739738069887669852449721243921205801329001682596646405 150,2مجموع/ټول۰

دوالیتمرکز1
)جاللاباد(

103,2239968121857118111239968121857118111___

1198716113758734___104,21198716113758734بهسود2

1270616574461317___107,21270616474461317رسخرود3

635933249931094___104,5635933249931094چپرهار4

810714171239359___106,0810714171239359کامه5

580143000828006___107,1580142000828006کوزکنړ6

728903760435286___106,6728903760435286رودات7

106,413776771018667495004253524691327636848364280خوګیاڼی8
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798324084238990___104,7798324084238990بټیکوټ9

425192191420605___106,4425192191420605دهباال10

448742316021714___106,7448742316021714پچیراګام11

425192179020729___105425192179020729درهنور12

549162789227024___ 103549162789227024کوټ13

287601469314067___ 104287601469314067ګوشته14

1057405404051700___ 1051057405404051700اچین15

632213237430847___ 105632213237430847شینواری16

473542440622948___ 106473542440622948مهمنددره17

215701108210488___ 106215701108210488لعلپور18

699153573634179___ 105699153573634179شیرزاد19

1549680947402___ 1091549680947402نازیان20

324781668515793___ 106324781668515793حصارک21

245441270111843___ 107245441270111843دربابا22
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 (زیات عمر لرونکيکاله  ۶۵ تر/ ۶۵-۱۵/  ۱۴-۰)عمر د ډلو پر بنسټ
پهالندنیجدولکیدننګرهاروالیتنفوسدعمرپردننګرهاروالیتداحصاییدعمومیریاستدمعلوماتوپراساس

اساسټاکلشویدی.



 تاریخي ځایونه او آثار
دننګرهارپهرسهرودولسوالۍکېدبودايانولرغونېمعبدونه،هستوپې،دبهرابادسمڅې،چهارباغصفا،دبابرتخت،

معبدونه،ددرونټېمعبدونهاوداسېنورېموجودراهکالن،شاهفيضاللهاغامزار،نجمالديناخوندزاده،دغوچکو
دي.

دجاللابادقرص،دشاممحمودبڼ،دذخیرهبڼ،دغالمحبدرخانبڼ،دکوکبقرص،درساجاملارتبڼاوقرص،دامیر
شهیدبڼاوجومات،دجاللابادشاهیقرص،لرغونههده،دامیرخیلوستوپه،ډولکیبابازیارت،میاعلیصاحب،دشرت

دهتپه،مویمبارک،سلطانپورحسینیسفال،دمنلهبڼ،دحاصبولیزیارت،دمیارسخانبابازیارت،دابدالباباه
زیارت،دافضلغازیزیارت،دستولهبابازیارت،اخندمیازیارت،یاسینغوندی،ددکیملسیدپشوریکهنهمسجد

سېنورومزارونههمموجوددي.اخوندموىسبټيکوټى،ميارشف،ګردىغوث،پاچاخاناودا

 ده  3.2د نفوس د ودي کچه 

اناثذکورهردوجنسګروپسنین

14-0742757374856367349

64-15790236416320374948

65409801581124687

 د نفوس سلنه د عمر د ډلو پر بنسټ
دنفوسکچهعمردډلوپربنسټګڼه
۱۰-۱۴ 742,757 
۲ ۱۵-۶۵ 790,236 

۳ 
زیاتعمرکالو۶۵تر

40,980 لرونکیوګړی
1,573,973 جملهنفوس

مر د ننګرهار والیت د نفوس سلنه د ع
د ډلو پر بنسټ 0-14

15-65

کالو څخه 65
زیات وګړی
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پهننګرهارکېيوموزيمموجوددى،چېدهډېموزيمپهنومياديږي،دغهموزيمدننګرهارداطالعاتاوکولتورد
رياستپهچوکاټکېدى.دغهموزيمډېرلرغونتوبلري،چېدکورنيوجګړوپهترڅکېڅوځلهورانشوىاوبيالږ

لږجوړشوىدى.
هبڼچیپهمملهباغهممشهوردیپهافغانستانکیدمغلودواکمنییوباغدیویلکیزیچیدغهباغدشاهمنل

جهانلخوادخپلیلورپهنامهجوړشویدییادباغدننګرهاروالیتدخوګیانیوپهوالسوالیکیموقعیتلری،درساج
ري،دحرضتانوجوماتچیدرسهرودوالسوالیکیموقعیتالعامرتبڼچېدجاللابادښارپهزړهکېموقیعتل

لری.

 وګړي عمومي نفوس/
دنورووالیتونوپهپرتلهترانزیټيوالیتدهدښهاومناسباقلمپهدرلودلورسهدژوندتیرولواوکارکولوننګرهاروالیت د

ګننفوسهوالیتډهشوینودنورووالیتورسهپهدلبارهدګاونډیوالیتونوڅخهخلکیادوالیتدتاریخپهاوږدوکیراک
  ریاست  عمومی احصایی د والیت دننګرهار حسابیږی څخه د اساسپه پر معلوماتو جمله۱۳۹۶د کی کال

2.9/3تناسبدشمیرپراساسهمدرانګهدننګرهاروالیتدنارینوواوښځینوونفوسنفوساټکلشوی، 1,573,973
کالدنفوسودوديکچه۱۳۹۶.دننګرهاروالیتداحصاییدریاستدرسویپهاساسپهکالتناسبییټاکلشوی

ټاکلشوی،کهڅههمننګرهاریوګڼنفوسهوالیتشمیرلکیږیخوپهننګرهارکیدژونددوضیعتدرسوی3.2%
تنهدکارکولوتوانلری۷۷۶۵۸۱یچیټولپهاساسچیدننګرهارداحصاییریاستلخواتررسهشویپهډاګهکو

تنه۵۱۱۵۴تنهښځينهتشکیلوی،درسویدراپورپهاساس۳۷۹۴۱۱تنهنارینهاو۳۹۷۱۷۰چیددیلهجملیڅخه
تنهښځینهتشکیلوی.۱۳۶۷۸تنهنارینهاو۳۸۴۹۲بیکارهدیچی

ښودلشوی208000ژوندکویچینفوسییکورنی۵۲۰۰۰همدارنګهدننګرهاروالیتپهمربوطاتوکیدکوچیانو
یادکوچیاندموسمپهګرمیدورسهسړوسیموتهخپلیکورنیپهموقتډولانتقالوی،دیادونیوړدهچیپښتانهقومونه

Series1, پهکرهڼه
%45, 44, بوختخلک

Series1, پهصنعت
%16, 15, بوختخلک

Series1, پهخدماتیاو
,  نوردندوبوختخلک

38 ,39%

دسکتور پربنسټ دوګړو بوختیا

پهکرهڼهبوختخلک
پهصنعتبوختخلک
پهخدماتیاونوردندوبوختخلک



 

 وزارتاقتصاد 17

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار

خلکدننګرهار1,334,005پهلویهپیامنهپهولسوالیواودولسوالیوپهکلیواوبانډوکیاوسیږیچیپهننګرهارکی
خلکاوسیږی. 2,39,968 هاړوندهکلیوکیژوندکوی،همدارنګهدننګرهاروالیتپهمرکزجاللابادکیپ

 وګړوپرسکټورد تناسبدبنسټد  بوختیا ( خدکرنه، عامه،سوداګرياوسکټورخصويصتولید،متونه،صنعت،

ننګرهاروالیتچیکرهنیزوالیتدیدکرهڼیزوځکمودخړوبونیلپارهپریامنهاوبهلریاکرثیتوګړی.(دولت/اداره
ییپهکرهڼهبوختدیچیلهدیوالیتڅخهنورووالیتونوتهسبزیجاتاومیوجاتپههرموسمکیلیږدولکیږی

په٪۱۸وکړیپهکرهڼه٪۴۴استدرسویپهاساسدننګرهاروالیتداحصاییریدیادوالیتدوګړودبوختیاووپهاړه
 .وکړیپهخدماتیاونوردندوبوختدی٪۳۸صنعتاوباقی
 کاريځواکلیکلوستی

وګړینفوس٪۴۱کالکیتررسهشویښییچی۱۳۹۵پهننګرهارکیدژوندوضعیتدرسویپهاساسچیپه 
لوستیښځينه۲۲،۲٪لوستینارینهاو۵۸،۸دلوستولهجملیڅخه٪نقوسیینالوستیدیچی۵۹لوستیاو

 ښځینهښودلشوی.٪۷۷،۵٪نارینهاو۴۱،۲ښودلشویهمدرانګهپهنالوستوکی

 د لیک لوست کاري ځواک جدول

-2007-2008 2011  (Indicators)شاخص
2012 

2013-2014 2016-2017

 51.2 50.7 43.5 33.8 کلونوپوری(۲۴-۱۵دځوانانودسوادکچه)٪()

 33.5 31.7 27.6 24.1 کلونوپوریدسوادکچه)٪(۱۵تر
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 څپرکی مدوی
 اقتصادي او ټولنیزې پراختیا ته یوه کتنه

 د کرنې سکټور
سکټوردهموسکتوروڅخهشمیرکیږیدکرهنېاوکلیوايلپرمختیادکرهڼیاواوبولګولوسکتوردهیوادپهکچهلهم

یومهمسکټورپهحیثدکرنېدصنعتونولپارهدخاموموادوڅخهدګټېاخیستنېاوچمتوکولوپهښهوايلکېمهماو
بنسټیزنقشلوبوياوپهدېسکټورکېدحکومتسرتاتیژیکهدفدادیچېاوسنۍدودیزکرنیزسیسټم،پهتجارتی

دکرهڼیاواوبولګولو  لپارهدخصوصیسکټورپانګېجذبکړي.کرنهباندېبدلکړي.ځکهچېداکاربهدمعيشت
دکوپراتيفيغورځنگساملانکشافاودزراعتيتوليداتودکچېریاستدکرهڼیپهبرخهکیالندیاهدافلری.

ودسازماندلوړواىل،دننگرهارپهټولوولسواليواوکليوکېدقانوناودکوپراتيفونودپرنسپمطابقدکوپراتيفون
ايجاداوتاسيسلهالرې؛دننګرهاردوالیتپهسطحهدحیوانیمحصوالتودکچیلوړولاودمالدارانوداقتصادتقویه
کول؛دبزګرانودژوندښهوالیدمحصوالتودلوړوالیپواسطهچهپهمنظماومناسبډولامراض،افاتاودچاپیریال

دکچیلوړولداصالحشویتخمونو،دنویاومناسبتکنالوژیاواصالحشویدککړتیامخنیویوشی.دحاصالتو
کرنیزعملیاتودمعرفیپواسطه،دحاصالتودکچیلوړولداصالحشویتخنیکیوسایلاوماشینآالتودمعرفی

 پواسطه
زراعتياوصنعتیموقعیتيئننګرهاروالیتتلدتاریخپهاوږدوکيخپللوړنومساتيلاومهماقتصادي،سوقالجیيشاو

لهالسهنديورکړي.
ننګرهارکهتیروختکيدوریښمودکاروانونوالرهوهاوسهمدهیوادمهمهلویهالرهلهديوالیتڅخهتیریږیچيدټول

هیواددسوداګرۍنیممالونهورڅخهصادراوواردیږي
همدارنګهدننګرهارکرنیزوځمکوڅخهخصوصآدژمۍلخوادډیروسیمولپارهسابهاونورکرنیزمحصوالتعرضهکیږيیادغه

رازدټولهیوادلپارهدزیتونوکنرسوا،اچارغوړیلههمدیوالیتڅخهتامینیږی
ننګرهاروالیتدافغانستاندنویملکيویشاواداريجوړښتلهمخيلومړيدرجهوالیتديچيدجاللابادښاريئ

هکتارهزراعتيځمکيلرونکي۷۶۱۶۰۰کوچنيکيللريچيد۱۶۱لويکيلاو۹۹۲ولسوالۍ۲۲ادریمرکزدیچي
(۳۹۴۸۰۰هکتارهمصنوعيځنګلونه)(۲۴۴۱،۱۰هکتارهطبعيځنګلونه،)۱۳۴۸۶۰والیتديچيلهديجميل

هکتارهڅړځایونهاوپراخهدښتیلري
خوشبختانهمناسبههوااوداوبوکافیمنابعولرونکیوالیتدیچیدعرصیزراعتپهراوستلورسهکولیشووچیمجموعی

یاودانیچیعوائیدڅوبرابرهپورتهالړشیپدیلحاظدماسرتپالنپهنظرکینیولورسهدننګرهارپهوالیتکیښیغل
دغذائیمصونیتمهمهبرخهتشکیلویاودهریکورنیاساسیاحتیاجاتتضمینویچیدانکشافپهصورتکیدهری
کورنیاووطنوالولپارهبهرتینعوائیددغذاییمحصوالتودپیرودلولپارهحسابیږیهمدارنګهدباغونورغونهاوانکشافپه

کولیشووچ جاتودتولیداتورسه دښهصورتکیدمیوه خاطر یکافیغوائیدترالسهکړوچیدماسرتپالندتحققپه
کیفیتلرونکوونوباغونواحداثاوانکشافورکړو
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پههمدیترتیبدننګرهاروالیتزیاتیسیمیدمالداریلپارهمناسبیدیچیدانکشافپهصورتکیچیداهم
سایلواودپراسسکولودامکاناتوپهصورتکیدماسرتپالنمهمهبرنامهدهچیدرضوریامکاناتوپهلرولورسهدعرصیو

کړو کم واردات رشداودبهرڅخه محصوالتوته شووچی یکتیوالرهارپهګدننیچلونهګنځکولی یرسحد۱۱په
دوکمربندپهیدیوکیولسول پراته دمخنوارغونهیبیشکل اودقطع کی،انکشاف صورت منبعنهیدبهرتیدعوایپه

یږیکدلیولګهسرتپګټیمیمستقریاوغمیاونورمستق
یکولږاوصافوپهلرلورسهموننیدانکشافبهرتیدزراعتاومالدارتیرهاروالګشوچيخشبختانهدننیلیوولډخلصپه

چیانکشافتیرهاروالګشوودنن کییلیتفصیپالن هرحصه کقیدتطبیشوبیجالجالترتیپه صورت یپه
.یکاردیيئرضورقیمنابعدهاوتطبدومهمهیدعوائ
ېاوپرهغهمهمومالوماتوبانديیږکېاندړمالوماتوډلنهړپهاوګانڅزویولنټداقتصادياوتیدوالېبرخهکې)پهد
شويدي.(حیترشېبرخهکېپهالندېچيیږکدیتأک

 دننګرهاروالیت دولسوالیولنډمعلوماتی جدول

کتنه دکورنیوتعداد
دمرکزڅخه
فاصله

(KM)

عمومی
(مربعKMمساحت)

دکرنی
ساحه
)هکتار(

دقریوتعداد دولسوالینوم ګڼه

  ۱ بهسود ۵۲ ۱۷۱۷۲ ۲۲۰ ۲ ۳۲۱۳

۲ کوزکنړ ۱۸ ۴۷۳۰ ۳۲۷ ۲۴ ۹۷۴۶  

۳ کامه ۴۵ ۶۶۳۹ ۱۷۴ ۲۵ ۱۵۰۵۷  

۴ بتیکوت ۲۰ ۳۸۶۰ ۱۴۷ ۲۰ ۱۱۰۲۴  

۵ مهمندره ۱۵ ۲۷۱۵ ۲۸۱ ۳۰ ۱۰۹۴۵  

۶ رسخرود ۴۹ ۹۶۰۰ ۳۸۳ ۱۵ ۲۱۷۴۱  

۷ پچیراګام ۱۳ ۴۵۵ ۳۸۵ ۳۵ ۶۱۷۶  

۸ رودات ۱۵ ۲۴۳۱۳ ۶۶۱ ۲۰ ۱۷۲۲۸  

۹ چپرهار ۲۶ ۳۰۵۰ ۱۸۵ ۲۶ ۸۶۰۴  

۱۰ غنیخیل ۱۶ ۴۴۰۰ ۱۷۹ ۵۰ ۶۹۱۹  

۱۱ اچین ۹ ۱۵۷۰ ۴۶۳ ۵۵ ۱۴۲۷۶  

۱۲ نازیان ۱۰ ۳۰۱۶ ۹۰ ۶۰ ۱۵۷۲  

۱۳ لعلپوره ۱۰ ۵۵۳۲ ۵۳۰ ۷۰ ۲۹۵۷  



 

 وزارتاقتصاد 20

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار


 اوبهلګونهځمکهاو

ننګرهارپهمربوطاتوکیاوبودذخیرهکولولپارهچیهمورڅخهدبریښناپهتولیدکیکاراخیستلکیږیرصفد د
درونڼییوبندشتونلریدیادونیوړدهیادبنددمیلونونومرتمکعباوبودذخیرکولوظرفیتلری

دیپهننګرهارکیداوبولګولولپارهالندیکانالونهموجود

 دننګرهار د خړوبونی رسبندونه
بندونه ګڼه
 دکامیولسوالیرسبند۱
 دکوزکرندمرواریدکانالاورسبند۲
 دبهسودودبحرابادرسبند۳
 دبهسودودمیرانودکلیرسبند۴
 دبهسودودبحراباددکلیرسبند۵
 دهیبتخیلورسبند۶
 رسبنددغنیخیلودداګی۷
 درسخرودولسوالیددشتکفتحابادرسبند۸
 درسخرودولسوالیچارباغصفارسبند۹
 دخوګیانیدوزیرورسبند۱۰
 دخوګیانیدقیلغورسبند۱۱
 دخوګیانیدمنلیباغرسبند۱۲
 دشیرزادولسوالیدماماخیلودباغرسبند۱۳
 دشیرزادولسوالیدکوتخیلورسبند۱۴
 دګوشتیولسوالیدبایوزورسبند۱۵
 ددرونتیکانالاورسبند۱۶

۱۴ ګوشته ۱۱ ۲۸۶۳ ۵۴۵ ۴۰ ۲۸۳۰  

۱۵ درهنور ۹ ۲۰۰۰ ۳۳۱ ۳۹ ۷۸۲۰  

۱۶ کوت ۲۳ ۲۴۰۰  ۴۴ ۹۴۱۵  

۱۷ دوربابا ۸ ۵۲۳۷ ۴۲۷ ۸۲ ۵۰۳۲  

۱۸ دهباال ۲۹ ۲۰۰۰ ۴۷۲ ۵۵ ۶۶۹۹  

۱۹ شیرزاد ۱۹ ۱۰۰۰ ۵۸۳ ۵۵ ۹۴۱۵  

۲۰ حصارک ۱۷ ۴۵۱۷ ۶۲۴ ۷۵ ۵۵۵۶  

۲۱ خوگياڼي  ۶۷۷۸ ۵۷۸ ۳۸   
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 دتنګیتوغچیکانالاورسبند۱۷
 سپینغرهرودونهاوسیالبونه۱۸
 محيلکاریزونهاوچینی۱۹
 ټیولونه۲۰


راوظرفیتیزواوبودرسچینوشمیدکرن

دننګرهاروالیتپهاړوندهسیمهکیدکابلاوکونړسیدونودپیلڅخهترپاینکتیپوريپهمختلفومربوطاتوکیدځمکو
دخړوبونیلپارهکانالونههمجوړشویوچیرسچینیییدخړوبونولپارهډیریرسبندونهجوړشوی،همدرانګهدځمکو

نګرهاروالیتپهمربوطاتوکیدسپینغرڅخهرراوانرودونواوپههمدادکابلاوکونړسیندونهدی،دیدتهورتهدن
مختلفوسمیوکیدسیالبونوداوبوڅخهاوهمدتاریخیکاریزونوڅخهدځمکیپهخړوبونهکیکاراخلی،پهبعضی

 ی.ځایونوکیچیروانیاوبهنهویهلتهدژوریاعمیقټیولونهڅخهدځمکیپهخړوبونهکیکاراخل

  رسچینیيند خړوبو  ګنه
 دکنړسیند   ۱
 دکابلسیند۲
 دکانالدنهرپروژه۳
 دسپینغرهرودونهاوسیالبونه۴
 محلیکاریزونهاوچینی۵
 ټیولونه۶

 ( او ظرفیت د هکتار پر بنسټ، للمېخړوبې کرنیزې ځمکې)خړوبې
 سلنه سیمه په هکټار د ځمکې ډول ګڼه
 739719.90زمینداریعمومیساحهد۱
 106078.70دکرهنیوړځمکه)ابیځمکه(۲
 271049.00دڅړځایونواوچمنزارونوځمکه۳
 281.30تاکستانونه۴
 4286.20دمیوهداروباغونه۵
 70594.40طبیعیځنګلونه۶
 12.00للمی۷
 244879.20غیرکرنیزهځمکه۸
 9005 داوبوالندیځمکه۹
 117610 غیرکرنیزهځمکه۱۰
 4774.20جبهزار۱۱
 20056.80دسیندونوغاړی۱۲

 739719.90ټولټال
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 کرنیز محصوالت
 رنیزو او مالداري محصوالتو ارزښتد ک
 غله

نباتاتاوسبزیجاتښهودهکویچیلهننګرهاروالیتچیداقلیملهاړخهګرمموسماوهوالرینوپهګرماقلیمکی
ولسوالیوکیکیغنم،اوربشی،وریجی،جوار،ایږدن،نخود،لوبیا،۲۲دیجملیڅخهپهموسمیډولدننګرهارپه

.دال،ماشاوسویابینپهلویهپیامنهحتیپهټنونوباندیتولیږیچیدتقاضاپربنیادنورووالیتونوتههمصادریږی

 ګنه
بات د ن

 ولسوالۍ نوم
کرنیزه سیمه په 

 ټولټال محصول)ټن( هکټار

۳۵۶۹۴۴۱۱۸۸۹۴۵۱۶۹ولسوالیوکی۲۲پهغنم۱
۱۰۰۳۹۹ولسوالیوکی۲۲پهاوربشې۲
۵۱۶۴۴۲۰۶۱۵۷ولسوالیوکی۱۵پهوریجې۳
۲۷۰۳۲۶۷۳۳۶ولسوالیوکی۲۲پهجوار۴
-ایږدن۵
۵۵۱۶۲ولسوالیوکی۶پهنخود۶
۶۳۱۱۵۱۷۳ولسوالیوکی۱۰پهلوبیا۷
-دال۸
۷۰۱۳۳ولسوالیوکی۲۲پهماش۹
۱۰۵.۷۱۵۸۵.۵ولسوالیوکی۱۶پهسویابین۱۰

 يمیو 
ولسوالیوکیکیلندیمیویپهلویهپیامنهتولیدیچیدمیوولهجملیڅخهشفتالو،زردالو،۲۲ننګرهاروالیتپه

نارنج،ناک،امرود،مالته،ناک،توت،لیمو،بادام،غوزانچیدزیاتیپریامنیلهوجییینرخډیرراټیټیږیاوحتینورو
 والیتونوتههمانتقالیږی

شمیره
د میوې نو  

 م

 ولسوالۍ
کرنیزه سیمه 

 په هکټار
ټولټال 

 محصول)ټن(

۶۵۰.۴بهسود،کامه،ښیوه،ګوشته،روداتاونورشفتالو۱
۷۷۱۵خوګیانی،حصارک،نازیان،کامه،زردالو۲
۸۸رسخرود،کامه،بهسود،درهنور،بهسود،خوګیانینارنج۳
۲۲.۳درننور،کامه،رسخرود،رودات،ښیوهاونورناک۴
۱.۲۳.۵بهسود،کامه،ښیوه،رسخرود،درهنوراونورامرود۵
۷۶.۷بهسود،کامه،ښیوه،رسخرود،درهنوراونورمالته۶
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-Oct-۱۵ولسوالیوکی۲۲پهتوت۷
۵۲نوربهسود،کامه،ښیوه،رسخرود،درهنوراولیمو۸
-بادام۹
۲۰۲۶درهنور،حصارک،خوګیانی،شیرزادغوزان۱۰

 سبزی جات
ننګرهاروالیتیولهحاصلخیزواوسبزیتولیدونکووالیتونوڅخهدیځکهچیاکرثهوګړیییپهکرکیلهاوبزګری

داړتیامطابقنورووالیتوتهانتقالیږی.هغهباندیبوختدی،ننګرهارکیدسیزیجاتودتولیدکچهدومرهزیاتهدهچی
سبزیچیدننګرهارپهوالیتکیتولیږیلکهرومیان،توربانجان،کرم،ګلپی،سابه،شلغم،شنهپیازاوکلچهپیاز،

ولسوالیوکی۲۲پټاټی،بینډی،ګازری،وږه،نورسبزیجاتاوترکاری،دیادونیوړدهچیپورتهذکرشویدننګرهارپه
هکتارهځمکهباندیپهکالپهاوږدو۹۶۸۶کیږی،دننګرهاروالیتدکرهڼیاواوبولګولوریاستدراپورپراساسکرل

رییپهزرګونومرتټنوتهرسیږی.کیسبزیکرلکیږیاودسبزیجاتوکلنیتولیدیمقدا

 شمیره
د سبزیجاتو 

 ډول
 د کرنې موقعیت

ترپوښښ الندې 
 سیمه په هکټار

د کلني تولید 
ار په مټریک مقد

 ټن

۱۸۳۳۲۵۶۶۲ولسوالیوکی۲۲پهرومیان۱

۲۲۴۳۵۲۳ولسوالیوکی۲۲پهتوربانجڼ۲

رفعحاصلجریانلری۶۶۱ولسوالیوکی۲۲پهکرم۳

//۸۶۰ولسوالیوکی۲۲پهگلپي۴

//۱۶۰ولسوالیوکی۲۲پهسابه۵

//۱۱۸ولسوالیوکی۲۲پهشلغم۶

۲۸۸۰۶۴۹۵۹.۸۴ولسوالیوکی۲۲پهاوکلچهپیازشنهپیاز۷

۱۴۰۴۱۹۶۵۶ولسوالیوکی۲۲پهپټاټې۸

۱۱۶۱۲۱۱۳۰ولسوالیوکی۲۲پهبینډۍ۹

رفعحاصلجریاندارد۱۰۲ولسوالیوکی۲۲پهګازرې۱۰

۸۳۵۳۰۱۱۶ولسوالیوکی۲۲پهوږه۱۱

نورسبزیجات۱۲
ولسوالیوکی۲۲په)ترکاري(
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 صیفی جات یا فالیزی نباتات

 شمیره
د نبات 

 ډول
 د کرنې موقعیت

تر پوښښ الندې سیمه 
 په هکټار

د کلني تولید 
مقدار په مټریک 

 ټن
۱۰۳۷۱۷۰-۵ولسوالیوکی۴پهخټکی۱
۱۵۶۷۶۳ولسوالیوکی۴پههندوانه۲
۶۷۶۱،۶ولسوالیوکی۲۲پهبادرنګ۳
--شینکډو۴
۳۰۰۵۲۵۰خوږکډو۵

 واښه

 شمیره
د وښو 

 ډول
 د کرنې موقعیت

تر پوښښ الندې سیمه 
 په هکټار

د کلني تولید 
مقدار په مټریک 

 ټن
۱۷۳۲۰۳۰۳۱ولسوالیوکی۲۲پهرشقه۱
۱۶۸۴۳.۷ولسوالیوکی۲۲پهشوتله۲
ولسوالیوکی۲۲پهتروېاوربشې۳

 صنعتی او طبی نباتات

 شمیره
د نبات 

 نوم
 ولسوالۍ

تر پوښښ الندې سیمه 
 په هکټار

 ټولټال محصول

---کنجد۱
۱۶۴۲۲۷۶۷۶۳پنبه۲
----ملرګل۳
---کرابیه۴
قطعیهرقطعهیوجریب14ولسوالی14زعفران۵

محصوالتوارزښتوبنسټیزدکرنیزواوکلیوايل
همیشهبهاریینومدهنوواضحدهیوکرهڼیزاوزرغوناواوبیزاقلیملری،کرهنیزاوکلیوالمحصوالتییننګرهارچی

دنوروالیتونوپهپرتلهډیردیچیداړتیاپهصورتکینورووالیتونوتهانتقالیږیچیکرهڼیزاوکلیوالومحصوالتوڅخه
پهالندیجدولکییادونهشوی
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 وايل صنایعمعمول کلی شمیره
د خلکو په عوایدو ک دبنسټیزو 

 محصوالتو ونډه

٪۷۰.۰۰مالداري)لبنیات،پنیر(۱

٪۶۵.۰۰اليسصنایع)خامکدوزي،خیاطي،چرمهدوزی،مهردوزي(۲

٪۲۰.۰۰مرغداري۳

٪۱۰.۰۰صابونسازي۴

٪۱۲.۰۰شاتومچیوروزنه۵

 
رنیزصادرايتمحصوالتبنسټیزک
دراپوراورسویپایلیپهډاګهکویچېکرهڼهپهصادراتواوپهافغانستانکېدکاراوعایدپهرامینځتهداحصایی

میلیونډالرهوه،839.3پهتیروکلونوکې،احصایېښیيچېپهصادراتوکېدکرنېونډهکولوکېسرتروللوبوي.
رخهصفروه.میلیونهوه،اوخدماتوب29.829.8دصنعتونډهیوازې

202.6پهمجموعيصادراتوکېدمکالکېدټولهیواد۲۰۱۱پهپایکې،داموقفساتلشوی،اوکرهنهپه
دخدماتوپهسکتورکې،دخدماتوسکتورمیلیونډالروپهارزښتدویمځایکېده.149.4میلیونډالروپهارزښتد

پورېاړوندهتوکوهیڅصادراتنهوو.
 پهډګهکویچېدافغانستانترټولومهمصادرايتتوکيکرهڼیزمحصوالتدي.احصایه

-کینو(ام-سرتوسمیوی)مالته-کیلی-بعضیمیوجاتلکه-یړغو-وریجی-هړوواردايتمحصوالتبنسټیزکرنیز
-هښغو،ساوشیدیوغیرهپیکشویجو-وچشیدی-نسک-لوبیا-نخود-حبوباتلکهدال،کیویوغیره-ناریال
 یښمی-چرگان-ماهیان
نېپهبرخهکېدکاربوختیاسلنهدکر

دهیوادپهسطحهپهحاصلخیزواودکرهڼیزووالیتونوپهنوملړشمیرلکیږیدخړوبونیلپارهپریامنه  دننګرهاروالیت
یتاکرثیتوګړيپهکرهڼهبوختدیاوحتیډاکهکویچیدیادوالیتوالرسچینیاودروانواوبوشتونداپه

داحصاییدهیوادنورووالیتونوڅخهدننګرهارڅخهموسمیسبزیجاتواومیوهجاتلیږدولکیږینودننګرهاروالیت
 .وکړیپهخدماتیاونوردندوبوختدی٪۳۸پهصنعتاوباقی٪۱۸وکړیپهکرهڼه٪۴۴ریاستدرسویپهاساس
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خونوشمريدسړو
مرتیکټنپهاندازی۵۰۰۰پهننګرهارکیتردیدمهسړهخونهشتوننلریخوپهیوهلویهسړیخونیچیظرفیتیی

دکرنیوزارتپهبودجهرشوعشویوهخواوسمهالکاریییپهټپهوالړدهاوهیلهدهچیپهنیږدیراتلونکیکی
 رشوعشی.

  او ظرفیتد کرنیزو او مالداري فارمونو شمري
چیډیروګړیپهاقلیمتهپهکتوننګرهاروالیتدفارمونودتاسیساوتولیداتولپارهیوښهاومناسبچاپیریاللری

فارمونوکیدتولیدپهبرخهکیبوختدیدیادونیوړدهچیپهننګرهارکیهمدولتیتاسیساتاوفارمونواوهم
۲۷۱۴پهمختلفوبرخوکیدولتیاوخصوصیفارمونهچیجملهتعدادییحصوصیتاسیساتاوفارمونهشتونلری
خصوصیښودلشویچیپهالندیجدولکیپه۲۷۰۰فارمونهدولتیاو۱۴ښودلشویچیدهغیلهچملیڅخه

.تفصیلرسهمعلوماتشتونلری

 مالداری زیربنایی دولتی تاسیسات 

 د فارم نوع شامره
 تعداد

 مالحظات  حالت
تعدادواحدمقیاس

فعال۱فارمدشهدومچیوفارمونه۱

غیرفعال۱فارمماهیایانوفارمونه۲
فعال۱۰استیشندالقاحمصنوعیاستیشن۳
 ..فارمدغواګانوفارمونه۴

Series1, پهکرهڼه
%44, 44, بوختخلک

Series1, پهصنعت
%18, 18, پوختخلک

Series1, پهخدماتیاو
, نورودندوبوختخلک

38 ,38%

دسکتور پربنسټ دوګړو بوختیا

پهکرهڼهبوختخلک

پهصنعتپوختخلک

پهخدماتیاونورودندوبوختخلک
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غیرفعال۱فارمدوریښموچنجیوفارم۵
غیرفعال۱فارمدچرګانوفارم۶
 فعال۳۳۰فارمشهدومچیوفارمونهد۷
 فعال۹۲فارمماهیایانوفارمونه ۸
 فعال۲۲۵۰فارمدچرګانوفارمونه ۹
 فعال۲۵فارمدغواګانوفارمونه ۱۰

 فعال۲بابدچرګورودتویلدهیچری ۱۱
 ۰بابدچرګانومسلخ ۱۲
 ۰بابدوترکیبیوښودتولیدفابریکه ۱۳
 فعال۱بابدچرمدپراسسفابریکه ۱۴

 

 کار او کرنه
دښځینووبوختیادکرنېپهبرخهکې

دکرهڼیپهبرخهکیدښځینودبوختیاپهاړهکرهشمیرندیمعلومخوویلچیزرګونوښځیدکرهڼیپهسکتورکی
فعالیتبوختیدی،ځکهچیپهافغانیټولنهاوغرنیزواوولسوالیوسیموکیډیرښځیدکرهڼیپهشکلداشکالوپه
 .چاریمختهبیایی

 دکرهڼی سکتور دتیرو پنځو کلنو بودجه او لکښت

 

رودکرهڼیسکتوردتی
پنځهکلونوپرمختیایی

, 1, بودجه
2,540,199,528.00 ییدکرهڼیسکتوردتیروپنځهکلونودپرمختیا

2,518,709,372.00, 1, بودجهلکښت

دکرهڼی مالداری او اوبو لګولو ریاست بودجه او لګښت 
نودکرهڼیسکتوردتیروپنځهکلو

پرمختیاییبودجه

نودکرهڼیسکتوردتیروپنځهکلو
دپرمختیاییبودجهلکښت
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 دکرهڼی دسکتور دتیرو پنځو کلنو بودجه
کتنهلګښتافغانی-بودجهکالګڼه

  218,709,372.00 240,199,528.00 دکرهڼياواوبولګونیریاست۱

  2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 بیارغونیریاستریاست دکلیواوپراختیا ۲

  2,518,709,372.00 2,540,199,528.00 مجموعه

 عایدات او پانګونه
 تیرو پنځو کلونو عایدات د سکټورد کرنې 

 عوایدوجدولدکرهڼی سکتور دتیرو پنځو کلنو 

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶کال

   ۷۳۱۵۷۰۸۱۸۳۲۰کلنیعواید

ونېمبلغدپانګسکټورپهبرخهکېدخصويصسکټوردکرنې
دکرهڼیدسکتوربرخهکیدپانګونیدکرهمبلغپهاړهمعلوماتشتوننلریخوپهشکلداشکالوخلکوتریوهبریده

 پانګونهکړیدهدکرهڼیپهبرخهکی
ادارواوپرمختیاييرشیکانومرستهپهبرخهکېدنادولتيکوپراتیفيسکټوردکرنې

دکرهڼیریاسترسهالندیاداریپهمختلفوبرخوکیمرستهکړیده
 UN FAO ,WFP , UN HABITATE ,NCRO , NPORA , ACTID , GAA, NRC , IRC ,UNODC, CDRRP , 

CBARD ,NHLP, SNAAP2 , AAIP , ONFAWM, CARDFF , ICARDA , GIZ/EUFARM,MADERA , 
WHH, GEF PROJECT, GRAIN PROJECT ,PHDP ,ANHGO,RADAP EAST , ROOT OF PEACE CHAM 

, IF HOPE , UN 
 سکټورد پوهنې 

 دپوهنی سکتور پیژندنه
دهیوادپهکچهدپوهنیسکتورلهمهمواوکلیدیسکتورونوڅخهشمیرلکیږیچیراتلونکینسلونونوپهروزنهکی

یپهلورسوقکوی،دننګرهاروالیتدپوهنیسکتوررغندهروللوبوی،همدارنګهراتلونکینسلونهدبریالیتوباوکامیاب
دپخواپهپرتلهپهخپلوکارونوکیډیربریالیثابتشویچیدمګړیدننګرهارپهمرکزاوولسوالیوکیټولښوونځی

۲۹۰متوسطښوونځیاو۱۲۸ملړنیښوونځی،۳۶۱فعالاوښوونکیپهخپلودندوبوختدی،دیادونیوړدهچی
شاګردانپهدغهښوونځیواولیسوخپلدرسونهواییچیددیجملیڅخه۶۷۵۸۶۶شتونلریچیعالیلیسی
(تنهاوشځینه۱۲۳۸۹ښځینهزدهکوونکیدی،همدارنګهدنارینهښوونکوشمیر)۲۴۱۷۴۷تنهنارینهاو۴۳۴۱۱۷
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار
 

۱۲۸۲محصلیندلوړوزدهکړوپهزدهکولوبوختدیچی۱۳۳۸۲دننګرهاردولتیپوهنتونکی(ښودلشوی،دیادونیوړدهچی۱۴۰۸۸(تنهمجموعا)۱۶۹۹ښوونکوشمیر)
بابهښودلشوی۷تنهدی،پهننګرهارکیخصوصیپوهنتونههمشتونلریچیتعدادیی۱۸تنهدیچیاناثیی۴۸۳ییاناثتشکیولی.دننګرهارپوهنتونداستاذانوشمیر

.یپهزرګونهمخصلینلوړیزدهکړیکویچیپهیادوپوهنتونونوک

 يځوونښدولتي او خصويص 
ریمدرسواودارلحفاظوشمن،یاوليسو(،داراملعلمنيوځمننيو،ړ)لوموځیونښدولتيویشورټراجسد
پهمربوطاتوتیوالادیولسونهدرهارګپهپرتلهدننریدتیدهچړوډاډدپخواپهپرتلهدتیفیکچهاوکېاوروزنېوونښدېکتیوالادیاوادبنومهملريپهګدعلم،فرهنیچرهارګنن
ي،ځوونښينړبابهلوم۳۶۴یکرهارګپهننیدهچړویادونید،یلریتهالسرسظومدرسواودارلحفاینیدګنڅتریاوددوړزدهکیاوثانووینځمنو،ینړلومهګساريتویپهبیک

ه.دیشوادونهییتریجدولکیپهالندیچیشتونلريسیبابهل۲۹۳اوځیوونښینځبابهمن۱۲۶

 کال 1397دننګرهار دپوهنی ریاست دښوونځیو توحیدی جدول د

جمله
 يك
مكاتبمسل
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50 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 14 1 1 1
0 

1 مركز 12

2 بهسود 21 8 5 0 14 2 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 59

57 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 9 1 9 1
رسخرو 15 2

3 د

48 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 7 5 7 1
1 

4 شيوه 11
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5 كامه 12 6 3 2 3 1 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 36

74 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 
1
2 23 0 10 4 17 

خوګي
6 اين

7 ګوشته 3 2 4 3 8 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25

77 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 1
5 18 8 3 1

8 چپرهار 13 1

9 رودات 12 8 6 1 15 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 50

35 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 11 0 6 2 10 
حصار
 ك

10

11 دهباال 5 4 1 0 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24
12 درهنور 5 2 4 4 10 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 36
13 شريزاد 8 2 2 1 12 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

غني 8 1 2 0 15 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 34
14 خيل

33 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 13 0 4 2 8 
مهمند
15 ره

16 كوټ 5 2 2 2 20 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 38

بټي 8 3 5 1 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47
17 كوټ

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 0 2 3 3 
لعل
18 پوره

19 اچني 9 0 12 0 22 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47
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20 نازيان 2 0 3 1 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 26

39 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 22 1 1 2 8 
پچريا
21 ګام

22 دوربابا 3 0 3 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

90
5 

12 7 1 3 1 
3 11 2 4 2 21 1

1 44 5
7 

30
7 

3
1 95 9

5 
19
 جمله 8

16 27 55 364 126 293 



  ۱۳۹۷ -نګرهار پوهني ریاست عمومي زدکړو پروګرامونهد ن

شامره
 

ولسوالی
 ۱۳۹۷د ننګرهار پوهنی ریاست اړوند د عمومی زده کړو برنامی د دولتی ښوونځیو  د ښوونکو احصائیه د تحصیل درجی په اساس کال 

جملهخصوصی۱۳کمرتازپاس12پاس14پاس15لسانسماسرتداکرت
اناثذکوراناثذکوراناثذکوراناثذکوراناثذکوراناثذکوراناثذکوراناثذکوراناثذکور

 0 391 0 0 0 0 0 74 0 291 0 0 0 24 0 2 00 اچین۱
 0 589 0 0 0 0 0 107 0 400 0 0 0 82 0 0 00 بټیکوټ ۲
 313 1276 0 0 0 2 78 153 186 679 0 0 49 436 0 6 00 بهسود ۳
 0 286 0 0 0 0 0 30 0 218 0 0 0 38 0 0 00 پچیراګام ۴
 976 1454 0 0 0 0 151 267 466 548 8 12 345 576 6 51 00 مرکز ۵
 2 882 0 0 0 1 0 95 2 584 0 9 0 176 0 17 00 چپرهار ۶
 20 295 0 3 0 0 20 91 0 175 0 0 0 26 0 0 00 حصارک ۷
 42 910 0 0 0 1 6 142 35 627 0 0 1 140 0 0 00 خوګیاڼی ۸
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 16 347 0 0 0 0 3 36 13 264 0 0 0 45 0 2 00 درهنور ۹
 0 164 0 0 0 0 0 26 0 119 0 0 0 19 0 0 00 دهباال ۱۰
 0 126 0 0 0 0 0 48 0 71 0 0 0 7 0 0 00 دوربابا ۱۱
 21 710 0 0 0 5 7 67 13 477 0 0 1 160 0 1 00 رودات ۱۲
 209 872 0 0 0 0 41 155 132 436 0 1 35 277 1 3 00 رسخرود ۱۳
 7 324 0 0 0 0 0 32 7 245 0 0 0 47 0 0 00 شیرزاد ۱۴
 0 317 0 0 0 0 0 58 0 223 0 0 0 36 0 0 00 غنیخیل ۱۵
 9 356 0 0 0 0 9 56 0 237 0 0 0 63 0 0 00 کوټ ۱۶
 19 650 0 0 0 8 6 101 13 400 0 0 0 128 0 13 00 کامه ۱۷
 114 662 0 0 0 6 16 82 94 460 0 0 4 113 0 1 00 خیوه ۱۸
 0 219 0 0 0 0 0 42 0 158 0 1 0 18 0 0 00 ګوشته ۱۹
 0 142 0 0 0 0 0 40 0 96 0 0 0 6 0 0 00 لعلپوره ۲۰
 3 392 0 0 0 0 2 62 1 255 0 1 0 74 0 0 00 مهمنددره ۲۱
 0 138 0 0 0 0 0 36 0 99 0 0 0 2 0 1 00 نازیان ۲۲

 1751 11502 0 3 0 23 339 1800 962 7062 8 24 435 2493 7 97 00 جمله
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار
 

  ۱۳۹۷ -د ننګرهار والیت د دولتی او خصوصی ښوونکو او مامورینو  جدول
 ۱۳۹۷ -د ننګرهار والیت دپوهني ریاست په برخه کی دولتی او خصويص معلمینو او مامورینو جدول

 

فیصدیذکورجملهخصوصیاموزیسوادتربیهمعلمتخنیکیومسلکیتعلیامتاسالمی تعلیامتعمومی
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رشمی(سوليدفعالهراجسټرشویوخصويصښونځیو)لومړنيو،منځنيواو
تردیدمهپهننګرهارکیوکړيپوهنځیبغیرلهدیچیثبتشوینشیکوالیچیهیڅدننګرهارپهوالیتکی

دننګرهارپوهنیریاستعالیلیسۍ (۲۰(متوسطهخصوصیښوونځیاو)۱۱(خصوصیملړنیښوونځی،)۱۵۳)
رسهثبتاوفعالیتکویچیټولثبتشویښونځيفعالدی

دولتياوخصويصپوهنتونونه
پوهنتوندولتی

ملريزکالد۱۳۴۲ننګرهارپوهنتونچېدهیوادپهکچهدويملویپوهنيزاواکاډميکمرکزدى،دبنسټډبرهيېد
مهداعلیحرضتمحمدظاهرشاهدواکمنۍپرمهالدپوهنېوزيرارواښادعيلاحمدپوپللهخوادجالل۱۷تلېپه

پهدغهپوهنتونکېدلومړيځللپارهدطبپوهنځيپهکارپیلوکړ،ابادښارپهشيشمباغسيمهکېکيښودلشوه.
تنومحصلینوتهتدريسکاوه.دوختپهتريېدوپهدغهپوهنتون48چېپنځوامريکايياودریوافغاناستادانوپکې

و،وترنرۍ،ساينس،کېدانجنريۍ،کرنې،ښوونېاوروزنې،ژبواوادبياتو،اقتصاد،رشعياتو،حقوقواوسيايسعلوم
پوهنځيلري۱۳کمپيوټرساينس،ژورناليزم،عامهادارېاوپاليسۍپوهنځيرامنځتهشول.اوسمهالننګرهارپوهنتون

نجونې۲۰۰۰پهشاوخواکېمحصلینپهزدهکړوبوختديچېلهدېډلېیې۱۵۰۰۰څانګوکېيېد۷۴چېپه
 .دريسچارېپرمخبیولکيږيتنواستادانولهخوايېدت۵۰۰دياود

 دننګرهارپوهنتونداستاذانوشمريدجنډرپهتفکیکرسه
اوسمهال لری، تاریخیسابقه کیراځیچیډیره پوهنتونونو درجه اوله په سطحه په پوهنتوندهیواد دننګرهار

ییاناثتشکیولی.۱۲۸۲محصلیندلوړوزدهکړوپهزدهکولوبوختدیچی۱۳۳۸۲دننګرهارپهپوهنتونکی
تنهدی۱۸تنهدیچیاناثیی۴۸۳دننګرهارپوهنتونداستاذانوشمیر

تنه،او۲۶۱تنه،دماسرتیپهکچهاستاذان۱۸۸دیادوينوړدهچیدننګرهارپوهنتوندلسانسپهکچهاستاذان
 .تنهدننګرهاردپوهنتوندتدریسچاریپرمخبیایی۲۴ددکتوراپهکچه
نتونونهخصويصپوه

خراسانپوهنتون،هریو خصويصپوهنتونونه(۷اوه)دلوړوزدهکړوپهډګرکیدننګرهارددولتیپوهنتونترڅنګ
اريانادلوړوزدهکړوموسسه،الفالحپوهنتون،سپنيدلوړوزدهکړوموسسه،روښاندلوړزدهکړوموسسه،التقوادلوړو

پوهنتونونهچیپهمجموعکیاکرثهدطب،انجیرنی،اقتصاد،حقوق زدهکړوموسسهاوتنویردلوړزدهکړوموسسه
چیټولخصوصیپوهنتونونهتردیمهاله  ینورپوهنځیلری،کمپوټرساینساوځیننالیزم،رشعیات،ادبیات،ژو

 فعالاودخصوصویسکتورپهبرخهکیخدمتونهوړانديکوی.
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 په ننګرهار کی دولتی او خصوصی پوهنتونونه

دپوهنتوننوم شامره
دمحصلینوشمیر

جملهښځینهنارینه
14664 133821282دولتیپوهنتوندننګرهار۱
1655511706خراسانپوهنتون ۲
769210979سپینغردلوړوزدهکړوموسسه ۳
32576493906روښاندلوړوزدکړوموسسه ۴
65481735تنویرپوهنتون ۵
17872302017اریاناپوهنتون ۶
29451393084التقواپوهنتون ۷
29421743116پوهنتونالفالح ۸

 30207 273912816 جمله
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 لیک لوست کچه د اود زده کوونکو او ښوونکو تناسب 
سلنه۴۰سلنهوګړيپهمرکزي/ښاريسيمواو۶۰واليتپهمرکز،کليواوبانډواولرېپرتوسيموکېداوسيدونکودژونداوزدهکړېکچهلهیوبلرسهتوپريلريچېدننګرهار

زدهکوونکیچیددیجملی۷۶۳۶۵۴ولسوالیوکیپهمجموعکی۲۲،همدارنګهدننګرهارپهمرکزاواړونده،خلکپهکليوايلسيموکېدزدهکړېلهنعمتڅخهبرخمندي
نارینهاو۳۷۵۸۴۳کلونولږعمرلرونکوکسانواوپهښوونځيکیدشاملیدلوکچهپهدیډولدهچی۱۵ترښځینهزدهکوونکیدی.۲۷۰۸۸۹تنهنارینهاو۴۹۲۷۶۵څخه

(،٪۹۸هولسوالیوکیښوونځیواکرثیتدلومړنیدوریزدهکوونکیښهحارضیورکویچیسلنهییدادهچیدملړنیدوره)پهګوتهشویده،دننګرهاروالیتمرکزاواړوند۲۲۱۸۶۳
کوځینهښووندښ(تنهاو۱۳۸۲۹دیادوينوړدهچیدپوهنیپهسکتورکیدجنډرپهتفکیکرسهدنارینهښوونکوشمیر)سوبتیالری. (٪۲۲(،لیسیدوره)٪۷۲متوسطهدوری)

