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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 رسیزه
 نویاو اقتصادي رسچ زویولنټ ي،ګافغانستان د انساين، فرهن ېشک نشته چ یڅه ېک ېپه د
او  اریع ټد هغه پر بنس ریبه ایيش د پراخت یاړ وک وڅلري تر  ایتړ ته ا ایاو پراخت ېساتن
صنعت، اليس  ،یټرانزټ ،ۍر ګد سودا خهڅ ېلډمسئلو له  نوړید ا ریبه ې. د ديړ ک ږیهمغ
او  واکځسمبال انساين  ېباند ۍاو په علمي او تخصيص شتمن داتویداخيل تول عو،یصنا

 لونوینشټمحصوالتو او نورو اقتصادي بل القوه پو  زوید کرن ېدي چ ېنیرسچ اييیشته پرمخت
 لپاره الره هواروي. ایاو پرمخت ېد ود

او  ېبرابر يش نو په هامغه اندازه به د ود ودونهښالر  هښويش او  ونهړ پالن جو هښ ېخربه ده، په هره اندازه چ کارهښ
 .دويیږ په لوري ول ګاو پرمخت ېنیبه د هوسا ولنهټيش او  ړپر مخ وال  هګتو  هښپه منظمه او  ریبه ایپراخت

د پالن  ایب رهیبرخو په ت لویالبیپه ب ېولنټشتون، د برشي  لیپروفا تيیوال ای ګېولټد مالومايت  ېحاالتو ک ېداس په
 .يیږک لګڼ نړیخورا مهم او ا ېپه برخو ک ېونړ جو يسیاو پال ېونړ جو

کره  اوړ د شته حاالتو په ت تونویپه موخه او د وال اکلوټد  ټبنس نيیتښري ویپه کچه د  وادید ه ېچ يړ ا یاقتصاد وزارت و د
رو، مرسته کونکوو مؤسسو، دولتي ادا ونکو،څیړ  ونکو،ړ او د پالن جو يړ برابره ک ایاسانت ېپه برخه ک ۍمالوماتو ته د الرسس

. دغه يړ ک ړ( جولی)پروفاهګولټاو اقتصادي معلومايت  يیایپرمخت تيیلپاره وال کواالنویزده کوونکو او ل ونو،ټبنس هیریخ
درلود او د دولتي ادارو، نادولتي  ونګډ ېمسلکي کارکوونکو په ک تيیمرکزي او وال ېله خوا چ یټیکم کيید تخن لیپروفا

نهادونو په  تيیمرکزي او وال وندهړ او نورو ا ېولنټغوره کسانو، پوهانو، مدين  وونکو،ښد پوهنتونونو د  وانانو،ځمؤسساتو، 
 .يیږک ېاندړ او د افغانستان د خلکو خدمت ته و یشو  ړجو ۍمرسته او همکار 

 اييیقدامت، د پرمخت خيیتار وايل،ګرنڅحالت پر  زیولنټاو د اقتصادي او  ېنیپر عامه هوسا دهیبر رهډیتر  لیپروفا ادی
 تونویرسه د وال ولډ زیولټمترکز لري او په  ېباند لویمسا اييیاو نورو مهمو پرمخت ربنایز ،ېد حالت پر ارزون ورونوټسک

د اقتصادي  ،ېونګنن ېاندړ په و ایاو پرمخت ېد اقتصادي ود تونه،یظرف زیولنټلکه اقتصادي او  دیرلیل زیولنټاقتصادي او 
 شته فرصتونه مطالعه کوي او ارزوي. ېوايل په برخه ک هښاو اقتصادي حالت د  ېنیهوسا

 ېونړ پالن جو اييینهادونه، د پرمخت جويیبود وڅ( مرسته کوي تر لی)پروفاهګولټاو اقتصادي مالومايت  يیایپرمخت تيیوال
 تید وال ېمايل مرست ېولنټ ېوالړیاو د ن يړ ک میتنظ ټپر بنس توبونوړیاو لوم اوویتړ ا زویولنټد اقتصادي او  تید وال ریبه

 د سمون لپاره الره هواره يش. ېنیپه کچه د عامه هوسا تید وال وڅتر  يړ ي کږرسه همغ توبونوړیاو لوم اوویتړ له ا
مننه کوم او د  هګتو  ګړېانځپه  خهڅ وړ له غ یټېد کم ولوړ جو لیروفاپ تيید وال ېستنیاخ هګټپه  خهڅفرصت  ېله د زه

 هګته د قدر په سرت  اریاو ز وڅهغه کارکوونکو ه ولوټنهادونو د کارکوونکو، کارپوهانو او  ېولنټنورو دولتي ادارو او مدين 
 اوو. لیکښ ېکار ک ېپه د ېچ ورمګ
 
 مستور یمصطف رټاکډ
 ریاقتصاد وز د
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 مننلیک
بل سرت  وید  ېپه برخه ک ېونړ د پالن جو ایپرمخت ېز یولنټنن د اقتصادي او  ېچ می ښخو 

او اقتصادي مالومايت  يیایپرمخت تيید وال ېچ نهړ . دغه السته راومیشاهد  امګ
او مالومايت  ودښالر  زیولټ ویپه کچه د  تونوی، له شکه پرته د وال ید ولړ ( جولی)پروفاګېولټ

 ېز یولنټد اقتصادي او  ېنهادونو د جلبولو له الر  لونکویالو او متوو  هګاند پ ه،ګپه تو  ېنیرسچ
 لپاره الره هواروي. ایاو پرمخت ېود

 ېاندړ و ورځان ینیتیښر وید مايض او راتلونکي په هکله  تیيش د وال یکوال  لیپروفا دغه
د شته  تید وال لیپروفا تونوی. د واليړ لپاره الره هواره ک ېونګاو پان ېونړ پالن جو ېقیرسه، د دق ولډ زمنیاو په اغ يړ ک

 و،ښځنهادونو، کارپوهانو،  ېولنټد مدين  انو،ګشورا تيیاو ارزونو وروسته له دولتي ادارو، وال نوڅیړ حالت تر  اييیپرمخت
په نه شتون  مټیاو مسلکي  کيیتخن وید  ېچ وړ اعرتاف وک دی. باید یشو  ړجو ېرسه په مشوره ک وونکوښد پوهنتونونو د 

 کيیخنت وهیپه موخه  ولوړ جو لیپروفا تيیامله، د وال ېوو. له همد ۍناشون یاو حت رانګ ولړ جو لیپروفا وی ېد داس ،ېک
 مهیوو او د س ړیک ونګډ ېکارکوونکو په ک کيیچارو تخن تيید وال استیر یلو  دیاو توح ېد طرح ېشوه چ هړ جو هیټکم
 ېالند ۍتر مرش  استیر یلو  دیاو توح ېاو د طرح ۍد سالکارانو په همکار  ې( پروژ ISLA)تښنوو  ایتړ اویادارو د پ زویی

، د  جیبه سیرویم رټاکډ سیله رئ یټېاو کم استیر یلو  دیاو توح ېد طرح ېچ مګڼ نهړیامله ا ېتر رسه شو. له همد
"واصال"  د  زابل     نیاکرام الد دیس  یاغلښاود  نیدالرحمن کمعب اغيلښد انسجام له آمر  تونوید اقتصادي فعال تونویوال
د  لیپروفا ادید  ېرسه ي اریاو ز وڅپه خپلو ه ېچ مړ مننه او قدرداين وک هګتو  ګړېانځپه  خهڅ،  سییداقتصاد ر تیوال
 .هړ لپاره الره هواره ک ولوړ جو

 یرسه همکار  ږزمو ېي ېبرخه ک ېپه د ېچ خهڅ ۍهمکار  ۍشنیاو کارکوونکو له هم نویمسئول تيید وال ول،ډهمدا
 مننه کوم.  ،ړېک

، دخلکو  تونهیظرف یاقتصاد تیپه شمول دوال یژندنیاو پ یدمعرف تیدوال یچ ید یشو ړ جو یپه اته فصلونوک داسند
په کچه  تیدوال  ت،یوضع یاچون ګیدپان ت،یوضع ییایپرمخت تیدوال ونه،ټبنس یاوکلتور  زیتولن ت،یدژوندانه وضع

مهمه شاخصونه او دافغانستان  زویاو تولن ی، اقتصاد یوالګرنڅ تیموسساتو دفعال ی،دنادولت تګښبودجه او ل ییایپرمخت
 . ید یموخو په هکله معلومات را تول شو  ییایپراخت زوټیلپار دبنس

او  ورهګټ ېپه برخه ک ۍخلکو د سوکال فویاو افغانستان د رش ېنیيش د عامه هوسا یاړ به وک لیدغه پروفا ېمن چ لهیه
 ولري. هډون زمنهیاغ
 

 ميیرح لیاسامع محمد
 نیوزارت مسلکي مع داقتصاد
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

  : والیت مقام پیغامد 
!والیت غزمتندو اوسیدونکو دزابل 

په رس کی غواړم د ټولو ملکی او نظامی مسولینو نه د زابل والیت د خلکو په استازیتوب مننه 
وکړم او دا ویاړ او عزت چی اوس په نسبی امنیت که ژوند کوو د هغو رستیرو د قربانی او 

.پایلی وبومل چی په ملړی خط کی د خپل ولَس وطن او خاوری څخه ساتنه کویفداکاری 

اموريت داسې د وايل په توګه زما م زابلیرو  کې د اسد میاشتې په اخملریز کال د  ۱۳۹۷د 
ته پرمختګونو تر څنګ د امنیت، حکومتولۍ او قانون نه حاکمیت، مهال پیل شو، چې د ش

باور او و  قتصادي او اجتامعي پراختیا، د سکتوری ادارو نه فعالیت، د پرمختیایی چاری باندی د خلکو نهناانډولیزه ا
تونزو ته یادو ننګونو او س.و رسه مخامخ کړې وهتونزې وې چې واليتي اداره يېې د جدي ننګونزورواکانو حاکمیت هغه س

د حل الرې پیدا کولو په موخه د واليتې ادارو او ولس رسه له نژدې ګډ کار کول مې د کاري پالن او ماموريت لومړيتوبونه 
د د ملکی ادارو ته ځانګړی توجه وکړم او تمونو جوړولو له الرې کوالی شول د  اداری سیسډه موده کې مو و په لن.وټاکل

 .منځ واټن لرې کولو لپاره کوښښ او هلیځلی وکړم فساد رسه مبارزه، د دولت او ولس تر
په والړو اسايس  ،د  چوپړتیاوو او خدماتو غځولرنه ته پاتې ولسوالیو ته خاصه پاملانډولیزه پراختیا تاکید او  وروسپه  

ملریز کال واليتی پروفايل  د یادو الس ته راوړنو يوه ښه بیلګه  ۱۳۹۷زېربنايي پروژو کا رونه پیل او چټک کړو، چې د 
واليت  زابلواليتی دفرت  په تخنیکی مالتړ او د    USAID ISLAنوموړی پروفايل  چې د تیرو کلونو په توپیر د .یادوالی شو

او غیردولتي موسسو ډاډمن یم چې د واليتي ادارو، مرسته کوونکوتو کړل شوی ماقتصاد ریاست  په همغږی ترتیب او  چ
رشيف او متدین ولس  زابلپه تررسه کولو متوازن پرمختګ ته الره هواره او د  او اجتامعي کړنو  په مايل مټ به د اقتصادي

 .ډول اړينو چوپړتیاوو څخه برخمن شی به پرته د کوم توپیري چلند څخه دهر
واليت اقتصاد ریاست دهڅو څخه   د دغه  زابل واليتی دفرت او )USAID ISLA(پدې برخه کې  د امریکا متحده ایاالتو  

 .ارزښتناکه نوښت څخه چې يو معیاري  او جامع واليتی پروفايل  يېې ترتیب کړی قدرداين کوم
 

 رحمت الله یارمل

 والی دزابل
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 لنډیز
لپاره باید بل القوه  هغه ته عمومي بڼې ورکولو  د بهیر پرمختګ، په بنسټیز ډول رسه تدریجي بڼه لري او د تدوام او

رسچینې، په مدیریتي طریقو او بل الفعله ټولنیز ذهنیت باندې بدل يش. تر ټولو بنسټیز عنرص چې کوالی يش د مدیریت 
د بهیر په اغیزمنتوب کې زیاتوالی راويل، د کړنالرو طرحه او ترتیبول او د رسچینو او امکاناتو د ګټه اخیستنې طریقو ته 

 رکول دي تر څو د پرمختیايي موخو د پيل کېدو او تداوم لپاره الره هواره يش.سییسټامټیکه بڼه و 
ارقامو او مالوماتو باندې تکیه ولري تر څو د وخت او رسچینو  هپه لوړه او کښته کچه پالن جوړونه باید پر کره او هراړخیز 

مالوماتو او ښکاره او ثابتو ارقامو د نه  د هراړخیزو مثبته اغیزه ولري. پالن جوړونه او له ضایع کېدو څخه مخنیوی ويش
شتون په صورت کې، د ټاکيل ټولنې د اقتصادي او ټولنیزو واقعیتونو او حاالتو په تړاو روښانه او پر حقایقو والړه ارزونه او 

و له تحلیل شوونی نه برېښي؛ طرحه شوي پروګرامونه له اړین اغیزمنتوب پرته تطبیقیږي؛ او د رسچینو د ضایع کېدو ا
 منځه تلو المل ګرځي.

هېواد په کچه د یوې مالومايت  د له همدې امله د اقتصاد وزارت په دې وتوانېده چې دغه پروفایل د یو ریښتینې بنسټ او
رسچینې د ټاکلو او والیتونو د شته حاالتو په هکله کره مالوماتو ته د الرسسی په موخه د پالیيس جوړونکو، پالن جوړونکو، 

د تخنیکي  تر تیب کړي. یاد پروفایل دولتي ادارو، نادولتي مؤسسو، خیریه بنسټونو، زده کوونکو او لیکواالنو لپارهڅېړونکو، 
او د دولتي ادارو، نادولتي  په کې کړی وو چې مرکزي او والیتي مسلکي کارکوونکو ګډونجوړ شوی کمېټې په مټ 

 شوی ولنې او نورو اړونده مرکزي او والیتي ادارو په همکارۍ جوړمؤسسو، ځوانانو، پوهنتونونو د ښوونکو، پوهانو، مدين ټ
 ي.یږوړاندې کچوپړ ته خلکو د او د افغانستان 

یاد پروفایل له پالن جوړونکو او پالیيس جوړونکو نهادونه رسه مرسته کوي تر څو خپل پرمختیايي پروګرامونه طرحه او 
الیتونو اغیزمنتوب په ټولو پرمختیايي سکټورونو کې، د هر والیت اړونده ترتیب کړي او د اقتصادي او تولنیزې پرمختیا د فع

جغرافیايي حاالتو ته په کتو وارزوي او تحلیل کړي. پر دې رسبېره، لومړیتوبونو او د انډولیزې پرمختیا رسچینو او امکاناتو 
 کي ګڼل کیږي.ته په کتو، یاد سندکوالی يش له هغه سیمو رسه هم زیاته مرسته وکړي چې زیامننون

شوې او تر هغه وروسته د والیت اقتصادي  په اړه مالومات وړاندېدغه سند اته څپرکي لري. په لومړي څپرکي کې د والیت 
ظرفیتونو، د معیشت حاالتو، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو ته اشاره شوې ده. په دویم څپرکي کې د والیت پرمختیايي 

کلیو د پراختیا، زیربنا او طبیعي رسچینو، روغتیا او خوړو، د اقتصاد اداره او خصويص  حالت، د سکټوري کمېټو)د کرنې او
پانګونو د  او شته ظرفیتونود سکټور پرمختیا، پوهنه او فرهنګ او ټولنیز خوندیتوب د سکټورونو( جوړښت، په والیت کې 

او په تېرو څو کلونو کې د هغې د لګولو  ېپرمختیايي بودیجد حالت ... پر بنسټ ارزول شوی دی. په درېیم څپرکي کې 
په اړه خربې اترې شوې دي. په همدې ډول، د نادولتي مؤسسو د فعالیتونو څرنګوالۍ په څلورم څپرکي کې وړاندې 
شوی دی. پینځم څپرکی د رسچینو د تشخیص او والیت د اقتصادي پوټنشیلونو په اړه مالومات وړاندې کوي او شپږم، 

ی په ترتیب رسه، د لومړیتوب لرونکو ميل پروګرامونو، احصائیې د ميل ادارې د ورستیو ارقامو او افغانستان اووم او اتم څپرک
د دومدارې پرمختیا پروګرام د مالوماتو پر بنسټ، د والیتونو د بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو شاخصونو په هکله خربې 

 کوي.
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 میتودولوژي)د جوړولو طریقه(:
یوې منظمې او څړنیزې طریقې پر بنسټ، د والیت د شته حاالتو په هکله مالوماتو راټولولو په موخه،  د والیت پروفایل د

د افغانستان د ميل پرمختیا سرتاتیژۍ، د افغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ، ميل لومړیتوبونو پروګرام او 
 تو، ترتیب شوی دی.افغانستان د دوامداره پرمختیا پروګرام موخو او شاخصونو ته په ک

د پروفایل جوړولو لپاره، لومړی د اقتصاد وزارت د طرحې او توحید لوی ریاست د تخنیکي ټیم لخوا، د والیتونو د اقتصاد 
د والیتونو  ټاکلو شاخصونو ته په کتو، ریاستونو کاري ټیمونو ته د پروفایل جوړولو او ارقامو غوڼدولو الرښود ورکړل شو تر څو

شته ارقام راټول يش او د هغوی په رڼا کې د والیتونو پروفایلونه جوړ يش. تر هغه وروسته، د والیتونو د په کچه ټول 
ریاستونو کاري ټیمونو، په والیتونو کې د مېشتو سکټوري ریاستونو په همکاري اړین مالومات د والیت په کچه   اقتصاد

ائيې ریاست او نورو دولتي نهادونو، خصويص سکټور، داخيل او له بیالبیلو باوري څېړنیزو مراجعو او رسچینو لکه د احص
د یوې پوښتنپاڼې له الرې راټول کړل او د  بهرين نادولتي مؤسسو، مدين ټولنې له نهادونو او نورو باوري مراجعو څخه

 والیتي پروفایل په نامه يې یو واحد سند جوړ کړ.
مالوماتو تر السه کولو په برخه کې، له ذیدخله اړخونو او پوهانو رسه د ډله ییز کار او پر دې رسبېره، د ارقامو راټولولو او 

مرکو له طریقو څخه هم کار واخیستل شو. همداډول، د دې سند جوړولو په کار کې د باوري ميل او نړیوالو رسچینو او 
لنډیز، د والیتونو د مايل مسئلو او بودیجې  مأخذونو لکه د افغانستان د خلکو د حالت رسوې، د ميل لومړیتوبونو پروګرام

په اړه د ماليې وزارت والیتي پروفایل، په والیتونو کې اقتصادي طرحې او شته بل القوه ظرفیتونو، د افغانستان د سولې 
م او پرمختیا ميل چوکاټ، د اقتصادي او ټولنیزو شاخصونو ټولګې او د افغانستان د دوامداره پرمختیا له موخو څخه ه

 کار اخیستل شوی دی.
په پای کې باید ووایو چې یاد سند، د طرحې  او توحید لوی ریاست د تخنیکي ټیم لخوا په دقیقه توګه کتل شوی او 

له مخکې ټاکل شویو شاخصونو او معیارونو پر بنسټ، د څپرکو او مندرجو ارقامو تر پرتله ییزې بیاکتنې  مطالعه شوی او
دی. دغه سند د یو ريښتیني بنسټ په توګه، د شته حاالتو ارزونه په سمه توګه وړاندې کوي وروسته چاپ ته سپارل شوی 

او د والیت د پرمختیايي پالن جوړونې د بهیر لپاره هم اسانتیا برابروي. همداډول، یاد سند پانګه وال او پرمختیايي 
 رغنده او اغیزمنه ونډه واخيل. همکاران هڅوي تر څو د پانګونې او دوامدارې پرمختیا د سمون په برخه کې
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 یژندنه د دې سند پ
 دواليتی پروفايل په تړاو لنډ معلومات 

تان لپاره د دوامدار پرمختیايي موخو ل نومیږي،چي د افغانسیاواليت واليتي پروف زابلند چي تايس يي لويل د دغه س
(SDGs)تان دميل پرمختیايي سرتاتیژي او د افغانس(ANDS)  او د ميل لومړتوب لرونکو پرو ګرامونو په چوکاټ کي د

کرهڼېی او مالداری سکتور، پوهنی سکتور، عامی روغتیا سکتور، د بنس ټونو )واليت په کچه د دولتي او نادولتي ادارو 
څخه   (تورکی دفرعی ادارو يعنی ریاس تونوسکتور او ټولنیز خونديتوب سکتور، او اقتصاد خصويص سکتور او په هرسک

واليت اوس ين وضعیت په  هر اړخیزه  زابلوړاندي کوي او مونږ ته د ړنه تحلیل او څی (Data)د راټول شوي معلوماتو 
 .معلومات وړاندی کوی

 ند جوړښت ددي س
:ند په څلورو عمده برخو ویشل شويدي دغه س

 د واليت پ نیژدنه لومړی

 واليت د عمومي حالت تحلیلد  دوهم
 ( ANPDF/ NPPsد افغانستان د سولې او پرمختیا ملی چوکاټ، او د ميل لومړيتوب پر بنست پروګرامونه)  دریم

 ( Targets( اوه لس موخې )  (A-SDGs)د افغانستان د پایښت د دوامداره پراخ تیایی موخې څلورم
 یتود په واليتي پروفايل کې د معلوماتو راغونډول وم

 نلیکونو مطابق دمعلوماتو راټولول  دترتیب شوو پوښت •
 دمخامخ مرکو تررسه کول  •
 د سکتوری ادارو لخوا دمکتوب او هم دایمل له الری دمعلوماتو راټولول  •
 تل دمرکزی احصایی اداری دمستندو اسنادو څخه معلومات اخیس •
 دواليت په سطحه دنړيوالو ادارو لخوا درسوی شوی مستندو پايلو څخه معلومات ترالسه کول  •

د موادو تحلیل 

لومړي 
 مرحله

پوښنت  لیکونه  ټولو سکتوري او فرعی ادارو او  ریاس تونو ته په مکتويب او د ایمل له الری واس تول ش 
 ول په ځواب کی داړونده ادارو څخه بیا ځلی ترالسه شول

دوهمه 
 مرحله

د معلوماتو  دتحلیل ، کتنی او توحیدولو په لړ  کي د نیمګړتیاو دش تون په صورت کی د اړونده  مرجع   رسه اړیکه 
.ونیول شوی او وررسه مرکي تر رسه شوي 

د ریمه 
 مرحله

.دکره کتنی څخه وروس ته  ټول راټول شوی معلومات په يو ځانکړی ټاکل شوی فارمټ کی توحیدکړل شول 

 

 رهربي او تخنیکي همکاري  
اقتصاد ریاست لخوا  کیدله خو مسلکي او تخنیکي همکاری يي د اقتصاد /ددغه ټول بهیر رهربي  د اقتصاد وزارت 

 .لخوا تر رسه کیدله  ټیم ISLAاو د اسال  انودتظیم امريت کارمندړنو ریاست دانکشافی ک
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 د موادو راټولولو ټیم 
او اړوند ریاستونو په همکاری د والیتی پروفایل معلومات دتنظیم امريت کارمندان   ړنود اقتصاد ریاست دانکشافی ک

.راتول او پدی سند کی رسه یو ځای شول

 دواليتی پروفايل اهمیت 
تان د سولې او پرمختیا ملی چوکاټ، او د ميل لومړيتوب پر بنست د واليت اوسني وضعیت د افغانس زابلند ددغه س

او دغه  موخو په اساس په ډاګه کوی (A-SDGs)د افغانستان د پایښت  پراخ تیا  (ANPDF)او   (ANPPS)پروګرامونه
ی موخه دواليتی وی، دواليتی پروفايل اساسواليت هراړخیز اقتصادی او اجتامعی انځور په توګه څرګندونه ک زابلند دس

نی وضیعت روښانه کوی او په ضمن کی مرکزی حکومت دی ته متوجه کوی ترڅو داړونده سکتورونو او ریاستونو اوس
 .توجه وکړیواليت د پرمختګ لپاره هراړخیز متوازن پرمختګ 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 څپرکی لومړی

 یژدنه د واليت پ
 هنداره کې واليت د تاریخ په زابل 

دقیقو ترمنځ د هیواد په سهیل  ۷درجو او  ۳۲دقیقو او ختیځ طول البلد د  ۵۴درجو او  ۶۶زابل د شاملی عرض البلد په 
لویدیځ کی پروت دی، زابل د پښتنو د لرغونو قبیلو زاولیانو ټاټوبی دی چی ویل کیږی دغه قبیلی د یفتلی قوم مهمه پښه 

چی د اخنشنور له مرګه ورسته د هندوکش په جنوبی څنډو او پراخو ډاګونو کی چی د یا ریښه بلل کیده هغه پاچاهان 
د کابل کندهار .زبلستان په قلمرو کی راځی په بیال بیلو پړاونو کی پاچاهی ته رسیدلی لکه  تورمانا مهراکوال او داسی نور

ن له تاریخی سیمو په درلودلو رسه د افغانستان په الره پروت زابل طبعی ښکال او تاریخی سیمو په درلودلو رسه د افغانستا
په زابل والیت کی توخی ، هوتک ، اندړ ، کاکړ، الکوزی، وردګ، تاجک،  .له تاریخی او کلتوری والیتونو څخه ګڼل کیږی 

.او ازبک قمونو اوسیږی(قریشان)سلیامنخیل ، پوپل زی، بلوڅ ترین، نارص ، خروټی ، هزاره ، تره کی ، نورزی، عرب

 د واليت نوم او د نوم په اړه لنډ مالومات 
د ظاهرشاه د سلطنت په دوره کی  ۱۳۵۳زابل له قدیمه څخه زاول وو د وخت په تیریدو رسه زابلستان شو همدارنګه په 

.چی کله والیت شو په رسمی مکاتبو کی د زابل په نوم ونومول شو

 تاریخي ځايونه او آ ثار 
رویس نیکه کال، صاحب خان غونډی، سنګرجامل خیل ، بوالن سمڅه ، لوړګی تپه، میزانی کالت باالحصار، غشی منار، می

تپه ، شهر صفا مثنوی غونډی ، شاخان کال، رسکاری کال، سورتاک او د اخرتیزی میلی ، ډلونه ، سانګی یا نیزه بازی ، غیږی 
مسجدو کی همدارنګه اخرتغرمنی په مسجدو ، اتڼونه ، هګی جنګی ، محلی موسیقی ، هفت میوه، اخرتد ورځی سهارنی په 

.کی د مرشانو مبارکیانی اخرتیزی میوی ټولول د نوروز په ورځو کی وتل نوروزی مشاعری جوړولیږی 

 (د ولسوالیو نومونه او د پولو په اړه مالومات)جغرافیايي موقعیت او موسم

والیتونو څخه دهیواد په سهيل لوېديځ کې پروت والیت دی  ، شامل طرف ته  ۳۴د زابل واليت دګران هيواد افغانستان 
له غزين او ارزګان ،غرب طرف ته له کندهاراو اوروزګان ،جنوب طرف ته له کندهار اوپکتیکا رسه اورشق طرف ته له پکتیکا 

زابل والیت يا پخواىن زابلستان   km2 17471.8 مساحت یې  .ډه پوله لري کېلومرته په اوږدوالی ګ ۶۳او پاکستان رسه د
ـ كندهار پر لويه الر پروت  کېلو مـــــــــــرته (۱۷۸)دی او دکابل هرات لوي الره د د پښتنو د لرغونو قبيلو ټاټوىب، د كابل 

وجـــــــلدک ولسواليو څخه ترييږي او یاد شاه جوی ولسوايل،  مرکز کالت ښار ، ترنک ا په اوږدوالـــــي دنوموړي واليت
دياد واليت دوګړو شمېر داحصایې له مخې  .كاله وړاندي په رسمي ډول د مستقل واليت په توګه ونومول شو ۴۵والیت 

تنه ښودل سوی دی  چې تررسه شوي رسوې د دې والیت د خلکو دتایید وړ نده او رسبیره پردې په نوموړي (314325)
ولسواليو او مرکز کالت کې ژوند کوي چې دغه شمېره  ۱۰شاوخوا اته سوه زره وګړي په (800000)میناً والیت کې تخ

ارغنداب ،اټغر :ولسوالۍ لري چې عبارت دی له  ۱۱د عامې روغتیا ریاست رسه ثبت او راجسرت دی،  یاد والیت ټويل 
،شینکۍ اوترنک جلدک او زابل والیت  تقریبآ تر  ،دایچوپان ،خاک افغان ،میزانه ، نوبهار ،کالت ،شاه جوی ،شملزای

سلنه وګړي یې په کرڼه اومالدارۍ  ۸۵څخه تر  ۸۰او د.زیاد کيل لري ډیری وګړي یې په پښتو ژبه خربې کوي  ۲۵۰۰
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

کلونو څخه کم عمر لري چې پدې کې  ۲۵سلنه څخه زیات ځوانان د  ۶۵د بوخت دي ، د زابل والیت په ټول نفوس کې
دا د ټولنې هغه برخه ده چې .کلونو څخه کم عمر لري، چې د ټولنې یوه ډیره مهمه برخه جوړوي ۱۸انان د سلنه ځو  ۵۰

کلونو په عمر تیښته  ۷یا  ۶دا طبقه د ښونځي څخه د .ډیر یې په کارونو بوخت دي مګر علمي او تخنیکي مهارتونه  نلري
پدې ګروپ کې نجوين چې د وخت په .وندی وسايتکوي او د ځان ساتلو په موخه دومره کار کوي چې خپل ځان ژ 

تیریدو رسه د کور ښځې ترې جوړیږي نو له همدې کبله دوی ته دايس فر صت ندی برابرشوی ترڅو خپلوزده کړوته ادامه 
.ورکړي

 دولسوالیو په اړه معلومات :

 معلومات ولسوايل شمیره

مرکز کالت ۱

کېلومرته مربع دي  ۱۶۶۹کالت دزابل واليت مرکز دی چي مساحت يې 
اوڅلور ناحيې لري، رهاييش ساحه يې پنځه کيلو مرته مربع ده،تجاريت 

ساحه يې يواعشاريه دوه کيلومرته مربع ده، دولتي ساحه يې پنځه 
کيلومرته مربع ده او شنه ساحه يې يو کيلو مرته مربع ده

د شینکۍ ولسوايل ۲
کېلومرتي کې (۸۰)ه شینکۍ ولسوايل د مرکز کالت جنوب طرف ته  پ

.کېلومرته مربع دی ۱۰۷۰واقع ده چي مساحت يې 

د شملزایي ولسوايل ۳
(۱۰۴)د شملزایی ولسوايل د مرکز کالت جنوب رشق طرف ته په 

.کېلومرته مربع دي ۲۹۲کېلومرتۍ کې واقع ده  چي مساحت يې 

د نوبهار ولسوايل ۴
کېلومرتۍ کې واقع ده  (۹۵)نوبهار ولسوايل د مرکز کالت ختیځ لور ته په 

.کېلومرته مربع دی ۲۸۷چي مساحت يې 

۵ 
د ترنک جلدک یا شهرصفا 

ولسوايل

کېلومرتۍ کې (۶۲)د شهرصفا ولسوايل د مرکز کالت جنوب طرف ته په 
.کېلومرته مربع دی ۱۶۶۹واقع ده  چي مساحت يې 

د اټغر ولسوايل ۶
کېلومرتۍ (۱۳۵)د اټغر ولسوايل د مرکز کالت جنوب رشق طرف ته په 

.کېلومرته مربع دی ۶۹۳کې واقع ده چي مساحت يې 

د ارغنداب ولسوايل ۷
کېلومرتۍ (۱۲۵)د ارغنداب ولسوايل د مرکز کالت شامل غرب لور ته په 

.کېلومرته مربع دی ۲۰۸۲کې واقع ده چي مساحت يې 

ولسوايلد میزانې  ۸
کېلومرتۍ کې (۵۶)د میزانې ولسوايل د مرکز کالت غرب طرف ته په 

.کېلومرته مربع دی ۱۵۱۸واقع ده چي مساحت يې 

د دایچوپان ولسوايل ۹
(۲۰۵)د دایچوپان ولسوايل د مرکز کالت شامل غرب طرف ته په 

.کېلومرته مربع دي ۲۲۴۸کېلومرتی کې واقع ده چي مساحت يې 

ی ولسوايلد شاه جو  ۱۰
د شاه جوی ولسوايل د مرکز کالت شامل او شامل رشق طرف ته په 

.کېلومرته مربع دی ۳۲۴۰کېلومرتۍ کې واقع ده چي مساحت يې (۶۶)

د خاک افغان ولسوايل ۱۱
کېلومرتۍ (۱۴۰)خاک افغان ولسوايل د مرکز کالت شامل طرف ته په 

.دیکېلومرته مربع  ۲۹۰۰کې واقع ده  چي مساحت يې 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 وګړي / عمومي نفوس
 د نفوس په هکله مالومات 

 ېدونکو، کلیوايل خلکو او کوچیانو شمېر    د ښاري اوس 
کال داحصایی په  ۱۳۹۶چی د  دیواليت  کم نفوسهڅخه شمیرل کیږی چیواليتونو یو دهغه واليت چی دهیواد  زابلد

یت د خلکو دتایید وړ نده او رسبیره پردې په تنه ښودل سوی دی  چې تررسه شوي رسوې د دې وال(314325)اساس  
ولسواليو او مرکز کالت کې ژوند کوي چې دغه  ۱۰شاوخوا اته سوه زره وګړي په (800000)نوموړي والیت کې تخمیناً 

کورنی   ۳۲۰۰۰واليت په مربوطاتو کی  دکوچیانو  زابلهمدارنګه د، شمېره د عامې روغتیا ریاست رسه ثبت او راجسرت دی
یمو ته خپلی کورنی په وچیان دموسم په ګرمیدو رسه سړو سښودل شوی یاد ک ۱۹۲۰۰۰ژوند کوی چی نفوس یی  

.ل انتقالویموقت ډو 

شمیره
 

د اداري واحد نوم
دکلو اوښاري اوسیدونکېو  

 شمیر
د ښار داوسیدونکېو 

 شمیر
د کلیو د اوسیدونکې 

 شمیر

دواړه  
جنسونه



نارینه
ښځینه
دواړو جنسونو



نارینه
ښځینه 

دواړو جنسونو 


نارینه
ښځینه


مرکز  ۱
کالت

37640 19237 18403 12848 6537 6311 24792 12700 12092 

 29858 31751 61609    29858 31751 61609شاه جوی ۲
 8759 9339 18098    8759 9339 18098شهرصفا ۳
 11968 12825 24793    11968 12825 24793شینکۍ ۴
 9748 10086 19834    9748 10086 19834نوبهار ۵
 4442 4731 9173    4442 4731 9173اتغر ۶
 13077 14159 27236    11968 12825 27272شملزایی ۷
 7033 7471 14504    7033 7471 14504میزانه ۸
 16656 17806 34462    16656 17806 34462ارغنداب ۹
 20235 21293 41528    20235 21293 41528دایچوپان ۱۰

خاک  ۱۱
افغان

25412 13074 12338    25412 13074 12338 

ټولټال
 :

 314325
 160438
 151408
 12848
 

  

301477
 155235
 146206
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 

 

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

یی ټاکل شوی  ۱۵۱۴۰۸او ښځینوو نفوس شمیر  ۱۶۰۴۳۸نفوس واليت دنارينوو  زابلد

  

  د نفوس سلنه د عمر د ډلو پر بنسټ 

دنفوس 
 کچه 

 ګڼه  عمر دډلو پر بنسټ 

کلنه ۲۵ځوانان  101350 ۱  
کلنه ۱۸ځوانان  101349 ۲  
پاتی وګړی 109147 ۳  
جمله نفوس 311846   

 کلیوايل ښاري د ښاري او کلیوايل نفوس ټولټال

دواړه 
 جنسونه

دواړه ښځینهنارینه
جنسونه

دواړه ښځینهنارینه
جنسونه

ښځینهنارینه

311846 160438 151408 12848 6537 6311 301441 155235 146206 

۶۳۱۱ ۶۵۳۷

۱۴۶۲۰۶ ۱۵۵۲۷۱

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

ښځینه نارینه

ښاری کلیوالی

۲۵ځوانان 
کلنه

33%

۱۸ځوانان 
کلنه

 ,32%  ,

یپاتی وګړ 
35%

د زابل والیت د نفوسو ویش

کلنه۲۵ځوانان  کلنه۱۸ځوانان  پاتی وګړی
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

  څپرکی دویم

 د روغتیا سکټور 
 د سکټور په هکله لنډ مالومات 

ستکورونو له جملی څخه يو مهم اوارزښت اسالمی جهوری دولت داتودزابل دعامی روغتیا ریاست چی دافغانستان 
لرونکی دعامی روغتیا ستکور دی اونوری اداری په یاد سکتورکی شتون نلری يوازينی واحد سکتور دی چی په خپله 

–کاری برخو کی روغتیایی خدمات وړاندی کوی 

 روغتیايي خدمتونو ته الرسسی 
 ته د ښځو او نرانو الرسسی  (BHC)بنس ټیزو روغتیايي مرکزونو

خلک دټولنی لوم نړیو (٪ ۷۰)روغتیایی مرکزونو شتون لری چی نږدی په ټول واليت کی  (۵۷)په زابل واليت کی ټول 
ساحه روغتیایی خدماتو ته الس راسی نلری اویا دروغتیایی مرکزونو ( ۳۰٪ )روغتیایی خدمتونو ته الس راسی لری اوهم 

 .کی قرار لری  اوجغرافیوی موانع لریڅخه په لری واټن 
 (BHCs)بنس تیز روغتیایی مرکزونه

 دواليت په سطحه دبس نتیزو روغتیایی مرکزونو شمیر په الندی جدول کی خالصه شوی 

 ګڼه دروغتیایی مرک نزوعه کلی ولسوالی واليت

 1  بنستیز روغتیایی مرکز  شوبار شاه جوی زابل 
 2  بنستیز روغتیایی مرکز  جلدک مرکز جلدک زابل 
 3  بنستیز روغتیایی مرکز  خاکران خاک افغان زابل 
 4  بنستیز روغتیایی مرکز  سوالن خاک افغان زابل 
 5  بنستیز روغتیایی مرکز  زنجیر شملزایی زابل 
 6  بنستیز روغتیایی مرکز  باغ ارغنداب زابل 
 7  بنستیز روغتیایی مرکز  سایګز ارغنداب زابل 
 8  بنستیز روغتیایی مرکز  نورک قالت زابل 
 9  بنستیز روغتیایی مرکز  جاروال قالت زابل 
 10  بنستیز روغتیایی مرکز  سینک قالت زابل 
 11  بنستیز روغتیایی مرکز  رسه میاشت قالت زابل 
 12  بنس تیز روغتیایی مرکز  زندان قالت زابل 
 13  بنس تیز روغتیایی مرکز  نوبهار نوبهار زابل 
 14  بنس تیز روغتیایی مرکز  ټکیر میزانه زابل 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 15  بنس تیز روغتیایی مرکز  دایچوپان دایچوپان زابل 

 

 د ښځو او نرانو لپاره د بنسټیزو روغتیايي مرکزونو شمېر 
بابه  ( ۸)بابه خصوصی او تشخصیه  روغتونونه ، ( ۲)بابه دولتی روغتونونه،  ( ۲)نرانو لپارهدزابل په واليت کی دښځو او 

، دزابل ولسونو ته دروغتیا په ډګر کی هر اړخیز (BHCs)بابه بنسټیز روغتیایی مرکزونه  (۱۵)جامع روغتیایی مرکزونه ،
.خدمات وړاندی کوی

 شمېر  (CHC)د هراړخیزو روغتیايي مرکزونو
بابه ښودل شوی اوبشپړ تفصیل یی په  ( ۸)دزابل واليت په سطحه جامع روغتیایی مرکزونو شمیر چی جمله تعداد یی 

 الندی جدول کی ښودل شوی
  

 واليت ولسوالی کلی هراړخیز روغتیایی مرکزونه شمیره

 زابل  شاه جوی هوالن رباط چینی هراړخیز روغتیایی مرکز  ۱
 زابل  شهر صفا شهر صفا هراړخیز روغتیایی مرکز  ۲
 زابل  شملزایی شملزایی هراړخیز روغتیایی مرکز  ۳
 زابل  ارغنداب ارغنداب هراړخیز روغتیایی مرکز  ۴
 زابل  شینکی    شینکی هراړخیز روغتیایی مرکز  ۵
 زابل  سیوری سیوری هراړخیز روغتیایی مرکز  ۶
 زابل  میزانه میزانه هراړخیز روغتیایی مرکز  ۷
 زابل  اټغر اټغر هراړخیز روغتیایی مرکز  ۸

 

 دولتي او خصويص روغتونونه 
 د ښځو لپاره د شته بسرتو شمېر

بابه ده او بشپړ اړونده معلومات یی  په الندی جدول کی ښودل  ۲دزابل واليت دولتی روغتونو شمیر چی جمله تعداد
 شوی 

  والیت   ولسوالی    بسرتونو شمیر   دروغتون ډول او نوم  شمیره

 زابل مرکز قالت ۱۰۰ زابل والیتی روغنتون ۱
 زابل شاه جوی ۲۵ شاه جوی روغنتون ۲
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 خصويص روغتونوشمیر د  
بابه ښودل شوی چی اړونده معلومات یی  په  ۲په واليت کی دخصوصی روغتونو اوتشخصیه روغتیایی مراکزونه  دزابل

 .الندی ډول جدول کی په لنډه توګه ښودل شوی

دبسرت 
 شمیره

دروغتیایی مرکز 
بسرت )تشخیصیه(ډول

 لرونکی

 / کلی 

 ناحیه
 / لسوالی

 ناحیه
دروغتیایی 

 ګڼه نوممرکز 

 1  اعتامد روغنتون مرکز قالت ناحیه اول بسرت لورنکی ۲۰
 2  مرغوال روغنتون مرکز قالت ناحیه اول بسرت لرونکی ۲۰

 د دولتي روغتونونو شمېر   
بابه دولتی  روغتونونه شتون لری (  ۲)په زابل واليت کی دولتی 

 د ښځو او نرانو لپاره د خصويص روغتون ونو شمېر 
واضحع خربه ده چی په هیواد کی اکرثيت خصوصی روغتونونو ته دواړه قرشونه نارينه او ښځینه د خپلو اړتیا درقع کولو 

ه بابه خوصوی روغتونونه او تشخصیه مرکزون ( ۲)لپاره مراجعه کوالی شی نو په همدی موخه په دزابل په واليت کی 
 .موجود دی

