
جمهوری اسالمی افغانستان

وزارت اقتصاد

چشم انداز انکشاف اقتصادی و اجتامعی

حمل  ۱۳۹۸
ریاست اقتصاد والیت غزنی



 أ

 لبافهرست مط
1........................................................................................................................................شگفتاریپ

2......................................................................................................................................یسپاسگزار
3.........................................................................................................................................یوالامیپ

4...........................................................................................................................................خالصه
5.....................................................................................................................................نیتدووهیش

6.................................................................................................................................سندنیایمعرف
 7 ......................................................................................................................... فصل اول

7..............................................................................................................................خیتارنهیدرآیغزن
7............................................................................................................................یغزنهیتسموجه
7........................................................................رسحدات(وهایلولسوانامذکر)بامیاقلویائیجغرافتیموقع

8..........................................................................................................یخیتارآبداتویباستانساحات
 10 ...................................................................................................................... فصل دوم

10.......................................................................................سکتورهاکیبهتفکتیوالیعمومتیوضعلیلحت
10.............................................................................................................................صحتسکتور

10.........................................................................................................یبهخدماتصحیدسرتس
10...................................................................................................یوخصوصیدولتیشفاخانهها

10.................................................................یودولتیخصوصیحعرضهکنندگانخدماتصانیمسهیمقا
11..........................................................................................................قابلدسرتسیدواخانهها
11................................................................................................................یصحیمتخصصها
15........................................................................................هادرسکتورصحتیگذارهیبودجهورسما

15.............................................................................................................................معارفسکتور
15...........................................................معارفاستیعمدهریهاوبرنامههاتیهاواولویاهداف،اسرتاتژ
15......................................................................................................................الف:اهداف

16....................................................................................................................یژیاتب:اسرت
16...............................................................................................عمدهیهاوبرنامههاتیج:اولو

16.......................................................................................................یوخصوصیمکاتبدولت
17...............................................................................................یوخصوصیدولتیهاگاهدانش

17.............................................................................................نسبتشاگردومعلموسطحسواد
18.............................................................................................................................بودجهوربنایز

19...............................................................یآموزشمراکزریساوهادانشگاه،یخصوصویدولتمکاتبسهیمقا
21...........................................................................................................یعیومنابعطبربنایزیسکتورها
21.....................................................................................................................هارسکبهیدسرتس

21.............................................................................................یتیوالترانسپورتستمیسوییهوانیادیم
21................................................................................................................:یهوائنیادیتعدادم
22...........................................................................................:یوهوائینیورتزمبهترانسپیدسرتس



 ب

22........................................................................................................................یتیبرقوال
22.................................................................................................................بهآبپاکیدسرتس
23.......................................................................................................تیدروالیماتمعلویتکنالوژ

23........................................................................:یمعلوماتیوتکنالوژیبهخدماتمخابراتیدسرتس
23.................................................................................................................یصنعتکاتیفابر

23.............................................................................................................:یصنعتیپارکها
24...........................................................................................یواشتغالدرصنابعاستخراجدیعوا

26..................................................................................................ساالنهیگذارهیبودجهورسما
30..........................................................................................................دهاتانکشافوزراعتسکتور
30........................................................................................................................یوآبرساننیزم

33..................................................................................................................یزراعتداتیتول
35...............................................................................................................................زراعتوکار
35....................................................................................................................یگذارهیرسماودیعوا

36..................................................................................................یسکتوراقتصادوسکتورخصوص
36.......................................................................................................................فقرتیوضع

36...............................................................................................................یشغلیفرصتها
36................................................................................................یسکتورخصوصیگذارهیرسما

39.........................................................................................یرشداقتصادوبودجهسکتورخصوص
40..........................................................................................................یاجتامعتیسکتورمصئون
52...................................................................................................یاسیوسیاجتامعیساختارها

 54 ..................................................................................................................... فصل سوم
54..........................................................................................................................................معارف
54..............................................................................................................................معارفدجهبو
55..........................................................................................................................................زراعت