 ده(۱۶۳۰۱(تنهمجموعا)۲۴۷۲شمیر)

شامره
ولسوالی 


 ۱۳۹۷د ننګرهار پوهنی ریاست  مربوط د ټولو دولتی ښوونځیو صنفوار احصائیه کال 

جملهزده ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۱۲
 کوونکی

نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
نارینه
ښځینه
جمله


اچین۱
 3941
974
 3152

 1360
 2819
 919
 3017

 1063
 2823
 1022
 2711
 1095
 2320
 830
 1862

 360
 1531

 164
 867
 62
 702

 15
 512

 
7 78

 0 15
 0 
26350

 7871
 34221

 

۲ 
بټیکوټ

 
3802
1753

 4677
 2179
 3336
 1703
 3309
 1871
 2860
 1292
 2645
 1098
 2349
 561
 1830

 318
 1229

 238
 1071

 111
 841
 72
 711

 56
 0 0 0 0 
28660

 11252
 39912
 

بهسود ۳
 7383
7209

 8749
 6162
 7089
 4307
 7599
 3745
 6612
 3244
 5878
 2634
 5967
 2145
 4249
 1456
 3200
 1000
 2655
 897
 2087

 645
 1741

 553
 50
 91
 50
 95
 63309

 34183
 97492
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۴ 
پچیراګام

 1624
1287

 1338
 781
 1453

 837
 1470

 861
 1256

 814
 1189

 797
 1128

 569
 710
 252
 511
 186
 427
 128
 357
 87
 270

 80
 97
 32
 0 0 
11830

 6711
 18541

 

مرکز ۵
 6335
6505

 7299
 7197
 6261
 5905
 6214
 5284
 6307
 4926
 6207
 4570
 6291
 3983
 5815
 3708
 5059
 3278
 5143
 2765
 4355
 2303
 3748
 1711
 832
 483
 676
 899
 70542

 53517
 124059

 

۶ 
چپرهار

 2894
1784

 2974
 1534
 2560
 1488
 2746
 1625
 2476
 2014
 2190
 2056
 1835
 1600
 1551
 1420
 1291
 1229
 1080
 897
 1062

 610
 835
 298
 360
 21
 296

 25
 24150

 16601
 40751
 

۷ 
حصارک

 1055
647
 866
 431
 1041

 539
 845
 500
 800
 620
 1013

 744
 970
 697
 796
 500
 631
 406
 494
 378
 324
 148
 274
 72
 45
 0 30
 0 9184

 5682
 14866

 

۸ 
خوګیاڼی

 4632
2794

 4317
 2438
 3686
 1764
 3678
 1629
 3264
 1469
 3086
 1407
 2783
 1330
 2550
 990
 1969

 637
 1335

 343
 1259

 223
 1010

 183
 
0 37

 21
 0 
33590

 15244
 48834
 

درهنور ۹
 1165
951
 1238

 801
 1130

 704
 1289

 788
 1117

 676
 1188

 711
 1002

 620
 769
 373
 629
 233
 487
 63
 320

 42
 280

 35
 164

 55
 98
 39
 10876

 6091
 16967

 

۱۰
دهباال 

 707
414

 608
 274
 583
 357
 624
 438
 534
 358
 467
 346
 425
 300
 431
 197
 362
 156
 246
 88
 188

 46
 198

 19
 118

 
0 70

 0 5561
 2993
 8554
 

۱۱
دوربابا 

 1251
859
 862
 515
 695
 532
 795
 473
 585
 403
 607
 304
 534
 79
 342

 
2 273

 
0 154

 
0 82

 0 51
 0 0 0 0 0 6231

 3167
 9398
 

۱۲
رودات 

 2922
2471

 3667
 2306
 2594
 1685
 2772
 2409
 2286
 1907
 2214
 1485
 1941
 1005
 1738
 835
 1334

 449
 1330

 386
 956
 205
 765
 225
 
0 48

 15
 36
 24534

 15452
 39986
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۱۳
رسخرود 

 5514
5502

 5006
 3961
 4213
 2757
 4554
 3034
 3833
 2496
 3813
 2381
 3879
 2192
 2892
 1289
 2267
 1145
 1828
 815
 1504

 683
 961
 448
 51
 0 34
 0 
40349

 26703
 67052
 

۱۴
شیرزاد 

 1666
547
 1747

 677
 1830

 496
 1829

 736
 1466

 605
 1541

 611
 1267

 492
 994
 549
 858
 502
 638
 283
 491
 309
 381
 151
 
0 0 0 0 

14708
 5958
 20666

 

۱۵
غنیخیل 

 
2467
580
 3054

 874
 2288

 876
 2323

 997
 2095

 892
 2117

 818
 1760

 367
 1462

 292
 1089

 
84

 971
 19
 765

 20
 540

 15
 200

 
0 14

 63
 21145

 5897
 27042

 

۱۶
کوټ 

 2626
1474

 2137
 1532
 1679
 1196
 2040
 1309
 1708
 1069
 1457
 866
 1419

 390
 994
 201
 856
 100
 786
 65
 676

 32
 421

 29
 0 0 0 0 
16799

 8263
 25062

 

۱۷
کامه 
 3027
2054

 3405
 2269
 2388
 1507
 2483
 1462
 2082
 992
 2007

 976
 2073

 866
 1558

 572
 1211

 446
 1202

 338
 899
 239
 764
 193
 
0 82

 0 38
 23099

 12034
 35133
 

۱۸
خیوه 

 2234
1739

 2039
 1590
 2061
 1417
 1917
 1800
 1710
 1203
 1494
 1096
 1745
 1062
 1347
 853
 1034

 589
 896
 334
 774
 310
 603
 231
 14
 255

 
0 143

 17868
 12622
 30490
 

۱۹
ګوشته 

 1107
848
 1030

 740
 953
 636
 980
 963
 1037

 840
 827
 740
 765
 524
 644
 420
 425
 174
 340
 72
 239

 50
 192

 43
 143

 48
 0 0 8682

 6098
 14780

 

۲۰
لعلپوره 

 935
332

 825
 350
 666
 380
 890
 403
 566
 206
 515
 117
 415
 84
 371

 66
 223

 16
 133

 
0 118

 
0 96

 0 0 0 0 0 5753
 1954
 7707
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۲۱
مهمنددره 

 
2567
1291

 2832
 1433
 2303
 1187
 2312
 1458
 2018
 896
 1938

 543
 1638

 336
 1150

 114
 873
 99
 848

 81
 698

 55
 531

 67
 293

 22
 232

 20
 20233

 7602
 27835

 

۲۲
نازیان 

 1081
752
 1308

 837
 1123

 726
 1247

 751
 1344

 894
 1407

 755
 703
 223
 397
 46
 201

 10
 126

 
0 159

 
0 102

 
0 95

 0 19
 0 9312

 4994
 14306

 

جمله
 60935
42767

 63130
 40241
 52751
 31918
 54933
 33599
 48779
 28838
 46511
 26150
 43209
 20255
 34452
 14813
 27056
 11141
 23057
 8125
 18856

 6094
 14986

 4416
 2540
 1174
 1570
 1358
 492765

 270889
 763654
 



 د ودانیو شتون او نه شتون (سولي )لومړنيو، منځنيو اونځیوښو  د
۵۱اوملړنیښوونځی۸۷منځنیښونځی۲۵۹هغهښوونځیولهجملیڅخهچیودانیلریلیسهداکرثیتښوونځياساسیودانۍاوتعمیرلریدننګرهاروالیتپهمربوطاتوکی

بابهملړنیښوونځیدی.۳۰۹بابهمنځنیښوونځیاو۴۲بابهلیسی،۳۱لههغیجملیڅخه،دننګرهارپهوالیتکیهغهښوونځیچیودانینلریدی

 ۱۳۹۷د ننګرهار پوهنی ریاست مربوط د دولتی تعلیمی مرکزونو دټولو برنامو د تعمیر ، احاطی دیوال ،توحیدی جدول کال 

#
ولسوالی


دښوونکوروزنهاسالمیزدهکړیعمومیزدهکړی
تخنیکیاومسلکیزده

کړی
سوادزدهکړه

عمومیجمله)ټولی
برنامی(

تعمیر


احاطیدیوال


تعمیر


احاطیدیوال


تعمیر


احاطیدیوال


تعمیر


احاطیدیوال


تعمیر


احاطیدیوال


تعمیر


احاطیدیوال


لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری
لری
نلری


1132 اچین۱
 4 39
 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 35 4 43 
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1431 بټیکوټ ۲
 4 41
 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 16 31 4 43 

3416 بهسود ۳
 32
 18
 2 5 1 6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 37 22 34 25 

824 پچیراګام ۴
 2 30
 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 28 2 34 

27 299 مرکز ۵
 11
 2 3 2 3 1 0 1 0 3 0 3 0 1 2 1 2 36 14 34 16 

2345 چپرهار ۶
 11
 57
 3 4 0 7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 27 50 11 66 

1316 حصارک ۷
 3 26
 1 3 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 14 21 4 31 

3230 خوګیاڼی ۸
 22
 40
 2 4 2 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 34 36 24 46 

1514 درهنور ۹
 9 20
 2 4 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 11 25 

۱
۰ 

 10 6 7 9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 5 84 دهباال

۱
۱ 

12 8 128 دوربابا
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 8 13 

۱
۲ 

2419 رودات
 13
 30
 3 2 1 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 28 22 15 35 

۱
۳ 

4110 رسخرود
 35
 16
 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 43 14 36 21 

۱
۴ 

1214 شیرزاد
 6 20
 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 7 23 

۱
۵ 

غنی
 خیل

1415
 8 21
 1 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 15 19 8 26 

۱
۶ 

1222 کوټ
 7 27
 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 26 7 31 
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۱
۷ 

16 225 کامه
 11
 2 5 1 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 24 12 17 19 

۱
۸ 

2717 خیوه
 11
 33
 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 13 35 

۱
۹ 

10 174 ګوشته
 11
 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 10 14 

۲
۰ 

710 لعلپوره
 5 12
 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 5 14 

۲
۱ 

مهمند
 دره

1413
 8 19
 1 2 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 17 16 11 22 

۲
۲ 

320 نازیان
 2 21
 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 22 2 24 

 جمله

392
378

 248
 522
 28
 51
 16
 63
 1 15
 1 15
 9 10
 7 12
 1 4 1 4 431

 458
 273
 616
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 دپوهني سکتور دتیرو پنځو کلونو بودجه او لکښت
 دپوهنیسکتوردتیروپنځوکلنوپرمختیاییبودجهاولګښت

پنځهکلنهبودجهریاستګڼه
 

کتنهدبودجهلګښت

 272290345.00 279539877.00  دپوهنیریاست۱
 

   78,867,452.00 78,867,452.00  دپوهنتونریاست ۲

 358,407,329.00351,157,797.00 جمله



پانګونېکچهدپوهنېپهبرخهکېدخصويص

دپوهنيپهډګرکیدخصوصیسکتورلخواڅهکمدوهلسیزوپهجریانکیدپخواپهپرتلهپهافغانستانکېدتیرو
کیدثانويزدهکړواوعمدعالیزدهکړوپهبرخهکیدپاموړپانګونهشویچیلهنیکهمرغهدپوهنيپهګاڼهباندی

(افغانی۴۵۹۰۰۰۰وصیښوونځیوپانګونه)دپوهنیپهډګرکیدخصدنویونسلونودسمبالښتلپارهدننګرهاروالیت
 (ښودلشوی۵۳۰۰۰۰اودکورسونوپانګونه)

مرستهپهبرخهکېدنادولتيکوپراتیفيادارواوپرمختیاييرشیکانوسکټوردپوهنې
YDSOدELCLCد (USWDPدننګرهارپوهنتونرسهدنړیوالبانک،دپوهنتونونودبرشیځواکدپرمختګپروګرام)

دبرلینپوهنتونلخواZIIKدننګرهارپوهنتوندمعلوماتیټکنالوجیمرکزچیITCNلخوادUSAIDمرستهداداریپه
د دیادونیوړدهچییادو GAACهمدرانګهدننګرهارپوهنتونتدریسیروغتونرسه پهنومموسسومرستهکړی،
 مؤسسوپهاداریاوتخنیکیبرخهکیمرستهکړی.
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ښوونځیو،پوهنتونونواونوروپوهنیزواداروپرتلهکولددولتياوخصويص
ډګرکیورتهپروژوپهمختیاییددولتلخواحامیهکیږی،دنصابدپیاوړتیا،دپراوښوونځیدولتیپوهنتونونهداچی

هنتونونوختیاییمرستیکوی،ددولتیپو،بهرنیډونرانوررسههراړخیزیپرمورکولکیږیکلنیبودجهلخوادولتد
استادانوتهدماسرتیاودوکتوراترالسهکولوموقعورکولکیږی،پهټولهکیددولتلخواهراړخیرمالتړکیږی،پهضمن

 کیدخصوصیپوهنتونونورسهبیاپورتهورتهمرستهاوهمکاریاوهراړخیزمالتړشتوننلری.
ښوونېدکیفیتاواغیزمنتوبکچهیاپوهنیزوادارودددولتياوخصويصښوونځیو،پوهنتونونواونوروروزنیزو

کهڅههمپهنړیکیثانویاولوړیزدهکړیدډیریدولتونولخواپهوړیاتوګهخپلوولسونوتهنهوړاندیکیږی،خولله
مګردافغانستانالحمدپهافغانستانکیدتاریخپهاوږدودومرهځانګړیپاملرنهثانویاولوړوردهکړوتهنهدهشوی

اسالمیجمهوریدولتاوسینظامورتهخاصهپاملرنهکړی،پهدولتیښوونځیوکیدپخواپهبرتلهښوونیزنظامپیاوړی
شوی،داوسنیعرصاوزمانرسهسمتعلیمینصابچاپشویاوپهدولتیښوونځیوکیتدریسکیږی،ددولتپه

پرتلهډیرښهشوی،دلیلییداده،چیدازادیسیالۍلهالری،دلوړوزدهکړوکیفیتدپخواپهمالتړښوونیزاوروزنیز
خاوندانپهاکرثهښوونځیوکیاوسمهالدښوونکیپهصفتدندهتررسهکویچیپخواپهاکرثیتښوونځیوکیدلوړو

پارههڅهکویچیباکیفیتهزدهکړوخاوندانډیرکموه،همدارنګهخصوصیښوونځیهمدخپلبریالیتوباوکامیابیل
خدماتاوتدریسیسیستمرامنځتهکړیچیپهحقیقتکیرامنځتهکړیهمده.

دلوړوزدهکړوپهکیفیتکیدپخواپهپرتلهڅرګندمثبتتغیرراغلیعلتییددولتیپوهنتونونودبادونیوړدهچی
لخواپههرډګرکیمرستهشوی،دپوهنتوناستاداتوتهدادهچیدافغانستانددولتیپوهنتونورسهدبهرنیډونرانو

دماسرتانواودوکتورانوپهشتونکیدلوړوزدهدماسرتیاودوکتوراترالسهکولولپارهموقعورکړلشوینوپهضمنکی
پهروزنهکړوپهتدریسمیتوداواغیزمنیاکیدپاموړتغیرراغلی.همدرانګهخصوصیپوهنتونونههمدهیواددنسلونو

کیمهمروللوبولی،ځکهدلوړوزدهکړووزارتکلنیظرفیتاوجذبدهیوادپهکچهبسنهنهکوینوهغهځوانانچی
ددولتیکانکورپهازموینوکیبریالینشینوخصوصیپوهنتونونوهمداموقعورتهمساعدهکړیچیناهیلیاوبی

برخلیکهپاتهنشی.
دروغتیاسکټور

سکتوردروغتیا
ورونولهجملیڅخهیومهماوارزښتjکس دننګرهاردعامیروغتیاریاستچیدافغانستاناسالمیجهوریدولتداتو

لرونکیدعامیروغتیاستکوردیاونوریاداریپهیادسکتورکیشتوننلرییوازینیواحدسکتوردیچیپهپنځه
زدهکړی،اکاملتخصصبرنامی،خصوصیسکتورخدمتونوپهساحوکاریبرخوکیمعالجوی،وقایوی،نیمهعالیطبی

هجریشمسیکالکیدننګرهار۱۳۲۰یادهادارهپهفیتهروغتیاییخدماتوړاندیکویکیدختیځزونپهسطحهباکی
اوپه نومباندیایجادشوه امریتپه ریاستته۱۳۵۸دعامیروغتیا ارتقاءوکړه،چیپهییکالکیدعامیروغتیا

بسرتیزوروغتوندبنستډبرهدافغانستان۴۰کالکیدننګرهاردعامیروغتیاریاستاووالیتیروغتونلپاره۱۳۴۲
شوهچیپهدوهبرخوعمومیجراحی،عمومیکیښودلشاهیدولتدوختصدراعظمداکرتمحمدموسیشفیقلهلوری

بسرتوتهارتقاوکړه۲۰۰دعامیروغتیاروغتونکالکی۱۳۶۰داخلهکیټولنیتهروغتیاییخدماتوړاندیکولاوپه
اوو جراحی،عمومی دعمومی روغتون  نسایی، داخله،ماشومانوڅانګه،والدیالیتی
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انتانی،اورتوپیدی)دهډوکوبرخه(،غوږ،پزه،ستونی،توبرکلوز)سل( اونورمتفرقهڅانګوکیروغتیاییخدماترشوعشول
کالکیدعامیروغتیا۱۳۶۱دیبناییلهلوریکارونهبشپړشواوپهبسرتیزروغتوناودعامیروغتیاودانیدتص۲۰۰او

ابادښار دجالل چی شوی وسپارل رسآم ته ریاست روغتیا دننګرهارعامی ودانی ریاست روغتیا اودعامی روغتون
روغتیایی۲۴اوولسوالیوپهشمولپهټولوالیتکیپههغهوختکی روغتیاییمرکزونوشتوندرلودچیولسوالیو

مرکزونوکیعمومیرساپاناروغانتداویکیدلاووالیتیروغتونکیدرساپاناروغانوترڅنګدداخلبسرتناروغانهم
روغتیاییمرکزونوپواسطهدټولوالیتلپاره۱۶۲تداویکیدلچیاوسمهاللپارهدننګرهاردعامیروغتیاریاستد

ولپارهځایلریچیدیادهادارهدخدماتودرشوعڅخهداخلبسرتناروغان۱۳۶۰روغتیاییخدماتوړاندیکویچی
دوکتورسیدحسن الرحمن،پوهاندوی ګل علی،داکرت )داکرتغالم له عبارتدی چی پوریشپاړلسریئسان تراوسه
کرور،داکرت واک،داکرتمزمل الدین احسان،پوهنیاردوکتورقیام روف دوکتور بها،پوهیناردوکتورشهیربهادرحسن،پوهان

داکرتتاجمحمدرحامنی،مفتیمعصومخان،مولوینیکمحمد،مولویشیرعلیحنیفی،داکرتفضلګلوجانوحدت،
فعآلدیادنصیراحمددورانیمحمدابراهیمی،داکرتاجملپردیس،داکرتبازمحمدشیرزاد(ریئسانتیرشویاوداکرت

موقتیپرسونل۴۶۰۰سونلاودایمیپر۱۴۰۰اداریدریسپهټوګهدندهپرمخوړی،اوسمهالدعامیروغتیاسکتور
اداریڅانګولرونکیدی۲۲لریاو

روغتیاييخدمتونوتهالرسسی
تهدښځواونرانوالرسسی(BHCمرکزونو)بنسټیزوروغتیايي

خلکدټولنیلومړنیو٪۹۰روغتیاییمرکزونوشتونلریچینیږیپهټولوالیتکی۱۵۸والیتکیټولپهننګرهار
ساحهروغتیاییخدماتوتهالسراسینلریاویادروغتیاییمرکزونو٪۱۰سراسیلریاوهمروغتیاییخدمتونوتهال

اوجغرافیویموانعلری. پهلریواټنکیقرارلریڅخه
(BHCs) بنستیزروغتیاییمرکزونه)

دوالیتپهسطحهدبسنتیزوروغتیاییمرکزونوشمیرپهالندیجدولکیخالصهشوی
 دبنسټیز روغتیایی مرکزونهدوالیت په سطحه 

والیتولسوالیکلیدروغتیاییمرکزنوعه ګڼه 
 ننګرهار اچین عبدالخيل بنستیزروغتیاییمرکز 1
 ننګرهار اچین مامند بنستیزروغتیاییمرکز 2
 ننګرهار اچین شډل بنستیزروغتیاییمرکز 3
 ننګرهار اچین پيښه بنستیزروغتیاییمرکز 4
 ننګرهار بټیکوټ انبارخانه روغتیاییمرکزبنستیز 5
 ننګرهار بټیکوټ چهاردهى بنستیزروغتیاییمرکز 6
 ننګرهار بټیکوټ مشواڼى بنستیزروغتیاییمرکز 7
 ننګرهار بهسود وچتنګي بنستیزروغتیاییمرکز 8
 ننګرهار بهسود قلعهخيايل بنستیزروغتیاییمرکز 9
 ننګرهار بهسود نهرشاهى روغتیاییمرکزبنستیز 10
 ننګرهار بهسود هميمصاحب بنستیزروغتیاییمرکز 11
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 ننګرهار بهسود قلعهملخ بنستیزروغتیاییمرکز 12
 ننګرهار بهسود رساچهعلیخان بنستیزروغتیاییمرکز 13
 ننګرهار بهسود مثرخیل بنستیزروغتیاییمرکز 14
 ننګرهار بهسود کاريزکبري روغتیاییمرکزبنستیز 15
 ننګرهار چپرهار ګلدره بنستیزروغتیاییمرکز 16
 ننګرهار چپرهار ماڼو بنستیزروغتیاییمرکز 17
 ننګرهار چپرهار سنګينه بنستیزروغتیاییمرکز 18
 ننګرهار چپرهار سپینجومات بنستیزروغتیاییمرکز 19
 ننګرهار چپرهار تریلی بنستیزروغتیاییمرکز 20
 ننګرهار درهنور مچکنډول بنستیزروغتیاییمرکز 21
 ننګرهار درهنور قلعهشاهی بنستیزروغتیاییمرکز 22
 ننګرهار درهنور مببهکوټ بنستیزروغتیاییمرکز 23
 ننګرهار دهباال شپوله بنستیزروغتیاییمرکز 24
 ننګرهار باالده اغز بنستیزروغتیاییمرکز 25
 ننګرهار دهباال پاپني بنستیزروغتیاییمرکز 26
 ننګرهار دوربابا رسهګټه بنستیزروغتیاییمرکز 27
 ننګرهار ګوشته ماماخيل)ګوشته( بنستیزروغتیاییمرکز 28
 ننګرهار ګوشته زيارتډاګ بنستیزروغتیاییمرکز 29
 ننګرهار حصارک سیابرسهمیاشت بنستیزروغتیاییمرکز 30
 ننګرهار جاللاباد جوىهفت بنستیزروغتیاییمرکز 31
 ننګرهار جاللاباد تربیتاطفال بنستیزروغتیاییمرکز 31
 ننګرهار جاللاباد ریګشاهمردخان بنستیزروغتیاییمرکز 32
 ننګرهار جاللاباد میاشتیمرکزیکلینکرسی بنستیزروغتیاییمرکز 33
 ننګرهار جاللاباد زړهسارنوالی بنستیزروغتیاییمرکز 34
 ننګرهار جاللاباد زرينآباد بنستیزروغتیاییمرکز 35
 ننګرهار کامه زاخيل بنستیزروغتیاییمرکز 36
 ننګرهار کامه لنډهبوچ بنستیزروغتیاییمرکز 37
 ننګرهار کامه میټاخیل روغتیاییمرکزبنستیز 38
 ننګرهار خوګیانی 1چمتله بنستیزروغتیاییمرکز 39
 ننګرهار خوګیانی 2چمتله بنستیزروغتیاییمرکز 40
 ننګرهار خوګیانی نکړخيل بنستیزروغتیاییمرکز 41
 ننګرهار خوګیانی ميمله بنستیزروغتیاییمرکز 42
 ننګرهار خوګیانی لوخى روغتیاییمرکزبنستیز 43
 ننګرهار خوګیانی وزيرټټنګ بنستیزروغتیاییمرکز 44
 ننګرهار خوګیانی وزيراحمدخيل بنستیزروغتیاییمرکز 45
 ننګرهار خوګیانی زاوه بنستیزروغتیاییمرکز 46
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 ننګرهار کوزکونر اتاور بنستیزروغتیاییمرکز 47
 ننګرهار کوزکونر گوریک روغتیاییمرکزبنستیز 48
 ننګرهار کوزکونر ګمبیری بنستیزروغتیاییمرکز 49
 ننګرهار کوزکونر شګي بنستیزروغتیاییمرکز 50
 ننګرهار کوټ الغرجى بنستیزروغتیاییمرکز 51
 ننګرهار کوټ کوټسيداحمدخيل بنستیزروغتیاییمرکز 52
 ننګرهار لعلپوره چکنور بنستیزروغتیاییمرکز 53
 ننګرهار مومندره ګردىغوث بنستیزروغتیاییمرکز 54
 ننګرهار مومندره طورخم بنستیزروغتیاییمرکز 55
 ننګرهار نازیان دوهخويلنازيان بنستیزروغتیاییمرکز 56
 ننګرهار پچیراګام سليآمنخيل بنستیزروغتیاییمرکز 57
 ننګرهار پچیراګام پانګزی مرکزبنستیزروغتیایی 58
 ننګرهار پچیراګام ګريهخيل بنستیزروغتیاییمرکز 59
 ننګرهار رودات کاناوقطرغي بنستیزروغتیاییمرکز 60
 ننګرهار رودات قلعهمريجى بنستیزروغتیاییمرکز 61
 ننګرهار رودات حصارشاهیکمپ بنستیزروغتیاییمرکز 62
 ننګرهار رودات بړو روغتیاییمرکزبنستیز 63
 ننګرهار شیرزاد شنډيتوت بنستیزروغتیاییمرکز 64
 ننګرهار شیرزاد تؤتؤ بنستیزروغتیاییمرکز 65
 ننګرهار رسخرود شيخمرصۍښارګويت بنستیزروغتیاییمرکز 66
 ننګرهار رسخرود کوزشيخمرصۍ بنستیزروغتیاییمرکز 67
 ننګرهار رسخرود بختان روغتیاییمرکزبنستیز 68
 ننګرهار رسخرود کنکرک بنستیزروغتیاییمرکز 69
 ننګرهار رسخرود باغالبا بنستیزروغتیاییمرکز 70
 ننګرهار رسخرود هجرتکلی بنستیزروغتیاییمرکز 71
 ننګرهار رسخرود درونته بنستیزروغتیاییمرکز 72


بابهدولتی۹دننګرهارپهوالیتکیدښځواونرانولپارهدبنسټیزوروغتیاييمرکزونوشمريدښځواونرانولپاره

بابهبنسټیزروغتیایی۷۲بابهجامعروغتیاییمرکزونه،۲۲بابهخصوصیاوتشخصیهروغتونونه،۲۶روغتونونه،
ګرکیهراړخیزخدماتوړاندیکوی(،دننګرهارولسونوتهدروغتیاپهډBHCsمرکزونه)

شمري(CHC) دهراړخیزوروغتیاييمرکزونو
بابهښودلشویاوبشپړتفصیلیی۲۲دننګرهاروالیتپهسطحهجامعروغتیاییمرکزونوشمیرچیجملهتعدادیی

پهالندیجدولکیښودلشوی
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 هړ اخیز روغتیایی مرکزونه
 هراړخیزروغتیاییمرکزونه  کلی  ولسوالی والیت  شامره 

 هراړخیزروغتیاییمرکز اچني اچین ننګرهار 1
 هراړخیزروغتیاییمرکز بټىکوټ بټیکوټ ننګرهار 2
 هراړخیزروغتیاییمرکز بلندغر بهسود ننګرهار 3
 هراړخیزروغتیاییمرکز نجمالقرا  بهسود ننګرهار 4
 هراړخیزروغتیاییمرکز اخندزادهګان چپرهار ننګرهار 5
 هراړخیزروغتیاییمرکز برکوټ درهنور ننګرهار 6
 هراړخیزروغتیاییمرکز دهـباال دهباال ننګرهار 7
 هراړخیزروغتیاییمرکز دوربابا دوربابا ننګرهار 8
 هراړخیزروغتیاییمرکز ګوشته ګوشته ننګرهار 9
 روغتیاییمرکزهراړخیز رغه حصارک ننګرهار 10
 هراړخیزروغتیاییمرکز نجمالجهاد جاللاباد ننګرهار 11
 هراړخیزروغتیاییمرکز سنګررساى کامه ننګرهار 12
 هراړخیزروغتیاییمرکز وزيرپريهخيل خوګیانی ننګرهار 13
 هراړخیزروغتیاییمرکز کوزکنړ)خيوه( کوزکونر ننګرهار 14
 هراړخیزروغتیاییمرکز جبهکوټ کوټ ننګرهار 15
 هراړخیزروغتیاییمرکز اللپوره لعلپوره ننګرهار 16
 هراړخیزروغتیاییمرکز مهمنددره مومندره ننګرهار 17
 هراړخیزروغتیاییمرکز نازيان نازیان ننګرهار 18
 هراړخیزروغتیاییمرکز پچري پچیراګام ننګرهار 19
 هراړخیزروغتیاییمرکز رودات(حصارشاهى) رودات ننګرهار 20
 هراړخیزروغتیاییمرکز ماماخيل)شريزاد( شیرزاد ننګرهار 21
 هراړخیزروغتیاییمرکز سلطانپور رسخرود ننګرهار 22

 

 دولتي او خصويص روغتونونه
 ر()د ښځو لپاره د شته بستو شمیو شمريد روغتونونو او بست 

بابهدهاوبشپړاړوندهمعلوماتییپهالندیجدولکیښودلشوی۹روغتونوشمیرچیجملهتعداددننګرهاروالیتدولتی

 دولتي او خصويص روغتونونه
 دروغتونډولاونوم  بسرتونوشمیر  ولسوالی  والیت  ګڼه 

ننګرهارحوزویروغتون 568 جاللاباد ننګرهار 1
 الزهراوالیتیروغتوندفاطمه 120 جاللاباد ننګرهار 2
 دپوهنتونروغتون 70 جاللاباد ننګرهار 3
 دپښتورګوملیروغتون 60 جاللاباد ننګرهار 4
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دنشهییتوکیودرږدوروغتون 200 جاللاباد ننګرهار 5
 دکامیولسوالیروغتون 55 کامه ننګرهار 6
 دخوګیانیوولسوالیروغتون 75 خوګیانی ننګرهار 7
 دپچیراګامولسوالیروغتون 30 پچیراګام ننګرهار 8
 دغنیخیلوولسوالیروغتون 75 شینوار ننګرهار 9

بابهښودلشوی۲۶دننګرهارپهوالیتکیدخصوصیروغتونواوتشخصیهروغتیاییمراکزونهدخصويصروغتونوشمیر
ښودلشوی.چیاړوندهمعلوماتییپهالندیډولجدولکیپهلنډهتوګه

 خصويص روغتونونه

ګڼه
 

دروغتیاییمرکزډول)تشخیصیه(بسرت کلی/ناحیه ولسوالی/ناحیه دروغتیاییمرکزنوم
 لرونکی

دبسرتشمیره
 

 20 داخله،اطفالاونساییوالدی دورسکهرسخرود رسخرود رحمتافغانروغتون 1

چهاراهی جاللابادښار روښانروغتون 2
 مرستون

 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی

جاللابادمیډیکل 3
چهاراهی جاللابادښار کمپلیکسروغتون

 20 داخلهعمومی،اطفال،قلب مرستون

چهاراهی جاللابادښار شفاءعظیمروغتون 4
 مرستون

 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی

چهاراهی جاللابادښار داودزیروغتون 5
 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی مرستون

 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی چشمهخانجی جاللابادښار اریاناننګرهارروغتون 6
 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی چشمهخانجی جاللابادښار شفاعرصیروغتون 7
 20 نساییوالدیجراحی مرتهچهل جاللابادښار ماللیروغتون 8
 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی درمسال جاللابادښار مغلخانروغتون 9
 10 نساییوالدیجراحی چوکمستوفیت جاللابادښار بیدارهروغتون 10
 50 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی درمسال جاللابادښار نارصیروغتون 11

رسخرودرینګ جاللابادښار ننګرهارروغتونلوی 12
 10 عمومی رود

 30 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی مستوفیت جاللابادښار داکرتاولخانروغتون 13
 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی چشمهخانجی جاللابادښار میاخیلستندردروغتون 14

عبدالسمیعشیرزی 15
 10 ګوشوګلو درمسال جاللابادښار روغتون

 30 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی ګوالیعربان جاللابادښار سپینغرروغتون 16

17 
داکرتایملحسنزی

 20 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی بالکسنګی جاللابادښار روغتون
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 بهسود دعا 18
دبهسودوپلهته

 10 اطفال،نساییوالدیاوجراحیداخله، څیرمه

 10 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی بنهغروبازار بهسود سالمروغتون 19
 10 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی بتیکوتمرکز بتیکوت اجملمومندروغتون 20
 20 اوجراحیداخله،اطفال،نساییوالدی دوهمهناحیه جاللابادښارساینسیروغتون21
 10 نساییوالدیجراحی چشمهخانجی جاللابادتسلیمهکاکړ22
 10 داخله،اطفال،نساییوالدیاوجراحی چشمهخانجی جاللابادالشفاءروغتون23
 10 ګوش،ګلو،سرتګه انګورباغ جاللابادباخرتروغتون24

 جاللابادالخدمتروغتون 25
چهارهی
 10 اطفالداخله،مرستون

انصافطوطاخیلر26
 10 داخله،اطفال شیریندلپالزا جاللابادوغتون


اوخصوصیروغتونونهدولتي

روغتونونهشتونلری۹پهنګرهاروالیتدولتی دهچیپههیوادکیاکرثیتخصوصیبابهدولتی واضحعخربه ،
تهدواړهقرشونهنارینهاوښځینهدخپلواړتیادرقعکولولپارهمراجعهکوالیشینوپههمدیموخهپهدننګرهارروغتونونو

بابهخوصویروغتونونهاوتشخصیهمرکزونهموجوددی.۲۹پهوالیتکی
زیږنتونونه

یچیهیوادوالدخپلواړتیادرفعزیږنتونونهموجودد۱۵۰دننګرهارپهوالیتکیپهدولتیاوخصوصیروغتونونوکی
 کولولپارهورتهمراجعهکوالیشی

انواوروغتونودتناسبپرتلهپهخصويصاودولتيروغتونونوکېدناروغ
بابههراړخیز۲۲بابهخصوصیروغتونه،۲۶بابهدولتیلویروغتونونه،۹داچیدننګرهارپهمرکزجاللابادکی

بابهبنسټیزروغتیاییمرکزونهاو۷۲بابهښځینهزینتونونهاودهمدیوالیتپهولسوالیوکی۱۵۰روغتیاییمرکزونه،
لرینوجوتهخربهدهروغتیااسانتیاووتهالسرسیهمسلنهخلک۹۰همدارنګهدعامیروغتیادمعلوماتوپربنسټ

مرکزاوولسوالیوکیشتونلریپهنسبیچیدننګرهارولسونههغهخصوصیاودولتیروغتونونهچیددیوالیتپه
 .توګهبسنهکوی
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 په خصويص او دولتي کلینیکونو کې د ناروغانو او ډاکټرانو د تناسب پرتله

پهدولتی
کلینکونوکی
دناروغانو

 تعداد

پهدولتی
کلنیکونوکی
داکرتان

پهخصوصی
روغتونوکی

دناروغانوتعداد

پهخصوصی
روغتونوکی
دداکرتانوتعداد

دتناسبپرتله

5719400454140000199

داکرتانوبه  454    د ناروغان5719400
کلینکونو تناسبکتلشویدیپهدولتی

  کیچینظرناروغانوتهدډاکرتانوتناسب
  199    ناورغانود 140000      کمدیاو

روغتونونوډاکرتانوپهتناسبپهخصوصی
 کیکتلشویدیچینظرناروغانوته

دداکرتانوتناسبزیاتدی

و لپاره د خدمتونو د په خصويص او دولتي کلینیکونو کې د ښځو او نران
 ارايې کیفیت
په دولتی 

کلینکونوکی ښځو 
لپاره دخدمتونو 
دوړاندی کولو 

 کیفیت

په دولتی 
کلینکونوکی نارینه 
و لپاره دخدمتونو 

دوړاندی کولو 
 کیفیت

په خصوصی 
روغتونو کی 
دښځولپاره 

دخدمتونو دوړاندی 
 کولو کیفیت

په خصوصی روغتونو 
کی دنارینه و لپاره 

دخدمتونو دوړاندی کولو 
 کیفیت

دوالدینساییخدماتو-۱
کیدپخوابهپرتلهښهشوی
اوالیتپهسطحهدمیندو
دمړینیکچهکمهشویدی

واکسیندتطبیق-۲
خدماتوساحهپراخهشوی
اوتولیمیندیخپل

واکسینونهپهخپلوخت
اخلیاومعیوبیتکچهپه
والیتکیکمهشویدی

دښځوالسراسی-۳
روغتیاییخدمتونوتهپخوا

پهپرتلهزیاتشوی

پهناروینهووکیدپخوا-۱
پهنسبتدعامهپوهای

کچهښهشویدی
دنارینهووورتګ-۲

روغتیاییمرکزونهښه
شویدی

دمعلولیتکچهپه-۳
هشویدینارینهووکیښ

روغتیاییخدماتوته-۴
السراسیدنارینهووپخوا

پهپرتلهښهشویدی

دوالدینساییخدماتو-۱
کیدپخوابهپرتلهښهشوی
اودوالیتپهسطحهدمیندو
دمړینیکچهکمهشویدی

واکسیندتطبیق-۲
خدماتوساحهپراخهشوی
اوتولیمیندیخپل

واکسینونهپهخپلوخت
اخلیاومعیوبیتکچهپه
والیتکیکمهشویدی

دښځوالسراسی-۳
روغتیاییخدمتونوتهپخوا

زیاتشویپهپرتله

پهناروینهووکیدپخواپه-۱
نسبتدعامهپوهایکچهښه

شویدی
دنارینهووورتګخصوصی-۲

روغتیاییمرکزونهښهشویدی
دمعلولیتکچهپهنارینهوو-۳

کیښهشویدی
روغتیاییخدماتوتهالس-۴

راسیدنارینهووپخواپهپرتله
ښهشویدی

نارینهپرسونلپهروغتیایی-۵
مرکزونوکیزیاتشویدی
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ښځینهپرسونلپهټولو-۴
روغتیاییمرکزونوکیشتون
لریاوښځینهووستونزی

پریحلشویدی
کیعامهدښځوبرخه-۵

پوهاویزیاتښهشویدی
دپخواپهپرتله

قابلیی،نرسانیزیاتی-۶
روزلشویدی

وقایویخدمتونهدپخوا-۷
پهنسبتښهشویدی

نارینهپرسونلپه-۵
روغتیاییمرکزونوکیزیات

شویدی
نارینهووتهروغتیایی-۶

تعلمیاتزمینهپهدولتی
سکتورکیښهشویدی

وقایویاوساریناروغیو-۷
خدمتونودپخواپهپرتله

ښهشویدی

ښځینهپرسونلپهټولو-۴
روغتونونوکیشتونلری
اوښځینهووستونزیپری

حلشویدی

نارینهووتهروغتیایی-۶
تعلمیاتزمینهپهخصوصی
سکتورکیښهشویدی

 
درملتونونه

روغتیاييمتخصصیناومسلکي.درملتونونهوجودلری۸۱۷دننګرهاروالیتکیدمرکزاوولسوالیوپهشمولټولټال
 )دجنسیتپهپامکېنیولورسهدډاکټرانو،متخصصینو،نرسانواوقابلهګانوشمېر)نارینهاوښځینهکسان

 درملتونونه

نه
اری
صن

خص
مت

رتان
داک

 

نه
ځی
صښ

خص
مت

رتان
داک

نه
اری
جن
عال
م

رتان
داک



نه
ځی
جښ

عال
م

رتان
داک

ان
رس
هن
رین
نا



ینه
ښځ


ان
رس
ن



لی
قاب



نه
ځی
یښ

غذ
دت

نی
وری
شا
م

نه
اری
ن

ران
اتو
سین

واک


نه
ځی
ښ

ران
اتو
سین

واک


تنه
یاک
ب



5713329552999624513219833

دوړوقابلوپهواسطهنظارتشویزیږونهپهالندیجدولکیتوحیدشویدی.رمرستهدزیږونونوشمیقابلوپهمسلکيد

 د زیږونونو شمیر
 مجموعه  عملیاتیزیږونونه  مرستهشویزیږونونه  نورمالزیږونونه  دقابلوشمیره 

245 73456 2299383679832 
پهاوسنیوختونوکیحمللروونکیښځیدخپلځاناودماشومدصحتلپارهپه سیروغتیاييخدمتونوتهالرسمخکېترزیږون

دوامدارهتوګهدمعایناتولپارهنیږدیکلینونوتهمراجعهکوی،همدارنګهپهاوسنیوختکیپهلویهکچهښځینهزیږونپهروغتونو
شودلشویدزیږونڅخهمخکیخدمتونوتهالرسسیپهالندیجدولکیکیتررسهکوینو

 تر زیږون مخکی روغتیا خدماتو ته الرسسی جدول

مجموعهدزیږونڅخهوروستهپالینی دزیږونڅخهدمخهپالینی

128048102793230841
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سلنهدهچیلهبده۸)سلزرو(میندودمړینیکچه۱۰۰۰۰۰دننګرهارپهوالیتکیپههر دمړینېکچهمیندود
 میندوخپلژودنددالسهورکړ.۶کالپهجریانکی۱۳۹۶دراپورپهاساسد HMISمرغهد

سلنهښودل۱۲)زرو(نویزیږیدلوماشومانوکیدمړینیکچه۱۰۰۰دننګرهاروالیتپههرودمړینېکچهماشومانود
 ژوندلهالسهورکړیماشومانوخپل۹۰۰کالپهجریانکی۱۳۹۶دراپورپهاساسد HMISشویچیلهبدهمرغهدد

کالپهجریانکی۱۳۹۶سلنهدهچید۴۴دننګرهاروالیتکیدخوارځواکیکچهکچه)سؤتغدي(خوارځواکۍد
 ماشومانپهخواځواکۍاختهشویدی۵۲۹۴۰

دروغتیاپهبرخهکېبودیجهاوپانګونه
پهتیروپنځوکلنوکیدننګرهاروالیت يبودیجهکلنۍپرمختیايلپارهټولټالسکټورروغتیاييدپهتیروپینځوکلونوکې،

 ته سکتور روغتیا ورکړل438,042,715دعامی توګه په بودجه دپرمختیایی ییافغانی لګښت او و شوی
ده393,306,186

 دروغتیا سکتور دتیرو پنځو کلنو پراختیایی بودجه او لګښت

دپرمختاییبودیجیلګښتمجموعهکلنیپرمختیاییبودجه دبودیجیکالګڼه
۱ 13922259775722019650
۲ 13931319770012269302
۳ 13942473606823047017
۴ 1395148279353112494711
۵ 1396229231837223475506
 393,306,186 438,042,715جمله

 

 
 پانګونېکچهپهبرخهکېدخصويصروغتیاد

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

1392 1393 1394 1395 1396 جمله

د روغتیا سکتور دبودجی او لګښت ګراف
بودجه لکښت
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بابهښودلشویاودتشخصیهروغتیاییکلینکونهچی۲۶والیتکیدخصوصیروغتونونوچیشمیرییدننګرهارپه
بابهښودلشویدننګرهارولسونو۸۱۷بابهښودلشویاودخصوصیدرملتونوپههلکهچیشمیریی۳۷شمیریی

نیکونهاودرملتونونهدولسونوداړتیالخواپهدیډګرکیپانګونهشویدیادونیوړدهچییادخصوصیروغتونونه،کلی
 رسهرسهپهمعیاریشکلخدماتوړاندیکوی،یولهدیپانګوالوڅهچیپهبیساری

 توګهخدماتوړاندیکویپهالندیجدولکییییادونهشوی.

 دکاری ساحی ځای اولګښت دخصوصی پانګوال نوم

یوتنهیوادوالعطاوالرحمنهډوالو

دننګرهارحوزویروغتونکیدتلیسیامناروغیو
)لسمیلونه(افغانیوپهارزښتجوړشوی ۱۰۰۰۰۰۰۰مرکزد

چیعمالدهغهناروغانولپارهددوینیکموالیلریدیادروغتون
روغتیاییڅانګهکیورتهخدماتبرابرشویاوهمویبسایتله

کیږیدرضورتپهوختیادکسانالریدوینیکراسچک
غوښتلکیږیاوخپلوینهپهوړیاتوکهورکوی

د نادولتي مرستندویه موسسو او پرمختیايي رشیکانو د روغتیاپه برخه کې 
 مرسته

شامره
نادولتی  

 موسسی نوم
 دونر کاری ځای

1AADAدولسوالیوروغتیاییمرکزنوکیروغتیاییخدمتونهوړاندی
نړیوالبانککول

2HN-TPO
ننګرهارسمیهایزروغتونکیروغتیاییخدمتونهمخیتهوړی
اودوهسیارروغتیاییتیمونهدکوچیانولپارهروغتیاییخدمتونه

وړاندیکوی

نړیوالبانکاودعامی
روغتیاوزارتانکشافی

بودیجه

3PU-AMIروغتیاییخدمتونهمختلیفوولسوالیوکیدموبایلیاګرځینده
ECHOاوCHFدوړاندیکول

4AWAKENدبهسودوولسوالیدقلهملکپهکلیکیاساسیروغتیایی
مرکزکیروغتیاییخدمتونهوړاندیکوی

پهامریکاکیدافغانښځو
ټولنه

5UMCAدجاللابادښارزاړیڅارنوالیپهساحهکیدیواساسی
جاپانهیوادمرستهروغتیاییخدمتونهوړاندیکولروغتیاییمرکزکی

6PMSپهدرهنورولسوالیدقلعهشاهیپهساحهکیروغتیایی
خدماتووړاندیکوی

جاپانهیواددسولی
انستیتوتاداره

7ARCSپهجاللابادښار،درهنور،حصارکولسوالیوکیداساسی
خدمتونهوړاندیکویروغتیاییمرکزونوپواسطهروغتیایی

دافغانستانرسیمیاشتی
ریاست
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8Save the children
پهبهسود،کامهاورسخرودولسوالیوکیدګرځیندهروغتیایی

کاناډاهیوادمرکزونوپواسطهروغتیاییخدمتونووړاندیکوی

9Relief 
International

داخلیبیځایهشووکډوالوتهپهرسخرودولسوالیکی
ادارهOCHAروغتیاییخدمتونهوړاندیکوی

10IHSANکاناډاهیوادولسوالیوکیدتغذیخدمتونهوړاندیکوی۱۹په

11UNECEFدواکسنیونو،تغذیاودموراوماشومدخدمتونوپهبرخهکیالزمه
جاپانهمکاریکوی

12WHOدواکسینپهتهیه،ایمرجنسیاودرملوپهبرخهکیدعامی
روغتیاریاسترسهالزمههمکاریکوی

دروغتیانړیوالسازمان
غړیهیوادونه


 زیربنااوطبیعيرسچینوسکټور

دزیربنااوطبیعیرسچینوسکتوردهیواداومنطقیپهابادیاوبیارغونهکیرغندهنقشلوبوی،چیدهیواددلویوالرو
ډیزاینولاوجوړولییلهاساسیدندوڅخهشمیرلکیږی،چینهتنهاسړکونهبلکهپهلویوالروکیتونلونه،اولوړاو

لکیږی،دننګرهاروالیتدښاریاوکلیوالودسړکونومجموعهدکلیومرتپهلویپلونهجوړولییهملهدندوڅخهشمیر
کیلومرتسړکونه۷۸۶مرتهدی،دکیلومرتپهحسابدننګرهارپهمربوطاتوکی۷کلیومرتهاوعرضیی۸۶۵،۵حساب

دب۷کیلومرتسړکونوباندیجغلاچولشویچیدیادوسړکونوعرض۷۹،۵اواسفالټشوی پهاړهمرتده، ریښنا
۸۶۰۰خلکچیپهاوسطډول۴۳۰۰۰کالپوری۱۳۹۶دننګرهاوالیتدبریښنارشکتدمعلوماتوپراساستر

کورنیکیږیدبریښناڅخهمستفیدشوی،هیرهدینهویچیپهننګرهارکیددژوندانهدوضیعتدرسویلهمخی
السرسیلری،همدارنګهدننګرهاروالیتدکانونوخلکساملواوبهته٪۸۳،۸کالکیییتررسهکړی۱۳۹۵چیپه

ددولتخزانیتهتحویلشوی.پدمخابراتوپهاړه296,6,19633.00کالکی۱۳۹۶کلنیمجموعهعوایدپهکال
 دننګرهاروالیتساحاتدمخابراتیپوښښالندیدی٪۸۷پهعمومیډولتقریباٌ

 رسسیړکونو ته ال س

 زی او جغلی اندازی شوی سړکونهد ننگرهار والیت د قیر ری

طولپهکیلومرت دفرشنوعیت درسککټګوری مالحظات  شامره درسکموقیعت

 RH 77 قیر  1 جاللاباد__طورخماوللین
 RH 19 کانکریت بایپاسرسک 2 
 PH DBST 10 مارکواوغنیخیل 3 
 RH 15 قیر درونـټه-جاللاباد 4 
 RH DBST 16 کامیولسوالی–پولکامی 5
 PH 6 اچین–غنیخیل 9 قیر 
 PH 7 دروداتولسوالیرسک 6 قیر 
 PH دکوټولسوالیرسک 15 قیر 8
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 PH 33 قیر جاللاباد_چپرهار 9
 NH DBST 48 جاللابادـــکونړ 10
 NH DBST 25 رسخرودــــخوګیانی 11
 NH 12 غنیخیل__نازیان 9 قیر
 PH 25 قیر پیویکنډوــــهسکهمینه 13
 RH 77 قیر 14 جاللاباد__طورخمدویملین
 PH 25 قیر 15 ددهباالولسوالیرسک
 PH 16 درهنورولسوالیرسک 10 قیر
 PH 17 ددهباالحلقویرسک 23 قیر
 PH 28 قیر دپچیراګاماوــــدهباالحلقوی

رسک
18

 PH اګامـــــخوګیانیپچیر 12 قیر 19
 PH 20 قیر اچین_کوټ 20
 PH 21 خوگیانی__شیرزاد 27 قیر
 PH 12 قیر دلعلپوریولسوالیرسک 22
 PH 23 دکامیاوگوشتیولسوالیورسک 15 قیر
 PH 24 دنازیان___طورخمحلقویرسک 27 قیر
 PH 25 دنازیان___اچینحلقویرسک 14 قیر
 PH دبهسودپولــــدرونټی 14 قیر 26
 PH 27 دپچیراګامولسوالیرسک 33 قیر
 PH 28 دچمتال_خوگیانیرسک 11 قیر
 NH 106 قیر دکابلجاللابادسپریشوی

دویملینرسک
29

مجموعهکیلومرت 786   
 جغلی رسکونه

 PH 18 جغلی دنیرغاړیرسکدکابلهډیتر
درونټی 1

 PH 8 جغلی دشیرزاددورسکی__وزیرخوگیانی 2
 PH 25 جغلی ددورباباولسوالیرسک 3
 PH 12 جغلی دبرکاشکوټرسک 4
 PH 28 جغلی دگوشتیولسوالیگلډاګرسک 5
 PH 3.5 جغلی دکامیولسوالیمرزاخیلرسک 6
 PH 4 جغلی دچپرهاراوپچیراګامولسوالیوترمنځ

رسک 7

 PH 12 جغلی لهنازیانوتر__میلویکندورسک 8
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ټولټالنوکوړسکلیوايلپهحسابدښارياومرتکیلود
اودخلکو مکلفیتونو کاری دخپل  ریاست لوی څارنی او دساتنی درسکونو ریاست چارو دټولګټو والیت دننګرهار

زیارایستلیدیچهرسکونهاوالریدترافیکوپرمخچهدطبعیپیښوپروړاندیتړلشویدستونزووپهپامکینیولورسهتل
ویخالصیوساتیاوترڅارنیالندیییونیسی.داچهرسکونهدهیوادمیلیشتمنیدهاودهغیساتنهاوڅارنهدپالن

تکویچهپهدیاساسپهمطابقچهلهوړاندیدمالیامکاناتوپهمحدودهکیترتیبشویدکالپهاوږدوکیفعالی
رسکونه) والیتی )PHدترافیکوپرمخ رسکونه )RH(،منطقوی رسکونه اودولسوالی )NHدعمده دټولګټوریاست )

فعالیتونوڅخهدی
 مرتهدی۷کلیومرتهاوعرضیی۸۹۶،۵دننګرهاروالیتدښاریاوکلیوالودسړکونومجموعهدکلیومرتپهحساب

 اوټرانسپورټيسیسټمګرونههوایيډدوالیت
اوددیډګرشتونلریچیدمګړیهغههواییډګرامریکاییځواکونوپهواککیدهیدننګرهارپهوالیتکییوهوای

هوایيډګرڅخهداړتیاپهصورتکیافغانځواکونههمګټهاخيلخودملکیپروازونوپرمختړلشوی
پهمجموعیتوګهدمرکزپهشمولحتیدلریولسوالیوڅخهشمیرلکیږیننګرهاروالیتدګڼنفوسهوالیتونولهجملی

خلکهمځمکنیترانسپورتتهالسرسیلری،ځکهدپخواڅخهپهاوسنیوختونوکیدخلکواقتصادیوضیعتښه
ییشوینواکرثهخلکپهکورنوکیموټرلری،همدارنګهپهننګرهارکیرصفیوهواییډګرشتونلریچیدهغههوا
ډګرڅخهملکیاوعامولسونهاستفادهنشیکوالیڅکهچییادهواییډګردامریکاییځواکونوپهواککیده.