 د زېنږتونونو شمېر 
زیږنتونونه موجود دی چی هیواد وال دخپلو اړتیا درفع  (۴)دزابل په واليت کی په دولتی او خصوصی روغتونونو کی 

 کولو لپاره ورته مراجعه کوالی شی 
 په خصويص او دولتي روغتونونو کې د ناروغانو او روغتونو د تناسب پرتله 

بابه هراړخیز  ( ۸)بابه خصوصی روغتونه،  (۲)بابه دولتی لوی روغتونونه،  (۲)ز قالت  کی دا چی د زابل په مرک
بابه بنسټیز روغتیایی مرکزونه  ( ۱۵)بابه ښځینه زينتونونه او دهمدی واليت په ولسوالیو کی  ( ۴)روغتیایی مرکزونه، 

سلنه خلک روغتیا اسانتیاوو ته الس رسی هم لری نو جوته  (  ٪۷۰)او همدارنګه د عامی روغتیا دمعلوماتو پر بنسټ 
خربه ده چی دزابل ولسونه هغه خصوصی او دولتی روغتونونه چی ددی واليت په مرکز او ولسوالیو کی ش تون لری په 

 .نس بی توګه بس نه کوی
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 په خصويص او دولتي کلینیکونو کې د ښځو او نرانو لپاره د خدمتونو د ارايېې کیفیت

په خصوصی روغتونو 
کی دنارينه و لپاره 

دخدمتونو دوړاندی 
 کولو کیفیت

په خصوصی 
روغتونو کی 
دښځولپاره 
دخدمتونو 

دوړاندی کولو 
 کیفیت

په دولتی 
کلینکونوکی 
نارينه و لپاره 

دخدمتونو 
دوړاندی کولو 

 کیفیت

په دولتی کلینکونوکی 
ښځو لپاره دخدمتونو 
 دوړاندی کولو کیفیت

ناروينه وو کی دپخوا په  -۱
په نسبت دعامه پوهای کچه 

 ښه شويدی

 
دنارينه وو ورتګ  -۲

خصوصی روغتیایی مرکزونه 
 ښه شويدی

 
دمعلولیت کچه په نارينه  -۳

 وو کی ښه شويدی

 
روغتیایی خدماتو ته  -۴

الس راسی دنارينه وو پخوا 
 په پرتله ښه شويدی

 
نارينه پرسونل په  -۵

ت روغتیایی مرکزونوکی زیا
 شويدی

 
نارينه وو ته روغتیایی ت  -۶

علمیات زمینه په خصوصی 
 سکتور کی ښه شوی دی

دوالدی نسایی -۱
خدماتو کی دپخوا به پرتله 

ښه شوی اودواليت په 
سطحه دمیندو دمړينی 

کچه کمه شويدی

 
واکسین دتطبیق -۲

خدماتوساحه پراخه شوی 
اوتولی میندی خپل 

واکسینونه په خپل وخت 
اومعیوبیت کچه په اخلی 

واليت کی کمه شويدی

 
دښځوالس راسی -۳

روغتیایی خدمتونو ته 
پخوا په پرتله زیات شوی

 
ښځینه پرسونل په ټولو -۴

روغتونونو کی ش تون 
لری اوښځینه وو س 

 تونزی پری حل شويدی

په ناروينه وو کی -۱
دپخوا په نسبت دعامه 
پوهای کچه ښه شويدی

 
دنارينه وو ورتګ -۲

وغتیایی مرکزونه ښه ر 
شويدی

 
دمعلولیت کچه په -۳

نارينه وو کی ښه شويدی

 
روغتیایی خدماتو ته -۴

الس راسی دنارينه وو 
پخوا په پرتله ښه شويدی

 
نارينه پرسونل په -۵

روغتیایی مرکزونوکی 
زیات شويدی

 
نارينه وو ته روغتیایی -۶

تعلمیات زمینه په دولتی 
سکتور کی ښه شوی دی

 
وقايوی اوساری -۷

ناروغیو خدمتونو دپخوا 
 په پرتله ښه شويدی

دوالدی نسایی خدماتو کی -۱
دپخوا به پرتله ښه شوی اواليت په 
سطحه دمیندو دمړينی کچه کمه 

شويدی

 
واکسین دتطبیق -۲

خدماتوساحه پراخه شوی اوتولی 
میندی خپل واکسینونه په خپل 
وخت اخلی اومعیوبیت کچه په 

کمه شويدیواليت کی 

 
دښځوالس راسی رو غتیایی -۳

خدمتونو ته پخوا په پرتله زیات 
شوی

 
ښځینه پرسونل په ټولو -۴

روغتیایی مرکزونو کی ش تون 
لری اوښځینه وو س تونزی پری 

حل شويدی

 
دښځوبرخه کی عامه پوهاوی -۵

زیات ښه شويدی دپخوا په پرتله

 
قابلیی،نرسانی زیاتی روزل -۶

شويدی

 
وقايوی خدمتونه دپخوا په -۷

 نسبت ښه شويدی
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 شته درملتونونه 
 فارمسیو شمېر / د درملتونو

 درملتونونه وجودلری  ( ۹۰)دزابل واليت کی  دمرکز او ولسوالیو په شمول ټولټال 
 روغتیايي متخصصین او مسلکي کسان 
 (نارينه او ښځینه)ه ګانو شمېرجنسیت په پام کې نیولورسه د ډاکټرانو، متخصصینو، نرسانو او قابل 

 قابلی

ښځینه 
 نرسان

 نارینه نرسان

معالج ښځینه 
 داکټران

معالج نارینه 
 داکټران

ص 
متخص

ښځینه 
 داکټران

ص 
متخص

نارینه 
 داکټران

 ۷۰  ۸  ۸۸  ۱  ۳۳  ۱  ۶ 
 د مسلکي قابلو په مرسته د زیږونونو شمېر  

 .الندی جدول کی توحید شوی دیدوړو قابلو په واسطه نظارت شوی زیږونه په 

عملیاتی    مجموعه 
  زیږونونه

مرسته شوی  
  زیږونونه

نورمال  
  زیږونونه

 

  دقابلوشمیره

۱۰۲۴۳ ۲۵۱ ۴۷۹ ۹۵۱۳ ۷۰ 
 مخکې روغتیايي خدمتونو ته الرسسی زیږونتر  

په اوس نی وختونو کی حمل لروونکی ښځی دخپل ځان  او دماشوم دصحت لپاره  په دوامداره توګه دمعايناتو لپاره 
کلینونو ته مراجعه نشی کوالی خو بیا هم په اوس نی وخت کی په لويه کچه ښځینه زیږون په روغتونو کی تررسه کوی نو 

 .ی شودل شوی دزیږون څخه مخکی خدمتونو ته الرسسی په الندی جدول ک

 دزیږون څخه دمخه پالینی  دزیږون څخه وروسته پالینی  مجموعه 

۲۷۶۹۷ ۱۰۶۸۵ ۱۷۰۱۲ 
 د میندو د مړينې کچه 

دراپور په   HMISسلنه ده چی له بده مرغه د ٪۰.۳۹میندو دمړينی کچه )زرو (۱۰۰۰)دزابل په واليت کی په هر
 .میندو خپل ژودند دالسه ورکړ ( ۴)کال په جریان کی ۱۳۹۶اساس د 

 د ماشومانو د مړينې کچه 
سلنه ښودل شوی چی له بده مرغه  ٪۲.۱۰نوی زیږيدلو ماشومانو کی دمړينی کچه )زرو(۱۰۰۰)دزابل واليت په هرو 

 .اشومانو خپل ژوند له السه ورکړیم (۲۱)کال په جریان کی  ۱۳۹۶دراپور په اساس د   HMISد د 
 کچه  (سؤتغدي)د خوارځواکۍ

دزابل واليت کی دخوارځواکی کچه  (۱۶  کال په جریان کی  ۱۳۹۶سلنه ده چی د  ( (۲۱۵۵۵ ماشومان په  (
خواځواکۍ اخته شوی 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 د روغتیا په برخه کې بودیجه او پانګونه 
 ) ږترلږه په تیرو پینځو کلونو کېل(د روغتیايي سکټور د کلنۍ پرمختیايي بودیجې لګښت 

رسولی د ال معلوماتو لپاره پرمختیایی بودجه په مرصف   ( ۹۰۶۴۸۶۲۰)په تیرو پنځو کلنو کی دعامی روغتیا دسکتور  
 په جدول کی تفصیل ورکړل شوی

 ګڼه  دبودیجی کال  کلنی پرمختیایی بودجه  

۰  1392  ۱ 
۲۳۰۰۰۰۰  1393  ۲ 

۰  1394  ۳ 
۰  1395  ۴ 

۸۷۴۴۸۶۲۰  1396  ۵ 
   جمله  ۹۰۶۴۸۶۲۰

 
  

  
  
 

  د روغتیا په برخه کې د خصويص پانګونې کچه
بابه ښودل شوی او د تشخصیه روغتیایی کلینکونه چی  (۲)دزابل په واليت کی دخصوصی روغتونونو چی شمیر یی 

بابه ښودل شوی دزابل ولسونو  ( ۹۰)بابه ښودل شوی او دخصوصی درملتونو په هلکه چی شمیر یی   ( ۲)شمیر یی 
لخوا په دی ډګر کی پانګونه شوی دیادونی وړ ده چی یاد خصوصی روغتونونه، کلینیکونه او درملتونونه د ولسونو داړتیا 

ه رسه په معیاری شکل خدمات وړاندی کوی، يو له دی پانګوالو څه چی په بی ساری توګه خدمات وړاندی کوی په رس 
 .الندی جدول کی یی یادونه شوی

 دخصوصی پانګوال نوم دکاری ساحی ځای اولګښت

 داکرت محمد هاشم توخی اعتامد روغنتون
 محمد هاشم مرغوال مرغوال روغنتون

 روغتیاپه برخه کې د نادولتي مرستندويه موسسو او پرمختیايي رشیکانو مرس تهد  

نادولتی  کاری ځای  دونر 
 موسسی نوم 

 شامره 

World Bank BPHS  ORCD  1 
WHO BPHS  HADAAF  2 

 UNECEF د واکسیناسین خدمات  UNECEF  3 

0 2300000 0 0

87448620

0

100000000

1392 1393 1394 1395 1396

کلنی پرمختیایی بودیجی
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 WHO دواکسیناسیون خدمات  WHO  4 
 

 د پوهنې سکټور 
 سکټور په هکله لنډ مالومات د 

دهیواد په کچه دپوهنی سکتور له مهمو او کلیدی سکتورونو څخه شمیرل کیږی چی راتلونکی نسلونونو په روزنه کی 
رغنده رول لوبوی، همدارنګه راتلونکی نسلونه دبریالیتوب او کامیابی په لور سوق کوی، دزابل واليت دپوهنی سکتور 

دمګړی اکرثیت زابلیان دزابل په مرکز او ولسوالیو کی ټول کارونو کی ډیر بریالی ثابت شوی چیدپخوا په پرتله په خپلو 
 ۳۲ملړنی ښوونځی، ۱۰۱ښوونځیو ته ځی او سبقونه واي او ښوونکی په خپلو دندو بوخت دی، دیادونی وړ ده چی 

لیسو خپل درسونه وایی چی  شاګردان په دغه ښوونځیو او ۶۰۴۰۷عالی لیسی شتون لری چی  ۳۲متوسط ښوونځی او 
تنه او (۸۴۵)ښځینه زده کوونکی دی،  همدارنګه د نارينه ښوونکو شمیر  ۱۴۲۶۰نارينه  ۴۶۱۴۷ددی جملی څخه 

ښودل شوی، دیادونی وړ ده ، د زابل  والیت لپاره یوه بله سرته السته (۹۳۵)تنه مجموعا (۹۰)شځینه ښوونکو شمیر 
 .ملریز کال کې افتتاح شو ۱۳۹۵تاسیس دی چې په راوړنه د زابل پوهنتون 

دا پوهنتون هغوځوانانو ته چې تردی وړاندی یی دهیواد په نورو پوهنتونونو کې یا دکور څخه دلیری والی له امله لوړی 
او زده کړی نسوی تر رسه کوالی دتحصیل دبشپړولو لپاره یوښه فرصت دی ،تر اوسه یاد پوهنتون خپل تاسیسات نه لري 

د زابل  .اوښوونی روزنی پوهنځی پکښی تردی مهاله فعالیت لری ستونزه .په کرایه تعمیر کې خپل فعالیت تر رسه کوي
پوهنتون چې تازه یی په کار پیل کړیدی دیولړ ستونزو رسه لکه دتعمیر نشتوالی اوداستادانو دکمبود رسه مخامخ دی 

دزابل .یی اناث تشکیولی ۷زده کړو  په زده کولو بوخت دی چی محصلین دلوړو  ۱۲۳کی چی دزابل دولتی پوهنتون.
.تنه دی چی اناث استادان تدریس نکوی ۱۲پوهنتون داستاذانو شمیر 

 دولتي او خصويص ښوونځي 
 شمېر  (لومړنیو، منځنیو او لېسو)د راجسټر شويو دولتي ښونځیو

د ډاډ وړ ده چی دتیر په مقایسه دزابل ولسونه دیاد واليت دزابل په واليت کی د ښوونې او روزنی کیفیت دپخوا په پرتله 
په مربوطاتو کی په بی ساری توګه لومړنیو، منځنیو او ثانوی زده کړو ته الس رسی لری چی په الندی جدول کی تری 

 .یادونه شوی ده 
 دزابل په واليت کی دلومړنی، منځنیو او لیسو تعداد  

نارینه
76%

ښځینه
24%

دنارینه او ښځینه زده کونکی

نارینه ښځینه

90%

10%

دنارینه او ښځینه ښونکی

نارینه ښځینه
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 لومړنی ښوونځیو تعداد   منځنیو ښوونځیو تعداد لیسو تعداد 

 ۲۸  ۲۸  ۴۳ 
همدارنګه دزابل واليت په مربوطاتو کی دپوهنی په ډګر کی په الندی جدول کی ذکر شوی ښوننیز مرکزونه او دينی 

 مدرسی هم شتون لری 
 

مدرسی 
دارالحفاظ  

دارالعلوم  
دښوونکی   

دروزنی 
ښوونتونونه 

تخنیکی او  
مسلکی زده 

کړو ښوونځی 
ت  

ک لوس
دلی

ښوونځی 
ش پېی  

د
لیسی 

 

کلیوال مرکزونه 
چټکو زده کړو  
 

ښوونتونونه 
ت  

ک لوس
دلی

دولتی او 
غیردولتی 
کورسونه 

 

 ۳  ۲ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱۹۴ ۱۳۹ ۶۴ 
  

 شمېر (یو، منځنیو او لېسوړنلوم)د فعاله دولتي ښونځیو
:دزابل واليت په مرکز او اړونده ولسوالیو  کی د پوهنی ریاست کی په الندی ډول ښونځیو ثبت دی 

 ( ۱۰۱دلومړنی ښونځیو شمیر )  •
 ( ۳۲ومتوسطه ښونځیو شمیر )  •
 ( ۳۲دلیسه ښونځیو شمیر ) •

 شمېر  (یو، منځنیو او لېسوړنلوم)د راجسټر شويو خصويص ښونځیو
ثبت او راجسرت شوی دی(متوسطه)۱او (ملړنی)۱دزابل پوهنی ریاست رسه 

 دولتي او خصويص پوهنتونونه 
 د راجسټر شويو دولتي پوهنتونونو شمېر 

 .ملریز کال کې افتتاح شو ۱۳۹۵په زابل کی يو دولتی  پوهنتون  دزابل پوهنتون په نوم شتون لری چې په 
 د فعاله دولتي پوهنتونونو شمېر 

 .ی پوهتون ش تون لری چی هغه هم فعال دهپه زابل کی يواځی يو دولت
 د زده کوونکو او ښوونکو تناسب او د لیک لوست کچه 

 (ښځنیه او نارينه/ټولټال)کلونو زیات دی ۱۵د هغه کسانو د لیک لوست کچه چې عمر يېې له 
کچه له يو بل  رسه توپیر لري  د دې واليت  په مرکز، کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې د  اوسیدونکو د ژوند او  زده کړې

سلنه خلک په کلیوايل سیمو کې د زده کړې  له نعمت څخه برخمن  ۳۰ښاري سیمو  او /سلنه وګړي  په مرکزي ۷۰چې 
 دي 

کلونو لږ عمر لرونکو کسانو په ښوونځي کې د شاملیدلو کچه ۱۵تر 



 

20 

 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

کسه ښودل شوی دي  ۳۱۰۴۰شکل باندی تر په دی برخه کي تر اوسه کومه دقیق احصایه شتون نلری خو په تخمینی 
 .سلنه ښځینه دي ۲۵٪

 کې د هلکانو او نجونو د سوبتیا    (لومړين، منځني او لېسه)په ښوونځي
دزابل واليت  مرکز او اړونده ولسوالیو کی ښوونځیو د لومړنی، منځنی او لیسه کی د هلکانو او د نجنو د سوبتیا په الندی 

:ښ،دل شوی دیډول 

 ( ۵۷۰۴( ښځینه ) ۲۰۱۱۱مړنی ښونځیو کی د زده کونکو شمیر نارینه )په لو  •
 (۴۰۶۰( ښځینه )۸۹۲۶په منځنی ښونځیو کی د زده کونکی شمیر نارینه )  •
 (۴۴۹۶( ښځینه)۱۷۱۱۰په لیسه ښونځیو کی د زده کونکی شمی نارینه )  •

 
 
 
 
 
 
 

 د ښوونکو شمېر د جنډر په تفکیک رسه 
ښود (۹۰)او د ښځینه په بخش کی (۸۴۵)دپوهنی په سکتور کی دجنډر په تفکیک رسه د نارينه ښوونکو شمیر 

لشوی دی

 
 
 
 

په پام کې نیولو رسه د ښوونکو او پوهنتون د اس تاذانو شمېر  (لیسانس، ماسټری، د وکټورا)د تحصیيل کچې 

شمېره
د پوهنځیو  

شمېر
 

د محصلینو 
شمېر

 

د 
ټ

ډیپارټمن
ونو شمېر

د ښوونکو  
شمېر

د مامورانو  
شمېر

د اجیرانو  
شمېر

ټولټال  
کارکوونکي

 

۱ ۱ ۱۲۳ ۴ ۱۲ ۳ ۷ ۲۲ 

 

۴۶۱۴۷

۱۴۲۶۰

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

نارینه زده کونکی ښځینه زده کونکی

د والیت په کچه د نارینه او ښځینه و د زده کونکی شمیر

نارینه ښونکی
90%

ښځینه ښونکی
10%

د ښونکی شمیر

نارینه ښونکی ښځینه ښونکی
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 زیربنا او بودیجه 
 شمېر چې ودانۍ لري  (لېسولومړنیو، منځنیو او )د هغو ښونځیو

اوملړنی ښوونځی   ۷منځنی ښونځی   ۱۷دزابل واليت په مربوطاتو کی هغه ښوونځیو له جملی څخه چی ودانی لری لیسه 
دی ۱۰۰

 شمېر چې ودانۍ نه لري  (لومړنیو، منځنیو او لېسو)د هغو ښونځیو
بابه منځنی ښوونځی  او  ۲۵بابه لیسی ،  ۱۲دزابل په واليت کی هغه ښوونځی چی ودانی نلری له هغی جملی څخه  

 بابه ملړنی ښوونځی دی  ۱۰۰
 په برخه کې د خصويص پانګونې کچه  پوهنېد  

)۱۵۰۰۰۰(افغانی او د کورسونو پانګونه)۲۴۰۰۰۰۰(دزابل واليت دپوهنی په ډګر کی د خصوصی ښوونځیو پانګونه 

 ته ادارو او پرمختیايي رشیکانو مرس تیفيد پوهنې سکټور په برخه کې د نادولتي کوپرا ښودل شوی
مرسته کوی  UNICEFد زابل د پوهنی ریاست رسه یواځی 

ه خربه ده چی دولتی د دولتي او خصويص ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو پوهنیزو ادارو پرتله کول واضح او څرګند
پیاوړتیا، دپ رمختیایی پروژو په ډګر کی ورته د دولت  لخوا او ښوونځی  ددولت لخوا حاميه کیږی، دنصاب د  پوهنتونونه

کلنی بودجه ورکول کیږی، بهرنی ډونران وررسه هراړخیزی پر مختیایی مرستی کوی، ددولتی پوهنتونونو استادانو ته 
کی  دماسرتی او دوکتورا تر السه کولو موقع ورکول کیږی، په ټوله کی ددولت لخوا هراړخیر مالتړ کیږی، په ضمن

.دخصوصی پوه نتونونو رسه بیا پورته ورته مرس ته او همکاری او هر اړخیز مالتړ ش تون نلری

د رسنیو فعالیتونه  رس نۍ په هیواد کی د ولسونو او دولت ترمینځ ديو پ ل حی یت لری  دولس غږ تر دولت او حکومت 
واکی او  ډیموکراسی په پلی کولو کی رغنده رول او دحکومت پیغام تر ولسه رسوی په تیرو دوه لسیزو کی رسنیو  دولس

غږیزی او انځوریزی رس نۍ ش تون لری چی ټولی رس نی د  ۲۸لوبولی، دیادونی وړ ده چی دزابل په مربوطاتو کی  
FM  په مختلفو فریکوينس یو رسه خپرونی کوی چی په الندی جدول کی درس نیو دمعلومات به اړه یادونه شوی.

راډيوګانی ، دوه تلویزيونونه، او دری کیبلی  ۱۸ی دمګړی په زابل کی دملی راديو تلویزيون په ګډون دیادونی وړ ده چ
.ش بکی دخپرونی په برخه کی فعالیت کوی

 حالت موقعیت د رسنی نوم شمیره

فعالمرکز قالتملی رادیو تلویزیون ۱

فعالمرکز قالتتعلیم االسالم رادیو ۲

فعالمرکز قالتقالت غږ راډیو ۳

فعالمرکز قالتښکال رادیو ۴

فعالمرکز قالتترنک راډیو ۵

فعالشاه جوی ولسوالیسور غر رادیو ۶

فعالمرکز قالتشیخ مټی رادیو ۷
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 فرهنګ او ځوانان 
 په زابل کی خلک اکرثه پښ تانه دی او دپښ تو راجونه په دی س یمه حاکم دی، په زابل کی

شینواری،خوګیاڼېی،مومند،اپريدی ، جبارخیل،اسحاق زی،پشه یی،سادات،عرب،میاګان،اخندزادګان،صافی ، زاخیل 
او نور قومونه اوسیږی، خو ځینی لرې پرتی س یمی او قومونه بیا خپل رواجونه لري،پښ تونويل دپښتنو دخويونو، عاداتو 

پښ تونويل نه يواځي په پښتنو کی بلکی په ټوله  .ورکوياو رواجونو څخه يوه مجموعه ده چی پښ تانه زیات اهمیت 
نړۍ کی دپښتنو دسپیڅلو رواجونو په نامه شهرت لری په زابل کی الندي راوجونه اوکلتورونه دفرهنګي ارزښ تونو په 

 .توګه ش تون لری
 برشي او مدين حقونه 

چی دتوان او ځواک په مطابقت رسه د  دافغانستان دبرشی حقوقو خپلواک کمیسون الندی دندی او مسؤلیتونه لری
 انسانی حقوقو دورکړی او ساتنی په موخه یی ورته تر ډیره بريده هلی ځلی کړی دی 

 څا نره برش حقونو پر وضعیت  •
 د برش حقونو په برخه کې د اسايس قانون، نورو قوانینو، مقرراتو، الیحو او تعهداتو پر تطبیق څا نره •
په هېواد کې د اداري سیس تم، عديل او قضايي ارګانونو، بنس ټونو، انتفاعي او غیر انتفاعي ميل او نړيوالو  •

 موسسو پر هغو ک نړو او اجراآ تو څا نره چې د برش په حقونو اغیزه ولري.  
دولتي چارواکو  د خدمتونو او تأ میناتو د تأ میناتو د عادالنه وېش او دغو خدمتونو ته د الس ريس په هکله د •

 او مراجعو او غیر دولتي مراجعو پر ک نړو څا نره 
 پر دې وضعیت څا نره چې آ یا وګړي خپلو برشي حقونو او آ زاديو ته الس رسی لري.  •
د قانون له حکمونو رسه سم، د آ زادۍ د سلب ځايونو څخه لیدنه، د قانون پر تطبیق څا نره او له بندیانو  •

 نګوالی ارزول رسه د کېدونکي چلند څر 
 د تخلفاتو ارزول او د برش حقونو د نقض په هکله د اس نادو، مدارکو، شواهدو او معلوماتو راټولول  •
اړوندو ادارو ته برش حقونو د نقض او تخلفاتو د مخنیوي په موخه د تررسه شوي څې نړو پايلې وړاندې کول  •

 او په دې برخه کې اجراآ تو تعقیبول 
 ه د پوهاوي او زده کړو د ميل پروګرام طرح او پيل کول د برشي حقونو په هکل •
جنايتونو، جرمونو او د برش حقونو د نقض مواردو ته د رس یدګۍ له بهیره د مالتړ په موخه د پروګرامونو طرح  •

 او پيل کول چې د انتقايل عدالت پروسه پکې شاملېږي. 
ميل شورا او حکومت ته د ق وانینو او مقرراتو د  د برش حقونو د وضعیت د ښه وايل، پرمختیا او مالړ په موخه •

 طرح، تصويب، تعديل او یا ملغی کولو لپاره د اندونو او سالمشورو ورکول 
ميل شورا او حکومت ته د برش حقونو پر نړيوالو تړونونو پورې د افغانس تان د السلیک، تصويب یا الحاق په  •

 اړه الزمې سالمشورې ورکول 
ړه مشوره ورکول چې افغانس تان څه ډول کوالی يش د برش حقونو د نړيوالو تړونونو پر حکومت ته د دې په ا •

 وړاندې تعهدات په ښه ډول تررسه کړي. 
د برش حقونو د وضعیت په اړه د عمومي اعالمیو او رسمي بیان خپرول  او دهیویاد ولسمرش ته دکال په پای  •

 کی کلنی راپور ورکول 
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 وزارت اقتصاد

 ورزش او بدين رو نزه 
بل واليت دورزش امريت رسه د سپورت او املپیک دعمومی کمیټی داصولو مطابق مختلف ورزشی ریشتی ثبت او د زا

راجسرت شوی دی چی عمالٌ دزابل واليت په مربوطاتو کی دورزش په برخه کی کړنی تررسه کوی چی په الندی جدولونو 
 کی یی معلومات ثبت شوی 

دبدين ورزش دلوبو عمومی جدول

 

 سکټورونه د زیربنا او طبیعي رسچینو 
 د سکټور په هکله لنډ مالومات 

دزیربنا او طبیعی رسچینو سکتور دهیواد او منطقی په ابادی او بیا رغونه کی رغنده نقش لوبوی، چی دهیواد دلويو الرو 
جوړول یی له اساسی دندو څخه شمیرل کیږی، چی نه تنها سړکونه بلکه په لويو الرو کی تونلونه، او لوړ او ډیزاينول او 

لوی پلونه جوړول یی هم له دندو څخه شمیرل کیږی، دزابل واليت دښاری او کلیوالو دسړکونو مجموعه دکلیومرت په 
.حساب په الندی ډول شودل کیږی

 په کیلو مرتهاندازه  د سړک حالت سړک شمیره

کیلومرت ۱۷۵اسفالتدکابل کندهار لویه الر ۱

کیلومرته ۴۲اسفالتقالت تر میزانی ۱

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

 ټولټال شمېر

 640 40فوټبال 
 240 20والیبال 
 600 12کشتي یا بل کورش/سیمه ییز غیږ 
 60 1کونک فو 
 150 3کاراته 
 700 7ووشو 
 400 2اندام روزنه 
 350 3کیک بوکسنگ 
 30 1جمناسټیک 
 20 1ځغاسته 
 70 1بایسکل چلول 
 1365 91کرکټ 
 60 1 فول رزم 
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کیلو مرته ۶۳ اسفالتقالت تر شینکی  ۲

کیلومرته ۲۸۰ ولسوالیو ته غزیدلی اسفالت رسکونه به مجموعی ډول کیلومرت

 سړکونو ته الرسسی 
 ومرت په حساب د ښاري او کلیوايل سړکونو ټولټال د کیل

دزابل واليت دټولګټو چارو ریاست درسکونو دساتنی او څارنی لوی ریاست  دخپل کاری مکلفیتونو اودخلکو دس تونزووپه 
پام کی نیولورسه تل زیارایس تلی دی چه رسکونه اوالری دترافیکوپرمخ چه دطبعی پیښوپروړاندی تړل شوی وی خالصی 

داچه رسکونه دهیواد میلی ش متنی ده اودهغی ساتنه اوڅا نره دپالن په مطابق .ساتی او ترڅارنی الندی یی  ونیسی و 
چه له وړاندی دمالی امکاناتوپه محدوده کی ترتیب شوی دکال په اوږدوکی فعالیت کوی چه په دی اساس دترافیکوپرمخ 

 دټولګټوریاست دعمده فعالیتونوڅخه دی   )NH(رسکونه اودولسوالی )RH(،منطقوی رسکونه )PH(واليتی رسکونه
 هوايي ډګرونو شمېر د

په زابل په واليت کی يو هوایی ډګر شتون لری چی دمګړی په مکمل ډول نده رغول شوی خو بیا د نظامی پروازونو لپاره 
.آماده دی او ترینه ګټه اخیستل کیږی 

 هوايي او ځمکني ټرانسپورټ ته الرسسی 
نفوسه لرونکی واليتونو له جملی څخه شمیرل کیږی په مجموعی توګه دمرکز په شمول حتی ۸۰۰۰۰۰واليت دزابل 

دلری ولسوالیو خلک هم ځمکنی ترانسپورت ته الس رسی لری، ځکه دپخوا څخه په اوس نی وختونو کی دخلکو 
هوایی ډګر شتون  اقتصادی وضیعت لګ ښه شوی نو اکرثه خلک په کورنو کی موټر لری، همدارنګه په زابل کی رصف يو

 .لری چی دهغه هوایی ډګر څخه نظامی استفاده کوی او ملکی طیاره نشی پرواز کړای 
 د برېښنا انرژۍ ته الرسسی 

 ۴۰۰۰د دیزل جرناتوران له لوری برق توزیع کیږی چی تقریبا  20KVپه شهر کی د یوازی دزابل واليت مرکز قالت
 .کورنیو ته برښنا رسیدلی دي 

 اندازه په کیلو مرته د سړک حالت سړک شمیره

کیلومرته ۶۵خاکیشملزایی تر بندره  ۱

کیلو مرته ۱۰۰ خاکیاټغر تر شملزایی  ۲

کیلو مرته ۴۰خاکی معروف تر اټغر ۳

کیلومرته ۴۸خاکیارغنداب تر میزانه ۴

کیلومرته ۷۰خاکیدایچوپان تر خاک افغان ۵

کیلومرته ۱۰۰خاکیارغنداب تر دایچوپان ۶

کیلومرته ۴۸خاکیشینکی تر شملزایی ۷

کیلومرته ۳۵خاکیشاه جوی تر ارغنداب ۸

کیلومرته ۵۰۶ ولسوالیو ته غزیدلی خاکی رسکونه به مجموعی ډول کیلومرت
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برښنا رسولو چاری په  220KVيت کی دبریښنا سب سټیش نونه شتون نلری او د غزنی تر کندهار پوری دپه زابل وال 
چټکی رسه روان ده چی دزابل والیت په مربوطاتو کی کار عمال روان ده او هغه ولسوالیو ته چی په د برښنا په مسیر کی 

.رسه جوړیږی چی ځمکی مشخص شوی دی ّپ ظرفیت  20MVAراځی د برق د توزیع لپاره دوه سب ستیشنونه د 

کله چی دغه وارداتی برښنا د غزنی له طرفه کندهار ته الړ شی نو ّپ مسیر کی د شاه جوی او شهرصفا په ولسوالیو کی 
 .نوی مشرتکین اضافه کیږی  ۲۰۰۰۰

 د څښلو پاکو اوبو ته الرسسی   
٪ خلک ساملو اوبه ته الس ( ۴۰)کی یی تررسه کړی کال ۱۳۹۵ژوندانه دوضیعت درسوی له مخی چی په په زابل کی د

پاکو صحی اوبو ته د قالت دښار په شمول دبعضی ولسوالیو اکرثه سیمی په بشپړه توګه او بعضی سیمی او  .رسی لری 
کلی په څه ناڅه شکل دڅښلو پاکو اوبوته الس رسی لری، دغه پاکی اوبه دکوهیانو او داوبو دنللیکو په واسطه خلکو ته 

 .سول شوی دیر 
هغه ولسوالی او کلی یی چی بعضی کلی په بشپړه توګه او بعضی په څه ناڅه شکل اوبو ته الس رسی لری په الندی ډول 

ته  وګړی یی پاک اوبو ٪۱۰مرکز قالت، شهر صفا، شینکی، شملزایی، اتغر، خاک افغان چی تقریبا .)تری یادونه شوی
 (الس رسی لری

همدارنګه د زابل د دښاری اوبو رسوونی داداره دمعلوماتو پر بنسټ دقالت د اوبو رسولو اداری چی مخکی فعاله و  اوس 
 .مهال غیر فعاله شوی دي 

 په واليت کې مالومايت ټکنالوژي 
ریاستونو څخه دمخابراتو او معلوماتی تکنالوژی سکتور په هیواد کی په ځانګړی توګه دوالياتو په کچه يو له بنسټیزو 

شمیرل کیږی چی داقتصادی ودی په برخه کی حیاتی نقش لوبوی، دهمدی اهمیت له کبله د سکتوری دپرمختیایی 
سرتاتیژۍ په برخه کی ديوه ځانګړی سکتور په توګه په نظر کی نیول شوی ، يو عرصی مخابراتی سیستم کوالی شی له 

ټورتوب او ددولتی سکتور روڼوالی همدا شان دټولنیزو خدماتو ارايه نوښتونو رسه يوځای  ديوی قوی الکرتونیکی اداری ګ
کړی، دیادونی وړ ده چی په زابل کی دافغان ټیلیکم مخابراتی شبکه، سالم مخابراتی شبکه، روشن مخابراتی شبکه، 

ابراتی مخابراتی شبکه، او داتصاالتو مخابراتی ش بکی دزابل مربوطات په مخ MTNافغان بیسم مخابراتی شبکه، 
.دزابل واليت ساحات دمخابراتی پوښښ الندی دی ٪۶۷سیستم باندی پوښلی دی، په عمومی ډول تقريباٌ 

 صنعتي فابریکې 
 د تولیدي صنعتي فابریکو شمېر او د فعا لیت ډول 

40%60%

د زابل والیت په کچه پاک اوبو ته الس رسی

پاک اوبو ته الس رسی لری پاک اوبو ته الس رسی نلری
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کی او صنعتی او تولیدی فابریکی په مختلفو برخو کی فعالیتونه کوی چی یادی فابری ۲دزابل واليت په مربوطاتو کی 
دیادونی وړ ده چی یادی فابریکی په الندی جدول کی ذکر .رشکتونه دزابل واليت په مرکز قالت ښار کی فعالیتونه کوی

 .شوی فعالیتونه تررسه کوی

 ګڼه  دفعالیت ډول 

 ۱   د یخ د تولید فابریکه
 ۲    د پالستیکی پیپونو د تولید فابریکه

 3 د چرګانو فارم
 4 فارمد غواګانو 

 5 د لبنیاتو د پروسس مرکز
 

 له کانونو څخه کلني عوايد 
په زابل والیت کی کانونو شتون لری خو تر اوسه پدی برخه کومه پانګونه نده شوی 

 د کاڼ آدرس د کان نوعیت د طبیعی رس چینی نوم شمیره

میزانه ولسوالیمسد کندالن مس ۱

ولسوالیمیزانه مسد کفرت غار مس ۲

ارغنداب ولسوالیمسشیله رسخ مس  ۳

ارغنداب ولسوالیآلومینیوماپتو شیله آلومینیوم  ۴

ارغنداب ولسوالیرسب و جستظواهرمعدنی رسب و جست لودین ۵

میزانه ولسوالیمولیبدیمظواهرمعدنی مولیبدیم کندالن ۶

دایچوپان ولسوالیتنګسنتظواهر معدنی تنګسنت میدان آهو ۷

دایچوپان ولسوالیقع یو بریلیمظواهر قلعی و بریلیم میدان آهو ۸

میزانه ولسوالیطالظواهر معدنی طال کندالن ۹

ارغنداب ولسوالیطالظواهر معدنی طال لیودین ۱۰

میزانه ولسوالیرسپنتینظواهر معدنی رسپینتین الجر ۱۱

دایچوپان ولسوالیمعدنی اوبهآب های مرنالی باراس ۱۲

دایچوپان ولسوالید ابرک ډبرهمعدن ابرک کاریز ۱۳

دایچوپان ولسوالییاقوت و زمردسنګ های قیمتی بیتامور ۱۴

شهر صفا ولسوالیکرومایتظواهر معدنی کرومایت الکوز ۱۵

ټولو ولسوالیوټولو ولسوالیو په سطحهمواد تعمیراتی  ۱۶
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 سکټورد کرهني 
 د سکټور په هکله لنډ مالومات 

کیږی د کرهنې او کلیوايل پرمختیا سکټور  لدکرهڼېی او اوبو لګولو سکتور دهیواد په کچه له مهمو سکتورو څخه شمیر 
کولو په ښه توملپاره د خامو موادو څخه د ګټې اخیستنې اوچ د محصوالتو او صنایعود يو مهم سکټور په حیث د کرنې 

 کرنیزوايل کې مهم او بنس ټیز نقش لوبوي او په دې سکټور کې د حکومت سرتاتیژیک هدف دادی چې اوسنۍ دودیز 
کوالی  شت لپاره د خصوصی سکټور پانګې جذبځکه چې داکار به د معی.بدل کړي باندې کرهنهسیس ټم، په تجارتی 

 .ه کی  الندی اهداف لریدکرهڼېی او اوبولګولو ریاست د کرهڼېی په برخ.شی
په ټولو ولسوالیو او کلیو کې د قانون  زابلد کوپراتیفي غورځنگ سامل انکشاف او د زراعتي تولیداتو د کچې لوړوالی، د 

د واليت په سطحه دحیوانی زابلاو د کوپراتیفونو د پرنسپ مطابق د کوپراتیفونو د سازمان د ایجاد او تاسیس له الرې؛ د
چی لوړول او د مالدارانو د اقتصاد تقويه کول؛د بزګرانو د ژوند ښه والی د محصوالتو د لوړوالی پواسطه چه محصوالتو د ک

د حاصالتو د کچی لوړول د اصالح شوی .په منظم او مناسب ډول ام راض، افات او د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی وشی
لیاتو د معرفی پواسطه، د حاصالتو د کچی لوړول د اصالح تخمونو، د نوی او مناسب تکنالوژی او اصالح شوی ک نریز عم

په دې برخه کې د واليت د اقتصادي او ټولنیزو څانګو په اړه لنډ (شوی تخنیکی وسايل او ماشین آ التو د معرفی پواسطه؛
.مالومات وړاندې کیږي او پر هغه مهمو مالوماتو باندې تأ کید کیږي چې په الندې برخه کې ترشیح شوي دي

 ځمکه او اوبه لګونه 
ښاریی اداری  دقالتدرجه واليت دي چي   دریمیتان دنوی ملکي ویش اواداري جوړښت له مخي واليت دافغانسزابل

ارغنداب ،اټغر ،دایچوپان ،خاک افغان ،میزانه ، نوبهار، :ولسوالۍ لري چې عبارت دی له  ۱۰والیت ټويل ، زابل مرکزدی
هکتاره  ۴۴۹۸۹.۲۸چي دزیاد کيل لري  ۲۵۰۰رنک جلدک او زابل والیت  تقریبآ تر شاه جوی ،شملزای ،شینکۍ اوت

جریبه ځمکه  ۵۰۰تر  ۵۰په دې والیت کې په تیرو دریو کلونو کې د والیت شمیرل کیږی چی زراعتي ځمکي لرونکي
د کرنیزو اسايس  سلنه زیاتوالی راغلی، خو اوس هم ۳تر قانوين کښت الندې راغلې ده او د غنمو په حاصالتو کې 
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د دې والیت .هکتاره للمي ځمکه شتون لري ۷۰۰۰په دې والیت کې ټولټال .تولیداتو په وارداتو کې کمې نه دی راغلی
 .بزګران کرنیزو پورونو ته هیڅ الرسسی نه لري

په .سیستم دید دې والیت ډیره کمه برخه انګور چې ممیز ترې جوړیږي دوالیت په سطحه یوازنی موجود د پروسس 

دې والیت کې د حیواناتو د مړینې ناروغۍ عبارت دي له انرتک، بروشولوز، توبرکلوز، د چرګانو انفولونزا، تبخ، د لیوين 
یوازې د کرهنې په ریاست کې دعامه پوهاوي داسې پروګرامونه شته چې دهقانان باید هغه نباتات .دي.سپي ناروغۍ

.یواين او کمپوست چې په خاوره کې د اوبو ساتلو ظرفیت لری تطبیق شوي ويوکري چې لږې اوبه غواړي او یا ح

شمېر
 

 د ځمکې ډول د محل نوم
د کرنې 
 موسمونه

سیمه په 
 هکټار

 سلنه

  ۶۰۴۱،۶ زراعتیمرکز قالت ۱
  ۴۱۸۰ زراعتیارغنداب ولسوالی ۲
  ۱۵۵۹۹،۶ زراعتیشاه جوی ولسوای ۳
  ۷۹۰۴ زراعتیدایجوپانخاک افغان او  ۴
  ۱۳۱۷،۸ زراعتیاطغر ولسوالی ۵
  ۲۷۲۹،۲ زراعتیمیزانه ولسوالی ۶
  ۲۵۳۵ زراعتیشینکۍ او سیوری ولسوای ۷
  ۲۶۶۷،۴ زراعتیترنک او جلدک ولسوالی ۸

مرکز قالت
13%

ارغنداب ولسوالی
9%

شاه جوی ولسوای
35%

خاک افغان او 
دایجوپان

18%

اطغر ولسوالی
3%

میزانه ولسوالی
6%

شینکۍ او سیوری 
…ولسوای

ترنک او جلدک ولسوالی
6%

شمکزایی ولسوالی
4%

زراعتی ځمکه د ولسوالی په کچه
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 او ظرفیت د هکتار پر بنسټ (للمېخړوبېې، )خړوبېې کرنیزې ځمکې

 # د ځمکې ډول  سیمه په هکټار  سلنه 

    ۰ عمومی ساحه  کرهني وړ ځمکيد     ۱  
   ۶۲۰۰۰ (ابی ځمکه )د کرهنی وړ ځمکه     ۲  
۳  دڅړځایونواوچمن زارونوځمکه  ۵۰۰۰     
   ۱۵۰۲۵ ۴  تاکستانونه    
   ۲۹۰۰۰ ۵  د میوه دارو باغونه    
   ۲۰۰۰ ۶  طبیعی ځنګلونه    
۷  للمی  ۹۰۰۰۰     
    ۰ ۸  غیر کرنیزه ځمکه    
    ۰ ۹  جبه زار    
    ۰ ۱۰  د سیندونو غاړی    
    ۰  ټولټال  