55.......................................................................................................................زراعتبخشبودجه
57...............................................................................................................................یعالالتیتحص

57...................................................................................................................یعالالتیتحصبودجه
57....................................................................................................................................صحتعامه
58.................................................................................................................عامهصحتبخشبودجه

58.....................................................................................................................................وآبیانرژ
59..................................................................................................................وآبیانرژبخشبودجه

59.....................................................................................................................................عامهدیفوا
59.........................................................................................................................عامهدیفوا بودجه
60.............................................................................................یغزنتیتحتکاردروالیانکشافیپروژهها

60............................................................................1397درسالیغزنتیوالیانکشافیلستپروژهها
65...................................................................................................................................فصلچهارم

65................................................................................................................یدولتریموسساتغتیفعال



 ج

 66 .................................................................................................................... فصل پنجم
66..........................................................................................................یغزنتیوالیزراعتیطرحانکشاف

 68 .................................................................................................................... فصل ششم
68......................................................................................................تیاولویدارایملیخالصهبرنامهها

68...............................................................................................................یشهروندثاقیمبرنامه.1
70..................................................................................................زنانیاقتصادیسازتوامنندبرنامه.2
71......................................................................................................................ربنایزیملبرنامه.3
72.....................................................................................زراعتتیاولویدارایملجامعهبرنامانکشاف.4
75................................................................................................ییقضاویعدلسکتوریاصالحپالن.5
76.....................................................................................................منابعومعادنیانکشافپروگرام.6
77..........................................................................................................یبشیروینیانکشافبرنامه.7
78...............................................................................................................مؤثریحکومتداربرنامه.8
78................................................................................................................:یشهرانکشافبرنامه.9

 80 .................................................................................................................... فصل هفتم
80.....................................................................................................درافغانستانیزندهگتیوضعیرسو
ALCS-2017....................................................................80یبهاساسرسویغزنتیمردموالیزندهگتیوضع
82.....................................................................................................یبهسطحملیزندهگتیوضعیرسو
83..............................................................................................یبهسطحملیویاحصائیشاخصهادهیگز

84...............................................................................عامهرفاهوفقرتیوضعیویاحصائیهاشاخصدهیگز
 101 ................................................................................................................. فصل هشتم

SDGS...........................................................................................101داریمخترصاهدافانکشافپایمعرف
SDGS:...................................................................................................101داریاهدافانکشافپادگاهید

102..........................................................................................................:داریپاانکشافاهدافمترکز
102................................................................................................:کیسمبولگونهبههدفهفدهفشده

A-SDGS :.....................................................................................102افغانستانیبراداریاهدافانکشافپا
103.............................................اهدافانافغانستانتی:هم A-SDGSافغانستانیبراداریپاانکشافاهدافتیاهم

A-SDGS :....................................................................103افغانستانیبراداریاهدافانکشافپاقیمراحلتطب
104.......................................................................:انانستافغداریپاانکشافاهدافیهاوشاخصهاتیگتار

128...............................................................................................................................منابعومآخذ:




 د

 ختصاراتا
MoEcوزارتاقتصاد

CSOنهادجامعۀمدنی
DDAمجتمعانکشافیولسوالی

GDDCریاستعمومیطرحوتوحید
DGOدفرتمقامولسوالی
ISLAکارتقویتسازیاداراتمحلیبتا
IDLGادارهمستقلارگانهایمحلی
INGOدولتی-نهادبیناملللیغیر
LoGoپروژۀکهتوسطریمحلیحکومتدا(UNDP)متویلمیشود
M&Eنظارتوارزیابی
MoFوزارتمالیه

MoWAوزارتامورزنان
PAPپالنساالنۀوالیتی
PBPپالیسیبودجۀسازیوالیتی

PCشورایوالیتی
PCM

اعضایشورایوالیتی
PCOدفرتشورایوالیتی
PDCکمیتۀانکشافیوالیتی

PDPGیانکشافیوالیتیرهنمودپالنگذار
PGOدفرتمقاموالیت
DoEcریاستاقتصادوالیتی
PIMSسیستممدیریتمعلوماتوالیتی
PTCکیمتۀتخنیکیوالیتی