دوالیتبرېښنا
دننګرهاروالیتمرکزجاللاونیږدیهمجوارېولسوالیوبعضیسیمیددجاللبادښارکیددرونټياودنغلودوارداتی

کالپوری۱۳۹۶الندینیولشويدننګرهاوالیتدبریښنارشکتدمعلوماتوپراساستربریښناپهواسطهترپوښښ
کورنیکیږیدبریښناڅخهمستفیدشوی.۸۶۰۰خلکچیپهاوسطډول۴۳۰۰۰

دننګرهاروالیتکیدبریښناڅلورسبسټيشنونهشتونلریچیعبارتدیدمرکزیسبسټیشن،دزیتوندفابریکی
کیلوواټولتاژلریچیدنغلود۲۰/۱۱۰وچکسبسټیشناودهمیشهبهارسبسټیشنچیسبسټیشن،دغ

وارداتیبریښناڅخهتغذیهکیږی.
کیلوواټپهظرفیتدبریښناانتقالصورتومومیخو۲۲۰دیادونیوړدهدکابلارغندیڅخهدننګرهارپهطرفد

بشپړیشوی،ددیوارداتیبریښنالپارهبهسټیشندشیخمرصیتردیدمهداحتاملیرسویچاریالتراوسهندی
پهساحهکیجوړیږی،چیدایوهډیرهحیاتیپروژهدهچیددیالینڅخهبهدکنړوالیتتهبریښناهمورکولکیږی.

۹وواټ)کیل۳۵ /۶ددرونټياودنغلودوارداتیسټسشنشتونلری،ددرونټیبریښناکوټ)سټیشن(اوسطولتاژ
میګاواټ(بریښتاواردوی.۵۶کیلوواټ)۲۰/۱۱۰میګاواټ(اودنغلووارداتیبریښتاسټیشناوسطولتاژ

(پروژهدشیخمرصیسټیشنرسهوصلکیږیاوددیالریڅخهبهپاکستانتههم۱۰۰۰دجنوبیاسیالپارهدکاسا)
بریښناانتقالمومی.

   110.5 مجموعکیلومرت
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میګاواټهپهاندازیظرفیتلریابتداییچارییی۴۵دکنړپهسیندبهجوړیږیدهمدارنګهدکامیدبریښنابندچی
 .اعالنتهسپارلشوی

 
سیتهالرساوبوپاکوڅښلود

خلکساملواوبهته٪۸۳،۸کالکیییتررسهکړی۱۳۹۵پهننګرهارکیددژوندانهدوضیعتدرسویلهمخیچیپه
باددښارپهشمولدبعضیولسوالیواکرثهسیمیپهبشپړهتوګهاوبعضیالسرسیلری.پاکوصحیاوبوتهدجاللا

سیمیاوکلیپهڅهناڅهشکلدڅښلوپاکواوبوتهالسرسیلری،دغهپاکیاوبهدکوهیانواوداوبودنللیکوپهواسطه
خلکوتهرسولشویدی.

څهناڅهشکلاوبوتهالسرسیلریپهالندیډولهغهولسوالیاوکلیییچیبعضیکلیپهبشپړهتوګهاوبعضیپه
ترییادونهشوی.

همدارنګهدننګرهارددښاری اچین،خوګیاڼی،ګوښته،مهمندره،رودات،درهنور،کامه،رسهرود،بهسود،لعلپوره،نازیان
(وکړيپاکوصحی۱۰۰۰۰۰اوبورسوونیدادارهدمعلوماتوپربنسټدجاللابادپهښارکیپهاوسطډولسلزره)

کیلومرت۱۷۷کیلومرتانقالیاو۲۲کیلومرتشبکیلریچی۱۹۲اوبوتهالسرسیلری،دجاللابادپهښارکید
وکړیپاکواوبوتهالسرسیلری.٪۱۶توزیعیشبکیدی،دیادونیوړدهچیدجاللابدپهښارکی

 
پهوالیتکېمالومايتټکنالوژي

علوماتیتکنالوژیسکتورپههیوادکیپهځانګړیتوګهدوالیتپهکچهیولهبنسټیزوریاستونوڅخهدمخابراتواوم
شمیرلکیږیچیداقتصادیودیپهبرخهکیحیاتینقشلوبوی،دهمدیاهمیتلهکبلهداسکتوریدپرمختیایی

عرصیمخابراتیسیستمکوالیشیلهسرتاتیژۍپهبرخهکیدیوهځانګړیسکتورپهتوګهپهنظرکینیولشوی،یو
نوښتونورسهیوځایدیویقویالکرتونیکیاداریګټورتوباوددولتیسکتورروڼوالیهمداشاندټولنیزوخدماتوارایه

سالممخابراتیشبکه،روشنمخابراتیدافغانټیلیکممخابراتیشبکه،کړنډیکړی،دیادونیوړدهچیپهننګرهارکی
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نبیسممخابراتیشبکه،اریبامخابراتیشبکه،اوداتصاالتومخابراتیشبکیدننګرهارمربوطاتپهمخابراتیشبکه،افغا
 دننګرهاروالیتساحاتدمخابراتیپوښښالندیدی٪۸۷سیستمباندیپوښلیدی،پهعمومیډولتقریباٌ

صنعتيفابریکې
ابریکیپهمختلفوبرخوکیفعالیتونهکویچییادیفابریکیصنعتیاوتولیدیف۲۸۰دننګرهاروالیتپهمربوطاتوکی

اورشکتونهدننګرهاروالیتپهمرکزجاللابادښاراواړوندهولسوالیوکیفعالیتونهکوی.دیادونیوړدهچییادی
فابریکیپهالندیجدولکیذکرشویفعالیتونهتررسهکوی.

ګڼه دفعالیت ډول
 

ګڼه دفعالیت ډول
 

 ۱ چپس،چناچوراونیمکوتولید ۲۳ ایسکریماویختولید
 ۲ مربا،اچارتولید ۲۴ دچرمیچپلکواوبوټانوتولید

بسکټاوکلیکاودبیکریاړوندهخوراکیتوکو ۲۵ داوړواووریجواوخوراکیبابتولید
 ۳ تولید

 ۴ دروپتولید ۲۶ دچرګانو،هګیواودچرګوړوتولید
 ۵ پاپړتولید ۲۷ بخارونوتولیدددیګ

 ۶ دپیویسیپایپتولید ۲۸ داسوپنیزوکاریتوکوتولید
 ۷ جوستولید ۲۹ دکنجاړیاوغوړیوتولید

 ۸ دمعدنیاوبوتولید ۳۰ دعطروتولید
 ۹ دشامپواودکالیووینځلودپوډروتولید ۳۱ پرنیجیر)میزونو،املارینواودفرتیتوکو(تولید

دتجهیزیلرګینوتوکو)دروازی،کړکۍاوتاخچو(
 ۱۰ دلوښودوینځلودشامپوتولید ۳۲ تولید

دماربلپروسسکول ۳۳ داوسپنیزوتعمیراتیتوکو)دروازه،وراوکړکیوتولید( ۱۱ 
 ۱۲ دشوکاڼواومرمرواستخراجتولید ۳۴ دقالینواوبدل
 ۱۳ السیصنایعحرفویزدهکړیاو ۳۵ دتارونوجوړول
 ۱۴ ګلدوزیاوخیاطی ۳۶ دکارتنجوړول
 ۱۵ دڅادرونورختونوتولیدول ۳۷ دبکسونوجوړول

 ۱۶ برقیتوربینونواوساختامنیماشینونوتولیدول ۳۸ دکولراوپکیوجوړول
 ۱۷ پروفیلتلاوسیخګولتولید ۳۹ چاپاوډیزاینول

دوچومیووپروسسکول  ۱۸ تولیددبرقالین ۴۰
دشهدوتولید  ۱۹ پالستیکیفرشتولید ۴۱
دنیالکیوتولید ۴۲ دایودینمالګیتولید ۲۰
۴۳ دنکریزوتولیدول ۲۱ دیونانیدواګانوتولید

  ۲۲ دتیزابوتولید
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 صنعتي پارکونه
معلوماتثبتشویدیدننګرهارپهوالیتکیدریصنعنیپارکونهجوړشویپهالندیجدولکیییبشپړ

 کچهبوختیادکېدوګړوسکټورزیربناييپه
پوریاټلشویچیپهمستقیم۳۵۰۰نفروڅخهتر۳۰۰۰دننګرهاروالیتدبنسټونوپهسکتورکیدوګړودبوختیاکچهد

اوغیرمستقیمډولپهکاربوختدی.
 ییکلنيعوایداوکانونه

کانونهدهیوادپهبډاینیاواقتصادیپیاوړتیاکیرغندهروللریچیلهنیکهمرغهدننګرهاروالیتاړوندهغرنیسیمی
دکانونودشتونلهاملهخاصاهمیتپیداکړی،پهننګرهارکیدکانونوظرفیتلپارهجیولوجیکیرسویتردیدمه

نیموادودقیقظرفیتمعلومشیخودرسویپهصورتکیتنهادکانونودشتوناوموجودیتصورتندینیولیترڅودکا
پهننګرهارواليتكېلږشمیرطبيعيزېرمېتثبيتشوېدي،چېراسپړليېدواملري.ديادولووړ،ډاډورکړلشوی

طبيعيزېرمېيېدډبروسكاره،شوكاڼى،چوينډبرهاومرمردي.دننګرهاردخوګياڼودمرمروكانونهډېرمشهوردي،
نګرهاروالیتدکانونولهاړخهبډایهوالیتکیپهټولهکهڅههمنچېلهتیروڅوكلونوراهيسېيېراويستنهدواملري.

پوریوکړیپهمستقیماوغیرمستقیمشکلپهکانونوکیپهکاربوختدی.دننګرهار۳۵۰۰څخهتر۳۰۰۰کیله
ددولتوالیتی2,966,619,633.00والیتدکانونوریاستدراپورپهاساسدکانونومجموعیکلنیصادراتیعواید

.یتهتحویلشویدیخزان
کالکیدشوکاڼیاو۱۳۹۶دیادونیوړدهچیلهڅوکالونوراهیسیدمرمراوشوکاڼیکانونهکیندلکیږیچیپه

ټنهمرمراستخراجشویدی.۸۵۱ټنهشوکاڼیاو۴۲۲۶۰۸مرمرکانونودکیندلوپهصورتکی

دصنعتی پارک 
 رضفیت

دپارک اوسنی 
 وضیعت

دصنعتی پارک 
ګڼه دصنعتی پارک نوم موقیعت

 

فابریکوظرفیت۶۳۵
 ۱ شیخمرصیصنعتیپارک رسهرودولسوالی منریتوزیعشوی۴۷۳ لری

فابریکوظرفیت۳۰۰
 ۲ حصارشاهیصنعتیپارک روداتولسوالی منربیتوضیعشوی۸۶ لری

منربیتوزشیعشوی .
دقالیناوبدلوشیخمرصی چپرهارولسوالی ندی

 ۳ صنعتیپارک

 په ننګرهار کی کانونه
موقیعتپهسیمهکیدکانولسوالۍدکانډولګڼه

۱  
  
  




دمرمروتیګه


 دناورتنګیمرمر حصارک
 دمرکیخیلودصدکڅدسیمیمرمر شیزازد
 دکودیخیلودسیمیمرمر شیرزاد
 دلعلتنګیدسیمیمرمر نازیان
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دتولیدي/صنعتيفابریکودکلنیوصادراتوارزښت
داقتصادلهنظرهتولیددانسانانولهخوادشیانوجوړولشاملدي،بلکېدنوروخدمتونوفعالیتونههمشاملديلکه

)انرژي(چېدطبیعتعنارصدبرشیتمرصفتولیدهررازفعالیتاوکاردینور.داسیساتنهاو،پاکاریاوجوړونه
کالکیدننګرهاروالیتدشوکاڼیاوماربل۱۳۹۶دننګرهاروالیتدګمرکریاستدراپورپهاساسپهرسهنږدېکوي

ارزښت پهمجموعیډولدصادراتو افغانیپهګوتهشویچیمختلفو4,199,09,88778.00اوصنعتیفابریکو
صنعتیاوتولیدیفابریکیپهمختلفوبرخوکی۲۸۰دننګرهاروالیتپهمربوطاتوکیی.هیوادونوتهصادرشوید

فعالیتونهکویچییادیفابریکیاورشکتونهدننګرهاروالیتپهمرکزجاللابادښاراواړوندهولسوالیوکیفعالیتونه
نهتررسهکوی.کوی.دیادونیوړدهچییادیفابریکیپهالندیجدولکیذکرشویفعالیتو

 دفعالیت ډول

ګڼه 
 

 دفعالیت ډول

ګڼه
 

 ۱ چپس،چناچوراونیمکوتولید ۲۳  ایسکریماویختولید
 ۲  مربا،اچارتولید ۲۴ دچرمیچپلکواوبوټانوتولید

 ۲۵ داوړواووریجواوخوراکیبابتولید
بسکټاوکلیکاودبیکریاړوندهخوراکیتوکو

 ۳  تولید
 ۴  دروپتولید ۲۶ دچرګانو،هګیواودچرګوړوتولید

 ۵  پاپړتولید ۲۷ ددیګبخارونوتولید
 ۶  دپیویسیپایپتولید ۲۸ داسوپنیزوکاریتوکوتولید
 ۷  جوستولید ۲۹ دکنجاړیاوغوړیوتولید


 دمرغابۍدسیمیمرمر پچیراګام

  
  
  ۲ 

 
  
  
  

 
 
 

 دشوکاڼیتیږه
 
  

 الجیګړدساحاتوشوکانیدګړۍاو حصارک
  دمرکیخیلواوکودیخیلودساحاتوشوکڼی  شیرزاد
  دلکیتیږیاوصالحګلبابادساحاتوشوکاڼی  پچیراګام
  داغوزتنګیدساحیشوکاڼی  هسکهمینه
  دمامنددریاوعبدالخیلودساحاتوشوکاڼی  اچین

  شوکاڼیوچکوټاوایتنګدساحاتو  کوټ
 دټټنګدسیمیدګچودتیږیکانیظواهر  خوګیاڼی  ګچډبره ۳ 
 دڅڅوبیدسیمیدفلورایټتیږیکانیظواهر  دوربابا  ډبرهفلورایټ ۴ 
 دماماخیلودساحیرسپنتین   ګوشته رسپینتینتیږه ۵ 
 ۶ 

  
 نفرایتتیږه

  
  دساحاتودنفرایټتیږه،سپینجامعت،څپری،شنیلی،مورګی،یارګی  ګوشته
  ماماخیلو،مرزاخیلواوګردابدساحاتودنفرایټکانیظواهر  کامه

 ۷ 
  

  کرومایټتیږه
  

  سپینجامعت،څپری،شنیلی،مورګیدساحاتوکرومایټ  ګوشته
  ماماخیلو،مرزاخیلو،ګردابکرومایټ  کامه

  درونټیساحیدچونیتیږه،  رسرود چونیډبره  ۸ 
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 ۸  دمعدنیاوبوتولید ۳۰ دعطروتولید
 ۹  دشامپواودکالیووینځلودپوډروتولید ۳۱  پرنیجیر)میزونو،املارینواودفرتیتوکو(تولید

دتجهیزیلرګینوتوکو)دروازی،کړکۍاوتاخچو(
 ۱۰  دلوښودوینځلودشامپوتولید ۳۲  تولید

داوسپنیزوتعمیراتیتوکو)دروازه،وراوکړکیو
 کولدماربلپروسس ۳۳  تولید( ۱۱ 

 ۱۲  دشوکاڼواومرمرواستخراجتولید ۳۴  دقالینواوبدل
 ۱۳  حرفویزدهکړیاوالسیصنایع ۳۵  دتارونوجوړول
 ۱۴  ګلدوزیاوخیاطی ۳۶  دکارتنجوړول
 ۱۵  دڅادرونورختونوتولیدول ۳۷  دبکسونوجوړول

 ۱۶  ساختامنیماشینونوتولیدولبرقیتوربینونواو ۳۸  دکولراوپکیوجوړول
 ۱۷  پروفیلتلاوسیخګولتولید ۳۹  چاپاوډیزاینول

دوچومیووپروسسکول  ۱۸  دبرقالینتولید ۴۰
دشهدوتولید  ۱۹  پالستیکیفرشتولید ۴۱
دنیالکیوتولید ۴۲ دایودینمالګیتولید ۲۰
۴۳  دنکریزوتولیدول ۲۱ دیونانیدواګانوتولید

  ۲۲ دتیزابوتولید
 
څرنګهچیدبنسټونوپهسکتورکییواځیداوبواوبریښنااولګښتبودیجهدبنسټونودسکتورپراختیاییپنځهکلنه

ریاستپرمختیاییبودجهاولګښتلریاوپهدیسکتورکینوریفرعیاداریپرمختیاییبودجهنلری.دیادونیوړده
کالبودجهپهکابلمرکزکیدتوکوپهخریدادریمرصفشوی.۱۳۹۶او۱۳۹۵چیدبریښناریاستد

ترانسپورتریاست،ښارجوړونی دزیربناسکتورفرعیادارو)ټولګټوچاروریاست،مخابراتوریاست،معادنونوریاست،
پرمختیاییبودجهلریاوپاتیپورتهذکرریاستاوداوبواوبریښناریاست(لهجملیڅخهیواځیداوبواوبریښناریاست

.شوینوراداریپرمختیاییکلنیبودجهنلری

 

 او طبیعی سکتور پنځه کلنه پرا ختیایی بودجه او لګښت ) بریښنا ریاست(  دزیربنا

دبودجیلګښتکلنیپرمختیاییبودجه دبودیجیکالګڼه
معلوماتوجودنلریمعلوماتوجودنلری1392 ۱
معلوماتوجودنلریمعلوماتوجودنلری1393 ۲
۳ 1394100,000,000.00 100,000,000.00 
۴ 139537,161,348.0037,161,348.00
۵ 139636,506,857.0036,506,857.00
 173,668,205.00 173,668,205.00جمله
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وسسواوپرمختیاييرشیکانومرستهمرستندویهمدزیربنااوطبیعيرسچینودسکټورونوپهبرخهکېدنادولتي
 پهنومکارکوی ADFاو CHAMPدبنسټونوپهسکتورکیدسوداکرۍخونیرسهمرستندویهموسسید

خصويصسکټورپرمختیاداقتصاداو
خصوصیسکتورتهپاملرنهددولتدلویواومهمواهدافوڅخهدياقتصادیپیاوړتیااودخصوصیسکټورغښتلیکول

دهیوادابادیاورغونیتهپاملرنهده،دخصوصیسکتورپهشتونکییوازادسیالبازاررامنځتهکیږیاوخصوصی
سکتوریاداریدباکیفیتهخدماتوپهعرضهکولوکییودبلڅخهدوړاندیتګپهتکلکیویچیپهپایلهکیپه

بهعامهخوښۍاوسوکالۍ.دخصوصیسکټورپرمختیااواقتصادیودهنځتهکیږیمنطقهکیرغونهاوسمسورتیارام
اوددیموکراتیکنظامدپایښتالملګرځي.ددېبرخېدبشپړولولپارهدابهرتهدهچېپهوالیتکېدکچهلوړیږی

ړیپاملرنهوشی،خصوصیسکتوربایدځانګولسوالیوپهپامکېنیولواودخدمتونوووړاندېکولوتهدالرسيسپربنسټ
هیوادوالوتهدخدماتودوړاندیکول،پهتولید،صنعت،تعلماوتربیهاودیتهورتهخدمتونوپهوړاندیکولوکیهروګړی

فرصتورکویترڅومیدانتهراووځی.ته
ییپهکرکیلهاوبزګریننګرهاروالیتیولهحاصلخیزواوسبزیتولیدونکووالیتونوڅخهدیځکهچیاکرثهوګړی

باندیبوختدی،ننګرهارکیدسیزیجاتودتولیدکچهدومرهزیاتهدهچیداړتیامطابقنورووالیتوتهانتقالیږی.هغه
سبزیچیدننګرهارپهوالیتکیتولیږیلکهرومیان،توربانجان،کرم،ګلپی،سابه،شلغم،شنهپیازاوکلچهپیاز،

ولسوالیوکی۲۲وږه،نورسبزیجاتاوترکاری،دیادونیوړدهچیپورتهذکرشویدننګرهارپهپټاټی،بینډی،ګازری،
کرلکیږی،دیادونیوړدهچیدسبزیجاتوکلنیتولیدیمقدارییپهزرګونومرتټنوتهرسیږی.

،زردالوشفتالو،ولسوالیوکیکیلندیمیویپهلویهپیامنهتولیدیچیدمیوولهجملیڅخه۲۲ننګرهاروالیتپه
نارنج،ناک،امرود،مالته،ناک،توت،لیمو،بادام،غوزانچیدزیاتیپریامنیلهوجییینرخډیرراټیټیږیاوحتینورو

ننګرهاروالیتچیداقلیملهاړخهګرمموسماوهوالرینوپهګرماقلیمکینباتاتاوسبزیوالیتونوتههمانتقالیږی
ولسوالیوکیکیغنم،اوربشی،وریجی،۲۲لهدیجملیڅخهپهموسمیډولدننګرهارپهجاتښهودهکویچی

جوار،ایږدن،نخود،لوبیا،دال،ماشاوسویابینپهلویهپیامنهحتیپهټنونوباندیتولیږیچیدتقاضاپربنیادنورو
.والیتونوتههمصادریږی

پهننګرهارکیدپریامنهساختامنیاولوج   تجارتیاو۲۸۰ستکیرشکتونهشتون،  صنعتیاوتولیدیفابریکی،
خصوصیښوونځيداهغهڅه۱۸۴خصوصیپوهنتونه،۶ترانسپورتیخدماتواړوندهرشکتونههمدرانګهپهننګرهارکی

 دیچیپهننګرهارکیدخصوصیسکتورپسمنظرپهډاکهکوی
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وضعیتدبېوزلۍ
دبیوزلیدکچهارقامشتوننلریاونههمکومهرسویتررسهشویخودژونددوضعیتدننګرهاروالیتپهسطحه

سلنهښودلشوی54.5درسویپهاساساودنړیوالبانګپهمالتړدهیوادپهسطحهدبیوزلیکچه
 ځواکسلنهبوختیااو دکاري

داحصاییریاستلخواتررسهشویپهډاګهکویچیپهننګرهارکیدژونددوضیعتدرسویپهاساسچیدننګرهار
تنهښځينهتشکیلوی،۳۷۹۴۱۱تنهنارینهاو۳۹۷۱۷۰تنهدکارکولوتوانلریچیددیلهجملیڅخه۷۷۶۵۸۱ټول

 تنهښځینهتشکیلوی۱۳۶۷۸تنهنارینهاو۳۸۴۹۲تنهبیکارهدیچی۵۱۱۵۴همدارنګهدرسویدراپورپهاساس
 .اټکلشوی%49.3ه/فیصدیییچیدکارځواکسلن

 دکاری ځواک سلنه

جملهبیکارهخلکدکاروړخلک
۷۷۶۵۸۱۵۱۱۵۴

ښځینهنارینهښځینهنارینه

۳۹۷۱۷۰ ۳۷۹۴۱۱ ۳۸۴۹۲ ۱۳۶۷۸ 

٪49.30 کاریځواکسلنه
اودوزګارتیاکچهکاريفرصتونهدجنسیتپهپامکینیولورسه

تررسه۱۳۹۵پهدننګرهاروالیتچیګننفوسلریدژونددوضیعتدرسویپهاساسچیدنړیوالبانګپهمالتړ
تنه۳۸۴۹۲تنهبیکارهدهچیلهدیجملیڅخه۵۱۱۷۴شویچیدننګرهاردکاریځواکلهجملیڅخهمجموعاٌ

ښځینهدکاریځواکدګډونکچه۳۷۹۴۱۱نارینهاو۳۹۷۱۷۰درسویپهاساسښځینهتشکیلوی.۱۳۶۷۸نارینهاو
۲۰۱۷همدارنګهدننګرهاردولسونودوزګارتیادنویرسویپراساسچیدافغانستاندمرکزیاداريلخواپهاټکلشوی

 کالکیتررسهشویپهالنديتوګهییدکلنۍسلنيپراساسییدرجهبندیشویده

 ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ۲۰۱۴-۲۰۱۳ ۲۰۱۲-۲۰۱۱ شاخص 
49.750.9 51.8مرصوفیت
3.415.012.9بیکاري

۱۳۹۵پهننګرهارکیدژوندوضعیتدرسویپهاساسچیپهکاريځواکښځینهاونارینهسنباللوستلیکپه
٪نقوسیینالوستیدیچیدلوستولهجملیڅخه۵۹وګړینفوسلوستیاو٪۴۱کالکیتررسهشویښییچی

ښځینه٪۷۷،۵٪نارینهاو۴۱،۲لوستیښځينهښودلشویهمدرانګهپهنالوستوکی۲۲،۵نارینهاو٪لوستی۵۸،۸
کالکیتررسهشویدننګرهارپهلیکلوست۲۰۱۷لیکندداحصاییدمرکزياداريلخوارسویچیپهښودلشوی.

سنبالښځینهاونارینهکاریځوااکییپهالندیډولطبقهبندیکړی.
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 خصشا

۲۰۰۷-
۲۰۰۸

 ۲۰۱۱-
۲۰۱۲

 ۲۰۱۳-
۲۰۱۴

 ۲۰۱۶-
۲۰۱۷

 

43.550.751.2 33.8کال(۲۴-۱۵دځوانانوسوادکچه)

کېدبوختیاسکټوراقتصاد)تولیداوسوداګرۍ(پهد
وکړیپهخدماتی٪۳۸پهصنعتاوباقی٪۱۸وکړیپهکرهڼه٪۴۴دننګرهاروالیتداحصاییریاستدرسویپهاساس

اوددیارقاموترڅنګپهننګرهارکیښځینهپهشکلداشکالوپهکرهڼهکیاوهمدرانګهپه .دندوبوختدیاونور
خیاطي،دستدوزی،سلمهدوزی،چرمهدوزیچیسلنهییمشخصهندهبوختیدی

پانګونهکیخصويصسکټورپه

اوددیترڅنګیورسحدیاوترانزیټیوالیتدیننګرهارچیدسواداګرۍاوهرډولفعالیتونولپارهمناسباقلیملری
چی نودهیوادلهمختلفووالیتونوڅخهډیریخلکدسوداګرۍاوتجارتلپارهپههمدیوالیتکیمیشتشویدی

اړهیادووګړوپهمخلفوبرخوکیپانګونهکړیاودننګرهاروالیتسمیهاییزمارکیتییګرمساتلیدپانګونیدکچيپه
دننګرار په سکتور دخصوصی اساس پر معلوماتو او راپور دخونی سوداګرۍ کچهد دپانګونی ډګرکی

ګوتهکړیښودل519,426,000.00
 ارزښتدتولیداتواوخدمتونو

صنعتیاوتولیدیفابریکیپهمختلفوبرخوکیفعالیتونهکویچییادیفابریکی۲۸۰دننګرهاروالیتپهمربوطاتوکی
داهغهفابریکیدیچی  وندهولسوالیوکیفعالیتونهکویاورشکتونهدننګرهاروالیتپهمرکزجاللابادښاراواړ

تولیداتییدننګرهاردښار،ولسوالیو،ګاونډیووالیتونونورسهرسهنورووالیتونوتههمخپلتولیداتلیږدویاوددی

Series1, لوستی
%41, 41, ځواک

Series1, نالوستی
%59, 59, ځواک

په لیک لوست سمبال نارینه او ښځینه دکاری ځواک سلنه  

لوستیځواک

نالوستیځواک
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دهیوادڅخهبهرهمبریکیچیتولیداتییدهیواددوالیتونوپهشمولترڅنکپهننګرهارکیدشوکاڼی،ماربلفا
.لیږدولکیږی

 مالحضات افغانۍ دخدماتو ارزښت افغانۍ -دتولیداتو ارزښت ګڼه

1 4,199,09,88778.00 519,426,000.00  

 
دصادراتواووارداتوارزښت

دننګرهارپهسطحهدتیروپنځهکلونودصادراتوارزښتپهالندیجدولکیذکرشوی،داچیدننګرهاردګمرکلهالری
 ی.ننګرهارلپاردوارداتودارزښتتفکیکستونزمنوهچیپیداکړیمووایدټولهیوادلپارهتوکیراواردیږینوتنهاد

رسهتفکیکپهسکټورددوالیتټولټالعوایدملدي؛کېشاعوایدوغیرمالیايت/مالیايتچېپههغوعوایدوکچهد

سطحیلوړولاوټولوملکیاودهاودندهئیدمالیاتوراټولولاودعوایدودمايلاداراتمستوفیتداچیګمرکاو
نظامياداراتومعاشاتمصارفواجراچاريپرخپلوختاوزمانرسهپرمخوړینودديچاريلپارهئیکاراهلکارته

هبیساريلوړوايلراغلیديچېپهدسپارلولپارهرغندهګامونهپورتهکړيچېددولتعوایدوکیدتیرکالپهپرتل
 ییدعوایددراټولیدنیطبقهبندیشویدهالندیجدولکی

 دننګرهار د ګمرک او مستوفیت عواید
مالحظاتبودیجهنیټهاړوندهادارهکال

۱۳۹۵
دګمرکعواید

کالدجدیمیاشتیدملړینیټی۱۳۹۴د
12334987503.00نیټیپوری۳۰قوسمیاشتی۱۳۹۵څخه

دمستوفیت
عواید

جدیمیاشتیدملړینیټیکالد۱۳۹۴د
1844282314.32نیټیپوری۳۰قوسمیاشتی۱۳۹۵څخه

14179269817.32مجموعه

۱۳۹۶
کالدجدیمیاشتیدملړینیټی۱۳۹۵ددګمرکعواید

نیټیپوری۳۰دقوسمیاشتی۱۳۹۶څخه
13920370579.00

دمستوفیت
عواید

ملړینیټیکالدجدیمیاشتید۱۳۹۵د
2315042921.00نیټیپوری۳۰دقوسمیاشتی۱۳۹۶څخه

16235413500.08مجموعه

کالدجدیمیاشتیدملړینیټی۱۳۹۶ددګمرکعواید۱۳۹۷
16445481494.00نیټیپوری۳۰دقوسمیاشتی۱۳۹۷څخه

 دننګرهار والیت صادراتو  ارزښت
۱۳۹۵  کال ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴

542,353,840.
00

809,898,600.
00 

918,421,980.
00 

1,075,686,990
.00 

2,194,555,650
.00 

دصادراتو
 ارزښت
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دمستوفیت
عواید

کالدجدیمیاشتیدملړینیټی۱۳۹۶د
2437028811.79نیټیپوری۳۰دقوسمیاشتی۱۳۹۷څخه

18882510305.79مجموعه
ارزښتتولیداتوداليسصنایعوددښځواونرانو

پههمغږیدنړیوالو اوددولت پیداکولوپهبرخهکیددولتترڅنګ دننګرهاروالیتښځينوتهدکارزدهکړیاو
خیاطی،دستدوزی،سلمهدوزی،چرمهدوزیاسنانتیاویبرابريشویچیډیریښځینووتهدموسساتولخواډیري

پهمختلفوموسساتوکیدښځوچاروریاستپهمرستهدکارموقعبرابرهشویدهپهتعدادښځینوو۹۷۴۰داو
دیادونیوړدهچیښځینووتهدکارموقعبرابرولپهالندیبرخوکیسرتروللوبوی:

دفامیلداقتصادیپیاوړتیا-۱
دخپلفامیللپارهحاللرزقاونفقهپیداکول-۲
پهعمومیبازارکیدښځوداليسصنايعوبازارمارکيټ-۳
دښځولپارهځانګړیبازارچمتوکولاوپهټولنهکیالسیصنایعوتهدښځوتشویقول-۴
همنځهوړاودغربتاوبدبختۍلپهټولنهکیدښځوګډون-۵

 پهتفکیکرسهبانکونوخصويصدولتياودردبانکونوشمی
خصوصیبانکونهدی۱۱بانکونهفعالیتلریچییودولتیاو۱۲دننګرهارپهوالیتکیټول

 ننګرهار والیت کی ددولتی اوخصوصی بانکونو فهرست
دڅانګوشمیرهنوعیتدبانکنوم ګڼه

  شهریغرفهاوطورخمڅانګه۱+۱  دولتی-مرکزیبانک  دافغانستانبانک۱ 
  ۲  خصوصی  نویکابلبانک ۲ 
  ۱  خصوصی  افغانملیبانک ۳ 
  ۱  خصوصی  افغانیونایټیډبانک ۴ 
  ۱  خصوصی  غضنفربانک ۵ 
  ۱  خصوصی  باخرتبانک ۶ 
  ۱  خصوصی  افغاننړیوالبانک ۷ 
  ۲  خصوصی  عزیزیبانک ۸ 
  ۱  خصوصی  مایکروفاینانسبانک ۹ 
  ۱  خصوصی  پاکستاننیشنلبانک ۱۰ 
  ۱  خصوصی  پښتنیبانک ۱۱ 
  ۱  خصوصی  میوندبانک ۱۲ 
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ګمرکونهبندرونهاوسوداګریز
توکودګمرکاومحصولپهموخهتاسیسکیږی،داچیننګرهاروالیتهمتهدراوړنکوګمرکونهپهوالیتونوکیدهیواد

دهیوادلهمهموترانزیټیاورسحدیوالیتونوڅخهشمیرلکیږیترڅودبهرنیوهیوادونوڅخهراوړنکیتوکیهیوادته
چیدهیوادپهګمرکشتونلرییودراننوتوپهحالتکیګمرکشینوپهننګرهارتورخمکیهمدهیوادپهکچه

 کچهډیریتوکیدهمدیګمرکلهالریمحصولکیږی.
خصويصسکټورټولټالعوایدپهتیروپینځوکلونوکې،د

ږینودمستوفیتدراپورداچیدخصوصیسکتورعوایددمستوفیتلهالریراټولی پهخصوصیسکتورکیپانګوينکچه
چیپهدیمبلغکی9,272,850,082.00پوریعوایدرسطان۱۳۹۷څخهترجدیمیاشتکال۱۳۹۶پهاساس

 دمستوفیتاوګمرکعوایددواړهشاملدی
 دکوچیانوحالت

ولسوالیوکېاوسیږيپهځینوسیموکې۲۲دننګرهارپهوالیتکېکوچیانداوړياوژميپهموسمکېپهټولو
مونږدراټولوشوومعلوماتولهمخېپهمجموعيډولزاوژمیاوسیږيچېیواځيژمیتیروياوپهځینوسیموکېاوړی

سلنه٪۶۰ريوالیتکېژوندکويچېدیادېشمی)دوهپنځوسزره(شاوخواکېکوچيکورنۍپهننګرهار۵۲۰۰۰
انښارکوچیانداوړيپهموسمسړوسیمواوایلبندونوتهځيلکه)کابل،لوګر،کاپیسا،پروان،غوربند،شیرب،مید

ږيځکهچېمالونهنهلرياودلتهپهننګرهارکېورځيياوړیاوژمیهمدلتهاوسی٪۴۰و،غزين،هزارهجات،(ا
کوياویاهمسوداګريييښهدهوضیعتمزدورياویاهمپولهپټيکېبزګريکوي،اوکمهبرخهييچېاقتصادي

.عرادهجاتلریباروړونکی
پهننګرهاروالیتکېدکوچیانووضعیتدپخواپهپرتلهډیرخرابدیځکهچېدتګراتګپهمهالالرېګودرېاو

پړاونهدامنیتيستونزواویاهمداچېوليسآبادیزیاتهشوينودویپهډیرهسختیلهیوېسیميبلېسیميته
داچېهغهپراخيدشتي،غرونه،مالچرونه،ټاپوګاناویاهمدلیږدياویاهممالونهپهموټروکېانتقالوي،اوبله

شهرکونهاوآبادیاوسپکیکابلسینددواړهغاړيچېکوچیانوبهپکېمالونهڅرولاوپخپلهبههمپکېاوسیدل
وچیاننهيشاوغرونهدنشتهبارانونواویاهمنهمسؤنیتلهاملهچېهمیشهدجنګونواحتاملويکجوړیښویدی

کوالیچېپهخالصمټمالونهپکېوڅروينولههمدېاملهييمالونهدګیاهاوڅرولولهستونزورسهمخدي.او

 داقتصاد تولید او سوداګری په برخه کی دپانګونی کچه
پانګهدتشبثنوعدفعالیتډولګنه
 208,000,000.00  رشکتمحدوداملسؤلیت تجارتی1
 81,636,000.00  رشکتمحدوداملسؤلیت  خدماتی 2
 146,620,000.00  رشکتمحدوداملسؤلیت  ساختامنی 3
 9,500,000.00  مالکیتانفرادی  تجارتی 4
 29,070,000.00  مالکیتانفرادی  ساختامنی 5
 36,800,000.00  مالکیتانفرادی  نورخدماتیفعالیتونه 6
7     7,800,000.00 

519,426,000.00 مجموعهپانګونه
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داڅوولسوالیچېجنګونوځپلېکوچیانييهملکهدمیشتوولسونوغوندېپهنوروسیموکېاوسیږيچېددويپه
مالچراویاهماوبهخورپهرسجنجالونهرامنځتهکويځکهچېسیمهتنګهټولنیزژوندييبدېاغیزيکړياوهمیشهد

اوکمهوياومالداريګڼهوي.
کوچیانچېدافغانستانپهتاریخدهیوادساتنېاوهیوادپالنېپهبرخهکېبیسارېرسښندنېکړياودافغاين

کتلورسههرچیرتهمالتړکړی،اوددويسرتاتیژیکژوندتهپهاصيلکلتورممثلیندي،اوهمیشهييلهخپلوحکومتونو
يمندزاواقتصاديحالتمخامختآثیرلري.ځکهچېکوچیانچېکوچیاناوسیږيدهغيسیميپهمسؤنیتټولنی

 شنهفصلونهاخيلاوخپلمالونهپرېسايت.
 دکوچنیانوستونزی)دصحت،ژوند،پوهنی،امنیت،(پهبرخهکی

صحتپهبرخهکیمونږپهننګرهاروالیتکېپهټولوولسوالیوکېدمیشتوکوچیانولپارهیواځيدوهګرځندهصحيد
صحيپوستيدهیلتنیټمؤسسېلهلوريلروچې۶۰مؤسسېلهخوااوAADAوستيدصحيپ۱۵ټیمونهاو

،رودات،بټيکوټ،مهمنددره،لعلپوره،غنيیواځيدوهسیارټیمونهپهبهسود،کامه،ښیوه،درهنور،ګوشته
خیل،رسخرود،چپرهارولسوالیواومرکزجاللآبادکېفعالیتکوياودصحيپوستورضاکارانیواځيروزلشوي
ويلادویهپهمنظمشکلټولوسیموتهنهورکولکېږيچېداخدماتدننګرهاروالیتکوچیانوتهددويدتعداداو

 . وپهپرتلهدنشتبرابردينفوس

٪کچهمخامخدکوچیانوپهژوندانهتاثیرلري،اوبلهداچيکوچیانود۵۴دهیوادپهکچهدفقر  دژوندپهبرخهکی
وچکالی،مهاجرتونو،نشتهمالچرونو،هزارهجاتتهدنهتګاونهپریښودلواونوروټولنیزواواقتصاديالملونولهامله
ډیرهفیصديکوچیاندژوندپهډیرهټیټهکچهکېژوندلري،رسپناهاوکورونهنهلري،دبیکاریکچهپکېډیرهلوړه

٪دیرکوچیاندفقرلهکچېپهټیټهپیامنهکېقرارلري،دولتيادارو،خصويصسکتوراومؤسساتوکې۶۰ده،له
واوکسبونوزدهکولوزمینهنهورتهبرابرېږيداخيلبیځایهشوو،یتیامنو،ورتهدکارزمینهنهبرابرېږي،حرفويزدهکړ

 . کونډو،معلولینواومعذوروکوچیانوتهحقوقنهرسیږي

دننګرهارپهوالیتکېکوچیانیوهلیلیهلیسه،یوهنهاریهلیسه،دوهمتوسطي،دوهمدريساو دپوهنیپهبرخهکی
کلیوايلټولګيلريچېاوړیپهمیدانښاراوژمیدچپرهار۸اودسویډندکمیټيلهلوريلومړينښوونځيلري۱۳

پهپورتهذکرشووښوونېزو ولسوالیدسپینجوماتپهساحهعمرخیلقوممربوطاتوکېييتدریيسبهیرمختهروانده
یواځيدعبدالقادرکوچيلیيسمدیریتدکوچیانوریاستاومعا رفریاستپهګډتفاهممختهځي،اداروکې

دکوچیانوتیتاوپرک تدریيسبرخهدمعارفمسؤلیتدهاودلیيلبرخهاومعاشاتدکوچیانوریاستمسؤلیتده.
ژوندتهپهکتلورسهبسنهاوکفایتنهکوياړتیالیدلکېږيچېکلیوايلټولګي،الحاقيياویاهمدتعلیميمؤسسو

فونهجوړيشترڅوټولتعلیمتهالرسسیولرياومساویانهحقوقترالسهکړياودپوهنېپهګاڼهسمباللهلوريورتهصن
 . يش

لکهڅنګهچېامنیتیوهميلمسئلهدهاوناامنيدټولولسلپارهیوهغټهستونزهدهويل پهبرخهکی   امنیت
مالونودپوولواومړولوپهموخهپهلروپرتوسیمو،غرونو،دکوچیانولپارهترټولوسختهستونزهدهځکهچېکوچیاندخپلو

دشتوورشوګانو،مالچرونواودغرونوپهملنوکېاوسېږي.دکوچيرسخیالنودمعلوماتولهمخېځایپهځایکوچیاند
تلفوحالتونوکېځمکنیوماینونو،جنګونو،مبباریواوړندومرمیوښکارکېږياوهیڅډولمسؤنیتنهلري،اوپهمخ
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زورېږياودباجپهشکلمالونهترېاخیستلکېږي.اواوسنیورشایطوتهپهکتورسهدویهیڅداسېدفاعياسلحهله
ځانرسهنيشګرځوالیچېپهغرورغونواویاهمالروکېپرېدغلغدویاویاهمدغرهدڅېرونکوځناورولکهپړانګ

اولیونهپرېځاناوخپلمالو کوچیان کوچیانکوماسانتیاووتهالسرسیلریاوکوموتهیینلری. نهوژغوري.
ټرانسپورتتهپهځینوځایونوکېالرسسیلرياوپهځینوځایونوکېنههغهکوچیانچېلویوالرورسهنږدياوسیږي

رانسپورټهمورتهمحدوددهاوښانپهاسانهتګراتګکوياوهغهکوچیانچېلهلویوالرلرياوسېږياوکلیوايلټ
 ،مرکباویاهمنورباروړونکيهمپههغهپیامنهچېپخواييلرلاوسنهلرينوپهډیرهسختیخپلژوندمختهبیايي.
مخابرايتاسانتیاووتهلکهدعامووګړوپهشانالرسسیلريکمهفیصدهکوچیانپهداسېسیموکېاوسېږيچې

  تیاووتهالسرسینهلري،مخابرايتاسان
 بازارونوتهټولکوچیانالسرسینهلري

دکوچیانومحصوالت
لبنیات،شیدي،مستي،کوچ،پنیر،تروي،وړی،غوښېلهخپلواهيلمالونوڅخهتولیدویچیهمداتولیداتاو

 مارکیټتهپهخپلوختنهرسیږي.غوښیدخرڅالولپاره
 ونهفعالیترسنیود

کومتاودحکومتپیغامترولسهرسویرسنۍپههیوادکیدولسونواودولتترمینځدیوپ لحیثیتلریدولسغږتردولتاوح
پهتیرودوهلسیزوکیرسنیودولسواکیاوډیموکراسیپهپلیکولوکیرغندهروللوبولی،دیادونیوړدهچیدننګرهارپهمربوطاتو

الندیپهمختلفوفریکوینسیورسهخپرونیکویچیپه FMغږیزیاوانځوریزیرسنۍشتونلریچیټولیرسنید۲۸ کی
۱۸یودمعلوماتبهاړهیادونهشوی.دیادونیوړدهچیدمګړیپهننګرهارکیدملیرادیوتلویزیونپهګډونجدولکیدرسن

 راډیوګانی،دوهتلویزیونونه،اودریکیبلیشبکیدخپرونیپهبرخهکیفعالیتکوی.