 
 کرنیز محصوالت 

 د کرنیزو او مالداري محصوالتو ارزښت 
 غله 
واليت چی داقلیم له اړخه ګرم موسم او هوا لری نو په ګرم اقلیم کی نباتات او سبزی جات ښه وده کوی چی له دی  زابل

ولسوالیو کی  کی غنم ، اوربشی، وریجی، جوار، ایږدن، نخود، لوبیا، دال،  ۱۰په  زابلجملی څخه په موسمی ډول د 
 .کرل کیږیپیامنه مناسبه ماش او سویابین په 

 ګنه  د نبات نوم  ولسوالۍ  کرنیزه سیمه په هکټار  ټن په  ټولټال محصول

 ۲۱۴۲۸  ۱۰۰۰۰ ولسوالیو کی   ۱۰په   ۱  غنم    
 ۷۵۰  ۳۰۰ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۲  اوربشې    

۰   ۰ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۳  وریجې    
۰   ۰ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۴  جوار    
۵  ایږدن  -    ۰   ۰  
ولسوالیو کی  ۱۰په   ۰  ۰ ۶  نخود    
ولسوالیو کی  ۱۰په   ۰  ۰ ۷  لوبیا    
۸  دال  -    ۰   ۰  

 ۳۲  ۳۰ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۹  ماش    

  ۲۰۱۷،۲ زراعتیزایی ولسوالیشمل 9
 ۴۴۹۸۹.۲۸  ټولټال
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 وزارت اقتصاد

۰   ۰ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۱۰  سویابین    
ولسوالیو کی ۱۰په  ۰ ۰  ۱۱ زعفران 

  توره ځیره   
  سپینه ځیره   

 
 میوی 

ندی میوی په لويه پیامنه تولیدی چی دمیوو له جملی څخه شفتالو،زردالو، نارنج، ولسوالیو کی  کی ال  ۱۰واليت په زابل
ناک، امرود، مالته، ناک، توت، لیمو، بادام، غوزان چی دزیاتی پریامنی له وجی یی نرخ ډیر راټیټیږی او حتی نورو واليتونو 

 .ته هم انتقالیږی  

 (ټن)ټولټال محصول
ه کرنیزه سیمه پ

 هکټار
 د میوې نوم ولسوالۍ

شمیره
 

۱  شفتالو   - ۰ ۰  
۲  زردالو  د ټولو ولسوالیو په کچه ۳۰۳۵ ۱۴۶۷۰  

انځر - ۰ ۰   ۳  
۴  ناک  - ۰ ۰  
انار - ۰ ۰   ۵  
۶  مالته   - ۰ ۰  
۷  توت  - ۰ ۰  
۸  لیمو  - ۰ ۰  

۹  بادام  د ټولو ولسوالیو په کچه ۱۰۷۵۰ ۱۹۲۱۰  
۱۰  غوزان  - ۰ ۰  

 
 سبزی جات 

واليت يو له حاصل خیزو او سبزی تولیدونکو واليتونو څخه دی ځکه چی اکرثه وګړی یی په کرکیله او بزګری باندی زابل
محصوالت راټول ده چی داړتیا مطابق ندومره زیاته  د ځینو دالیلو له امله کی  دسیزیجاتو دتولید کچه زابلبوخت دی،

نورسبزیجات  او نه پیاز او کلچه پیاز،  ګازریشپه واليت کی تولیږی لکه رومیان، توربانجان،  بلزاهغه سبزی چی د.کړی 
 .ولسوالیو کی کرل کیږی ۱۰په  زابلاو ترکاری، دیادونی وړ ده چی پورته ذکرشوی د

 
 

د کلني تولید مقدار په 
 مټریک ټن

ترپوښښ الندې 
 سیمه په هکټار

 د کرنې موقعیت
د سبزیجاتو 

 ډول

شمیره 
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 وزارت اقتصاد

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۵۰۰ ۲۵۰۰ ۱  رومیان    

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۵۵ ۵۱۶ ۲  تور بانجڼ    

 ۳  کرم  ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰ ۴  گلپي    

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰ ۵  سابه    

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۶۰ ۱۳۹۲ ۶  شلغم    

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰ شنه پیاز او کلچه  
 پیاز 

 ۷  

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۶۰ ۱۹۲ ۸  پټاټې    

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰ ۹  بینډۍ    

 ۱۰  ګازرې  ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰ ۱۱  وږه    

ولسوالیو کی  ۱۰په    ۰  ۰  نور سبزیجات  
)ترکاري(  

 ۱۲  

 یا فالیزی نباتات  جاتصیفی  

د کلني تولید مقدار په 
 مټریک ټن

تر پوښښ الندې 
 سیمه په هکټار

 د نبات ډول د کرنې موقعیت

شمیره
 

 ۲۵۰۰ ولسوالیو کی   ۱۰په   ۵۰۰   ۱  خټکی    
 ۵۱۸۵ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۶۰۰   ۲  هندوانه    

 ۲۵۷   ۸۰ ولسوالیو کی  ۱۰په   ۳  بادرنګ    
ولسوالیو کی ۱۰په   -  -  ۴  شین کډو      

 ۳۰۰   ۷۰ ۵  خوږ کډو       
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 وزارت اقتصاد

 واښه 

د کلني تولید مقدار په 
 مټریک ټن

تر پوښښ الندې 
 د وښو ډول د کرنې موقعیت سیمه په هکټار

شمیره
 

ولسوالیو کی  ۱۰په  ۵۰۰ ۱۶۹۶ ۱  رشقه    
ولسوالیو کی  ۱۰په  ۰ ۰ ۲  شوتله    
ولسوالیو کی  ۱۰په     ۰  ۰  ۳  تروې اوربشې    

 
 صنعتی او طبی نباتات 

 ټولټال محصول
تر پوښښ الندې 
 سیمه په هکټار

 شمیره د نبات نوم ولسوالۍ

ولسوالیو کی ۱۰په  ۰ ۰ ۱  کنجد    
۵.۱۲ ولسوالیو کی ۱۰په  ۷۰  ۲  پنبه    

ولسوالیو کی ۱۰په  ۳۰۰ ۱۰۷ ۳  ملرګل    
ولسوالیو کی ۱۰په  ۰ ۰ ۴  کرابیه    
ولسوالیو کی ۱۰په  ۱   ۰ ۵  زعفران    

  
 یزو محصوالتو ارزښت د کرنیزو او کلیوايل بنسټ

دی چی  په مناسب اندازهچی يو کرهڼیز او اوبیز اقلیم لری، کرهنیز او کلیوال محصوالت یی دنور واليتونو په پرتله  زابل
 لیوالو محصوالتو څخه په الندی جدول کی یادونه شوی وی ته بساینه کوی اود کاړتیاد داخلی 

د خلکو په عوایدو ک دبنسټیزو 
 محصوالتو ونډه

 رهشمی معمول کلیوايل صنایع

وګړی د مالداری عوايد  ٪۹۵د زابل والیت 
 ۱ )لبنیات،پنیر(مالداري  یی ّپ عنعنوی ډول مرصف کوی

 ۲ )خامک دوزي،خیاطي،چرمه دوزی،مهر دوزي(اليس صنایع -
خصوصی فارمونه  ۳۰په ټول زابل کښی 

 ۳ مرغداري وجود لری

 ۴ صابون سازي -
د ابل په والیت کی د شاتو فارمونه وجود 
نلری خو عام خلک یی د په خپلو کلیو یا 

 کورونو کی لری
 ۵ شاتو مچیو روزنه
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 وزارت اقتصاد

 ټیز کرنیز صادرايت محصوالت بنس
تان کې د کار او عايد په رامینځته ې کرهڼه په صادراتو او په افغانسداحصایی دراپور او رسوی پايلی په ډاګه کوی   چ

میلیون ډالره وه،  839.3یي چې په صادراتو کې د کرنې ونډه احصايېې ښپه تیرو  کلونو کې، .يکولو کې سرت رول لوبو 
 .میلیونه وه، او خدماتو برخه صفر وه 29.829.8د صنعت ونډه يوازې 

 202.6م کال کې د ټول هیواد  په مجموعي صادراتو کې د  ۲۰۱۱په پای کې، دا موقف ساتل شوی، او کرهنه په 
د خدماتو په سکتور کې، د خدماتو سکتور .یلیون ډالرو په ارزښت دویم ځای کې دهم 149.4میلیون ډالرو په ارزښت د 

 .پورې اړونده توکو هیڅ صادرات نه وو
 ټیز کرنیز واردايت محصوالت بنس

شفتالو، نارنج، ناک، امرود، املوک، خرما، توت، لیمو -

لوبیا، سویابین، دال، نخود، ایږن، جوارو وریجی -

او تروی اوربشی سبزیجات ، شوتله -

 صنعتی او طبی نباتات -
 یزو او مالداري فارمونو شمېر او ظرفیت نر د ک

واليت د فارمونو د تاسیس او تولیداتو لپاره يو ښه او مناسب چاپیریال لری چی ډیر وګړی په فارمونو  زابلاقلیم ته په کتو 
 .چی په الندی ډول دیکی دتولید په برخه کی بوخت دی 

 مالداری زیربنایی دولتی تاسیسات            

 حالت مالحظات
 تعداد

 شامره د فارم نوع
 واحد مقیاس تعداد

 ۱ د شهدو مچیو فارمونه فارم ۰  

 ۲ ماهیایانو فارمونه فارم ۰  

 ۳ د القاح مصنوعی اس تیشن اس تیشن ۰  

 ۴ د غواګانو فارمونه فارم ۱۲  

 ۵ د وریښمو چنجیو فارم فارم ۰  

 ۶ د چرګانو فارم فارم ۱۲  
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 وزارت اقتصاد

 (خصوصی سکتور )مالداری زیربنایی تاسیسات 

 حالت مالحظات
 تعداد 

 شامره فارم نوعد 
 واحد مقیاس تعداد

 ۱ د شهدو مچیو فارمونه فارم ۰  

 ۲ ماهیایانو فارمونه فارم ۰  

 ۳ د چرګانو فارمونه فارم ۱۲  

 ۴ د غواګانو فارمونه فارم ۱۲  

 ۵ د چرګورو د تويلد هیچری باب ۰  

 ۶ د چرګانو مسلخ باب ۰  

فابریکهد وترکیبی وښو د تولید  باب ۰    ۷ 

 ۸ د چرم د پراسس فابریکه باب ۰  
  

   رنهکار او ک
 په برخه کې په کار بوختې دي  ريند هغه ښځو شمېر چې د ک

دکرهڼېی په برخه کی دښځینو دبوختیا په اړه کره شمیر ندی معلوم  خو ويل چی زرګونو ښځی دکرهڼېی په سکتور کی 
چی په افغانی ټولنه او غ نریزو او ولسوالیو س یمو کی ډیر ښځی دکرهڼېی په شکل داشکالو په فعالیت بوختی دی، ځکه 

 .چاری مخ ته بیایی
 عايدات او پانګونه 

 سکټور د پراختیا په برخه کې په تېرو پینځو کلونو کې د کلنی بودیجې ټولټال  رنید ک

 دکرهڼی دسکتور دتیرو پنځو کلنو بودجه  

 ګڼه کال افغانی-بودجه  کتنه
و لګونی  ریاستدکرهڼي اواوب    ۱ 
بیا رغونی ریاست ریاست دکلیو او پراختیا    ۲ 
 مجموعه بودجه  
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 وزارت اقتصاد

 (په تېرو پینځو کلونو کې)سکټور د پراختیا په برخه کې د تېرې لګول شوې کلنی بودیجې مبلغ  رنید ک

 دکرهڼی دسکتور دتیرو پنځو کلنو بودجه  

 کال دکرهڼي اواولو لګونی  ریاست رغونی ریاستدکلیو او پراختیا بیا  
   ۳۹۲۱  
   ۱۳۹۳ 
   ۱۳۹۴ 
   ۱۳۹۵ 
   ۱۳۹۶ 
 مجموعه لګښت  

  
 (په تېرو پینځو کلونو کې)سکټور د مخکینیو عايداتو ټولټال ريند ک

 دکرهڼی سکتور دتیرو پنځو کلنو عوایدوجدول

 کال ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
عوایدکلنی        

  
 سکټور په برخه کې د خصويص سکټور د پانګونې مبلغ ني هر د ک

دکرهڼېی د سکتور برخه کی دپانګونی دکره مبلغ په اړه معلومات ش تون نلری خو په شکل داشکالو خلکو تريوه بريده 
دکرهڼېی په برخه کی پانګونه کړی ده 

 اقتصاد سکټور او خصويص سکټور پرمختیا 
 د سکټور په هکله لنډ مالومات 

د لويو او مهمو اهدافو څخه دي خصوصی سکتور ته پاملرنه  تلی کول د دولتړتیا  او د خصوصی سکټور غښاقتصادی پیاو
یال بازار رامنځته کیږی او خصوصی یواد  ابادی او رغونی ته پاملرنه ده، دخصوصی سکتور په شتون کی يو ازاد سده

سکتوری اداری دباکیفیته خدماتو په عرضه کولو کی يو دبل څخه دوړاندی تګ په تکل کی وی چی په پايله کی په 
د خصوصی سکټور پرمختیا او اقتصادی وده به عامه خوښۍ او سوکالۍ .نطقه کی رغونه او سمسورتیا رامنځته کیږیم

.کچه لوړه کړي او د دیموکراتیک نظام د پایښت المل ګرځي

 څخه واردوی او هغه بیا په والیتونوقالت چې د والیت مرکز دی، سیمه ایز سوداګر لری چې لومړنی مواد د ګاونډیو 
 ګڼ شمیر محلیچې تقریبا د  شتون لریلوی بازار  او د دی والیت په شاه جوی ولسوالی کی هم مارکېټ کې خرڅوی

سوداګرو ، پلورونکو او وړو الس پلورونکو څخه تشکېل شوی دی چې د لومړنیوخوراکې توکو څخه تر میوی، سبو او حتی 
و شاه جوی بازارونه دواړه د عمومی لویی الری په رس پراته د قالت ا.واردو شویو شامپو او صابون پوری پکښی خرڅیږی
.کندهار ،غزنی او کابل  ته وړی(وچې او لندی میوی )دی او ډیر سوداګر ددی ځای څخه یوه اندازه مواد
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 وزارت اقتصاد

لویه افغانستان اسالمی جمهوریت لپاره یوه والیت کې د بوختیا کمښت او د اقتصادی فرصتونو بیا منځ ته راتګ دپدی
میدان وردکو اکرثیت اوسیدونکې نژدی ګاونډیو والیتونو لکه قندهار، غزنی او  مرکز قالت د زابل والیت.ستونزه بلل کېږی

د امنیتی ستونزو له امله په خصوصی سکتور کې کمه پانګه اچونه شویده، نو له دی امله اقتصادی .والیتونو څخه رغلی
پرمختیا د رکود په حالت کې ده یت خلک ځانګړی کاراو بار یا د عایداتو د الس ته راوړلو لپاره فرصتونه اکرث.

او دهغوی کېږیتررسهباندیپیراوپلور په بهرنیو اسعارواودهغه له جملی په پاکستانی کالدارونلری؛
ینی لنډ اوس مهال د ملی او نړیوالو سازمانونو مرستو پدی والیت کې ځ.ډالر څخه کم دییوهدورځنۍعایدنفردیو

ددی په خاطر چې .مهالی معیشتی ستونزی حل کړی دی مګر د والیت د باثباته او اوږد مهاله ودی لپاره کفایت نه کوی
.دغه والیت د ښی ودی په لور روان شی  نو رسچېنی باید د ملی او نړیوالو ټولنو لخوا په بیا بیا رسه نوی او ژوندۍ شی

خلی په لړ کې ډیر کوښښ د بازار د سړکونو او د پیاده رونو جوړول او د بزګرانو لپاره کلونو د اقتصادی مدا ۶او  ۵د تیرو 
د منابعو او ظرفیتونو نه شتون یا کمښت سیمه ایز .شامل وو د ښو کرهنیزو عملیاتو ښودل ؤ چې ښه تولید تررسه کړی،

د .ت د نورو ځایونو رسه وصل شیاوس مهال کوښښ کېږی چې د زابل والی.چارواکې پدی مسیر باندی روان کړی دی
دا .د اړوندو ټولنو رسه وصل کړل شییوی ښی اقتصادی ودی او پراختیا او ښه تسهیل په موخه اقتصادی مترکز باید

نو ددی له .مارکېټ کې په خرڅ رسیږیګاوندی والیتونو په مهال اکرثه محصوالت چې په زابل والیت کې تولیدیږی په 
لومړیتوب دی چې زابل والیت په نورو سیمه ایزو مارکېټونه رسه وصل شی نو لدی الری به اقتصادی  امله دا یو ډیر مهم

 .وده نوره هم پیاوړی کېږی
رسبیره پردی موخه یوازی دا نده چې یوازی غیرې پروسس شوی کرهنېز محصوالت په مارکېټ کې وپلورل شی بلکې 

.روسس شی او بیا په لوړ قیمت رسه وپلورل شیهغوی ته باید څه ناڅه ارزښت هم ورکړل شې یعنی پ

د اقتصادی ودی لپاره تر ټولو یو ښه فرصت په لنډ او منځ مهاله کې د کرهنیزو محصوالتو زیاتوالی دی، د هغوی پلورل 
د پانګی اچونی ، زیربنا جوړولو په مرسته په عمومی ډول د خصوصی سکتور د او په سیمه ایز ډول پروسس کول چې

ت سبب کېږی،د زابل والیت چارواکې به د خپلوګاونډيو والیتونو لکه قندهار، غزنی او اروزګان رسه چې د اقتصادی فعالی
.مراګزو درلودنکې دی ، خپل اقتصادی فعالتیونه او بازارونه وصل کړی

سوالیو زیربنایی مهمو ولسوالیو چې د قالت ، شاه جوی او شهرصفا کې جوړ شی ځکه د دی ول۳د مارکېټ پراختیا به په 
کله چې غوښتنې د موادو او خدمتونو لپاره په سیمه ایز مارکېټ مارکېټونو په برخه کې ښه شوی دی او ساختامنونه د 

.مارکېټ او مرکز کابل د قندهار:کې ډیره شی نو سوداګرانو او پلورونکې باید دډيرو لویو مارکېټونو رسه وصل شی لکه

تجارتونه رسه یوځای سوداګراوډیرارک عبارت د هغه ځای څخه دی چې په هغه کېد اقتصادی ودی زون یا صنعتی پ
 شوی وی او د ټولو موخه اقتصادی وده وی، د هغه کسانو لپاره چې په داسی ځایونوکې یو سوداګریز فعالیت تررسه کوی

د بیلګی په توګه د مالیې کمول ، په ګمرکونو کې د تولیدی وسایلو .د هغوی د تشویق لپاره متعدد کارونه ورکول کېږی
او د هغه پرزه جاتو باندی هیڅ مالیه نه اخیستل، په صادراتو باندی مالیه نه ورکول او د ګمرکونو پروسجرونه آسانه کول 

دی .لپاره وهڅوی چې خپل سوداګرې پدی پارکونو کې رشوع کړی دا فرصتونه به بهرنی سوداګر دی کار.

صنعتی پارک به د زراعتی محصوالتو د ارزښت د ځنځیر په ښه کولو یعنی د میوو اوسبو پروسس، د یخو والیتزابلد
ی پارک صنعت.خونو یا ذخیرو او سوداګری ترانسپورت او لو د بزګرانو لپاره لوژستیکې خدمتونو په برخه کې مترکز کوی

به نه یوازی د دندو د پیدا کېدو سبب شی بلکې د والیت لپاره به عایداتی منبع هم وی چې د هغه له طریقه کوالی شی 
.د نورو اقتصادی خدمتونو مالتړ وکړی
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 وزلۍ وضعیت د بې 
 وزلۍ کچه  د بې

ه شوی خو دژوند دوضعیت درسوی تون نلری او نه هم کومه رسوی تررس ت په سطحه دبی وزلی دکچه ارقام شوالي زابلد
 .سلنه ښودل شوی 54.5په اساس او دنړيوال بانګ په مالتړ دهیواد په سطحه دبی وزلی کچه  

 د اليس صنايعو د تولیداتو ارزښت  ارینه ود ښځو او ن
وو ښځین ۹۷۴۰او )خیاطی، دست دوزی، سلمه دوزی، چرمه دوزی(واليت ښځینه السی صنايع ته الرسسی لری  زابلد

ته په  مختلفو موسساتو کی دښځو چارو ریاست په مرس ته دکار موقع برابره شوی ده دښځینه السی صنايعو ارزښت په 
 الندی ډول ده

 د فامیل داقتصادی پیاوړتیا  -۱
 دخپل فامیل لپاره حالل رزق او نفقه  پیداکول -۲
 په عمومی بازار کی د ښځو د اليس صنايعو بازار مارکیټ -۳
 د ښځو لپاره ځانګړی بازار چتو کول او په ټولنه کی السی صنايعو ته دښځو تشويقول -۴
په ټولنه کی دښځو ګډون او د غربت او بدبختۍ له منله وړل-۵

 د بانکونو شمېر د دولتي او خصويص بانکونو په تفکیک رسه 
 خصوصی بانکونه دی  ۱۱بانکونه فعالیت لری چی يو  دولتی او  ۴په واليت کی ټول  زابلد

  ګڼه دبانک نوم  نوعیت  دڅانګو شمیره  

دولتی ۱ دافغانستان بانک    ۱  
خصوصی   ۱ بانک نوی کابل     ۲  
خصوصی   ۱ عزیزی بانک    ۳  
خصوصی   ۱ افغانستان اسالمی بانک    ۴  

 د اقتصادي او خصويص سکټور په وده کې د خصويص سکټور د پانګونې کچه 
 د اقتصادي او خصويص سکټور په وده کې د نادولتي مرستندويه موسسو او پرمختیايي رشیکانو مرس ته 

    داقتصاد تولید او سوداګری په برخه کی دپانګونی کچه

 ګنه  دفعالیت ډول   د تشبث نوع  پانګه 
رشکت محدود املسؤلیت  تجارتی    1  
رشکت محدود املسؤلیت  خدماتی    2  
رشکت محدود املسؤلیت  ساختامنی    3  
مالکیت انفرادی  تجارتی    4  
مالکیت انفرادی  ساختامنی    5  
مالکیت انفرادی  نور خدماتی   

 فعالیتونه
6  
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مجموعه پانګونه     
یایی ته نه کوی او دوی پرمختدپرمختیایی بودجه په برخه کی مرسداقتصاد ریاست د وينا پرتائید نا دولتی موسسی 

بودجه لپاره کوم تخصیص نلری

 ټولنیز خونديتوب 
 د اوسیدو روغ چاپیریال ته د ښځو او نرانو الرسسی 
ره وچکالی،وزګارتیا، اقلیمی بدلونونه، دځنګلونو دزابل واليت جغرافیوی موقیعت، اوسنی امنیتی وضیعت، کډوال، دوامدا

پریکول او قاچاق، دڅړځايونو غصب او د دکرنیزو ځمکو  له منځه تلل او یا داستوګنی په کورونو او مارکیټونو بدلیدل، 
ه د واليت داوبو او هوا ککړتیا، دښاری نفوسو زیاتوالی، ترافیکی اذدهام فقر او بی وزلی هغه عمده الملونه دی چی په ټول

په کچه چاپیریايل ژوند، روغتیا او خونديتوب اغیزمنوی د خوندی او سامل چاپیریال دمنځته راتلو مخنیوی کوی، لکه 
څرنګه چی په پورته ډول هغه الملونه څخه یادونه وشوه چی تقريباٌ دواليت ډیری وګړی له نوموړو چاپیریالی س تونزو 

 .اومشکالتو رسه مخامخ دی
يواځی په اوبو او هوا پوری تړاونلری بلکی دژوند نور معیش تی اړتیاوی دچاپیریال مهمه برخه تشکیلوی چی  روغ چاپیرل

 .په همدی اساس کوالی ددی ښار اوس یدونکی په دوه برخه وویشو
خلک اقتصادی وضیعت یی ښه او یاښه ته نږدی دی دامکان ترحده یی خپل ژوند په ځانګړی ډول خوندی کړی او هغه 

 په نسبی ډول یی ځانته چاپیریالی رشايط برابرکړی دی چی دیادی ګټکوری سلنه ډیره کمه ده. 
ری دی او دژوند ستونزی او پاتی نور وګړی چی په پورته کټګوری کی شامل ندی او اقتصادی وضیعت یی خراب او کمزو 

څخه چی په ټوله کی ددولت له خوا دټولنی   مشکالت  یی کامالٌ دکتنی او پام وړ دی، پرته له هغه چاپیریالی امکاناتو
لپاره اماده شويدی لکه امنیت ، روغتیا، پوهنی، کړنی، او مالداری، بیا رغاونی او ديته ورته نور ښاری خدماتو څخه برخه 

 .مند دی
 لنیزوخدمتونو ته الس رسی ټو 

د کار،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینوریاست  د  دولت  د کلیدی ریاس تونو  څخه دی  چی په اقتصادی ودی او ټولنیزو 
مصؤنیت کی  د يو فعال او خدمت ګار ارګان په صفت يتیمو او بی بضاعته ماشومانو ،بی وزله کورنیو کونډو ، شهیدانو 

ینو ،متقاعدينو او بی روزګاره ځوانانو ته خدمات  وړاندی کوی چی په عمومی توګه الندی  اهدافو د الس ورثه و او معلول
 :ته تحقق ل لپاره فعالیتونه تر رسه کوی  چی موخي په الندی ډول ترشیح کیږی

 اومسلکی زده کړوکی دکونډو،معلولینواو بی روزګاره ځوانانو روزل. په حرفوی  •
 و د کار مارکیټ تفتیش د برشی نیرو تنظیم ا •
 کار څخه  د راپیدا شوو مشکالتو حلول.  •
 متقا عدينوته خدمات عرضه کول.  •
 د يتیامنو ښوونی ـ  اوروزنه کی خدمات وړاندی کول.  •
 يتیمو ماشومانو ته س پانرس برابرول.  •
 دبی بضاعته کورنیو ماشومانو ته دوړکتون خدمات وړاندی کول.  •
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 ی او هغوی ته ټولنیزو خدمات وړاندی کول. د ماشومانو محافظت او ساتن •
 يو فیصد جربان خساری جمع کول  •
 شهیدانو ورثو، معلولینواو بی بضاعته کورنیو ته مساعدتون وجلبول.  •
 و او معلولینو ته د حقوقو توزيع او  نوی ت بیتول شهیدانو ورثه  •

 احو کی خدمات وړاندی کویپاره نوموړی ریاست په دری عمده کاری سلیدولو سپورته اهدافو ته د ر 
 ـ د کـار چارو  سمون  ۱
 ټولنیز مصؤنیت   -۲ 

 شهیدانو او معلولینو  ته خدماتو وړاندی کول کارموندنه -۳
د کار چارو سمون   په دری عمده برخو کی فعالیت تر رسه کوی

 او حرفوی زده کړو لوی مدیريت  فنید  •
مدیريت  له لوری څخه  بی روزګاره ځوانانو، کونډو او معلولینو ته د فنی او حرفوی زده کړو د فنی او حرفوی زده کړو لوی 

زمینه برابره  ول  تر څو وکوالی شی په راتلونکی  د دوی اقتصادی ستونزی حل  او هیواد ته د خدمت مصدر وګرځی، د 
 :فني او حرفوي مهارتونو پروګرام په الندی ډول تر رسه کیږی

 د کار بازار په مارکیټ کی د شغل او کار زمینه برابرول. نو ته اړمندو کسا •
پورتنی پروګرامونه شپږ میاشتنی او يو کلنه موده کی د دولتی او غیری دولتی ادارو . موسیساتو او انجوګانو  •

 په مرس ته تطبیقیږی 
د فنی او حرفوی زده کړو په مرس ته غیری مهارت لرونکی وګری په ماهر کار ګر باندی تبديل او کار بازار ته  •

 وړاندی کیږی. 
 نوموړی پروګرامونه د بیکاری او فقر يه د منله وړلو کی ډیر مفید او موثر ثابت شوی دی   •
وقت او غیری ثابت مراکزو کی پر مخ بول دغه  پروګرامونه د پروژو په شکل غیريدولتی موسیسو له لوری په م •

 کیږی. 
د مهارتونو د برنامود زده کړی لپاره ټول اسیب پذیره او د تعلیم د پروسی څخه پاتی وګړی چی عمرونه یی  •

 کلنو پوری وی جذب او تر روزنی الندی نیول کیږی.  35کلونو څخه تر  15
 .صنايعی ته ودی زمینه برابریږی اساس د هیواد اقتصاد ، صنعت او السی ددغه زده کړو په •

 د برشی قواوو د تنظیم لوی مدیريت 
د دغه مدیريت له الری  ټولو داخلی او خارجی  کارمندانو ته چی په رشايط برابرکسانو ته د قانون او مقرراتو په رڼا کی     

 .د کار جواز ورک ول کیږی او هم کار مارکیت مطالعه تحلیل او ارزیابی کول دی
 ماشومانو لپاره امکاناتد  

  

ت
 موقعی

 ډول

س
 د تأ سی

د وړکتون 
 نوم

 ګڼه
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د استوګنې   هلک  نجلۍ  جمله 

 ځای 
 ۱  )خصويص/دولتي کال  د کار ځای 

دریاست په داخل    
 کی 

محل 
 زیست 

 ۲  مرکزی وړکتون   ۰ 

  
 ټولنیزو خدمتونو ته الرسسی په ځانګړې توګه بیا د ښځو لپاره 

دښځو لپاره  زیاتره د فنی او حرفوی زده کړو مرکز یواځی یو مرکز په قالت کی د لنډ مهاله حرفوی زده کړو لپاره پرانیستل 
 .شوی دی چی د پروژی په شکل تطبیق کیږی

 لپاره د رسپټونې او کور شتون  بیرته راستنیدونکو او د کورين بی ځايه شويو کسانو
بی اسناده  کډوالی کورنی هیواد ته  )(مالی کالونو په موده کی   ۱۳۹۷کال څخه تر  ۱۳۹۶زابل واليت ته د 

 )(راجسرتشوی کورنی دی چی جمله تعداد یی  )(راستنی شوی، چی  دهغی له جملی څخه  
 .رنی کیږی هیواد ته راستنی شوی دیکو 

د راستنیدونکو کډوالو  )(ملریز کال څخه تر اوسه پوری  د  ۱۳۹۶دزابل واليت دمهاجرينو چارو ریاست لخوا د 
 کورنیو رسه درسپنا 

:یا شیلرت مر ته شوی او  زابل ته دراستانه شوی کورنی په الندی برخو کی ستونزی لری 

 کمبوددښارکوټو -۱ 
 دکارونو نشتون-۲ 
 دامنیت نش تون او ش ته ښارکوټو کی داسانتیاوو نه موجوديت دکډوالو کور نیو رسه مرستی-۳ 
 دنقدی خوراکی او غیر خوراکی توکو مرس ته-۱ 
 اکرثه کورنیو ته د حرفوی زده کړو زمینه برابرول-۲ 
 جوړول)ش یلټر(اکرثيت کورنیو ته د رسپنا -۳ 
 کهول لپاره د زده کړو زمینه برابرولدځوان -۴ 
 دبیرته راس تانه شويو کورنیو رسه مرس ته کوونکی موسسی په الندی ډول دی 

IOM, UNHCR, UNOCHA, WFP,DRC, NRC, IRC, ACTITED, FGA,MUDRA, APA, PRAA,IMC, WHH  
 طبیعی پیښو ته رسیدنه 

دزابل واليت پیښو ته دچتوالی ریاست طبیعی او غیر طبیعی پښو ته پروخت  رسیدګی کوی لکه سیالبونه، زلزلی، 
بیړنی مرستی او داسی نورو ته په وخت او زمان رسه رسیدګی وچکالی، غرښويدنه ،دجنګونو له امله بیاليه شوی کورنیو رسه 

:کوی چی د بیلګو څخه په دی ډول یادونه کوالی شوی
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 قیمت مرسته شوی ټوکی دپیښی څرنګوالی ولسوالی شمیره

   مرکز کالت ۱
   شاه جوی ۲
   شهرصفا ۳
   شینکۍ ۴
   نوبهار ۵
   اتغر ۶
   شملزایی ۷
   میزانه ۸
   ارغنداب ۹

   دایچوپان ۱۰
   خاک افغان  ۱۱

 
 د زیان منوونکو ډلو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو خونديتوب 

کلیدی ریاستونه دواليت مقام په مرشتوب  ۱۸کله چی يوه پیښه رامنځ ته شی نو دواليت په کچه بیړنی کمیټه چی تقريباٌ 
اداره دخپلی الیحی مطابق مترضرو او یا ځپل شويو خلکو ته کړنی تررسه کوی چی په یاده کمیټه ناسته تررسه کوی، هره 

کی دولتی او غیر دولتی موسسات شامل دی چی دپیښی درامنیځ ته کیدو په وخت کی پیښو ته دچمتووالی ریاست، 
عبارت له ښوونځی، مسجدونو ملی اردو، ملی پولیس، او ټولنه دپیښی دساحی څخه مترضر خلک خوندی ساحو ته چی 

.او نور دولتی تاسیساتو ته انتقالوی او عمالٌ د ژغورنی کمیټی چی په ولسوالی او مرکز کی شتون لری

  ټولنیز او سیايس جوړښتونه
 سیايس ګوندونه 

سیاسی حزبونه فعال دفرت لری چی دعديل ریاست رسه ثبت او راجسرت شوی چی هر حزب  ۴دزابل په واليت کی 
.ځانګړي اساس نامه او تګالره لری دیادو حزبونو مرکزی دفرتونه مرکز کابل کی ش تون لری

 

 په ختیځ زابل کی دسیاسی حزبونو جدول  

 ګڼه  دحزب نوم  کتنه 
د افغانستان اسالمی حزب    ۱  
دافغانستان اسالمی جمعیت    ۲  
حزب متحد ملی    ۳  
حزب ملی وطن    ۴  
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 مذهبی او ديني چارې  
محرابه جامع او غیر جامع مساجد ثبت او راجسټر (۲۳۷۰)د زابل په سطحه د ارشاد حج اواوقافو ریاست رسه تقريبأ  

)محرابه جامع او (۴۴)مساجد دولت رسه رسمی او متباقی غیر رسمی دی چی  (۹۸)شوی چی لدی جملی څخه 

 (۵۴)محرابه مساجد غیر رسمی دي،  دارشاد حج اواواقافو ریاست رسه تقريبأ   ۲۲۷۲محرابه غیر جامع او متباقي (۵۴
 .په تعداد مدارس ،حلقات او دارلحفاظونه ثبت او راجسټر دی

 .مال امامانو او خطیباتو ته الندی ذکر شوی خطبی توزيع شويدی 
 امنیت د اسالم له نظره -۱
 له نظره  سوله د اسالم-۲
 د واکسینو تطبیق -۳
 په ماشومانو باندی د شاقه کارونو د تررسه  کولو مخنیوی -۴
 د قاچاق په شکل د انسانانو انتقال بهرنی هیوادونو  ته د مخنیوی  په هکله -۵
 په دولت باندی د عامه خلکو اعتامد کچه لوړول  -۶
 د ملی ځواکونو مالتړ  -۷
 له نظره د ښځو حقوق د اسالم -۸

 د مواد مخدر مخنیوی او ارضار  -۱۰
د مذهبی اختالفاتو د کچی ټیټوالی لپاره هلی ځلی -۱۱

د ورقی تذکرو په اړه عامه پوهاوی-۱۲

ټاکنی یا انتخابات-۱۳

د والیدین حقوق د اسالم له نظره-۱۴

د جادو او کف شناسی د منعی په مورد-۱۵

وماتد اسالم د ارکانو په اړه معل-۱۶

د اوربند په هکله معلومات او تبلیغ-۱۷

 ۱۳۹۶د مساجدو مدراسو ثبتول د هغو مساجدو افتتاح کول چی د وزارت او یا خیريه موسساتو لخوا جوړ شوی دی په 
محراب مسجد افتتاح تررسه شوی او د مرکزی جامع مسجد د ترمیم پروژه افتتاح شوی دي چی په (۱)کال کی

محرابه مساجد د زابل والیت په مرکز قالت، ارغنداب، شاه جوی، شهرصفا او میزانی ولسوالیو کی ترمیم  ۵کال کی روان 
شوی دي ، د قبلی تعینول د  مساجدو اعامر او ترمیم عرايض اخس تل او مربوطه مرجع ته اس تول د مساجدو نظارت 

 .ګی تررسه کول او د ولس او حکومت ترمنځ واټن ختمول،امامانو ته خطبی ورکول د امامانو او حکومت ترمنځ هم اهن
د ارشاد حج اواوقافو ریاست پخپل تشکیل کي د احتساب مدیریت لری چي ټولی د امرباملعروف او نهی عن املنکر 
چاري پر مخ وړي چی پخپل ټول توان رسه یی غیر رشعی تعویزنویسان، کف شناسان، کاهنان او ساحران له ښار څخه 

.ی ديورک کړ 

تنه حجاج  ( ۳۰۳)کال کی  ۱۳۹۷تنه دحج سهم لری چی په  (۲۸۰)داچی زابل واليت دارشاد حج اواواقافو ریاست 
تنه د اداراتو او پارملان په سهم کی تللی  (۱۷)کرام فرضی حج لپاره سعودی عربستان ته تللی چی لدی جملی څخه 
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یرته خپل هیواد ته راستون شوی چی الحمدالله ډیر په ارامه فضاء تنه د ریاست خپل سهم کی تللی اوب ( ۲۸۰)متباقی 
 .کی خپل فرضی حج تررسه کړی د خپلو ناظمینو د خدمت څخه پوره پوره رضايت لری

 (۶)تنو علامء کرامو څخه امتحان اختسل شوی  چی له هغی جملی څخه   (۷۲)کال حجاجو کرامو لپاره د  ۱۳۹۷د 
حجاجو کرامو ته م د حج تګ څخه مخکی پنځلس ورځی په جنوبی زون کی عملی او  تنه کامیات شو چی سږ کال

د ارشاد حج اواوقافو ریاست له ځان رسه قفی ملکیتونه ثبتوی او د هغی څخه نظارت او کن .نظری درسونه ورکړل شوی
.دولت حساب ته انتقالیږیترول کوی چی په ولسوالیو او  مرکز مختلفو ځايونو کی وقفی ملکیتونه لری عوايد م رسأم  

 د کوچیانو حالت 
ولسوالیو کې او سیږي په ځینو سیمو کې يواځي  ۱۱د  زابل په واليت کې کوچیان د اوړي او ژمي په موسم کې په ټولو 

ژمـی تـیروي او په ځینو سیمو کې اوړی او ژمی اوسیږي چـې پـه مجمـوعي ډول ځمـونږ د راټولـو شـوو معلومـاتو له 
سـلنه کوچیـان د  ٪۶۰شاوخوا کې کوچي کورنۍ په زابل واليت کې ژونـد کـوي  چـې د یادې شمېـري  ۲۳۰۰۰ مخـې 

کابل ، لوګر ، کاپیسا ، پروان ، غوربند، شیرب ، میدان ښار ، غزين (اوړي پـه مـوسم سـړو سـ یمو او ايلبندونو ته ځي  لکه 
اوسېږي ځکه چې مالونه نه لري او دلته په  زابل کـې ور  مـزدوري او  يي اوړی او ژمـی همدلته ٪۴۰او )، هزاره جـات ،

یاهم پـوله پټـي کـې بزګـري کـوي ، او کمـه برخـه يي چـې اقتصادي وضغه يي ښه ده تجارتونه کوي او یاهم بارداره 
 .ټرانس پورټونه لري 

ځکـه چـې د تـګ راتـګ پـه مهـال الرې ګـودرې او  په زابل واليت کې د کوچیانو وضعیت د پخوا په پـرتله ډیـر خـراب دی 
پړاونـه د ا منیتي س تونزو او یاهم داچې وليس آ بادی زیاته شوي نو دوی په ډیره سختی له يوې سیمي بلې سیمي ته 

یاهم د کابـل  لیږدي او یاهم مالونه په موټرو کـې انتقالوي ، او بله داچې هغه پراخي دشتي ، غرونه ،  مالچرونه ، ټاپوګان او
سـیند دواړه غـاړي  چـې کوچیـانو بـه پکـې مالونـه څرول او پخپله به هم پکې اوس یدل د ولس ، حکومت او یاهم اشخاصو 
له لوري نیول شوي قانوين اویا غیر قانوين شهرکونه او آ بادی پکـې رشوع دي او غرونه د نش ته بارانونو او یاهم نه مسؤنیت 

د جنګونو احتامل وي کو چیان نـه يش کـوالی چـې پـه خـالص مټ مالونه پکې و څروي نو له همدې له امله چې همیشه 
او داڅـو ولسـوالی چـې جنګونـو ځپلـې کوچیان يي هم لکه د .امـله يي مالونـه د ګیـاه او څرولـو له سـ تونزو رسه مـخ دي

ټولنیز ژوند يي بدې اغـیزي کـړي او همیشـه د مـالچر او میش تو ولسونو غوندې په نورو س یمو کې اوسیږي چې ددوي په 
 .یاهم اوبه خور په رس جنجالونه رامنځته کوي ځکه چې س یمه تنګه او کمه وي  او مالداري ګڼه وي 

 په برخه کی )دصحت، ژوند، پوهنی، امنیت،(دکوچنیانو ستونزی 
 دصحت په برخه کی  

 .په زابل واليت کې په ټولو ولسوالیو کې دمیشتو کوچیانو لپاره هیڅ ډول صحي ټیمونه یا مراکز شتون نلری 
 د ژوند په برخه کی 

٪  کچه مخامخ د کوچیانو په ژوندانه تاثیر لري ،  او بله داچي کوچیانو د وچکالی ، مهاجرتونو  ۵۴د هیواد په کچه  د فقر  
جات ته د نه تګ او نه پریښودلو او نورو ټولنیزو او اقتصادي الملونو له امله ډیره فیصدي کوچیان ، نش ته مالچرونو ، هزاره 

٪ دیر  ۶۰د ژوند په ډیره ټیټه کچه کې ژوند لري ، رسپناه او کورونه نه لري ، د بیکاری کچه پکې ډیره لوړه ده ، له 
ارو ، خصويص سکتور او مؤسساتو کې ورته د کارزمینه نه کوچیان د فقر له کچې په ټیټه پیامنه کې قرار لري ، دولتي اد
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برابرېږي، حرفوي زده کړو او کس بونو زده کولو زمینه نه ورته برابرېږي داخيل بیاليه شوو ، يتیامنو ، کونډو ، معلولینو او 
 .معذورو کوچیانو ته حقوق نه رسیږي

 د پوهنی په برخه کی 
 .پوری کومه مشخص تعلیم بنسټ نلرید زابل په واليت کې کوچیان تر اوسه 

 امنیت    په برخه کی  
لکه څنګه چې امنیت يوه ميل مسئله ده او ناامني دټول ولس لپاره يوه غټه ستونزه ده ويل دکوچیانو لپاره ترټولو سخته 

رشوګانو ، مالچرونو  ستونزه ده ځکه چې کوچیان دخپلو مالونو دپوولو او مړولو په موخه په لروپرتوسیمو ، غرونو ، دش تو و
 .او دغرونوپه ملنوکې اوسېږي

دکوچي  رسخیالنو دمعلوماتو له مخې ځای په ځای کوچیان د ځمکنیو ماينونو ، جنګونو ، مبباريو او نړدو مرمیو ښکار 
او .کېږي او هیڅ ډول مصؤنیت نه لري ، او په مختلفو حالتونو کې زورېږي او دباج په شکل مالونه ترې اخیستل کېږي

اوسنیو رشايطو ته په کتو رسه دوی هیڅ داسې دفاعي اسلحه له ځان رسه نيش ګرځوالی چې په غرو رغونو او یاهم الرو 
 .کې پرې د غل غدوی او یاهم د غره د څېرونکو ځناورو لکه پړانګ او لیونه پرې ځان او خپل مالونه وژغوري

 د کوچیانو محصوالت  
، پنیر ، تروي ، وړی ، غوښې له خپلو اهيل مالونو څخه تولیدوی چی همدا تولیدات او لبنیات ، شیدي ، مستي ، کوچ 

.غوښی دخرڅالو لپاره  مارکیټ ته په خپل وخت  نه رسیږي  
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 څپرکی دریم

 و مصارف بودجه انکشافی به تفکیک سکتور انکشافیبودجه 

 : معارف

وزارت معارف در راستای تالش رسیدن به دیدگاه این اداره که عبارت از انکشاف رسمایه برشی مطابق به اصول و اساسات 
دین مقدس اسالم، احرتام به ارزش های ملی و حقوق برش از طریق فراهم آوری زمینه دسرتسی مساویانه همه اتباع 

17مکاتب تخنیکی، 6داراملعلمین،3مکاتب تعلیامت عمومی، 223کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت میباشد، بتعداد 

.مدارس دینی، فعالیت دارند

آن از طبقه اناث در این مکاتب مشغول فراگیری  9,747ذکور و  34,810شاگرد که از آنجمله  44,557مجموعا به تعداد 
.بیان میکندمعلومات مخترص  را در مورد وضعیت معارف این والیت  جدول ذیل .دانش هستند

  

 معارف

کتگوری
مکاتب عمومی 

داراملعلمین 
 

س
مدار

 

مکاتب تخنیکی
 

 تعداد شاگردان
ذکور

اناث 
مجموع 

 

تعداد
 223
 

3 17
 6 

34,810
 9,747
 44,557

 
 

در یک دهه گذشته در اثر فعالیت، سعی و تالش دولت جمهوری اسالمی افغانستان فامیل ها عالقمند بیشرت به تعلیم 
قسمیکه  زابلتعداد شاگردان در مکاتب والیت .تربیه گردیده و اطفال خود را برای فراگیری تعلیم به مکاتب میفرستندو 

.در فوق دیده میشود یک رقم قابل مالحظه را نشان میدهد

 بودجه معارف:
میکه در شکل دیده وزارت معارف ساالنه بودجه قابل مالحظه در هر دو بخش عادی و انکشافی دریافت میکند و قس 

میشود مقدار زیاد آن در بخش بودجه عادی به مرصف میرسد و دلیل عمده آن عبارت است از موجودیت تشکیل بزرگ 
در وزارت معارف و مصارف عادی برای تعداد زیاد مکاتب که در رستارس کشور موجود است میباشد جزئیات بودجه .