PPFMCالیتیکمیتۀمدیریتامورمالیعامۀو
PSCکمیتۀهایسکتوروالیتی
PLDریاستهایوالیتی
PPPپالیسیپالنگذاریانکشافیوالیتی

USAIDناملللیایاالتمتحدهامریکانکشافبیادارۀا
WBبانکجهانی

UNDPبرنامۀانکشافیمللمتحد

 



 تغزنییوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 1

 پیشگفتار
دیموفقگردش،یووتالشفراوانکارمندانخیمرستاستکهوزارتاقتصادباسعیجا

منودهوبهلیکشورتکمتیوال34یرابرایاجتامعیانکشافاقتصادیتیواللیتاپروفا
،سکتوریدولتری،موسساتغی،اداراتمرکزیتیوالنیمسولز،یموطنانعزدسرتسه
هایخصوص سازمان ی، متومتحدملل جوامع فعاللیو ویاقتصادیهاتیکننده
هد.قراردیانکشاف

چگونگیروشرتیبلیپروفانیا و عامه اجتامعیاقتصادتیوضعیرفاه قدامتیو ،
یاقتصادیمترکزمنودهودرکلدورمناتیومصارفبودجههروالصیهاوتخصربنای،زیانکشافیسکتورها،یخیتار

ازقبتیوالیواجتامع را ومع،یواجتامعیاقتصادیهاتیظرفلیمتذکره راهچالشها رشدوانکشافضالتفرا
مطالعهوتحتیاداقتصیوسعادمتندشیدرجهتآسایاقتصادتیموجودجهتبهبودوضعیفرصتها،یاقتصاد

قراردادهاست.یابیارز
،یجمعآوریمدرنبرایهاوهیراموظفمنودتاازشیمسلکمیتکیل،یپروفانیابیوترتهیاقتصاد،جهتتهارتوز
رامطابقبهلیشده،استفادهمنودهوپروفانییتعیارهایمعلوماتدرموردساحاتمشخصمطابقمعیابیارزولیتحل
روند،یبودجویشوندهگانبخصوصنهادهادیتامستفدینامیمککملیپروفانی.اندیمنابیترتنیمعیزمانادیمع

منودهومساعدتمیتنظاتیوالیواجتامعیاقتصادیاهتیهاواولویازمندیرابراساسنشیخویانکشافیپالنگذار
عامهرادرفاهبهبودرنهیتازمدیهامهنگمنایتیوالیهاتیهاواولویازمندیرامطابقبهنیجامعهجهانیمالیها

یرشکاات،یاقتصادوالیهااستیرغیدریبیهایقسمتجاداردتاازهمکارنی.دراندیمساعدمنااتیسطحوال
دتصااقیهااستیرلیپروفانیابیوترتهیکهدرتهیبودجویوواحدهایاداراتسکتورریوسایاملللنیبیانکشاف

.میمنایقدردانامنهیصمند،ووزارتاقتصادراکمکمنودهااتیوال
 د.دواقعگردمتذکرهممتیدروالیاقتصادتیوبهبودوضعیریگمیدرجهتتصملیپروفانیانکه،یادیامبه


 مستور یمصطف دوکتور
 اقتصاد ریوز
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 وزارتاقتصاد 2

 سپاسگزاری
درشیخویهمکارانمسلکریناپذیخستگیباهمکارگریمرستدارمکهامروزشاهددستاوردد

ویانکشافاقتصادیدرراستایسندجامعمعلوماتکیکهیتیواللیپروفاباشم،یوزارتاقتصادم
ات،یاقتصادوالیهااستیاعمدرمرکزوریومسلکیکیتخنمیتیبدونهمکارباشد،یمیاجتامع

نبود.ریامکانپذاتیدرسطحوالیدومیواحدهاریساو

دیطرحوتوحیعموماستیرتیریازهمکارانمتحتمدکیازهرخواهمیبااستفادهازفرصتممن
تشکر یرشکایکیتخنمیت،یاقتصادیسیپالیعموماستیهمچنانازرم،یمنایوزارتاقتصاد