 تپه ننګرهار کی دفعالو راډیو ګانو، تلویزیونونو او کیبلی شبکو لس
درسنئنوم موقعيت ګڼه درسنئنوم موقعيت ګڼه

ننګرهارجاللاباد تعلیماالسالم ۱۵ ننګرهارغنیخيل FMحقيقتغږ 1
ننګرهارجاللاباد FM  ۱۶مزل ننګرهارجاللاباد FMمرام 2
ننګرهارجاللاباد FM ۱۷رشق ننګرهارجاللاباد FMصفا 3
ننګرهارجاللاباد FM ۱۸زن ننګرهارجاللاباد FMننګرهارکليد 4
ننګرهارجاللاباد FMمينهراډيو ۱۹ ننګرهارجاللاباد FMاصالحغږ 5
ننګرهارجاللاباد ارزښترادیو ۲۰ ننګرهارجاللاباد FMرشق ۶
ننګرهارجاللاباد انعکاستلویزیون ۲۱ ننګرهارجاللاباد FMنرګس ۷
ابادننګرهارجالل همیشهبهارتلویزیون ۲۲ ننګرهارجاللاباد FMسپنيغر ۸

ننګرهارجاللاباد افغانکیبل ۲۳ ننګرهارجاللاباد منار ۹
ننګرهارجاللاباد شایقکیبل ۲۴ ننګرهارجاللاباد FMهميشهبهار ۱۰
ننګرهارجاللاباد اسیاکیبل ۲۵ ننګرهارجاللاباد FMانعکاس ۱۱

  ۲۶ ننګرهارجاللاباد ننراډيو ۱۲
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 نفرهنګاوځوانا

کی ننګرهار په دی، حاکم سیمه دی په راجونه دپښتو او دی پښتانه اکرثه خلک کی ننګرهار په
شینواری،خوګیاڼی،مومند،اپریدی،جبارخیل،اسحاقزی،پشهیی،سادات،عرب،میاګان،اخندزادګان،صافی،زاخیلاو

اوسیږی،خوځینیلرېپرتیسیمیاوقومونهبیاخپلرواجونهلري،پښتونويلدپښتنودخویونو،عاداتواونورقومونه
رواجونوڅخهیوهمجموعهدهچیپښتانهزیاتاهمیتورکوي.

پښتونويلنهیواځيپهپښتنوکیبلکیپهټولهنړۍکیدپښتنودسپیڅلورواجونوپهنامهشهرتلریپهننګرهارکی
نديراوجونهاوکلتورونهدفرهنګيارزښتونوپهتوګهشتونلری.ال

دبیلګیپهتوګه
،خوږهکاسه)شیرینيخوري(،دوادهشپه،واده،مړی،بدل،بد،پهکمعمرۍکېودونه،ولور،میلمهپالنه،کوژده

اوشاعري،راشهدرشهکورنۍساتل،ننواتې،جرګه،ننګاوغیرت،رشماوحیا،ناموس،ژبه،دودیزیمیلی،شعر
ځواناندیوهفعالهځواکپهصفتپهټولنهکیدساملوتغیراتوپهراوستلو،دښاریانودحقلپارهدغږپورتهکولو،د

پهغښتيلکولوکیسرتروللری.تحاکمیټولنیزعدالتاودقانوند
تحولمالورتړلیاودهرمنفیتغیرمخیتهځوانانپهټولنهکیدمالدتیرحیثیتلریچیپههرډګرکیدهرمثبت

دننکرهارپهسطحهځوانانوهروختددولتاواودټولنيهرقرشکیدځوانانوسرترولدستایلودی.ګرځیديلسپر
نظاممالورتړلیاودهرسکتوراوصنفتشکیلییورپورهکړ.ځواناندیوپاکاوسپڅلیهدفپهدرلودلواودیوروښانه

پهرڼاکیپرتهلهقومی،ژبنی،اوسیمهییزوتوپیرونوعملکویچیپههمدغیکچیدوګړوباوردځوانانوپهکړنوفکر
زیاتیږیاودخوښيوړبدلونونهدټولنیپهډولډولاړخونوکیراځی.دنړیپهټولوهیوادونوکیدایوهپهتجربی

دلونلهیودودیزوضیعتنهیومدرناومدنیاړخاوموخوتهدرسیدورسهثابتهشویخربیدهچیځواناندټولنیدب
لپارهاړینهدهچیزیاتزیاروباسیاوډیرهقربانۍورکړیترڅوالستهیيراوړی.دلتهپهافغانستانکیځوانانله

یدیچیدځوانانورولدډیرولهډیروننګونورسهمخدی،دولتلهټولوشتهناخوالواوستونزورسهپهدیهڅهک
ټولنیپههریخواکیالزیاتکړی.دیتهییدابتداییاوعالیزدهکړوالرههوارهکړیاویوشمیرنوروځوانانوته
یـۍپهځینودولتیاوغیردولتیبنسټونوکیپهکلیدیپوسټونوکیدکارالرههوارهکړی.مخدرهتوکی،دانسانانود

دولتمخالفیډلی،جنسیزورونهاوخطرناکهسفرونهټولیهغیبرخیدیچیځوانانییحساسقاچاقډلی،د
 کړیاوددویدپرمختګالریینیولۍ.

 برشياومدينحقونه
دبرشیحقوقوخپلواککمیسونالندیدندیاومسؤلیتونهلریچیدتواناوځواکپهمطابقترسهددافغانستان

انسانیحقوقودورکړیاوساتنیپهموخهییورتهترډیرهبریدههلیځلیکړیدی

 برشحقونوپروضعیتڅارنه •
 تعهداتوپرتطبیقڅارنهدبرشحقونوپهبرخهکېداسايسقانون،نوروقوانینو،مقرراتو،الیحواو •
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پههېوادکېداداريسیستم،عديلاوقضاييارګانونو،بنسټونو،انتفاعياوغیرانتفاعيميلاونړیوالو •
 موسسوپرهغوکړنواواجراآتوڅارنهچېدبرشپهحقونواغیزهولري.

سريسپههکلهددولتيچارواکواودخدمتونواوتأمیناتودتأمیناتودعادالنهوېشاودغوخدمتونوتهدال •
 مراجعواوغیردولتيمراجعوپرکړنوڅارنه

 پردېوضعیتڅارنهچېآیاوګړيخپلوبرشيحقونواوآزادیوتهالسرسیلري. •
دقانونلهحکمونورسهسم،دآزادۍدسلبځایونوڅخهلیدنه،دقانونپرتطبیقڅارنهاولهبندیانورسه •

 چلندڅرنګوالیارزولدکېدونکي
 دتخلفاتوارزولاودبرشحقونودنقضپههکلهداسنادو،مدارکو،شواهدواومعلوماتوراټولول •
اړوندواداروتهبرشحقونودنقضاوتخلفاتودمخنیويپهموخهدتررسهشويڅېړنوپایلېوړاندېکولاو •

 پهدېبرخهکېاجراآتوتعقیبول
 لهدپوهاوياوزدهکړودميلپروګرامطرحاوپيلکولدبرشيحقونوپههک •
جنایتونو،جرمونواودبرشحقونودنقضمواردوتهدرسیدګۍلهبهیرهدمالتړپهموخهدپروګرامونوطرحاو •

 پيلکولچېدانتقايلعدالتپروسهپکېشاملېږي.
يلشورااوحکومتتهدقوانینواومقرراتوددبرشحقونودوضعیتدښهوايل،پرمختیااومالړپهموخهم •

 طرح،تصویب،تعدیلاویاملغیکولولپارهداندونواوسالمشوروورکول
ميلشورااوحکومتتهدبرشحقونوپرنړیوالوتړونونوپورېدافغانستاندالسلیک،تصویبیاالحاقپهاړه •

 الزمېسالمشورېورکول
مشورهورکولچېافغانستانڅهډولکوالیيشدبرشحقونودنړیوالوتړونونوپرحکومتتهددېپهاړه •

 وړاندېتعهداتپهښهډولتررسهکړي.
 دبرشحقونودوضعیتپهاړهدعمومياعالمیواورسميبیانخپرول •
.دهیوادولسمرشتهدکالپهپایکیکلنیراپورورکول •

مذهبیاودینيچارې
جامعاوغیرجامعمساجدثبتاوراجسټرشوی۵۵۰۰طحهدارشادحجاواوقافوریاسترسهتقریبآدننګرهارپهس

۶۰۰مساجددولترسهرسمیاومتباقیغیررسمیدی،دارشادحجاواواقافوریاسترسه۱۵۱چیلدیجملیڅخه
رسجوازلری.مدا۲۸پهتعدادمدارس،حلقاتاودارلحفاظونهثبتاوراجسټردیچیلدیجملی

.هالندیذکرشویخطبیتوزیعشویدمالامامانواوخطیباتوت
امنیتداسالملهنظره-۱
سولهداسالملهنظره-۲
دواکسینوتطبیق-۳
پهماشومانوباندیدشاقهکارونودتررسهکولومخنیوی-۴
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یپههکلهدقاچاقپهشکلدانسانانوانتقالبهرنیهیوادونوتهدمخنیو-۵
پهدولتباندیدعامهخلکواعتامدکچهلوړول-۶
دملیځواکونومالتړ-۷
دښځوحقوقداسالملهنظره-۸
دموادمخدرمخنیویاوارضار-۱۰
دمذهبیاختالفاتودکچیټیټوالیلپارههلیځلی-۱۱

۱۳۹۶یاخیریهموسساتولخواجوړشویدیپهدمساجدومدراسوثبتولدهغومساجدوافتتاحکولچیدوزارتاو
(بابهمساجدوافتتاحتررسهشویکومچیدبرشیخیریهموسیلخواپهمرکزاوولسوالیوکیجوړشوی۹کالکی)

وو،دقبلیتعینولدمساجدواعامراوترمیمعرایضاخستلاومربوطهمرجعتهاستولدمساجدونظارتامامانوته
دارشادحج.دامامانواوحکومتترمنځهماهنګیتررسهکولاودولساوحکومتترمنځواټنختمولخطبیورکول

اواوقافوریاستدپیشنهاداودننګرهاروالیتدحکمپهاساسدفساداخالقیاومنکراتودمخنیویلپارهیوګډکمیسون
اموراجتامعی،شاروالی،رسهمیاشت،اطالعاتاوفرهنګجوړشویچیپهترکیبکیوالیتمقام،امنیهقوماندانی،کار

اوخارجهچاروریاستپکیشاملدیپههفتهکییووارپهجاللابادکیښآرکیګشتکویچیددیکمیسونله
تنهدحج۱۳۵۰برکتهدجاللابادښاراخالفیفسادکچهټیټهشوی.داچیننګرهاروالیتدارشادحجاواواقافوریاست

تنهحجاجوثبتنامتررسهکړیچیدهریولسوالیسهمیپهاساسقرعه۸۲۰۰کالکی۱۳۹۵ملریچیپهسه
تنهحجاجکرامفرضیحجلپارهسعودیعربستانتهتللیچیلدیجملی۱۴۱۰کالکی۱۳۹۷کشیتررسهشویپه

ستخپلسهمکیتللیاوبیرتهخپلهیوادتنهدریا۱۳۵۰تنهداداراتواوپارملانپهسهمکیتللیمتباقی۶۰څخه
تهراستونشویچیالحمداللهډیرپهارامهفضاءکیئیخپلفرضیحجتررسهکړیدخپلوناظمینودخدمتڅخه

اتهسوهتنوعلامءکراموڅخهامتحاناختسلشوی۸۰۰کالحجاجوکرامولپارهد۱۳۹۷د پورهپورهرضایتلری.
تنهکامیاتشوچیسږکالحجاجوکراموتهئیدحجتګڅخهمخکیپنځلسورځی۳۰چیلههغیجملیڅخه

پهرشقیزونمجتمعالحجاجکیعملیاونظریدرسونهورکړلشوی.دارشادحجاواوقافوریاستلهځانرسهقفی
ونوکیوقفیملکیتونهلریملکیتونهثبتویاودهغیڅخهنظارتاوکنرتولکویچیپهولسوالیواومرکزمختلفوځای

 رسآمدولتحسابتهانتقالیږی.عوایدئی
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 سیايسګوندونه

اوقسمترسهمرتادفهده،چېدبرخې،ډلې،ګروپ،حصېpartisپهپښتوکېدګوندکلمهدعربیدحزباوالتینی
پهاصلکېپهګوندکېدیوېټولنیزېطبقېاویادګډوګټولرونکوټولنیزوقرشونوخوراپوهاودلوړټولنیز.ماناورکوی

 دننګرهار والیت په مرکز او ولسوالیو کی د مساجدو جدول

بیاکتنه دغیررسمیمساجدو دمدرسوتعداد
تعداد درسمیمساجدوتعداد شهرت

ګنه
  غیرثبت

شوی غیرجامع ثبتشوی جامع عیرجامع جامع ولسوالی

    ۱ مرکز 50 33 150 450 45
   ۲ بهسود 5 5 100 400 46 
   ۳ رسخرود 4 4 80 300 18 
   ۴ کامه 1 2 100 400 30 
   ۵ چپرهار  2 30 120 30 
   ۶ خیوه  2 50 100 8 
   ۷ ګوشته 1 3 40 110 30 
   ۸ لعلپوره 1 1 30 120 21 
   ۹ مهمندره  2 70 130 8 
   ۱۰ بټیکوټ 2 2 40 110 21 
   ۱۱ کوټ  2 40 110 58 
   ۱۲ رودات 3 3 50 150 8 
   ۱۳ غنیخیل 2 2 70 280 18 
   ۱۴ اچین 1 1 60 220 9 
   ۱۵ نازیان 1 1 30 120 10 
   ۱۶ دوربابا 1  20 80 8 

  هسکه  2 20 80 9 
 ۱۷ مینه

   ۱۸ پچیراګام 1 1 20 110 18 
   ۱۹ خوګیاڼی 2 1 70 200 25 
   ۲۰ شیرزاد  2 30 100 14 
   ۲۱ حصارک 2  40 120 15 
   ۲۲ درهنور 1 2 50 200 58 
   507 4010 1190 73 78  
 جملهمساجد 5351      
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اودهغوینورغړیپهسیاسیمبارزواوسیاسیشعورڅښنتفعالکسانراټولیږی،دهغویلهګټواستازیتوبکوی
 کېرهربیکوی

ددموکراتیکدولتدجوړولواساسیاوخوراتدسیاسیارادېپهجوړولوکېمرستهکویاوسیاسیګوندونهدمل
غورهستنې)ستونونه(جوړوی.ګوندونهکهلهیوېخواددولتاوملتترمنځدپلهحیثیتلری،لهبلېخوادولسونود

و را په ګوندونهسیاسیشعور همدا لوړولوکېسرتروللوبوی. او پارهښهرشایطیښولو دمدنیټولنېدودېله
اوولسونهددموکراسۍپهکلتوراوټولنیزېډلېیولهبلهرسهدزغمپهروحیهروزالیاوروږدیکوالیشی.برابروالی

پههرهکچهچېپهټولنهکېدموکراسیپخهاوبنسټیزهکیږی،پههمغهنسبتدملتاومملکتپهچاروکېدګوندونو
لوړیږی.پههردموکراتیکهیوادکېدګوندونوترمنځسیالییوروځنئاومعمولیشئګڼلکیږی.پهدموکراتیکورول

نظامونوکېددولتیتشکیالتوپهجوړولواوبیاهرسیاسیاودولتیمقامتهدافرادوپهټاکلوکېدګوندونواومدنی
دزیربناټاکلېتاریخیتکاملپهټاکلیپوړکېرامنځتهشویدی،ټولنورولڅرګندوی.خوګوندونهدبرشیټولنېد

لری. مناسبشکلاومضمونتهاړتیا ۲۷دننګرهارپهوالیتکیودهغواړیاودهغوپررسدراجوړېشویروبنا
هلریسیاسیحزبونهفعالدیچیدعديلریاسترسهثبتاوراجسرتشویچیهرحزبځانګړياساسنامهاوتګالر

 دیادوحزبونومرکزیدفرتونهمرکزکابلکیشتونلری.

 په ختیځ ننګرهار کی دسیاسی حزبونو جدول
کتنهدحزبنومګڼهدحزبنومګڼه
  جزبدعوتاسالمیافغانستان ۱۵  دافغانستانملیمحاذ۱
  دافغانستاندسولیغورځنګګوند ۱۶  دافغانستانملیپیوستوننهضت ۲
  حزبنهضتبیداریملیفالحافغانستان ۱۷  دافغانستانملیپیوندګوند ۳
  حزباقتداراسالمیافغانستان ۱۸  دافغانستاندخلکودترقیملیګوند ۴
  حزبجنبشملیاسالمیافغانستان ۱۹  دافغانستاننويبنسټګوند ۵
  متحدافغانستانحزباسالمی ۲۰  دافغانستانجمهوریتغوښتونکوګوند ۶
  حزبجمعیتاسالمیافغانستان ۲۱  ملیوحدتولسیتحریک ۷
  دافغانستانمتحدملتګوند ۲۲  روندسبزافغانستان ۸
  حزبتحولورفاهافغانستان ۲۳  دافغانملیګوند ۹
  حزبترقیمردمافغانستان ۲۴  حزباسالمیافغانستان ۱۰
  دافغانستاندحقاوعدالتګوند ۲۵  ملیجبههدافغانستاندنجات ۱۱
  حزبهمبستګیافغانستان ۲۶  واحدافغانستانګوند ۱۲
  حزبنوینافغانستان ۲۷  حزبمتحدملی ۱۳
   ۲۸  حزبملیوطن ۱۴


ورزشاوبدينروزنه
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فعالیت،ورزشاوسپورتموبنداوفریکیفعالیتتهپدیوروستیوکیدجادوییدرملنومورکړلشویدی،فزیکی
ذهنپیاوړیکوی.دقرآنیاونبویحدیثونولهمخياللهقویذاتدیاوپهوړانديییقومیمومنترکمزوریمومن

 ښهدی.فزیکیفعالیتتهځکهجادونییدرملویلشویدیچیستاسورسهمرستهکویترڅو:

وکړئاوژوندموښهشیروغتیاترالسهاودناروغیومخنیوی •
 فزیکیفعالیتدډیروناروغیومخنیویکوی •
 فزیکیفعالیتشحم)غوړی(پهبدنیکیکمویاوستاسورسهدوزنپهکنرتولکیمرستهکوی •
 نفستنګۍاوځینیرسطانونومخنیویکوی •
 فزیکیفعالیتروانیناروغیتهدپایټکیګدی. •

ویچیدبندشکلییښکلیپايتشی،وزنییمناسباوځانباوريپکیفزیکیفعالیتلهاشخاصورسهمرتسهک
پیاوړیشی،دځانپهبابمثبتتصورپهعمیخوښۍاودژوندپهکیفیتکیمهمهبرخهلری.هغهاشخاصچیمثبت

ریدیځانیتصویرلریترنوروزیاتخپلځانتهدرناویاوخوشبینیلری.منظممترندعضالتودقوتلپارهرضو
چیتاسورسهدورځنیوچاروپهښهمؤثرهتواواساينرسهتررسهکیدوکیمرستهکوی،همدارنګهمترنیدورځېپه

دیادوينوړ اوږدوکیانرژۍاندازهزیاتوياودستړیااسحاسکمویاوباالخرهفزیکیفعالیتدمړینیمخنیویکوی.
سپورتاواملپیکدعمومیکمیټیداصولومطابقمختلفورزشیریشتیدننګرهاروالیتدورزشامریترسهد دهچی

ثبتاوراجسرتشویدیچیعمالٌدننګرهاروالیتپهمربوطاتوکیدورزشپهبرخهکیکړنیتررسهکویچیپهالندی
ی.ډګرکیمرصوفدوکړيدسپورتپه۸۹۷۷دننګرهارپهوالیتکیټولجدولونوکیییمعلوماتثبتشوی.

 دبدين ورزش دلوبو عمومی جدول
کتنهفدراسیوننومګڼهفدراسیوننومګڼه
  ITFتکواندو ۱۶ بوکس۱
  باتوراندو ۱۷ پلهوانی ۲
  اتلتیک ۱۸ تکواندو ۳
  آببازی ۱۹ پرورشاندام ۴
  پانګریشن ۲۰ کنفوتوا ۵
  کوهنوردی ۲۱ فوټبال ۶
  ووینام ۲۲ کیکبوکسنګ ۷
  باسیکلرانی ۲۳ والیبال ۸
  کبډی ۲۴ ووشو ۹
  بیتمیتون ۲۵ سنوکر ۱۰
  پنګپانګ ۲۶ جمناستیک ۱۱
  رزمی ۲۷ کاراته ۱۲
  FSAMMAکینشینکان ۲۸ معلولین ۱۳
  زورخانه ۲۹ اشباهاراکراته ۱۴
  هاکی ۳۰ سطرنج ۱۵
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 څپرکی دریم
 ښتدننگرهار والیت پرمختییای بودجه اولگ

 معارف:
وزارتمعارفدرراستایتالشرسیدنبهدیدگاهاینادارهکهعبارتازانکشافرسمایهبرشیمطابقبهاصولواساسات
دینمقدساسالم،احرتامبهارزشهایملیوحقوقبرشازطریقفراهمآوریزمینهدسرتسیمساویانههمهاتباع

مکاتبتخنیکی،19داراملعلمین،16مکاتبتعلیامتعمومی،782عدادکشوربهتعلیموتربیهباکیفیتمیباشد،بت
مدارسدینی،فعالیتدارند.80

آنازطبقهاناثدراینمکاتبمشغول252,098ذکورو470,718شاگردکهازآنجمله722,816مجموعابهتعداد
معلوماتمخترصدرموردوضعیتمعارفدروالیتننگرهاررابیانمیکند.جدولذیلفراگیریدانشهستند.

 معارف

مکاتبتخنیکیمدارسداراملعلمینمکاتبعمومیکتگوری
تعدادشاگردان

مجموعاناثذکور
  722,816    252,098    470,718    19               80     16          782           تعداد

دریکدههگذشتهدراثرفعالیت،سعیوتالشدولتجمهوریاسالمیافغانستانفامیلهاعالقمندبیشرتبهتعلیم
برایفراگیریتعلیمبهمکاتب میفرستند.تعدادشاگرداندرمکاتبوالیتننگرهاروتربیهگردیدهواطفالخودرا

 .سمیکهدرفوقدیدهمیشودیکرقمقابلمالحظهرابیانمیکندق

معارفساالنهبودجهقابلمالحظهدرهردوبخشعادیوانکشافیدریافتمیکندوقسمیکهوزارت :بودجه معارف
درشکلدیدهمیشودمقدارزیادآندربخشبودجهعادیبهمرصفمیرسدودلیلعمدهآنعبارتاستازموجودیت

کشورموجوداستمیباشد.جزئیاتتشکیلبزرگدروزارتمعارفومصارفعادیبرایتعدادزیادمکاتبکهدررستارس
بودجهمعارفوالیتننگرهاردرشکلذیلانعکاسدادهشده.

  
 تعدادپروژههایکهدراینوالیتازطریقوزارتمعارفتحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مصرف 
بودجه 
عادی

2,541,822 2,184,543 1,763,980 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مصرف 
انکشافی

2,541,822 

357,279 
30,504 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 معارف1396پروژه های انکشافی 
 فیصدیمرصف بودجه پروژه
 %19 54,961,108 تعليامتعمومیاعامروتجهيزمکاتب

 %10 12,643,168 اعامرمکاتبوليليهبرایکوچيان
 %0 9,661,179 اعامرمکاتبدروالياترسحدی
 %19 36,332,347 انکشافزيربنایتعليموتربيه

 %100 7,780,136 تربيهمعلم
 1,543,198 19% (EQUIPتعليامتعمومی)بشمول
 %0 18,557,902 تعليامتاسالمی

 %20 15,784,472 سوادآموزیوتعليامتغريرسمی
 %0 18,591,160 اعامردارالعلومدروالیتننگرهار
 %0 12,761,767 آموزشهایفنیوحرفوی

 %0 30,948,164 والیترسحدیشاملوغرب11انکشافیپروژههای
 %100 652,200 انکشافوتقویتبرنامههایسوادآموزی

-اعامرتعمیرمکتب،مدرسه،ساختامنتربیهمعلموآمریتهایمعارف
 پروژههایوالیتی

120,600,000 0% 

 %0 16,461,994 وجوهغیرمرشوطوالیات
 %9 357,278,795 مجموع

پیشنهادشدهدرجدولذیلنشاندادهشدهاست1397پروژههایجدیدکهبرایوالیتننگرهاردرسال

 معارف 1397پروژه های پیشنهادی سال 
 قیمتتخمینیپروژه نامپروژه شامره

 41,000,000 (صنفیلیسهاالیی30تعمیرسی) 1

 26,520,000 (صنفیلیسهزراعتدامان16اعامرشهانزده) 2

 67,520,000 مجموع

 زراعت: 
والیتننگرهارازجملهوالیاترسسبزکشورمیباشد،برخبیشرتمردمآنمرصوفزراعتومالداریاند،بیشرتدهاقین

مرصوفکشتانواعمختلفحبوبات،سبزیجاتومیوههامیباشند.خانوادهسرتوسدراینوالیتازحاصلوالیتاین
خوببرخورداراست.

 :بودجه
شودبودجهانکشافیوزارتزراعتوالیتننگرهاربهمراتببیشرتازبودجهعادیاینادارهقسمیکهدرشکلدیدهمی 

میباشدکهبیانگررسمایهگزاریهایبیشرترویزراعتدراینوالیتبودهومیتوانخوشبینیکآیندهخوبدراین
 بخشباشیم.
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  ننگرهار در حال تطبیق میباشد که جزئیات آن قرار شرح ذیل است.پروژه های انکشافی در والیت   16به تعداد 

 زراعت 1396پروژه های انکشافی 
 فیصدیمرصف بودجه پروژه

 %13 20,100,000 ;تخمهایبذریوکودکیمیاویتهیهوتوزیع
 %99 1,164,990 برنامهملیانکشافمالداریوصحتحیوانی

 %27 8,784,500 فارمهایتحقیقاتی،ترویجیوتولیدیاحیا،توسعهومراقبت
 58,402,537 61% (NHLPپروگرامملیباغداریومالداری)

 %92 892,200 مبارزهعلیهآفاتوامراضنباتی
 11,585,628 80% (Border Projectانکشافزراعتدرولسوالیهایرسحدی)

 346,753,685 86% (NVDAکانالننگرهار)برنامهاحیایزیرساختهایآبیاری
 8,853,251 21% (AAIPپروژهعواملتولیدزراعتیافغانستان)

 37,378,556 84% (OFWMPتنظیمآبدرمزرعه)
 %37 987,002 توسعهکشتپختهوزعفران

 %60 7,149,707 ;ذخایراسرتاتیژیکگندماحیاواعامر
 %100 2,970,333 طبیعیبهاشرتاکجامعهبرنامهملیتنظیممنابع

 %24 16,050,417 پروژهآبیاریوذخایرآب
 %100 582,659 زراعتدرمناطقشهری،حومهشهریواقتصادخانواده

 %17 38,597,129 برنامهملیداراییاولویت
 %87 16,035,000 پروژههایانکشافیوالیتی

 %72 576,287,594 مجموع
 

 

مجموع
بودجه

بودجه
عادی

مرصف
بودجه
عادی

728,188 

151,900 113,651 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموعبودجه بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

728,188 576,288 417,556 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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درنظرگرفتهشده.1397پروژههایانکشافیجدیدبرایسال3برایوالیتننگرهاردربخشزراعت

 زراعت 1397پروژه های پیشنهادی سال 
 قیمتتخمینیپروژه نامپروژه شامره

 15,300,000 رینهاوسهاګاعامر 1

 26,794,000 مالداریاعامرتعمیرکمپلکسچهارمنزلهریاستزراعتآبیاریو 2

 6,006,000 توزیعمرغهایاصالحشدهتخمیبرایخانمها 3

 48,100,000 مجموع
ازبودجهخارجینیزدرعرصهزراعتدروالیتننگرهاررسمایهگزاریصورتگرفته

 زراعت 1396پروژه های انکشافی
 دالر دونر پروژه

 39,283 سویس برنامهساحویمعیشت
 

  :تحصیالت عالی
25,122دروالیتننگرهاررصفیکپوهنتوندولتیوششپوهنتونشخصیفعالمیباشد.پوهنتونننگرهاردارای

آنازطبقهاناثمیباشند.2,222محصلمیباشدکهتعداد

 تحصیالت عالی

کتگوری
پوهنتون 
تعدادپوهنحی 

 ها

پوهنتون
خصوصی

تعداداستاد 
 

ذکور
اناث 
 

تعداد
محصلین

 

ذکور
اناث 
 

تعداد
ننگرهار 

 

13
 6 459

 443
 16
 25,344

 23,122
 2,222
 

 
 : بودجه تحصیالت عالی 
ملیونافغانیکه629مجموعابودجهکهوزارتتحصیالتعالیبرایوالیتننگرهارتخصیصدادهبالغمیشودبه 

توضیحاتبیشرتدرموردآندرگرافذیلانعکاسدادهشدهاست.
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تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتتحصیالتعالیدراینوالیتدرحالتطبیقمیباشدقرارذیلاست.

 1396پروژه های انکشافی 
 فیصدیمرصف بهافغانیبودجه پروژه

 ٪68  62,927,606       اعامرتاسیساتوخریداریتجهیزاتپوهنتونننگرهار)زونرشق(
 ٪41  40,062,985       تاسیساتوخریداریتجهیزاتشفاخانهکدریوالیتننگرهاراعامر

 ٪65  17,000,000       تدویربرنامههایماسرتیوشبانهدرنهادهایتحصیلی
 ٪0  30,150,000       ننگرهاروالیتساینسکمپیوتریځاعامرتعمیرجدیدپوهن

 ٪0  32,938,875       اسالمیدروالیتننگرهاراعامردیواراحاطهپوهنتون
 ٪38  183,079,466     مجموع

وزارتتحصیالتعالیبرایننگرهاربتعداددوپروژهجدیددرنظرگرفتهشده.1397برایسال

 1397پروژه های پیشنهادی سال 
 بهافغانیقیمتتخمینیپروژه نامپروژه شامره
 304,478,000 عامهادارهتعمیراعامروژورنالیزمیځاعامرتعمیرپوهن 1
 152,239,000 رهارګننطبیځاعامرتعمیرلیلیهپوهن 2

 456,717,000 مجموع
 

 : صحت عامه
احصائیهمراکزعرضهخدماتصحیدروالیتننگرهارقرارجدولذیلمیباشد.

 صحت

 ظرفیتتداویمریضان تعداددکتوران دواخانه پوستهصحی شفاخانهشخصی شفاخانهدولتی کتگوری

 165,888 366  900 11 8 تعداد

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

629,900 
446,821 309,469 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

629,900 

183,079 70,467 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 :بودجه بخش صحت
بودجهکهبرایعرضهخدماتصحیدروالیتننگرهارازجانبوزارتصحتعامهدرنظرگرفتهشدهدرگرافذیل

 نشاندادهشده.

 
تعدادپروژههایانکشافیکهازجانبوزارتصحتعامهدراینوالیتدرحالتطبیقمیباشدقرارذیلاست:

 1396پروژه های انکشافی 
 فیصدیمرصف افغانیبهبودجه پروژه

 ٪98 2,643,500 برنامهملیمعافيتکتلوی
 ٪42 30,851,305 تاسيسمراکزتداویمعتاديندروالياتکشور

(ادرCHC(ومراکزصحیجامع)BHCاعامرمراکزصحیابتدایی)
 ٪0 1,340,000 ;کشورواليتهای

 ٪0 670,000 اعامروبازسازیشفاخانههاوکلینیکهادروالیات
 ٪52 912,641,235 تقویتنظامصحیدرمرحلهعبور

 ٪34 42,779,000 والیترسحدیشاملوغرب11پروژههایانکشافی
 ٪0 29,716,778 اعامرشفاخانهوالیتیننگرهار
 ٪38 2,700,000 تقویهسیستمصحی)روندسوم(

شیرزاددروالیتاعامرشفاخانهدرولسوالیهایروداتدهباالوحصارک
 ٪26 68,088,348 ننگرهار

تجهیزوتداویمعتادینموادمخدردروالیات
 ٪32 9,643,531 هلمند،ننگرهار،هرات،بلخ،منیروزوکندز

 ٪100 67,000,000 فعالمنودنشفاخانهملیتداویگردهوشفاخانهفاطمهالزهرا
درولسوالیهای)کوت،بتیکوتوشهرکDHاعامرشفاخانه

شهیدان(،اعامرکلینیکدرولسوالیخیوهواعامرتعمیرصحتعامه
 والیتننگرهار

53,600,000 99٪ 

 ٪94 10,847,000 اعامروبازسازیتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط
 ٪0 11,118,000 تهیهوتجهیزتاسیساتصحیدروالیاتازوجوهغیرمرشوط

 ٪53 1,243,638,697 مجموع

مجموع
بودجه

بودجهعادی مرصف
بودجهعادی

1,358,703 

115,064 75,845 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

1,358,703 1,243,639 
654,960 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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پروژهجدیدانکشافیبرایبهبودعرضهخدماتصحیدرسالآیندهدرنظرگرفتهشده.3بتعداد

  1397پروژه های پیشنهادی سال 

 بهافغانیقیمتتخمینیپروژه نامپروژه شامره
 16,750,000 مراکزصحی10درMCHاعامربالک 1
 8,500,000 (رټ)تروماسمرکزایمرجنسی5اعامر 2
 15,000,000 مرکزصحی۱۰اعامردیواراحاطه 3

 40,250,000 مجموع

 انرژی و آب:
درعرصهفراهممنودنمنابعتولیدبرقوواردمنودنبرقازمنابعخارجازوالیتننگرهارفعالیتهادرحالجریان

پروژهبرایسالآیندهدرنظرگرفتهشدهکهفعالیتهایمتذکره2درحالتطبیقمیباشدوپروژه5قرارداردازآنجمله
 نشاندهندهتوجهزیادباالیفراهممنودنانرژیموردرضورتاینوالیتمیباشد.

 بودجه:
وآبتصمیمسهمعمدهبودجهوالیتننگرهاردربخشانکشافیمیباشد،کهچنینپنداشتهمیشودکهوزارتانرژی
قرار1396توسعهساحهفعالیتخویشرادراینوالیتدارد.بودجهوزارتانرژیوآببرایوالیتننگرهاردرسال

گرافذیلمیباشد.

   
پروژههایانکشافیکهدرسالجاریدراینوالیتدرحالتطبیقمیباشدقرارذیلاند

 1396پروژه های انکشافی 
 فیصدیمرصفبهافغانیبودجه پروژه

 ٪14 15,966,123 پروژهاحیاءوانکشافسیستمآبیاریدرافغانستان
 ٪40 10,982,774 دیزاینوساختامن;پروژهآبياریگمبريی

 ٪0 32,441,065 توسعهشبکهبرقدروالیات
 ٪0 6,700,000 رهارګدیزاینوساختامنپروژهبندبرقوآبیاریکامهوالیتنن

 ٪0 67,000,000 میگاواتحصارشاهی40پروژهبرقسولری
 ٪5 133,089,962 مجموع

مرصفبودجهعادیبودجهعادیمجموعبودجه

142,080 

8,990 7,353 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع
بودجه

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

142,080 133,090 

6,599 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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پروژهجدیدبرایوالیتننگرهارازجانبوزارتانرژیوآبپیشنهادگردیدهاست.2(بتعداد1397برایسالمالیآینده)

  1397پروژه های پیشنهادی سال 

 بهافغانیتخمینیپروژهقیمت نامپروژه شامره
 5,547,000                     رسبندحاتمخیل 1
 3,837,000                     رسبندسوتن 2

 9,384,000                     مجموع
 

 :فواید عامه
عبارتازرسکهایقیرریزیدروالیتننگرهارطبقمعمولوزارتفوایدعامهنظربهلزومدیددونوعرسکاعامرمنودهکه

کیلومرت77کیلومرتمیباشدکهازآنجمله764شدهورسکهایجغلاندازیشدهمیباشد.رسکهایوالیتننگرهار
کیلومرتکانکریتیاست.19کیلومرتاسفالتیو668جغلیو

 بودجه: 
کصدملیونافغانیکهجزئیاتآندرشکلذیلبودجهوزارتفوایدعامهدروالیتننگرهاربالغمیشودبهیکملیاردوی

 نشاندادهشده.

  
 

پروژههایموجودانکشافیکهازجانبوزارتفوایدعامهدروالیتننگرهارتحتتطبیقمیباشدقرارذیلاست.

 1396پروژه های انکشافی 
 مرصف% بودجه پروژه

 ٪58  19,396,160         فوايدعامه(برنامهميلرسکهایروستايی)وزارت
 ٪41  904,255,568      )لیندوم(106KMساختامنرسکسپریالیجاللآبادبطول

دروالیتDBSTرسک22kmبازسازیپلبهسودودوپلدیگروقیرریزی
 ٪6  115,959,714      ننگرهار

مجموع
بودجه

بودجه
عادی

مرصف
بودجه
عادی

1,115,873 

19,312 16,999 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموعبودجه بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

1,115,873 1,096,561 

392,891 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 ٪0  3,350,000           کابل–جاللآباد-ساختامنخطآهنتورخم
 ٪0  53,600,000         پروژههایوالیتی-رسکهایروستائی

 ٪36  1,096,561,443   مجموع
 

دوپروژهانکشافیجدیدرابرایوالیتننگرهارپیشنهادمنودهاست.1397وزارتفوایدعامهبرایسالمالی

  1397پروژه های پیشنهادی سال 
بهافغانیقیمتتخمینیپروژه نامپروژه شامره
 650,000 اعامراسفالیتریزیرسکصرب 1
 1,800,000 شیرزادالیندمکګاعامراسفالیتریزیرسک 2

 2,450,000 مجموع
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 څپرکی څلورم
 او دجندر تحلیل  ټولنیز خوندیتوب

 ټولنیز خوندیتوب
 روغچاپیریالتهالرسسی

 اقلیمی وچکالی،وزګارتیا، دوامداره کډوال، وضیعت، امنیتی اوسنی موقیعت، والیتجغرافیوی بدلونونه،دننګرهار
دځنګلونوپریکولاوقاچاق،دڅړځایونوغصباولهمنځهتللدکرنیزوځمکوبدلیدلداستوګنیپهکورونواومارکیټونو،
داوبواوهواککړتیا،دښارینفوسوزیاتوالی،ترافیکیګنهګوڼه،فقراوبیوزلیهغهعمدهالملونهدیچیپهټولهکې

د،روغتیااوخوندیتوباغیزمنویدخوندیاوساملچاپیریالدمنځتهراتلومخنیویکوی.دوالیتپهکچهچاپیریايلژون
لکهڅرنګهچیپهپورتهډولهغهالملونهڅخهیادونهوشوهچیتقریباٌدوالیتډیریوګړیلهنوموړوچاپیریالیستونزو

اومشکالتورسهمخامخدی.
لریبلکیدژوندنورمعیشتیاړتیاویدچاپیریالمهمهبرخهتشکیلویچیروغچاپیرلیواځیپهاوبواوهواپوریتړاون

پههمدیاساسکوالیددیښاراوسیدونکیپهدوهبرخهوویشو.

هغهخلکاقتصادیوضیعتییښهاویاښهتهنږدیدیدامکانترحدهییخپلژوندپهځانګړیډول •
برابرکړیدیچیدیادیګټکوریسلنهډیرهکمهخوندیکړیاوپهنسبیډولییځانتهچاپیریالیرشایط

 ده.
پاتینوروګړیچیپهپورتهکټګوریکیشاملندیاواقتصادیوضیعتییخراباوکمزوریدیاودژوند •

ییکاماٌلدکتنیاوپاموړدی،پرتهلههغهچاپیریالیامکاناتوڅخهچیپهټولهکیستونزیاومشکالت
ددولتلهخوادټولنیلپارهامادهشویدیلکهامنیت،روغتیا،پوهنی،کړنی،اومالداری،بیارغاونیاودیته

ورتهنورښاریخدماتوڅخهبرخهمنددی.

 ټولنیزوخدمتونوتهالسرسی
نیزوچارو،شهیدانواومعلولینوریاستدولتدکلیدیریاستونوڅخهدیچیپهاقتصادیودیاوټولنیزودکار،ټول

مصؤنیتکیدیوفعالاوخدمتګارارګانپهصفتیتیمواوبیبضاعتهماشومانو،بیوزلهکورنیوکونډو،شهیدانو
تهخدماتوړاندیکویچیپهعمومیتوګهالندیاهدافودالسته،متقاعدینواوبیروزګارهځوانانو ورثهواومعلولینو

تحققللپارهفعالیتونهتررسهکوی
موخي

حرفویاومسلکیزدهکړوکیدکونډو،معلولینواوبیروزګارهځوانانوروزل.په •
 دبرشینیروتنظیماودکارمارکیټتفتیش •
کارڅخهدراپیداشوومشکالتوحلول. •
 عدینوتهخدماتعرضهکول.متقا •
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دیتیامنوښوونیـاوروزنهکیخدماتوړاندیکول. •
 یتیموماشومانوتهسپانرسبرابرول. •
 دبیبضاعتهکورنیوماشومانوتهدوړکتونخدماتوړاندیکول. •
 دماشومانومحافظتاوساتنیاوهغویتهټولنیزوخدماتوړاندیکول. •
 یوفيصدجربانخساریجمعکول •
دانوورثو،معلولینواوبیبضاعتهکورنیوتهمساعدتونوجلبول.شهي •
شهیدانوورثهواومعلولینوتهدحقوقوتوزیعاونویتثبیتول •

پورتهاهدافوتهدرسیدولولپارهنوموړیریاستپهدریعمدهکاریساحوکیخدماتوړاندیکوی
دکـارچاروسمونـ ۱

ټولنیزمصؤنیت-۲
 انواومعلولینوتهخدماتووړاندیکولشهید-۳

 کارموندنه
دفنیاوحرفویزدهکړولویمدیریت

دفنیاوحرفویزدهکړولویمدیریتلهلوریڅخهبیروزګارهځوانانو،کونډواومعلولینوتهدفنیاوحرفویزدهکړو
ونزیحلاوهیوادتهدخدمتمصدروګرځی.زمینهبرابرهولترڅووشیکوالیپهراتلونکیددویاقتصادیست

دفنياوحرفويمهارتونوپروګرام

 تهدکاربازارپهمارکیټکیدشغلاوکارزمینهبرابرول.اړمندوکسانو •
پورتنیپروګرامونهشپږمیاشتنیاویوکلنهمودهکیددولتیاوغیریدولتیادارو.موسیساتواوانجوګانو •

 تطبیقیږیپهمرسته
دفنیاوحرفویزدهکړوپهمرستهغیریمهارتلرونکیوګریپهماهرکارګرباندیتبدیلاوکاربازارته •

 وړاندیکیږی.
 نوموړیپروګرامونهدبیکاریاوفقريهدمنځهوړلوکیډیرمفیداوموثرثابتشویدی •
یپهموقتاوغیریثابتمراکزوکیپرمخبولدغهپروګرامونهدپروژوپهشکلغیریدولتیموسیسولهلور •

 کیږی.
15دمهارتونودبرنامودزدهکړیلپارهټولاسیبپذیرهاودتعلیمدپروسیڅخهپاتیوګړیچیعمرونهیی •

 کلنوپوریویجذباوترروزنیالندینیولکیږی.35کلونوڅخهتر
السیصنایعیتهودیزمینهبرابریږی.اقتصاد،صنعتاوددغهزدهکړوپهاساسدهیواد •

دبرشیقواوودتنظیملویمدیریت
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ددغهمدیریتلهالریټولوداخلیاوخارجیکارمندانوتهچیپهرشایطبرابرکسانوتهدقانوناومقرراتوپهرڼاکی
 دکارجوازورکولکیږیاوهمکارمارکیتمطالعهتحلیلاوارزیابیکولدی.

 

 اشومانو لپاره د  داسانتیاوو جدولدم

دوړکتوننومګڼه

س
دتأسی



ډول


موقعیت



B)دولتي/خصويص

کال


دکارځای
داستوګنې
ځای


جملهنجلۍهلک

محل۱۳۵۱۰مرکزیوړکتون۲
۵۱۲۳۷۴دریاستپهداخلکیزیست

محل۱۳۵۱۰فارمهډيوړکتون۳
زیست

۱۰۱۰۲۰دزیتونوفابرکهداخلکی

محل۱۳۵۱۰درونټيوړکتون۴
زیست

ددرونټيپوهنتونپهداخل
۲۱۱۸۳۹کی

محل۱۳۵۱۰شمشادوړکتون۵
زیست

دبیبیعایشیپهلیسه
کی

۱۲۷۱۹

محل۱۳۸۶۰نارواناوړکتون۶
۵۰۳۵۸۵دنازواناپهلیسهکیزیست

محل۱۳۸۶۰دورسکیوړکتون۷
زیست

۱۶۹۲۵ارمعلمینکیپهعالید

محل۱۳۸۶۰بهسودووړکتون۸
۸۸۱۶اولهناحیه/کمپونوکیزیست

بیبیمریم۹
وړکتون

محل۱۳۸۶۰
زیست

۲۳۱۱۳۴دسوادحیاتیپهلیسهکی

محل۱۳۹۱۰ښیویوړکتون۱۰
زیست

دشیخمرصیپهښارګوټی
۱۳۱۰۲۳کی

محل۱۱۳۹۴۰شیخمرصیمنرب۱۱
زیست

دشیخمرصیپهښارګوټی
کی

۴۹۱۳

محل۲۱۳۹۴۰شیخمرصیمنرب۱۲
زیست

دشیخمرصیپهښارګوټی
۴۴۸کی

محل۳۱۳۹۴۰شیخمرصیمنرب۱۳
زیست

دشیخمرصیپهښارګوټی
کی

۰۰۰

محل۴۱۳۹۴۰شیخمرصیمنرب۱۴
زیست

دشیخمرصیپهښارګوټی
۵۶۱۱کی
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۵۱۳۹۴۰شیخمرصیمنرب۱۵
محل
زیست

دشیخمرصیپهښارګوټی
۷۹۱۶کی

جملهنجونیهلکان

224 159383 


دښځینووټولنیزوالرسسی

دښځولپارهزیاترهدفنیاوحرفویزدهکړومراکزدغیریدولتیموسیسانوپوریاړهلریچیغیریثابتاودایمی
ییغیریفعالدیپهدوامدارهتوګه1ییفعالاو2لریچیبابهمراکزددیریاستپوریاړه3ندیرصفپهتعدادد

تشکیلاوالزمهبودیجهنلریچیپروګرامونهدپروژیپهشکلتطبیقوی.
دزونپهسطحهیوبابدولتیدفنیاوحرفویزدهکړوانسیتوتتهرضورتدیچیدلیلیامکاناتولریاودزدهکړو

ونوپوریویترڅوپهموثرهاودرستشکلدشاګردانودروزلوخدماتوړاندیکړی.کل2میاشتونهتر6مودهیید
تنهاناثاوذکورپهمختلفوحرفوکیترروزنیالندیدی.397اوسمهال 

تنهاناثاوذکوردکامیاوبټیکوټولسوالیوکیکیجذباوترروزنیالندی390داوایچډبلیوموسسیلهلوری
تنهاناثودجذبپروسهرشوعشویدهچیدبهسودوولسوالیاوجالل1200فغانایډموسسیپههمکاریدا دی.

ابادښارکیبهترروزنیالندینیولکیږی.
تنودجذبپروګرامرشوعاودزدهکړوبهیربه200دډیارسیموسسیلهلوریپهګوشتیاوجاللابادښارکی

تنهدرسخرودولسوالیکیوروزلشی100ددوزارتمقامانکشافیپروژهکیبهدریاستاړون رشوعشی.
تنهاناثوتهدوړوکاروبارونوحامییپهخاطرپهکامهاوخیویولسوالیوکیقرضی217داوایچډبلیوموسسیلهلوری

ورکړلشویدی.
تنهموجوددی15څخهتر10هرګروپکیدسپامګروپونهجوړشویدیچیپه175دپیایانموسسیلهلوری

 اوخپلتولیداتپهبازارکیپلوری.
دښځینوواونارینوولپارهکارموندنه

دوالیتمقامرهربیتلپهدیلټهکیدهچیدښځینولپارهدوالیتپهکچهدهرریاستپهنویتشکیالتوکیځانګړی
پهاوسنیووختونوکیدښځوچاروریاستهڅهکویچیپهخالیبستونوبستونهپهنظرکیونیسیدیادونیوړدهچی

کیدښځینوولپارهځانګړیامتیازترالسهکړیاوتردیدمهدپخواپهترتلهدوالیتپهسطحهپهریاستونواونوروادارو
سکتوردډاکرتانو،نرسانوکیدګوتوپهشامرښځینهکارکوونکیپهکاربوختیدی،پهځانګړیتوګهدعامیروغتیاپه

اوقابلهګانوپهصفتاودپوهنیپهسکتورکیدښوونکوپهصفتدندیتررسهکویاللهالحمددپخواڅخهپهاوسنی
وختونوکیدخلکوپهذهنیتکیکامالٌمثبتتغیرراغلی.