.دهمعارف والیت زابل در شکل ذیل انعکاس داده ش
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.تعداد پروژه های که در این والیت از طریق وزارت معارف در سال جاری تحت تطبیق میباشد قرار ذیل میباشد

  1397پروژه های انکشافی 
فیصدی مرصفبودجهپروژه

 %65 2,894,078 انکشاف زيربنای تعليم و تربيه
 %73 4,153,461 تعليامت ميخانيکی و مسلکی

 %0 118,500 ارتقای ظرفيتمديريت و 
 18,988,178 (EQUIPبشمول ) تعليامت عمومی 

 

 3,220,727 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی
 

 %27 38,148,619 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 
 %85 16,271,847 اعامر مکاتب معارف در مرکز والیت زابل

 193,200 آموزیانکشاف و تقویت برنامه های سواد 
 

 %0 16,444,453 وجوه غیر مرشوط والیات
 %63 3,944,150 اناث در روستا ها;nbsp&استخدام معلیمین 

 %0 3,849,381 اعامر مکاتب برای تیز هوشان در هفت شهر بزرگ
 %33 108,226,594مجموع

 

 زراعت: 
و مالداری هستند، از جمله محصوالت این والیت عبارت از گندم، جو،  زراعتبرخ بیشرت باشندگان این والیت مرصوف 

 .ماش میباشد و میوه های تازه چون خربوزه، تربوز، انار، انگور، انجیر، توت، و بادام میباشد


مجموع 
بودجه

بودجه عادی ه مرصف بودج
عادی

349,783 

241,556 

124,838 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع بودجه بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

349,783 

108,227 
35,295 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 بودجه
ل  به مراتب بیشرت از بودجه عادی این اداره قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی بخش زراعت والیت زاب 

میباشد که بیان گر رسمایه گزاری های بیشرت روی زراعت در این والیت بوده و میتوان خوشبین یک آینده خوب در این 
 بخش باشیم. 


  

 .تطبیق گردید که جزئیات آن قرار رشح ذیل است پروژه های انکشافی در والیت زابل9به تعداد 

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 

فیصدی مرصفبودجه پروژه

 %3 9,624,400 تخمهای بذری و کود کیمیاوی;nbsp&تهیه و توزیع 
 %73 1,759,201 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

 15,895,402 64% (NHLP)برنامه ملی باغداری و مالداری 
 %100 146,400 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی

 271,962 100% (Border Project)انکشاف زراعت در ولسوالی های رسحدی 
 %3 1,582,000 توسعه کشت پخته و زعفران

 %100 715,884 پروژه آبیاری و ذخایر آب
 %11 806,510 خانگی و مصونیت غذائیایجاد باغچه های 

 %0 7,992,713 پروژه های انکشافی والیتی
 %34 38,794,472 مجموع

 :تحصیالت عالی
وزارت تحصیالت عالی در مورد تعداد استادان و .پوهنحی میباشد1در والیت زابل یک پوهنتون دولتی است که دارای 

شاگردان آن معلومات اریه نکرده

 تحصیالت عالی

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف 
بودجه عادی

47,295 

8,500 4,652 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

47,295 38,794 

13,042 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 اناث ذکور تعداد محصلین اناث ذکور تعداد استاد تعداد پوهنحی پوهنتون کتگوری

 NA NA NA NA NA NA 1 زابل تعداد

 

 بودجه تحصیالت عالی: 
ملیون افغانی که متام این 10مجموعا بودجه که وزارت تحصیالت عالی برای والیت زابل  تخصیص داده بالغ میشود به  

.مبلغ روی بودجه عادی مبرصف خواهد رسید و در بخش انکشافی بودجه اختصاص داده نشده

   
.والیت روی دست نگرفتهوزارت تحصیالت عالی در سال جاری هیچ کدام پروژه انکشافی را در این 

 صحت عامه:
.احصائیه مراکز عرضه خدمات صحی در والیت زابل قرار جدول ذیل میباشد

 صحت

 ظرفیت تداوی مریضان تعداد دکتوران پوسته صحی شفاخانه شخصی شفاخانه دولتی کتگوری

 14,016 53 258  2 تعداد

 

 بودجه بخش صحت:
والیت زابل از جانب وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده در گراف ذیل نشان بودجه که برای عرضه خدمات صحی در 

 .داده شده، و گراف نشان دهنده این است که بیشرتین بخش بودجه باالی پروژه های انکشافی مبرصف میرسید

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف بودجه
عادی

10,300 10,300 
5,526 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

10,300 

- -

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

  
:قرار ذیل استتعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت صحت عامه در این والیت در حال تطبیق بوده 

 1397پروژه های انکشافی 
فیصدی مرصفبودجه پروژه

 ٪87 746,800 برنامه ملی معافيت کتلوی
 ٪69 33,762,000 بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملی

 ٪48 4,852,967 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور
 ٪100 13,668,000 اعامرمراکز صحی و شفاخانه والیت زابل

 ٪70 75,955,589 تقویت نظام صحی در مرحله عبور
 ٪19 45,566,105 والیت رسحدی شامل وغرب 11پروژه های انکشافی 

 ٪22 11,606,437 (روندسوم)تقویه سیستم صحی 
اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها و پروژه های والیتی برای سال های 

 1397و  1396
3,417,000 0٪ 

 ٪0 21,211,958 اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه غیرمرشوط
 ٪100 46,274,657 پروژه صحتمندی

 ٪59 257,061,513 مجموع
 

 انرژی و آب:
تحکیم سواحل دریایی و تنظیم آب میباشد در در این والیت مورد تطبیق است، و پروژه انکشافی که 2در حال حارض 

در سال آینده نیز یک پروژه قرار است تطبیق شود که آن هم در بخش تنظیم منابع آبی میباشد ولی در عرصه فراهم 
.انرژی در حال حارض و در سال بعدی هیچ پروژه روی دست گرفته نشده/منودن منابع برق

  

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف 
بودجه عادی

283,270 

26,209 7,987 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

283,270 257,062 

150,536 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 : دجهبو 

ملیون افغانی که بیشرتین بخش آن در بخش انکشافی مبرصف  15این والیت در بخش انرژی و آب بالغ میشود به  بودجه
.خواهد رسید

   
 

:در این والیت در حال تطبیق بوده قرار ذیل اند  1397پروژه های انکشافی که در سال 

 1397پروژه های انکشافی 

مرصففیصدی بودجه پروژه  

 ٪0 4,000,000 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان
 ٪0 7,824,026 تحکیم سواحل دریا ها

 ٪0 11,824,026 مجموع
 

 فواید عامه:
در والیت زابل طبق معمول وزارت فواید عامه نظر به لزوم دید دو نوع رسک اعامر منوده که عبارت از رسکهای قیرریزی 

کیلومرت جغلی، 522کیلومرت میباشد که از آن جمله 766رسکهای والیت .رسکهای جغل اندازی شده میباشدشده و 
.کیلومرت اسفالتی است244

 بودجه: 
.ملیون افغانی که جزئیات آن در شکل ذیل نشان داده شده 33بودجه وزارت  فواید عامه در والیت زابل  بالغ میشود به 

 متام بودجه فواید عامه در بخش عادی اختصاص داده شده است 

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف 
بودجه عادی

15,639 

3,815 2,361 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

15,639 
11,824 

-

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

    
 

 جدول پروژه های انکشافی به اساس سکتور ها

 شامره اسم اداره پروژه های انکشافی بودجه مرصف فیصدی
 1 معارف تعليم و تربيهانکشاف زيربنای  2,894,078 1,875,923 65٪
 2 معارف تعليامت ميخانيکی و مسلکی 4,153,461 3,021,985 73٪
 3 معارف مديريت و ارتقای ظرفيت 118,500 - 0٪

تعليامت عمومی ) بشمول  18,988,178 387,632 2٪
EQUIP) 4 معارف 

سواد آموزی و تعليامت غري  3,220,727 3,190,310 99٪
 5 معارف رسمی

27٪ 10,323,047 38,148,619 
والیت  11پروژه های انکشافی 

 6 معارف رسحدی شامل وغرب

85٪ 13,833,546 16,271,847 
اعامر مکاتب معارف در مرکز 

 7 معارف والیت زابل

انکشاف و تقویت برنامه های  193,200 190,956 99٪
 سواد آموزی

 8 معارف

 9 معارف وجوه غیر مرشوط والیات 16,444,453 - 0٪

استخدام معلیمین &;اناث در  3,944,150 2,471,550 63٪
 10 معارف روستا ها

اعامر مکاتب برای تیز هوشان  3,849,381 - 0٪
 11 معارف در هفت شهر بزرگ

0٪ - 8,757,005 
تامین خدمات تخنیکی 

اساسی و اجتامعی شهرکهای 
 افتتاح شده عودت کنندگان

مصئونیت 
 12 اجتامعی

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف 
بودجه عادی

33,175 33,175 

31,038 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

33,175 

- -

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

#DIV/0! - - 
حامیت از فعالیت های 

;پالن گذاری nbspحقوقی، &
 و ادغام مجدد

مصئونیت 
 13 اجتامعی

اعامر تعمیر ریاست های  2,841,119 2,841,119 100٪
 14 اقتصاد وزارت اقتصاد در والیات

تقویت سیستم پالن گذاری،  170,960 170,960 100٪
 15 اقتصاد نظارت وارزیابی

مدیریت پروژه های کوچک  425,040 336,000 79٪
 16 اقتصاد رسحدی

 17 صحت برنامه ملی معافيت کتلوی 746,800 653,300 87٪

بهبود کيفيت خدمات  33,762,000 23,374,336 69٪
 درشفاخانه ها به سطح ملی

 18 صحت

تاسيس مراکزتداوی معتادين  4,852,967 2,344,820 48٪
 19 صحت در واليات کشور

اعامرمراکز صحی و شفاخانه  13,668,000 13,600,000 100٪
 20 صحت والیت زابل

تقویت نظام صحی در مرحله  75,955,589 52,973,400 70٪
 21 صحت عبور

والیت  11پروژه های انکشافی  45,566,105 8,722,364 19٪
 22 صحت رسحدی شامل وغرب

22٪ 2,593,219 11,606,437 
تقویه سیستم صحی 

 23 صحت )روندسوم(

0٪ - 3,417,000 
اعامر کلینیک ها، شفاخانه ها 
و پروژه های والیتی برای سال 

 1397و  1396های 
 24 صحت

0٪ - 21,211,958 
اعامر وبازسازی تاسیسات 
صحی دروالیات از وجوه 

 غیرمرشوط
 25 صحت

 26 صحت پروژه صحتمندی 46,274,657 46,274,652 100٪

;تخمهای nbspتهیه و توزیع & 9,624,400 274,400 3٪
 27 زراعت بذری و کود کیمیاوی

برنامه ملی انکشاف مالداری و  1,759,201 1,285,173 73٪
 28 زراعت صحت حیوانی

64٪ 10,208,210 15,895,402 
برنامه ملی باغداری و مالداری 

(NHLP) 29 زراعت 

100٪ 146,400 146,400 
امراض مبارزه علیه آفات و 

 30 زراعت نباتی
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

100٪ 271,962 271,962 
انکشاف زراعت در ولسوالی 

 Borderهای رسحدی )
Project) 

 31 زراعت

 32 زراعت توسعه کشت پخته و زعفران 1,582,000 50,000 3٪
 33 زراعت پروژه آبیاری و ذخایر آب 715,884 715,884 100٪

خانگی و ایجاد باغچه های  806,510 90,000 11٪
 مصونیت غذائی

 34 زراعت

 35 زراعت پروژه های انکشافی والیتی 7,992,713 - 0٪

پروژه احیاء و انکشاف سیستم  4,000,000 - 0٪
 36 زیربنا آبیاری در افغانستان

 37 زیربنا تحکیم سواحل دریا ها 7,824,026 - 0٪

0٪ - 2 
برنامه ملی رسکهای روستایی 

(NRAP برنامه ميل/ )
 (ARAPدسرتيس به دهات )

 38 زراعت

برنامه ميل تهيه آب درروستاها  793,340 718,340 91٪
 39 زراعت و آموزش حفظ الصحه محيطي

21٪ 7,679,731 36,478,000 
پروژه واليات كمرت انكشاف 

 40 زراعت يافته )واليت زابل(

37٪ 2,877,615 7,833,849 

شبکه های آبرسانی ،تحکیم 
چاه آب آشامیدنی کاری و حفر 

پروژه های والیتی ضمیمه  -
 1396بودجه سال 

 41 زراعت

وجوه غیر مرشوط به والیات  22,290,978 - 0٪
 )انکشاف دهات(

 42 زراعت

احیای مجدد کاریزها  5,518,455 - 0٪
 43 زراعت وجلوگیری از سیالب ها

مصئونیت  اعامر تعمیر اداری در والیات 3,467,499 - 0٪
 44 اجتامعی

سيستم مديريت اطالعات  615,000 614,805 100٪
 رسحدات و قبایل

مصئونیت 
 45 اجتامعی

مصئونیت  برنامه انکشاف مهارتها 6,716,162 6,716,162 100٪
 46 اجتامعی

0٪ - 1,028,500 
;الکرتونیکی nbspپروژه &

 سازی و ریفورم وزارت
مصئونیت 
 47 اجتامعی

 48 زراعت (GPIتقدير ازاجراات خوب) 18,849,178 14,849,178 79٪

100٪ 70,000 70,000 

کنفرانس پنج جانبه وآگاهی 
عامه از ارضار مواد مخدر ، 

ترشیح وباز نگری پالیسی ها 
 در سطح کشور

 49 زراعت
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

100٪ 10,259,447 10,259,450 
حامیت از محوء مزارع کشت 

اعامر استدیوم های -کوکنار 
 زابل و هلمند

 50 زراعت

برنامه تحکيم ثبات در  16,740,532 16,740,532 100٪
 51 زیربنا افغانستان

 52 حکومتداری پروژه شاروالی ها ی افغانستان 10,400,000 10,378,900 100٪

0٪ - 30,000 
ظرفیت سازی ملی تعلیامت 

 53 زیربنا آموزش و آگاهی محیط زیستی

حامیه از خدمات ملکی  336,399 172,399 51٪
 افغانستان

 54 حکومتداری

اعامر جمنازیوم و آمریت های  1,100,000 - 0٪
 ورزشی درمرکز و والیات

 55 معارف

مصئونیت  اعامر تعمري اداری در واليات 8,295,710 4,147,855 50٪
 56 اجتامعی

0٪ - 2,100,000 

باقی مانده پروژه های آبرسانی 
چاریکار، قالت، شهرک  14

مهرت الم، غزنی، گردیز، 
 ;و جالل آبادnbspکندهار &

 57 زیربنا

48٪
 

277,446,111
 581,023,783
 

مجموع
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 څپرکی څلورم

 نا دولتی موسساتو فعالیتد 

 د بهرين او داخيل نادولتی موسسو شمېر  
بهرنی  ۳۶راجسرت دی چی ددی جملی څخه کورنی او بهرنی مؤسسات ثبت او  ۱۵۹دزابل واليت اقتصاد ریاست رسه  

کورنی مؤسسات دی او په مختلفو سکتورونو کی په فعالیت بوخت دی لکه پوهنه، انکشاف دهات،  ۱۲۳مؤسسات او 
 .حرفه، آ بیاری، ک نره او داسی نور

مؤسسات کورنۍ  ۶۳به نرۍ او  ۲۳غیر دولتی مؤسسات پروژی لری چی  ۹۶مؤسساتو له جملی څخه  ۱۵۹دهمدی 
یی  ۶۱به نرۍ او  ۲مؤ سساتو له جملی څخه  ۶۳غیر دولتی مؤسسات فعالٌ پروژی نلری، همدارنګه د  ۶۳دی او پاتی 

 .داخلی مؤسسات دی
  

  ادارو جدول  UNد 

 ګڼه  اداری نوم   UNد  کتنه 
   UNICEF  ۵  
   UNWFP  ۶  
   UN WHO  ۷  
   UNHCR  ۱۲  

  
 د نادولتی فعالو موسسو شمېر د سکټور په تفکیک رسه 

بهرنی  ۳۶کورنی او بهرنی مؤسسات ثبت او راجسرت دی چی ددی جملی څخه  ۱۵۹دزابل واليت اقتصاد ریاست رسه  
کورنی مؤسسات دی او په مختلفو سکتورونو کی په فعالیت بوخت دی لکه پوهنه، انکشاف دهات،  ۱۲۳مؤسسات او 

 .ی، کرهنه او داسی نورحرفه، آ بیار 
 ۱۵۹بهرنی مؤسسی دمګړی په فعال شکل خپل چاری مخ ته وړی دهمدی  ۱۲۳کورنی او  ۳۶دیادونی وړ ده چی 

 ۶۳کورنۍ مؤسسات دی او پاتی  ۶۳به نرۍ او  ۲۳غیر دولتی مؤسسات پروژی لری چی  ۹۶مؤسساتو له جملی څخه 
یی داخلی مؤسسات  ۶۱به نرۍ او  ۲مؤسساتو له جملی څخه  ۶۳ غیر دولتی مؤسسات فعالٌ پروژی نلری، همدارنګه د

 .دی
 د نادولتي موسسو د پرمختیايي بودیجې مبلغ 

 داقتصاد ریاست د معلوماتو پر تائید نادولتی  موسسی پرمختیایی بودجه نلری 
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 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 په تیرو پینځو کلونوکې، د پرمختیايي پروژو او پروګرامونو ډولونه 

    مؤسساتو نوملړ او دفعالیت نوعهپه زابل کی دبهرنیو 

 ګڼه مؤسسی نوم   دفعالیت ډول 
  DAC ۱    زراعت او مالداری په برخه کی   

  ACTED ۲    مهاجرینو ، طبعی افاتو او معارف په برخه کی  
 

    دکورنیو  مؤسساتو نوملړ او دفعالیت نوعه

 ګڼه  مؤسسی نوم   دفعالیت ډول 
  WADAN   ۱  معارف او زراعت په برخه کیصحت ،   

  ADVS   ۲  معیوبینو او معلولینو په برخه کی   
  AREP   ۳  تعلیم تربیه په برخه کی   

 په تیرو پینځو کلونو کې د نادولتي موسسو د پرمختیايي پروژو د لګښت کچه 
بهرنی مؤسساتو ورکړی چی په  ۵۳بهرنی او  ۲۳کال دلومړيو او دوهمو شپږ میاشتنی راپور په اساس چی چی  ۱۳۹۷د 

 631621تو  امریکایی دالر مرصف کړی او په دوهمه ربع که بهرنی او کورنی مؤسسا14569788لومړنی ربعه کی  
 .امریکایی دالر کیږی 36201409امریکایی دالر مرصف کړی چی مجموعه 

 د سکټور په تفکیک رسه، د هغو پروژو شمېر چې د نادولتي موسسو له خوا متوي لیږي 
کوی دزابل په واليت کی نادولتی مؤسسی دولسوالیو په کچه په هرسکتور کی مختلفی پروژی دولسونو داړتیا مطابق پلی 

.چی په الندی جدول کی تر یادونه شوی

 

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

په مخلفو سکتورونو کی  کتنه
 دولسوالیو په سطحه پروژی

دمرکز په سطحه 
 ګڼه اداره/سکتور دپروژ تعداد

ریاستپوهنی  ۴ ۱۱ دسواد کچه لوړوړ  ۱ 
دصحی بنسټونه جوړول او ادویه 

  عامی روغتیا ریاست ۲ ۳ جات مرسته کول

 ۲ ګډوالو ریاست ۶ ۵ خوراکی ټوکی ویشل
 ۳ طبیعی پیښو ریاست ۱ ۲ ماین پاکی

 ۵ کلیو او پراختیا ریاست ۲ ۴ دمحلی شوراګانو ظرفیت لوړونی
باغداری، مالداری او حیوانی 

ریاستکرهڼی  ۲ ۳ خوارکی ټوکی  ۶ 

 ۹ کاراو ټولنیزو چارو  ریاست ۱ ۲ خوراکی ټوکی ویشل
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د قانون او د حقوقو په اړه 
 ۱۳ عدلی ریاست ۱ ۲ معلومات

 مجموعه ۱۹ ۳۲ 
 دوالیت په سطحه دپروژه تعداد  ۳۲

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

.ي دس پورت په ډګر کی مرصوف دی  وکړ  ۸۹۷۷دزابل په واليت کی  ټول 

 

  

15%

85%

والیت په کچه د نادولتی موسساتو د پروژو نسبت 

د مرکز ّپ کچه دو نادولتی موسساتو د پروژو تعداد

دد ولسوالیو په چه د نادولتی موسساتو د پروژو تعدا
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 څپرکی پنڅم

 پوتانشیل و منابع موجود اقتصادی والیت زابل
 بازاریابی بادام در والیت زابل پروسس و،تولید : طرحنام 

 :هدف اساسی طرح وارتباط آن به ا هداف اسرتاتیژی افغانستان مولد
اهداف اصلی آن فراهم سازی زمینه اشتغال پایدار و درآمد برای دهاقین و  هدف اساسی این طرح  ترویج نبات بادام که

.مردم محل میباشد تا اقتصاد دهاقین را رشد داده و باعث کاهش فقر و بیکاری گردد

تحلیل اقتصادی طرح 

ان متامدی غرس، بادام یک نبات مهم والیت زابل بوده که به پیامنه وسیع در سطح والیت در متام قراء وقصبات از سالی
پرورش و حاصل گیری میگردد که ساالنه محصول آن به بازار های داخلی غزنی، کابل، قندهار و سایر والیات و حتی به 

هکتار زمین ساحه ای 10750در سالهای اخیر ساالنه دهاقین این والیت از محدوده .خارج از کشور نیز صادر میگردد
70,000تن حاصل بدست می آورند که قیمت فی مرتیک تن آن در حدود مرتیک 75819تحت کشت بادام  مقدار 

 .افغانی عاید بدست آورده است  ۵,۳۰۷,۳۳۰,۰۰۰افغانی بوده که به صورت مجمو عی  
با توجه به ساحات کشت  زرع بادام، نفوس موجود در این والیت و سطح عوائید از فروش محصوالت بادام قابل پیش 

هکتار زمین باغ  ۱۰۷۵۰نفر کاریگر استخدام گردد میتواند در مساحت  ۶اغ عادی به طور اوسط بینی است که در هر ب
نفر به طور غیر مستقیم به کار گامشته شوند که  ۳۰۰۰۰۰نفر به شکل مستقیم و بیشرت از  ۱۵۰۰۰۰و یا بیشرت از آن 

.این منایانگر قدرت کار آفرینی محصول بادام در این والیت را نشان میدهد

تحلیل وضعیت

نقاط قوت

اقلیم مساعد برای تولید بادام در ساحات آبی و للمی در سطح والیت زابل به خصوص در ولسوالی شاه  •
 جوی این والیت

 موجودیت انواع مختلف بادام •
 منابع برشی کافی در بخش احداث باغ ها جهت تولید بادام •
 تولید بادامعالقمندی باغداران غرض احداث قوریه های بادام و  •
 تجربه خوب باغداران این والیت در بخش احداث باغات و تولید بادام •
 موجودیت کارمندان مسلکی در بخش احداث باغات و تولید بادام •

نقاط ضعف

 .نبود نهال های اصالح شده •
 .کمبود آب زراعتی •
 .نبود بانک های قرضه دهی •
 .نبود کوپراتیف ها زراعتی •
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ن از عملیات زراعتی بابت قوریه داری، کشت و پرورش، کنرتول میخانیکی پائین بودن سطح آگاهی دهاقی •
 .آفات و امراض، پروسیس و بازاریابی

 .عدم دسرتسی دهاقین به ادویه معیاری زراعتی •
 .نبود اداره کنرتول و کیفیت مواد زراعتی در والیت زابل •
 .یخ زدگی محصوالت بادام توسط رسماهای غیر مرتقبه •
 .کودهای کیمیاوی معیارینبود  •
 .نبود سیستم عرصی آبیاری  •
 .جمع آوری محصوالت بادام بشکل سنتی  •
 .نبود فابریکه های پروسس بادام  •
 .عدم آگاهی دهاقین از فواید و ارزش های پروسس بادام  •
 .نبود معیارهای استندرد و لیبل مخصوص برای شناخت بادام  •
سته بندی، فروش و عرضه محصول بادام بعد از تولید بدون ذخیره نبود طرزالعمل معیاری برای پروسس و ب  •

 .و نگهداری
 .جمع آوری، ذخیره و انتقال محصول درمحل فروشات بصورت نادرست و غیر مسلکی  •
 .نبود راه های مواصالتی معیاری جهت انتقال محصول بادام به مرکز فروشات  •
 .والیتنبود برق برای پروسس و بسته بندی معیاری در این   •
 .نبود مارکیت داخلی در والیت  •
 .فقر مفرط دهاقین و عدم دسرتسی آنان به امکانات و تجهیزات زراعتی جدید •

فرصت ها

 همکاری مردم محل در حصه احداث فابریکه و اشتغال زای •
 موجودیت منابع برشی کافی •
 موجودیت دهاقین با ظرفیت بلند باغداری •

تهدید ها

 مشکالت امنیتی •
 ماشین آالتقلت  •
 خرابی راه های مواصالتی •
 خشک سالی •

نتایج متوقعه

 بلند بردن تولید بادام  •
 تشویق دهاقین به باغداری بادام   •
 تقویت زنجیره ارزش افزایی بادام •
 افزایش درآمد دهاقین  •
 ایجاد فرصت های شغلی •
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 تامین مصونیت غذایی •
 کاهش فقر  •
 تعویض واردات •
 تشویق صادرات •

نتیجه گیری

محصوالت .هکتار ساحه زمین بدست می آید10750مرتیک تن  بادام از 75819در طرح مشاهده می شود که مقدار 
 ۷۵به شکل سنتی جمع آوری شده به قیمت خیلی ارزان به فروش می رسد و با اندک کار و تنظیم محصول را با تفاوت 

جریب زمین در ولسوالی  ۴الی  ۲تعدد متوسط در مساحت اگر فابریکات م.در قیمت آنرا به بازار عرضه میدارند ٪۸۰تا 
های هشت گانه این والیت تاسیس گردد زمینه کاری زیاد برای مردم محل مساعد می شود که در تحکیم امنیت نیز 

 ۱۰۷۵۰نفر کاریگر استخدام گردد میتواند در مساحت  ۶بر اساس تحقیقات در هر باغ عادی به طور اوسط .اهمیت دارد
نفر به طور غیر مستقیم به کار 300,000نفر به شکل مستقیم و بیشرت از ۱۵۰۰۰۰ر زمین باغ و یا بیشرت از آن هکتا

 .گامشته شوند که این منایانگر قدرت کار آفرینی محصول بادام در این والیت را نشان میدهد
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 څپرکي شپږم

لومړیتوبونو پر بنسټ ميل پروګرامونه دافغانستان د سولې او پرمختیا ميل چوکاټ اود  
(ANPDF/ NPPs) 

 دافغانستان د سولې او پرمختیا دميل چوکاټ لید:
 اقتصادي )جیواکانومیک( موقعیت-افغانستان جغرافیایيد 

افغانستان د یوه بډایه تاریخ او له قومي او ژبني اړخه د ګڼ شمیر وګړو په لرلو رسه یوه تاریخي سیمه ده. زیات شمیر 
غانان په جال ټولنو کې په غرنیو سیمو په تپو او درو کې چې زموږ د جغرافيې ډیره برخه جوړوي خواره واره  ژوند کوي. اف

د ټوټه ټوټه کېدو پر لور روانې دغې طبیعي ګردلې څخه د خالصون په موخه د ټرانسپورت اومخابرايت خدمتونو ته 
لپاره د زیربناوو د پراختیا په برخه کې د لویې کچې پانګونې  اړتیا ليدل الرسيس او د بازار د همغږۍ د آسانتیاوو راوستلو 

کېږي. د څلورو لسیزو جګړې هیواد وران کړی او په ميل کچې د زیربناوو او د فعالو ادارو لرونکي اغیزمن دولت جوړولو 
 هڅې یې له لویو ستونزو رسه مخامخ کړي دي.

به هامغسې پاتې يش. ولې  -ـ کرهنه، کان کېندنه او سیمه ایز سوداګرۍد ودې او پرمختګ اوږد مهاله پرمخ وړونکي 
زړې الرې چارې باید په پرمختللو الرو باندې بدلې يش. که په اغیزمن ډول ترې ګټه پورته يش، یادې عرصي رسچینې 

ې پر رس د به د لوړې کچې اقتصادي وده رامنځته کړي. د نړۍ په یوه ګڼ میشته او خوځنده سیمه کې د څلور الر 
افغانستان جیوسرتاتیژیک موقعیت په دې معنی ده چې له ګاونډیو رسه پرمختګ په موخه اقتصادي همکاریو د چټکولو 
لپاره زموږ هیواد د غوره موقعیت لرونکې دی. همدارنګه افغانستان باید په عامه او خصويص، کورنۍ او بهرنۍ دواړو برخو 

یریدو رسه د ميل عوایدو پایداره رسچینې باید د پراختیایې مرستو ځای ناستې کې پانګونه چټګه کړي، او د وخت په ت
 کړي.

په افغانستان کې د جګړو اوږد تاریخ او د پانګونې نشتون ته په کتو رسه د پام وړ اقتصادي ودې او ټولنیز پرمختګ ته 
( راتلونکو کلونو کې د ۱۰فغانستان په )رسیدل به پوره وخت ته اړتیا ولري. د پرمختګ د امیدوارونکې کچې رسه رسه به ا

سویيل آسیاء سیمه ایز د سړي رس ناخالصو ميل عوایدو تر ټولو ټیټه کچه ولري. نسبي یا د منځنۍ کچې عاید ته د ژوند 
د سطحې لوړولو په برخه کې د پرمختګ تګالره، په کلونو او یا هم په یوه لسیزه کې نه بلکې باید په څو لسیزو کې اندازه 

 ړالی يش. ولې بیا هم ډیره اړینه ده ترڅو د یوه سوله ایز او سوکاله هیواد بنسټونه اوس کېښودل يش. ک
زموږ تګالره هم باید پر واقعیتونو والړه وي. په لنډ وخت کې د ودې لرلید ناڅرګند دی. تر هغه پورې چې افغانستان کې 

احتامل کم بریښي. عامه پانګونه، چې په ځانګړې توګه  سوله نه وي راغلې، په لویه کچه د نوې خصويص پانګې اچونې
د پراختیایي اقتصاد له کبله منځته راځې هغه به هم له ستونزو رسه مخ يش. د پرمختګ رشیکان به په افغانستان کې د 

وخت کلونو پورې کم يش. د  ۱۰څخه تر  ۵پرمختګ مهم مايل مالتړ کوونکي پاتې يش، خو د دوی مالتړ به په راتلونکو 
په تیریدو رسه باید دوامداره کورنۍ رسچینې د نړیوال مالتړ ځای ونیيس. په لنډه موده کې د یوې دوامداره بودیجې په 

 د افغانستان د اوږد مهاله پراختیا بنسټ ایښودل زمونږ لپاره ترټولو مهم لومړیتوب دی. لورې تګ او
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 د ميل یوايل حکومت 
زیږدیز کال کې د قدرت لیږد د افغانستان پر امنیتي، سیايس، او اقتصادي اړخونو باندې  ۲۰۱۴په  :لومړين دوه کاله

د پام وړ اغیز وکړ. کله چې د ميل یوايل نوي حکومت واک تر السه کړ یواځې  له یوه بحران رسه نه بلکې له دریو بحرانونو 
ځواکونو د شمیر په کمیدو رسه خپلې حملې زیاتې کړې،  رسه مخ شو، تروریستانو او مخالفو وسله والو ډلو د نړیوالو

 اقتصاد د کړکېچ خواته الړ، او له سیالیو ډکو ټاکنو د ميل رهربۍ  پاملرنه ځانته واړوله.
نوي حکومت دا ومنله چې په اقتصاد کې بنسټیزې ستونزې تر هغه ډيرې ژورې دي چې په لومړیو کې یې اټکل شوی 

ګومارنې سیايس کول د حکومت د اسايس دندو لکه پر بانکونو څارنې، عامه تدارکاتو، دفاعي وو. د حکومتي کارکونکو د 
امنیت  اوملکي خدمتونو، قضایې او د قانون پيل کوونکې ادارو د داخيل کشالې او پراخه اداري فساد سبب ګرځیديل.

ای چې په څرګنده توګه ټاکلې موخې او پراختیا دواړه په خواشنونکې توګه څو ټوټې شوي وو: په حقیقت کې د دې پرځ
د منسجمو ميل لومړيتوبونو پربنسټ جوړ او پلې يش، د بودجې د باندې او بودجې د ننه پروژو له مجموعې څخه زیات 

 بل څه نه وو پايت.
 حکومت د خپلې دورې لومړی کال په مهمو چارو کې د اسايس پرمختګونو په راوستلو تیر کړ.عامه تدارکات د اصالحاتو
د راوستلو په موخه مرکزي شول. له ميل لومړیتوبونو رسه د بودجې بهري د همغږۍ په موخه د عامه مايل مدیریت په برخه 

 کې د اصالحاتو طرحه جوړه شوه.
جګړه، اداري فساد، جنایت او بیکاري، د حکومت د اصالحاتو د پروګرام په مخ کې  -یو له بله رسه تړلې څلور ننګونې 

دي. په داسې حال کې چې د امنیتي خنډونو لرې کول سیايس خربو اترو او نظامي بریا ته اړتیا لري  مهمې آزموینې
همدارنګه د عامه باور فضا چې د حکومت له خوا د ښه کېفیت لرونکو مساوي خدمتونو په وړاندې کولو رسه رامنځته 

ري زمینې د کچې له لوړولو پرته به افغانان  کېږي په دغه ستونزمنو رشایطو کې د حکومت د مالتړ سبب ګرځي. خو د کا
د مخدره توکو ناقانونه تولید، له هیواد نه بهر مهاجرت، او د تاوتریخوايل له جرمي شبکو رسه یوځای کېدو په څیر 

 خواشینونکو کړنو الس پورې کړي.

 :سیايس او امنیتي لرلید
ټولو لرلیدونو باندې سيوری اچوي. موږ د ميل کمپاین  د سولې مته لرل د دوه ګونې بال په څري ده، چې د پرمختګ  پر

یو پنځه کلن پالن جوړ کړی دی، تر څو زموږ د امنیتي ځواکونو همغږۍ او اغیزمنتیا زیاته کړي. د افغان ميل امنیتي 
ډیر اړین ځواکونو او پولیسو د ظرفیتونو دوامداره پرمختګ نه یواځې  له وسله والو یاغیانو څخه د هیواد په ساتنه کې 

دی، بلکې د غصب، انسان تښتونې او ناقانونه نیولو په څیر جرمونو په راکمولو کې چې سوداګریزې پانګونې ته یو سرت 
خنډ جوړوي هم خورا ارزښت لري. ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې چاودیدونکو توکو هم د افغانستان ملکي وګړو ته 

افغانان د ځمکنیو  ۱۰۰عالیتونو مخنیوی کوي. هره میاشت په منځنۍ توګه لوی ګواښ رامنځته کړی او د پراختیایي ف
ماینونو او له جګړو پاتې چاودیدونکو توکو قرباين ګرځي. دغه طرحه پر دریو برخو مترکز لري: پخالینه، امنیت، او ثبات. 

موږ د مهمو اسايس مالتړ  موږ د لوړې سطحې نظامي رهربۍ کې بدلون راوستی او د افرسانو روزنه مو مسلکي کړی ده.
کوونکو دندو لکه، تدارکاتو، مايل مدیریت، او پلټنو په برخو کې ملکي څارنه رامنځته کړې، چې دغه څارنه به زموږ د 
ځواکونو له خوا د مناسبو تجهیزاتو، تغذیې، او مدیریت ترالسه کول ډاډمن کړي. موږ د اغیزمنتیا راوستلو پر وړاندې 
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منځه وړلو کوم چې د اداري فساد له کبله منځته راغلی د سختو ګامونو پورته کول په پام کې نیويل  داخيل ګواښونو د له
 دي.

د امنیتي سکتور لپاره د مرستندویه هیوادونو  پر مرستو باندې د اتکا را کمولو په برخه کې زموږ ژمنه، له کورنیو رسچینو 
( او د امنیتي مسئولیتونو د LOTFAکونې، د قانون او نظم د مالتړ صندوق )څخه په دوامداره توګه په زیاتې ګټې پورته 

( صندوقونو له رسچینو څخه په ګټه پورته کولو کې د کمښت راوړلو ته اړتیا لري.که د امنیتي  CSTC-Aلیږد قوماندانی) 
مښت دغه الره به ډیره ملیارده  امریکایې ډالرو شاوخوا پر ځای ثابت پاتې يش، د ک  ۵سکټور لګښټ په کال کې د

ستونزمنه وي ترڅو خپلې موخې ته ورسیږو. رسه له دې، د یادو ژمنو تر السه کولو لپاره موږ د کورنیو عوایدو په راټولونه 
کې د پام وړ ښه والی اوله اداري فساد، مايل صندوقونو څخه د ناوړه ګټې پورته کولو څخه مخنیوی او په امنیتې سکټور 

 څارنې کلکو میکانیزمونو له مخې د اغیزمنتیا لوړولو ته ژمن یو.کې د لګښتونو د 

 ید:اقتصادي لرل  
( او نورو IMFد افغانستان ټولیز اقتصادي لید زموږ پرځان بسیاینې تګالرې زمینه برابروي. نړیوال مايل صندوق )

اتو او پانګونې د جذب په برخه کې د اقتصادي اټکلونکو ادارو په ټولیزه توګه نړیواله وده ورو اټکل کړې ده، چې د صادر 
افغانستان پر وړتیا باندې اغیزه لري. خو د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې مخ پرشا وده اوس دریدلې ده، که پیاوړي او اغیزمن 
کورين اصالحات پيل يش نو ښایي چې د غښتيل مګر منځنۍ ودې خوا ته د بیرته را ګرځیدلو اټکل وکړو. افغانستان په 

کچه پوروړی  دی، او د لویو بهرنیو اسعارو ډیری زیرمی، او افغانیو لپاره د تبادلې د نرخ اغیزمن مدیریت لري. چې دا لږه 
 کار د پراختیا له پلوه د لویو اقتصادي کړنالرو بنسټ رامنځته کوی.

عامه مايل چارو ناسم  په مرستو کې چټک کمښت او همدارنګه د عوایدو را ټولولو په برخه کې کمزوری فعالیت یا د خو
 مدیریت د بودجې د زیامننونکو کرسونو او اقتصادې ودې د ملنځه تلو سبب ګرځیدلی.