قاموکهاریدولتریموسساتغری)اسال(وسایاداراتمحلتیمانپروژهابتکارتقویانکشافیکار
کهمیمرکزامتنانمنای.همچننيميخواهمازروئساسکتورمیمنایهمکارانمانقراردادهاندابرازقدرداناریرادراختعلوماتم

اند.بهصورتدهیرسانیاریمارایکیمذکورهمکارانتخنلیمسودهپروفایبهمنظورغنامندیدهجلساتمشورهریدرپروسهتدو
آمرنیمحرتمعبدالرحمنکمد،یطرحوتوحیعمومسیرجیبهسیرویناپذيرمحرتممیخستهگیشهاهاوتالیمکارويژهازه

محرتمپروژهابتکارنیومشاوریغزنتیاقتصادوالسیرئ"یلطفالله"هاشمدیمحرتمستیوالیاقتصادیهاتیانسجامفعال
.میمنایکهزحمتکشيدهاند،سپاسگزاریاداراتمحلتیتقو

اتیدرکشوربخصوصوالیواجتامعیاقتصادتیوبهبودوضعتیتقویموجود،فراراهیکشوروچالشهایفعلتیبهوضعباتوجه
.مییکارمنایواقتصادیانکشافیبرنامههاتیجهتتقوکجایاستتاباهمازیشرتکامننومتعهدانهومشرتیبی،هنوزهمتالشها

ساختار،یشتیمعتیوضع،یاقتصادیهاتی،ظرفتیوالیمعرفرامونیکهشاملمعلوماتپدهیگردبیتسنددرهشتفصلترنیا
موجودیهاتی)هشتگانه(،ظرفیسکتوریهاتهیطبقساختارکمت،یوالیانکشافتی،وضعتیوالیوفرهنگیاجتامعیها

،بیگذارهیرسماتیوضعت،یدرسطحوال یسالگذشته،معلوماتدرموردچگونگنیچندینطومرصفآیانکشافودجهها
هعمدیشاخصهات،یاولویدارایملی،خالصهبرنامههاتیوالیاقتصادلی،منابعوپوتانشیردولتیموسساتغیهاتیفعال
قرارموردبحثافغانستانداریپاکشافومعلوماتواهدافانهیاحصائیآمارادارهملنیبراساسآخرتیوالیواجتامعیتصاداق

گرفتهاست.

دهیگردبیترتیویواحصایباربشکلمجموعهازارقامومعلوماتمهماقتصادنینخستیبرایتیواللیبهتذکراستپروفاقابل
ویاقتصادتیشانرابادرنظرداشتموثریانکشافیسازراکمکخواههدمنودتابرنامههایسیپالنگذاروپالیاستکهنهادها

سندنی.عالوتاًاندیمنایوبررسلیمربوطهتحلتیوالیایجغرافتیبادرنظرداشتوضعیشافانکیسکتورهاکیبهتفکیامعاجت
یاریکمکوزینریپذبیآسشرتیمناطقبیشافمتوازنبراتجهتانکعوامکانابهرتمنابصیوتخصیبندتیبادرنظرداشتاولو

.دیمنایم

لیفوق)پروفایسندمعلوماتتیورزمتابادرنظرداشتاهمیمدیوتاکم،یمنایمیسپاسگزارکیامتهرزحازگریدکباریریاخدر
دویدورههایسندمذکوربادرنظرداشتاوضاعمرتبطبرایزددساومجی،درغنامنددیمنایزی(امورمحولهرابرنامهریتیوال

رادرنظرداشتهباشند.یالزمورضوریمسولهامهنگینهادهاریساکتبامشاریدرراستاقیتشویوبرادیسالهتالشورز



 یمیرح لیاسامع محمد
 وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع
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 وزارتاقتصاد 3

 پیام والی

کهضمنداشنت،واليتاستمهمومرکزىافغانستانی،یدکلوالیتغزىنيکىازواليات
بودهوشخصیتهایبقۀتاريخىغنىازآبدههاىباستاىنداراىساپیشینهزرینتاریخی،