 بیرتهراستنیدونکواودکورينبیځایهشویوکسانولپارهدرسپټونېاوکورشتون
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بیاسنادهکډوالیکورنیهیوادته۱۱۸۳۴مالیکالونوپهمودهکی۱۳۹۷کالڅخهتر۱۳۹۶نګرهاروالیتتهدن
کورنیکیږی۱۶۳۷۳راجسرتشویکورنیدیچیجملهتعدادیی۴۵۴۰راستنیشوی،چیدهغیلهجملیڅخه

 هیوادتهراستنیشویدی.
دراستنیدونکوکډوالو۷۲۴ملریزکالڅخهتراوسهپورید۱۳۹۶اددننګرهاروالیتدمهاجرینوچاروریاستلخو

.کورنیورسهدرسپنا)شیلټر(مرستهشوی
دراستانهشویوکډوالوستونزي

دښارکوټوکمبود-۱
دکارونونشتون-۲
دامنیتنشتوناوشتهښارکوټوکیداسانتیاوونهموجودیت-۳

دکډوالوکورنیورسهمرستی
اکیاوغیرخوراکیتوکومرستهدنقدیخور-۱
اکرثهکورنیوتهدحرفویزدهکړوزمینهبرابرول-۲
اکرثیتکورنیوتهدرسپنا)شیلټر(جوړول-۳
دځوانکهوللپارهدزدهکړوزمینهبرابرول-۴

دبیرتهراستانهشویوکورنیورسهمرستهکوونکیموسسیپهالندیډولدی
IOM, UNHCR, UNOCHA, WFP,DRC, NRC, IRC, ACTITED, FGA,MUDRA, APA, PRAA,IMC, WHH

پیښوتهرسیدنهطبیعی
دننګرهاروالیتپيښوتهدچمتوالیریاستطبیعیاوغیرطبیعیپښوتهپروخترسیدګیکویلهسیالبونه،زلزله،

بیړنیمرستیاوداسینوروتهپهوختاوزمانرسهوچکالی،غرښویدنه،دجنګونولهاملهبیځایهشویکورنیورسه
بیځایهشویوکورنیوته۱۴۵رسیدګیکویچیدبیلګوڅخهپهدیډولیادونهکوالیشوی،دهسکیمینیولسوالی

بیځایهشویوکورنیوتهخوراکیتوکیوویشلشول،دښځوچارو۵۶خوراکیتوکیویشلشوی،دپټيکوټولسوالی
بیځایهشویوکورنیوتهخوراکی۲۰کورنیوتهخوراکیتوکیویشلشوی،همدرانګهدبټيکوټ۳۰۰یریاستپههمغږ

سیالبځپلوکورنیوتهدغیردولتیلخواخوراکیاوغیرخوراکیتوکی۲۴۸توکیویشلشوی،دکامیولسوالید
 وویشلشول.

کلهچییوهپیښهرامنځتهشینودوالیتپهکچهبیړنی دزیانمنوونکوډلوپهتیرهبیادښځواوماشومانوخوندیتوب
 کلیدیریاستونهدوالیتمقامپهمرشتوبناستهتررسهکوی،هرهادارهدخپلیالیحیمطابق۱۸کمیټهچیتقریباٌ

مترضرواویاځپلشویوخلکوتهکړنیتررسهکویچیپهیادهکمیټهکیدولتیاوغیردولتیموسساتشاملدیچی
پیښیدرامنیځتهکیدوپهوختکیپیښوتهدچمتووالیریاست،ملیاردو،ملیپولیس،اوټولنهدپیښیدساحید

د څخهمترضرخلکخوندیساحوتهچیعبارتلهښوونځی،مسجدونواونوردولتیتاسیساتوتهانتقالویاوعمالٌ
ورکشاپونودایرولDRRوموسساتوپهمالیلګښتژغورنیکمیټیچیپهولسوالیاومرکزکیددیریاستپهنوښتا
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اوعمالٌتطبیقکیږیڅرنګهچیموسساتدبیړنیکمیټیغړیتوبنودپیښیپهوختکیموسساتدځپلشویوکورنیو
رسهدخوراکیاوغیرخوراکیتوکوپهبرخهکیمرستهکوی.

کورنیاوبهرنیمؤسساتثبتاوراجسرت۱۵۹ترسهدننګرهاروالیتاقتصادریاس. بهرنۍاوداخيلنادولتیموسسات
کورنیمؤسساتدیاوپهمختلفوسکتورونوکیپهفعالیت۱۲۳بهرنیمؤسساتاو۳۶دیچیددیجملیڅخه

بوختدیلکهپوهنه،انکشافدهات،حرفه،آبیاری،کرنهاوداسینور.
کورنۍمؤسساتدی۶۳بهرنۍاو۲۳وژیلریچیغیردولتیمؤسساتپر۹۶مؤسساتولهجملیڅخه۱۵۹دهمدی
ییداخلی۶۱بهرنۍاو۲مؤسساتولهجملیڅخه۶۳غیردولتیمؤسساتفعالٌپروژینلری،همدارنګهد۶۳اوپاتی

مؤسساتدی.

 ادارو جدول  UN) دملګرو ملتونو ) 
کتنهادارینومUNدګڼه
۱UNAMA   
۲ UN MACCA   
۳ UN FAO   
۴ UN HBITAT   
۵ UNICEF   
۶ UNWFP   
۷ UN WHO   
۸ UN ODC   
۹ UNDP   
۱۰ UNOCHA   
۱۱ UN IOM   
۱۲ UNHCR   

دنادولتیفعالوموسسوشمېردسکټورپهتفکیکرسه
۳۶کورنیاوبهرنیمؤسساتثبتاوراجسرتدیچیددیجملیڅخه۱۵۹دننګرهاروالیتاقتصادریاسترسه

کورنیمؤسساتدیاوپهمختلفوسکتورونوکیپهفعالیتبوختدیلکهپوهنه،انکشاف۱۲۳بهرنیمؤسساتاو
دهات،حرفه،آبیاری،کرنهاوداسینور.

۱۵۹بهرنیمؤسسیدمګړیپهفعالشکلخپلچاریمختهوړیدهمدی۱۲۳کورنیاو۳۶دیادونیوړدهچی
۶۳کورنۍمؤسساتدیاوپاتی۶۳بهرنۍاو۲۳لتیمؤسساتپروژیلریچیغیردو۹۶مؤسساتولهجملیڅخه

ییداخلیمؤسسات۶۱بهرنۍاو۲مؤسساتولهجملیڅخه۶۳غیردولتیمؤسساتفعالٌپروژینلری،همدارنګهد
موسسیپرمختیایی  داقتصادریاستدمعلوماتوپرتائیدنادولتی دنادولتيموسسودپرمختیاييبودیجېمبلغ دی.

پهتیروپینځوکلونوکې،دپرمختیاييپروژواوپروګرامونوډولونه بودجهنلری

 په ننګرهار کی دبهرنیو مؤسساتو نوملړ او دفعالیت نوعه
دفعالیتډولمؤسسینوم ګڼه
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۱ PMS  زراعت،ابیاریاوصحتپهبرخهکی
۲  IRC  برخهکیمهاجرینو،طبعیافاتواومعارفپه 
۳  WHH  زراعت،انکشافدهاتپهبرخهکی 
۴  JVC  صحتپهبرخهکی 
۵  UMCA صحتاومعارفپهبرخهکی 
۶  DRC  مهاجرینواوکاراوټولنیزوپهبرخهکی 
۷  IMC  صحتاوطبعیافاتوپهبرخهکی 
۸  SCI  مهاجرینوبرخهکیمعارف،حامعهمدنی،کاراوټولنیزو،طبعیافاتواو 
۹  NRC صحتبرخهکی  
۱۰  SCA معارفاوصحتپهبرخهکی  
۱۱  CWSA صحت،معارف،ایمرجنسی،اوطبعیافاتوپهبرخهکی  
۱۲  HNI-TPO صحتپهبرخهکی  
۱۳  IRA صحت،تعلیمتربیه،کاراوټولیزوچاروپهبرخهکی  
۱۴  BRAC معارفپهبرخهکی  
۱۵  DAC زراعتاومالداریپهبرخهکی  
۱۶  DACCAR انکشافدهاتاوزراعتپهبرخهکی  
۱۷  ACTED مهاجرینو،طبعیافاتواومعارفپهبرخهکی  
۱۸  MHI کاراوټولنیزواوطبعیافاتوپهبرخهکی  
۱۹  RI زراعتپهبرخهکی  
۲۰  PARSA صحتاومعارفپهبرخهکی  
۲۱  PIN کاراوټولنیزواومعارفپهبرخهکی  
۲۲  SVA معارفپهبرخهکی  
۲۳  AFRANE  معارفپهبرخهکی 
۲۴  HCI صحتپهبرخهکی  
۲۵  PU AMI مهاجرینو،بیړنیمرستیاومترضرخلکورسهمرستیپهبرخهکی  
۲۶  INSO دانټرنیشنلموسساتودمصؤنیتپهبرخهکی  
۲۷   IF- HOPE دزراعتپهبرخهکی  
۲۸  ROP دښځوظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۲۹  WWI کاراوټولنیزوپهبرخهکی  
۳۰  HHRD مهاجرینوپهبرخهکی  
۳۱  CHF   



 دکورنیو  مؤسساتو نوملړ او دفعالیت نوعه
دفعالیتډولمؤسسینومګڼه
۱WADAN  صحت،معارفاوزراعتپهبرخهکی  
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۲ ADVS  معیوبینواومعلولینوپهبرخهکی  
۳ AREP  تعلیمتربیهپهبرخهکی  
۴ THRA  دښځودظرفیتدلوړونیپهبرخهکی  
۵ ORSTW  دښځودظرفیتدلوړونیپهبرخهکی  
۶ WAW  صحت،متعادین  
۷ NDRC  معارف،زراعت  
۸ RRDOA  معیشتاوښهحکومتوايلپهبرخهکی  
۹ NPO/RRAA  عامهپوهاویاوظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۱۰ PTRO  مدنیټولنودظرفیتپهبرخهکی  
۱۱ SDP  عامهپوهاویدظرفیتلوړونیپهبرخهکی 
۱۲ AWUDO  عامهپوهاویدښځوپهبرخهکی 
۱۳ SHOW  عامهپوهاویدښځوپهبرخهکی 
۱۴ SKO  معارفپهبرخهکی 
۱۵ DACAR  مهاجریناوانکشافدهابپهبرخهکی 
۱۶ NCRO  معارفکلیوالوښوونځیوپهبرخهکی
۱۷ MADER  زراعتدجنګالتوپهبرخهکی 
۱۸ SFRD   معارفکلیوالوښوونځیوپهبرخهکی
۱۹ MDAO  زراعتدجنګالتوپهبرخهکی  
۲۰ RSSAO  مهاجرین،صحتاوحرفویزدهکړوپهبرخهکی  
۲۱ WWOA  اجتامعیخدمات  
۲۲ HEMESAO  ښځواودمعارفپهبرخهکی  
۲۳ ACSFO  دمدنیټولنودهامهنګیاوظرفیتپهبرخهکی  
۲۴ HOAD  دمدنیټولودشوراګانوCDC اوDDAدظرفیتپهبرخهکی  
۲۵ AF DARO  زراعتپهبرخهکی  
۲۶ AADA  صحتپهبرخهکی  
۲۷ HATC  برخهکیمعارفپه  
۲۸ ANCB  مهاجرینوپهبرخهکی  
۲۹ COAR  داخلیانجوګانواومدنیټولنودهامهنګیپهبرخهکی  
۳۰ YAAR  واشپهبرخهکی  
۳۱ HARO  معارفپهبرخهکی  
۳۲ IWA  معارف،انکشافدهات،مهاجرینوپهبرخهکی  
۳۳ ADVO  حرفویزدهکړوپهبرخهکی  
۳۴ ROYA  دځوانانودعامهپوهاویپهبرخهکی  
۳۵ WCLRF  دښځوعامهپوهاویپهبرخهکی 
۳۶ TAO  ظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۳۷ BEST  عامهپوهاویاومعارفپهبرخهکی  
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۳۸ SHPUOL  مهاجرینوپهبرخهکی  
۳۹ EPDO  عامهپوهاوی  
۴۰ ALSDO  ظرفیتلوړونیاوحقوقمدافعپهبرخهکی  
۴۱ HAWAC  عامهپوهاوی  
۴۲ AA WDO  معارفاوحرفویزدهکړوپهبرخهکی  
۴۳  BFANO  مهاجرینوپهبرخهکی  
۴۴ APA  مهاجرین،معارفاوکاراوټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۴۵ OHW  مهاجرین،کاراوټولنیزچاریاومعارف  
۴۶ AWWD  عامهپوهاویپهبرخهکی  
۴۷ AWRC  زراعت،اوعامهپوهاویپهبرخهکی  
۴۸ ODGG  مهاجرینوپهبرخهکی  
۴۹ ANHDO  زراعتاوباغداریپهبرخهکی  
۵۰ FGA  شاروالی،ولسیتړوناومهاجرینوپهبرخهکی  
۵۱ TSHEO  مهاجرینوپهبرخهکی  
۵۲ CDSACO  برخهکیمهاجرینوپه  
۵۳ AAEO  دځوانانودظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۵۴ AYNSO  دځوانانولپارهدعامهاګاهیپهبرخهکی  
۵۵ HSDO  دصحتپهبرخهکی  
۵۶ AWN  دښځوظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۵۷ BSTO  دځوانانوظرفیثلوړویپهبرخهکی  
۵۸ DSWSO  پهبرخهکیعامهپوهاویدماشومانواوښځو  
۵۹ DAO  ظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۶۰ EASTO  ظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۶۱ PRAADO  انکشافدهاتاوزراعتپهبرخهکی  
۶۲ AFGHAN AID  مهاجرینوپهبرخهکی  
۶۳ COPSS  معارفکاراوټولنیزوپهبرخهکی  
۶۴ SSAWCO  عامهپوهاویدماشومانوپهبرخهکی  
۶۵ NIO  معارفاوابیاریپهبرخهکی  
۶۶ OLSFG  اطالعاتوفرهنګپهبرخهکی  
۶۷ YHDO  دځوانانودظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۶۸ AGHCO  مهاجرینوپهبرخهکی  
۶۹ HAS  حجاوقافو،انکشافدهاتاوکاواوټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۷۰ AREA  زراعتپهبرخهکی  
۷۱ AABRAR  معارف،کاراوټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۷۲ ZMAA  کاراوټولنیزوچارپهبرخهکی  
۷۳ AWARO  عدالتخواهیښځوپهبرخهکی  
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۷۴ AWEC  دښځوظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۷۵ ACHIRO  تجارتاوصنایعپهبرخهکی  
۷۶ ORCD  مهاجرینواوښځوظرفیتپهبرخهکی 
۷۷ TESTO  شاروالیداګاهیعامهپهبرخهکی  
۷۸ AVPSO  اجتامعیپهبرخه  
۷۹ AVDA  صحتپهبرخهکی  
۸۰ APPRO  عامهڅیړنیپهبرخیکی  
۸۱ WVSP  بیوزولورسهدمرستیپهبرخهکی  
۸۲ AMWO صحتاورسیمیاشتیپهبرخهکی  
۸۳ NAEO  زراعتاومعارفپهبرخهکی  
۸۴ ARONC  معارفاوکارټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۸۵ WDOSS  معارفاوکارټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۸۶ RSDOA  صحت،زراعتپهبرخهکی  
۸۷ AWIDO  حقوقیمسایلوپهبرخهکی  
۸۸ EWC  دښځوظرفیتلوړونیپهبرخهکی  
۸۹ MDC  ماینپاکیپهبرخهکی  
۹۰ OMER  پهبرخهکیماینپاکی  
۹۱ SOFAR  زراعتپهبرخهکی  
۹۲ SHIAO  کاراوټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۹۳ ASDSO  کاراوټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۹۴ WAMY  کاراوټولنیزوچاروپهبرخهکی  
۹۵ REAUAR  مهاجرینوپهبرخهکی  
۹۶ AVA  وتروانوپهبرخهکی  
۹۷ WADA  ،زراعتاوښځوبهبرخهکیمعارف  
۹۸ AAID  زراعتاومالداریپهبرخهکی  
۹۹ HEWAD دښځوپهوړاندیدتاوتریخوالیپهبرخهکی  
۱۰۰ MMC صحتپهبرخهکی  
۱۰۱ LASDO عامهپوهاویحقوقیبرخهکی  
۱۰۲ MCPA ماینپاکیپهبرخهکی  
۱۰۳ DHSA صحتپهبرخهکی  
۱۰۴ FLOW دښځوعامهپوهاویاوعدالتتهدالسرسیپهبرخهکی  
۱۰۵ PPAO صحتپهبرخهکی  
۱۰۶ AFCAC معارفشهادتنامیپهبرخهکی  
۱۰۷ FEETO معارفپهبرخهکی  
۱۰۸  AILSO اجتامعیخدماتوپهبرخهکی  
۱۰۹  MWCO صحت،زراعتاومعارفپهبرخهکی  
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۱۱۰  OCTD دمتعادینودصحتپهبرخهکی  
۱۱۱  BESO معارفپهبرخهکی  
۱۱۲  ALSO دځوانانواوښځودظرفیتپهبرخهکی  
۱۱۳  NWAO انکشافدهاتحجاواوقافوپهبرخهکی  

 
کالدلومړیواودوهموشپږ۱۳۹۶د پهتیروپینځوکلونوکېدنادولتيموسسودپرمختیاييپروژودلګښتکچه

14569788.00بهرنیمؤسساتوورکړیچیپهلومړنیربعهکی۵۳بهرنیاو۲۳میاشتنیراپورپهاساسچیچی
امریکاییدالرمرصفکړی21631621.00امریکاییدالرمرصفکړیاوپهدوهمهربعکهبهرنیاوکورنیمؤسساتو

 کاییدالرکیږی.امری36201409.00چیمجموعه
دسکټورپهتفکیکرسه،دهغوپروژوشمیرچېدنادولتيموسسولهخوامتویلیږي

دننګرهارپهوالیتکینادولتیمؤسسیدولسوالیوپهکچهپههرسکتورکیمختلفیپروژیدولسونوداړتیامطابقپلی
 کویچیپهالندیجدولکیتریادونهشوی.



 نیولو رسه  په مرکز او ولسوالیو کی دنادولتی موسسو دپروژ جدول دسکتور/اداري په نظر کی

ګڼه
 

دمرکزپهسطحهدپروژ سکتور/اداره
 تعداد

پهمخلفوسکتورونوکیدولسوالیوپهسطحه
 پروژی

کتنه
 

  ۱۵۲۴ پوهنیریاست ۱
  ۹ ۶ عامیروغتیاریاست ۲
  ۳۵ ۱۵ ګډوالوریاست ۳
  ۱۴ ۹ طبیعیپیښوریاست ۴
  ۲۳ ۱۳ ښځوچاروریاست ۵
  ۹ ۱ کلیواوپراختیاریاست ۶
  ۵ ۲ کرهڼیریاست ۷
  ۰ ۲ ښاروالیریاست ۸
  ۳ ۱ اطالعاتوفرهنګریاست ۹

کاراوټولنیزوچارو۱۰
  ۶۸ریاست

  ۲ ۰ سیندیزهحوزه ۱۱
  ۰ ۲ تجارتاوصنایعریاست ۱۲
  ۰ ۱ والیتیشورا ۱۳
  ۱ ۴ عدلیریاست ۱۴
  ۰ ۲ اطاقتجارتریاست۱۵
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۱۶
امریتثبتاحوال

  ۰ ۱ نفوس

  ۰ ۱ پوهنتونریاست۱۷
  ۱ ۱ حجاواوقافوریاست۱۸

  ۸۲۱۳۴مجموعه
 ۲۱۶دوالیتپهسطحهدپروژهتعداد



دمرکزپهسطحه
پهمختلفو
سکتورونوکی
…دنادولتی

دولسوالیوپه
وسطحهپهمختلف
…سکتورونوکی

په مرکز او ولسوالیو کی دنادولتی مؤسسو  پروژی
…دمرکزپهسطحهپهمختلفو
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څپرکی پنځم  
 طرح یشنهادیلپاره پ ایدر ستوسو صنعت د پراخت یک تیپه ننگرهار وال

طرحهپشنهاديلپارهپراختیادصنعتسرتوسودکیوالیتننګرهارپهدطرحهنوم:
:موخهاساسیطرحید
اوکینونارنج،لیمو،دافغانستانهیوادګرانطریقهلهپراختیااوغوړیداالدصنعتسرتوسودکیوالیتننګرهارپه

هوارولالرتهپیاوړتیاصادراتوداوټیټوالیکچیدوارداتودکیبرخهیادهپهبساینی،ځانخپلپهپلوهلهمالټی
میلیونونودڅخههیوادداوبرابرولسرتوسټنه265000ملیوننفوسلپاره41.7پهکیکلونو15راتلونکودی.په

.مخنیویوتلودډالرو۷۵۶۷۷۷
ارزښتاقتصادیسرتوسود
داوشویدیبللمرکزتولیددنارنجودکورنۍدغیدډولځانګړیپهسرتوسودوالیتننګرهارکیاوږدوپهتاریخد

ارزښتاقتصادیواځینهتولیدنارنجود.صادریدلبهرڅخههیوادداووالیتونوټولوهیواددنارنجڅخهوالیتهمدی
عنوانترګلنارنجدکالهراوورکړیځانګړنههمییتهبرخیټولنیزیاوکلتوریدوالیتدغهدبلکیکړیحفظ
.کیږیرسهترمیلیعنعنویاوکلتورینوریاومشاعرهسرتهیوهالندی

التراوسهمتاسفانهرسبیرهمرستوتخنیکیومالیټولنینړیوالیاوهڅوکلونوڅوتیرودراپدیخوا،کنفرانسبند
مهالهلنډبرنامواوپروژوشووتطبیقزیاتره.رسیدلیندیکچیتربساینیځاندکیسکتورډولهیڅپهافغانستان

ارزښتاقتصادیتولیددسرتوسود.کیږیسرتګوترنهییتاثیراتپرمختګدوامدارهاومهالاوږدددی،لرلیپایلی
دی.اړینپوهیدلواقعیتونوڅوالندیپههکلهپه

(SWOTدسواټتحلیل)
جوړوړاندیکاله۵۷۷ځمکیهکتارهییځمکوپرپروژیکانالدچیلریمخینهتاریخیکیننګرهارپهسرتوس
تهټنوپهچیشویدیاحداث۳۳۷۶ییکیکال۶۷مالټهباالخصوصسرتوسټنهباغونه۳۶پهباغونهیاد.ووشوی
کیحالپداسیوهرسیدلی۳۳۶۸دکانالدکیپهچیوهکړیعرضهتهبازار۳۳۷۵اندازهدغهکی۳۷۷۷–۳۷۷۷
وو.راغلیالستهسرتوسټنه7600څخهځمکی۰۵۷۷ووراغلیالستهسرتوسټنه.8پهمخکیجنګونودچی

قوينقطې:

ژمنتیاحکومتمرکزیدکیبرخهپهبساینیځانخپلدډولځانګړیپهاوسکتورکرنیزد •
شتونپالیسیوحامیویمشخصواوواضحوددولتدکیبرخهپدی •
شتون(PPP)پالیسیکارګډدرسهسکتورخصوصید- •
.موجودیتاقلیمدمناسب •
.موجودیتځمکیدلپارهاحداثدباغونود •
.وړاوبهخوراوبود •
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.موجودیتقویبرشيمسلکی •
.شتونفارمتحقیقاتید •
.موجودیتسیستمترویجید •
.شتونداتحادیدارانوقوریهد •
.شتونسیستمتصدیقید •
.موجودیتګروپپراختیادصنعتدسرتوسود •
.معلوماتعمومیاوآګاهیاړهپهدسرتوسو •
اچونکيپانګه •

کمزورینقطې:
 .موجودیتنهمرکزاوسیستمڅیړنیزهراړخیزد •
 .نشتونقوریومعیاريد •
 .موجودیتنهسیستمپیاوړیقرنطیند •
 .موجودیتنهنهالونولرونکوکیفیتښهاوشوو،تصدیقدمعیاري، •
 .رسولنهمعلوماتتخنیکیدهکلهپهسرتوسودتهبزګرانو •
 .پوهاویعامهکمزوری •
 .کموايلځمکودشخصی •
 .باغداريمعیاریغیر •
 .موجودیتنهپالزمجرمد •
 .نشتوالۍپالناوسرتاتیژیکارندهاوواضح •
 .موجودیتنهالبراتوارمعیاریدکیبرخهپهنباتاتود •
 .نشتونوسایلواواالتوماشینټکنالوژۍکرنیزیعرصید •
  انتقالنهوختخپلپهییتهوالیتونواوکمبودبودیجیپراختیايئد •
 .شتوننهسیستممنظمداوبودخورداوبو •
 .موجودیتنههمغږۍدالزمیترمنیځدادارو •
 مدیریتضعیفاړوندپه postharvest -د- •
تجارتدنهکیږیرسهترشکلپهباغدارۍدمنیروبخوردتولیدسرتوسودکیرشایطواوسنیوپه •
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فرصتونه:

 .شتونکادرونوعلمیمتخصصوشتهدکیبرخهپهکرنید •
 .شتونمارکیټپراخیودکچهملیپهلپارهسرتوسود •
 .شتونپانګوالولویاوکوچنیودپانګونیلپارهدکیبرخهپهپروسسدتوکوکرنیزوداوپارکونوصنعتید •
 نورداسیاوبندیبستهپروسس،دلکهپراختیاصنعتد •
 .حامیتبرناموپراختیايئملیاوموسساتوهمکارود •
 .شتونوسایلوملړینود •
 .اداریمتویلونکی •
 .لیوالتیادبزګرانو •
شتونځمکورودرسهدبیرهرسځمکیدکانالد •

تهدیدونه:

 .نشتوايلقرنطیند •
• 28-
 .افاتاوامراض •
 شتوننهبریښناکافیدلپارهودیدصنعتد •
 .پالیسیاجاریمهاللنډځمکودولتيد •
 .رقابتناساملهیوادونوګاونډویود •
 .مافیاځمکیداوغاصبین •
 .وچکايل •
.امنیت •

الستهراورنی:
(ټنه۵۰۰۰۰(میلونهافغانیاوسپینپروړ)بوس()۱۱۱۱غنمومجموعهقیمت)(ټنه۵۰۰۰۰کالکید)۱۳۹۸په

(میلونه۱۲۲۲(ټنهغنمومجموعهقیمت)۵۵۰۰۰کالکید)۱۳۹۹(میلونهافغانیاوپه۲۲۲بوسمجموعهقیمت)
(۶۰۰۰۰کالکید)۱۴۰۰(میلونهافغانیپه۲۴۴(ټنهبوسمجموعهقیمت)۵۵۰۰۰افغانیاوسپینپروړ)بوس()
(میلونه۲۶۶(ټنهبوسمجموعهقیمت)۶۰۰۰۰(میلونهافغانیاوسپینپروړ)بوس()۱۳۳۳ټنهغنمومجموعهقیمت)

(میلونهافغانیبهدخلکوعوائیدشی.۴۳۹۸افغانیچیددریوکلنومجموعهقیمتمیلونه)
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پایيلیانتیجهګیري:
۸۷سلنه9د.دیبوختمالدارۍاوکرنهپهوګړیمالدارۍاوکرنهپهاقتصادافغانستاندچیدیحقیقتیودا

پراختیادسکتوردغهدمخیلهمسؤولیتکاریخپلدوزارتلگولواوبواومالدارۍکرنی،هیواددیداودیمتکي
عرصیزیاتوالی،تولیداتودلکهکیبرخوتعدادیوپهکیکلونووروستیودیپهخوشبختانهچیکویځلیهلیلپاره
.کوينهبسنهاماکیږیسرتګوترپرمختګونهکینوروداسیاوروزنهمچیوشاتواوچرګانودکرنه،میکانیزهاو
دخلکودافغانستاندهمدارنګهاوچاروشوورسهترکیبرخهپدیاهمیت،سرتاتیژیکسکتورمالدراۍاوکرنید

کیږیانګیرلدیلوړیدوپهمخګرافبیوزلۍاوفقرددمهدیترچیکتنهپهتهمعلوماتواورسویدوضعیتدژوندانه
رڼاکافیبرخهپهارزښتاقتصادیدسرتوسودپورتهچیڅنګهلکهکیبرخهپدی.شیتررسهبایدڅهډیرهمالچی
لیمو،مالته،لکهجاتومیوهکورنۍسرتوسودمونږیواځینهبهپیاوړتیاسکتوردغهدچیکیږیلیدلشویدهاچول
 ودرویپښوپهاقتصادملیباالترهغیتربلکهبساځانخپلپهڅخهنوروداسیاوکینونارنج،
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 څپرکی شپږم
 لومړیتوبونو ميل د افغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ او د

  (ANPDF/ NPPs) پروګرامونه
 پروګرام پراختیاد  سکټورخصويص  د .۱

دخصوصیسکتوردپرمختیاپروګرامدهیوادداقتصادیپیاوړتیالپارهدیومناسبچاپیریالایجادولدی،دصلحیاو
امنراوستل،دپانګیاچونیلپارهدیومناسبسوکالهچاپیریالرامنځتهکول،داعتامدوړبنسټونهرامنځتهکولدا

دولتحکومتی ,پانګیچیپهخلیجاونوروهیوادونوکیوجودلریراجلبکړیټولکوالیشیچیهغهشخصی
بیروکراسیراکمهکړی،دملیکتحقوقواضحییکړی،دصادراتوپروسهییاسانهکړی،برقتهدالسرسیموقعیی

ده،بغیردنظامیتوکومساعدهکړی،ترانسپورتسهولتونهرامنځتهشوی.اودسوداګروژوندترډیرهبریدهخوندی
دوارداتوڅخهپهاوسنیوختکیدافغانستانوارداتلسبرابرهدصادراتودی،پهواراتواوصادراتوکیدغهناپیدارییو
تعدادزیاتمحصوالتپهداخلدهیوادکییابهردهیوادچیپانګیاچونیتهیوهډیرهښهفضارامنځتهکوی،پههیواد

رپهډیروسوداګریوباندیبوختدیچیدبیشمیرهدندوموقعمساعدوی،دکوچنیواومتوسطوواړهاولویسوداګ
سوداګریولپارهپالیسیدداخلیتضاپربنادوارداتودزیاتوالیتغیرپههغوساحوکیچیافغانستانهلتهنسبیګټی

رومواردوکې،دولتدپانګېاچونېهڅولواودبیوروکراسۍلهاملهدستونزوکمولکیدیيش.پهډیویمترکزلری،
،اوپهډیرومواردوکیدولتکوالیشیدنظارتیصالحیتونونلريودکارونودرامینځتهکولولپارهدمتویلفنډتهاړتیا

وادکیاوقانونڅخهپهاستفادیاودپانګوالوهڅونهپانګیاچونیتهاوناامنیواوخطراتوکمولکوالیشیچیپههی
کې،افغانستاندپانګېاچونېدښهکولولپارهقوانینکارويلحاالتوپهځینودپانګیاچونیلپارهموقعمساعدهکړی.

پهبرخهکېدلیږداوخوځښتاچونېکومچېواقعاګټورمتامشوياوپهتنظیاميتقواعدوکېبدلونونهدپانګېدي
دمخابراتوپهخصويصسکټوروکیښهوالیرامنځتهشوی.دمثالپهتوګهسببګرځیدلیاودخدمتونووړاندېکول

ودهدسکتورچټکتیاتیتکنالوژیلکهدمخابرايتجوازورکولوسیسټمبیاکتنه،پههیوادکېدمخابرااصالحاتکې
.سببشوی
مګرددېقواعدوپيلنلکیږيقواعداومقرراتشاملديکومچېمهغهمعموالکیبهیرونهدڅارنیپهدحکومت

راوستلواواداريمسلواصالحاتحکومتژمندیچېدسوداګرۍپهبهیرکېکولپهمختلفپړاوونوکېشاملدي،
اوپهمهمووزارتونوکېدآسانتیاووپهګډوندخدمتونوچمتوکولاودخدمتونوچمتوکولوآسانتیاوې،دسادهکول

اصالحاتوپيلکولولهالرېدسوداګرۍپروسېچېپهیوځایکېچمتوشويدي،دنظروړبیالبیلوخدمتونورسه
اوپهالیکرتونکیحکومتداریرسهبهبهرتوالیپیداکړی.ددولتدڅارنیپهمقرراتواوقوانیونوکیاصالحاتوآسانول

یوښارونوکیدبیوزلهښاریخلکولپارهراوستلدبیوزلولپارهدپانګونېفرصتونهچمتوکوي،دولتپهلویواوکوچن
ملکیتسندترالسهکړیاوپهخپلوملکیتونوکیکوچنیاویالوییپانګونیوکړی، پهموقعمساعدویچیدخپل

اودبیوزلهاوغریبانولپارهبرقیتادیاتاوپراختیاواسانتیاوالیکرتونیکیراتلونکېکې،دګرځندهتلیفونونولهالرېد
لرېپرتسیمیچېدهیوادمايلسیسټمتهالرسيسنلریدپیسودراټیټولواودپیسولیږدلګښتکمولورسهدهغوی

لپارهدهیوادمالیسیستمتهدالرسسیموقعچمتوکوی
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دحصوصیسکتورپهواسطهددندورامنځتهکولوموخیعبارتدیله:
 داغیزمنواورقابتیبازارونوجوړول •
 واولویوسوداګریومالتړکولپهځنګړیتوګهددافغانیتوکودصادرهکوونکورشکتونودکوچنی •
 دداخلیاوبهرنیپانګوالوتشویقکول •
 دپیاوړتیالپارهدپانګوالواوسوداګرولپارهیومناسبچاپیریالرامنځتهکولدحصوصیسکتور •

فراهممنودنخدماتحامیویمرتبطوقابل  ملللی؛کمکبهرشکتهایافغانجهتدستیابیبهاستندردهایبینا
دسرتسبرایتجارت؛پیشربدموافقتنامههایگمرکاتباگمرکاتباکشورهایهمسایه؛تقویتاتشههایتجارتیدر
ترانسپورتو جانبه؛تقویتسکتور چند و جانبه هایتجارتیدو موافقتنامه عقد سفارتهایافغانستان؛پیرشفتدر
لوژستیک،بهشمولتطبیقموافقتنامهگمرکاتدرموردترانسپورتکاالهایبیناملللیکهمطابقبهآنکاالهایبین

 بهبودتدارکاتداخلیوتعویضواردات؛TIR Convention(.املللیازپرداختحقوقگمرکیمعافمیباشند
تیدافغانیرشکتونورسهمرسدنړیوالومعیارونودترالسهکولولپاره

 داړوندهاوالرسسۍوړسوداګریزوخدماتوبرابرول •
 دګمرکونورسهدګاونډیوهیوادونودګمرکياړیکوموافقتنامې •
 پهافغانسفارتونوکېدسوداګریزوکړنوپیاوړتیا •
 ددوهاړخيزواوڅواړخیزوسوداګریزوموافقتنامېپهپایلهکېپرمختګ •
 ړتیادترانسپورتاولوجیستیکيسکتورپیاو •
دتوکونړیوالټرانسپورتپهاړهدګمرکونوتړونپيلکولوپهګډوندکومچېدنړیوالوتوکوتوکيدګمرکي •

 محصوالتودتادیاتوڅخهمعافدي
 دکورينلوجیستیکاووارداتوبدلولوکنوانسیونښهوالی •
 دخصويصسکټوررسوېښهکولاوسیستامتیککول •
 ياقتصاديزونونوپیاوړتیااوپراختیادصنعتيپارکونواوځانګړ •
 دجوازترالسهکولولپارهدغیررضوریمقرراتولغوهکول •
 پانګیاچونیتههڅونهاودسوداګرولهپانګیاورسمایوڅخهقانونیساتنه •
ودالیکرتونیکیسوداګریزوخدماتودعرضهکولولپارهسوداګریزالیکرتونیکیخدماتمدیریتکول)ثبتا •

(زونونوکی(۷راجسرتکول،خوازاودګمرکیخدمتتونوتادیاتاونورواوو)
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 دمالیسکتوراصالحات
حکومتدمايلسکټوردسمونلپارهدوهاړخیز دایوباثباتهاوباثباتهمايلسکتورتهاړتیالري هرډولبریالیپرمختیا

راوړل،دتشبثونولهلرېکولورسهدمايلسکټورپیاوړتیا،اودبانکونوتنظیماوسرتاتیژيلري؛اول:دخلکوباورالسه
اودتشویقلهدبانکدارۍپهپراختیاکېمرستهکړېدهتنظیمکولولپارهداعتباروړسیسټمچمتوکول.داډولکړنو

کېدیپایدادرساتلومپهدواثباباوزموږمترکزددنوښتونوموقعمساعدهشی.پهدېسکټوربهالرې
اوخدماتوتهدالرسسۍاسانتیااودتنظیمکونکيکاريچوکاټلوړولولهالرېاودمايلسکټورلپارهثباتراوستلو

موډلونوکارول؛دحکومتيبانکونودخطرونونظارتکولولپارهدواحدنوجوړول؛پلټنېنظارتده.دخطرونوپربنسټد
اواغیزمنتیااوموثریتپهاړهډاډترالسهکول؛تربیاکتنهباندیدلرېکولولپارهقواعداومقرراتاردوتکراریمود

خصويصبانکونوتهدخصويصرشکتونوتهدپورورکولولپارهکالپوریدافغانستانبانکپهاړهبشپړهبیاکتنه؛۲۰۱۷
زیږدیزکالترپایپوری.۲۰۱۷نه؛بانکیخدماتوتهدښاریانوالسرسیدهڅو

 پروګرامد وليس تړون   .۲
دولسیتړونپروګرامدوزارتونوترمینځیونویدولتیپروګرامدهچیترراتلونکولسوکلونولپارهبهدافغانستانولسته

کینیولیپهاساستوګهخدمتونهوړاندیکوی،دغهپروګرامدملیپیستوندپروګرامڅوارلسکلنیتجربیپهنظر
رسهاودټولونوروپروګرامونوځایناستیټاکلشویده

(پهکلیواوښارونوکیدمعیاریخدمتونودوړاندیکولولپارهطرحه۲۰۲۶تر۲۰۱۶دغهپروګرامدلسوکلونولپاره)
پهدریومرحلوشوی؛دیادونیوړدهچیدافغانستانحکومتاونړیوالبانکددیپروګرامبسپنهورکوونکیدیچی

۱۲۰۰۰ولسوالیوپه۱۱۷والیتود۳۴پوریبهد۲۰۲۰څخهرشوعتر۲۰۱۶کیبهپلیکیږی.اولهمرحهداکتوبر
بهترپوښښالندیکلیوزیات۱۲۰۰۰وامولریچیترد۲۰۲۳تر۲۰۲۱کلیوکیبهپلیکیږی،دوهمهمرحلهد

کلیدهیوادپه۳۶۰۰۰لریچیاولیاودوهمیمرحلیپهګډونبهپوریدوامو۲۰۲۶راولی،اوپهدریمهمرحلهتر
 سطحهترپوښښهالندیونیسی.

دولسیتړوندپروګراماصلیموخهاواهدافعبارتدیله:
 دکلیو،اوښارونوترمینځدیووايلپهرامنځتهکولوکېمرسته •
 دحکومتاوخلکوپهمینځکیداړیکوغښتلیکیدل. •
 ارهاسايسخدماتوچمتوکولدفقرکمولولپ •
 دکلیپرمختیاییشورادرهربیالندیدپرمختیاییکارونوتررسهکول •
پهپرمختیاییکارونوکیدکلیدخلکودګډونڅخهډاډترالسهکولپهځانګړیتوګهدمترضرهقرشونوڅخه. •

 دوليس تړون پروګرام ترپوښښ الندی ولسوالۍ
شوراګانوتعدادولسوالیوالیت ګڼه
101رسخرود ننګرهار۱
40دوربابا ننګرهار ۲
93کوزکونړ ننګرهار ۳
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59درهنور ننګرهار ۴
74کامه ننګرهار ۵
91چپرهار ننګرهار ۶
208خوګیاڼی ننګرهار ۷
89شینواری ننګرهار ۸

755 جمله
 

فعالیتونهاوالستهراوړنیدننګرهاروالیتپهسطحهدولسیتړونپروګرامدرشوعڅخهتراوسه

 داړیتامطابقداداریاوتخنیکیپرسونلاستخدامول. •
 دولسوالیپهسطحهدکارکوونکواستخدام •
 دولسوالیپهسطحهددفرتونوجوړول •
 پهانټرنيټباندیدولسوالیوپهسطحهدټولودفاتروتجهیزکولاونورداړتیاوړتوکی •
 پروګرامدکارکوونکوداجتامعیکارکوونکوروزلدولسیتړون •
 دولسیتړونپروګرامدانجیرانولپارهروزنیزورکشاپونهدایرول •
دختیځزونپهسطحهدهمغږیناستهدایرولدوالیتدوالیصاحب،سکتوریوزارتونودمعینصاحبانواو •

 دولسیتړوندمرکزیدفرتدکارکوونکوپهګډون.
 دانشکافیشوراګانوپروفایللریایا •
 دانکشافیشورګانوترمنیځرامنځتهکول •
 دانکشافیشوراګانولپارهدپالنچمتوکول •
 دعامهپوهاویلپارهمودانشکافیشوراکارکوونکولپارهورکشاپونهدایریدل •
 دانکشافیپروژولپارهدډیزاینچاریمتکیلیدلکړی •
 جریانلریپهولسوالیوکیدپروژوچاریعمالٌ •

 لۍ پروګراماد اغیزمنې حکومتو  .۳
پهغیرمتمرکزډولدپراختیاپروسېرسهتړاولري.پهدیاړهدنظاممرشوعیتاوپهافغانستانکېناامنۍاوبېثبايت

پهخپلهدحکومتاغیزمنتیایوهمهمهموخهده.مرشوعاوباثباتهحکومتلرلوتهپاملرنه،دسولېخربودپرمختګ
یتپهحقوقوکیوضاحت،پهځانګړېاهمیت،دسیايسموافقېپیاوړتیااوپههیوادکېدباثباتهامنیتتضمین،دمالک

توګهدځمکېمالکیت،چېډیروافغانانواوسیدونکولپارهدلویوفزیکيشتمنیوڅخهدیچیدځانګړیارزښتڅخه
داډولننګونورسهدمخامخکیدوپهاړوندددځمکودنومولویاتشخیصکولو شمیرلکیږی.داراضیخپلواکهادارهد

دخدمتونودوړاندیکولوپهبرخهکیدبیلګيپهتوګه،دروغتیادموجودهالستهراوړنوساتنهارکوی.پهپروګرامباندیک
اوپوهنیپهبرخهکیپهځانګړیتوګهدښځینوولپاره،خلکاړتیالريچېخوندياحساسوکړي،پهخپلوټاکلشویو

 افیعوایدالستهراوړي.خلکوباوروکړیاووکوالیشیچیدخپيلکورنیدسمبالښتلپارهک
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پهاصالحکولوباندیکاردوام-الف( دعامهسکتوراصالحکول:دملیوحدتدحکومتپهدورهکیدعامهسکتور
لری.پهافغانستانکیدزیاتوپالیسیودشتونپهصورتکیقواعداومقرراتودنهتطبیقلهوجیدستومانیاحساس

تاوکیږی.دپالیسیو طبیقلپارهدولتتغیراتوراوستلوتهاړتیالریترڅودښهنظارتزمینهبرابرهشیمقرراتودښه
داجراتودمدیریتسمونپهراتلونکیدریکلونوکیهغهوزارتونوتهچیلوړترینعوایدلریمعرفیکیږی.دملکي

دتطبیقپهحالکیدهترڅوخدمتونوسموناوعامهادارېاصالحاتدعالیرتیهکارکوونکودکاریکیفیتپهموخه
یوځوابوویونکیاوبامسؤلیتهادارهرامنځتهشی.پهافغانستانکیبایدیوداسیعامهادارهرامنځتهشیچیددی
هیوادپرمختیاییاړتیاووتهځوابویونکیواوسیاوپهاقتصادی،سیاسی،اجتامعیاوفرهنګیبرخوکینارینوواو

فضاکیدګډونموقعمساعدهشی.دیهدفتهدرسیدولپارهبایدهغهپهمیراثپاتیاداریښځینوودورورولیپه
فساداوددزورواکانونفوذچیپهاداراتوکیدظرفیتدټیټیداسببشویعلبهپیداشی.اصالحاتبایدداداریناوړه

ریرامینځتهکیدلددیهیواددټولووګړوریښیلهمینځهیوسیاوزورواکوتهبایدقناعتورکړلدعامیاومسلکیادا
 پهګټهده.پههرصورتپورتنیهدفتهدرسیدلولپارهالندیکړنیبایدپهنظرکیونیولشی.

دنویقوانینواومقرراتوپهتصویبرسهدملکیخدمتونواصالحکول،دموجودهقوانینواومقرراتواودملکی •
 خدماتودقانونپهشمولبیاکتنه

 کیکولودپروسهرامینځتهکول،ساتلاوغښتلیکولدمسل •
 دکړنوپربنسټدمدیریتدطریقیڅخهاستفادهکول •
 دحسابورکولواوروڼتیاغښتلتیا •
 دمجازاتواومکافاتودالرښودترتیبول. •

ددولتاداریفسادلهمنځهوړلدهیوادپهکچهداداریفسادلهمینځهوړلوتهژمنتیاده-ب(
دافغانستاناسالمیجمهوریتکاریپالنداداریفسادرسهدمبارزیلپارهیوغښتلیپروګرامده،داداریفسادرسه
دمبارزیلپارهدسرتیمحکمیاولوییڅارنوالیپهساملیرهربیدبښنیفرهنګتهییدپایټکیایښیاوپهفساد

ککړاشخاصبهدقانونمنګلوتهسپارلکیږی.
اندیدخلکودباورزیاتوالیلپارهحکومتکوالیشیپهمختلفوبرخوکیخپلوخلکوتهخدماتوړاندیپهحکومتب

الستهراوړیمالتړکړیاودخلکو
داداریفسادرسهدمبارزیدپالنمهمینکتیپهامنیتی،مدیریتی،اقتصادیاوپهحقوقیادارودیچیپهالندی

یادونهشوی:ډولتری
سلنهټوللګښتونهتشکیلوی؛دقانوندحاکمیتدعالیشورارامنځتهکولاو۲۱.وبیاجوړونهچیتقریبادعامهتدراکات

اداریفسادرسهمبارزه؛داداریفسادرسهدمبارزیدپالنچمتوکولچیدمالیوزارت،
زارتاودترنسپورتوزارتڅخهکانونواوپرتولیموزارت،دسوداګریاوصنایعووزارت؛دمخابراتواومعلوماتیتکنالوژیو

ییپیلکیږی؛دعدلیاوقضاییمرکزڅخهدلویواداریفسادونودپلټنی،تعقیبپهموخهمالتړکول؛دهیوادپهکچه
اودپیسو والیتونوکیدقضایانوبدلول۲۲دقاضیانواوڅارنواالنولپارهدازموینیاوګډوندپروسیمعرفیکول؛دهیوادپه

دتدراکاتودچارولپارهدالیکرتونیکیسیستمڅخهګټهپورتهکولتادیاتواو
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دمحلیحکومتداریپیاوړیکول؛کلهچیدولتضعیفاجرااتکویخلکدخپلځاندساتنیلپارهپهنورو-ج( 
رسهخیانت،دمسلحوملیشواونوروشبکورسهیوځایکیدلومهمخاړوی.حکومتدخلکودساتنیطریقولکهدهیواد

اوامنیتپهموخهدامنیتیوضعیت،حقوقیاواجتامعیخدماتونظارتپهټولووالیتونواوولسوالیوکیدخپلوبانفوده
ادارونظارتپهواسطهتررسهکړی،هغهپانګونېچېکولیيشپهټولووالیتونواوولسوالیوکېدحکومتمستقلتلپاتې

کالپوری۲۰۱۹لګښتونوبرخهزیاتهکړئاودټاکنوتررسهکوللکهتروالیزیاتکړي.دمحيلحکومتلهالرېد
دښاروالیاتنخابات،ابهمحلیحکومتداریپیاوړیکړینوپدېبرخهکېدمحيلحکومتدارۍماالتړاوپیاوړتیالپاره

ډاګهکوالیشو.دحکومتهڅېپهالندینکتوکیپه
تپهټولوسطحوکیداړیکودتقویتپیاوړتیا؛مالتړ،دبودجیپهدملیسطحیڅخهترمحلیسطحیپوریدحکوم

لپاره کولو دعرضه دخدمتونو او دټولو دعوایدو دهغیپلیکول، او پالنجوړونه ارتیاطات، کیهمغږیاو جوړونه
دښاروالیوظرفیتلوړولاوپهولسوالیوکیدحکومتدحاکمیتساحهپراخولاوحضور.

مبارزه:د(دمخدرهتوکورسه
پهافغانستانکیدمخدرهتوکوموضوعدامنیتیسکتورنورسهپهدرشلکیددیهیوادپرمختیاکیځاینیولی.دمخدره
توکهغیرقانونوسوداګریدترهګرۍدزیاتیدلواوددولتدکمزرتیاسببګرځیدلی.دنشهیيتوکوکاروونکولخوا

يتيهيوادونولخواناکايفاقدامات،دمخدرهتوکودلیږدلبشپړمخنیوی،اوپهعنيحالکې،دترانزغوښتنهدوامداره
لهڅخهراپهدیخواحکومتدمخدرهموادورسهدمبارزی۲۰۱۵دمخدرهموادوضدسرتاتیژۍاغیزهییمحدودهکړی.د

اوروغتیابهرامنځتهپهموخهدپالندتطبیقپهحالکید.داپالنبهدپيلکونکواداروترمنځهمغږيوکړي،پوهنه
کړی.دېتهپهپامرسهچېدابریالیاصالحاتاوږدمهالهتعهداتوتهاړتیالری،پهراتلونکیپنځهکلونوکیدولتبهد
خپلوکروندګرولپارهدبدیلمعيشتدبرابرولولپارهخپلوهڅوتهدوامورکړي،لهبلپلوه،حکومتبهدپیسومینځلواو

اچاقپهوړاندېدمبارزېقوانینپيلکړي.مخدرهموادوق

 پروګرام د رغولو سکټورعديل  د .۴
افغانستان مګردادټولنیزوپانګونودبیاجوړولولپارههممهمدی مهمدیډیربېلهشکه،اقتصادياوسیايسثبات

لهدوامدارهکورنۍجګړورسهمخشويپهخوداټولنیزیاوسیايسستونزېکومهسادهحلشتونکلونوکې۱۲پهتیرو
مګرداچوکاټدملتجوړونېدرېاسايسعنارصوباندیمترکزکوينلري

لقضاییسیستمپورهباورولرياوپهدېباورويچېدقانونحاکمیتدټولنیزوشخړوحاول:ښاریانبایددهیوادپه
کولولپارهبېطرفهعملکوي.