 .  دخصويص سکټور د پراختیا پروګرام۱
د خصويص سکټور لپاره د مساعد چاپريیال رامنځته کول زموږ د تګالرې یوه بله ستنه جوړوي. سوله، د پانګونې لپاره 

باور وړ زیربیناوې د هغه خصويص پانګې د جذب ظرفیت لري کوم چې له هیواد څخه خلیجې او غوره چاپريیال، او د 
نورو هیوادونه ته لیږدول کېږي.موږ به بیروکرايس را کمه کړو، د ملکېتونو ځانګیړنې به روښانه کړو، د صادراتو لپاره به 

برابره کړو، ټرانسپورت ته الرسيس کې به آسانتیاوې راولو، آسانتیاوې برابرې کړو، د باور وړ بريښنا ترالسه کولو ته به زمینه 
 او د متشبیثینو او سوداګرو شخيص خوندیتوب به تضمین کړو.

په اوسني وخت کې د نظامي وارداتو څخه بغیر افغانستان د خپلو صادراتو لس ځله ډیر واردات لري. دغه نا انډولتیا د 
یرې غوره زیربیناوې او د پانګونې غوره چاپريیال رامنځته يش د هیواد په لوی شمیر هغو تولیداتو په شمول ده چې که چ

دننه کې یې د تولید امکان شتون لري. منځني او واړه سوداګریز رشکتونه د افغان اقتصاد د ماشین د جوړولو او د ملیونونو 
پالیسی به د سیمه ایزې غوښتنې  کاري زمینو رامنځته کولو ظرفیت لري.پر منځنیو او وړو سوداګریو راڅرخیدونکې زموږ

ځواب ویلو، په هغو برخو کې چې افغانستان نسبي غوره والی ولري په دغو برخو کې د وارداتو ځای ناستو توکو پراختیا 
ورکولو، پورونو ته د الرسيس او د بیروکرايس له کبله د رامنځته شویو خنډونو په لرې کولو رسه د وارداتو مالتړ ته پاملرنه 

 .وکړي
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هره هڅه چې موږ د خصويص سکټور د ودې او دندو رامنځته کولو لپاره کوو، ټول یې پانګې ته اړتیا نه لري. ډیری وخت 
حکومت له خپل قانوين او د قانون جوړولو ځواک څخه د پانګونې د هڅولو، د خطر او ابهام کمولو، او د پانګوين لپاره 

کوالی يش. افغانستان د ځینو داسې بیلګو شاهد دی چې د قوانینو بدلون  رسچینو ته د الرې پرانستلو لپاره ګټه پورته
د پانګونې د زیاتوايل او په خدمتونو کې ښه وايل سبب شوی. د بیلګې په ډول، د مخابراتو په برخه کې د حیرانتیا وړ 

و په برخه کې اصالحات پرمختګ چې خصويص مخابرايت شبکو ته د جواز ورکولو له کبله رامنځته شو. د انرژي د مقررات
به ډیر ژر د انرژۍ خپلواک تولیدونکي رامنځته کړي چې په ميل شبکو باندې به بريښنا پلوري. د حکومت مقررايت پروسه 
ډيری وخت د منلو وړ اصول لري، لیکن د هغو پيل کول بیال بیلې مرحلې لري چې د بډو او کم ظرفیتی سبب ګرځي. 

الحاتو ته ژمن یو او په لویو اړونده وزارتونو کې اداري او د خدمتونو وړاندې کولو پروسو موږ په سوداګریزو پروسو کې اص
د ساده کولو پالن لرو. یاد کره نوښتونه یو واحد مرکز له ځان رسه لري چې د خدمتونو خواره واره وړاندې کول به یوه 

سه ګړندۍ يش. یادې هڅې به له الکرتونیکي ځانګړي موقعیت ته راويل ترڅو د وړاندیزونو په کچې رسه د ثبتولو پرو 
 ادارې اړوند اصالحاتو رسه یوځای يش چې موخه یې د اغیزمنتیا ډیرول دي.

د مقرراتو سمون د بیوزلو له خوا د پانګونې سبب هم ګرځیدالی يش. مونږ اوس مهال د ښاري بیوزلۍ  هڅوو، ترڅو 
اره د ميل پروګرام له الرې پانګونه وکړي چې په ټولو لویو او وړو پخپلو کورونو او وړو سوداګریو کې د ځمکو د تصدیق لپ

ښارونو کې د اجارې ضامنت وړاندي کېږي. ګرځنده تلیفون له الرې د بانکي خدماتو پرانستل او الکرتونیکې تادیاتو ته 
و ته الرسسی نلري د راکړې اجازه ورکول به په راتلونکي کې د بیوزلو او یا لیرې شویو ټولنو لپاره چې نورو مايل سیسټمون

 ورکړې او ګټې لګښتونه را کم کړي.
 خصويص سکټور د ودې له الرې د کاري فرصتونه رامنځته کول

 د خصويص سکټور د ودې پراخولو لپاره زموږ موخې په الندې ډول دي:

 د اغیزمنو او د سیالۍ ډک بازارونو رامنځته کول. •
 د صادراتو اړوند افغاين رشکتونو غښتلی کول. د منځنیو او وړو سوداګریو، په ځانګړي ډول •
 د کورين او بهرنی پانګونې هڅول •
 د خصويص سکټور لپاره د یو توامننونکي چاپريیال رامنځته کولو لپاره زموږ وسایل په الندې ډول دي : •
 ه کول،( له معیارونو رسه دخدمتونو او تولیداتو برابرولو په برخه کې له افغان رشکتونو رسه مرستISOد ) •
 د سوداګرۍ د مالتړ خدمتونه د الرسيس وړ او اړوند ګرځول. •
 د ګاونډیو هیوادونو رسه د ګمرکونو ترمنځ د تړونونو پراخول. •
 په افغان سفارتونو کې د سوداګریزو اتشو ډیرول. •
 د دوه اړخیزو او څو اړخیزو تړونونو پراخول. •
وړونکو موټرو ننوتلو تر اجازې الندې د توکو پر نړیوال لیږد ( کنوانسیون مطابق بل هیواد ته د بار TIRد ) •

 باندې د ګمرکونو کنوانسیون پيل کول او همدارنګه د ترانسپورت او لوجستیکي سکټور پیاوړي کول.
 کورنیو تدارکاتو او د وارداتو قانونی ځای نیوونکو توکو ته پراختیا ورکول. •
 ايل راوستل او معیاري کول.د خصويص سکټور د رسوې په وسایلو کې د ښه و  •
 د صنعتي پارکونو او ځانګړو اقتصادي زونونو مالتړ او جوړول. •
 د غیر رضوري رشایطو د لرې کولو په موخه د جواز پر رشایطو بیاکتنه. •
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 پانګوالو ته د مالیايت هڅونو او د پانګونو او شتمنیو حقوقي خوندیتوب برابرول. •
چې د سوداګرۍ منسجم الکرتونیکي اداري خدمتونه په کابل او اوه  د یوې داسې واحدې ادارې رامنځته کول •

 نورو مرکزونو کې وړاندې کړي لکه )ثبت، جواز ورکول، د ګمرکونو مالیات(.
 .  د وليس تړون پروګرام۲

زیږدیز کال پورې د  ۲۰۲۰افغانستان روغتیا او تعلیم ته د الرسسی پراختیا برخې ته پاملرنه کړی ده. یاده پاملرنه به، تر
لومړنيو روغتیایي او تعلیمي خدمتونو لپاره مايل متویل په څیر چې وار له مخکې ټاکل شوې، دوام ومومي.موږ د خپلې 

ندوینه کړی ده. لومړی، د روغتیا او تعلیم برخه چې نه یواځې د پوښښ پراخولو اوسنی تګالرې لپاره د دریو بدلونونو وړا
ته پاملرنه وکړي باید چې د کېفیت لوړولو ته يې هم پاملرنه وکړي. دوهم، اوسني مايل بیلګې، په ځانګړي ډول د روغتیایي 

د روغتیایي خدمتونو په ملړنی بکسه کې د خدمتونو لپاره ثابتې نه دي دواړه وزارتونه د اصالحاتو پالنونه ترتیبوي ترڅو 
غوره وايل او په لرې پرتو سیمو کې د سواد د کچې لوړولو په شمول یاد خنډونه له منځه یويس. دریم، د تعلیم د نصاب 
 او د افغانستان د کار بازار د غوښتنو تر منځ تقاطع دا په ګوته کوي چې نیږدي دوه پر دریمه برخه د پوهنتون نوي فارغین

 بیکاره دي. 
د وليس تړون د ميل لومړیتوب پروګرام به د تعلیم، روغتیا، ملړنی کلیوايل زیربیناوو، او کرهنیزو خدمتونو په برخه کې د 
خدمتونو د وړاندې کولو لپاره میکانیزمونو ته پراختیا ورکړي. د ټولنو د پراختیا شوراء څخه په ټیټه کچه د حکومتولۍ او 

لپاره د ننوتو د یوې نقطې په ډول ګټه پورته کولو رسه د منشور موخه د بیوزلۍ را کمول او د ناامنۍ  پراختیایي فعالیتونو
د کلیوالو ټولنو، ولسوالیو، والیتونو، او  او تاوتریخوايل له منځه وړل دي. د وګړو منشور زموږ د پراختیایي لرلید کييل ده.

و هڅو څخه دي، ترڅو ټولییز پرمختګ ته پراختیا ورکړي او د تیر مرکزي سطحې یو له بله رسه نښلول د حکومت له بشپړ 
وخت په څیر د پراختیا څو ټوټې شویو تګالرو څخه د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. یاد تړون به ټولنې د پراختیا د 

مړیتوبونو د ټاکلو پروسې په مرکز کې راويل، او دوی ته به د خدمتونو د وړاندې کولو څخه د څارنې او د پراختیایې لو 
لپاره وسایل او میکانیزمونه په اختیار کې ورکړي.ټولنې به د ګټه ترالسه کوونکو په پيژندنه، د غوښتنې په رامنځته کېدو، 

( ظرفیت CDCsاو همدارنګه د پرمخ وړلو او ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د وګړو منشور به د ټولنو د پراختیایي مرکزونو )
ه پورته نه ښکته د حساب ورکونې اړین ګامونه پورته کړي ترڅو يقيني يش چې زیامنن کېدونکې ډلې جوړونه وکړي او ل

لکه ښځې، راستنیدونکي کډوال، په هیواد کې دننه بې ځایه شوي خلک، کونډې، او معلولین د پراختیا په پروسه کې 
 شامل شوي دي.

 لسی تړون به د خدمتونو لږ تر لږ معیارونه وړاندې کړيو 
زیږدیز کال پورې به دولت د ټولو خلکو لپاره د خدمتونو د اسايس خدماتو وړاندې کول تضمین کړي. په  ۲۰۲۶ر ت

 والیتونو کې الندې خدمتونه وړاندې کړي: ۳۴ټولنو له الرې په ټولو  ۱۲،۰۰۰راتلونکو څلورو کلونو کې به یاد پروګرام 

 د اوبو د ترالسه کولو ځایونو رامنځته کول شاوخوا ۲۰،۰۰۰په ميل سطحه پاکو اوبو ته الرسسی، د  •
په دولتی ښوونځیو کې د غوره کېفیت تعلیم، د ښوونکو له حارضۍ او د زده کوونکو لپاره د زده کړې  •

 ساعتونه څخه ډاډمن کېدل
د روغتیایې خدمتونو لومړنی بسته، په ټولو کلنیکونو کې ټاکل شویو خدمتونو، د عملیاتو حداقل ساعتونو، او  •

 ار ګامرنې ملړنی غوښتنو په شمولد ک
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د ټولنې تر مرشۍ الندې د لومړیتوبونو د ټاکلو او د توپیر د څیړلو پر بنسټ، ټولنې به له الندې برخو څخه لږ تر لږه یوه 
 یې ولري:

په لرې پرتو سیمو کې له نویو کېدونکو رسچینو څخه د لومړنی کچې بریښنا تولید،چې د انرژۍ د سیسټم  •
 سیدو وړ نه وي.له الرې د ر 

 مارکېټ ته د کلیو د الرسسۍ د زیاتوايل په موخه د داسې سړکونو جوړول چې رس و کال پرانستې وي. •
 په ټیټه کچه د اوبو لګولو او د فاضله اوبو د وتلو زیربیناوې. •

 د اغیزمنې حکومتولۍ پروګرام  .۳
بیلیدونکې تړاو لري. د دولت مرشوعیت او اغیزمنتیا په افغانستان کې امنیت، بې ثبايت او لږ پرمختګ له یو بل رسه نه 

رامنځته کول پخپله یوه مهمه موخه ده. یو مرشوع او ثبات لرونکې دولت ته دغه پاملرنه په لومړي ګام کې د سولې په 
خربو کښې پرمختګ، د سیايس اجامع رامنځته کول، او دامنیت ټینګښت دي. د مالکېت د حقوقو روڼتیا، په ځانګړي 

ل د ځمکو لپاره چې د نفوسو د لوی شمیر لپاره یوه مهمه فزیکي شتمني ده، یوه مهمه موضوع ګڼل کېږي.د افغانستان ډو 
د ځمکو خپلواکه اداره )ارايض( د ميل ادارې د قبالې پروګرام په رامنځته کولو رسه د یادې ستونزې د له منځه وړلو لپاره 

تعلیم په برخو کې، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره د الس ته راوړنو کار کوي.د لومړنيو خدمتونو لکه روغتیا او 
خوندي ساتلو ته اړتیا لري ترڅو موږ د خلکو خوندیتوب، پخپل ټاکل شوي استازي باندې باور لرل او د خپلو کورنیو لپاره 

 د کايف عوایدو ترالسه کول، تضمین کړو.

 الف( د عامه سکټور سمون
یز اصالحات به د اوسنۍ ادارې د کاري دورې تر پایه پورې دوام ومومي. افغانستان د هغو پالیسیو  د عامه سکټور بنسټ

او مقرراتوله بې کچې زیاتوايل څخه اغیزمن دی کوم چې په سمه توګه نه دي پيل شوي. د پيل کولو په برخه کې د 
، څارنې او مکافات راولو. په راتلونکو دریو کلونو اغیزمنتیا راوستلو لپاره موږ باید د مدیریت په سیسټمونو کښې اصالحات

کې به په لوړو عوایدو او لګښتونو لرونکو وزارتونو کې د فعالیتونو د مدیریت اصالحات راوستل يش. د ملکي خدمتونو او 
 عامه ادارې اصالحات  د لوړ رتبه مدیرانو د وړتیا د لوړولو لپاره پيل شوي دي. 

 ونکې ملکي ادارې  رامنځته کولد یوې اغیزمنې او ځواب وی
افغانستان باید یوه داسې د ملکي خدمتونو اداره رامنځته کړي چې د هیواد د ميل پرمختیایي غوښتنو ځواب ویونکې 
وي او د افغان نارینه او ښځینه  مساوي ګډون بهیر ته وده ورکړي. خو بیا هم یادې موخې ته د رسیدو لپاره موږ باید یو 

ث له منځه یوسو، چې د اداري فساد او غیر مرشوع نفوذ له خوا خپور شوی، کوم چې د ملکي خدمتونو ژور سیايس میرا
په بستونو کښې د لوی شمیر غیر مسلکي کار کوونکو ګامرلو سبب شوی. اصالحات باید د هغه ناساملو کړنو ریښې له 

ملکي خدمتونو مسلکي ادارې رامنځته منځه یويس چې ډیرې ژورې شوي او غښتيل سیايس څريې یې قانع کړي دي. د 
 څخه یې د ارزښت کچه ډیره وي د ټولو افغانانو په ګټه ده. لګښتکول چې له 

 له الرې تر السه يش: فعالیتونوپورته یادې شوې موخې به د الندې 

هم  د نویو قوانینو په تصویب او د اوسنیو قوانینو په بیا کتنې رسه چې په هغه کې د ملکې خدمتونو قانون •
 شامل دی،د ملکي خدمتونو په برخه کې د اصالحاتو راوستل.
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 د مسلکېتوب رامنځته کول، ساتل او پیاوړي کول. •
 د فعالیتونو پر بنسټ د والړ مدیریت پراخول. •
 د وليس تړون له الرې د خدمتونو د وړاندې کولو اغیزمنتوب زیاتول. •
 د حساب ورکونې او روڼتیا پیاوړي کول، او •
 د جوړول چې غوره خدمات وستايي او د فعالیت کموالی تنظیم کړي.د داسې الرښو  •

 ایستل: ریښو د فساد اداري د ب(
 عميل ولسمرش د کې برخه په مبارزې د رسه فساد اداري د یو. ژمن ته وړلو منځه له فساد اداري د رسه هوډ بشپړ په موږ

 شوی ځای یو رسه رهربۍ مناسبې او پروګرام قوي له مخنیوی فساد اداري د کې څارنوالۍ لویې او محکمې سرتې پالن،
 له ستونزو امنیتي د چې کې حال داسې په راکاږي. ته عدالت به  مفسدین او یويس منځه له به کلتور معافیت د چې

 کوالی موږ چې توګه دې په لوړول باور خلکو د زموږ ولري، اړتیا ته بریالیتوب پوځې او اترو خربو سیايس به وړل منځه
 وکړي. اغیزه کچه پر مالتړ عامه د کړو، وړاندې ډول پرې بې په خدمتونو لرونکي کېفیت ښه د شو

 :ټکي عمده پالن د حکومت د وړاندې پر فساد اداري د
 سرتو کې برخو په ادارو حقوقي او ادارې،اقتصاد، امنیت، د لپاره مبارزي د رسه فساد اداري بنسټیز له کې افغانستان په

 دي: ډول الندې په دي شوي اچول الره پر مخکې له مخکې چې اصالحات عمده هغه شته. اړتیا ته حاتواصال 

 سلنه جوړوي. ۲۰عامه تدارکاتو بیا جوړونه، چې د ټولو لګښتونو د  •
 د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخو کې د عايل شورا رامنځته کول. •
اداري فساد پر وړاندې د مبارزي د پالنونو ترتیبول چي پیل یې د مالیې، معدنونو او د وزارت په سطحه د  •

 پطرولیم، سوداګری او صنایعو، مخابراتو او معلومايت ټیکنالوژی او ټرانسپورت له وزارتونو څخه کېږي.
د وڅیړي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزي عديل مرکزڅخه ځانګړي مالتړ تر څو د لوړې کچې اداري فسا •

 او تر قانوين څار الندې یې ونیيس.
 د قاضیانو او څارنواالنو د شامیلیدو او بیا ځيل ازموینو په برخو کې د رشطونو اړین کول. •
 والیتونو د قاضيانو تعویض او تبدیل. ۳۴د  •
  د کمپیوټری تادیاتو او الکرتونیکي پلورنې څخه په ګټه پورته کولو کې د زیاتوالی راوستل. •

 یمه ایزې حکومتولۍ پیاوړتیا ج( د س
کله چې دولت کمزوری وي، خلک د خوندیتوب له نور ډولونو لکه غیرقانوين مالتړ، وسله والې ملیشې او وسله والو شبکو 
څخه ګټه پورته کوي. موږ باید په ټولو والیتونو او ولسوالیو کې فیزیکي او اداري شتون رامنځته کړو ترڅو عامه خوندیتوب 

امنیتي، قانوين او ټولنیزو خدمتونو وړاندې کوونکو ادارو له نظارت څخه ډاډمن شو. د سيمه ایز حکومتونو له الرې او د 
زیږدیز کال پورې د ښارواالنو د ټاکنو په شمول د ټاکنو د پروسې له اصالح  ۲۰۱۹د لګښتونو د کچې له زیاتوايل او تر 

و والیاتو کې د حکومت دایمي شتون ته پراختیا ورکړي چې دا به  د رسه یوځای دپانګوين پروګرام چې په ولسوالیو ا
 ځایي حکومتولۍ د پیاوړتیا المل وګرځي.

 د ځایي حکومتولۍ د سیسټم د پیاوړیتوب او مالتړ لپاره زموږ هڅې په الندې ډول دي:

 د حکومت د ټولو کچو ترمنځ له ځايي ټولنې نیولې تر ميل کچې پورې د اړیکو ټینګول. •
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 دجې ترتیبولو، پالن جوړولو او پيل کولو په برخو کې د مالتړ او همغږۍ زیاتول. د بو  •
 د عوایدو ټولولو او خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د ښاروالیو د وړتیا لوړول. •
 د ولسوالیو په سطحه د حکومت د شتون زیاتول، او •
 د والیانو او ولسواالنو د ظرفیت لوړول. •

 ندې مبارزهد(  نشه یې توکو پر وړا
افغانستان کښې د نشه یې توکو شته صنعت، د امنیت او پرمختګ په الره پروت یو سرت خنډ دی. د نشه یي توکو ناقانونه 
سوداګري د بلواګرۍ د زیاتیدو سبب ګرځي او د دولت مرشوعیت ته زیان رسوي. د نشه یي توکو له مرصف کوونکو 

ت په الر کې د پرتو هیوادونه له خوا د نشه یي توکو د لیږد د مخې نیولو اړوند هیوادونو څخه دوامداره غوښتنه او د ترانزی
زیږدیز کال را  ۲۰۱۵ناکايف ګامونه، زموږ د نشه یي توکو پر وړاندي د مبارزې د تګالرې اغیزمنتیا محدوده کړی ده. د 

ول، تعلیم او عامه روغتیا یوه مسیر په دی خوا موږ د نشه یي توکو ميل کاري پالن پيل کول پیل کړي چې د قانون پيل ک
ته برابروي. د دې خربې په پوهیدلو چې بریايل اصالحات اوږد مهاله ژمنو ته اړتیا لري، په راتلونکو پنځو کلونو کې به 
موږ په داسې حال کې کروند ګرو ته د بدیل معیشت برابرول روان وساتو چې د پیسو مینځلو او نشه یې توکو د قاچاق پر 

 ې به قانون په جدي توګه پلی يش.وړاند

 .  دعديل سکټور د رغولوپروګرام۴
زموږ خلک باید دا احساس وکړي چې دولت د قانون په بې طرفه پيل کولو رسه عدالت رامنځته کوي. افغانستان باید د 

به قراردادونه او د  قانون د ونډې د یقیني کولو لپاره باید خپل سیسټمونه له رسه جوړ کړي، چې د هغه د نشتون له کبله
ملکېت حقوق خوندي نه وي او نه به شخړي د قضا او قانوين الرو حل يش. سرته محکمه او لویه څارنوالی دواړه د خپلو 

 خدمتونو د مسلکي کولو او ټولو وګړو ته د حقوقي الرسيس لپاره په لویه کچه داصالحاتو پالن جوړوي.

 :عدالت ته دټولو افغانانو الرسسی
تان به یو عادالنه او منصفانه قضایی او د قانون د تنفیذ سیسټم جوړکړي، چې د قواعدو او مقرراتو پر بنسټ عدالت افغانس

وسايت او د نړیوالو معیارونو رسه به سمون ولري. د قانون د پلې کولو سیسټم به دا باوري کړي چې د قانون پر وړاندې 
 يب له کوم تبعیضه ټول افغانان مساوي دي.

 یاده موضوع به د الندې ټکو څخه څرګنده يش:

 افغان نر او ښځې لپاره عدالت ته د الرسيس د حق تضمینول.د هر  •
د یوه روڼ او بې پرې حقوقي سیسټم رامنځته کول چې د اسايس قانون او برشي حقونو نړیوالو  •

 کنوانسیونونو دقیق ډول په نظر کې نیولو رسه رامنځته شوی وي. 
 انون د پلې کوونکو پرسونل مسلکي ظرفیت لوړول.په هره کچه د ق •
 د عديل او قانون پلې کوونکو ادارو کې د ښځو د شمیر زیاتول. •
 د عديل او قانون پلې کوونکو ادارو ترمنځ د همغږی زیاتول. •
 له سرتې محکمې څخه د ارايض خپلواکې  اداری ته د ځمکو د قضایاو د څیړلو د صالحیت تقویض  •
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د قضایي ادارو په بیا جوړښت او د قضیو بریښنایې مدیریت سیسټم په فعالولو رسه د ځواب ورکونې او  •
 اغیزمنتیا لوړول.

برخو کې د جدي ګامونو پورته د تاوتریخوايل مخنیوي په  د برشي حقونو د ساتنې او د ښځو پر وړاندې •
 کول.

 .  دکرنې د پراختیا هر اړخیز پروګرام۵
سلنې نفوس لپاره د  ۴۰د افغانستان ناخالص ميل تولید د کرهنیز سکټور له فعالیتونو رسه سم حرکت کوي، کوم چې د 

بې ثباته سکټور، لکه د افغان  کار زمینه رامنځته کوي او زموږ د اوسنیو صادراتو د پام وړ برخه جوړوي. په طبیعي ډول یو
کرهڼې د ودې مخه، د اوبو د رسچینو د پراختیا په برخه کې د لږې پانګونې، د ټیټ کېفیت لرونکو توکو لکه تخمونه او 

رسې، د طبیعي رسچنیو له منځه تلو، او د کورين او صادرايت بازارموندنې لپاره کمزوري سیسټم له کبله نیول شوې ده.  
دری اونی مخکې واوره اوبه کېږي، چې د پرسلې په لومړیو کې د ځمکې پر رس به د ډیرو  اوسن له کبله د بدلو  اقلیم

اوبو د ټولیدو سبب يش، او د سیالبونو د راوتلو او ځمکو د ښویدو خطر زیاتوي،او همدارنګه د وچ دويب په میاشتو کې د 
باران اوریدلو په څري ښکاري، نه د واوري، کوم چې د  کايف اوبو د نشتون ستونزه رامنځته کوي. اوسنی اورښت د ډیر

 ډيرو اوبو دساتلو آسانتیاوو او د سیالبونو د مخنیوي پر وړاندې د اړینو ګامونو پورته کولو اړتیا پیدا کوي.
دو، او د کرهنیزو تولیداتو د کچې لوړول به د اوبو لګولو په رسچینو، د اوبو په مدیریت، د نیالګي کېنولو پرمختليل موا

غوره الرو چارو په برخه کې د پام وړ څو سکټوریزه پانګونو ته اړتیا لري. د ارزښت زیاتولو کړۍ ته باید پراختیا ورکړل يش 
ترڅو پانګوالو ته د پانګونې لپاره ډيره انګیزه ورکړي. د غنمو او غلو زیات تولید، او کمو شویو رمو ته پراختیا ورکول به د 

ي توکو خوندیتوب تضمین کړي. پرمختللې ښاري او کلیوالې اړیکې چې کرهنیزو محصوالتو ته د هیواد لپاره د خوراک
 پیرودلو، پروسس او ساتلو توکي تیاروي، د ښاري پرمختګ او د کلیو د روښانه پرمختګ سبب يش.

ابلیت لري. اصالح شوي د اقتصادي ودې لوړ ق چېعامه پانګونه به په لومړیو کې کرهنیزو سکټورونو ته پاملرنه وکړي کوم 
تخمونه، غوره کرهنیزه ټکنالوژی، او ډيری سړخونې او د سړیدو آسانتیاوې به له کوچنیو سهم لرونکو رسه د خوراکي توکو 
د خوندیتوب په لوړولو او د کورين او صاداريت بازارونو لپاره د تولید له وروستی کچې څخه مثبتې کچې ته د خوځښت 

. یو اوږد مهاله ظرفیت شتون لري ترڅو افغانستان له واردونکي او کرهنیز هیواد څخه په کرهنیز په برخه کې مرسته وکړي
صنعتي صادرايت هیواد بدل کړي. یادې موخې ته رسیدل د کرهنیز صنعت پرمختګ، د کېفیت د کنټرول ښه والی، د 

ي، تر څو پورې چې د ضایع کېدو او خرابیدو سړیدونکو آسانتیاوو پراختیا، او د غوره بسته بندی معريف کولو ته اړتیا لر 
 څخه مخنیوی ويش.

 :د کاري زمینې رامنځته کول، د حاصالتو زیاتول او کروندګرو لپاره د بازارونو پرانستل
  په راتلونکو پنځو کلونو کې به موږ:

 ملیون هکتارو ته لوړه کړو ۲،۷څخه ۲،۲تر اوبو الندې ځمکه له  •
 . ملیون میټریک ټنو ته لوړ کړو ۵.۹څخه  ۴.۵د غنمو تولید له  •

 
 موږ به یادو موخو ته په الندې ډول ورسیږو: 
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څخه ډیرو اوبولګولو کانالونه جوړولو، د  ۱۰۰۰د اغیزمن مدیریت  په برخه کې د پانګونی له الری به د د اوبو  •
 اوبولګولو نوو شبکو ته پراختیا ورکولو، او د اوبو واړه زیرمتونونو جوړول.

هکتاره تر کښت الندې  ۱۱۰،۰۰۰لوړه يش، د  ٪۲۶د ميل پروګرام پيل کول، ترڅو د حاصالتو کچه د غنمو  •
ځمکې زیاتول، له حاصل اخستلو څخه وروسته په منځنی کچه د زیانونو راکمول، او د غنمو د زڼو د معیاري 

 بازار رامنځته کول.
( د شمولیت معیار او د نړیوال سوداګریز phytosanitaryد څارویو په مدیریت کې غوره وايل راوستل، د ) •

سازمان له خوا منظورشویو تعرفو ته رسیدل ترڅو زموږ له وړو سوداګرو رسه په هیواد کې د شته توکو د 
 معادلو واردايت سیاالنو د سیالۍ مخه ونیيس.

-valueلو په زنځیر)هکتارو ته لوړول، د ارزښتونو لوړو  ۲۳۰،۰۰۰څخه  ۱۸۰،۰۰۰د بڼوالی ظرفیت له  •
chains کې له پانګونې څخه مالتړ کول، د صادراتو د تصدیق سند د طرزالعملونو رامنځته کول، او د ښځو )

 له خوا پرمخ وړونکو کرهنیزو سوداګریو څخه د مالتړ زیاتول. 
 رامنځته کول.د غلو د اسرتاتیژیکي زیرمو بیا ودانول او د کروندګرو د مالتړ لپاره د غلو د زیرمو د بورډ  •
هکتارو کښې د ځنګلونو بیا ایښودنه ، چې له چاپريیال ساتنې او د  ۶۰،۰۰۰د ځنګلونو کرهنه او په  •

 کروندګرو لپاره د عوایدو له رامنځته کولو څخه مالتړ کوي. 
د کرهنې وزارت د بیا جوړښت، تر څو یو غیر متمرکزه او کروندګرو ته ځانګړې شوې پاملرنې اداره رامنځته  •

  چې خصويص پانګونه تنظیم کړي او وې هڅوي.يش
 

 .  دښاري پراختیا پروګرام۷
ه ډیرو هیوادونو کې، ښارونه د جغرافیايي او نفوس د ګټو له کبله د ودې د رامنځته کېدو خوځنده مرکزونه جوړوي . پ

. زموږ ښارونه د اوسیدو افغان ښارونه لوی تاریخونه لري، لیکن اوس مهال باید چې د ودې په محرکېنو باندې بدل يش
پر مرکزونو باندې اوښتي، چې د نوو اوسیدونکو، بې ځایه شویو خلکو، او راستنیدونکو مهاجرو لویې شمیرې د جذب 

زیږدیز کال لپاره  ۲۰۱۹لپاره د اقتصادي بنسټونو له کمښت رسه مخ دي. د ښاروالیو لپاره د مستقیمو ټاکنو رسه چې د 
 د ښاروالۍ او ښاري چارو د مدیریت لپاره لوړو ظرفیتونو ته اړتیا ولري. پالن شوي، زموږ ښارونه به

 خوځنده او د هستوګنې وړ ښارونه
 یاد سکټور لپاره زموږ موخې په الندې ډول دي:

 د خوځنده، خوندي، د هستوګنې وړ ښاري مرکزونو د یوې شبکې رامنځته کول •
 لنیز یوځایوايل په مرکزونو باندې د ښاري شبکو بدلولد اقتصادي ودې په مرکزونو، کلتوري مرکزونو، او د ټو  •
 د ښاري پالن جوړونې غیر مرکزي کول او د مشارکتي ښاري حکومتولۍ میکانیزمونو جوړول. •

  د ميل لومړیتوب ښاري پروګرام به:

قانون مقررايت جوړښت کې غوره والی راويل، د واک لیږد به پيل کړي، او په ښارونو کې به د حقوقي او  •
 حاکمیت ټینګ کړي.

 د ښاري زیربیناوو، په ځانګړي ډول ترانسپورت او د اوبو ایستلو سیسټم به جوړ کړي •
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 ښاري پراختیایي پالنونو کې کلتوري میراث شامل کړي  •
د ښاري ګاونډیتوب پرمختګ، د منطقه بندۍ یا زوننګ د اصولو رامنځته کول او پيل کول، او د مناسبو بیو  •

 و هڅول. کورونو ودانول
د ځمکې د ملکېت د حقوقو خوندیتوب او تصدیقول، بیوزلو ته د ښاري خدمتونو په رسولو کښې د ښه والی،  •

 او په کاري فرصتونو کې د زیاتوالی راوستل.
زونونو جوړول، ښارونو ته نیږدي سیمې په ښاري پراختیایي  لویو اقتصادونو ته وده ورکول، د ښاري اقتصادي •

 ای کول.پالن کې ځای پر ځ
  .  د انرژۍ پروګرام۸

زموږ د پرمختګ تګالره د تولید کوونکو د وړتیا د لوړیدو رسه تړلې ده ترڅو ښاري او نړیوالو بازارنو ته الرسسی ومومي. د 
ترانسپورت د دهلیزونو پراختیا د شخړو له کبله اغیزمنه شوې ده. خو، کمزوري ډیزاینونه )ډير وخت د ګوګل له نقشې 

اخیستل شوي( او د تړونونو کمزوری مدیریت دواړه په مساوي توګه ننګونکي پاتې شوي دي، چې د ټیټ کېفیت څخه 
ودانیزو کارونو لپاره د لوړ لګښت سبب شوي. په راتلونکي کې له یادو ستونزو څخه د خالصون په موخه، موږ به د رسکونو 

امتیاز ورکونې پروسه پیل کړو. د ټرانسپورت د چارواکو د  د جوړولو لپاره د تصدیق لرونکو رشکتونو د مخکې له مخکې
اغیزمنتیا د لوړولو لپار د داسې سیسټمونو پر رامنځته کولو کار دوام لري چې دوی ته په هیواد کې د ترانسپورت 

ړکونو زیاتیدونکو اړتیاوو ته په ځواب ویلو کې د همغږۍ اجازه ورکوي. همدارنګه دغه هڅو کښې د سړکونو څانګې، د س
 د مايل صندوق، او د ټرانسپورت د انستیتوت جوړول شامل دي.

 ۵۰۰او د ترکمنستان  ۱۰۰۰ -افغانستان د بریښنا د تولید او لیږد لپاره یو اوږدمهاله پروګرام پر الره اچولی دی. د کاسا
زو نللیکه له ترکمنستان میګا واټه بریښنا ولیږدوي. د ټاپي د طبیعي ګا ۴۰۰۰کېلو ولټه د بريښنا مزی کوالی يش تر 

څخه سهیيل آسیا ته د ګازو د لیږد په برخه کې پرمختګ رامنځته کوي. د سلام د څو موخیزه بند فعالول یوه لویه السته 
راوړنه ده او کوالی يش د ترانسمیشن له پلورلو څخه د عوایدو د ترالسه کېدو سبب وګرځي او په افغانستان کې د 

 نا د شتون سبب يش.سوداګریزې او خصويص بريښ
میګا واټه بریښنا په ۲،۳۰۰د یوه ماسټرپالن په پيل کولو رسه چې له کورنیو رسچینو څخه د پنځو کلونو په ترڅ کې د

میګا واټه له ملر، باد، او طبیعي ګاز له الرې چې دواړو پروژو ته د  ۶۰۰تولید رسه او د څلورو لویو آبی بريښنا پروژو او 
زیږدیز کال په  ۲۰۱۸له الرې پراختیا ورکړل شوې، د کورين تولید کچه مخ په زیاتیدو ده. د عامه او خصويص ګډون 

کلونو په ترڅ  ۴۰پای ته رسیدو رسه به افغانستان له نویو کورنیو رسچینو څخه تر هغه ډیره بریښنا تولید کړي چې د تیرو 
ونې ته دوام ورکول وي، کوم چې د سوداګریز یا کې د هیواد دننه تولیده شوې ده.لومړیتوب به په ميل شبکه کې پانګ

صنعتي پرمختګ لپاره اسايس وړاندينی رشط دی، په داسې حال کې چې د استوګنې په انزوا شوو سیمو کې، د بیا 
 تولید وړ بریښنا په برخه کې زیاتیدونکې پانګونه په لومړیتوب کښې کرار لري.

 لومړیتوب پروګرامد زیربیناوو او انرژۍ د پراختیا لپاره د ميل 
 د بریښنا او انرژۍ سکټورونو لپاره زموږ موخې:

 د ښاري او کلیوايل سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ټرانسپورت د لګښت کمول •
 کلونو په ترڅ کې د انرژۍ له اړخه پر ځان بسیا کېدل. ۱۵کېلو ولټه ميل شبکې بشپړول او د  ۵۰۰د  •
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 لیږد څخه د عوایدو ترالسه کول.له  د مرکزي او سهیلی آسیا ترمنځ د انرژۍ •
 یادو موخو ته د رسیدو لپاره افغانستان به:

 زیربیناوو پراختیا وهڅوي.د خصويص سکټور  •
خصويص سکتور ته د سرتاتیژیک لحاظه مهمو زیربیناوو پراختیا د چټکولو په موخه د حکومت له خوا دولتي  •

 ځمکه په اختیار کې ورکړي.
تدارکاتو پروسه رامنځته کړي ترڅو د داوطلبۍ او بشپړیدو په وخت کې   د طرحي ترتیب او نوښت لرونکې •

 کمښت راويل.
 د زیربیناوو د انجیرنانو او پروژو د مدیرانو د کادرونو روزل. •
له طیبعي ګازه، نوې کېدونکې انرژی، او آبې بریښنا څخه په ګټې پورته کولو د کورين تولید کچه  •

 میګا واټو ته لوړول.۲،۳۰۰
 انرژۍ د لیږد او ټرانسمیشن پراختیا، په ځانګړي ډول دنوې کېدو وړ انرژې له الرې. د کورنۍ •
 او سبسايدي د جوړښت سمون . په دې سکتور کې د نرخونو د ټاکلو •

 :.  دکانونو او طبیعې رسچینودپراختیا ميل پروګرام۹
زیاتیدونکې توګه د اقتصادې ودې د محرک په توګه مهم د استخراجي صنایعو لکه کانونه او هایدرو کاربن پرمختګ به په 

رول ولوبوي. د رڼې دواطلبی او اغیزمنې څارنې له الرې د هغوی دوامداره پراختیا موږ ته د ځانګړي اهمیت وړ ده. 
ورو وروستي راپورونه په یاد سکټور کې د دولت د قوي شتون اړتیا په ګوته کوي ترڅو د قاچاق او غیرقانوين پراختیا ن

( له بشپړ مطابقت رسه د استخراجي پرمختګ د یوايل EITIډولونو مخه ونیيس. له دې کبله، زموږ اسرتاتیژیک پالن د )
غوښتنه کوي او د دې ډاډ ورکوي چې ټول فعالیتونه به د افغانستان تاریخي میراثونو په ساحو کې او یا دهغه ګرد چاپري 

. لکه څرنګه چې حکومتويل پرمختګ کوي، موږ به د کان کېندنې برخه د د ساتنې اړوند د نړۍ  غوره تګالرې وڅاري
نړیوالو پانګوالو پر مخ پرانیزو کوم چې د پانګې او مدیریت مهارتونه وړاندې کوي ترڅو خپل بشپړ قابلیت ته د رسیدو په 

 برخه کې له یاد سکټور رسه مرسته وکړي.
ابلیت لري. خو، یو کمزوری مقررايت چاپیریال، د پانګونې د منظورۍ د کان کېندنې سکټور د عوایدو د تولید ډیر لوی ق

د ورو کېدو سبب ګرځي، او اداري فساد خو وار له مخکې په یاد سکټور کې د پرمختګ مخه ډب کړی ده او د منځنیو او 
يص سکټور د پانګونو  وړو کانونو د راایستلو له الرې یې د پام وړ عوایدو د ترالسه کولو مخنیوی کړی دی. موږ به د خصو 

هڅونې په موخه د قانون جوړونې او مقررايت جوړښت په برخه کې پرمختګ ته چټکتیا ورکړو. په اړینو زیربیناوو کې د 
پام وړ پانګونه، په ځانګړي ډول د ریل ګاډو د پټلیو په برخه کې چې د کان کېندنې لویې پروژې د بندرونو له آسانتیاوو 

 رمختللې ميل شبکو ته اړتیا ده ترڅو د کانونو له ظرفیت څخه پوره ګټه پورته يش.رسه تړي، او د انرژی پ
روڼتیا او حساب ورکونه به د یاد سکټور د دوامداره پرمختګ لپاره لومړيتوبونه وي. موږ اټکل کوالی شو چې غیرې قانوين 

، او د جرمونو د رامنځته کېدو سبب ملیونه امریکایې ډالرو زیان، د شخړو د زیاتیدو ۳۰۰کان کېندنه په کال کې د 
( یا د استخراجي صنایعو د روڼتیا انستیتوت له غوښتنورسه برابروالی، د ګټور مالکېت د ښکاره EITIګرځي. موږ به له )

ډاډمن کړو او همدارنګه به له قانوين استخراج څخه د عوایدو تر السه کول یقیني کېدو لپاره نویو غوښتنو رامنّځته کېدل 
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. د هایدورکاربن نقشه بندي او اکتشاف هم پیل شوی، خو د پام وړ سوداګریز پرمختګ به د تیلو او ګازو د نړیوالو کړو
 قیمتونو لوړیدو ته انتظار بايس.

 د غوره اقتصاد لپاره د استخراجي سکټور پیاوړي کول
 د کانونو او میرنالونو سکټور لپاره زموږ موخې په الندې ډول دي:

 مرنالونو له استخراج څخه تر وروستي بريده د عوایدو لوړول،د  •
 د کانونو د عوایدو ثبات او د وړاندوینې د وړتیا لوړول، •
 د تیلو او ګازو د اکتشاف پراخول، •
  او غیر قانوين کان کېندنو ته رسیدګي. •

 یاد سکټور لپاره زموږ لومړيتوبونه په الندې ډول دي:

 ايزې حکومتولۍ مسلکي کولاو د سيمه د تړونونو اصالحات  •
 د کانونو پر سیمو باندې د حکومت د بشپړ کنټرول رامنځته کول •
 ( له غوښتنو رسه د کانونو د قانون مطابقتEITIله ) •
 د لویو کانونو د را ایستلو لپاره د نړیوالو ګډونوالو را بلل •
 د نویو الرو جوړول. ليږد په ترکمنستان او ایران کې له سیمه ایزو شبکو رسه د ریل له الرې د بار او •

 . د برشي رسچینود پراختیا پروګرام۱۰
افغانستان کښې مهارتونه د بازار له غوښتنو رسه په بشپړه توګه سمون نلري. دغه حالت به ال نور هم هغه وخت خراب 

په مسلکي زده  يش چې د ودې تګالرې پيل کول دوام ومومي. په راتلونکي کې د بازار د غوښتنو د اټکل لپاره، به موږ
کړو، انجیرنۍ، مدیریتي مهارتونو، د خدمتونو په صنعت، او په هغو اصالحاتو چې افغان کاري ځواک ال نورهم انعطاف 
منونکې او ځواب ویونکې جوړوي، پانګونه وکړو. د مهاجرو او کورين بې ځایه شویو بیرته راستنیدل کوالی يش خپله 

 اصالحات به دوی ته د منځنیو او حرفوي زده کړو د تررسه کولو اجازه ورکړي. په مثبته ونډه ولري، راوستل شوي مقررايت
جال وطن کې لوی شوي افغان ځوان نسل لپاره دا اړینه  ده ترڅو زموږ د  کار په بازارونو کې مدغم يش. موږ به د پایلو 

زده کړو کې د کړونو په راپور ورکولو رسه د پر بنسټ د ښوونې د بیلګې په کارولو او د نصاب په بیاجوړولو، ارزونې، او په 
 زده کړو کېفیت ډاډمن او د لوړو زده کړو موسسو د کېفیت تضمین لوړ کړو.
 د اقتصادي ودې د رامنځته کولو په موخه برشي رسچینو ته پراختیا ورکول

 په یاد سکټور کې پانګونه به:

 زار د غوښتنو لپاره چمتو کړيد کاري ځواک د صادرولو په ګډون به موږ راتلونکي کښې د با •
 د خصويص سکټور له غوښتنو رسه به د تعلیم کېفیت په غوره توګه برابر کړي •
 د اوسنیو مهارتونو بنسټ به غښتيل کړي •
 د وقايوي او معالجوي روغتیا په برخه کې پانګونه به د کاري ځواک کېفیت لوړ کړي •

 یادو موخو ته د رسیدو لپاره به موږ: 
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روزنې له آملاين بیلګې څخه د ګټې په اخیستو رسه به مهارتونو او تخنیکي زده کړو ته پراختیا د مسلکي  •
 ورکړو.

 ;د خصويص مهارتونو د اکاډیمیو جوړول به وهڅوو •
د روزنې په پروګرامونو او د کار په بازارونو کښې د راستنیدونکو مهاجرو او په هیواد کې دننه بې ځایه شویو  •

 لپار آسانتیاوې په ګوته کړووګړو د جذب 
 ولو په برخه کې د ټولنې پر بنسټ رامنځته شویو کړنالرو څخه مالتړ وکړودمعلولینو لپاره د عوایدو د ترالسه ک •

 . د ښخود اقتصادي پياوړتیا پروګرام۱۱
ن یو. د ښځو د موږ په ميل پراختیا کې د افغان ښځو بشپړ سیايس، ټولنیز، او اقتصادي ګډون باوري کولو ته پوره ژم

شمیره پریکړه لیک او ميل لومړیتوب پروګرام د پيل  ۱۳۲۵اقتصادي ځواکمنتیا لپاره د حکومت بودجه د ملګرو ملتونو د 
 کولو په لګښتونو کې ځای پر ځای کړې ده.

و د اقتصادي د راتلونکو پنځلسو کلونو په ترڅ کې د بیوزلی د کمولو په برخه کې زموږ د ژمنو په پيل کولو رسه به د ښځ
ملیونه امریکایي ډالرو پانګونه وکړو. موږ به د اصالحاتو یوه کړنالره پيل کړو تر  ۲۵۰پیاوړتیا پروګرام کې تر ډیره کچې د 

څو پورې چې د ښځو خوځښت زیات کړي، د جندر یا جنسیت د احصاییو په کېفیت کې ښه والی روايل، او هغه قوانین 
 و د الرسيس مخه نیيس کم یا لرې کړي.چې پورونو او بازارونو ته د ښځ

 :افغانستان د جندر یا جنسیت تګالره 
زموږ اسايس قانون ښځې ته د هیواد د یوې اوسیدونکي په څیر د مساوي حقوقو ضامنت کوي. لیکن موږ باید د بیوزلۍ  

ی د مشغولتیا زیاتول باوري له دوران څخه د دوی د وتو لپاره د هغوی ټولنیز اقتصادي ګډون او له مارکېټونو رسه د دو 
 کړو.

 زموږ د جندر تګالره پر پنځو ستنو والړه ده، چې هره یوه یې د حکومت په عميل پروګرام کې ځای لري:

د برشي حقونو، امنیت، او د افغان ښځو لپاره له کورين تاوتریخوايل څخه د خالصون په برخه کې زموږ د  •
 نړیوالو ژمنو پيل کول،

 شمول، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د پوره الرسيس  ډاډمنول، د لوړو زده کړو په •
 د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د ميل لومړیتوب پروګرام پیلول، •
 په بشپړ ډول د قانون پيل کولو له الرې د ښځو لپاره د اسايس قانون مطابق حقوقو خوندي ساتل، •
 په حکومت او سوداګرۍ کې د ښځو د ونډې زیاتول. •
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 کیڅپر  اووم

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان 
جامع ترین منبع معلومات درمورد وضعیت اجتامعی واقتصادی مردم 1395رسوی وضعیت زنده گی در افغانستان 

درافغانستان است که توسط اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان به کمک تخنیکی انستیتیوت سکتور 
.به نرش رسید 1397درسال (ICON)عامه جامعه اروپا 

ارزنده اداره مرکزی احصایه بوده که خصوصیت چند گانه  فعالیت1395نرش رسوی وضعیت زنده گی درافغانستان سال 
این رسوی یک وسیله منحرص به فرد برای پالیسی سازان  ومتام سازمان های ملی وبین املللی بشام میرود ،  ویژه گی 
ها ی این رسوی عبارت اند از پوشش نفوس کوچی ، توانائی تحلیل تغیرات فصلی درشاخص های انکشافی مرتبط، 

ائی تولید احصائیه به سطح والیت همچنان تداوم رسوی زمینه تحلیل میالن شاخص های کلیدی انکشافی را مهیا توان
..میسازد

هدف از 12شاخص را تحت پوشش قرارداده که شامل 20، 1395رسوی وضعیت زنده گی درافغانستان برای سال 
اهداف انکشاف پایدار بوده واکرثیت آنها دراین دراین گزارش ارایه گردیده است ، رسوی وضعیت زنده گی 17میان 

درافغانستان حاوی معلومات اساسی درمورد نفوس وخانوارها ، بازار کار، فقر، مصئونیت غذائی ، زراعت، صحت، تعلیم 
آن هستنند ، اسرتاتیژی های مقابله با آن واولویت وتربیه ، مسکن، جنسیت  وچالش هایکه خانوار های افغان درگیر 

.های مردم برای انکشاف درآن انعکاس یافته است 

 :  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت زابل به اساس رسوی 

 شاخص ها

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

 17471.8 17471.8 17471.8 17471.8 (sq.kmمساحت )

 17.7 17.1 16.6 15.2 )افراد در هر کیلومرت مربع(تراکم جمعیت 

 126 150 90 98 نسبت وابستگی

 129.8 91.4 87.8 101.0 نسبت جنسیتی

 42.3 16.7 16.0 14.1 سال( )٪( ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 17.2 9.3 13.6 17.8 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

 69.7 _ 0 9.9 زایامن )حداقل یک بازدید( )٪(پوشش مراقبت های قبل از 

 45.7 _ 16.9 6.3 زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )٪(



 

76 

 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل

 وزارت اقتصاد

 17.6 25.3 17.6 50.4 سال، در حال حارض متاهل اند )٪(  ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 0.20 0.09 0.13 0.06 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 2.6 _ 8.4 6.3 ساله )٪( ۴۹تا  ۱۵همرسی زنان متاهل چند 

 _ _ 29.1 5.6 جمعیت با کمبود پروتئین )٪(

 _ _ 29.1 2.1 جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )٪(

 3.6 3.1 1.7 3.6 نسبت وابستگی ساملندان

 38.0 44.0 42.3 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 11.3 29.6 44.0 _ میزان زیراشتغال )٪(

 21.9 8.2 9.3 _ میزان بیکاری )٪(

 48.7 47.9 46.6 _ میزان مشارکت نیروی کار )٪(

 33.2 37.7 53.3 _ استخدام نه چندان سود مند

 66.3 83 _ _ جمعیت مشغول در کشاورزی )٪(

 10.1 6 _ _ جمعیت مشغول در تولید )٪(

 23.6 12 _ _ جمعیت مشغول در خدمات )٪(

 81.4 _ 64.1 37.6 )٪(میزان فقر 

 30.7 20.0 9.9 14.0 جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )٪(

 99.0 99.5 99.9 99.7 جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )٪(

 100 65.5 18.3 4.2 خانواده که دارای برق میباشند )٪(

 8.8 8.6 7.7 7.2 تعداد خانواده

 46.8 35.8 25.6 18.3 خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )٪(افراد که در 

 17.1 8.8 5.4 2.4 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 

 1.0 0.08 0.11 0.06 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 
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 39.6 58.4 66.9 68.5 خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )٪(

 11.0 5.9 30.2 35.6 دارای زمین های للمی هستند )٪(خانواده هایی که 

 51.6 43.7 60.3 60.0 خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )٪(

 8.8 7.0 7.4 7.8 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 11.6 8.6 8.8 16.5 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(

 3.6 2.8 3.0 2.7 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 

 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی 

 شاخص ها
2007- 08

 2011-12
 2013-14
 2016-17
 

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )
 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 101 100 104 105 وابستگینسبت 
 103.9 105.3 105.7 105 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 34.8 34.3 31.4 26.2 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

 70.2 63 51.2 32.8 (٪پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( )
 53.4 45.2 39.9 21.8 (٪وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )زنان که به 

 16.4 17.9 19.5 17.9 (٪سال، در حال حارض متاهل اند )  ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 7.8 7.4 7.3 8.1 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 
 _ _ 19.4 15.7 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )

 _ _ 18.5 6.1 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )
 5.4 4.9 5 5.7 نسبت وابستگی ساملندان
 23.9 42.9 45.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ (٪میزان زیراشتغال )
 30.7 22.6 8.2 _ (٪میزان بیکاری )
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 53.9 55.4 49.8 _ (٪مشارکت نیروی کار )میزان 
 39.5 39 25 _ استخدام نه چندان سود مند
 44.32 44 _ _ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 18.08 22 _ _ (٪جمعیت مشغول در تولید )
 37.59 34 _ _ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 54.5 39.1 36.5 36 (٪میزان فقر )
 13.6 19.2 15 24.6 (٪حاجت مینامیید )جمعیت که در فضا باز رفع 

 74.8 75.9 79.9 83.2 (٪جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )
 97.6 89.5 68.9 41.1 (٪خانواده که دارای برق میباشند )

 7.7 7.4 7.4 7.3 تعداد خانواده
 43.9 42.6 43.8 33.7 (٪افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند )

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 2 1.22 0.50 0.27 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 37.9 36.6 37.9 40.4 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 19.4 16.3 16.8 16.4 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )

 13.1 12.6 12.6 10.3 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
 4.9 6.1 6 6.7 اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(

 12.1 13.2 16.4 14 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(
 1.9 1.9 2 2 )جریب(اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی 
و  معلوماتو  هیاحصائ یفقر و رفاه عامه مشرتکاً، توسط وزارت اقتصاد، اداره مل تیوضع یو یاحصائ یشاخص ها دهیگز

بخش مختلف  زدهیدر س دیارقام جد رندهیدر بر گکه  است دهیگرد بیترت ن،یشهدا و معلول ،یوزارت کار و امور اجتامع
به  یمسکن و دسرتس ت،یکار و اشتغال، معارف، صحت، جنس ،ییغذا تیمصئون ،یشامل ارقام نفوس، فقر ونابرابر 

 .باشد یم ،یو سکتور خارج یسکتور مال ،یقیسکتور حق ،یزراعت و مالدار  ،یاجتامع تیخدمات اساس، مصئون
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استفاده کنندگان ارقام که در بخش  یبناً، برا داده شدهبه طور مخترص وساده، انعکاس  یبه شکل مطلق و نسب  یو اقتصاد یو یمهم احصائ یارقام شاخص ها ،دراین بسته معلوماتی 

 ریکه در ستون اخرا توانند منابع ارقام  یاستفاده کنندگان، م شرت،یب لیتواند ممد واقع گردد. در صورت رضورت به تفص یداشته باشند، م تمتذکره به معلومات مخترص رضور  یها
  یند.منا افتیجداول ذکر شده است، در

ساحات  کیو جود دارد به تفک یو کوچ یدهات ،یآن به سطح شهر  هیکه امکانات تجز یشاخص ها یبعض یاست ول دهیگرد هیو ارا هیته یسطح مل به هینرش نیبا آنکه ارقام مندرج ا 
 است.  دهیگرد هیارا ی نیزمسکون

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
 نفوس 1

تعداد مجموع افرادیکه در یک زمان معین در یک ساحه  نفوس کشور 1.1
  معین جغرافیائی زندگی میکنند.

نرشیه برآورد  نفر 31,575,018 ٪100
 1397نفوس 

 

نرشیه برآورد  نفر 7,507,953 %23.7 کنند.ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق شهری ز سهم نفوس شهری 1.2
 1397نفوس 

 

 نفر 22,567,065 %71.5 کنند.ندگی می فیصدی نفوس که در مناطق دهاتی ز سهم نفوس دهاتی 1.3
نرشیه برآورد 

 1397نفوس 
 

نرشیه برآورد  نفر 1,500000 %4.8 فیصدی نفوس کوچی از مجموع نفوس سهم نفوس کوچی 1.4
 1397نفوس 

 

 نفر 15,493,446 % 49 ع نفوستناسب مجموفیصدی نفوس زنان به  سهم نفوس زنان 1.5
نرشیه برآورد 

 1397نفوس 
 

نبست نفوس ذکور بر نفوس اناث بوده و نشان دهنده تعداد  نسبت جنس 1.6
  105٪ مردان در مقابل صد زن می باشد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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الی  15ر )سن کاساله( بر نفوس  14الی  0نسبت اطفال ) نسبت وابستگی اطفال 1.7
64) 96.09٪  

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

نسبت وابستگی کهن  1.8
 ساالن

الی  15و باالتر از آن بر نفوس فعال ) 65نسبت افراد سن 
64) 5٪  

وضعیت رسوی 
زندگی در 

 1395افغانستان
 

نسبت وابستگی  1.9
 مجموعی

+  و باالتر از آن بر نفوس سن 65و  14-0نسبت افراد سن 
  ٪101 (64الی  15کار  )

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

عبارت از تغییر )افزایش یا کاهش( در اندازه نفوس در فاصله  میزان رشد نفوس 1.10
نرشیه بر آورد   ٪2.14 زمانی میباشد که معموآل به فیصدی ارائه میشودمعین 

 1397نقوس 
 

1.11 

فیصدی نفوس به 
تفکیک گروپ های 

 سنی وسیع
 سال 14- 0( 1)
 سال 15-64( 2)

 (3 )65+ 

 فیصدی گروپ های سنی نفوس از مجموع نفوس
47.52٪ 
49.91٪ 

3 2.57% 

14,124,916 
14,835,404 

764,003 

نرشیه بر آورد 
 1396نقوس 

 
 
 
  

 فقر و نابرابری 2

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

غیر فیصدی نفوس که مجموع مصارف موادغذایی و  میزان فقر 2.1
ملی قرار داشته  باشد.خط فقر ن پائین تر از یی شااغذ  54.5٪ 15,837,319 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 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
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2.2 

میزان فقر به  1.2.1
 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

( 1فیصدی نفوس تحت خط فقر از مجموع نفوس در )
 ( نفوس کوچی3( دهات و )2شهرها )

41.6٪ 
58.6٪ 

 

2,877,417 
13,033,139  

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

وسطی بین سطوح مصارف فقرا و خط فقر بنام فاصله  شگاف فقر 2.3
  ٪15 شگاف فقر یاد می گردد و شدت فقر را نشان می دهد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

2.4 
فیصد  20سهم مرصف 

فقیرترین در مرصف 
 مجموعی

فیصد فقیرترین نفوس از مجموع  20مصارف مجموعی 
 مصارف متام نفوس کشور

7.3٪  
وضعیت رسوی 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 رضیب جینی 2.5

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد، این شاخص در 
 و یک تحول می کند. 0بین 

نشان دهنده توزیع  1نشاندهنده توزیع عادالنه کامل و  0
 غیر عادالنه مطلق می باشد

0.31  
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

2.6 

خانوارهای فقیر نسبت 
به تفکیک  اشتغال 

 رئیس خانوار در سکتور
 ( سکتور زراعت1)
 ( سکتور صنعت2)
 ( سکتور خدمات3)

تعداد خانوارهای فقیر که رئیس خانوار در سکتور های 
 مختلف مرصوف کار اند، از مجموع نفوس تحت خط فقر

63  % 
58 % 
45 % 

 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 مصئونیت غذایی 3
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میزان عدم مصئونیت  3.1
 غذایی

خذ کیلو کالری در روز ا 2100از کمتر فیصدی نفوس که 
 12,984,273 ٪44.6 ایدمینم

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

29,112,719  
فیصدی  -نفر

باساس نفوس 
-17رسوی 

محاسبه  2016
 شده است

میزان عدم مصئونیت  3.2
 غذایی شدید

کیلوکالری اخذ  1500فیصدی نفوس که روزانه کمرت از 
 3,899,437 ٪13.4 مینامید

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

 
 
  

 مالحظات معلوماتمنبع  ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

گرام  50فیصدی نفوس که مرصف روزانه ایشان کمرت از  میزان کمبود پروتین 3.3
 8,763,895 ٪30.1 پروتین در روز میباشد

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 کار و اشتغال 4

میزان نفوس در سن  4.1
و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن  کار  54,6٪ 15,902,108 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.2 
میزان نفوس در سن 
کار به تفکیک محل 

 اقامت:
و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن   

1.  26 % 
2. 69.4 % 
3.  4.6٪ 

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

3. 724,286 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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 (شهری1) 

 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

4.3 

میزان مشارکت نیروی 
 کار به تفکیک جنسیت

 ( هر دو جنس1)
 مرد   (2)
 زن   (3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، مرصوف کار و 
 بی کار اند.

1. 53.9٪ 
2. 80.6٪ 
3. 26.8٪ 

1. 8,478,434 
2. 6,392,655 
3.2,085,779 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.4 

میزان مشارکت نیروی 
کار به تفکیک محل 

 اقامت:
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، مرصوف کار و یا 
 بیکار اند.

1. 48.0٪ 
2. 54.9٪ 
3. 72.4٪ 

1. 1,962,974 
2. 5,993,117 
3. 522,370 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

نسبت اشتغال بر  4.5
  نفوس

  ٪41.33 فیصدی نفوس مرصوف کار از نفوس سن کار
 وضعیت رسوی

 در زندگی
 1395 افغانستان

  

4.6 

میزان بیکاری به 
 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)
 ( مرد2)
 ( زن3)

  

جستجو از رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 
هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و کا

 ر کرده اند. )تعریف ملی(ساعت کاهشت 

1. 23.9٪ 
2. 18.3٪ 
3. 41.0٪ 

1. 2,024,800 
2. 1,170,100 
3. 854,700        

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

4.7 

میزان بیکاری به 
 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ملی4)

جستجو از رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 
هفته گذشته کمرت از ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و کا

 ر  کرده  اند. )تعریف ملی(ساعت کاهشت 

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

میزان کم کاری )کار نا  4.8
 کافی(

قبل هفته یک سال و باالتر از آن که در  14فیصدی افراد 
کمتر روی مشغول کار بوده اند ولی طی هفته متذکره ساز 
ساعت کار کرده باشند، در حالیکه برای کار اضافی  40از 

 داشته اند به اساس:متایل و فرصت 
 ( نیروی کار فعال.1)

 (  اشتغال.2)

1. 15.6٪ 
2. 20.5٪  

1,320,928 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 
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 کار اطفال 4.9

سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن تعریف شده 
 است:

ساله انجام شود، بدون  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1
 رشایط کار،در نظر داشت ساعات یا 

 14سال حداقل  14-12( هر کاریکه توسط اطفال 2 
 ساعت انجام می شود و یا اجرای کار های خطر ناک، 

 43ساله برای  17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3
ساعت یا بیشرت انجام شود، یا کار های خطر ناک، کار 

 شاقه طفل تلقی میگردد.

26.50٪ 2,736,200 
رسوی وضعیت 

در زندگی 
 1393افغانستان 

 

 میزان بیکاری جوانان 4.10
از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )

هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 
 ر داشته اند. )تعریف ملی(ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

30.7٪ 84,2000 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.11 

میزان بیکاری جوانان 
 به تفکیک جنسیت

 مرد   (1)
 زن   (2)

 هر دو جنس (3)
 
  

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

 )تعریف ملی(ر داشته اند. ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

1. 44 % 
2. 46 % 
3. 30.7٪ 

1. 523,709 
2. 396,683 
3. 842,000 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

 
 
 
 
 
  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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4.12 

میزان بیکاری جوانان 
 به تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

 ر.ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

1. 39.1٪ 
2. 29.6٪ 
3. 13.3٪ 

1. 144,232 
2. 366,467 
3. 13,010 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

نیروی کار که توامنندی خواندن، نوشنت و حل فیصدی  نیروی کار با سواد 4.13
 5,629,256 ٪35.85 محاسبات ریاضی را داشته و ساده باشد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سهم اشتغال  در  4.14
 سکتور زراعت

عت های مربوط به زرافعالیت فیصدی افراد شاغل  که در 
 2,814,511 ٪44.3 ول به کار هستند.مشغو مالداری 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سهم اشتغال در  4.15
 ساختامن سکتور

فیصدی افراد شغال که در فعالیت مربوط به ساختامن 
 619,887 ٪9.8 مشغول به کار هستند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سهم اشتغال در سکتور  4.16
 تولید

سکتور تولید مشغول کار فیصدی نیروی کار که در 
 511,454 ٪8.1 هستند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

سهم اشتغال در سکتور  4.17
 11,977 ٪0.2 فیصدی نیروی که در سکتور معدن مشغول کار هستند. معادن و استخراج

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.18 
سهم اشتغال در سکتور 

شخصی خدمات عامه، 
 و اجتامعی

فیصدی نیروی کار که در سکتور خدمات عامه ، شخصی و 
 1,252,987 ٪19.7 اجتامعی مشغول  کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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4.19 

سهم اشتغال در سکتور 
های تجارت عمده ، 
پرچون ، رستورانت و 

 هوتل ها

پرچون، فیصدی نیروی کار که در سکتور تجارت عمده، 
 رستورانت و هوتل ها مشغول کار اند.

%11 700,530 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.20 

سهم اشتغال در سکتور 
های ترانسپورت، 

ذخایر، ارتباطات و 
 معلومات

فیصدی نیروی کار که در سکتور ترانسپورت، ذخایر، 
 368,063 ٪5.8 ارتباطات و معلومات مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

4.21 

سهم اشتغال در سکتور 
های مالی، بیمه، 

رهنامیی معامالت و 
 تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، بیمه ، 
 65,583 % 1 رهنامیی معامالت و تجارت مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

سهم اشتغال در سکتور  4.22
 های برق ، گاز و آب

فیصدی نیروی کار که در سکتور های برق ، گاز و آب 
 4,935 ٪0.1 مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 1,008,148 ٪15.7 کارگران که هر روز به طور انفرادی کار میکنند کارگران روزمزد 4.23
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

کارگران با معاش،  4.24
 خصوصی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور خصوصی 
 453,859 ٪7.1 مرصوف کار اند

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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کارگران با معاش،  4.25
 دولتی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور دولتی 
 649,105 %10.1 مرصوف کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 2,580,109 ٪40.1 کارگران که مالک کار خود می باشند. کارگران مستقل 4.26
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 ٪2.6 .کسانیکه کارگر استخدام می کنند کارفرما 4.27
 

169,488 
 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

فامیلی بدون   کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکه بدون مزد کار می کنند. مزد و معاش

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 معارف 5

نایی اتوسال و باالتر از آن که  15س نفوی فیصد میزان سطح سواد  5.1
 5,253,950 %34.8 باشند.را داشته نوشتن ن و نداخو

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

میزان حضوریابی خالص  5.2
 )دوره ابتدائیه(

که واجدین صنوف ابتدائیه سال  12-6فیصدی سنین 
( اند و فعاالنه در مکاتب حارض اند. در 6الی  1)صنوف 

این شاخص مشمولین و حارضین مدارس اسالمی شامل 
 منی باشند.

56.1% 2,875,627 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 
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میزان حضوریابی خالص  5.3
 )دوره ثانوی(

سال که واجدین نهادهای  18الی  16فیصدی سنین 
( اند در صنوف خویش 12 – 7تعلیامت ثانوی )صنوف 

حارض اند. در این شاخص مدارس اسالمی شامل منی 
  باشند.

35.7% 1,359,552 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

  

 مالحظات معلوماتمنبع  ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

میزان حضوریابی خالص  5.4
 تحصیالت عالی در 

که واجدین نهاد های  24الی  19فیصدی نفوس سنین 
تحصیالت عالی می باشند.در این شاخص مدارس 

 اسالمی شامل منی باشند.
9.7٪ 238,864 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.5 

میزان حضوریابی خالص 
 تحصیالت عالی در 

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

نسبت خالص حضور به حیث تعداد شاگردان بر گروپ 
تیوریکی سن مکتب برای یک سطح معین تعلیمی 

محاسبه شده و به فیصدی از مجموع نفوس هامن گروپ 
ابتدائی، برای  6-12سن بیان می شود. درین گزارش 

برای تحصیالت عالی  24تا 19برای ثانوی و  18تا 13
 .مورد استفاده قرار گرفته است

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.6 
میزان حضوریابی 

تعلیامت ناخالص در 
 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از 
12الی  6مجموع افراد بین سنین   72.5٪ 3,714,749 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
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5.7 

میزان حضوریابی 
ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از فیصدی 
، به تفکیک:12الی  6مجموع افراد بین سنین   

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

1. 95.5% 
2. 69.9% 
3. 8.9% 
4. 84.4٪ 
5. 58.9% 

1. 1,113,610 
2. 2,577,021 

3. 241,11 
4. 2,302,328 
5.1,412,414 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.8 
میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 
 ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 
 18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

48.0% 1,824,227 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.9 

میزان حضوریابی 
تعلیامت ناخالص در 

 ثانوی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 
به  18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

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

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

5.10 
میزان حضوریابی 

تحصیالت   ناخالص در 
 عالی

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی حضور 
 347,141 %14.1 24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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5.11 

میزان حضوریابی 
تحصیالت    ناخالص در

 عالی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی حضور 
به  24الی  19مجموع افراد بین سنین دارند، از 

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

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 

رسوی وضعیت 
زندگی در 

 1395افغانستان 

 
 
 
 
 
 

5.12 
میزان سواد زنان 

باالتر از و  14)سنین 
 آن(

سال و باالتر از آن که توانایی  14فیصدی زنان 
 خواندن و نوشنت را داشته باشند.

29.3% 1,657,346 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.13 

نسبت تساوی جنسیت 
 در دوره:

 ( ابتدائیه1
 ( متوسطه2

 ( لیسه3

ان به میزان حضور ختردخالص ر حضومیزان تناسب 
ان در دوره های ابتدائیه، متوسطه و پسرخالص یابی 

 لیسه.
 

1. 0.71٪ 
2. 0.51٪ 
3. 0.39٪ 

 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 صحت 6

دسرتسی به مراقبت  6.1
 های صحی قبل از تولد

سال که عروسی کرده اند  49-14فیصدی خانم های 
و در دوران حامله گی حد اقل یک بار تحت معاینه 

از کارمندان صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم یکی 
 کارمند صحی جامعه( قرار گرفته باشند

59٪ 2,560,718 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

ارقام تام به 
اساس محاسبات 
از برآورد نفوس 

و  1396کشور 
 96صفحه 

رسوی صحت و 
دیموگرافی 
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بدست  1396 

 آمده است.

6.2 
والدت های انجام شده 
با حضور اشخاص ماهر 

 صحی

سال که عروسی کرده اند  49-14فیصدی خانم های 
و والدت اخرین طفل شان تحت نظر شخص ماهر 
صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند صحی 

 جامعه( صورت گرفته باشد.

51% 2,231,502 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395  

ارقام تام به 
اساس محاسبات 

نفوس  از برآورد
 1396کشور 

میزان مرگ و میر  6.3
 مادران

تعداد مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در هر 
 هزار والدت زنده در سال 100

رسوی صحت و   1291
 1396  دموگرافی

 

میزان مرگ و میر  6.4
 اطفال

سال در  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 
 تولد زنده(افغانستان در سال )وفیات در هر یک هزار 

 
 
 
 
 
  

رسوی صحت و   55
 1396  دموگرافی

ریفرنس: صفحه 
رسوی  161از 

صحت و 
دیموگرافی 

1396 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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6.5 
. میزان حامله 3.7.2

گی سنین نوجوانی 
 (19الی  15)بین 

الی  15 رقم حاملگی )والدت( خانم ها بین سنین 
 198,527 ٪12.1 سالگی. 19

رسوی صحت و 
دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

ریفرنس: صفحه 
رسوی  161از 

صحت و 
دیموگرافی 

1396 
 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8

8.1 

میزان دسرتسی به آب 
آشامیدنی سامل، به 

تفکیک مناطق  
 مسکونی

 شهری( 1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 ( ملی4)

شامیدنی آب آمنابع س که به نفوی فیصدعبارت از 
 سامل دسرتسی داشته باشد.

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 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 

 
 
  

8.2 
میزان استفاده از 

سیستم فاضالب بهبود 
 یافته

های سیستم فاضالب لت که از سهومی دمری فیصد
 15,423,000 ٪52 صحی استفاده میکنند.

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

منابع ژی برق از نری خانوار ها که دسرتسی به افیصد میزان دسرتسی به برق 8.3
دارند.مختلف   

97.7٪ 28,430,700 
زندگی رسوی وضعیت 

 در افغانستان
1395 

 

8.4 

فیصدی نفوس شهری 
که در محالت پر 

جمعیت و کثیف زندگی 
 می کنند.

تعداد افرادیکه در محالت پرجمعیت و کثیف زیست 
 21,086,400 %72.4 دارند در هر صد نفر.

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
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8.5 

فیصدی نفوس که از 
منابع آب آشامیدنی 
بهبود یافته استفاده 

 می کنند
 ( ملی1)
 ( شهری2)
 ( دهاتی3)
 ( کوچی4)

تعداد افرادیکه مبنابع آب آشامیدنی بهبود یافته  
 دسرتسی دارند در هر صد نفر.

1. 63.9٪ 
2. 91.4٪ 
3. 56.6٪ 
4. 35.8٪  

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

رسوی وضعیت زندگی 
 افغانستاندر 

1395 
 

8.6 
فیصدی نفوس با 

دسرتسی به هرگونه 
 منبع برق

 28,422,757 ٪97.7 تعداد افرادیکه دسرتسی به برق دارند در هر صد نفر.
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

8.7 

فیصدی خانوار های که 
در مسکن های پر 
ازدحام زندگی می 

 کنند.

نفر در یک اتاق آن مسکن یا خانه که بیشرت از سه 
 12,709,667 %43.9 زندگی می کنند.

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

8.8 

فیصدی خانوار های که 
در مسکن های پر 

 ازدحام زندگی می کنند:
 شهری
 دهاتی
 کوچی

سه نفر در یک اتاق آن مسکن یا خانه که بیشرت از 
 زندگی می کنند

1. 42.7٪ 
2. 41.5٪ 
3. 83.3٪ 

 

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

 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
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8.9 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 

 ، برای : می کنند
 پخت و پز
 گرم کردن

ذخال تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل 
 سنگ استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 74.8% 
2. 93.8٪  

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

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

8.10 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 
می کنند،برای پخت و 

 پز به تفکیک :
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

  

سوخت جامد مثل ذخال تعداد افرادیکه از مواد 
 سنگ استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 21.3٪ 
2. 91٪ 

3. 98.9٪ 

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

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

8.11 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 

می کنند،برای گرم 
 کردن به تفکیک :

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 کوچی( 3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال سنگ 
 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 87. 3٪ 
2. 96.8٪ 
3.81.7٪ 

1.  5,992,762 
2. 20,051,928 
3.1,189,017 

  

 مصئونیت اجتامعی 9
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9.1 

فیصدی افراد بدون مزد 
در خانوار از مجموع 
اشتغال به تفکیک 

 جنسیت:
 ( هر دو جنس1)

 مرد   (2)
 زن   (3)

فیصدی کارکنان که در کارهای خانه، زراعت، مالداری و 
دیگر کارهای داخل خانه مرصوف هستند و از بابت کار که 
انجام میدهند هیچ نوع مزدی دریافت منیکنند بر مجموع 

 متام اشتغال

    

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

9.2 

تعداد افراد آسیب پذیر که 
تحت پوشش مصئونیت 
اجتامعی قرار گرفته اند 

 به تفکیک ذیل:
 ( افراد دارای معلولیت1)

 ( خانواده های شهدا2)
 ( متقاعدین3)

  
1. 110,037 
2. 155,000 
3. 120,000 

وزارت کار، امور 
اجتامعی، شهدا و 

 2016معلولین 
 

نسبت زنان بیوه از  9.3
 مجموع زنان

تعداد زنان بیوه "آنعده از کسانیکه دوباره ازدواج نکرده 
 569,324 %3.99 اند"

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

( که پدر یا مادر 18تعداد اطفال )سنین پائینرت از  تعداد ایتام 9.4
 نداشته باشد.

 105,175 
رسوی دیموگرافی و 
صحت در افغانستان 

1394 
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9.5 

فیصدی زنان که دارای 
سال  24الی  20سن 

هستند و در سن قبل 
سالگی ازدواج کرده  15

 اند

سال هستند و در  24الی  20تعداد  زنان که دارای سن 
 سالگی ازدواج کرده اند 15سنین  قبل 

4.2%  
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

9.6 
فیصدی خانوار های که 
توسط زنان رسپرستی 

 می شوند

خانوار های که توسط زنان رسپرستی بر مجموع خانوار 
 45,076 ٪1.19 ها

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

 زراعت و مالداری 10

10.1 
فیصدی خانوار های که 
دارای زمین های آبی 

 هستند
 37.9٪  

رسوی وضعیت زندگی 
 افغانستاندر 

1395 
 

10.2 
فیصدی خانوار های که 
دارای زمین های للمی 

 هستند
 19.4٪  

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

10.3 
فیصدی خانوار های که 

دارای باغ و باغچه 
 هستند

 13.1٪  
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

10.4 
اوسط سایز زمین های 
آبی که در مالکیت قرار 

 دارند )به جریب(
  جریب 4.9 

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
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10.5 
اوسط سایز زمین های 

للمی که در مالکیت قرار 
 دارند )به جریب(

  جریب 12.1 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

10.6 

اوسط سایز باغ ها و 
باغچه های که در 

مالکیت قرار دارند)به 
 جریب(

  جریب 1.9 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

 سکتور حقیقی 11

تولید نا خالص داخلی  11.1
 به شمول کوکنار

مجموع ارزش پولی اجناس و خدمات تولید شده 
 میلیون افغانی 1,463,764  یک کشور در یک دوره معین حسابی

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

 

 میزان رشد اقتصادی 11.2
تغییر در تولید نا خالص داخلی یک کشور در یک 

  ٪7.2 سال نظر به سال قبل
سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

تولید نا خالص داخلی  11.3
 دالر  718  تولید نا خالص داخلی تقسیم بر نفوس کشور . رسانه

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

 

 شاخص قیم مستهلک 11.4

بین کننده تغییرات در سطح عمومی قیمت های 
اجناس و خدمات خریداری شده توسط مستهلکین 

 بوده
 

سالنامه احصائیوی   111.7٪
2017-2018 

سال اساس 
1394 

سالنامه احصائیوی   %4.4 تغییر در شاخص قیم مستهلکین نظر به سال قبل میزان تورم 11.5
2017-2018 

 

سهم سکتور زراعت در  11.6
 تولید ناخالص داخلی

 سهم سکتور زراعت از مجموع تولید ناخالص داخلی
 
 

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی346,269 23.7%
2017-2018  
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11.7 
سهم سکتور صنعت از 
مجموع تولید ناخالص 

 داخلی
سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 307,529 %21.0 ناخالص داخلیسهم سکتور صنعت از مجموع تولید 

2017-2018 
 

سهم خدمات در تولید نا  11.8
 خالص داخلی

سهم سکتور خدمات از مجموع تولید نا خالص 
 داخلی

 
سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 743,137 50.7%

2017-2018 
 

11.9 
سهم مالیات بر واردات 

خالص در تولید نا 
 داخلی

سهم مالیات بر واردات از مجموع تولید ناخالص 
 داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی  66,830 4.6%
2017-2018 

 

 سکتور مالی 12

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

مالیاتی می عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر  عواید داخلی 12.1
سند بودجه ملی  میلیون افغانی 517,151  باشد.

1396  

عواید که دولت آنرا از انواع مختلف مالیات ها  عواید مالیاتی 12.2
سند بودجه ملی  105,015میلیون افغانی   بدست می آورد.

1396  

عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی و  عواید غیر مالیاتی 12.3
سند بودجه ملی  میلیون افغانی 47,502  سایر منابع دست داشته خود به دست می آورد.

1396  
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مجموع بودجه سال  12.4
 مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک مدت 
 معین آینده معموالً یک سال

 417,180.4 میلیون افغانی   سند بودجه ملی  
1396 

 

مجموع مصارف در سال  12.5
 مالی

مصارف دولت شامل متام مصارف ، رسمایه گذاری و 
پرداخت های دولت در یک سال از مجموع بودجه 

 هامن سال
 356,453.4 میلیون افغانی  سند بودجه ملی  

1396 
 

 بودجه عادی 12.6

قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف 
عادی پرداخت می شود) معاشات کارمندان، 

خدمات، ربح قروض، وجوه خریداری اجناس و 
 احتیاطی وسایر(

گزارش اجراات بودجه  میلیون افغانی 591.9 253 
 1396ملی سال 

 

میزان مرصف بودجه  12.7
گزارش اجراات بودجه   %94.7 فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه عادی عادی

  1396ملی سال 

 بودجه انکشافی 12.8

متویل مصارف  قسمتی از بودجه است که برای 
پروژه ها و پالن های انکشافی در نظر گرفته می 
شود) معاشات کارمندان ، خریداری اجناس و 
 خدمات، ربح قروض، وجوه احتیاطی و سایر(

گزارش اجراات بودجه  میلیون افغانی 102,861.5 
  1396ملی سال 

میزان مرصف بودجه  12.9
 انکشافی،

مجموعه بودجه فیصدی بودجه مرصف شده از 
گزارش اجراات بودجه   %68.9 انکشافی

  1396ملی سال 

سهم کمک ها در بودجه  12.10
 ملی

سند بودجه ملی   %60.9 فیصدی کمک ها از مجموع بودجه ملی
1396 

 

سهم کمک ها در بودجه  12.11
  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی انکشافی
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 اختیاریبودجه  12.12
بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید داخلی 

 537,27.7  متویل می گردد.
سند بودجه ملی 

1396  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

فیصدی کمک ها در  12.13
 بودجه اختیاری

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در 
افغانستان گذاشته می شود. از اختیاری حکومت 

 مجموع بودجه اختیاری
  وزارت مالیه  

 بودجه غیر اختیاری 12.14

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک به 
حکومت افغانستان داده می شود و دولت 

افغانستان کنرتول مستقیم باالی منابع متویلی و 
 استقامت های مرصفی آن ندارد.

سند بودجه سال  میلیون افغانی 938,67.2 
1396 

 

سند بودجه سال  میلیون افغانی 3154   قروض 12.15
1396  

مبلغ با اسم کشور قر  12.16
 ض دهنده

 بانک انکشاف اسالمی
 بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی

 عربستان سعودی
 سایر

 

 میلیون افغانی 681.7
 میلیون افغانی 69.4

 افغانیمیلیون  737.0
 میلیون افغانی 1166.6

سند بودجه ملی 
1396  

 سکتور خارجی 13

 بیالنس تادیات 13.1

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و 
دریافت های یک کشور  با  کشور های جهان که در 
دو قسمت بیالنس تجاری و مالی) حساب رسمایه و 

 حساب جاریه( می باشد.