دوم:دولتاوپهحکومتکیمسؤلینبایدپهپراخهپیامنهپهمحيلسطحهدخدماتوپهوړاندېکولوکېددویوړتیا
مثبتانځوررامینځتهکړي.

خپلوبډایه)غنی(دلهمینځهوړلولپارهاودميلپیژندنېلپارهیوبلتفاهماوددریم:هیواددسیمهییزوتضادونو
.میراثداستفادیاحساسوکړی

الف(زموږخلکدقضایيسکتوراصالحکولبایداحساسکړ
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چیدولتدقانونپهبیپریتوباوعدالتپلیکوي.افغانستاندولتبایددقانوندحاکمیتاودتطبیقڅخهدډاډ
تضمینوجودونلریاوهیڅډولتوپیربهدقانوينپروسېاولپارهچیدهغهپهنهشتونکیقراردادونهاودملیکت
عدالتلهالرېحلنيشخپلسیستمونهلهرسهجوړوی.

سرتهمحکمهودفرتلویڅارنوالیدرحالتهیهپالنهایوسیعاصالحاتدرآناداراتهستندتاخدماتخویشرا
دسرتسیهمهافغانهابهسکتورعدلیوقضائی.اهمسازندمسلکیمنودهوامکاندسرتسیبهقانونرابرایمردمفر

افغانستانسیستمعدلیوقضائیوحاکمیتقانونبهطورعادالنهراکهتوانائیارائهخدماتعدلیبیطرفانهرامطابق
بهقوانینبیناملللیداراباشد،ایجادخواهدمنود.
پهلویوپالنونوباندیکارکویپهدیپالنکیهغهاداریدیچیسرتهمحکمهاودلویڅارنوالیدفرتداصالحاتولپاره

کړیاوخلکوتهدقانونالرسسیاسانتیاویبرابروی.دټولوافغانانعديلاوقضاییسکتورخپلخدمتونهییمعیاری
طرفهټولنیدهرغړياملللیقوانینومطابقبهایجادیږی.دقانوندغهسیسټمدعادالنهاوبېتهالسرسیچیدبین

پهوړاندېدتبعیضپرتهپيلکیږي.اوداډولسیستمبهدخلکوپهمابینکیدباورفضارامنځتهکړی.
دپورتهموخودپورهکولولپاره،الندېاقداماتتررسهکیږي

حقوقونړیوالوقوانینوددافغاننارینهوواوښځولپارهعدالتتهدالرسسیتضمینکول،داسايسقانوناودبرشد
پيلکولولپارهدشفافاوبېطرفهقانوينسیستمرامنځتهکول،پهټولوکچوکېدعدالتاودقانونپيلکونکو

مسلکياومسلکيظرفیتتهودهورکول،پهعدلیاوقضاییارګانونواودقانونپلیکونکواداروکېدښځینهچارواکو
پيلکونکواداروترمنځهمغږی،دسرتېمحکمېڅخهدعراضی،دقضایهقوېاودقانونکارکونکوشمیرزیاتوالی

خپلواکیاداریتهدصالحیتاومسولیتانتقال،دعدلیاوقضاییارګانونودجوړښتبیاکتنېلهالرېاغیزمنتوب
دساتنېاودښځوپهوړاندېداوحسابورکونه،اودقضاییالیکرتونیکیمدیریتیسیستماجراکول،دبرشيحقونو

تاوتریخوالیرسهدمبارزېلپارهجديتدابیرنیول.
ب(دافغانميلهویتپیاوړتیا:افغانستاناړتیالريچېخپلميلهویتبیرتهجوړکړيترڅودمنفيخواوواغیزو

ولسونویوځایکویرسهیوځایدپهټولنهکېدتلپاتېشخړوالملکیږي.دخلکواوپیښورسهمبارزهوکړيکومچې
سولېیوهمهمهبرخهده،واليان،ښارواالناونورمرشانبهوهڅوليشچیدتاریخیرسچینواوشتهدودونوڅخهپه

استفادیدپرمختګلپارهدملیهویتپهچوکاټکیورڅخهکارواخلی.

 اړخیز پروګرامکرنې د پراختیا هر  د  . ۵
داسیجغرافیویموقیعتکیقرارلریکومګاونډیهیوادونهنهیوازېدشخړواوشخړولهکبلهمتاثرهافغانستانپهیو

شويلیکنهغویپهتولیداودتوکوپهخرڅالوکیدټيټنرخدیویښیسیالۍدرلودونکیدی.دیوسیالاقتصاد
امنځته،حکومتداريبهرتکول،تولیدونکيسکيټورونهدرامنځتهکیدلولپاره،افغانستاناړتیالريچیسیمهایزتغیراتر

پهداسېطریقهبدلکړيچېپهکېاصالحاتاوپانګهاچونهداقتصاديودېلپارهفرصتبرابروي.پهبازارونوکېد
پروسسکورينمحصوالتوبدیلمخهنیولولپارهدولتبایدپالیسۍاومالتړیزپروګرامونه،پهځانګړېتوګهدکرهنیزواو

شوومحصوالتوتولیددکارالندیونیسیاودنړیوالتجارتیسازمانمخهونیيسچېلهقواعدورسهسمعملوکړياو
دواردشویوتوکودټیټلګښتلهاملهدمارکيټونوکورينرسچینوکارولوتهزمینهسازیوکړی.
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دمتونوسکتورونوکېدپانګېاچونېدبرخېترمنځسرتیاقتصاديشوراپهترتیبرسهدپانګېاچونېاوټولنیزوخ
٪تهتاییدکړ،پدېمعناچېپهبودیجهکېډیریپرمختیاییفنډونهبههغهسکټورونو21٪او71توپیرپهترتیبرسه

تهځانګړييشچېوررسهبهدتولیداواقتصاديودېزیاتوالیومومي.دخدماتوپهسکتورکېبهپانګونهکمهنيش
مګردځینووختونولپارهیاپهموجودهکچهنږدېبودیجهبرخهبهخونديوي،زمونږاقتصادلنډمهالوسرتاتیژیوتهاړتیا
لريکومچېد"پل"پهڅیرکارکوياوډیریکاريفرصتونهرامینځتهکوي.پهاوږدمهالکې،افغانستاندپانګونې

سکتورونهپهخپلواړیکوکېمترکزکوياودمهارتلرونکيکاريځواکچېدزیربناووپهجوړولوکېدټولنیزوکاري
پهافغانستانکېداقتصاديودېدالستهراوړنېپهاسانۍرسهنيشکولیدلوړاحتاميل ارزښتچینلچلوي،

سکتورونولپارهبسپنیتخصیصکړي.
امنۍلهاملهمحدودشوي،بلکېدکمزوروپالیسیو،فساددافغانستاناقتصاديودېامکاناتنهیوازېدبېثبايتاونا

اوبدمرغۍلهکبلهاقتصادیودهمحدودهشوی.دبودیجېدمدیریتڅخهدمنلووړپایلېترالسهکولولپارهدحکومت
لهتګالرهبههغهسکټورتهراوړلشیچېدپانګونېښهفرصتلرياوښهتاریخولرئاوکولیيشدحکومتدارۍ

 اصالحاتورسهنورمثرهتولیدکړيدفنډونوترټولولویهبرخهبههغویتهځانګړېشوېوي
  دخپلځانپهوړاندېیوګام

دکارموندنېدودېلپارهد دميلبشپړتیادلوړولولپارهلومړیتوبورکړلشوی څخهګټهاخیستلدميلپروګرامونو
کیلومړنیانعکاسورکړلشوی.ددیسکتورونولهډلیڅخهلومړیتوبورکول،یولپهټولوملیبرناموافغانستانماډ

دادکابینېدوړاندیزشويپایلورسهسماودمايلرسچینوپربنسټدپانګونېپالنوړاندېکويچیدکلنۍبودیجې
دميللومړیتوبونوډیریبشپړپروسېبرخېپهتوګهلیدلکیږي.کابینهاواقتصاديعالیشوراتهبهوړاندیزوشیچی

پرمختګچېپدېچوکاټکیقرارلریدابهدپنځوکلونوڅخهزیاتدواموکړي
پهدېپالنکېدتطبیقاوکارکولوامکاناتواندازهکولورسه،حکومتکولیيشداړتیاوړمايلاوسازماينرسچینې

ښتونودباوريارزونېپربنسټ،دلومړیتوبونوټاکنه.اواړوندهپهګوتهکړی.دتسلسللپارهیوچوکاټجوړول،اودلګ
 .وزارتونهچېددویدلګښتونوډیزایناواندازهکولولپارهاړینوسایللري

الف:دکرهنیزپرمختیاپراخپروګرامدافغانستانخالصداخيلتولیدزیاتوالییاکمولدکرهنېسکټورپهفعالیت
٪وګړوتهپههیوادکېکارکولوتهموقعبرابرویاولدهیوادصادراتولویهبرخهجوړوي.21ترلږهباندېتکیهکوي.لږ

زمونږدهیوادکرهڼهپهحقیقتکې،یوبیثباتهسکټوردیاوسمهالداوبودرسچینوپهپراختیاکېدپانګونېکمښت
يرسي،ټيټیطبیعیرسچینېاودداخيلاوبهرنیوبازارشتونلري،داړتیاوړموادوبیکیفیتیلکهدتخماوکیمیاو

.موندنېکمزورېسیسټمونهدادکرهنېدسکټورخنډګرځیدلی
داقلیمبدولددیسببشویچیژمنییخونهدپخواپهپرتلهدریاونیوړاندیویلیشیاودادپرسلیپهموسمکی

دسیالبونوخطراتزیاتشویاوپهاوړیکیداوبودکچیدټیټوالیدزیاتوبارانونوسببشوینهدواوریچیپهپایلهکی
سببشوی.پههرصورتدنورووختونوڅخهډیرهاړینهدهچېداوبوزیرمې/داوبولوییڅاګانیاودسیالبونوکنټرول

خطرناکیشویدی.نوبایدوشی.دجګړوپهجریانکې،کرهنیزوځمکودزیاتوماینونولهوجیزیاتزیانرسیدلیاو
پهکرنیزوځمکوکېدځمکېدماینونودلهمینځهوړلولپارهمالتړتهاړتیالیدلکیږینوپهضمنکیبهکرهنیزوځمکو
تهدبزګرانوالسرسیزیاتشیاودهیوادپهبیوزلوسیموکېددماینونوپهواسطهبهدمړینېخطرراکمکړي.د
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دلپهډیریسکيټورونوکېدپانګونېغوښتنهکوي،لکهاوبهلګولو،داوبومدیریتاوپراختیا،دزراعتيتولیداتوزیاتی
پرمختیاکښتاودکاراوارزښتزنجیر،چېدکلیوالوتولیدونکولپارهدپانګونېلپارهخورالویههڅونهده.دښارونواو

وو،پروسساوذخیرهکولولپارهزمینهبرابروياووررسهبهکلیوپهارتباطکېښهوالیچېدکرهنیزمحصوالتوخرڅال
ښارونهاوکلیپرمختیااوښارونهبهبدلونومومي.

ددولتیسکتورونوپهواسطهپانګونهددېسکيټورپهبرخوکېچېداقتصاديودېلپارهدپاموړامکاناتلريمترکز
ټیکنالوژياودکرهنیزومحصوالتودساتلولپارهناچیزهاسانتیاوېدبهپریوشی.اصالحشویتخمونه،ښهکرهنیزه

خوړوخوندیتوبزیاتولوکېمرستهکوياوبزګرانپهاضايففصلونوکېدمعیشتدودېپهبرخهکېهممرستهکوي.
یلریندهدکرنېپهصنعتکې،دکيفيتکنټرولښهکولاوښهبستهبنديچېدمحصولضایعکولومخهنیس

چېافغانستاندواردايتهیوادڅخهدکرنیزومحصوالتوڅخهدصادراتوهیوادتهباندیبدلکړیږداقوتاوپوتانیشیل
بهبهپهاوږدمهالوختکېرامنځتهيش.

زیاتولدکارونورامینځتهکول،پهراتلونکوپنځوکلونوکېدبزګرانولپارهدحاصالتواوپرانستېبازارونو

 میلونههکتارهتهوغځوو۲۰۷میلونههکتارهڅخه۲۰۲اوبهلرونکیځمکیبهله •
ملیونمرتیکټنوتهلوړکړو.5.9میلیونهمرتیکټنوڅخه4.5دغنموتولیدبهله •

دپورتهموخوترالسهکولوڅرنګوايل

انالونوجوړونه،داوبودنویوشبکوک۱۰۰۰داوبودمدیریتپهبرخهکیدپانګیزیاتوالی،دداوبودلګولود •
 پرمختیااودابوکوچنیذخیریجوړول.

زرههکتارهځمکهځمکهکرل110سلنیاو۲۶دغنمودمحصوالتودزیاتیدولپهموخهدبرناموتطبیقکول •
 شوېدهددمحصوالتونیامییکیدلاودتخمونواورسېغنمولپارهدمعياريمارکیټجوړول.

څارويودمديريتښهواىل،دواردشويونباتاتوپهوړاندېځانګړواقداماتوتطبيقاودصادرشویوهیوادونود •
 څخهدوارداتومخنیویلپارهدګمرکيتعرفوکارول؛

هکتارهځمکېتهدپانګونیڅخهمالتړدارزښتپهزیاتوالی230زروڅخه180دباغونودظرفیتلوړولد •
 جوازورکولوپروسېرامینځتهکولاودښځوکرهنیزسوداګرۍلپارهدماالتړزیاتول.کیدصادراتو

 دکرهنېبیارغونېسرتاتیژیکېزیرمېاودبزګرانودمالتړلپارهدکرهنېدذخیرهکولوبورډجوړول. •
اودبزګرانولپارههکټارهځمکېته60،000دزراعتيځنګلونوپراختیااوبیارغونهدچاپیریالمالتړلپاره •

 دعوایدوتولید.

کول،دوزارتلپارهیوغیرانتفاعيموسسهبدلول،دبزګرانووزارتجوړښتتهبدلونورکرهڼیمالداریاواوبولګولود
اوپهکرهنیزسکتورکېدخصويصپانګوالوپانګیتههڅونه.کوللپارهخدمت

 پروګرامزیربنا  اود اړیکو   .۶
یووايلپروسېپراختیایدسیمهایز
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دافغانستانموقیعتدختیځ،سویيل،مرکزياولویدیزآسیاترمنځدترانزیتيمرکزپهتوګه،دایوهلویهاقتصاديرسچینه
دمدیریتوړاندازیکچېتهراټيټهشوېده.لومړنۍپانګېاچونېدبهرنۍانرژۍکیدایيشدکورنۍجګړېکچه

لیږدپهسکټورکېموږدلرېپرتوسیموتهدتوکولیږدلپارهوچبندرونهچمتوکړيدي.پهدېوروستیوکې،نړیوالې
رهدرسحدونوپروژواوپالیسیواصاالحاتوسوداګرۍسازمانتهدافغانستانالرسيسدسیمهییزېسوداګرۍدپراختیالپا

لپارهاړینیاسانتیاوېبرابرېکړيدي.موږدپیسونړیوالصندوقرسه،داسیاییپراختیاییاونړیوالبانګرسهدموډل
ډیزاینکولولپارهچېنهیوازېدنړیوالپانګونېجذبکولیيش،بلکېپهدېسکټورکېکورينپانګونهاوسیمهایز

ويصسکتورمتویلکولیيشپهرشیکهکارکوو.سیمهییزهاقتصاديهمکارۍخورالویقوتلريدمنځنۍاسیاخص
ډیجیټللویېالرېپانګهاچونهدسیمهییزوهمکاریونوېساحېپهسیمهکېدانرژۍسیمهایزېپروژې،رېلپټلۍ

اوسیمهییزسړکونهدي.
تاومعدنیتوکودلیږدپالنهکويکومچیدشامللهالریمرکزیاسیااودجنوبدافغانریلپټلۍدسوداګریزملکی

۳۵۰لهالریایرانتهلیږدولکیږیاوشپږلوجیستیکیبندرونهدافغانستانصادرايتسیمېرسهنښلوياوتقریباٌ
کیلومرتهلینډیزاینپهشمول،پرمختګشويدي.

 دهیوادونورسهدهمکارۍکچهپراخهکړوچېدګاونډیوتصمیملروموږهمداراز دجنويباسيا دمثالپهتوګه،
(اودغرونودقواووپراختیالپارهنړیوالمرکزاوموږپهګډهدهاماللیاپهسیمهکېSACEPچاپیریالهمکارۍپروګرام)

داقلیمبدلونبدلونمنفياغیزکمولولپارهکارکوو
اهدافمابرایانکشافهمکاریهایمنطقویعبارتدیله:ېاقتصاديودهاوامنیتدسیمهییزهسوداګرۍلهالر

 افغانستانداسيااونوروهېوادونوترمنځدتجاريتتوکولپارهدترانزيټمرکزتهبدلول. •
 دهیواددصادراتودالریبدلول. •
 کولددوهارخیزوسوداګری،ګټواواعتامددسطحیلوړولولهالریدامنیتښه •

دسیمهییزیسوداګریدپوهیدوڅخهزموږدعوایدزیاتولولپاره،موږبهالندېتوګهګامونهپورتهکړو

 (OBOR-دسیمهییزوپروژوتړلدکمربندیپهشکل)یورسک •
 (اودزیربناپراختیاکېخصويصسکتورهڅولPPPدعامهاوخصويصسکټورګډون) •
 هشمولدپروژولپارهاړیناړتیاوېاوفنډونهباوريکولاوټاپیپروژوپ1000sدکاسا •
 دسیمهایزوادارورسهدهمکارۍپراختیا •
 پهبهرکېزمونږسفارتونهاوسوداګردیزکاروباریماموریتپیاوړیکول •
 ښاريپراختیاپروګرامد.۷ •

دافغانستاناقتصاديودېفرصتونهچمتوکوي.پهډیریهیوادونوکې،ښارونهدنفوساوجغرافياييموقعیتلپاره
واوسی.زموږښارونهدژوندکولو،داښارونهبایددودېاوپرمختګچلوونکياوسمهالمګر، ښارونهاوږدهتاریخلري

مرکزونهديمګردنویواتباعو،داخيلبېځایهشویواوراستنیدونکودجذبولولپارهاقتصادياساساتنلري.برسیره
کېدښارواالنودمستقیمانتخابلپارهپالنرسهسم،داښارونهبهښاريمدیریتظرفیتتهاړتیا2019پردې،په

 ولري.
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 دمحرتکاومناسبهښارونهپهپارددېسکيټوراصيلموخهپهالندېډولده

 دښاريمرکزونوفعاله،خوندياودوامدارهشبکهجوړول. •
 ې،کلتوریاوټولنیزومرکزونوتهبدلول.ښاريمرکزونهاقتصاديود •
 دښاريپالجوړونېپروسېتوضیحکول،اودښاريحکومتوايلمیکانیزمرامینځتهکول. •

دپورتهاهدافودالستهراوړلولپاره،دميللومړیتوبپروګرامبهالندیاړخونوتهپاموکړي

کمنکولوپيلکولاوپهښارونوکېدقانونپهقانويناوحقوقيچوکاټکېدپاموړپرمختګ،دځوا •
 حاکمیتپیاوړتیا

 دښاريزیربناووجوړول،پهځانګړېتوګهدترانسپورتاوکانالیزیسون •
 دښاريپراختیایيپروګرامرسهدکلتوريمیراثیوځایکولاوهمغږۍ •
ټ • د او تطبيق، کولاو چمتو مقرراتو زونونو د واىل، ښه ددښارياستوګنځايونو استوګنېاو د لپاره ولو

 پیرودونکودسيموزياتوايل.
 دځمکېمالکیتحقونهمنلاوساتنه،دبېوزلولپارهښاريخدمتونهښهکولاودکارونوتهالرسسیزیاتول. •
لویواقتصادونوتههڅونه،دښارياقتصاديزونونورامینځتهکولاودښاريداخيلښارونوجوړولدلویو •

 هپراختیاکېښارونوپ

 د انرژۍ پروګرام.  ۸
لپارهکارولالرسسیداقتصاديودېسرتاتیژيدتولیدوونکودوړتیالوړولوپربنسټدښارونواونړیوالوبازارونوتهد

وختونه.دټرانسپورتیدهلیزپراختیادکورنۍجګړولهاملهاغیزمنشوی،کمزرویاوضعیفیطرحیچیډیریکیږي
لهمخیترتیباودقرارداديانوکمزوریمدیریتمساويننګونېديچیپهټیټکیفیترسهپهساختامنیGoogleد

داسېقضیودبیاتکرارولولپاره،دسړکونودجوړولوسکتورکیدلوړولګښتونوالملګرڅیدلیدی.پهراتلونکیکېد
لپارهدرشکتونوساختامينپروژوکیفیتارزونهپیلیږی.

حکومتدسیستمونودرامینځتهکولولهالریدهیواددمخپرودېاړتیاوورسهسمدترانسپورتموسسودښهکولو
پلواکوادارې،دسړکونوفنډاودټرانسپورتانسټیټوټجوړوللپارهجديګامونهپورتهکړي.چیپدېکېدسړکونودخ

شاملديهمدارنګهافغانستاندبریښناتولیداوانتقاللپارهداوږدېمودېلپارهپروګرامپیلکړی،دکاساپروژې،
میگاواټهبرېښنالیږدوي4000کیلوواټهبریښناتارچیپایلهکې500اودترکمنستان 1000
ایپلینټآپیپروژهچېطبیعيګازلهترکمنستانڅخهسویلیاسیاتهلیږدويچیپهدیسکتورکیدلویواوغټواودپ

ګڼلکیږی.دسلامبندجوړونهیوهسرتهالستهراوړنهګڼلکیږي.داپروژې،پهداسېحالکېچېدبریښناپرژوڅخه
اګریزاوخصويصبریښناتهالرسسیهمچمتوکويدکورنیوصادرولوڅخهعایدتولیدوي،بلکهپهافغانستانکېسود

پهزیاتیدودیرسچینوڅخهدبریښناتولیدمخ
میگاواټهبریښناتولیدلپارهدیوېجامعپالنرسه،پهشمولدڅلورولویوبریښنایي2300پهراتلونکوپنځوکلونوکې

میگاواټملریزهانرژۍ،بادیاوطبیعیګازداهمد600او(PPPsخصويصملګرتیاپهتوګه)-پروژوپهشمولدعامه
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کالترپهاواخیروکیبه2018دزیاتیدوپهحالکیده.اود   (لهالرېپيلکیږيPPPsعامهخصويصملګرتیا)
حصوالتوکلونوپهپرتلهبهزیاتهوی.دکورينم۴۰دکورينرسچینوڅخهډیرانرژيتولیدکړيچیدتیروافغانستان

دالبتهداستوګنیزوسیمولپاره سکتورکېپانګهاچونه،چېدادسوداګریزواوصنعتيپراختیالپارهیومهمرشطدی
بهپهلومړیتوبکیونیولشی.سیمینويکیدونکېانرژۍپهبرخهکېدمخپرودېپانګونېرسهلریپرتی

 یتوبپروګرامدبریښنااوانرژیسکټورکېالندېاهدافتعقیبويدزیربناوواوانرژيپراختیالپارهدميللومړ

 دښارونواوکلیوترمنځسوداګرۍپراخولولپارهدترانسپورتلیږدلګښتونوکمول •
کیلوټبشپړولاودانرژیپهبرخهکیځانبساینهترالسه500کلونوکېدميلبریښنالیږد15پهراتلونکو •

 سویلآسیاترمنځدانرژۍدپلورڅخهدعایداتوزیاتوالی.کولاودمنځنۍآسیااو

دپورتهموخودترالسهکولولپاره،افغانستانبهداتدابیرونیيس
 دزیربناووپهپراختیاکېپانګهاچونېلپارهخصويصسکتورهڅول •
سکيټوردځمکېاستوګنېدسرتاتيژيکزيربناوودپراختيادچټکولولپارهدخصويصسکيټورلپارهدعامه •

 تهالسرسۍ.
 دداوطلبۍدپروسېکمولولپارهدنويتدارکايتکړنوپیاوړتیا،ډیزایناوتصویب. •
 دزیربناو،کانونواوانجنیرانواودپروژېمدیرانوتهدلوړتیاموقعبرابرول. •
میګاواټتهدداخلیبریښنا۲۳۰۰داوبوبريښنا،دنویکولووړانرژی،اوطبیعیګاژڅخهپهګټنیاخیستی •

 تولیدزیاتول،
 دکورينانرژیدلیږدظرفیتسپارلاوپراخول،پهځانګړېتوګهدنويکولووړانرژی. •
 اوپهدېسکيټورکېدنرخونواوسبسايډیلهمنځهوړل •

 پراختیا ميل پروګرام د کانونو او طبیعې رسچینو د.  ۹
اودهایدروکاربنپرمختګبهپههیوادکېداقتصاديودېصنایعورسچینېلکهکانکیندنهدکانونواواستخراجي

،وروستيراپورونهداوطلبۍاومؤثرهڅارنېلهالرېخورامهمدهڼیدوامدارهپرمختیادر  .هڅولوکېمهمرولولوبوي
غیرقانويناستخراجمخهونیيس.لههمدېپهسکټورکېدحکومتيپیاوړتیاشتونتهاشارهکويترڅودقاچاقاو

کبله،زموږسرتاتیژیکپالنونههمغږيشويدي.لههمدېکبلهزموږسرتاتیژیکپالنونهداستخراجيصنایعوشفافیت
(دهمغږۍاودوامپربنسټوالړدي.EITIمعیارونورسهسمداستخراجيفعالیتونو)

نوکانوددنړیوالوتجربواومهارتونومدیریتپهپامکېنیولورسهاورفیتسکټوردعموميظچیددایقینيکولاو
.کهڅههمدکانکیندنېسکټوردعایداتودلوړولولپارهلوړظرفیتلريپهميلاوتاریخيکچوتررسهکیږيکندنه

دیننګونوددیسکتوردپاممګرکمزوریمقررات،دپانګېاچونېتاییداوفسادددېسکتورپراختیامخهنیيس.او
ډبکړی.دولتبهدخصويصپانګوونېهڅونېلپارهدتنظیموونکياومقررايتچوکاټونوتهوړعوایدودراټولولومخه

درسیدوپروسهچټکهکړي.دکانونودسکتوردقوتاوپوتانشیللپارهالزهدهچیمهماوحیاتیبنسټونهلکهدبندرونو
پټلۍرامینځتهکولچېدکانکیندنېپروژېدبریښناميلشبکېرسهتړیلویهپانګونهبایدوشی.جوړولداورګاډي

شفافیتاوحسابورکونهددېسکټوردپایښتپراختیالپارهدکلیديلومړیتوبونوڅخهدي
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هدولتتهزیانرسیږیاومیلیونډالروپهانداز۱۱۲دکانونوناقانونهاستخراجتهدالرسسینشتوالی،چېپهکالکې
همدارنګهدغیرقانونیوسلهوالودپیاوړتیااودجرمونوسببګرځی،ددولتپهلومړیتوبونوکیقرارلری.حکومتدهغو
کانونودعوایدوراټولولولپارهچېپهرسميتوګهاستخراجشويديدملکیتګټوخپرولولپارهنويرشایطوړاندېکړي

شهاخیستنهاوپلټنهاوسهمروانهده،کهڅههمپهدېسکټورکېهرډولسوداګریزېپرمختیاددهایدروکاریننق
تیلواوګازوبیهپهنړیوالهکچهلوړهده.:

 دښهاقتصادلپارهدکانونوسکتوربریالیتوبدکانکیندنېاوکانونولپارهمهماهدافپهالندیډولدیدي

 وړولدکانونولهالریعوایدل •
 دکانونوعوایدددواماواټکلکولوزیاتوالی •
 دتیلواوګازوداستخراجپراختیا •
 دکانونودغیرقانونوداستخراجمخنيوی •

اوددېسکټورلپارهزموږلومړیتوبونهپهالندېتوګهدي

 دقراردادونهسموناودمحيلحکومتداريمسلکيکول •
 ددولتکنټرولپراخولپههیوادکېدټولوکانونوپهاړه •
 دافغانستانداستخراجيصنایعوشفافیتنوښتمعیارونورسهسمدکانونوقانونچمتوکول •
دلویکانونودپراختیالپارهدنړیوالورشیکانوجذبکولاودریلنويشبکېرامینځتهکولولپارهدسیمه •

راننښلولاوپههیوادکېدټولوکانونوپهاړهددولتایزو)سیمهایز(ترانسپورتلینرسهدترکمنستاناوای
 کنرتولپراخول.

 (.AEITIدافغانستانداستخراجيصنایعوشفافیتنوښتمعیارونورسهسمدکانونوقانونچمتوکول) •
 

 د پراختیا پروګرام د برشي رسچینو. ۱۰
مناسبکاررسهبازارپهسمهتوګهداچونهدافغانستاندکارمهارتونهپانګهرسچینوکیدکارزیاتوالیاوپهانساين

اوددېزیانونهبهداقتصاديودېسرتاتیژۍرسهسمخرابيش.نولهدېکبله،دکارمارکیټراتلونکياړتیاوندي
پامرسهدمدیریتمهارتونواټکلکولولپارهحکومتدانجنیریحرفويزدهکړوپهبرخهکې،دبازارنويغوښتنېتهپه

پراختیا،دخدماتوصنعتاواصالحاتوتهاړتیادهچېدکاريځواکنرموايلتهودهورکړي،پانګونهبهوکړي.دداخيل
بېځایهشويووګړواوداخيلبېځایهشووخلکوراستنیدادکاربازارکېرغندهروللوبولیيش.دکډوالولپارهدثانوي

وروزنېپروګرامونهآسانتیاوېبرابرېشوي،پهتیرهبیاهغهکسانولپارهچېبهرنیروزلشويدي.پهاکادمیکزدهکړوا
اوځانګړوموسسوکېدزدهکړېکیفیتښهکول،داکادمیکچاروپهاړهنصاببدلولو،ارزونې،اوراپورورکولولهالرې

دپایلوپربنسټماډیولونهتولیدشی.
 رمختیاداقتصاديودېلپاره،پهدېسکټورکېدحکومتيپانګواچونېهدفپهالندېتوګهدیدبرشيپ

 دکاریقویصادرکولاوچمتوکول دکاريبازاردراتلونکياړتیاووپهګډون •
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 پهخصويصسکټورکېدکارغوښتنېرسهدروزنیزوپروګرامونوښههمغږيکول •
 دموجودهمهارتونوکچهلوړول •
 روغتیا)وقاییاومخالجی(پهبرخهکېدپانګونېلهالرېدکارځواکظرفیتښهکولد •

ددېاهدافودترالسهکولولپاره،حکومتالندېګامونهپورتهکوي

 دآملانهیواددزدهکړېماډیولونوپهکارولورسهمسلکياوحرفويزدهکړې •
 تاسیساتوپیاوړتیادخصوصیوړتیاووزدهکړهاوداکادمیکو •
 .دکډوالواوبېځایهشویوخلکودجذبولوفرصتونهدروزنېاودکاربازارونوتهوپیژين •
 دمارکیتکاراوروزنیزوبرنامولپارهدمهاجرینواوبیځایهشووخلکوموقعاوفرصتتشخیصکول •
 .تولیدويدمحيلسرتاتیژۍیامیتودولوژيمالتړکولچېدمعیوبینولپارهعاید •
 پهدېبرخهکېدنرموايلیاانعطافدزیاتولولپارهدپالیسۍبیاکتنهاوکاريمقررات •
 .دښځوزدهکړهاوکاربازارکېپانګهاچونه •
 دبیالبیلوڅانګودیوځایکولولهالریداقتصاددوزارتظرفیتتهودهورکول •
 یولتشخیصول.دصحیسیستمدمالیمتویللپارهدیوپایدارهماد •

 د اقتصادي پياوړتیا پروګرام ود ښځ. ۱۱
اقتصاديدافغانستانحکومتدميلسرتاتیژۍلهالرېدميلپرمختیاپهبهیرکېدښځوبشپړسیايس،ټولنیزاو

پریکړېپيلکولواودښځوداقتصادي1325پههمدیاساسحکومتدمخهدملګروملتونودګډونتهژمندی.
پیاوړتیالپارهميللومړیتوبپروګرامونوپيلکولوڅخهکاراخیستیدی.دغربتکمولولپارهحکومتژمنېرسهسم،

$میلیونډالرپانګهاچونه250رامپهاړهپریکړهکويچېپهراتلونکوپنځوکلونوکېدښځواقتصاديپیاوړتیاپروګ
وکړي.دجندرداحصایېکیفیتښهکولاولهبلهپلوه،هغهټولقوانینچېلهبازاراومايلپورونوڅخهدمیرمنو

 الرسسیمحدودوياوبندیزکويلهمینځهیويس.
 جنډرسرتاتیژيافغانستاند

مګردښځوبېوزلۍلهمنځهوړلاوپهعیتمساويحقوقبیانويدافغانستاناسايسقانوندښځولپارهدتاب .
حکومتدجنسیت اقتصاديبهیرکېدهغویګډونکولاومارکيټتههغودالرسسیپهبرخهکیمالتړتهاړتيالرو.

 یسرتاتیژۍپيلکولولپارهدپنځهارکانووړاندیزکويهررکندحکومتدټولیزفعالیتپربنسټوالړد

دښځوبرشيحقونوپهاړهنړیوالېژمنېپيلکول،دښځوامنیتاودکورنۍتاوتریخوالیڅخهدښځو •
 ازادول.

 دروغتیایيخدمتونوپهشمولزدهکړوتهدښځوبشپړالرسسی)دلوړوزدهکړوپهشمول( •
 دښځوداقتصاديپیاوړتیالپارهدميللومړیتوبپروګرامپیلکول •
 بشپړاجرااوپيلکولولهالرېدښځواسايسحقونوتضمینکولدقوانینو •
.پهحکومتیچارواوکارکېدښځوپرمختګ •
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 : څپرکي اووم
 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :

ومعلوماتوهیاحصائیفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملتیوضعیویاحصائیشاخصهادهیگز
بخشمختلفزدهیدرسدیارقامجدرندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتامع

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

،داشتهباشندتمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضوریاستفادهکنندگانارقامکهدربخشهایبناً،برادادهشدهانعکاس
کهدرستونراتوانندمنابعارقامیاستفادهکنندگان،مشرت،یبلیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیم
یاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینرشنیباآنکهارقاممندرجا یند.مناافتیجداولذکرشدهاست،درریاخ
ینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیدهات،یآنبهسطحشهرهیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعض
است.دهیگردهیارا
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 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه
مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره
نفوس1

تعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریک نفوسکشور 1.1
ساحهمعینجغرافیائیزندگیمیکنند. 

نرشیهبرآوردنفوسنفر٪10031,575,018
1397



 سهمنفوسشهری 1.2
ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقشهریز

 نفر7,507,953%23.7کنند.
نرشیهبرآوردنفوس

1397 


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

1397 


نفر1,500000%4.8فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
نرشیهبرآوردنفوس

1397 


نرشیهبرآوردنفوسنفر15,493,446%49عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه زنانسهمنفوس 1.5
1397 



نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهندهنسبتجنس 1.6
  105٪تعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان



نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

رسنکاساله(برنفوس14الی0اطفال)نسبت
  ٪96.09(64الی15)

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان



نسبتوابستگی 1.8
 کهنساالن

15وباالترازآنبرنفوسفعال)65نسبتافرادسن
(64الی

5٪ 
رسویوضعیت
زندگیدر

 1395افغانستان
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نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوس65و14-0افرادسننسبت
  ٪101(64الی15سنکار)

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان



 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر
فاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبهفیصدیارائه

میشود
2.14٪ 

نقوسنرشیهبرآورد
1397



1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

سنیوسیع
سال0-14(1)
سال15-64(2)

(3)65+ 

فیصدیگروپهایسنینفوسازمجموعنفوس
47.52٪ 
49.91٪ 

3 2.57%

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

نرشیهبرآوردنقوس
1396

 
 
 
 

فقرونابرابری2

 میزانفقر 2.1
غیرفیصدینفوسکهمجموعمصارفموادغذاییو

ملیقرارداشتهخطفقرنپائینترازییشااغذ
باشد.

54.5٪15,837,319
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



2.2 

میزانفقر1.2.1
بهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

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

41.6٪ 
58.6٪ 


2,877,417 
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



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


 

 وزارتاقتصاد 127

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار
 

 شگاففقر 2.3
فاصلهوسطیبینسطوحمصارففقراوخطفقر
بنامشگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشان

میدهد.
15٪

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



2.4 
20سهممرصف

فیصدفقیرتریندر
 مرصفمجموعی

فیصدفقیرتریننفوساز20مصارفمجموعی
٪7.3مجموعمصارفمتامنفوسکشور

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



 رضیبجینی 2.5

نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،این
ویکتحولمیکند.0شاخصدربین

نشاندهنده1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0
توزیعغیرعادالنهمطلقمیباشد

0.31
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



2.6 

خانوارهاینسبت
فقیربهتفکیک
اشتغالرئیس
خانواردرسکتور

(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتور
هایمختلفمرصوفکاراند،ازمجموعنفوس

تحتخطفقر

63% 
58% 
45%


رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



مصئونیتغذایی3

میزانعدم 3.1
 مصئونیتغذایی

کیلوکالریدر2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273٪44.6ایدخذمینمروزا

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

29,112,719
فیصدی-نفر

باساسنفوس
2016-17رسوی

محاسبهشدهاست
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3.2 
میزانعدم

مصئونیتغذایی
 شدید

کیلوکالری1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
3,899,437٪13.4اخذمینامید

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 
 
 

میزانکمبود 3.3
 پروتین

50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز
گرامپروتیندرروزمیباشد

30.1٪ 8,763,895
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کارواشتغال4

میزاننفوسدر 4.1
 سنکار

وباالترازمجموعنفوس14فیصدیافرادسن
15,902,108٪54,6کشور

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.2 

میزاننفوسدر
سنکاربهتفکیک
 محلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

باالترازمجموعنفوسو14فیصدیافرادسن
کشور

1.  26% 
2.69.4% 
3.  4.6٪

1. 4,127,528 
2. 11,049,294 

3.724,286

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.3 

میزانمشارکت
نیرویکاربه
تفکیکجنسیت

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوف
بیکاراند.کارو

1.53.9٪ 
2.80.6٪ 
3.26.8٪

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

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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4.4 

میزانمشارکت
نیرویکاربه
تفکیکمحل
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوف
کارویابیکاراند.

1.48.0٪ 
2.54.9٪ 
3.72.4٪

1.1,962,974 
2. 5,993,117 
3. 522,370

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



نسبتاشتغالبر 4.5
نفوس  

٪41.33فیصدینفوسمرصوفکارازنفوسسنکار
وضعیترسوی

درزندگی
1395افغانستان

 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
(مرد2)
(زن3)

 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت
ملی(

1.23.9٪ 
2. 18.3٪ 
3.41.0٪

1.2,024,800 
2.1,170,100 

3.854,700 

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 
 

4.7 

میزانبیکاریبه
تفکیکمحل
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

رکردهاند.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت
)تعریفملی(

1.26.5٪ 
2.24.0٪ 
3.12.3٪ 
4.23.9%

1.520,600 
2.1,439,800 

3.64,300 
4.2,024,800

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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میزانکمکاری 4.8
 )کارناکافی(

یکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
رویمشغولکاربودهاندولیطیسازقبلهفته

ساعتکارکردهباشند،40ازکمترهفتهمتذکره
درحالیکهبرایکاراضافیمتایلوفرصتداشته

اندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)

(اشتغال.2)

1. 15.6٪ 
2.20.5٪  

1,320,928
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کاراطفال 4.9

سهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنتعریف
شدهاست:

سالهانجامشود،11-5کاریکهتوسطاطفال.هر1
بدوندرنظرداشتساعاتیارشایطکار،

سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ساعتانجاممیشودویااجرایکارهایخطر14

ناک،
ساله17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3

ساعتیابیشرتانجامشود،یاکارهای43برای
ناک،کارشاقهطفلتلقیمیگردد.خطر

26.50٪2,736,200
رسویوضعیت
زندگیدر
1393افغانستان



میزانبیکاری 4.10
 جوانان

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.ساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشت
ملی()تعریف

30.7٪84,2000
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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4.11 

میزانبیکاری
جوانانبهتفکیک

جنسیت
مرد  (1)
 زن  (2)

هردوجنس(3)



ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

داشتهاند.رساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشت
)تعریفملی(

1.44% 
2.46% 
3.30.7٪ 

1.523,709 
2.396,683 
3.842,000

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 
 
 
 
 
 

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره

4.12 

میزانبیکاری
جوانانبهتفکیک
محلاقامت:

(شهری1)
دهاتی(2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
یطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

ر.ساعتکاهفتهگذشتهکمرتازهشت

1.39.1٪ 
2.29.6٪ 
3.13.3٪

1.144,232 
2.366,467 
3.13,010

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



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

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
2,814,511٪44.3ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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سهماشتغالدر 4.15
ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبه
619,887٪9.8ساختامنمشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



سهماشتغالدر 4.16
سکتورتولید

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتولیدمشغولکار
هستند.

8.1٪ 511,454 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

استخراج

فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکار
 11,977 ٪0.2هستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.18 

سهماشتغالدر
سکتورخدمات
عامه،شخصیو

اجتامعی

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،
 1,252,987 ٪19.7شخصیواجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.19 

سهماشتغالدر
سکتورهایتجارت
عمده،پرچون،
رستورانتوهوتل

ها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،
 11700,530%پرچون،رستورانتوهوتلهامشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.20 

سهماشتغالدر
سکتورهای

ترانسپورت،ذخایر،
ارتباطاتو
معلومات

نیرویکارکهدرسکتورترانسپورت،ذخایر،فیصدی
ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

5.8٪ 368,063 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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4.21 

سهماشتغالدر
سکتورهایمالی،
بیمه،رهنامیی
معامالتوتجارت

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

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



4.22 
سهماشتغالدر
سکتورهایبرق،

گازوآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازو
 4,935 ٪0.1آبمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



1,008,148٪15.7کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنندکارگرانروزمزد 4.23
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کارگرانبامعاش، 4.24
خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتور
453,859٪7.1خصوصیمرصوفکاراند

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



کارگرانبامعاش، 4.25
دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی
649,105 %10.1مرصوفکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



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



٪2.6.کسانیکهکارگراستخداممیکنندکارفرما 4.27
 

169,488 


رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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فامیلی کارگران 4.28
1,573,539 %24.5کسانیکهبدونمزدکارمیکنند.بدونمزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



معارف5

سالوباالترازآنکه15سنفویفیصد میزانسطحسواد 5.1
باشند.راداشتهنوشتننونداناییخواتو

34.8%5,253,950 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.2 
میزانحضوریابی
خالص)دوره
 ابتدائیه(

کهواجدینصنوفسال12-6فیصدیسنین
(اندوفعاالنهدر6الی1ابتدائیه)صنوف

مکاتبحارضاند.دراینشاخصمشمولینو
حارضینمدارساسالمیشاملمنیباشند.

56.1%2,875,627 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.3 
میزانحضوریابی
خالص)دوره
 ثانوی(

سالکهواجدین18الی16فیصدیسنین
(اند12–7نهادهایتعلیامتثانوی)صنوف

درصنوفخویشحارضاند.دراینشاخص
مدارساسالمیشاملمنیباشند.

35.7% 1,359,552
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 

5.4 
میزانحضوریابی

 خالصدر
تحصیالتعالی

کهواجدین24الی19فیصدینفوسسنین
نهادهایتحصیالتعالیمیباشند.دراین
شاخصمدارساسالمیشاملمنیباشند.

9.7٪238,864 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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5.5 

میزانحضوریابی
 خالصدر

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

تعدادشاگرداننسبتخالصحضوربهحیث
برگروپتیوریکیسنمکتببراییکسطح
معینتعلیمیمحاسبهشدهوبهفیصدیاز
مجموعنفوسهامنگروپسنبیانمی

تا13برایابتدائی،6-12شود.درینگزارش
برایتحصیالت24تا19برایثانویو18

.عالیمورداستفادهقرارگرفتهاست

1.18.1% 
2.6.9% 

3.0.2% 
4.14.9% 
5.4.8%

1.124,086 
2.114,527 

3.251 
4.177,807 
5.61,057

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.6 
میزانحضوریابی
ناخالصدر

 تعلیامتابتدائی

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضور
3,714,749٪1272.5الی6دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.7 

میزانحضوریابی
ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضور
،12الی6دارند،ازمجموعافرادبینسنین

بهتفکیک:
(ذکور4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

(اناث5)

1.95.5% 
2.69.9% 

3.8.9% 
4.84.4٪ 
5.58.9%

1.1,113,610 
2.2,577,021 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.8 
میزانحضوریابی
ناخالصدر
 تعلیامتثانوی

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانوی
13مجموعافرادبینسنینحضوردارند،از

18الی
48.0%1,824,227 

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدر
تعلیامتثانوی

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانوی
13حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)18الی
(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 

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.10 
میزانحضوریابی
 ناخالصدر

 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

24الی
14.1% 347,141

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان



5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالی
19حضوردارند،ازمجموعافرادبینسنین

(3(دهاتی)2(شهری)1بهتفکیک)24الی
(اناث5(ذکور)4کوچی)

1.27.3٪ 
2.9.6٪ 
3.0.2٪ 

4.20.6٪ 
5. 5.0٪

1. 187,057 
2. 157,833 
3.251 

4. 245,171 
5.101,970

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 
 
 
 
 


5.12 
میزانسوادزنان

وباالتر14)سنین
 ازآن(

سالوباالترازآنکهتوانایی14فیصدیزنان
1,657,346 %29.3خواندنونوشنتراداشتهباشند.

رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان
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5.13 

نسبتتساوی
جنسیتدردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانختردخالصرحضومیزانتناسب
اندردورههایپسرحضوریابیخالص

 ابتدائیه،متوسطهولیسه.


1. 0.71٪ 
2. 0.51٪ 
3. 0.39٪ 

 
رسویوضعیت
زندگیدر
1395افغانستان

 

صحت6

6.1 
دسرتسیبه
مراقبتهای

 صحیقبلازتولد

سالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
کردهاندودردورانحاملهگیحداقلیک
بارتحتمعاینهیکیازکارمندانصحی
)داکرت،قابله،نرسویاهمکارمندصحی

باشندجامعه(قرارگرفته

59٪2,560,718
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395

ارقامتامبهاساس
محاسباتازبرآورد
نفوسکشور

وصفحه1396
رسویصحتو96

1396دیموگرافی
بدستآمدهاست.

6.2 

والدتهایانجام
شدهباحضور
اشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسی49-14فیصدیخانمهای
والدتاخرینطفلشانتحتنظرکردهاندو

شخصماهرصحی)داکرت،قابله،نرسویا
همکارمندصحیجامعه(صورتگرفتهباشد.

51% 2,231,502
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395 

ارقامتامبهاساس
محاسباتازبرآورد
نفوسکشور
1396

میزانمرگومیر 6.3
 مادران

مادراندردورانحاملگیدرتعدادمرگومیر
رسویصحتو1291هزاروالدتزندهدرسال100هر

1396  دموگرافی


میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدر5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
افغانستاندرسال)وفیاتدرهریکهزار

تولدزنده(
رسویصحتو55

1396  دموگرافی

ریفرنس:صفحهاز
رسویصحت161

ودیموگرافی
1396
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مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره

6.5 

.میزان3.7.2
حاملهگیسنین
15نوجوانی)بین

 (19الی

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

رسویصحتو
دیموگرافیدرافغانستان

1394

ریفرنس:صفحهاز
رسویصحت161

ودیموگرافی
1396

 مسکنودسرتسیبهخدماتاساسی8

8.1 

میزاندسرتسیبه
آبآشامیدنی
سامل،بهتفکیک
مناطقمسکونی

(شهری1)
(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

آبمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
ساملدسرتسیداشتهباشد.شامیدنیآ

1. 91.4% 
2. 56.6% 

3. 35.8% 
.63.9٪4

1.  9,246,865 
2. 5,726,177 
3.  3,621,858 
4. 18,594,900

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395

 
 
 

8.2 
میزاناستفادهاز
سیستمفاضالب
 بهبودیافته

هایسیستملتکهازسهومیدمریفیصد
15,423,000٪52استفادهمیکنند.فاضالبصحی

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



میزاندسرتسیبه 8.3
 برق

ژیبرقنریخانوارهاکهدسرتسیبهافیصد
28,430,700٪97.7دارند.منابعمختلفاز

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.4 

فیصدینفوس
شهریکهدرمحالت

کثیفپرجمعیتو
زندگیمیکنند.

تعدادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیف
21,086,400 %72.4زیستدارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395
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8.5 

فیصدینفوسکه
ازمنابعآب

آشامیدنیبهبود
یافتهاستفادهمی

کنند
(ملی1)
(شهری2)
(دهاتی3)
 (کوچی4)

افرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبهبودتعداد
یافتهدسرتسیدارنددرهرصدنفر.

1.63.9٪ 
2.91.4٪ 
3.56.6٪ 
4.35.8٪ 

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

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.6 
فیصدینفوسبا
دسرتسیبه
 هرگونهمنبعبرق

افرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرتعداد
28,422,757٪97.7صدنفر.

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.7 

فیصدیخانوار
هایکهدرمسکن
هایپرازدحام
زندگیمیکنند.

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریک
 12,709,667 %43.9اتاقآنزندگیمیکنند.

زندگیرسویوضعیت
درافغانستان
1395



8.8 

فیصدیخانوار
هایکهدرمسکن
هایپرازدحام
زندگیمیکنند:

 شهری
 دهاتی
کوچی

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریک
اتاقآنزندگیمیکنند

1. 42.7٪ 
2. 41.5٪ 
3.83.3٪ 



1. 2,939,683 
2. 8,585,854 
3. 1,210,930 

 

رسویوضعیتزندگی
افغانستاندر

1395
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8.9 

فیصدینفوسکه
ازسوختجامد
، استفادهمیکنند

برای:
 پختوپز
گرمکردن

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثل
ذخالسنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8% 
2. 93.8٪ 

1. 21,752,309 
2. 27,223,707 

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان
1395



8.10 

فیصدینفوسکه
ازسوختجامد
استفادهمی

کنند،برایپختو
پزبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثل
ذخالسنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21.3٪ 
2.91٪ 

3.98.9٪

1.1,474,469 
2. 18,839,251 
3. 1,438,589

زندگیرسویوضعیت
درافغانستان
1395



8.11 

فیصدینفوسکه
ازسوختجامد
استفادهمی
کنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثل
ذخالسنگاستفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.87.3٪ 
2.96.8٪ 
3.81.7٪ 

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



مصئونیتاجتامعی9
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9.1 

فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز
مجموعاشتغالبه
تفکیکجنسیت:

(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،
مالداریودیگرکارهایداخلخانهمرصوف

میدهندهیچهستندوازبابتکارکهانجام
نوعمزدیدریافتمنیکنندبرمجموعمتام

اشتغال

 

9.2 

تعدادافرادآسیب
پذیرکهتحت

پوششمصئونیت
اجتامعیقرار
گرفتهاندبه
تفکیکذیل:

(افراددارای1)
معلولیت

(خانوادههای2)
شهدا

 (متقاعدین3)

 
1.110,037 
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین


نسبتزنانبیوهاز 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوباره
569,324 %3.99ازدواجنکردهاند"

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



(کهپدریا18تعداداطفال)سنینپائینرتاز تعدادایتام 9.4
مادرنداشتهباشد.

105,175
رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394
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9.5 

فیصدیزنانکه
الی20دارایسن

سالهستندو24
15درسنقبل

سالگیازدواج
 کردهاند

سال24الی20تعدادزنانکهدارایسن
سالگیازدواج15هستندودرسنینقبل
کردهاند

4.2% 
رسویوضعیتزندگیدر

افغانستان
1395



9.6 

فیصدیخانوار
هایکهتوسط

زنانرسپرستیمی
 شوند

خانوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبر
45,076٪1.19مجموعخانوارها

رسویوضعیتزندگیدر
افغانستان
1395



زراعتومالداری10

10.1 

فیصدیخانوار
هایکهدارای
زمینهایآبی

 هستند

37.9٪
وضعیتزندگیرسوی

درافغانستان
1395



10.2 

فیصدیخانوار
هایکهدارای
زمینهایللمی

 هستند

19.4٪
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



10.3 

فیصدیخانوار
هایکهدارایباغ
وباغچههستند

 

13.1٪
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395
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10.4 

اوسطسایززمین
درهایآبیکه

مالکیتقراردارند
 )بهجریب(

جریب4.9
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



10.5 

اوسطسایززمین
هایللمیکهدر
مالکیتقراردارند

 )بهجریب(

جریب12.1
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



10.6 

اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر
مالکیتقرار
 دارند)بهجریب(

جریب1.9
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395



سکتورحقیقی11

11.1 
تولیدناخالص
داخلیبهشمول

 کوکنار

مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولید
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی1,463,764شدهیککشوردریکدورهمعینحسابی

2017-2018


میزانرشد 11.2
 اقتصادی

تغییردرتولیدناخالصداخلییککشوردر
 ٪7.2یکسالنظربهسالقبل

سالنامهاحصائیوی
2017-2018



تولیدناخالص 11.3
داخلیرسانه

تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور
دالر 718.

سالنامهاحصائیوی
2017-2018



شاخصقیم 11.4
 مستهلک

کنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتبین
هایاجناسوخدماتخریداریشدهتوسط

مستهلکینبوده
سالنامهاحصائیوی111.7٪

1394سالاساس2017-2018
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 میزانتورم 11.5
تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسال

 %4.4قبل
سالنامهاحصائیوی
2017-2018



11.6 
سهمسکتورزراعت

تولیدناخالصدر
 داخلی

سهمسکتورزراعتازمجموعتولیدناخالص
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی346,269 %23.7داخلی

2017-2018

11.7 
سهمسکتورصنعت
ازمجموعتولید
ناخالصداخلی

سهمسکتورصنعتازمجموعتولیدناخالص
احصائیویسالنامهمیلیونافغانی307,529%21.0 داخلی

2017-2018

11.8 
سهمخدماتدر
تولیدناخالص

 داخلی

سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدنا
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی743,137 %50.7خالصداخلی

2017-2018

11.9 
سهممالیاتبر
وارداتدرتولیدنا
 خالصداخلی

سهممالیاتبروارداتازمجموعتولید
سالنامهاحصائیویمیلیونافغانی66,830 %4.6ناخالصداخلی

2017-2018

سکتورمالی12

عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیرمالیاتیعوایدداخلی 12.1
سندبودجهملیمیلیونافغانی517,151میباشد.

1396

مالیاتهاعوایدکهدولتآنراازانواعمختلفعوایدمالیاتی 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانیبدستمیآورد.

1396
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عوایدغیرمالیاتی 12.3
عوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادی
وسایرمنابعدستداشتهخودبهدستمی

آورد.
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502 

1396

مجموعبودجه 12.4
سالمالی

رسمیعایداتومصارفبراییکتخمین
سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4مدتمعینآیندهمعموالًیکسال

1396

مجموعمصارفدر 12.5
سالمالی

مصارفدولتشاملمتاممصارف،رسمایه
گذاریوپرداختهایدولتدریکسالاز

مجموعبودجههامنسال
سندبودجهملیمیلیونافغانی356,453.4

1396

بودجهعادی 12.6

قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف
عادیپرداختمیشود)معاشاتکارمندان،
خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه

احتیاطیوسایر(

گزارشاجرااتبودجهمیلیونافغانی591.9 253 
1396ملیسال

مرصفمیزان 12.7
بودجهعادی

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعبودجه
گزارشاجرااتبودجه %94.7عادی

1396ملیسال

بودجهانکشافی 12.8

قسمتیازبودجهاستکهبرایمتویلمصارف
پروژههاوپالنهایانکشافیدرنظرگرفته
میشود)معاشاتکارمندان،خریداری

قروض،وجوهاحتیاطیاجناسوخدمات،ربح
وسایر(

گزارشاجرااتبودجهمیلیونافغانی102,861.5
1396ملیسال

میزانمرصف 12.9
بودجهانکشافی،

فیصدیبودجهمرصفشدهازمجموعهبودجه
گزارشاجرااتبودجه  %68.9انکشافی

1396ملیسال
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سهمکمکهادر 12.10
  %60.9مجموعبودجهملیفیصدیکمکهاازبودجهملی

سندبودجهملی
1396

سهمکمکهادر 12.11
وزارتمالیه فیصدیکمکهاازبودجهانکشافیبودجهانکشافی

بودجهاختیاری 12.12
بودجهاختیاریبودجهاستکهازعواید

 537,27.7داخلیمتویلمیگردد.
سندبودجهملی

1396

فیصدیکمکها 12.13
دربودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدر
اختیاریحکومتافغانستانگذاشتهمی

شود.ازمجموعبودجهاختیاری
وزارتمالیه 

بودجهغیر 12.14
اختیاری

بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمک
بهحکومتافغانستاندادهمیشودودولت

مستقیمباالیمنابعافغانستانکنرتول
متویلیواستقامتهایمرصفیآنندارد.

سندبودجهسالمیلیونافغانی938,67.2
1396

سندبودجهسالمیلیونافغانی3154قروض 12.15
1396

مبلغبااسمکشور 12.16
قرضدهنده

 بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 سعودیعربستان
سایر



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

سندبودجهملی
1396

سکتورخارجی 13

بیالنستادیات 13.1

بیالنستادیاتعبارتازمجموعپرداختهاو
دریافتهاییککشورباکشورهایجهان

تجاریومالی)کهدردوقسمتبیالنس
حسابرسمایهوحسابجاریه(میباشد.

دافغانستانبانک
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بیالنسمالی 13.2
وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهو

دافغانستانبانکحسابجاری

بیالنستجارت 13.3
نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتو
وارداتیککشورباکشورهایخارجیدر

دورهمعینطییک
سالنامهاحصائیویمیلیوندالر6,961- 89% -

2017-2018

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

2017-2018

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

2017-2018

مالحظاتمنبعمعلوماتارقاممطلق(%ارقام)تعریف تعریفشاخصشامره

قلمعمده5 13.6
صادرات

 میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی
 قالین

پستباب

1.36٪ 
2.15٪ 
3.13٪ 
4.3٪ 
5.1٪ 

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

سالنامهاحصائیوی
2017-2018

ارزشبهدالر
آمریکایی

قلمعمده5 13.7
واردات

 گندموآردگندم
 ماشینآالت

 برق
 سایروسایلبرقی
موادتعمیرات

1.12% 
2.4٪ 
3.4٪ 
4.2٪ 
5.1٪ 

1. 908,318,69 
2.274,465,669
3.284,229,06 

4.177,515,383 
5.97,186,346 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018

ارزشبهدالر
آمریکایی
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13.8 
کشوررشیک5

صادراتی
افغانستان

 پاکستان
 هندوستان
 ترکیه
 ایران
عراق

1.43%
2.43٪ 
3.3٪ 
4.2٪ 
5.2٪ 

 

1. 357,201,29 
2.356,139,528 
3.22,006,683 
4.18,112,759 
5.14,563,224 

 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018

ارزشبهدالر
آمریکایی

کشوررشیک5 13.9
وارداتیافغانستان

 پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
ازبکستان

1.17
2.16٪ 
3.15٪ 
4.11٪ 
5.7٪ 

 

1. 1,293,224,715 
2. 1,212,563,809 
3. 1,179,297,874 
4. 866,770,014 
5. 560,528,302 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018

ارزشبهدالر
آمریکایی
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سروی وضعیت زنده گی  در افغانستان :
افغانستان جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395رسویوضعیتزندهگیدر

درافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبهکمکتخنیکیانستیتیوتسکتور
بهنرشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395تزندهگیدرافغانستانسالنرشرسویوضعی

اینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبیناملللیبشاممیرود،ویژهگی
تفصلیدرشاخصهایانکشافیمرتبط،هایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیرا

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا
میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20رسویوضعیتزندهگیدرافغانستانبرایسال
افپایداربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیاهدافانکش17میان

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

هایمردمبرایانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.

 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

 شاخص ها

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

 652864652864 652864 652864 (sq.kmمساحت)
 42.4 40.7 35.339.1 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 101 100 105104 نسبتوابستگی
 103.9 105.3 105105.7 نسبتجنسیتی

 53.6 51.7 38.946.6 (٪سال()۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)
 34.8 34.3 26.231.4 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

 70.2 63 32.851.2 (٪پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیکبازدید()
 53.4 45.2 21.839.9 (٪زنانکهبهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهند)

 16.4 17.9 17.919.5 (٪سال،درحالحارضمتاهلاند)۱۹-۱۵زنانکهدرسن
 0.57 0.55 0.450.52 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)

 7.8 7.4 8.17.3 (٪ساله)۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل
 _ _ 15.719.4 (٪جمعیتباکمبودپروتئین)
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 _ _ 6.118.5 (٪جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)
 5.4 4.9 5.75 نسبتوابستگیساملندان
 23.9 42.9 45.7_ اشتغالبهنسبتجمعیت

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

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

 54.5 39.1 3636.5 (٪میزانفقر)
 13.6 19.2 24.615 (٪فضابازرفعحاجتمینامیید)جمعیتکهدر

 74.8 75.9 83.279.9 (٪جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند)
 97.6 89.5 41.168.9 (٪خانوادهکهدارایبرقمیباشند)

 7.7 7.4 7.37.4 تعدادخانواده
 43.9 42.6 33.743.8 (٪افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند)

 21.2 17.3 5.814.1 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر
 2 1.22 0.270.50 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 37.9 36.6 40.437.9 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)
 19.4 16.3 16.416.8 (٪خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)
 13.1 12.6 10.312.6 (٪خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)

 4.9 6.1 6.76 اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها)جریب(
 12.1 13.2 1416.4 اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها)جریب(

 1.9 1.9 22 خانوادهها)جریب(اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبه
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 :  ALCS-2017به اساس رسوی  وضعیت زنده گی مردم والیت ننگرهار 

 شاخص ها 

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

 7641.17641.1 7641.1 7641.1 (sq.kmمساحت)
 202.3 195 171.4187.9 تراکمجمعیت)افراددرهرکیلومرتمربع(

 132 132 119132 وابستگینسبت
 110.3 119.4 102.6105.1 نسبتجنسیتی

 51.2 50.7 33.843.5 سال()٪(۱۵-۲۴میزانسوادجوانان)
 33.5 31.7 24.127.6 سالهوباالتر۱۵میزانسواددرجمعیت

پوششمراقبتهایقبلاززایامن)حداقلیک
 76.8 92.9 3550.3 بازدید()٪(

بهوسیلهپرسونلصحیماهرزایامنمیدهندزنانکه
)٪( 28.754 52.5 52.9 

سال،درحالحارضمتاهل۱۹-۱۵زنانکهدرسن
 17.8 30.3 27.225.8 اند)٪(

 0.39 0.28 0.280.31 ساله(۲۴-۱۵توازنجنسیتیسواددرجوانان)
 4.7 5.4 7.99.6 ساله)٪(۴۹تا۱۵چندهمرسیزنانمتاهل

 _ _ 3.77.6 جمعیتباکمبودپروتئین)٪(
 _ _ 0.66.8 جمعیتباکمبودکالریوپروتئین)٪(

 6 3.3 5.45.5 نسبتوابستگیساملندان
 50.9 49.7 51.8_ اشتغالبهنسبتجمعیت

 24.9 15.8 20.2_ میزانزیراشتغال)٪(
 12.9 15 3.4_ میزانبیکاری)٪(

 50.9 49.7 51.8_ مشارکتنیرویکار)٪(میزان
 37.8 30.8 23.6_ استخدامنهچندانسودمند

 42.2 39 __ جمعیتمشغولدرکشاورزی)٪(
 19 30 __ جمعیتمشغولدرتولید)٪(
 38.9 30 __ جمعیتمشغولدرخدمات)٪(

 50.7   33.439.3 میزانفقر)٪(
 11.5 54.8 38.925.1 حاجتمینامیید)٪(جمعیتکهدرفضابازرفع

جمعیتکهازموادسوختجامداستفادهمینامییند
)٪( 95.294.8 94.6 80.3 

 92.6 90.9 33.340.2 خانوادهکهدارایبرقمیباشند)٪(
 9.1 9.1 108.8 تعدادخانواده
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افرادکهدرخانوادههایپرجمعیتزندهگیمیکنند
)٪( 54.871.8 57.7 55.6 

 11.5 7 7.812 نفرجمعیت100مجموعهتلفنهمراهدرهر
 0.1 0.09 0.080.01 نفر100کاربراناینرتنتدرهر

 37.3 35.9 45.629.5 خانوادههاییکهدارایزمینهایآبیاریهستند)٪(
 1.1 4.5 5.47.5 خانوادههاییکهدارایزمینهایللمیهستند)٪(
 0 0.1 3.11.5 خانوادههاییکهدارایقطعهباغهستند)٪(

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها
 3 2.4 3.42.2 )جریب(

اوسطاندازهزمینهایللمیمتعلقبهخانوادهها
 4 2.8 6.43 )جریب(

اوسطاندازهزمینهایآبیمتعلقبهخانوادهها
 _ 3 10.8 )جریب(
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 څپرکی متا
 پرمختیا موخې د افغانستان د پایښت

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

تحلیلاوارزونه اقتصادسکټورونو

 ( لنډه پېژندنهSDGsد پایښتي پراختیايي موخو)
(،داقتصادي،ټولنیزو،چاپېریالیزواوامنیتيچاروپهبرخهکېدټولېنړۍدهېوادونوSDGsپایښتيپراختیاييموخې)

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

اوشاخصونوپهزیاتولورسه،پهحقیقتکېدزریزېهدفونو(پروګرام،دځینېموخو،SDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
پروګرام،(MDGsختیاييموخودوامګڼلکیږي.دزریزېپراختیاييموخو)پرادپروګرام(MDGsدپراختیاييموخو)

(اجنډاده۲۰۱۵-۲۰۰۰کلنه)۱۵(تهورته،دپرمختیاييهېوادونولپارهدملګروملتونوSDGsپایښتيپراختیاييموخو)
۲۰۰۵هژمنيشخوپهکالکېدهغهپيلکولوت۲۰۰۰چېافغانستاندهغهوختدستونزولهاملهونهکړایشوپه

افغانستانهمدهغه دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ، دزریزېپراختیايي زیږدیزکالکې، دپيلکولوژمنهوکړه.
.(پراختیاييشاخصونهلري۴۸او)هدفونه(۱۸(موخې،)۹(پروګرام،)MDGsموخو)
کالد۲۰۱۵لهپایتهرسیدورسهسم،دپروګرامدمودې(MDGsکالکېدزریزېپراختیاييموخو)۲۰۱۵په

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

(پروګرام،دبرشيټولنوداقتصادياوټولنیزېپراختیاپهموخهطرحهشویدیچېSDGsدپایښتيپراختیاييموخو)
 (پراختیاييشاخصونهلري.۲۱۷(هدفونهاو)۱۶۹(موخې،)۱۷)
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 ( پروګرام لیدلوریSDGsپایښتي پراختیايي موخو)د 

 
دپایښتيپراختیاييموخوپروګراممترکز

 لهنړۍڅخهدبېوزلۍلهمنځهوړل؛ •
 دبېعدالتۍاونابرابرۍپهوړاندېدوامدارهمبارزهکول؛ •
 دپایښتيسولېاوټیکاوتأمینول؛ •
 دچاپېریالساتنهکول؛ •
 اقتصادياوټولنیزوهمکاریوپیاوړيکول.دنړۍدهېوادونوترمنځد •

 موخو سمبولیک لنډیز ۱۷د 

 

 اقتصاديوده

 برشيټولنې،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)

داقتصادوزارتبهپهمنظمهتوګهدزریزېدموخودپيلکولوڅارنهتررسهکوياودپالنشویوشاخصونودکړي.
کچېپهتړاوبهدارزونېکلنيرپوټونهپهمنظمهتوګهجوړوياولهاړوندهمراجعورسهبهيېرشیکوي.پهپرمختګد

کلنتحلیيلرپوټجوړوياودیاد۱۰زیږدیزکالکېبهداقتصادوزارت،دزریزېدپراختیاييموخوپهاړه۲۰۱۵
ملګروملتونوپهغونډهکېوړاندېکیږي.افغانستاندرپوټلنډیزبهدميلیووايلحکومتداجرائیهرئیسلخواد

زریزېدپراختیاييموخودځینوشاخصونوپهتړاوښېالستهراوړنېلريخودځینوشاخصونوپهبرخهکېيېمتوقعه
پایلېدټاکلوهدفونوپربنسټنهديترالسهکړي.

 د پایښتي پراختیايي موخو د ميل کولو پایلې
ميلشاخصونهميلهدفونهپههرسکټورکېپایښتيپراختیاييموخېهېوادبودیجويسکټورونهد

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

شاخصونه۳۳هدفونه۱،۴،۵،۸،۱۰،۱۱،۱۳،۱۶۱۲–موخهدټولنیزمصؤنیتسکټور
شاخصونه۲۲هدفونه۲،۱،۶،۹،۱۲،۱۵۱۲–موخهدکرنېاوکلیودپراختیاسکټور

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

 

 :همیت اهدافانافغانستان A-SDGsد افغانستان لپاره د بنسټزو پراختیایي موخو اهمیت 
توګهچېپرټیکاوباورلري،دنړۍدنوروهېوادونوترڅنګ،دافغانستاندیوخپلواکهاوداسېهېوادپه •

 پایښتيپراختیاييموخوپيلکولوتهژمندی.
افغانستانټول • د لههمدېامله، شويدي. اوجوړ پایښتيپراختیاييموخېپهبشپړدقترسهطرحه

 پراختیاييلومړیتوبونهپههغهکېڅرګنددي.
یوهسرتاتیژیکهیادېموخېکوالیيشپههېو • لپاره پراختیاييلومړیتوبونو ټولنیزو ادکېداقتصادياو

 رسچینهاوبنسټوګرځي.
دپایښتيپراختیاييموخوپهپيلکولورسهبهلهافغانستانرسهدنړیوالېټولنېمايلاوتخنیکيمرستې •

 ډیرېيش.
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 لېاوټیکاوالمليش.دپایښتيپراختیاييموخوپيلکولبهپههېوادکېدتلپاتېسو •
 دپایښتيپراختیاييموخوپيلکولبهدهېواددچټکېپراختیااوودېالمليش. •

 ا( د پيل کولو پړاوونهA-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)

 ( د ميل کولو په برخه کې مهمې السته راوړنېA-SDGsد افغانستان د پایښتي پراختیايي موخو)
نپربنسټپهداقتصادوزارتدپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودميلکولوپهبرخهکې،دمطروحهپال

جدیترسهکارتررسهکوياولهنیکهمرغه،پهدېبرخهکېدپاموړالستهراوړنېلري:

مشوريتکنفرانسونهتدویر۴دپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودنهاييکولوپهبرخهکې •
 اومدنېټولنېرسه(.کنفرانسونهلهځوانانو۲کنفرانسونهداقتصادپهوزارتکېاو۲شويدي)

داقتصادوزارتپهچوکاټکې،دپایښتيپراختیاييموخوسکرتریتاودپایښتيپراختیاييموخودمرشتابه •
 بورډایجادشویدی.

دپایښتيپراختیاييموخودشاخصونواوهدفونودنهاييکولواومنظمولوپهموخه،دمرشتابهکمېټهاو •
 شوېده.تخنیکيکمېټهایجاد

پراختیاييسکټورونوباندېوېشلشوياودپایښتيپراختیاييموخو۸پایښتيپراختیاييموخېدهېوادپر •
بودیجويواحدونهدرهربۍدنهادونو)دټاکلشویوشاخصونوپيل۲۸دهمغږۍاوپيلکولوپهبرخهکې،
 کوونکو(پهتوګهتشخیصشويدي.

دافغانستاندپایښتي • A-SDGsپراختیاييموخو)تردمه، د اړه، په رپوټونهدوزیرانوشورا۵( سکټورونو
اقتصاديکمېټېتهوړاندېشويدي.یادسکټورونهدادي:)پوهنه،روغتیا،حکومتوايل،ټولنیزمصئونیت

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

 بیاکتنېاونهايیکولوپهموخه،دمرکزياحصائيېلهادارېرسهتررسهشويدي.
وهدفونولهبودیجويواحدونواوهمکارهنهادونورسه،دافغانستاندپایښتيپراختیاييموخودشاخصونوا •

 تخنیکياومشورتېغونډېتررسهشويدي.۵۰دميلکولواوهمغږۍپهموخه،شاوخوا

لیلهاپر۲۰۱۸داوړدپيلکولوپ
 مربټترسپ۲۰۳۰دخهڅ

له۲۰۱۷داوړدانطباقاوادغامپ
لیتراپر۲۰۱۸دخهڅۍجنور  

له۲۰۱۶داوړدميلکولوپ
 ۍترجنور۲۰۱۸دخهڅمارچ
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دوزیرانوعايلشوراداقتصاديکمېټېپهغونډوکې،دپایښتيپراختیاييموخوداجرآتواوالستهراوړنوپه •
 تړاومنظمرپوټونهوړاندېشوياودهغويپهاړهخربېاترېشويدي.

يبېسالینونواوهدفونودنهاييکولوپهموخه،دوزیرانواودولتدبودیجوينهادونودمسئولینوپهدکلن •
 کچهعايلغونډېتررسهشويدي.

دمرکزاووالیتونوپهکچهلهمدينټولنې،خصويصسکټور،پوهنیزونهادونو،پراختیاييرشیکانو،ځوانانو، •
 ونهتدویرشويدي.رسنیواوخلکورسهمشوريتسیمینار

دمالوماتودمدیریتاوخلکوتهدافغانستاندپایښتيپراختیاييموخوپهتړاواړینومالوماتوتهدالرسيس •
 پهموخه،یوهویبپاڼهاوپرلیکهډیټابېسفعالشویدی.

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

 شاخصونواوهدفونودهمغږيکولواوادغامپهتړاومشخصپالنونهجوړشويدي.

 ( 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 ټولنیز مصئونیت کرنه زیربنا پوهنه روغتیا حکومتوايل

 په مرکز کې بودیجوي واحدونه

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

 سکټوري تخنیکي کمېټې

 کاري ډلې د پایښتي پراختیايي موخو

د وزیرانو شورا 
 هاقتصادي کمېټ

 ميل اجرائیه کمېټه د پایښتي پراختیايي موخو

 دمرشتابهبورډدپایښتيپراختیاييموخو

 سکرټریتدپایښتيپراختیاييموخو

 سکرټریتکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 دهمغږۍاوميلکولوبهیردمدیریترولتررسهکول✓
 دپيلکولودبهیرڅارنهاودهغهپهاړهرپوټورکول✓
 روزنیزوپروګرامونوتدویرولد✓
 عموميعامهپوهاویرامنځتهکول✓
 داړتیاپهصورتکېلهنهادونورسهتخنیکيهمکاريکول✓
 دپيلکولوپړاوپهاړهاستازندوييکولاودمرستوجلبول✓

 دشاخصونواوهدفونونهاييکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
انطباقاوادغامتررسهدپایښتيپراختیاييموخودپراختیاييادارولهسرتاتيژیکواوپراختیاييپالنونورسه✓

 کول
 تطبیقولدپایښتيپراختیاييموخوپهمنظمهتوګه✓
 دتطبیقلهبهیرڅخهدوامدارهڅارنهکولدپایښتيپراختیاييموخو✓
 پوټونهجوړولاړوندهمراجعوتهشپږمیاشتنياوکلنير✓

 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

 پرېکړې او اجرآتپه سیايس کچه 
 وزیران او د خصويص سکټور استازی

 

بودیجوينهادونه،پراختیايي پهتخنیکيکچهاجرآت
 UNDP،مدينټولنه،رشیکان،مؤسسات

 دسکټورونوپهکچهتخنیکياجرآت
 سکټوريبودیجوينهادونه

معینان،  په عايل او تخنیکي کچه پرېکړې او اجرآت
 پراختیايي رشیکان،  خصويص سکټورمدين ټولنه، 
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 د پایښتي پراختیايي موخو د عامه اړیکو او استازندويي ستاتیژي
 دسرتاتیژۍموخې

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

 راتلونکيګامونه

 د اغیزمن تطبیق په تړاو مشوريت غونډې کول؛ د پایښتي پراختیايي موخو
 تهانطباقورکولاودهغویهمغږيکول؛ييموخوپایښتيپراختیالهټولوميلپالنونواوپروګرامونورسه، ▪
 دهېوادپهوالیتونوکېدظرفیتلوړونېاوعامهپوهاويپروګرامونهتدویرول؛ ▪
 دمتویلاوبودیجهجوړونېلپارهمیکانیزمایجادول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 لپارهتطبیقيمیکانیزمجوړول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 (لپارهمعیاريډیټابېساودموبایلاپلیکېشنجوړول؛SDGs)ختیاييموخودپایښتيپرا ▪
 سندجوړولاوپهرسميډولدهغهخپرول؛پایښتيپراختیاييموخوافغانستاندد ▪
 دهدفونوتطبیقپیلول؛دپایښتيپراختیاييموخو ▪
 نيرپوټونهجوړول.دتطبیقدڅرنګوالېپهتړاوشپږمیاشتنياوکلدپایښتيپراختیاييموخو ▪
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 :  په افغانستان کې د بنسټیزو پراختيايي موخو ټارګېټونه او شاخصونه

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 پهټولوځایونوکېلهټولواشکالورسهیوځایدفقرمحوهکول: لومړۍموخه

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

 . دعمرپهټولوډلوپورېاړهولري

 .مخېدفقردکرښېدالندېدنفوسنسبتدفقردميلتعریفله 1.2.1
 ددواړوجنسیتونومجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 ښاري. ج

 کلیوال. د

 کوچی. ه

 داقتصادوزارت

پهميلکچهدټولنیزخوندیتوبدسیستم کالپورې،2030 تر 1.3
تطبیق،پهټولوطبقوکېدهغهاجرااودپاملرنېوړشمېرفقیراوزیان

 . نونکيافراددهغهترپوښښالندېراوستلم

دهغهنفوسسلنهچېټولنیزخوندیتوبدسیستمترپوښښالندې 1.3.1
 : راغيلويپهتفکیکد

 معلولیتلرونکياشخاص. 1

 دشهیدانوکورنۍ. 2
 متقاعدین. 3

 . کلنۍڅخهکوچنيماشومانلري۱۰هغهزیانمنونکېکورنۍچېله. 4

شهیدانو،معلولینو،کاراود
 ټولنیزوچارووزارت

کالپورې،پهفقیرانواوزیانمنونکوکسانوکېدځواکمنۍ2030 تر 1.5
 ایجادداغیزمنلوکموالی( resilience) اوطاقتراوړلودوړتیا

(exposure) اودشدیدواقلیمي،اقتصادي،ټولنیزو،دژونددچاپېریالاو
پېښودرامنځتهکېدوپهصورتکېدهغویدزیانمنلوداندازېنورو

 . کموالی

 . دهغوکسانوسلنهچېداقلیميپېښوپهوړاندېلهخطررسهمخوي 1.5.1
دپېښولپارهدچمتوايلميل

  اداره
دناخالصداخيلتولیدپهاړونددغیرمرتقبهاقتصاديپېښودمستقیمو. 1.5.2

 . اغېزومېزان
دپېښولپارهدچمتوايلميل

  اداره
دفقردمنځهوړلودپروګرامونولپارهددولتداختصاصشوورسچینو 1. الف. 1

 دمالیېوزارت . نسبت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

الفپهټولواړخونوکېدفقردمحوهکولولپارهدپروګرامونواوپالیسیود. 1
همغږۍتطبیقپهموخه،دمختلفوپراختیایيهمکاریو،رسچینواومراجعو

 . کولاودهغهلپارهدکايفاوډاډمنووسایلوپيداکولاوپهکاراچول

تعلیماو) رضوریپهرضوريخدمتونوکېددولتدلګښتنسبت 2. الف. 1
 دمالیېوزارت ( . ټولنیزمصوونیتتربیه،روغتیااو

 دتغذیېدښهوايلدزمینېالستهراوړلاودبنسټیزېکرنېترویج دلوږېمحوکول؛دغذایيامنیت: دویمهموخه
دلوږېدمنځهوړل،اوددېڅخهډاډحاصلول کالپورې،2030 تر 2.1

منونکيماشومانغذایيچېټولوګړياوپهځانګړېتوګهفقیراناوزیان
 . اومغذيموادوتهدکالپهجریانکېالرسسیلري

 دغذایيخوندیتوبلهمخېدغیرمصوونوکسانوسلنه.2.1.1

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت



کالپورېدسؤتغذیېدټولوډولونوکموالی،اودپنځو ۲۰۳۰ تر –۲.۲
ماشومانوپهوړاندېدسؤتغذي،ډنګروايلکالونوڅخهپهعمرکېدکمو

 . اوناوړهودېپهتړاولویونړیوالېنړیوالېموخېالستهراوړل
 

لهپنځوکلونوڅخهپهعمرکېدکموماشومانوپهوړاندېدبدېسؤ –۲.۲.۱
اودماشومانودودې(۲منفی)  چېتر نسبت( دقددلنډوايل) تغذيدلګېدلو

 (WHO)ارڅخهانحرافدمنځنيمعی

 دعامېروغتیاوزارت

پهسن)  لهپنځوڅخهدکمعمرماشومانوپهوړاندېدسؤتغذيانتشار–۲.۲.۲
اودماشومانودودېد څخهکموي(۲منفی)  چېله( باندېدقدنسبت

 دلږوزنپهتفکیکرسه – (WHO) منځنيمعیارڅخهانحراف

 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،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

 درآمدمنځنیحددغذایيموادودکوچنیوتولیدکوونکود 2.3.2
دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

دداسېسیستمونو،بنسټیزوغذایيموادواوکرنیزو پورې2030 تر 2.4
( Agriculture Practices)تګالرودتطبیقڅخهڅخهډاډحاصلولچې

دهغوکرنیوساحونسبتچېتربنسټیزاوتولیدکوونکيزراعتالندې 2.4.1
 قرارلري

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت
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اودکرنیزوتولیداتوزیاتوالیرامنځتهکوياود نومېږي(Resilient) بنسټیز
همدارنګهداقلیملهبدلون،نامناسبېهوا. ایکوسیستمڅخهساتنهکوي

اواوبو،وچکايل،سېالبونواونورومصیبتونورسهدسموندظرفیتجوړول
 . اولوړولچېپهتدریجرسهدځمکېکیفیتلوړکړي

 


پهميلکچهدنباتاتودزېزمتونونودایجاداوښه کالپورې2025 تر 2.5
مدېریتلهالرېدتخمونودانو،کرنیزونباتاتو،اهيلاوکورنیوڅارویواو

لهدېڅخهاطمینانحاصلول. وحيشحیواناتودجنتیکيتنوعساتنه
دېبرخهکېعادالنهتقسیمشویاودجنتیکيرسچینوڅخهدچېپه

ګټېاخیستلودګټوحاصلپهټولنهکېپهمساويتوګهتقسیمشویاود
هغوسنتيرویشونوڅخهګټهاخیستلشوېچېپهنړیوالهکچهپرېتوافق

 . شویدی

ندېدهغومزروعينباتاتواوراجسرتشووڅارویوشمېرچېدحفاظتال: 2.5.1
 : قرارلريپهتفکیکد

 مېوهجاتو. الف
 نباتاتو. ب

 څارویو. ج

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

دکرنیزوتولیداتودزیاتوايلپهموخهپهټولوکلیوايلزیربناووکې الف. 2
پانګونه،کرنیزېڅېړنې،پراختیایيخدمتونه،دټکنالوجيانکشافاود

 . اریولهالرېدجنتیکينباتاتودزېرموجوړولنړیوالوپراختیایيهمک
 دعامهلګښتونوکرنیزمحورهشاخص 1. الف. 2

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

دغذایيمارکېټونواودهغهدنوروبرخودښهفعالیتپهمنظورد ج. 2
نوساناتوتدبیرونولهنیولوڅخهډاډحاصلولاودغذایيقېمتونودشدیدو

څخهدمخنیويپهموخهبازارونوتهپروختدغذایيموادواوسهولتونو
 . رسولاوالرسسی

دهغوکرنیزومحصوالتو،مالدارۍاولومړنیوموادوشمېرچېدهغهبیې 1. ج. 2
 . پهاونیزاومیاشتنيډولخپرېږي

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

 دعامههوساینېښهوالی لپارهدروغژوندداطمینانحاصلولاودټولولپارهپهټولوکلونوکېدټولو: دریمهموخه
کالپورې،دزېږونپرمهالدموراوماشومدمړینېپه2030 تر 3.1

ژوندیووالدونوکېله۱۰۰شمېرکېداسېکموالیراوستلچېپههرو
 . څخهکموکسانوتهراټیټيش۷۰

زرهژوندیووالدتونوکېدموراوماشومد۱۰۰دزېږونپرمهالپههرو 3.1.1
 : مړینېنسبتپهتفکیکد

ټول.1
 دعامېروغتیاوزارت
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 ښاري. الف

 کلیوايل. ب

 دعمرپهحسابډله. 2

لهټولو)دهغووالدتونوتناسبچېدزېږوندماهرانوپهوسیلهترشوي 3.1.2
 (والدتونوڅخه

 دعامېروغتیاوزارت

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

ژوندیوماشومانوکېدغهشمېر۱۰۰دېموخهتررسهکېږيچېپههرو
تنوتهراټیټيشاوپههغوژوندوماشومانوکېدغهشمېریوازې۱۵یوازې

 . کلونوڅخهکمعمرلري۵کسانوتهراټیټيشچېتر۲۵

پههروزروژوندیو)دمړینېمېزانلهپنځوکلونوکېدکمعمرماشومانو 3.2.1
 (والدتونوکې

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت (. پههروزروژوندیووالدتونوکې)دنووزېږېدلوماشومانودمړینېمېزان 3.2.2

هغوناروغیوتهدپایټکیورکولچېپهټولنه کالپورې2030 تر 3.3
؛لهدېجملېکوالیشودايډز،(Epidemics) کېدخپرېدووړوي

ګرمسیرينومونهیادکړواولههپتایتز،او (neglected)توبرکلوز،مالريا،او
هغوناروغیورسهمقابلهويشچېدغیرصحياوبودچښلولهاملهوګړي

 . پرېاختهکېږي

 نووپېښوشمېرچېدیوتېرشويکالپهجریانکې HIV/AIDS د 3.3.1

 . کسانملوثشويدي۱۰۰۰
ټول.1
 نارینه . الف

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

 ( ښځینه

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت توبرکلوزپېښېپهیوتېرشويکالکېپههروسلزرونفوسوکېد 3.3.2

 دعامېروغتیاوزارت پهتېریوکالکېپههروزروکسانوکېدمالریادناروغۍپېښې 3.3.3

باندېداختهBپهتېریوکالکېپههروسلزرهکسانوکېدهیپاتیت 3.3.4
 : شووکسانومېزانپهتفکیکد

 پهميلکچه. الف
 دعامېروغتیاوزارت
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 پهمرکزونوکېVCT دپېښوسلنهد+ HBد. ب

یوپهدریمېبرخېتههغومړینوراکمولچېد کالپورې2030 تر 3.4
رواينناڅاپياوغیرساريناروغیولهاملهرامنځتهکېږياوداکاربهد

 . صحتدتداوۍ،تندرستياوددرملنېدښهوايللهالرېصورتمومي

کلونو۷۰څخهتر۳۰له)پهافغانستانکېدهغوکسانوترمنځچې 3.4.1
دقلبي،رسطان،شکراومزمنوتنفيسناروغیود( پورېدژوندپهمرحلهکېوي

 ناروغانودمرګداحتاملسلنه

 دعامېروغتیاوزارت


دمخدرهتوکواومرضوالکولوڅخهدمخنیويځواکمنتیااولهمرضو 3.5
 . موادوڅخهدسؤاستفادېدرمنله

دهغوکسانوسلنهچېپهمخدرهتوکوروږديوياوددرملولهالرېد 3.5.2
 . اعتیادتداويترالسهکوي

 دعامېروغتیاوزارت


هغومړینوراکمولچېپهسړکونونیامييبرخېتهد پورې2030 تر 3.6
 . باندېدترافیکيپېښولهاملهرامنځتهکېږي

دهغووفیاتومېزانچېپهیوکالکېدترافیکيپېښولهاملهپههرو 3.6.1
 : زرهکسانوکېرامنځتهکېږيپهتفکیکد۱۰۰

 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

او( کلونوپورېعمرونهلري۴۹څخهتر۱۵د) دهغومېرمنوتناسبچې 3.7.1
دحاملګۍپهدورانکېوياودوالدتونودواټنلپارهدنوومېتودونوڅخهکار

 . اخیستل

 دعامېروغتیاوزارت

کلونوترمنځعمر(19-13)  دهغوښځوترمنځدحاملګۍمېزانچېد 3.7.2
 لري

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

 . ټولوتهلههغهڅخهدګټېاخیستلوزمینهبرابرول

دهغهنفوسسلنهچېاسايس،عادالنهاودښهکیفیتدرلودونکو 3.8.1
ساعتهپلېالریا۲خدمتونوتهالرسسیلرياولهدغوخدمتونوڅخهیوازېپه

 . کیلومرتۍکېقرارلري۱۰

 دعامېروغتیاوزارت

 دعامېروغتیاوزارت رسچینوباندېدروغتیادسکټوردتړاوسلنهپهبهرنیو 3.8.2

دخانیاتودکنټرولپه"  پهټولوهېوادونوکېپهمناسبشکلدالف . 3
 . داجرااتوتقویهکول"برخهکېدنړیوالروغتیایيسازماندکنوانسیون

دهغو( شکلرسهActive په) لهمتباکوڅخهداستفادېخپرېدل 1. الف. 3
 . کلنويیالههغهڅخهزیاتعمرولري۱۵کسانوترمنځچې

 دعامېروغتیاوزارت

دهغوواکسینواودرملودانکشافاوڅېړنېڅخهمالتړڅرګندولب . 3
چېمخپرودههېوادونوکېدسارياوغیرساريناروغیولپارهډېراغېزمن

یااستطاعتوړدرملواوواکسینوډېرولاوهغهته(Affordable)دياو
TRIPSالرسسیآسانهکولچېدعامهروغتیاددوحېدپرېکړهلیکیا

 . رسهسمونولري

دهغهنفوسسلنهچېدتادیېوړواکسینواودرملوتهبنسټیزالرسسی 1. ب. 3
 . لري
 

 دعامېروغتیاوزارت

پهزیاتهاندازهدمايلروغتیایيخدمتونوزیاتوالیاوپههېوادکېدج . 3
 (retention)داسېروغتیایيځواکپهکارګامرلچېدپراختیا،روزنېاو

 . پهساتنهکېخپلرولولوبوي

 دعامېروغتیاوزارت (هریوزرکسانوته) دروغتیایيکارمندانوشمېراوتعمیم 1. ج. 3

 دعامېروغتیاوزارت روغتیادسکټورلپارهددولتدبودجېدتخصیصسلنهد  2. ج. 3

 تلپاتېروزنیزوفرصتونودالرسيسڅخهډاډحاصلول(Promote)ترویجدکیفیتوړتعلیم،ټولشموله،: څلورمه موخه

لهدېڅخهډاډحاصلولچېټولنارینهاوښځینه کالپورې2030 تر 4.1
وړیااوعادالنهتوګهلومړنیواومنځنیوزدهکړوتهالرسسیلرياودغهماشومانپه

دواړهمرحلېیېبشپړېکړېديچېدغهډولپرمختګبهپهټولنهکېداړوندواو
 . موثررونیزوپایلودالستهراوړلوسببيش

 : دهغوماشومانواونووځوانانوسلنهچېلږترلږداسېوړتیاوېولري 4.1.1

 لوستل( لفا

 ریايض( ب
 : په

 (نارینهاوښځینه)ټولګيکې 3یا 2 په( 1)

 (نارینهاوښځینه) ،(ټولګی6) دلومړنۍدورېپای( 2)

 (نارینهاوښځینه)،(ټولګی9) دمنځنۍدورېپهپایکې( 3)
 . حاصلکړیوي

 دپوهنېوزارت
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 : پهميلکچهدپوهنیزېارزیابۍتطبیق 4.1.2
 ټولګيکې3یا 2 په. الف

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

 دپوهنېوزارت

 : دجدیدالشموالنوناخالصمیزانپهدالندېدوروپهوروستيټولګيکې 4.1.3

 (ټولګی6) لومړنۍ( 1)

 (ټولګی9) منځنۍ( 2)

 دپوهنېوزارت

 : 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

شمولیتڅخهپورتهاوددېرشایطودنهدرلودونکودښوونځيددورېله 4.1.6
 : ماشومانوسلنه

 ابتداییه( 1)

 متوسطه( 2)

 لیسه(3)

 دپوهنېوزارت

 دلومړنیواومنځنیوزدهکړودکلونوشمېر 4.1.7
 وړیا. الف

 اجباری. ب

 دپوهنېوزارت
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 . چېپهتقنینياسنادوکېتثبیتشويوي

دکیفتوړښوونېاوروزنېپروګرامونولکهد کالپورې2030 تر 4.2
ښوونځيڅخهمخکېدورهاووړکتونتهدټولونجونواوهلکانوشمولیت

 . څودلومړنۍدورېدښوونېاوروزنېلپارهیېچمتوکړي

لهښوونځيڅخهدمخکنیوتعلیميبرناموکېدناخالصشمولیت  . 4.2.2
 (کلن۶)مېزان

 وزارتدپوهنې

لهدېڅخهډاډحاصلولچېدټولېټولنارینهاوښځینهافرادبا 4.3
کیفیته،دتادیېوړتخنیکياومسلکيتعلیامتو،لوړوتحصیالتومنجمله

 پوهنتونتهشاملشويدي

 دګډونمېزان 4.3.1

 (کلن 24-15) ځوانان. الف

(کلن64-25)لویان.ب
تفکیکرسهپهزدهکړواودروزنېپهرسميبرناموجنسیتپه( نارینهاوښځینه)د

 وروستیومیاشتوکې۱۲کېپه

دتخنیکياومسلکيزده
 کړوخپلواکهاداره

چېپهتخنیکياومسلکي دکسانوداشرتاکمیزان(کلنو 24-15) د 4.3.2
 . روزنیزوبرناموکېاشرتاککړیويدجنسیتپهتفکیکرسه

 . الف

 نارینه. ب

 ښځینه. ج

دتخنیکياومسلکيزده
 کړوخپلواکهاداره

 : دلوړوزدهکړوموسساتودجدیدالشموالنوسلنه 4.3.3

 دولتي. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

 خصويص. 2

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دلوړوزدهکړووزارت
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پروګرامونودهغوکسانوشمېرچېدنیمهدولتياورسميفنياوحرفوي 4.3.4
 : څخهګټهاخيلپهتفکیکد

 نارینه. 1

 ښځینه. 2

دکار،ټولنیزو،شهیدانواو
 معلولینوچارووزارت

دهغوځوانانواولویانودشمېرډېرزیاتوالیچې کالپورې2030 تر 4.4
لپارهالزمتخنیکياو(entrepreneurship)دبوختیااوکارموندنې

 . مسلکيمهارتونهولري

دحرفوياوفنينیمهرسميزدهکړوپروګرامونوتهدهغوکسانود  4.4.1
 . الرسيسسلنهچېدمعلولیتستونزهولري

هیدانواودکار،ټولنیزو،ش
 معلولینوچارووزارت

کالپورې،پهروزنیزوپروګرامونوکېدجنسیتيتبعیضله2030 تر 4.5
منځهوړلاولهدېڅخهډاډترالسهکولچېدښوونېاوروزنېپهټولو
سطحودفنياوحرفويزدهکړوبهیرتهدټولنېدټولوکسانولکه،

معلولینو،کلیوالواوزیانمنونکوماشومانوپهشمولدټولنېدټولووګړو
 . مساویانهالرسسیموجوددیلپاره

 : دجنیستيتوازننسبت 4.5.1

 ابتدائیه. 1

 متوسطه. 2
 لیسه.3

 دپوهنېوزارت

پهلومړنۍدورهکېدهغوزدهکوونکوسلنهچېدتدریسژبهیېخپله 4.5.2
 . مورنۍیالومړنۍژبهوي

 دپوهنېوزارت

 دپوهنېوزارت تخصیصځانګړېپالېسۍدټولنېمحروموطبقوتهدرسچینود 4.5.3

 : دهرشاګردپربنسټدپوهنیزولګښتونواوسط 4.5.4
 تعلیميدوره،. الف

 لیسه. 3متوسطه،. 2ابتداییه،. 1

دناخالصداخيلتولیدلهعایدڅخهدهرزدهکوونکيپهرسدلګښت.  ب
 اوسطسلنه

 دپوهنېوزارت


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

 . مهارتونهلري

دعمرپهاساسدهغهمشخصنفوسسلنهچېلږترلږهدتعینشوي 4.6.1
 : قابلیتکچهیې

 سواد. الف

 دپوهنېوزارت
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 حساب. ب

 (نارینهاوښځینه) تفکیکرسهدجنسیتپه. 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)

دبنسټیزېپراختیادموضوعاتوزدهکړهاوپهالندېسطحوکېدجنسیتي(. 2)
 : قوپهشمولتساوياوبرشيحقو

 دښوونېاوروزنېميلپالېيس. الف

 ښوونیزنصاب. ب

 دښوونکوروزنهاو. ج

 دپوهنېوزارت
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 دزدهکوونکوارزونهشاملهده. د

ددهغوښوونځیوسلنهچېلهاېچ،آیويڅخهدژغورنېاړوندمسایل 4.7.2
 . ژونددمهارتونوپهزدهکړېښيي