  د افغانستان بانک  

وضعیت مالی کشور در دو حساب رسمایه و حساب  بیالنس مالی 13.2
  د افغانستان بانک   جاری
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 بیالنس تجارت 13.3
نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات 
یک کشور با کشور های خارجی در طی یک دوره 

 معین
سالنامه احصائیوی  میلیون دالر 6,961- 89% -

2017-2018 
 

ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو گمرکی یک کشور  مجموع صادرات 13.4
 خارج می گردد) به دالر آمریکایی(

سالنامه احصائیوی  831,926,776 10%
2017-2018 

 

ارزش مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک کشور  مجموع واردات 13.5
سالنامه احصائیوی  7,792,600,089 %90 داخل می گردد) به دالر آمریکایی(

2017-2018  

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 قلم عمده صادرات 5 13.6

 میوه جات خشک
 میوه جات تازه
 نباتات طبی

 قالین
 پست باب

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 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

 قلم عمده واردات 5 13.7

 گندم و آرد گندم
 ماشین آالت

 برق
 سایر وسایل برقی

 مواد تعمیرات

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 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

کشور رشیک صادراتی  5 13.8
 افغانستان

 پاکستان
 هندوستان

 ترکیه
 ایران

1. 43% 
2.43٪ 
3.3٪ 
4.2٪ 

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

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی
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 ٪5.2 عراق 

 
5.14,563,224 

 

کشور رشیک وارداتی  5 13.9
 افغانستان

 پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
 ازبکستان

 

1.  17 
2. 16٪ 
3. 15٪ 
4. 11٪ 
5. 7٪ 

 

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

 

احصائیوی سالنامه 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی
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 څپرکی اتم

 د بنسټیزو پراختیایي موخو لنډه پېژندنه SDGsد 
کلونو لپاره یې د نړۍ  (2030-2015)کلنه اجنډا ده چې  ۱۵د ملګرو ملتونو یوه  (SDGs)بنسټیزې پراختیایي موخې 

د ټولو هېوادونو لپاره يې د اقتصادي، ټولنیزو برخو، چاپېریال ساتنې او امنیتي څانګو لپاره په نظر کې نیولې ده او 
د نورو هېوادونو په څېر د هغه په عميل افغانستان چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې غړی، دغو موخو ته ژمن او د نړۍ 

د اهدافو، ټارګېټونو او شاخصونو له زیاتوايل رسه رسه په حقیقت  (SDGs)بنسټېزې پراختیایي موخې .کولو مکلف دی
د بنسټیزو پراختیایي موخو په څېر د  (MDGs)د زریزې پراختیایي موخې  .امتداد دی (MDGs)کې د زریزې د موخو 

کلنه اجنډا وه چې افغانستان د النجو  ۱۵کلونو لپاره د مخ پر ودې هېوادونو لپاره د ملګرو ملتونو  یوه  (2015-2000)
زېږدیز کال کې هغه ته ژمن پاتې يش او د زریزې پراختيايي موخې پکې  ۲۰۰۰او ستونزو له کبله و نه توانېد چې په 

زېږدیز کال کې توانېدلی چې د نړۍ د نورو هېوادوو په د زریزې پراختیایي موخې تطبیق  ۲۰۰۵خو په .تطبیق يش
.پراختيايي شاخصونه درلودل ۴۸ټارګېټ، او  ۱۸هدفونه،  ۹ (MDGs)د زریزې پراختیایي موخې .کړي

کال د سپټمرب په میاشت  ۲۰۱۵کال کې په وروستیو کې د زریزې د پراختیایي موخو د وخت په ختمېدو رسه د  ۲۰۱۵د 
سرتاتیجي تصویب  (SDGs)کلونو لپاره د بنسټیزو پراختیایي موخو  ۱۵کې د نیویارک د ښار د ملګرو ملتونو په مقر کې د 

.پرته د هغه په عميل کولو ژمن شول(له جاپان او انګلستان)شوه چې له نړۍ څخه د ملګرو ملتونو ټول غړي هېوادونه 

د برشي ټولنو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په مقصد طرح او ډیزاین شول چې ، (SDGs)ي موخېبنسټیزې پراختیای
.پراختيايي شاخصونه لري ۲۱۷ټارګېټونه، او  ۱۶۹هدفونه،  ۱۷

 

: SDGs د بنسټیز انکشاف د موخو لرلید 
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:د بنسټیزې پرمختیا د موخو مترکز

 ،د برشیت له نړۍ څخه د شدید فقر محو کول ▪
 ،بې عدالتۍ او نابرابریو په وړاندې دوام لرونکې مبارزه د ▪
 ،د بنسټیزې سولې او ثبات تامین ▪
 ،د ژوند له چاپېریال څخه ساتنه ▪
، د نړۍ د ملتونو تر منځ د اقتصادي او ټولنیزو همکاریو ځواکمن کول ▪

 :په سمبولیک ډول د اولسو موخو لنډیز 



 : A-SDGsد افغانستان لپاره بنسټېزې پراختیايي موخې 
د ملګرو ملتونو د غړي هېواد په توګه د افغانستان اسالمي جمهوریت د بنسټیزو پراختیایي موخو تطبیق او عميل کولو 

 کال د تلې د میاشتې په ۱۴۹۴فقرې په اساس چې د  ۴ملرب مصوبې د  ۱۶ته ژمن دی او د وزیرانو د عايل شورای د 
مه نېټه تصویب شوې، د اقتصاد وزارت ته دنده و سپارل شوه چې څو د بنسټیزو پراختیایي موخو د کار له بهیر، ۲۰

همدارنګه یاد وزارت مکلف دی چې د همدې موخو د تطبیق د .همغږۍ او اغیزناک تطبیق څخه څارنه او اروزنه وکړي
را او دېپلوماتیکو مراجعو له الرې یې د ملګرو ملتونو عمومي څرنګوايل په هکله منظم ګزارشونه ترتیب، د وزیرانو د شو 

178تارګیته  او 112موخی، 16بنسټیزو پراختیایي موخی په مجموعی ډول دافغانستان دپاره  .مجمع ته وړاندې کړي

.شاخصونه ټاکل شوی دی 

 تان:همیت اهدافانافغانس A-SDGsد افغانستان لپاره د بنسټزو پراختیایي موخو اهمیت 
خپلواک، باثباته او پراختیا لپاره د بارومند هېواد په توګه د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو په افغانستان د یو  •

 څنګ کې د بنسټیزو پراختيايي موخو پيل کولو ته ژمن دی.
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بنسټیزې پراختیایي موخې په بشپړ دقت رسه طرح او ترتیب شوې نو له همدې کبله د افغانستان ټول  •
 بونه په هغو کې انعکاس موندلی دی.لومړیتو

یادې موخې کوالی يش چې په هېواد کې د اقتصادي او ټولنیزو لومړیتوبونو د پراختیا لپاره د یو سرتاتیژیک  •
 بنسټ او رسچینې په توګه کار وکړي. 

ړ د بنسټیزو پراختیایي موخو په تطبیق رسه د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مايل او تخنیکي مالت •
 ډېرېږي.

 د بنسټیزو پراختيايي موخو په تطبیق رسه افغانستان د همېشنۍ سولې او ثبات تر پلوشو الندې راځي.  •
 د بنسټیزو پراختيايي موخو علمي کول په هېواد کې د پرمختګ بېړنۍ وده او پراختیا رامنځته کوي. •

 

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

تر  2018 لیاپر مرحله قید تطب
 2030سپتمرب 

 د انطباق او ادغام مرحله
2018 لیتر  اپر 2017 یجنور   

 د ميل کولو مرحله
 2018 یتر جنور   2016مارچ 
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د رهربۍ واحدشاخص ټارګيټ

په ټولو ځایونو کې له ټولو اشکالو رسه یو ځای د فقر محوه کول :لومړۍ موخه

لږ تر لږه د فقیرو نارینه، ښځینه او ماشومانو د ،کال پورې2030تر1.2
چې د فقر د ميل تعریف رسه سم (د فقر په ټولو اړخونو کې)نسبت کموالی

.عمر په ټولو ډلو پورې اړه و لريد 

د فقر د ميل تعریف له مخې د فقر د کرښې د الندې د نفوس 1.2.1
 .نسبت

د دواړو جنسیتونو مجموع.1

 نارینه.الف
ښځینه.ب

ښاري.ج

کلیوال.د

کوچی.ه

د اقتصاد وزارت

په ميل کچه د ټولنیز خوندیتوب د سیستم کال پورې، 2030تر1.3
تطبیق، په ټولو طبقو کې د هغه اجرا او د پاملرنې وړ شمېر فقیر  او زیان 

 .منونکي افراد د هغه تر پوښښ الندې راوستل

د هغه نفوس سلنه چې ټولنیز خوندیتوب د سیستم تر پوښښ 1.3.1
 :الندې راغيل وي په تفکیک د

معلولیت لرونکي اشخاص.1

 د شهیدانو کورنۍ.2
 متقاعدین.3

 .کلنۍ څخه کوچني ماشومان لري ۱۰زیان منونکې کورنۍ چې له هغه .4

د شهیدانو، معلولینو، کار او ټولنیزو 
 چارو وزارت



کال پورې، په فقیرانو او زیان منونکو کسانوکې د ځواکمنۍ  2030تر 1.5
ایجاد د اغیز منلو کموالی (resilience)او طاقت راوړلو د وړتیا

(exposure) او د شدیدو اقلیمي، اقتصادي، ټولنیزو، د ژوند د چاپېریال او
نورو پېښو د رامنځته کېدو په صورت کې د هغوی د زیان منلو د اندازې 

.کموالی

د هغو کسانوسلنه چې د اقلیمي پېښو په وړاندې له خطر رسه مخ 1.5.1
  د پېښو لپاره د چمتوايل ميل اداره .وي

د ناخالص داخيل تولید په اړوند د غیر مرتقبه اقتصادي پېښو د  .1.5.2
  د پېښو لپاره د چمتوايل ميل اداره .مستقیمو اغېزو مېزان
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الف په ټولو اړخونو کې د فقر د محوه کولو لپاره د پروګرامونو او پالیسیو د .1
همغږۍ تطبیق په موخه، د مختلفو پراختیایي همکاریو، رسچینو او مراجعو 

 .کول او د هغه لپاره د کايف او ډاډمنو وسایلو پيداکول او په کار اچول

د فقر د منځه وړلو د پروګرامونو لپاره د دولت د اختصاص شوو 1.الف.1
د مالیې وزارت .رسچینو نسبت

تعلیم )رضوری په رضوري خدمتونو کې د دولت د لګښت نسبت2.الف.1
 د مالیې وزارت (.ټولنیز مصوونیتاو تربیه، روغتیا او 

 د تغذیې د ښه وايل د زمینې السته راوړل او د بنسټیزې کرنې ترویجد لوږې محو کول؛ د غذایي امنیت:دویمه موخه
د لوږې د منځه وړل، او د دې څخه ډاډ حاصلول کال پورې، 2030تر2.1

منونکي ماشومان غذایي چې ټول وګړي او په ځانګړې توګه فقیران او زیان 
 .او مغذي موادو ته د کال په جریان کې الرسسی لري

د غذایي خوندیتوب له مخې د غیر مصوونو کسانوسلنه .2.1.1

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت



کال پورې د سؤ تغذیې د ټولو ډولونو کموالی، او د پنځو ۲۰۳۰تر– ۲.۲
ماشومانو په وړاندې د سؤ تغذي، ډنګروايل کالونو څخه په عمر کې د کمو 

 .او ناوړه ودې په تړاو لویو نړیوالې نړیوالې موخې السته راوړل
 

له پنځو کلونو څخه په عمر کې د کمو ماشومانو په وړاندې د  – ۲.۲.۱
او د  ( ۲منفی )چې ترنسبت(د قد د لنډوايل) بدې سؤ تغذي د  لګېدلو

(WHO)ار څخه انحراف ماشومانو د ودې د منځني معی

د عامې روغتیا وزارت

)له پنځو څخه د کم عمر ماشومانو په وړاندې د سؤ تغذي انتشار– ۲.۲.۲

او د ماشومانو د څخه کم وي ( ۲منفی )چې له(په سن باندې د قد نسبت
د لږ وزن په تفکیک رسه–(WHO) ودې د منځني معیار څخه انحراف

وزارتد عامې روغتیا 

کال پورې د کوچنیو کرنیزو او تولیدي تولید کوونکو د  2030تر2.3
حاصالتو د وړتیاوو لوړول، په ځانګړې توګه له مېرمنو، بومي وګړو، کورنیو 

بزګرانو، شپانو او کب نیوونکو رسه د مساواتو، ځمکې او ټولو تولیدي 
رسچینو د الرسيس، مهارتونو، مايل خدماتو، مارکېټونو او د مزرعو څخه بهر 

 .رزښت لرونکي زیاتويل او چارو د ډېروايل له الرېد ا

د غنمو او وریجو په حاصالتو کې د بزګر د طبقې د حاصل اوسط 2.3.1

 (هکتار/میرتیک ټن)
 اوبیزه غنم.الف
للمي غنم.ب

وریجې.ج

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

درآمد منځنی حدد غذایي موادو د کوچنیو تولید کوونکو د 2.3.2
د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 

وزارت
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د داسې سیستمونو، بنسټیزو غذایي موادو او کرنیزو پورې  2030تر2.4
(Agriculture Practices)تګالرو د تطبیق څخه څخه ډاډ حاصلول چې 

او د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی رامنځته کوي او د نومېږي (Resilient)بنسټیز
همدارنګه د اقلیم له بدلون، نا مناسبې هوا  .ایکو سیستم څخه ساتنه کوي

او اوبو، وچکايل، سېالبونو او نورو مصیبتونو رسه د سمون د ظرفیت جوړول 
 .او لوړول چې په تدریج رسه د ځمکې کیفیت لوړ کړي

د هغو کرنیو ساحو نسبت چې تر بنسټیز او تولید کوونکي زراعت 2.4.1
 لريالندې قرار 

 


د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

په ميل کچه د نباتاتو د زېزمتونونو د ایجاد او ښه کال پورې 2025تر2.5
مدېریت له الرې د تخمونو  دانو، کرنیزو نباتاتو، اهيل او کورنیو څارویو او 

له دې څخه اطمینان حاصلول .وحيش حیواناتو د جنتیکي تنوع ساتنه
برخه کې عادالنه تقسیم شوی او د جنتیکي رسچینو څخه د چې په دې 

ګټې اخیستلو د ګټو حاصل په ټولنه کې په مساوي توګه تقسیم شوی او د 
هغو سنتي رویشونو څخه ګټه اخیستل شوې چې په نړیواله کچه پرې توافق 

 .شوی دی

د هغو مزروعي نباتاتو او راجسرت شوو څارویو شمېر چې د حفاظت  :2.5.1
 :ې قرار لري په تفکیک دالند

 مېوه جاتو.الف
نباتاتو.ب

څارویو.ج

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

د کرنیزو تولیداتو د زیاتوايل په موخه په ټولو کلیوايل زیربناوو کې الف.2
پانګونه، کرنیزې څېړنې، پراختیایي خدمتونه، د ټکنالوجي انکشاف او د 

 .پراختیایي همکاریو له الرې د جنتیکي نباتاتو د زېرمو جوړولنړیوالو 
د عامه لګښتونو کرنیز محوره شاخص1.الف.2

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

د غذایي مارکېټونو او د هغه د نورو برخو د ښه فعالیت په منظور د ج.2
دیدو نوساناتو تدبیرونو له نیولو څخه ډاډ حاصلول او د غذایي قېمتونو د ش

څخه د مخنیوي په موخه بازارونو ته پر وخت د غذایي موادو او سهولتونو 
 .رسول او الرسسی

د هغو کرنیزو محصوالتو، مالدارۍ او لومړنیو موادو شمېر چې د هغه 1.ج.2
.بیې په اونیز او میاشتني ډول خپرېږي

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

 د عامه هوساینې ښه والیټولو لپاره د روغ ژوند د اطمینان حاصلول او د ټولو لپاره په ټولو کلونو کېد :دریمه موخه
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کال پورې، د زېږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په  2030تر3.1
ژوندیو والدونو کې له  ۱۰۰شمېر کې داسې کموالی راوستل چې په هرو 

 .څخه کمو کسانو ته راټیټ يش ۷۰

زره ژوندیو والدتونو کې د مور او  ۱۰۰د زېږون پر مهال په هرو 3.1.1
 :ماشوم د مړینې نسبت په تفکیک د

ټول.1

ښاري.الف

کلیوايل.ب

د عمر په حساب ډله.2

د عامې روغتیا وزارت

له )د هغو والدتونو تناسب چې د زېږون د ماهرانو په وسیله تر شوي 3.1.2
(ټولو والدتونو څخه

د عامې روغتیا وزارت

له پنځو کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د  .، کال پورې،2030تر3.2
چې د مخنیوي وړ وي او دا کار په   (Preventable)داسې مړینې مخنیوی

ژوندیو ماشومانو کې دغه شمېر  ۱۰۰دې موخه تر رسه کېږي چې په هرو 
تنو ته را ټیټ يش او په هغو ژوندو ماشومانو کې دغه شمېر یوازې  ۱۵یوازې 

 .کلونو څخه کم عمر لري ۵کسانو ته راټیټ يش چې تر  ۲۵

په هرو زرو )د مړینې مېزان له پنځو کلونو کې د کم عمر ماشومانو 3.2.1
(ژوندیو والدتونو کې

د عامې روغتیا وزارت

په هرو زرو ژوندیو والدتونو )د نوو زېږېدلو ماشومانو د مړینې مېزان 3.2.2
(.کې

د عامې روغتیا وزارت

هغو ناروغیو ته د پای ټکی ورکول چې په ټولنه کال پورې 2030تر3.3
؛ له دې جملې کوالی شو د ايډز، (Epidemics)کې د خپرېدو وړ وي

ګرمسیري نومونه یاد کړو او له هپتایتز، او (neglected)توبرکلوز، مالريا، او 
هغو ناروغیو رسه مقابله ويش چې د غیر صحي اوبو د چښلو له امله وګړي 

 .پرې اخته کېږي

نوو پېښو شمېر چې د یو تېر شوي کال په جریان  HIV/AIDSد3.3.1
 .کسان ملوث شوي دي ۱۰۰۰کې

ټول.1

نارینه.الف

 ښځینه.ب
د خطرناک رفتار درلودونکي معتادان، زندانیان، نارینه او )کلیدي نفوس.ج

(ښځینه

د عامې روغتیا وزارت

د عامې روغتیا وزارتپه یو تېر شوي کال کې په هرو سل زرو نفوسو کې د توبرکلوز پېښې3.3.2



 

 وزارت اقتصاد 111

 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل
 

د رهربۍ واحدشاخص ټارګيټ

د عامې روغتیا وزارتیو کال کې په هرو زرو کسانو کې د مالریا د ناروغۍ پېښېپه تېر 3.3.3

باندې د  Bپه تېر یو کال کې په هرو سل زره کسانو کې د هیپاتیت 3.3.4
 :اخته شوو کسانو مېزان په تفکیک د

 په ميل کچه.الف
په مرکزونو کې VCTد پېښو سلنه د+HBد .ب

د عامې روغتیا وزارت

یو په دریمې برخې ته هغو مړینو را کمول چې د کال پورې 2030تر3.4
ناڅاپي او غیر ساري ناروغیو له امله رامنځته کېږي او دا کار به د رواين 
 .صحت د تداوۍ، تندرستي او د درملنې د ښه وايل له الرې صورت مومي

 ۷۰څخه تر  ۳۰له )په افغانستان کې د هغو کسانو تر منځ چې 3.4.1
د قلبي، رسطان، شکر او مزمنو (کلونو پورې د ژوند په مرحله کې وي

تنفيس ناروغیو د ناروغانو د مرګ د احتامل سلنه

 د عامې روغتیا وزارت


د مخدره توکو او مرضو الکولو څخه د مخنیوي ځواکمنتیا او له مرضو 3.5
 .موادو څخه د سؤ استفادې درمنله

مخدره توکو روږدي وي او د درملو له د هغو کسانو سلنه چې په 3.5.2
.الرې د اعتیاد تداوي تر السه کوي

 د عامې روغتیا وزارت


نیاميي برخې ته د هغو مړینو را کمول چې په سړکونو پورې 2030تر3.6
.باندې د ترافیکي پېښو له امله رامنځته کېږي

امله په د هغو وفیاتو مېزان چې په یو کال کې د ترافیکي پېښو له 3.6.1
:زره کسانو کې رامنځته کېږي په تفکیک د ۱۰۰هرو 

 د دواړو جنسیتونو مجموع .1
نارینه.الف

ښځینه.ب

اقتصادي ټولنیز وضعیت.2

ښکته.الف

منځنی.ب

لوړ.ج

د کورنیو چارو وزارت

د حاملګۍ روغتیایي څارنو او خدمتونو ته په ټولیز کال پورې 2030تر3.7
الرسيس څخه ډاډ حاصلول، د زېږون تر منځ د فاصلې د مراعات، ډول د 

کلونو پورې عمرونه  ۴۹څخه تر  ۱۵د )د هغو مېرمنو تناسب چې 3.7.1
نو د واټن لپاره د نوو او د حاملګۍ په دوران کې وي او د والدتو (لري

.مېتودونو څخه کار اخیستل

د عامې روغتیا وزارت
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عامه پوهاوي، تعلیم او په سرتاتیجي او ميل پروګرامونو کې د حاملګۍ د 
 .روغتیا د پروګرامونو شاملول

کلونو تر  (19-13)د هغو ښځو تر منځ د حاملګۍ مېزان چې د3.7.2
منځ عمر لري

د عامې روغتیا وزارت

د ټولو لپاره د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو څخه ډاډ حاصلول د 3.8
شمول، اسايس او د کیفیت وړ روغتیایي خدمتونو مايل خطراتو د مالتړ په 

ته الرسسی، اسايس، اغیزمنو، د کیفت وړ واکسینو او درملو ته الرسسی او 
 .ټولو ته له هغه څخه د ګټې اخیستلو زمینه برابرول

د هغه نفوس سلنه چې اسايس، عادالنه او د ښه کیفیت درلودونکو 3.8.1
ساعته پلې  ۲متونو څخه یوازې په خدمتونو ته الرسسی لري او له دغو خد

.کیلومرتۍ کې قرار لري ۱۰الر یا 

د عامې روغتیا وزارت

د عامې روغتیا وزارتپه بهرنیو رسچینو باندې د روغتیا د سکټور د تړاو سلنه3.8.2

دخانیاتو د کنټرول په "الف په ټولو هېوادونو کې په مناسب شکل د.3
 .د اجرااتو تقویه کول "برخه کې د نړیوال روغتیایي سازمان د کنوانسیون 

د (شکل رسه Activeپه)له متباکو څخه د استفادې خپرېدل1.الف.3
.کلن وي یا له هغه څخه زیات عمر و لري ۱۵هغو کسانوتر منځ چې 

د عامې روغتیا وزارت

ب د هغو واکسینو او درملو د انکشاف او څېړنې څخه مالتړ څرګندول .3
چې مخ پر وده هېوادونو کې د ساري او غیر ساري ناروغیو لپاره ډېر اغېزمن 

یا استطاعت وړ درملو او واکسینو ډېرول او هغه ته  (Affordable)دي او 
  TRIPSالرسسی آسانه کول چې د عامه روغتیا د دوحې د پرېکړه لیک یا 

 .رسه سمون و لري

د هغه نفوس سلنه چې د تادیې وړ واکسینو او درملو ته بنسټیز 1.ب.3
 .الرسسی لري



د عامې روغتیا وزارت

ج په زیاته اندازه د مايل روغتیایي خدمتونو زیاتوالی او په هېواد کې د .3
 (retention)داسې روغتیایي ځواک په کار ګامرل چې د پراختیا، روزنې او 

 .په ساتنه کې خپل رول و لوبوي

د عامې روغتیا وزارت(هر یو زر کسانو ته)د روغتیایي کارمندانو شمېر او تعمیم1.ج.3

د عامې روغتیا وزارتد روغتیا د سکټور لپاره د دولت د بودجې د تخصیص سلنه 2.ج.3

 تلپاتې روزنیزو فرصتونو د الرسيس څخه ډاډ حاصلول (Promote)ترویج د کیفیت وړ تعلیم، ټولشموله، :څلورمه موخه
له دې څخه ډاډ حاصلول چې ټول نارینه او کال پورې 2030تر4.1

وړیا او عادالنه توګه لومړنیو او منځنیو زده کړو ته ښځینه ماشومان په 
الرسسی لري او دغه دواړه مرحلې یې بشپړې کړې دي چې دغه ډول 

پرمختګ به په ټولنه کې د اړوندو او موثر رونیزو پایلو د السته راوړلو سبب 
 .يش

د هغو ماشومانو او نوو ځوانانو سلنه چې لږ تر لږ داسې وړتیاوې و  4.1.1
:لري

لوستل(لفا

 ریايض(ب
:په

 د پوهنې وزارت
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(نارینه او ښځینه)ټولګي کې3یا 2په(1)

(نارینه او ښځینه) ،(ټولګی 6)د لومړنۍ دورې پای(2)

 (نارینه او ښځینه)، (ټولګی 9)د منځنۍ دورې په پای کې(3)
.حاصل کړی وي

 :په ميل کچه د پوهنیزې ارزیابۍ تطبیق4.1.2
ټولګي کې 3یا 2په.الف

،(ټولګی 6)د لومړنۍ دورې په پای کې.ب
(ټولګی 9)د منځنۍ دورې په پای کې.ج

د پوهنې وزارت

د جدیدالشموالنو نا خالص میزان په د الندې دورو په وروستي 4.1.3
:ټولګي کې

(ټولګی 6)لومړنۍ(1)

(ټولګی 9)منځنۍ(2)

د پوهنې وزارت

 :بشپړولو مېزاند الندې دورو د 4.1.4
(ټولګی 6)لومړنۍ.الف

(ټولګی 9)منځۍ.ب

(ټولګی 12)لیسه .ج

د پوهنې وزارت

:په الندې دورو کې له ښوونځي څخه د بهر زده کوونکو سلنه4.1.5

(12-7سن )ابتداییه (1)

(15-13سن )متوسطه (2)

(18-16سن )لیسه (3)

د پوهنې وزارت

شمولیت څخه پورته او د دې رشایطو د نه د ښوونځي د دورې له 4.1.6
د پوهنې وزارت :درلودونکو ماشومانو سلنه



 

 وزارت اقتصاد 114

 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل
 

د رهربۍ واحدشاخص ټارګيټ

ابتداییه(1)

متوسطه(2)

لیسه(3)

 د لومړنیو او منځنیو زده کړو د کلونو شمېر4.1.7
وړیا.الف

اجباری.ب

.چې په تقنیني اسنادو کې تثبیت شوي وي

د پوهنې وزارت

د کیفت وړ ښوونې او روزنې پروګرامونو لکه د کال پورې 2030تر 4.2
ښوونځي څخه مخکې دوره او وړکتون ته د ټولو نجونو او هلکانو شمولیت 

 .څو د لومړنۍ دورې د ښوونې او روزنې لپاره یې  چمتو کړي

له ښوونځي څخه د مخکنیو تعلیمي برنامو کې د نا خالص .4.2.2
(کلن ۶)شمولیت مېزان 

وزارت د پوهنې

له دې څخه ډاډ حاصلول چې د ټولې ټول نارینه او ښځینه افراد با 4.3
کیفیته، د تادیې وړ تخنیکي او مسلکي تعلیامتو، لوړو تحصیالتو منجمله 

 پوهنتون  ته شامل شوي دي

د ګډون مېزان4.3.1

(کلن24-15)ځوانان.الف

(کلن64-25)لویان.ب

تفکیک رسه په زده کړو او د روزنې په جنسیت په (نارینه او ښځینه)د 
وروستیو میاشتو کې ۱۲رسمي برنامو کې په 

د تخنیکي او مسلکي زده کړو 
خپلواکه اداره

چې په تخنیکي او د کسانود اشرتاک میزان (کلنو24-15)د4.3.2
 .مسلکي روزنیزو برنامو کې اشرتاک کړی وي د جنسیت په تفکیک رسه

.الف

نارینه.ب

ښځینه.ج

د تخنیکي او مسلکي زده کړو 
خپلواکه اداره

:د لوړو زده کړو موسساتو د جدید الشموالنو سلنه4.3.3

دولتي.1

 د لوړو زده کړو وزارت
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 نارینه.الف
ښځینه.ب

خصويص.2

نارینه.الف

ښځینه.ب

د هغو کسانو شمېر چې د نیمه دولتي او رسمي فني او حرفوي 4.3.4
 :پروګرامونو څخه ګټه اخيل په تفکیک د

نارینه.1

ښځینه.2



د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو 
چارو وزارت

د هغو ځوانانو او لویانو د شمېر ډېر زیاتوالی چې کال پورې 2030تر4.4
لپاره الزم تخنیکي او  (entrepreneurship)د بوختیا او کار موندنې 

.مسلکي مهارتونه و لري

د حرفوي او فني نیمه رسمي زده کړو پروګرامونو ته د هغو کسانو د 4.4.1
.الرسيس سلنه چې د معلولیت ستونزه و لري

هیدانو او معلولینو د کار، ټولنیزو، ش
چارو وزارت

کال پورې، په روزنیزو پروګرامونو کې د جنسیتي تبعیض له  2030تر 4.5
منځه وړل او له دې څخه ډاډ تر السه کول چې د ښوونې او روزنې په ټولو 

سطحو د فني او حرفوي زده کړو بهیر ته د ټولنې د ټولو کسانولکه، 
معلولینو، کلیوالو او زیان منونکو ماشومانو په شمول د ټولنې د ټولو وګړو 

 .مساویانه الرسسی موجود دی لپاره

:د جنیستي توازن نسبت4.5.1

ابتدائیه.1

 متوسطه.2
لیسه.3

د پوهنې وزارت

په لومړنۍ دوره کې د هغو زده کوونکو سلنه چې د تدریس ژبه یې 4.5.2
.خپله مورنۍ یا لومړنۍ ژبه وي

د پوهنې وزارت

د پوهنې وزارتتخصیص ځانګړې پالېسۍد ټولنې محرومو طبقو ته د رسچینو د 4.5.3

 :د هر شاګرد پر بنسټ د پوهنیزو لګښتونو اوسط4.5.4
 تعلیمي دوره،.الف

 د پوهنې وزارت
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لیسه.3متوسطه، .2ابتداییه،.1

د ناخالص داخيل تولید له عاید څخه د هر زده کوونکي په رس د .ب
لګښت اوسط سلنه

له دې څخه ډاډ حاصلول چې ټول ځوانان او د کال پورې،  2030تر4.6
د لوستلو، لیکلو او حساب کولو الزم (ښځې او نارینه)پام وړ شمېر لویان 

 .مهارتونه لري

د عمر په اساس د هغه مشخص نفوس سلنه چې لږ تر لږه د تعین 4.6.1
 :شوي قابلیت کچه یې

سواد.الف

حساب.ب

(نارینه او ښځینه)فکیک رسهد جنسیت په ت.کسب کړې وي

د پوهنې وزارت

 :د کسانوتر منځ د سواد مېزان4.6.2
 کلنۍ پورې24څخه تر15له .الف

مجموع.1

نارینه.2

ښځینه.3

کلن یا له هغه څخه پورته15.ب

مجموع.1

ښځینه.2

نارینه.3

د پوهنې وزارت

د ګډون مېزان4.6.3

 (کلن24-15)ځوانان.الف
(کلن یا له هغه څخه پورته15)لویان.ب

د سواد زده کړې په برنامو کې



د پوهنې وزارت

د پوهنې وزارت :هغه اسناد چې و ښيي4.7.1



 

 وزارت اقتصاد 117

 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل
 

د رهربۍ واحدشاخص ټارګيټ

کال پورې، د دې څخه ډاډ تر السه کول چې ټول زده  2030تر4.7
د بنسټیزې انکشاف د ترویج لپاره د اړتیا وړ په الزمه  (Learners)کوونکي 

همدارنګه د .پوهنه، مهارتونو او نورو ته په ښودلو سمبال شوي دي
بنسټیزې پراختیا د مهارتونو د زده کړې له الرې یې د بنسټیز ژوند، برشي 

حقوق، جنسیتي برابري، د سولې د کلتور ترویج او عدم تاوتریخوايل، 
یستم او بنسټیزې پراختیا لپاره کلتوري او مشارکتي فرهنګ نړیوال ښاري س

 .ته د احرتام الرې چارې زده کړې دي

د نړیوال ښاري سیستم د کلتور د الرو چارو زده کړه،(.1)

د بنسټیزې پراختیا د موضوعاتو زده کړه او په الندې سطحو کې د (.2)
:قو په شمولجنسیتي تساوي او برشي حقو 

د ښوونې او روزنې ميل پالېيس.الف

ښوونیز نصاب.ب

د ښوونکو روزنه او.ج

د زده کوونکو ارزونه شامله ده.د

د هغو ښوونځیو سلنه چې له اېچ، آی وي څخه د ژغورنې اړوند  4.7.2
.مسایل د ژوند د مهارتونو په زده کړې ښيي

د پوهنې وزارت

په ميل کچه د برش د حقوقو د زده کړې د نړیوالې برنامې د تطبیق د 4.7.3
 :چوکاټ مېزان

په نصاب کې شامل کېدل .الف

په ابتداییه، متوسطه  او لیسه دوره کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د برش .ب
د حقوقو ښودل

ښوونکو او کارمندانو ته د برشي حقوقو ښودل.ج

د پوهنې وزارت

 :د زده کوونکو سلنه په تفکیک د4.7.4
تعلیمي دوره.الف

د عمر د ګروپ پر بنسټ چې د نړوال ښاري سیستم او بنسټیرې پراختیا .ب
.په اړوند له مسایلو څخه کايف درک ولري

د پوهنې وزارت

کلنو زده کوونکو سلنه چې د چاپېریال پوهنې او  ۱۵د هغو 4.7.5
الزم مهارتونه و لريځمکپوهنې په اړوند پوهه او 

د پوهنې وزارت

د پوهنې وزارت:د هغو ښوونځیو سلنه چې الندې امکانات او سهولتونه و لري1.الف.4
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الف د ټولو لپاره د داسې ښوونیزو زېربناوو جوړول چې مناسبې وي، د .4
رسه د ماشومانو او معلولو کسانو د اړتیا وړ سهولتونه جندر په نظر کې نیولو

همدارنګه د زده کړې او یادولو داسې اغیزمن او مصؤن ځای چې له .و لري
 .تاوتریخوايل څخه خايل وي

برېښنا.الف

د تعلیمي مقاصدو لپاره انټرنټ.ب

د کمپیوټر البراتوار.پ

معلولو زده کوونکو ته تسهیالت.ت

د صحي اوبو او وینځلو آسانتیاوې.ث

ښځینه وو ته بېل تشنابونه.ج

به ودانۍمناس.چ

د هغو زده کوونکو سلنه چې د آزار، ځورونې، تاوتریخوايل، وهلو، 2.الف.4
.تبعیض او جنيس ناوړه ګټې اخیستنې تر مواردو الندې راغيل وي

د پوهنې وزارت

په ښوونځیو، زده کوونکو او کارمندانو باندې د بریدونو څرنګوالی 3.الف.4
.او شمېر

پوهنې وزارتد 

کال پورې، د مسلکي، تخنیکي، معلومايت ټکنالوجۍ،  2030ب تر .4
انجنیري، ساینس او داسې نورو برنامو په شمول د لوړو زده کړو لپاره په لوی 

 .شمېر د نړیوالو تحصیيل بورسونو تامین او پراختیا

:د هېواد څخه بهر د لوړو زده کړو د بورسونو شمېر په تفکیک د2.ب.4

د لېسانس بورسونه.1

 اسرتۍ بورسونهد م.2
د دکتورا بورسونه.3

د لوړو زده کړو وزارت

د ښوونکو د روزنې د پروګرام او نړیوالو همکاریو کال پورې، 2030ج تر .4
 .له الرې ټولنې ته د الیقو او وړ استادانو د شمېر زیاتوالی او عرضه کول

:په الندې دورو کې د ښوونکو سلنه1.ج.4

مخکې تعلیامتله ښوونځي څخه .الف

ابتداییه.ب

متوسطه.ج

لیسه.د

د پوهنې وزارت
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لکه له خدمت )چې لږ تر لږه د ښونکو د روزنې پروګرامونه یې اخیستي وي
د (څخه مخکې او په داخل د خدمت کې یې میتودیکې زده کړې کړې وي

(نارینه او ښځینه)جنسیت په تفکیک رسه

:کوونکي نسبت پر روزل شوي ښوونکيد دورې پر بنسټ د زده 2.ج.4

ابتداییه.1

متوسطه.2

لیسه.3

د پوهنې وزارت



د دورې پر بنسټ د تعین شوو معیارونو رسه سم د مسلکي ښوونکو 3.ج.4
:سلنه

ابتداییه.1

متوسطه.2

لیسه.3

د پوهنې وزارت



:د دورې پر بنسټ د زده کوونکي نسبت پر مسلکي ښوونکي4.ج.4

ابتداییه.1

متوسطه.2

لیسه.3

د پوهنې وزارت



د ښوونکي د تنخوا اوسط د نورو هغو دندو په پرتله چې مشابه 5.ج.4
.وړتیاوې و لري

د پوهنې وزارت



د ښونکې په توګه د د ندې د پرېښودلو او تقاعد سلنه6.ج.4
د پوهنې وزارت



میاشتو کې یې د داخل خدمت  ۱۲د هغو ښوونکو سلنه چې په تېرو 7.ج.4
.دوره سپري کړې وي

د پوهنې وزارت
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 او د ټولو ښځو او نجونو ځواکمن کولجنیستي تساوي ته الرسسی:پنځمه موخه

په ټولو ځایونو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د هر ډول تبعیض محول 5.1
 .کول

هکله د قانوين د جنسیت پر بنسټ د مساواتو او عدم تبعیض په 5.1.1
چوکاټ د جوړښت، ځواکمنتیا، تطبیق او نظات د مسایلو له سلنې څخه 

(قوانین، مقرارات، کنوانسیونیونه او پيغامونه)ډاډ

د ښځو چارو وزارت

په عامه او خصويص محالتو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د هر ډول 5.2
اخیستنه او داسې تاوتریخوايل محوه کول لکه قاچاق، ناوړه جنيس ګټه 

 .نور

کلونو څخه زیات عمر لري او د تېرو  ۱۵د هغو ښځو سلنه چې له 5.2.1
میاشتو په جریان کې د خپل خاوند له لوري د فزیکي، جنيس یا رواين  ۱۲

.تاوتریخوايل رسه مخ شوې وي

د ښځو چارو وزارت

و کلونو څخه زیات عمر لري او د تېر  ۱۵د هغو ښځو سلنه چې له 5.2.2
میاشتو په جریان کې له خاوند پرته د پردي شخص له لوري د فزیکي،  ۱۲

.جنيس ناوړه ګټې اخیستنې یا رواين تاوتریخوايل رسه مخ شوې وي

د ښځو چارو وزارت

د ټولو زیان رسوونکو رواجونو محو کول لکه د ماشومانو، تنکیو نجونو او 5.3
 .په اجباري توګه ودونه

کلنۍ پورې عمر و لري او  ۱۹څخه تر  ۱۵سلنه چې له د هغو ښځو 5.3.1
.واده یې کړی وي

د ښځو چارو وزارت

.د مجاين چارو او له مزد پرته کارونو تشخیص او هغه ته ارزښت ورکول5.4

دا کار باید  د عامه خدماتو د وړاندې کولو، بنیادي چارو، د ټولنیز مصؤنیت 
هیندارې له مخې په کورنۍ او فامیل کې د د سیاستونو، د ميل باورونو د 

 .ګډ مسوولیت منلو له الرې تر رسه يش

له مزد پرته د کورنیو او پرستارۍ چارو په اړوند د مرصف  :به تفکیک  5.4.1
:شوي وخت سلنه په تفکیک د

مجموع.1

 نارینه.الف
ښځینه.ب

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
معلولینو وزارت

ټولنیزو چارو کې د ښځو د فعال، اغیزمن او بشپړ مشارکت څخه د په 5.5
ډاډ حاصلول او همدارنګه په عامه ژوند، سیايس او اقتصادي چارو کې د 
تصمیم نیولو او رهربي په سطحو کې ښځینه وو ته د مساوري فرصتونو 

 .برابرول

کې د ښځو (وليس جرګه او مرشانو جرګه)د ميل شورا په مجلسینو 5.5.1
په وسیله د اختصايص او ګټل شوو چوکیو سلنه

د ښځو چارو وزارت



د ښځو چارو وزارتپه مدېریتي موقفونو کې د ښځو سلنه5.5.2
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د ښځو د ځواکمن کولو لپاره هغوی ته د ځواکمن جوړونکې معلومايت او  .5
 څخه د استفادې ډېروالی ICTمخابرايت ټکنالوجۍ 

:د نفوس د هغه برخې تناسب چې مبایل تیلفون لري په تفکیک د1.ب.5

نارینه .1

ښځینه.2

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ 
 وزارت


 لپاره پاکو اوبو او حفظ الصحې ته د بنسټیزې الرسسۍ او مدېریت څخه د ډاډ حاصلولد ټولو :شپږمه موخه

د توان رسه سم د بیې په مقابل کې د ټولو لپاره کال پورې، 2030تر6.1
 په مساویانه او مصؤون ډول د چښلو اوبو ته الرسسی

د نفوس د هغې برخې سلنه چې د چښلو پاکو اوبو مدېریت شوو 6.1.1
:نو ته د مصوونې استفادې لپاره الرسسی لري په تفکیک دخدمتو 

مجموع.1

ښاري.الف

کلیوايل.ب

د کلیو د احیا کولو او پراختیا وزارت

مناسبې حفظ الصحې او پاکوايل ته د ټولو وګړو کال پورې، 2030تر6.2
داسې الرسسی چې د ښځو، نجونو او زیان منونکو طبقاتو ته اړتیاوو ته یې 

ځانګړې پاملرنه کړې وي او په آزاده فضا کې یې د ځواب چي یا رفع حاجت 
 .ناوړه دود محوه کړی وي

د نفوس هغه سلنه چې د حفظ الصحې د مدیریت شوو او مصؤونو 6.2.1
:په تفکیک د.خدمتونو څخه ګټه اخيل

مجموع.1

 ښاري.الف
کلیوايل.ب

د کلیو د احیا کولو او پراختیا وزارت

د نفوس د هغې برخې سلنه چې د صابون او اوبو په وسیله د السونو 6.2.2
:د مینځلو آسانتیا ته الرسسی لري په تفکیک د

مجموع.1

 شهری.الف
دهاتی.ب

د کلیو د احیا کولو او پراختیا وزارت

د نفوس د هغې برخې سلنه چې د رفع حاجت لپاره له پرانیستې 6.2.3
:په تفکیک دفضا څخه ګټه اخيل 

مجموع.1

د کلیو د احیا کولو او پراختیا وزارت
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ښاري.الف

کلیوايل.ب

د چټلیو د کموايل په وسیله یې د اوبو د کیفیت کال پورې 2030تر6.3
یې له منځه وړې  (dumping)پاکوالی رامنځته کړی وي، د چټلیو زېرمې 

وي، خطرناک کېمیاوي مواد یې کم کړي وي، د چټلو اوبو تصفیه یې 
لپاره   (reuse)او بیا استفادې  (recycle)نیاميي کړې وي او د هغه بدلولو 

 .رابره کړې ويیې د پام وړ زمینه ب

د کورونو د  (safely treated)په مصوونه او مدېریت شوې توګه  6.3.1
(کورنۍ او ټول اقتصادي فعالیتونه)فاضالبو فیصدي 

ښاري.1

د ښار جوړولو او مسکن وزارت

کال پورې په ټولو سکتورونو کې د اوبو د رسچینو د  2030تر6.4
څخه اطمینان  (withdrawal)اغېزمنتوب زیاتول او د هغه د بنسټیزو وتلو 

حاصلول، د اوبو د کموايل د ستونزې رفع کول او د هغو د خلکو په شمېر 
 .کې د پام وړ کموالی راوستل چې د اوبو له کموايل څخه رنځ وړي



 

تېرېدو رسه له اوبو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې د د وخت په 6.4.1
 :بدلون مېزان

 د انرژي سکټور-1
 د کرنې سکټور-2
 د صنعت سکټور-3
 ښاري سکټور-4

 


د اوبو او انرژي وزارت

د کال په حساب په هر مرت مکعت اوبو کې د رسانه لګښت لپاره د  6.4.2
.اوبیزه زېرمو د ظرفیت لوړول

انرژي وزارتد اوبو او 

په ټولو سحطو کې حتی د بیرون مرزي متقابلو کال پورې 2030تر 6.5
همکاریو په شمول د اوبو په اړوند د هراړخیز داخيل مدېریت تطبیق

 

له  (IWRM)د اوبو د رسچینو د هراړخیز مدېریت د تطبیق درجه 6.5.1
.صفر څخه سلو ته رسول

د اوبو او انرژي وزارت

رسحد څخه د وتونکو اوبو د چارو په هکله د هملند د سیند د له 6.5.2
پرېکړې تطبیق او مشابه تفاهم لیکونو رامنځته کول

د اوبو او انرژي وزارت
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د اوبیزه اېکو سیستم ساتنه او احیا کول د غرونو، کال پورې، 2030تر6.6
طبقاتو په ځنګلونو، منجنو ځمکو، دریابونو، جهیلونو، د اوبو د ورکولو د 

 .شمول

د وخت په اوږدو کې د اوبو د اېکو سیستمونو په پراخوايل 6.6.1
 (د بدلونونو سلنه)کې بدلون



د چاپېریال ساتنې ميل اداره

د  اوبو او حفظ الصحې د مدېریت د ښه وايل په هکله د محيل ټولنو ب.6
 .مالتړ او د ګډون پياوړي کول

مدېریت او هراړخیز انکشاف په هکله په پنځو د اوبو د رسچینو د 1.ب.6
دریایي حوزو کې د شوراګانو سلنه چې د علمي مقررو رسه سم وي او د اوبو 

.په مدېریت کې د وګړو ګډون یقیني کړي

د اوبو او انرژي وزارت

 حاصلول او د ټولو لپاره د توانایي وړ انرژۍ ته د الرسيس څخه ډاډبنسټیزې، مطمئنې، مډرنې:اوومه موخه

او د ، مډرنې(reliable)د بنسټیزې، مطمئنې کال پورې 2030تر7.1
ټولو لپاره د توانایي وړ انرژۍ خدمتونو ته د الرسيس څخه ډاډ حاصلول

 

د هغه .به برق دسرتسی دارند از طریق شبکه فیصدی نفوس که 7.1.1
:تفکیک دنفوس سلنه چې د شبکې له الرې برېښنا ته الرسسی لري په 

ښاري.1

کلیوال.2



وزارت انرژی و آب

د پام وړ تجدید کال پورې د انرژۍ په نړیوال ترکیب کې 2030تر 7.2
 .ته الرسسی(Renewable energy)منونکې انرژۍ

د برېښنا د انرژي په عمومي لګښت کې د تجدید منونکې انرژۍ 7.2.1
ونډه

د اوبو او انرژي وزارت

.کال پورې د انرژۍ د زیاتوايل د جوړولو د مېزان اضافه کول 2030تر7.3

 

د نا خالصو داخيل تولیداتو او د انرژي د لومړنیو تولیداتو پر بنسټ د 7.3.1
.اندازه شوې انرژۍ شدت



د اوبو او انرژي وزارت

کال د ټولو لپاره د بنسټېزې او مډرنې انرژۍ د خدمتونو د  2030ترب.7
 .عرضه کولو په موخه د انرژۍ د زېربناوو پراخوالی او د تکنالوجۍ لوړول

د انرژۍ په اغیزمنتوب کې پانګونه د ناخالص داخيل تولید د سلنې  1.ب.7
په توګه او د بنسټیز انکشاف د خدمتونو په پار د تکنالوجۍ د زېریناوو د 

.جوړولو لپاره د بهرنۍ مستقیمې پانګونې مقدار

د اوبو او انرژي وزارت

 بشپړ او مناسب بوختیاد ټولو لپاره د بنسټیز او شامل اقتصاد ترویج، :امته موخه
د ميل رشایطو رسه سم د رسانه اقتصادي ودې دوام او په ځانګړې توګه 8.1

.میزان رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی حقیقی 8.1.1 .تولید ته الره موندلناخالص داخيل  ٪۷په کال کې لږ تر لږه د 
د مالیې وزارت





 

 وزارت اقتصاد 124

 لیپروفا یاجتامع –یاقتصاد تیوال زابل
 

د رهربۍ واحدشاخص ټارګيټ

تولید ته د تنوع، د فن د لوړوايل او نوښت له طریقه الر موندل له دې 8.2
جملې څخه د لوړې کچې د زیاتوايل لپاره په ارزښتمنو څانګو کار کول څو 

 لپاره زیاتو د کارمندانو استخدام ته اړتیا ويد غوره اقتصاد د رامنځته کولو 
د اقتصاد وزارت.د هر کارګر په رس د حقیقي نا خالص داخيل تولید د ودې میزان8.2.1



د داسې پراختيايي پالیسیو ایجاد چې د تولیدي فعالیتونو، د مناسبې 8.3
تو کارموندنې ایجاد، او مايل خدمتونو ته الرسسۍ د الرې د کوچینو تشبثا

 .رسمیت، خالقیت او نوښت مالتړ کوي

د کرنې له سکتور پرته په نورو سکتورونو کې د غیر رسمي استخدام 8.3.1
 :ونډه په تفکیک د

د دواړو جنسونو مجموع.1

نارینه.الف

ښځینه.ب

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت



کال پورې، د بشپړ او تولید کوونکي بوختیا تامین، او د ټولو  2030تر8.5
ښځینه، نارینه، معلولینو، ځوانانو لپاره د داسې مناسبو دندو پيدا کول چې 

 .ښه او د دوی له مسوولیت رسه سم مناسبه او عادالنه تنخوا و لري

:په ساعت واره توګه د کارمندانو د عاید اوسط په تفکیک د8.5.1

شغل.1

د عمر په اساس ګروپ.2

معلولیت.3

نارینه.4

ښځینه.5

د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
معلولینو وزارت



:د بېکارۍ مېزان په تفکیک د8.5.2

نارینه.1

 ښځینه.2

د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
  معلولینو وزارت

کال پورې د هغو ځوانانو د پام وړ شمېر کمول چې د کار،  2030تر 8.6
 .ښوونځي یا روزنیزو برنامو ساحې ته شامل شوي نه دي

کلونو تر منځ ځوانانو په منځ کې د بېسوادۍ او  (24-15)د 8.6.1
:بېکارۍ میزان

بیسوادي.1

 بیکاري.2

د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
 معلولینو وزارت
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جربي کارونو د محو کولو لپاره د بیړنیو او اغیزمنو اقداماتو تر الس د 8.7
الندې نیول څو مډرنه غالمي او د انسان قاچاق په بشپړه توګه له منځه والړ 

همدارنګه له دې څخه ډاډ تر السه کول چې د ماشومانو د کار بدترین .يش
ته رسېدلی شکل محو شوی او د رستېرو په توګه د ماشومانو استخدام پای 

.کال پورې د ماشومانو د کار ټول ډولونه ختم شوي دي ۲۰۲۵تر .دی

کلونو تر منځ د ماشومانو کاریګرو سلنه په تفکیک د عرم د  17-5د8.7.1
:ګروپ

کلونو تر منځ 11-5د.1

 کلونو تر منځ 14-12د.2
 کلونو تر منځ 17-15د.3

د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
 نو وزارتمعلولی



د کار د ځواک له حقونو څخه مالتړ او د ټولو کارګرانو لپاره ډاډمن او 8.8
له امن څخه ډک کاري چاپېریال رامنځته کول د هغو کارګرانو په شمول د 

 .مهاجرو، ښځینه وو او ناتوانه کسانو په شمول

د وخیمو او غیر وخیمو کاري ټپونو د پېښو مېزان8.8.1
ټولنیزو چارو، شهیدانو او د کار 

 معلولینو وزارت


د کار د نړیوال سازمان له اسايس کنسوانیونونو رسه الحاق8.8.2
د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 

  معلولینو وزارت

او د کار چې د منظمو قانوين الروشمېر (کارگرانو)د هغو اشخاصو8.8.3
هغو هېوادونو ته چې )بهرنیو هېوادونوپه اساس(BLAs)د دوه اړخیز تړون

 .لېږل کېږي(د کارګرو غوښتنه یې کړي وي

د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
 معلولینو وزارت



د بنسټیز ګرځندوی د پراختیا لپاره د پالېسۍ کال پورې 2030تر8.9
طرح او عميل کول چې د کار د پیدا کولو، د کلتور د ترویج او محيل 

.محصوالتو د پلورلو سبب يش

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت.په ناخالص کورين تولید کې د ګرځندوی ونډه8.9.1

د بوختیا له مجموعې څخه د ګرځندوی په صنعت کې د کسب د 8.9.2
 :ونډې نسبت په تفکیک د

نارینه.الف

ښځینه.ب

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

پراختیا لپاره د الرسيس، بېمې او د ټولو لپاره د مايل د بانکوالۍ د 8.10
خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د کورنيو مايل بنسټونو د ظرفیت لوړوايل 

 او تقویه کول

دافغانستان بانکد هرو سل زره کسانو لپاره د سوداګریزو بانکونو د څانګو شمېر8.10.1

یا له هغه څخه پورته عمر و کلن وي 15)د هغو کسانوشمېر چې8.10.2
.او په هرو سل زره کسانو کې د بانکي حسابونو درلودونکي وي(لري

دافغانستان بانک
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یا د رصافۍ د اتومات ماشینونو زیاتوالی د هرو سل زره ATMد8.10.3
کسانو پر رس

د افغانستان بانک

سرتاتیجۍ انکشاف او د ځوانانو لپاره د بوختیا د کال پورې، 2025ب تر.8
 .اجرایي ګرځول او د بوختیا لپاره د کار د نړیوال سازمان د تړون تطبیق

د ميل بودجې رسه په تناسب د ټولنیز خوندیتوب او کارموندنې په 1.ب.8
برنامو کې د دولت د مجموعي لګښت سلنه

د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
معلولینو وزارت

 ځواکمنو زېربناوو ایجاد، د اسايس او ټولشمول صنعت پياوړتیا او د نوښتونو هڅولد :نهمه موخه
د ښه کیفیت، اعتامد وړ، بنسټیز او مقاومت درلودونکو زیربناوو ایجاد د 9.1

هغو زېربناوو په شمول چې له رسحدونو څخه بهر وي څو د اقتصادي 
هغه ته د ټولو داسې پراختیا مالتړ او برشي هوساینې له ځان رسه و لري او 

 .الرسسی موجود وي چې په توان یې پوره وي

کیلومرتۍ  ۲د هغه کلیوايل نفوس سلنه چې د یو عمومي سړک په 9.1.1
.کې قرار و لري

د کلیو د احیا او پراختیا وزارت

د بنسټیز او ټولشمول صنعت تشویق، په کال پورې، 2030تر9.2
استخدام کې د صنعت د پراخې ونډې داسې ناخالص داخيل تولید او 

زیاتوالی چې د هېواد ميل وضعیت رسه سمون و لري او د صنعت ونډه دوه 
 .برابره کړي

 Manufacturing value)د صناعتي فابریکو د تولیداتو ارزښت9.2.1
added)په تناسب د:

نا خالص داخيل تولیدات.الف

(Per Capita)رسانه .ب

ایعو وزارتد سوداګرۍ او صن

د مجموع اشتعال په نسبت د صنعت د بوختیا سلنه9.2.2
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت



په هېواد کې په ارزانه ربح رسه کوچنیو صایعو، کسبونو او کارونو ته د 9.3
الرسيس زیاتوالی او ارزښت له ځنځیر او مارکېټونو رسه د هغه یو ځای 

 کېدل

د سوداګرۍ او صنایعو وزارتزیات شوي ارزښت د کوچنیو صنایعو سلنهد ټولو صایعو په 9.3.1

د سوداګرۍ او صنایعو وزارتپه پور رسه د کوچنیو صنایعو سلنه9.3.2

په هېواد کې د مايل، تکنالوجي او فني مالتړ د زیاتوايل له الرې د الف.9
د مالیې وزارتد زېربناوو د سکټور لپاره د رسمي نړیوالو مرستو سلنه .زیربنا1.الف.9 .بنسټیز انکشاف او مقاومت درلودونکو زېربناوو آسانه کول

:د هغه نفوس سلنه چې د مبایل لېږدونکي تلفون لري په تفکیک د1.ج.9

تکنالوژي.1

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ 
وزارت
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کال پورې معلومايت او مخابرايت ټکنالوجي ته د پام وړ  2030ج تر.9
الرسسی او د داسې انټرنټ آسانتیاوو ته الرسسی چې بیه یې ډېره لوړه نه 

 .وي
 په ميل او نړیواله کچه د نابرابري کموالی:موخهلسمه 

د عاید د لوړ مېزان اوسط کچې کال پورې په ميل سطح 2030تر10.1
سلنه هغه نفوس رسول چې لږ عاید  ٪۲۵ته په تدریجي او بنسټیزه توګه د 

 لري

10.1.1
د رسانه عاید وده.الف

.په کمرتینه اندازه کې د عاید ودهنفوس  %25د.ب

اقتصاد وزارتد 

د مختلفو پالیسیو په ځانګړې توګه د مايل، اجرې، ټولنیز خوندیتوب 10.4
پالیسیو تدوین په پام کې نیول او عميل کول او په تدریجي توګه مساویانه 

 تقسیم ته الرسسی
 

:د کار د ګډون مېزان په تفکیک د10.4.1
نارینه.1

ښځینه.2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین



د منظمو، ډاډمنو او مصؤونو مهاجرتونو آسانه کول، او د مهاجرت د  .10
 .منظمو او مدیریت شوو پالیسیو له الرې د کډوالو لېږد را لېږد

د هغو مهاجرینو سلنه چې په کوربه هېوادونو کې راجسرت دي او د 10.7.1
:هستوګنې لپاره د اقامت اسناد په الس کې لري

پاکستان.1

ایران.2

د راستنېدونکو او مهاجرینو چارو 
وزارت

د هغو بېرته راستنېدونکو شمېر چې د راستنېدو پر مهال د 10.7.2
.برشدوستانه مرستو څخه په یو کال کې ګټه اخيل

د راستنېدونکو او مهاجرینو چارو 
وزارت

استقرار او ځای پر په هر کال کې د بېځایه شوو کورنیو د بنسټیز 10.7.3
.ځای کېدو شمېر

د راستنېدونکو او مهاجرینو چارو 
وزارت

د مهاجرینو د هغو ښارګوټو سلنه چې په اسايس او زیربنایي 10.7.4
.خدمتونو سمبال کېږي

د راستنېدونکو او مهاجرینو چارو 
وزارت
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د هغو بېځایه شوو او راستانه شوو کسانو سلنه چې د شغيل او .10.7.5
.معیشتي فرصتونو څخه برخمن شوي وي

د راستنېدونکو او مهاجرینو چارو 
وزارت

سلنې ته د مهاجرینو د تادیاتو را  ٪۳کال پورې، یوازې 2030ترج.10
سلنې څخه  ۵کمول او په تادیاتو کې د هغو دهلېزونو حذف کول چې له 

 .زیات وي

حوالې د لېږلو د حواله شوي ملبغ مجموعې ته په کتنې رسه د 1.ج.10
لګښت سلنه

د راستنېدونکو او مهاجرینو چارو 
وزارت

 او بنسټزو ښارونو او ښارګوټو جوړول ت لرونکومقاومد ټولشمولو مصئونو، :یوولسمه موخه

له دې څخه ډاډ حاصلول چې مناسب، ډاډمن، کال پورې 2030تر11.1
درلودونکي هستوګنځي ته الرسيس عام د توانایي وړ او لومړنیو خدمتونو 

 .شکل غوره کړی او د فقیر میشته ساحو کې ښه والی راغلی دی

د هغه هستوګنځي نفوس نسبت چې په غیر پالين سیمه او نا  11.1.1
 .مناسب شکل ژوند کوي




د ښار جوړولو او مسکن وزارت

ارزان، بنسټیز او د ټولو لپاره د لېږد را لېږد مصؤن، ، پورې2030تر11.2
د سړکونو د خوندیتوب ښه کول او په .د ډاډ وړ سیستم رامنځته کول

ځانګړې توګه د عامه انتقاالتو پراخوالی په داسې توګه چې زیان منونکو، 
ښځینه وو، ماشومانو، معلولینو او  عمر خوړلو کسانو اړتیاوو ته پاملرنه پکې 

 .شوي وي

ترانسپورت (دولتي)چې عامه  د وګړو د هغې مجموعې نسبت11.2.1
.خدمتونو ته الرسسی لري

 


د ترانسپورت او ملکي هوا نوردۍ 
وزارت

کال پورې په ټولشموله او بنسټیزه توګه په ښاري سیمو  2030تر11.3
کې د وګړو مېشت کول او په داسې توګه په هېواد کې د ښارګوټو د جوړولو 

ټیزه او مشارکتي بڼه و د ظرفیت لوړول چې ښه مدېریت شوي وي، بنس
 .لري
 

د هغو ښارونو سلنه چې د هغه په برنامه کې د مدين ټولنې 11.3.2
جوړښت الس و لري او د هغه مدېریت په منظم او دېموکراتیک شکل صورت 

.موندلی وي

د ښار جوړولو او مسکن وزارت

د طبیعي او فرهنګي میراثونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره د هڅو  11.4
 زیاتوالی


د ميل بودجې هغه سهم چې د طبیعي او کلتوري میراثونو او 11.4.1
.همدارنګه د نړیوال میراث سایټونو ته اختصاص ورکړل شوی دی

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت
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د مترضرینو په مړینه کې د پام وړ کموالی کال پورې، 2030تر11.5
مستقیمو زیانونو کمول چې د راوستل، او په ناخالص تولید د هغو اړوندو 

ناوړه اوبیزه او داسې نورو پېښو څخه رامنځته کېږي او د بېوزله او زیان 
.منونکو څخه په مالتړ مترکز کول

په هرو سل زره کسانو کې د وژل شوو، بیځایه شوو، ورک شوو او په 11.5.1
پېښو کې د مترضرینو کسانوشمېر په تفکیک د

مړینه.1

 او ورکېدلبېځایه کېدل .2
مترضرین.3

 له پېښو رسه د مبارزې اداره


په ښارونو کې د چاپېریال د نامطلوبو اغیزو کال پورې، 2030تر11.6
کمول، د هوا څرنګوايل، د ښاروالۍ مدېریت او د چټلیو پاکوايل ته ځانګړې 

 .پاملرنه کول
 
 
 

:مېزاند ټولو تولید شوو کثافاتو څخه د ښاري کثافاتو 11.6.1

چې په منظمه توګه را ټول شوي وي.الف

د راټولېدو وروسته په نهايي توګه تخلیه شوي وي.ب

کابل ښاروايل

 PMد مثال په ډول)د په ښارونو کې د معلقو ذراتو کلنی اوسط11.6.2
(.PM10او 2.5

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

پارکونو ته د ټولو د الرسسی عامه محالتو او کال پورې، 2030تر11.7
آسانتیا رامنځته کول په داسې توګه چې ډاډمن، ټولشموله، زرغونه او د 

په دې برخه کې ښځو، ماشومانو، عمر خوړلو او معلولو .الرسسۍ وړ وي
.طبقاتو ته ځانګړې پاملرنه کول

ماه 12آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در  مورد تعداد افرادیکه  11.7.2
میاشتو کې له  ۱۲د هغو کسانوشمېر چې په تېرو .رار گرفته باشندگذشته ق

:فزیکي یا جنيس آزار رسه مخ شوي وي په تفکیک د

د دواړو جنسونو مجموع.1

نارینه.الف

ښځینه.ب

د کورنیو چارو وزارت

د ميل او سیمه ییز انکشاف د برنامو د تقویت له الرې د ښارونو، د  الف.11
څنډو، او کلیوايل سیمو تر منځ د مثبتو اقتصادي، ټولنیزو او ښارونو د 

 .چاپېریال ساتنې د اړیکو مالتړ کول

په هغو ښارونو کې د مېشت شوي نفوس نسبت چې په هغه کې 1.الف11
ښاري او سیمه ییز پالنونه د د پېشبیني شوي نفوس د اړتیاوو پر بنسټ 

.تطبیق کېږيرسچینو او پراخوالی په نظر کې نیولو رسه سم 

د ښار جوړولو او مسکن وزارت

د داسې ښارونو او ښارګوټو د اعامر په شمېر کال پورې 2030تر ب.11
کې د پام وړ زیاتوالی راوستل چې د متحد پالن او پالیسۍ له مخې جوړ 

د هغو سیمه ییزو ادارو سلنه چې په هغه کې د خطرونو د کموايل 1.ب.11
.د چوکاټ رسه سم منل شوې او تطبیق کېږي (Sendai)سرتاتیژي د 

 له پېښو رسه د مبارزې اداره
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شوي وي، د رسچینو موثره السته راوړنه و لري، د اقلیمي بدلولونو رسه عیار 
.په وړاندې مقاومت و لرياو د طبیعي پېښو 

"داسې انکشاف ورکړل شوی وي چې د پېښو د مدېریت چوکاټ یې د

Sendai کلونو پورې د پېښو په  "2030-2015په سیستم برابر وي او
 ..وړاندې مقاومت لري

 د بنسټیز تولید او لګښت د مېتودونو څخه ډاډ حاصلول:دولسمه موخه
هغو رسانه غذایي موادو سلنه پورې به د  ٪۵۰تر کال پورې 2030تر12.3

په ضایعاتو کې کموالی صورت مومي چې د عرضه کوونکي او مرصف 
کوونکي تر منځ په مختلفو سطحو کې واقع کېږي او همدارنګه د تولید په 
ځنځیره یي اوږدوايل کې به هم د غذایي موادو په ضایعاتو کې کموالی 

 .راځي

په کال کې .د در سالفیصدی ضایعات گندم و برنج درجریان تولی 12.3.1
:د وریجو او غنمو د تولید د ضایعاتو سلنه په تفکیک د

غنم.الف

وریجې.ب

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

د کیمیاوي موادو او کثافاتو لپاره به داسې کال پورې به، 2030تر12.4
موافقه مناسب مدېریت منځته راځي چې د نړیوال تړون په چوکاټ کې پرې 

همدارنګه اوبو، هوا، خاورې، ځمکې د انسانانو روغتیا او د ژوند .شوې ده
 .چاپېریال ته به د هغه د نامطلوبو اغیزو د کموايل لپاره هڅې کېږي

د ژوند د چاپېریال لپاره د څو اړخیزو شپږو نړیوالو تړونونو د عميل 12.4.1
دغه نړیوالو پالنونه .کولو لپاره د ميل عمل پالن اېجادول او تطبیق کول

عبارت دي له د ستاکهلم، ویانا، میناماتا، باسیل، روتردام او منرتپال له 
کنسوانسیونونو څخه چې د کېمیاوي او خطرناکو موادو په هکله دي او د 
دې تړونونو د تطبیق په وړاندې د افغانستان د مسوولیتونو او پالنونو په 

.ابرولهکله د اړتیا وړ او الزم اطالعات بر 

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

د داخيل او بهرنیو رشکتونو هڅول څو د بنسټیز تولید مېتودونه و 12.6
 .کاروي او په خپلو ګزارشونو کې یې توحید کړي

د هغو رشکتونو شمېر چې د ګزارش د بنستیز انتشار مسوولیت 12.6.1
.اخيل

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

بنسټیز تولید او لګښت د  مېتوندونو د تطبیق لپاره د پرمختللو د الف.12
هېوادونو د مرستو جلب او د هغوی مالتړ حاصلول څو په دې برخه کې 

 .علمي او تکنالوجیکي ظرفیتونه لوړ او ځواکمن يش

ځان بسیانې ته د رسېدو، د داخيل تولیداتو د یاتوايل، پاکې 1.الف.12
لو څخه د حفاظت په منظو د علمي تحقیقاتو انرژۍ، د چاپېریال پاک سات

.رس ته رسول

د علومو اکاډمي
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د داسې اسبابو او الرو چارو انکشاف او تطبیق چې د ګرځندوی د  .12
بنسټیزو فعالیتونو څخه څارنه وکړي چې د سیمه ییزو محصوالتو او کلتور د 

 .ترویج سبب يش

د بنسټیز ګرځندوی لپاره د هغو پالیسیو او سرتاتيژیو شمېر چې له  .ب.12
.ځان رسه تطبیقي پالنونه او د څارنې وسایل هم و لري

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

 د اقلیمي بدلونونو او د هغه د اغیزو رسه د مبارزې په موخه د بیړنیو اقداماتو رس ته رسول:دریارلسمه موخه

اقلیمي خطرونو او طبیعي پېښو په مقابل کې د داسې ظرفیتونو د 13.1
 .ځواکمن کول چې انعطاف منونکي او پياوړي وي

د ولسوالیو او کلیو په کچه د خطرونو او طبیعي پېښو د کموايل د 13.1.1
 .سرتاتیژیو د انکشاف سلنه



له پېښو رسه د چمتوايل او مبارزې 
ميل اداره

سرتاتیجیو کې د اقلیم د بدلون په هکله د  په ميل پالیسیو او13.2
اقداماتو شمولیت او ادغام



 

د پرمختګ هغه سلنه چې په دې برخه کې د سرتاتیژیو او پالیسیو 13.2.1
د علمي کولو په پایله کې یې د افغانستان د ځواکمنتیا رسه رسه مرسته 

راتو رسه موثره کړې ده چې د ناولو اوبو او هوا د بدلون په سبب د نامطلوبو اث
همدارنګه ګلخانه یي ګازونه یې په داسې ډول کم کړي چې .مبارزه وکړي

د ميل جوړښت د برنامې، د NAPد .)غذایي تولید ته زیان و نه رسوي

NDC د مشارکتي ونډېNC ميل ګزارشونو، دBUR دوه کلنو تجدید شوو
(.ګزارشونو او داسې نورو په شمول

چمتوايل او مبارزې له پېښو رسه د 
ميل اداره

او د ژوند د تنوع د د ځنګلونو اسايس مدېریت، د ځمکې له صحرایي کېدو رسه مبارزه، د ځمکې د تخریب درولاو بنسټیزه استفاده،د اېکو ځمکي سیستمونو  حفاظت، بیارغونه:پنځلسمه موخه
 ضایعاتو مخنیوی

کال پورې، د ځمکې پر رس او تر ځمکه الندې د خوږو اوبو  2030تر 15.1
د ایکو سیستمونو او د هغه له خدمتونو څخه د ساتنې، احیا او غوره 

په ځانګړې توګه ځنګلونه، مرطوبې ساحې، .استفادې څخه د ډاډ حصول
باید د نړیوالو تړونونو او ژمنو رسه سم و غرونه، وچې ځمکې او داسې نور

 .ساتل يش

.د هېواد د ټولې ځمکې په پرتله د ځنګلونو د مساحت تناسب15.1.1
د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 

وزارت
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د ځنګلونو د انواعو څخه ساتنه او د بهبود لپاره کال پورې، 2030تر15.2
یې د ښه مدېریت تطبیق، د ځنګلونو د پرې کولو پروسې ته خامته ورکول او 

 .او انکشافد ځنګلونو بیا احیا کول 

 تر بنسټیز مدېریت الندې د ځنګلونو د پوښښ سلنه15.2.1


د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ 
وزارت

د ځمکې د صحرایي کېدو په وړاندې مبارزه، د کال پورې،  2030تر15.3
تخریب شوې ځمکې بیرته جوړول او احیا د هغو ځمکو په شمول چې د 

منه شوې وي او داسې نړۍ ته د رسېدو وچکالۍ یا سیالبونو له کبله اغېز 
 .هڅه کول چې هېڅ ډول تخریب شوې ځمکه هلته شتون و نه لري

د )د ځمکې د هغو ساحو مساحت چې تحکیامتو ته اړتیا لري15.3.1
سېالبونو په وسیله د ځمکې مساحت د ټولې ځمکې په پرتله چې د 

وي او ساختامين دریابونو، اوبیزه مجراوو او داسې نورو ساحاتو کې واقع 
(تدابیرو ته اړتیا لري



د اوبو او انرژۍ وزارت

د غرونو د اېکو سیستم له ساتنې څخه ډاډ تر کال پورې،  2030تر15.4
السه کول د ژوند د تنوع په شمول څو د هغه ظرفیت لوړ يش او د بنسټیز 

 .انکشاف د تحقیق الزمې ګټې څرګندې کړي

د ژوند مهم غرين تنوع پکې وې او د د هغو ساحاتو سلنه چې 15.4.1
.حفاظت شوو سیمو تر پوښښ او عنوان الندې راځي

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

د طبیعي هستوګنځیو د تخریباتو په وړاندې د بیړنیو اقداماتو رس ته 15.5
رسول څو مخه یې و نیول يش، د ژوند د تنوع له ضایعاتو څخه مخنیوی او 

پورې د هغو بوټو او حیواناتو د ضایع کېدو مخنیوی چې د کال  ۲۰۳۰تر 
 .ورکېدو له خطر رسه مخ دي

د هغو انواعو لېست چې له طبیعیت څخه د )د رسه لېست شاخص 15.5.1
(د معیارونو مطابق وي IUCNساتنې د نړیوالې اتحادې 

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

څارویو او بوټو د قاچاق او د وحيش د غیر قانوين ښکار، د ساتل شوو 15.7
ژوو د غوښتې او عرضې څخه مخنیوی او په دې هکله د بیړنیو اقداماتو رس 

 ته رسول

د هغو وحيش ژوو او محصوالتو د سوداګرۍ تناسب چې په غیر 15.7.1
.قانوين توګه ښکار او قاچاق شوي دي

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

بیړين اقدامات کول چې د ځمکې په کال پورې داسې  2025تر15.8
وړاندې د ناسمو بریدونو مخنیوی و يش او د ځمکې پر مخ د اوبو د اېکو 

 .سیستمونو پر مخ د هغه د تاثیراتو اندازه کمه يش

د پردیو د مختلفو انواعو بریدونو او تهاجم څخه د کنټرول او 15.8.1
.مخنیوي په موخه د ميل قوانینو تصویب

تنې ميل ادارهد چاپېریال سا
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کال پورې، د فقر د لږوايل په سرتاتیژي، پراختيايي پروسه،  2030تر 15.9
ميل او محيل پالنونو کې د ژوند د تنوع او یکوسیستم د ارزښتو شاملول او 

 .ادغام

کال پورې د تعین شوو ميل موخو په  2020څخه تر2011له 15.9.1
.یک پالن علمي يشطرف وړاندې تګ څو د ژوند د تنوع سرتاتیج

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

د ایکوسیستم او د ژوند د تنوع د بنسټیزې استفاده د ساتنې په الف.15
 .موخه د مايل رسچینو زیاتوالی او تنظیم

د ایکو سیستمونو او د ژوند د بنسټیز تنوع څخه د ګټې 1.الف.15
.لګښتونو د مرستو ونډهاخیستنې په پار د عامه پراختيايي مرستوو او 

د چاپېریال ساتنې ميل اداره

 د ټولو لپاره عدالت ته د الرسيس ایجاد او په ټولو سطحو کې د موثرو او حساب ورکوونکو نهادونو تشکیل،د بنسټیزې پراختیا لپاره د سوله پالو او ټولشموله ټولنو ترویج، :شپاړسمه موخه

ټولو اشکالو د تاوتریخوايل او د هغه د اړوندو په ټولو ځایونو کې او په 16.1
 مړینو د پام وړ کموالی

:په هرو سل زره کسانو کې د جنګ له کبله د مرګ ژوبلې سلنه16.1.2

د پېژندل شوو او خښ شوو ماینونو له کبله.1

 د فشاري پلېټ رسه یو ځای د شیندل شوو انفجاري موادو له کبله.2
مهامتو له کبلهد جګړې د پاتې شوو .3

له پېښو رسه د چمتوايل او مبارزې 
ميل اداره

د هغې ځمکې سلنه چې له ماینونو او چاودېدونکو توکو څخه 16.1.5
پاکه شوې وي

له پېښو رسه د چمتوايل او مبارزې 
ميل اداره

د ماشومانو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوايل له منځه وړل لکه سؤ 16.2
 .استفاده، قاچاق، استثامر او ځورول

کلونو تر منځ عمرونه و لري  17-1د هغو ماشومانو نسبت چې د16.2.1
چې په تېره میاشت کې له څارونکې فزیکي یا رواين تاوتریخوايل رسه مخ 

.شوي وي

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او 
معلولینو وزارت

انسانانو په ټويل کې د قاچاق د قربانیانو سل زره  ۱۰۰په هرو 16.2.2
.شمېر په تفکیک د

دواړه جنسیتونه.1

نارینه.الف

ښځینه.ب

د عدلیې وزارت

په ميل او نړیواله کچه د قانوند حاکمیت د سطح لوړوالی او عدالت 16.3
.ته د ټولو د الرسسۍ څخه د ډاډ حاصلول

میاشتو کې د فزیکي، رواين یا  ۱۲د هغو کسانوشمېر چې په تېرو 16.3.1
جنيس تاوتریخوايل رسه مخ شوي وي او اړوندو ارګانونو ته یې مراجعه کړې 

د کورنیو چارو وزارت
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:وي په تفکیک د

دواړه جنیستونه.1

نارینه.الف

ښځینه.ب

د ټولو زندانیانو له جملې څخه د بې برخلیکه زندانیانو نسبت په 16.3.2
:تفکیک د

دواړو جنسیتونو مجموعد .1

نارینه.الف

ښځینه.ب

د کورنیو چارو وزارت

عدالت ته د الرسيس په موخه د هغو کساو شمېر چې د حقوقي 16.3.3
.مرستو څخه یې استفاده کړې وي

د عدلیې وزارت

د هغو غیر قانوين، مايل او وسله والو جریانونو کال پورې، 2030تر16.4
وړ کموالی، د غال شوو پانګو بېرته حصول او اسرتجاع او په شمېر کې د پام 

د ټولو سازمان شوو جرایمو په وړاندې مبارزه،

د کورنیو چارو وزارتد هېواد په داخل او بهر کې د غیرقانوين پیسو ارزښت16.4.1

د هغو کوچنیو وسلو نسبت چې کشف او ضبط شوې او د نړیوالو 16.4.2
.مخې یې څارنه شوې وينورمونو او قانون له 

د کورنیو چارو وزارت



 د رشوت او اداري فساد په ټولو اشکالو کې د پام وړ کموالی راوستل16.5

د هغو اشخاصو نسبت چې لږ تر لږه له یو رسمي کارمند رسه په 16.5.1
اړیکه کې وي او د تېر کال په جریان کې یې یو دولتي کارمند ته رشوت 

:ورڅخه رشوت غوښتل شوي وي په تفکیک دورکړی وي یا 

مجموع.1

نارینه.الف

ښځینه.ب

لوی څارنوايل



د هېواد د نافذه قوانینو د پېشبینۍ له مخې د دولت د لوړ پوړو 16.5.3
.چارواکو  د پانګې د ثبت، تدقیق او ارزونې سلنه

د چارو اداره
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پراخه او ځواکمنه توګه د د نړیوالې حکومتولۍ په بنسټونو کې په 16.8
 افغانستان د ګډون پراخوالی

په نړیوالو بنسټونو کې د افغانستان د رایې ورکولو حق او د 16.8.1
:غړیتوب نسبت په تفکیک د

نړیوال بنسټونه.1

د کورنیو چارو وزارت



د زیږېدلو د نېټې د ثبت ښه شمول د ټولو کال پورې،  2030تر16.9
 قانوين او حقوقي هویت تهیه کوللپاره د 

.د ثبت شوو زېږونونو شمېر16.9.1


د نفوسو د ثبت او احوال ميل اداره

اطالعاتو ته د عامو وګړو د الرسيس څخه ډاډ حاصلول، د ميل .16.10
.قوانینو او نړیوالو تړونونو رسه سم د اسايس آزادیو څخه مالتړ

لېستانو، د خربي رسنیو د میاشتو کې د ژورنا ۱۲په تېرو 16.10.1
کارمندانو، د سوداګرو او د برش د حقوقو د اتحادیو د غړو د قتل، برمته کولو، 

.اجباري ورکېدو، په خپل رس نیولو او ځورولو د پېښو شمېر

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

د هغو قوانینو، مقررو او پالیسیو شمېر چې اطالعاتو ته عمومي 16.10.2
.الرسسی تضمین کوي، کار ورڅخه اخیستل شوی او تطبیق شوي دي

 د اطالعاتو او فرهنګ وزارت


د نړیوالو همکاریو په وسیله په ټولو سطحو کې د ظرفیتونو د الف.16
لوړوايل په شمول د ميل بنسټونو ځواکمنتیا ، څو له تاوتریخوايل څخه 

 وړاندې مبارزه شوې ويمخنیوی شوی وي، د ترهګرۍ او منظمو جرمونو په 

د پاریس د پېژندلو شوو قواعدو رسه سم د برشي حقوقو د 1.الف.16
.خپلواکو بنسټونو موجودیت

د کورنیو چارو وزارت



 د بنسټیز انکشاف لپاره د تطبیقي وسایلو پياوړتیا، او د نړیوال مشارکت احیا کول:اوولسمه موخه
راټولولو په برخه کې د نړیوال مالتړ او داخيل د مالیاتو او عوایدو د 17.1

ظرفیت د لوړوايل څخه په استفاده رسه د داخيل رسچینو پياوړتیا او منظم 
 .کول

د مالیې وزارتپر ناخالص تولید باندې د داخيل عوایدو نسبت17.1.1

له ميل عوایدو څخه د ميل بودجې د متویل تناسب17.1.2
د مالیې وزارت



د ناخالصو داخيل تولیداتو څخه د مستقیمې بهرنۍ پانګونې ونډه17.3.1 له مختلفو رسچینو څخه د هېواد لپاره د زیاتو مايل منابعو تنظیمول17.3
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت



د ساینيس علومو، ټکنالوجۍ، نوښتونو او د متقابلو توافق شوو رشایطو په 17.6
رشیکولو په موخه د شامل جنوب، جنوب شامل د درې اړخیزه اساس د معلوماتو 

په هرو سل نفرو هستوګنو کې د ثابت انټرنټ د ګډونوالو سلنه په 17.6.2
 :دتفکیک 

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ 
وزارت
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د رهربۍ واحدشاخص ټارګيټ

همدارنګه په موجودو میکانیزمونو کې د غوره همغږۍ په شمول .همکاریو زیاتوالی
 .څو په نړیواله کچه د نړیوالې ټکنالجۍ میکانیزمونه آسانه کړي

رسعت.1



د ټکنالوجۍ او ساینس د بانک فعال کول او د کال پورې 2030تر17.8
هغو ظرفیتونو جوړول چې له معلومايت او مخابرايت ټکنالوجۍ څخه د 

 .استفادې وړتیا لوړوي

اخيلد هغه نفوس نسبت چې له انټرنټ څخه ګټه 17.8.1



د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ 
وزارت




کال پورې د نړیوالو صادراتو په ډګر کې د هېواد د  2030تر17.11
 .صادراتو د کچې لوړول او د افغانستان د صادراتو د ونډې دوه برابره کول

د نړیوال د ټولو صادراتو په مجموعه کې د افغانستان د صادراتو 17.11.1
ونډه



د سوداګرۍ او صنایعو وزارت



وسیله د ميل اقتصاد ځواکمن د پالیسو د همغږي کولو او نظم په 17.13
(ملیارډ امریکایي ډالر)ناخالص داخيل تولید17.13.1 کول

 د مالیې وزارت


د سرتاتیجیک ګډون د تجربو او رسچینو څخه په استفادې رسه د 17.17
 .عامه، عامه ـ خصويص او مدين مشارکت هڅول او بهرته کول

خصويص مشارکت ته تخصیص د هغو پيسو مقدار چې عامه او 17.17.1
(میلیون امریکایي ډالر)شوې دي

د مالیې وزارت



کال پورې، د ظرفیتونو د لوړولو د مالتړ د پروسې ګړندي 2020تر17.18
کول څو په ټولو برخو کې له کیفیت، ډاډ  او موقع رسه سم مثبتې شمېرې 

مهاجرینو وضعیت، لوړې شې لکه عاید، جنسیت، عمر، نژاد، قومیت، د 
معلولیت، جغرافیایي موقعیت او داسې نور چې له ميل خصوصیت رسه تړاو 

 .و لري

د هغو شاخصونو نسبت چې د جرییاتو په تفکیک رسه په ميل 17.18.1
کچه تولید شوي، له مقاصدو رسه رس لګوي او د رسمي احصاییو د اسايس 

.دي پرنسیبونو رسه سم په احصاییوي شمېرو کې شامل شوي

د احصايې او معلوماتو ميل اداره

د هغو هېوادونو شمېر چې د ميل احصاییې قانون یې د احصایې 17.18.2
په اسايس او رسمي پرنسیپونو کې شامل دی

د احصايې او معلوماتو ميل اداره

د هغو موجودو نوښتونو ځواکمنتیا چې د کال پورې 2030تر17.19
پراختیا اندازه کړي او مخ پر وده هېوادونو کې د ناخالص بنسټیز انکشاف 

 .داخيل تولید لپاره متمم وي او د ظرفیتونو د لوړولو مالتړ وکړي

د هغو ټولو رسچینو ډالري ارزښت چې مخ پر وده هېوادونو کې د 17.19.1
.ظرفیت د لوړوايل لپاره تخصیص ورکړل شوی دی

د احصايې او معلوماتو ميل اداره

چې په تېرو لسو کلونو کې یې د (الف)د هغو هېوادونو نسبت17.19.2
80اوسلنه د زېږون100(ب)نفوس او هستوګنځي رسشامري شوي وي

.سلنه د وفیاتو ثبت و لري

د احصايې او معلوماتو ميل اداره
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 ونهخذمأ  رسچینې او
 دملی احصائی اومعلوماتی اداره  ALCs-2017دافغانستان دخلکو د ژوندانه دوضیعت رسوی / •
 2016دمايل وزارت دسمرب  –  NPPsدافغانستان دملی اولویتونو دبرنامو لندیز   •
 کال  1397 دمايل وزارت –دوالیتی بودجه جوړولوی ریاست  –دوالیتی بودجی پروفایل  •
 داقتصاد وزارت –داقتصادی ودی په موخه دوالیتونو زراعتی طرحی او دوالیتونو موجوده بلقوه ظرفیتونه  •

 کال  1397
 1400-1395 دمايل وزارت او داقتصاد وزارت – ANPDF جوړښت ميل گ د افغانستان د سولې او پرمخت •
 1397 داقتصاد وزارت  -یژنده   داحصاییوی مهمو شاخصونوپپه ملی کچه  •
 2030- 2015وزارت  داقتصاد  -  A-SDGsد افغانستان د پایښت پرمختیا موخې  •

 دوالیت په کچه :
 ریاست لګولو اوبو او مالداری ڼید کره •
 اقتصاد او خصوصی سکتور •
 احصایی ریاست •
 ریاست ګاطالعاتو او فرهن •
 ریاست انرژی او ښنابری •
 دولتی پوهنتون ریاست •
 ی پوهنتونونو ریاستونهخصوص •
 مستوفیت ریاست •
 ریاست ګریصنعت او سودا •
 عدلی ریاست •
 مخابراتو او تیکنالوژی ریاست •
 ریاست شهیدانو او معلولینو او چارو ټولنیزوکار  •
 کوچیانو ریاست •
 ورزشی امریت •
 ریاست چارو ښځو •
 کانونو او معدن ریاست •
 خونه صنایعو او ګریسودا •
 ریاست ګمرک •
 دافغانستان بانک ریاست •
 کلیو او پراختیا ریاست •
 ریاست دمبارزی پروړاندی ښوطبیعی پی •
 ارشاد حج او اوقافو ریاست •



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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