 دپوهنېوزارت

پهميلکچهدبرشدحقوقودزدهکړېدنړیوالېبرنامېدتطبیقد 4.7.3
 : چوکاټمېزان

 پهنصابکېشاملکېدل. الف

پهابتداییه،متوسطهاولیسهدورهکېدښوونځیوزدهکوونکوتهدبرشد. ب
 حقوقوښودل

 کارمندانوتهدبرشيحقوقوښودلښوونکواو. ج

 دپوهنېوزارت

 : دزدهکوونکوسلنهپهتفکیکد 4.7.4
 تعلیميدوره. الف

دعمردګروپپربنسټچېدنړوالښاريسیستماوبنسټیرېپراختیاپه. ب
 . اړوندلهمسایلوڅخهکايفدرکولري

 دپوهنېوزارت

سلنهچېدچاپېریالپوهنېاوځمکپوهنېپهکلنوزدهکوونکو۱۵دهغو 4.7.5
 اړوندپوههاوالزممهارتونهولري

 دپوهنېوزارت

دټولولپارهدداسېښوونیزوزېربناووجوړولچېمناسبېوي،دالف . 4
دماشومانواومعلولوکسانوداړتیاوړسهولتونهرسه  جندرپهنظرکېنیولو

همدارنګهدزدهکړېاویادولوداسېاغیزمناومصؤنځایچېله. ولري
 . تاوتریخوايلڅخهخايلوي

 : دهغوښوونځیوسلنهچېالندېامکاناتاوسهولتونهولري 1. الف. 4

 برېښنا. الف

 دتعلیميمقاصدولپارهانټرنټ. ب

 کمپیوټرالبراتوارد. پ

 معلولوزدهکوونکوتهتسهیالت. ت

 دصحياوبواووینځلوآسانتیاوې. ث

 ښځینهووتهبېلتشنابونه. ج

 دپوهنېوزارت
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 مناسبهودانۍ. چ

دهغوزدهکوونکوسلنهچېدآزار،ځورونې،تاوتریخوايل،وهلو،تبعیض 2. الف. 4
 . مواردوالندېراغيلوياوجنيسناوړهګټېاخیستنېتر

 دپوهنېوزارت

پهښوونځیو،زدهکوونکواوکارمندانوباندېدبریدونوڅرنګوالیاو 3. الف. 4
 . شمېر

 دپوهنېوزارت

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

 . شمېردنړیوالوتحصیيلبورسونوتامیناوپراختیا

 : دهېوادڅخهبهردلوړوزدهکړودبورسونوشمېرپهتفکیکد 2. ب. 4

 دلېسانسبورسونه . 1

 ماسرتۍبورسونهد . 2
 ددکتورابورسونه . 3

 دلوړوزدهکړووزارت

دښوونکودروزنېدپروګراماونړیوالوهمکاریو کالپورې،2030 ترج . 4
 . لهالرېټولنېتهدالیقواووړاستادانودشمېرزیاتوالیاوعرضهکول

 : پهالندېدوروکېدښوونکوسلنه 1. ج. 4

 مخکېتعلیامتلهښوونځيڅخه. الف

 ابتداییه. ب

 متوسطه. ج

 لیسه. د

لکهلهخدمتڅخه) چېلږترلږهدښونکودروزنېپروګرامونهیېاخیستيوي
دجنسیتپه( مخکېاوپهداخلدخدمتکېیېمیتودیکېزدهکړېکړېوي

 (نارینهاوښځینه) تفکیکرسه

 دپوهنېوزارت



 : کوونکينسبتپرروزلشويښوونکيددورېپربنسټدزده 2. ج. 4

 ابتداییه. 1

 متوسطه. 2

 لیسه.3

 دپوهنېوزارت



 دپوهنېوزارت : ددورېپربنسټدتعینشوومعیارونورسهسمدمسلکيښوونکوسلنه 3. ج. 4
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 ابتداییه. 1

 متوسطه. 2

 لیسه.3



 : ددورېپربنسټدزدهکوونکينسبتپرمسلکيښوونکي 4. ج. 4

 ابتداییه. 1

 متوسطه. 2

 لیسه.3

 دپوهنېوزارت



دښوونکيدتنخوااوسطدنوروهغودندوپهپرتلهچېمشابهوړتیاوېو 5. ج. 4
 . لري

 دپوهنېوزارت



 دښونکېپهتوګهددندېدپرېښودلواوتقاعدسلنه 6. ج. 4
 دپوهنېوزارت


میاشتوکېیېدداخلخدمتدوره۱۲دهغوښوونکوسلنهچېپهتېرو 7. ج. 4

 . سپريکړېوي

 دپوهنېوزارت


 اودټولوښځواونجونوځواکمنکول جنیستيتساويتهالرسسی: پنځمهموخه

پهټولوځایونوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډولتبعیضمحول 5.1
 . کول

هکلهدقانوينچوکاټددجنسیتپربنسټدمساواتواوعدمتبعیضپه 5.1.1
قوانین،) جوړښت،ځواکمنتیا،تطبیقاونظاتدمسایلولهسلنېڅخهډاډ

 (مقرارات،کنوانسیونیونهاوپيغامونه

 دښځوچارووزارت

پهعامهاوخصويصمحالتوکېدښځواونجونوپهوړاندېدهرډول 5.2
اخیستنهاوداسېتاوتریخوايلمحوهکوللکهقاچاق،ناوړهجنيسګټه

 . نور

۱۲کلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېرو۱۵دهغوښځوسلنهچېله 5.2.1
میاشتوپهجریانکېدخپلخاوندلهلوريدفزیکي،جنيسیارواين

 . تاوتریخوايلرسهمخشوېوي

 دښځوچارووزارت
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۱۲وکلونوڅخهزیاتعمرلرياودتېر۱۵دهغوښځوسلنهچېله 5.2.2
میاشتوپهجریانکېلهخاوندپرتهدپرديشخصلهلوريدفزیکي،جنيس

 . ناوړهګټېاخیستنېیارواينتاوتریخوايلرسهمخشوېوي

 دښځوچارووزارت

دټولوزیانرسوونکورواجونومحوکوللکهدماشومانو،تنکیونجونواوپه 5.3
 . اجباريتوګهودونه

کلنۍپورېعمرولرياووادهیې۱۹څخهتر۱۵سلنهچېلهدهغوښځو 5.3.1
 . کړیوي

 دښځوچارووزارت

دا. دمجاينچارواولهمزدپرتهکارونوتشخیصاوهغهتهارزښتورکول 5.4
کاربایددعامهخدماتودوړاندېکولو،بنیاديچارو،دټولنیزمصؤنیتد

هیندارېلهمخېپهکورنۍاوفامیلکېدګډسیاستونو،دميلباورونود
 . مسوولیتمنلولهالرېتررسهيش

لهمزدپرتهدکورنیواوپرستارۍچاروپهاړونددمرصفشويوخت: بهتفکیک5.4.1
 : سلنهپهتفکیکد

 مجموع. 1

 نارینه. الف
 ښځینه. ب

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت

نیزوچاروکېدښځودفعال،اغیزمناوبشپړمشارکتڅخهدډاډپهټول 5.5
حاصلولاوهمدارنګهپهعامهژوند،سیايساواقتصاديچاروکېدتصمیم

 . نیولواورهربيپهسطحوکېښځینهووتهدمساوريفرصتونوبرابرول

وسیلهدکېدښځوپه( وليسجرګهاومرشانوجرګه)دميلشوراپهمجلسینو 5.5.1
 اختصايصاوګټلشووچوکیوسلنه

 دښځوچارووزارت


 دښځوچارووزارت پهمدېریتيموقفونوکېدښځوسلنه 5.5.2

دښځودځواکمنکولولپارههغویتهدځواکمنجوړونکېمعلومايتاو. 5
 څخهداستفادېډېروالیICTمخابرايتټکنالوجۍ

 : دنفوسدهغهبرخېتناسبچېمبایلتیلفونلريپهتفکیکد 1. ب. 5

 نارینه .1

 ښځینه. 2

دمخابراتواومعلومايت
 ټکنالوجۍوزارت


 لپارهپاکواوبواوحفظالصحېتهدبنسټیزېالرسسۍاومدېریتڅخهدډاډحاصلولدټولو: شپږمهموخه

دتوانرسهسمدبیېپهمقابلکېدټولولپارهپه کالپورې،2030 تر 6.1
 مساویانهاومصؤونډولدچښلواوبوتهالرسسی

نوتهددنفوسدهغېبرخېسلنهچېدچښلوپاکواوبومدېریتشووخدمتو 6.1.1
 : مصوونېاستفادېلپارهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1

 ښاري. الف

 کلیوايل. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت
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مناسبېحفظالصحېاوپاکوايلتهدټولووګړو کالپورې،2030 تر  6.2
داسېالرسسیچېدښځو،نجونواوزیانمنونکوطبقاتوتهاړتیاووتهیې
ځانګړېپاملرنهکړېوياوپهآزادهفضاکېیېدځوابچيیارفعحاجت

 . ناوړهدودمحوهکړیوي

دنفوسهغهسلنهچېدحفظالصحېدمدیریتشوواومصؤونو 6.2.1
 : پهتفکیکد. خدمتونوڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1

 ښاري. الف
 کلیوايل. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدصابوناواوبوپهوسیلهدالسونود 6.2.2
 : مینځلوآسانتیاتهالرسسیلريپهتفکیکد

 مجموع. 1

 شهری. الف
 دهاتی. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت

دنفوسدهغېبرخېسلنهچېدرفعحاجتلپارهلهپرانیستېفضا 6.2.3
 : پهتفکیکدڅخهګټهاخيل

 مجموع. 1

 ښاري. الف

 کلیوايل. ب

دکلیوداحیاکولواوپراختیا
 وزارت

دچټلیودکموايلپهوسیلهیېداوبودکیفیت کالپورې2030 تر 6.3
یېلهمنځهوړې (dumping)پاکوالیرامنځتهکړیوي،دچټلیوزېرمې

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

 . رابرهکړېويیېدپاموړزمینهب

دکورونودفاضالبو(safely treated)پهمصوونهاومدېریتشوېتوګه  6.3.1
 (کورنۍاوټولاقتصاديفعالیتونه)فیصدي

 ښاري.1

دښارجوړولواومسکن
 وزارت

کالپورېپهټولوسکتورونوکېداوبودرسچینود2030 تر  6.4
څخهاطمینان(withdrawal)اغېزمنتوبزیاتولاودهغهدبنسټیزووتلو

تېرېدورسهلهاوبوڅخهداغیزمنېګټېاخیستنېدبدلوندوختپه 6.4.1
 : مېزان

 دانرژيسکټور -1
 داوبواوانرژيوزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

حاصلول،داوبودکموايلدستونزېرفعکولاودهغودخلکوپهشمېر
 . کېدپاموړکموالیراوستلچېداوبولهکموايلڅخهرنځوړي

 

 دکرنېسکټور -2
 دصنعتسکټور -3

 ښاريسکټور -4

دکالپهحسابپههرمرتمکعتاوبوکېدرسانهلګښتلپارهداوبیزه 6.4.2
 . زېرمودظرفیتلوړول

 انرژيوزارتداوبواو

پهټولوسحطوکېحتیدبیرونمرزيمتقابلو کالپورې2030 تر 6.5
 همکاریوپهشمولداوبوپهاړونددهراړخیزداخيلمدېریتتطبیق

 

لهصفر(IWRM)داوبودرسچینودهراړخیزمدېریتدتطبیقدرجه 6.5.1
 . څخهسلوتهرسول

 داوبواوانرژيوزارت

رسحدڅخهدوتونکواوبودچاروپههکلهدهملنددسینددپرېکړېله 6.5.2
 تطبیقاومشابهتفاهملیکونورامنځتهکول

 داوبواوانرژيوزارت

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

 . شمول

د)دوختپهاوږدوکېداوبوداېکوسیستمونوپهپراخوايلکېبدلون 6.6.1
 (بدلونونوسلنه


 دچاپېریالساتنېميلاداره

داوبواوحفظالصحېدمدېریتدښهوايلپههکلهدمحيلټولنو ب. 6
 . مالتړاودګډونپياوړيکول

مدېریتاوهراړخیزانکشافپههکلهپهپنځودریایيداوبودرسچینود 1. ب. 6
حوزوکېدشوراګانوسلنهچېدعلميمقررورسهسموياوداوبوپهمدېریت

 . کېدوګړوګډونیقینيکړي

 داوبواوانرژيوزارت

 حاصلولاودټولولپارهدتوانایيوړانرژۍتهدالرسيسڅخهډاډ بنسټیزې،مطمئنې،مډرنې: اوومهموخه

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

 

دهغهنفوس. بهبرقدسرتسیدارندازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
 : تفکیکدسلنهچېدشبکېلهالرېبرېښناتهالرسسیلريپه

ښاري.1
 کلیوال. 2

 

 وزارتانرژیوآب
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

دپاموړتجدید کالپورېدانرژۍپهنړیوالترکیبکې2030 تر  7.2
 داوبواوانرژيوزارت دبرېښنادانرژيپهعموميلګښتکېدتجدیدمنونکېانرژۍونډه 7.2.1 . تهالرسسی (Renewable energy) منونکېانرژۍ

 . کالپورېدانرژۍدزیاتوايلدجوړولودمېزاناضافهکول2030 تر 7.3

 

دناخالصوداخيلتولیداتواودانرژيدلومړنیوتولیداتوپربنسټداندازه 7.3.1
 . شوېانرژۍشدت


 داوبواوانرژيوزارت

کالدټولولپارهدبنسټېزېاومډرنېانرژۍدخدمتونود2030 تر ب. 7
 . عرضهکولوپهموخهدانرژۍدزېربناووپراخوالیاودتکنالوجۍلوړول

دانرژۍپهاغیزمنتوبکېپانګونهدناخالصداخيلتولیددسلنېپه 1. ب. 7
جوړولولپارهتوګهاودبنسټیزانکشافدخدمتونوپهپاردتکنالوجۍدزېریناوود

 . دبهرنۍمستقیمېپانګونېمقدار

 داوبواوانرژيوزارت

 بشپړاومناسببوختیا  دټولولپارهدبنسټیزاوشاملاقتصادترویج،: امتهموخه
دميلرشایطورسهسمدرسانهاقتصاديودېدواماوپهځانګړېتوګه 8.1

 . میزانرشدساالنهتولیدناخالصداخلیحقیقی8.1.1 . تولیدتهالرهموندلناخالصداخيل٪۷پهکالکېلږترلږهد
  دمالیېوزارت

 

تولیدتهدتنوع،دفندلوړوايلاونوښتلهطریقهالرموندللهدې 8.2
جملېڅخهدلوړېکچېدزیاتوايللپارهپهارزښتمنوڅانګوکارکولڅو

 لپارهزیاتودکارمندانواستخدامتهاړتیاويدغورهاقتصاددرامنځتهکولو
 .دهرکارګرپهرسدحقیقيناخالصداخيلتولیددودېمیزان 8.2.1

 داقتصادوزارت



دداسېپراختياييپالیسیوایجادچېدتولیديفعالیتونو،دمناسبې 8.3
تشبثاتوکارموندنېایجاد،اومايلخدمتونوتهالرسسۍدالرېدکوچینو

 . رسمیت،خالقیتاونوښتمالتړکوي

دکرنېلهسکتورپرتهپهنوروسکتورونوکېدغیررسمياستخدامونډهپه 8.3.1
 : تفکیکد

 ددواړوجنسونومجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت



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

 . ښهاوددویلهمسوولیترسهسممناسبهاوعادالنهتنخواولري

 : پهساعتوارهتوګهدکارمندانودعایداوسطپهتفکیکد 8.5.1

 شغل. 1

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

  دعمرپهاساسګروپ. 2

 معلولیت. 3

 نارینه. 4

 ښځینه. 5

 : دبېکارۍمېزانپهتفکیکد 8.5.2

 نارینه. 1

 ښځینه. 2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
  اومعلولینووزارت

کالپورېدهغوځوانانودپاموړشمېرکمولچېدکار،2030تر 8.6
 . ښوونځيیاروزنیزوبرناموساحېتهشاملشوينهدي

کلونوترمنځځوانانوپهمنځکېدبېسوادۍاوبېکارۍ(24-15) د 8.6.1
 : میزان

 بیسوادي. 1

 بیکاري. 2

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت

جربيکارونودمحوکولولپارهدبیړنیواواغیزمنواقداماتوترالسد 8.7
الندېنیولڅومډرنهغالمياودانسانقاچاقپهبشپړهتوګهلهمنځهوالړ

همدارنګهلهدېڅخهډاډترالسهکولچېدماشومانودکاربدترین. يش
تهرسېدلیشکلمحوشویاودرستېروپهتوګهدماشومانواستخدامپای

 . کالپورېدماشومانودکارټولډولونهختمشويدي۲۰۲۵تر. دی

کلونوترمنځدماشومانوکاریګروسلنهپهتفکیکدعرمد 17-5 د  8.7.1
 : ګروپ

 کلونوترمنځ11-5 د.  1

 کلونوترمنځ14-12 د. 2
 کلونوترمنځ17-15 د. 3

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 نووزارتاومعلولی

دکاردځواکلهحقونوڅخهمالتړاودټولوکارګرانولپارهډاډمناو  8.8
لهامنڅخهډککاريچاپېریالرامنځتهکولدهغوکارګرانوپهشمولد

 . مهاجرو،ښځینهوواوناتوانهکسانوپهشمول

 دوخیمواوغیروخیموکاريټپونودپېښومېزان 8.8.1
ټولنیزوچارو،شهیدانودکار

 اومعلولینووزارت

 دکاردنړیوالسازمانلهاسايسکنسوانیونونورسهالحاق 8.8.2
دکارټولنیزوچارو،شهیدانو

  اومعلولینووزارت
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اودکارددوه چېدمنظموقانوينالرو شمېر(کارگرانو) دهغواشخاصو 8.8.3
هغوهېوادونوتهچېدکارګرو) بهرنیوهېوادونو پهاساس( BLAs) اړخیزتړون

 . لېږلکېږي( غوښتنهیېکړيوي

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت

دبنسټیزګرځندویدپراختیالپارهدپالېسۍ کالپورې2030 تر 8.9
طرحاوعميلکولچېدکاردپیداکولو،دکلتوردترویجاومحيل

 . محصوالتودپلورلوسببيش

 داطالعاتواوفرهنګوزارت . پهناخالصکورينتولیدکېدګرځندویونډه 8.9.1

دبوختیالهمجموعېڅخهدګرځندویپهصنعتکېدکسبدونډې 8.9.2
 : نسبتپهتفکیکد

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

پراختیالپارهدالرسيس،بېمېاودټولولپارهدمايلدبانکوالۍد 8.10
خدمتونودوړاندېکولوپهموخهدکورنيومايلبنسټونودظرفیتلوړوايل

 اوتقویهکول

 دافغانستانبانک دهروسلزرهکسانولپارهدسوداګریزوبانکونودڅانګوشمېر 8.10.1

او( یالههغهڅخهپورتهعمرولريکلنوي 15) دهغوکسانوشمېرچې 8.10.2
 . پههروسلزرهکسانوکېدبانکيحسابونودرلودونکيوي

 دافغانستانبانک

یادرصافۍداتوماتماشینونوزیاتوالیدهروسلزرهکسانوپر ATM د 8.10.3
 دافغانستانبانک رس

سرتاتیجۍانکشافدځوانانولپارهدبوختیاد کالپورې،2025 ترب . 8
 . اواجرایيګرځولاودبوختیالپارهدکاردنړیوالسازماندتړونتطبیق

دميلبودجېرسهپهتناسبدټولنیزخوندیتوباوکارموندنېپهبرنامو 1. ب. 8
 کېددولتدمجموعيلګښتسلنه

دکارټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت

 ځواکمنوزېربناووایجاد،داسايساوټولشمولصنعتپياوړتیااودنوښتونوهڅولد: نهمهموخه
دښهکیفیت،اعتامدوړ،بنسټیزاومقاومتدرلودونکوزیربناووایجاد 9.1

دهغوزېربناووپهشمولچېلهرسحدونوڅخهبهرويڅوداقتصادي
هغهتهدټولوداسېپراختیامالتړاوبرشيهوساینېلهځانرسهولرياو

 . الرسسیموجودويچېپهتوانیېپورهوي

کیلومرتۍکې۲دهغهکلیوايلنفوسسلنهچېدیوعموميسړکپه  9.1.1
 . قرارولري

دکلیوداحیااوپراختیا
 وزارت

دبنسټیزاوټولشمولصنعتتشویق،په کالپورې،2030 تر 9.2
ناخالصداخيلتولیداواستخدامکېدصنعتدپراخېونډېداسې

 (Manufacturing value added) دصناعتيفابریکودتولیداتوارزښت 9.2.1

 : پهتناسبد
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

زیاتوالیچېدهېوادميلوضعیترسهسمونولرياودصنعتونډهدوه
 . برابرهکړي

 ناخالصداخيلتولیدات. الف

 (Per Capita)سرانه .ب

 دمجموعاشتعالپهنسبتدصنعتدبوختیاسلنه  9.2.2
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


پههېوادکېپهارزانهربحرسهکوچنیوصایعو،کسبونواوکارونوتهد 9.3

ځنځیراومارکېټونورسهدهغهیوځایالرسيسزیاتوالیاوارزښتله
 کېدل

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت دټولوصایعوپهزیاتشويارزښتدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.1

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت پهپوررسهدکوچنیوصنایعوسلنه  9.3.2

زیاتوايللهالرېدپههېوادکېدمايل،تکنالوجياوفنيمالتړد الف. 9
 . بنسټیزانکشافاومقاومتدرلودونکوزېربناووآسانهکول

 دمالیېوزارت دزېربناوودسکټورلپارهدرسمينړیوالومرستوسلنه. زیربنا 1. الف. 9

کالپورېمعلومايتاومخابرايتټکنالوجيتهدپاموړ2030 ترج . 9
الرسسیاودداسېانټرنټآسانتیاووتهالرسسیچېبیهیېډېرهلوړهنه

 . وي

 : دهغهنفوسسلنهچېدمبایللېږدونکيتلفونلريپهتفکیکد 1. ج. 9

 تکنالوژي. 1

دمخابراتواومعلومايت
 ټکنالوجۍوزارت



 پهميلاونړیوالهکچهدنابرابريکموالی: موخهلسمه
دعایددلوړمېزاناوسطکچې کالپورېپهميلسطح2030 تر 10.1

سلنههغهنفوسرسولچېلږعاید٪۲۵تهپهتدریجياوبنسټیزهتوګهد
 لري

10.1.1
 درسانهعایدوده. الف

 . پهکمرتینهاندازهکېدعایدودهنفوس%25 د. ب

 اقتصادوزارتد

دمختلفوپالیسیوپهځانګړېتوګهدمايل،اجرې،ټولنیزخوندیتوب 10.4
پالیسیوتدوینپهپامکېنیولاوعميلکولاوپهتدریجيتوګهمساویانه

 تقسیمتهالرسسی
 

 :دکاردګډونمېزانپهتفکیکد 10.4.1
 نارینه. 1

 ښځینه.2

وزارتکار،اموراجتامعی،
 معلولینشهداو
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

دمنظمو،ډاډمنواومصؤونومهاجرتونوآسانهکول،اودمهاجرتد. 10
 . منظمواومدیریتشووپالیسیولهالرېدکډوالولېږدرالېږد

دهغومهاجرینوسلنهچېپهکوربههېوادونوکېراجسرتدياود 10.7.1
 : هستوګنېلپارهداقامتاسنادپهالسکېلري

 پاکستان. 1

 ایران.2

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

دهغوبېرتهراستنېدونکوشمېرچېدراستنېدوپرمهالدبرشدوستانه 10.7.2
 . مرستوڅخهپهیوکالکېګټهاخيل

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

استقراراوځایپرځایپههرکالکېدبېځایهشووکورنیودبنسټیز 10.7.3
 . کېدوشمېر

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

دمهاجرینودهغوښارګوټوسلنهچېپهاسايساوزیربنایيخدمتونو 10.7.4
 . سمبالکېږي

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

معیشتيدهغوبېځایهشوواوراستانهشووکسانوسلنهچېدشغيلاو. 10.7.5
 . فرصتونوڅخهبرخمنشويوي

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

سلنېتهدمهاجرینودتادیاتورا٪۳ کالپورې،یوازې2030 تر ج. 10
سلنېڅخه۵کمولاوپهتادیاتوکېدهغودهلېزونوحذفکولچېله

 . زیاتوي

حوالېدلېږلودلګښتحوالهشويملبغمجموعېتهپهکتنېرسهد 1. ج. 10
 سلنه

دراستنېدونکواومهاجرینو
 چارووزارت

 اوبنسټزوښارونواوښارګوټوجوړول تلرونکومقاومدټولشمولومصئونو،: یوولسمهموخه

لهدېڅخهډاډحاصلولچېمناسب،ډاډمن، کالپورې2030 تر 11.1
درلودونکيهستوګنځيتهالرسيسعامدتوانایيوړاولومړنیوخدمتونو

 . شکلغورهکړیاودفقیرمیشتهساحوکېښهوالیراغلیدی

دهغههستوګنځينفوسنسبتچېپهغیرپالينسیمهاونامناسب 11.1.1
 . شکلژوندکوي




دښارجوړولواومسکن
 وزارت

ارزان،بنسټیزاودټولولپارهدلېږدرالېږدمصؤن، ،پورې2030 تر 11.2
دسړکونودخوندیتوبښهکولاوپه. دډاډوړسیستمرامنځتهکول

ترانسپورتخدمتونو( دولتي)دوګړودهغېمجموعېنسبتچېعامه 11.2.1
 . تهالرسسیلري

دترانسپورتاوملکيهوا
 نوردۍوزارت
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار
 

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

ځانګړېتوګهدعامهانتقاالتوپراخوالیپهداسېتوګهچېزیانمنونکو،
ښځینهوو،ماشومانو،معلولینواوعمرخوړلوکسانواړتیاووتهپاملرنهپکې

 . شويوي

 


کالپورېپهټولشمولهاوبنسټیزهتوګهپهښاريسیمو2030 تر 11.3
کېدوګړومېشتکولاوپهداسېتوګهپههېوادکېدښارګوټودجوړولو

چېښهمدېریتشويوي،بنسټیزهاومشارکتيبڼهودظرفیتلوړول
 . لري
 

دهغوښارونوسلنهچېدهغهپهبرنامهکېدمدينټولنېجوړښتالس 11.3.2
 . ولرياودهغهمدېریتپهمنظماودېموکراتیکشکلصورتموندلیوي

دښارجوړولواومسکن
 وزارت

ساتنېاوخوندیتوبلپارهدهڅودطبیعياوفرهنګيمیراثونود 11.4
 زیاتوالی


دميلبودجېهغهسهمچېدطبیعياوکلتوريمیراثونواوهمدارنګه  11.4.1
 . دنړیوالمیراثسایټونوتهاختصاصورکړلشویدی

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

دمترضرینوپهمړینهکېدپاموړکموالی کالپورې،2030 تر 11.5
پهناخالصتولیددهغواړوندومستقیموزیانونوکمولچېدراوستل،او

ناوړهاوبیزهاوداسېنوروپېښوڅخهرامنځتهکېږياودبېوزلهاوزیان
 . منونکوڅخهپهمالتړمترکزکول

پههروسلزرهکسانوکېدوژلشوو،بیځایهشوو،ورکشوواوپهپېښو 11.5.1
 کیکدکېدمترضرینوکسانوشمېرپهتف

 مړینه. 1

 بېځایهکېدلاوورکېدل. 2
 مترضرین. 3

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


پهښارونوکېدچاپېریالدنامطلوبواغیزو کالپورې،2030 تر 11.6
کمول،دهواڅرنګوايل،دښاروالۍمدېریتاودچټلیوپاکوايلتهځانګړې

 . پاملرنهکول
 
 
 

 : کثافاتوڅخهدښاريکثافاتومېزاندټولوتولیدشوو 11.6.1

 چېپهمنظمهتوګهراټولشويوي. الف

 دراټولېدووروستهپهنهاييتوګهتخلیهشويوي. ب

 کابلښاروايل

او PM 2.5 دمثالپهډول)دپهښارونوکېدمعلقوذراتوکلنیاوسط 11.6.2
PM10 .) 

 دچاپېریالساتنېميلاداره
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 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار
 

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

عامهمحالتواوپارکونوتهدټولودالرسسی کالپورې،2030 تر 11.7
آسانتیارامنځتهکولپهداسېتوګهچېډاډمن،ټولشموله،زرغونهاود

پهدېبرخهکېښځو،ماشومانو،عمرخوړلواومعلولو. الرسسۍوړوي
 . طبقاتوتهځانګړېپاملرنهکول

ماهگذشتهقرار 12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
میاشتوکېلهفزیکيیاجنيس۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو. گرفتهباشند

 : آزاررسهمخشويويپهتفکیکد

 ددواړوجنسونومجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

برنامودتقویتلهالرېدښارونو،ددميلاوسیمهییزانکشافد  الف. 11
ښارونودڅنډو،اوکلیوايلسیموترمنځدمثبتواقتصادي،ټولنیزواو

 . چاپېریالساتنېداړیکومالتړکول

پههغوښارونوکېدمېشتشوينفوسنسبتچېپههغهکېښاري 1. الف11
ټرسچینواواوسیمهییزپالنونهددپېشبینيشوينفوسداړتیاووپربنس
 . پراخوالیپهنظرکېنیولورسهسمتطبیقکېږي

دښارجوړولواومسکن
 وزارت

دداسېښارونواوښارګوټوداعامرپهشمېر کالپورې2030 تر ب.11
کېدپاموړزیاتوالیراوستلچېدمتحدپالناوپالیسۍلهمخېجوړ

لري،داقلیميبدلولونورسهعیارشويوي،درسچینوموثرهالستهراوړنهو
 . اودطبیعيپېښوپهوړاندېمقاومتولري

"   داسېانکشافورکړلشویويچېدپېښودمدېریتچوکاټیېد

Sendai کلونوپورېدپېښوپه"2030-2015 پهسیستمبرابروياو
 .. وړاندېمقاومتلري

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

 لهپېښورسهدمبارزېاداره


 دبنسټیزتولیداولګښتدمېتودونوڅخهډاډحاصلول: دولسمهموخه
هغورسانهغذایيموادوسلنهپورېبهد٪۵۰تر کالپورې2030 تر 12.3

پهضایعاتوکېکموالیصورتموميچېدعرضهکوونکياومرصف
کوونکيترمنځپهمختلفوسطحوکېواقعکېږياوهمدارنګهدتولیدپه
ځنځیرهیياوږدوايلکېبههمدغذایيموادوپهضایعاتوکېکموالی

 . راځي

پهکالکېد. ددرسالفیصدیضایعاتگندموبرنجدرجریانتولی12.3.1
 :وریجواوغنمودتولیددضایعاتوسلنهپهتفکیکد

 غنم. الف

 وریجې. ب

دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت



 

 وزارتاقتصاد 183

 لیپروفایاجتامع–یاقتصادتیوالننگرهار
 

 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

دکیمیاويموادواوکثافاتولپارهبهداسې کالپورېبه،2030 تر 12.4
موافقهمناسبمدېریتمنځتهراځيچېدنړیوالتړونپهچوکاټکېپرې

همدارنګهاوبو،هوا،خاورې،ځمکېدانسانانوروغتیااودژوند. شوېده
 . چاپېریالتهبهدهغهدنامطلوبواغیزودکموايللپارههڅېکېږي

دژونددچاپېریاللپارهدڅواړخیزوشپږونړیوالوتړونونودعميلکولو 12.4.1
دغهنړیوالوپالنونهعبارتديلهد . لپارهدميلعملپالناېجادولاوتطبیقکول

ستاکهلم،ویانا،میناماتا،باسیل،روترداماومنرتپاللهکنسوانسیونونوڅخهچېد
کېمیاوياوخطرناکوموادوپههکلهدياوددېتړونونودتطبیقپهوړاندېد

 . ابرولافغانستاندمسوولیتونواوپالنونوپههکلهداړتیاوړاوالزماطالعاتبر

 دچاپېریالساتنېميلاداره

دداخيلاوبهرنیورشکتونوهڅولڅودبنسټیزتولیدمېتودونهو 12.6
 دسوداګرۍاوصنایعووزارت . دهغورشکتونوشمېرچېدګزارشدبنستیزانتشارمسوولیتاخيل 12.6.1 . کاروياوپهخپلوګزارشونوکېیېتوحیدکړي

یداولګښتدمېتوندونودتطبیقلپارهدپرمختللودبنسټیزتول الف. 12
هېوادونودمرستوجلباودهغویمالتړحاصلولڅوپهدېبرخهکې

 . علمياوتکنالوجیکيظرفیتونهلوړاوځواکمنيش

ځانبسیانېتهدرسېدو،دداخيلتولیداتودیاتوايل،پاکېانرژۍ،د 1. الف. 12
 . فاظتپهمنظودعلميتحقیقاتورستهرسولچاپېریالپاکساتلوڅخهدح

 دعلومواکاډمي

دداسېاسبابواوالروچاروانکشافاوتطبیقچېدګرځندوید. 12
بنسټیزوفعالیتونوڅخهڅارنهوکړيچېدسیمهییزومحصوالتواوکلتورد

 . ترویجسببيش

دبنسټیزګرځندویلپارهدهغوپالیسیواوسرتاتيژیوشمېرچېلهځان. ب. 12
 . رسهتطبیقيپالنونهاودڅارنېوسایلهمولري

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

 داقلیميبدلونونواودهغهداغیزورسهدمبارزېپهموخهدبیړنیواقداماتورستهرسول: دریارلسمهموخه

اقلیميخطرونواوطبیعيپېښوپهمقابلکېدداسېظرفیتونود 13.1
 . ځواکمنکولچېانعطافمنونکياوپياوړيوي

دولسوالیواوکلیوپهکچهدخطرونواوطبیعيپېښودکموايلد 13.1.1
 . سرتاتیژیودانکشافسلنه



لهپېښورسهدچمتوايلاو
 مبارزېميلاداره

سرتاتیجیوکېداقلیمدبدلونپههکلهدپهميلپالیسیواو 13.2
 اقداماتوشمولیتاوادغام




 

دپرمختګهغهسلنهچېپهدېبرخهکېدسرتاتیژیواوپالیسیود 13.2.1
علميکولوپهپایلهکېیېدافغانستاندځواکمنتیارسهرسهمرستهکړېدهچې

. راتورسهموثرهمبارزهوکړيدناولواوبواوهوادبدلونپهسببدنامطلوبواث

همدارنګهګلخانهیيګازونهیېپهداسېډولکمکړيچېغذایيتولیدتهزیان

اولهپېښورسهدچمتوايل
 مبارزېميلاداره
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

NCد مشارکتيونډېNDC دميلجوړښتدبرنامې،دNAP د.  )ونهرسوي
 (. دوهکلنوتجدیدشووګزارشونواوداسېنوروپهشمول BUR ميلګزارشونو،د

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،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

دځنګلونودانواعوڅخهساتنهاودبهبودلپاره کالپورې،2030 تر 15.2
یېدښهمدېریتتطبیق،دځنګلونودپرېکولوپروسېتهخامتهورکولاو

 . اوانکشافدځنګلونوبیااحیاکول

 تربنسټیزمدېریتالندېدځنګلونودپوښښسلنه 15.2.1


دکرنې،اوبولګولواو
 مالدارۍوزارت

دځمکېدصحرایيکېدوپهوړاندېمبارزه، کالپورې،2030 تر 15.3
دتخریبشوېځمکېبیرتهجوړولاواحیادهغوځمکوپهشمولچېد

منهشوېوياوداسېنړۍتهدرسېدووچکالۍیاسیالبونولهکبلهاغېز
 . هڅهکولچېهېڅډولتخریبشوېځمکههلتهشتونونهلري

دسېالبونو) دځمکېدهغوساحومساحتچېتحکیامتوتهاړتیالري 15.3.1
پهوسیلهدځمکېمساحتدټولېځمکېپهپرتلهچېددریابونو،اوبیزهمجراوو

 (وياوساختامينتدابیروتهاړتیالرياوداسېنوروساحاتوکېواقع



 داوبواوانرژۍوزارت

دغرونوداېکوسیستملهساتنېڅخهډاډتر کالپورې،2030 تر 15.4
السهکولدژونددتنوعپهشمولڅودهغهظرفیتلوړيشاودبنسټیز

 . انکشافدتحقیقالزمېګټېڅرګندېکړي

دژوندمهمغرينتنوعپکېوېاودحفاظتدهغوساحاتوسلنهچې 15.4.1
 . شووسیموترپوښښاوعنوانالندېراځي

 دچاپېریالساتنېميلاداره

دطبیعيهستوګنځیودتخریباتوپهوړاندېدبیړنیواقداماتورسته 15.5
رسولڅومخهیېونیوليش،دژونددتنوعلهضایعاتوڅخهمخنیویاو

ستچېلهطبیعیتڅخهددهغوانواعولې)درسهلېستشاخص 15.5.1
 (دمعیارونومطابقويIUCNساتنېدنړیوالېاتحادې

 دچاپېریالساتنېميلاداره
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

کالپورېدهغوبوټواوحیواناتودضایعکېدومخنیویچېد۲۰۳۰تر
 . ورکېدولهخطررسهمخدي

دغیرقانوينښکار،دساتلشووڅارویواوبوټودقاچاقاودوحيش 15.7
ژوودغوښتېاوعرضېڅخهمخنیویاوپهدېهکلهدبیړنیواقداماتورس

 تهرسول

يشژوواومحصوالتودسوداګرۍتناسبچېپهغیرقانويندهغووح 15.7.1
 . توګهښکاراوقاچاقشويدي

 دچاپېریالساتنېميلاداره

کالپورېداسېبیړيناقداماتکولچېدځمکېپه2025 تر 15.8
وړاندېدناسموبریدونومخنیویويشاودځمکېپرمخداوبوداېکو

 . یراتواندازهکمهيشسیستمونوپرمخدهغهدتاث

دپردیودمختلفوانواعوبریدونواوتهاجمڅخهدکنټرولاومخنیويپه 15.8.1
 . موخهدميلقوانینوتصویب

 دچاپېریالساتنېميلاداره

کالپورې،دفقردلږوايلپهسرتاتیژي،پراختياييپروسه،2030 تر 15.9
یکوسیستمدارزښتوشاملولاوميلاومحيلپالنونوکېدژونددتنوعاو
 . ادغام

کالپورېدتعینشووميلموخوپهطرف2020 څخهتر 2011 له 15.9.1
 . وړاندېتګڅودژونددتنوعسرتاتیجیکپالنعلمييش

 دچاپېریالساتنېميلاداره

دایکوسیستماودژونددتنوعدبنسټیزېاستفادهدساتنېپه الف. 15
 . مايلرسچینوزیاتوالیاوتنظیمموخهد

دایکوسیستمونواودژونددبنسټیزتنوعڅخهدګټېاخیستنېپه 1. الف. 15
 . پاردعامهپراختياييمرستوواولګښتونودمرستوونډه

 دچاپېریالساتنېميلاداره

 دټولولپارهعدالتتهدالرسيسایجاداوپهټولوسطحوکېدموثرواوحسابورکوونکونهادونوتشکیل، دبنسټیزېپراختیالپارهدسولهپالواوټولشمولهټولنوترویج،: شپاړسمهموخه

پهټولوځایونوکېاوپهټولواشکالودتاوتریخوايلاودهغهداړوندو 16.1
 مړینودپاموړکموالی

 : سلنهپههروسلزرهکسانوکېدجنګلهکبلهدمرګژوبلې 16.1.2

 دپېژندلشوواوخښشووماینونولهکبله. 1

 دفشاريپلېټرسهیوځایدشیندلشووانفجاريموادولهکبله. 2
 دجګړېدپاتېشوومهامتولهکبله. 3

لهپېښورسهدچمتوايلاو
 مبارزېميلاداره

پاکهشوېدهغېځمکېسلنهچېلهماینونواوچاودېدونکوتوکوڅخه  16.1.5
 وي

لهپېښورسهدچمتوايلاو
 مبارزېميلاداره

دماشومانوپهوړاندېدهرډولتاوتریخوايللهمنځهوړللکهسؤ 16.2
 . استفاده،قاچاق،استثامراوځورول

کلونوترمنځعمرونهولريچېپه 17-1 دهغوماشومانونسبتچېد 16.2.1
 . فزیکيیارواينتاوتریخوايلرسهمخشويويتېرهمیاشتکېلهڅارونکې

دکار،ټولنیزوچارو،شهیدانو
 اومعلولینووزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

سلزرهانسانانوپهټويلکېدقاچاقدقربانیانوشمېرپه۱۰۰پههرو 16.2.2
 . تفکیکد

 دواړهجنسیتونه. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دعدلیېوزارت

نړیوالهکچهدقانوندحاکمیتدسطحلوړوالیاوعدالتپهميلاو 16.3
 . تهدټولودالرسسۍڅخهدډاډحاصلول

میاشتوکېدفزیکي،رواينیا۱۲دهغوکسانوشمېرچېپهتېرو 16.3.1
جنيستاوتریخوايلرسهمخشويوياواړوندوارګانونوتهیېمراجعهکړېويپه

 : تفکیکد

 دواړهجنیستونه. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

دټولوزندانیانولهجملېڅخهدبېبرخلیکهزندانیانونسبتپهتفکیک  16.3.2
 : د

 ددواړوجنسیتونومجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه. ب

 دکورنیوچارووزارت

عدالتتهدالرسيسپهموخهدهغوکساوشمېرچېدحقوقيمرستو 16.3.3
 . څخهیېاستفادهکړېوي

 دعدلیېوزارت

دهغوغیرقانوين،مايلاووسلهوالوجریانونو کالپورې،2030 تر 16.4
پهشمېرکېدپاموړکموالی،دغالشووپانګوبېرتهحصولاواسرتجاعاو

 دټولوسازمانشووجرایموپهوړاندېمبارزه،

 دکورنیوچارووزارت غیرقانوينپیسوارزښتدهېوادپهداخلاوبهرکېد 16.4.1

دهغوکوچنیووسلونسبتچېکشفاوضبطشوېاودنړیوالونورمونو 16.4.2
 . اوقانونلهمخېیېڅارنهشوېوي

 دکورنیوچارووزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

 درشوتاواداريفسادپهټولواشکالوکېدپاموړکموالیراوستل 16.5

اشخاصونسبتچېلږترلږهلهیورسميکارمندرسهپهاړیکهدهغو 16.5.1
کېوياودتېرکالپهجریانکېیېیودولتيکارمندتهرشوتورکړیويیا

 : ورڅخهرشوتغوښتلشويويپهتفکیکد

 مجموع. 1

 نارینه. الف

 ښځینه.  ب

 لویڅارنوايل



مخېددولتدلوړپوړوچارواکودهېواددنافذهقوانینودپېشبینۍله 16.5.3
 . دپانګېدثبت،تدقیقاوارزونېسلنه

 دچارواداره

دنړیوالېحکومتولۍپهبنسټونوکېپهپراخهاوځواکمنهتوګهد 16.8
 افغانستاندګډونپراخوالی

پهنړیوالوبنسټونوکېدافغانستاندرایېورکولوحقاودغړیتوب  16.8.1
 : تفکیکدنسبتپه

 نړیوالبنسټونه. 1

 دکورنیوچارووزارت



دزیږېدلودنېټېدثبتښهشمولدټولو کالپورې،2030 تر 16.9
 لپارهدقانويناوحقوقيهویتتهیهکول

 . دثبتشووزېږونونوشمېر 16.9.1

 

دنفوسودثبتاواحوالميل
 اداره

الرسيسڅخهډاډحاصلول،دميلاطالعاتوتهدعامووګړود. 16.10
 . قوانینواونړیوالوتړونونورسهسمداسايسآزادیوڅخهمالتړ

میاشتوکېدژورنالېستانو،دخربيرسنیودکارمندانو،د۱۲پهتېرو  16.10.1
سوداګرواودبرشدحقوقوداتحادیودغړودقتل،برمتهکولو،اجباريورکېدو،په

 . ځورولودپېښوشمېرخپلرسنیولواو

 داطالعاتواوفرهنګوزارت

دهغوقوانینو،مقررواوپالیسیوشمېرچېاطالعاتوتهعموميالرسسی 16.10.2
 . تضمینکوي،کارورڅخهاخیستلشویاوتطبیقشويدي

 داطالعاتواوفرهنګوزارت


ظرفیتونوددنړیوالوهمکاریوپهوسیلهپهټولوسطحوکېد الف. 16
لوړوايلپهشمولدميلبنسټونوځواکمنتیا،څولهتاوتریخوايلڅخه
 مخنیویشویوي،دترهګرۍاومنظموجرمونوپهوړاندېمبارزهشوېوي

دپاریسدپېژندلوشووقواعدورسهسمدبرشيحقوقودخپلواکو 1. الف. 16
 . بنسټونوموجودیت

 دکورنیوچارووزارت



 دبنسټیزانکشافلپارهدتطبیقيوسایلوپياوړتیا،اودنړیوالمشارکتاحیاکول: اوولسمهموخه
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

دمالیاتواوعوایدودراټولولوپهبرخهکېدنړیوالمالتړاوداخيل 17.1
ظرفیتدلوړوايلڅخهپهاستفادهرسهدداخيلرسچینوپياوړتیااومنظم

 . کول

 دمالیېوزارت باندېدداخيلعوایدونسبتپرناخالصتولید 17.1.1

 لهميلعوایدوڅخهدميلبودجېدمتویلتناسب  17.1.2
 دمالیېوزارت



 دناخالصوداخيلتولیداتوڅخهدمستقیمېبهرنۍپانګونېونډه 17.3.1 لهمختلفورسچینوڅخهدهېوادلپارهدزیاتومايلمنابعوتنظیمول 17.3
 سوداګرۍاوصنایعووزارتد


دساینيسعلومو،ټکنالوجۍ،نوښتونواودمتقابلوتوافقشوو 17.6

رشایطوپهاساسدمعلوماتورشیکولوپهموخهدشاملجنوب،جنوب
همدارنګهپهموجودومیکانیزمونو. شاملددرېاړخیزههمکاریوزیاتوالی
نړیوالهکچهدنړیوالېټکنالجۍکېدغورههمغږۍپهشمولڅوپه

 . میکانیزمونهآسانهکړي

پههروسلنفروهستوګنوکېدثابتانټرنټدګډونوالوسلنهپهتفکیک 17.6.2
 : د

سرعت.1


دمخابراتواومعلومايت
 ټکنالوجۍوزارت



دټکنالوجۍاوساینسدبانکفعالکولاود  کالپورې2030 تر 17.8
ظرفیتونوجوړولچېلهمعلومايتاومخابرايتټکنالوجۍڅخهدهغو

 . استفادېوړتیالوړوي

 دهغهنفوسنسبتچېلهانټرنټڅخهګټهاخيل 17.8.1



دمخابراتواومعلومايت
 ټکنالوجۍوزارت




کالپورېدنړیوالوصادراتوپهډګرکېدهېوادد2030 تر 17.11
 . صادراتودکچېلوړولاودافغانستاندصادراتودونډېدوهبرابرهکول

  دنړیوالدټولوصادراتوپهمجموعهکېدافغانستاندصادراتوونډه 17.11.1

 

 دسوداګرۍاوصنایعووزارت


پهوسیلهدميلاقتصادځواکمندپالیسودهمغږيکولواونظم 17.13

 (ملیارډامریکایيډالر)  ناخالصداخيلتولید 17.13.1 کول
 دمالیېوزارت


دسرتاتیجیکګډوندتجربواورسچینوڅخهپهاستفادېرسهد 17.17

 . عامه،عامهـخصويصاومدينمشارکتهڅولاوبهرتهکول
خصويصمشارکتتهتخصیصشوېدهغوپيسومقدارچېعامهاو 17.17.1

 (میلیونامریکایيډالر) دي

 دمالیېوزارت
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 د رهربۍ واحد شاخص ټارګيټ

کالپورې،دظرفیتونودلوړولودمالتړدپروسېګړندي 2020 تر 17.18
کولڅوپهټولوبرخوکېلهکیفیت،ډاډاوموقعرسهسممثبتېشمېرې

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

 . ولري

دهغوشاخصونونسبتچېدجرییاتوپهتفکیکرسهپهميلکچه 17.18.1
تولیدشوي،لهمقاصدورسهرسلګوياودرسمياحصاییوداسايسپرنسیبونو

 . ديرسهسمپهاحصاییويشمېروکېشاملشوي

داحصايېاومعلوماتوميل
 اداره

دهغوهېوادونوشمېرچېدميلاحصاییېقانونیېداحصایېپه 17.18.2
 اسايساورسميپرنسیپونوکېشاملدی

داحصايېاومعلوماتوميل
 اداره

دهغوموجودونوښتونوځواکمنتیاچېد کالپورې2030 تر 17.19
پراختیااندازهکړياومخپرودههېوادونوکېدناخالصبنسټیزانکشاف

 . داخيلتولیدلپارهمتمموياودظرفیتونودلوړولومالتړوکړي

دهغوټولورسچینوډالريارزښتچېمخپرودههېوادونوکېد 17.19.1
 . ظرفیتدلوړوايللپارهتخصیصورکړلشویدی

داحصايېاومعلوماتوميل
 اداره

چېپهتېرولسوکلونوکېیېدنفوساو( الف) دهغوهېوادونونسبت 17.19.2
سلنهدوفیاتو 80 او سلنهدزېږون 100( ب) هستوګنځيرسشامريشويوي

 . ثبتولري

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

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

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



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

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

وزارت اقتصاد
آدرس: چهارراهى انصارى، شهرنو، 

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

شماره تماس: 0752116075

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