واغوشخودپرورشدادهاست،همینجایگاهبطنمشهورسیاسی،علمیوعرفانیرادر
غزنیرارهایاسالمی)آیسسکو(سازمانعلمیوفرهنگیکشوکهوپیشینهغنیغزنیبود

سال) برایسال(۲۰۰۷در فرهنگومتدنجهاناسالم عنوانمرکز انتخاب۲۰۱۳به ،
د.منو

واحداداریبودهوباشندهگاننیزازاقواممختلفچونپشتون،تاجیک،هزاره،۱۹والیتغزنیبهشمولمرکزدارای
دهاند.تبارنیزدرآنمسکنگزینشاواخرشامریازملیتهایازبکاهلسیکودراین

نیززمینههایخوبرابرایکشاورزیمساعدوالیتغزنیازنظردارابودنمعادنطبعینیزغنیبودهواقلیممناسبآن
توجهکمکهبهاینختبندهایبزرگآبرانیزدارامیباشداماشوربختانهبهعلتساختهومکانهایعالیبرایسا

ازداشتههایغنیومنابعدرآمدزاواقتصادیاینوالیتاستفادهصورتتگرفتهووجودناامنیها،والیتصور
ست.نگرفتها

ازسویهمنبودیکطرحوپالنهمهجانبهکهپاسخگویرشدمتامیعرصههاوازبینبرندهچالشهایموجودبوده
ههماکنونپالنهایهمهجانبهبااینوالیتبودهولیخوشبختانرگدیگرعقبمانیومحرومیتباشدنیزازدالیلبز

نراتهیهمنودهایموجهتتطبیقآنراضمناینکهباحکومتمرکزیتوجهبهفرصتهایموجو،چالشهاوچگونگیرفعآ
نشاللهبالینیزصورتهگرفتهاستکهارشیکمنودهایمتالشهایبرایحامیتآندرسطححکومتمرکزیوشورایم

ودورشددرعرصههایمختلفخواهمبود.تطبیقآنشاهدبهب
انمینامیمکهباتالشهاینابرازامتوتیموالیتیپروژهاسالنیادوالیتغزریاستاقتص،ازوزارتمحرتماقتصاداخیردر

 قدرمیدانیم.قابلراایشانزحامتوده،پروفایلجامعراتهیهمنتوانستندمکرر


 یز یکلم للهادیوح
 لی غزنیاو 
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 خالصه
ومدیریتیيهاروشباهرالقوابابایدمنابعزيآنهمگانیسااريوپایدايستکهبرایجیرسهتدوپرانکشافاساسأ

اکرللفعلمبداباجتماعیياهنیتهازيذبسیجسا راسهمدیریتوندموثریتپراساسیترینعنصریکهمیتود.
تفادهازمنابعوامکاناتاستکهزمینهترتیبطرزالعملوسیستامتیکسازیروشهایاسطرحویشبخشدهماناافزا

.سازدمییداریآنرامیرستحققاهدافانکشافیوپا
برنامهریزیدرمتامسطوحباالییوپائینیاستواربرارقامومعلوماتدقیقوهمهجانبهمیباشدتابتواندازضیاع

زیرابدونموجودیتمعلوماتکافیوارقامروشنوریمنودهوتاثیراتمثبتازخودبجابگذارد.وقتومنابعجلوگی
جامعهموردنظرممکننبودهحومبتنیبرحقایقوواقعیتازوضعیتانکشافاقتصادیواجتامعیثابتتحلیلواض

الفمنابعمیگردد.وبرنامههایمطروحهفاقدموثریتالزم،تطبیقگردیدهوسببضیاعوات
بههدفتعینیکمبنایواقعیومنبعمعلوماتیدربدینلحاظوزارتاقتصاد سطحکشوروایجاداینپروفایلرا

اجعبهوضعیتموجودوالیاتبرایپالسیسازان،پالنگذاران،سهولتوزمینهبهرتیدسرتسیبهمعلوماتدقیقر
گانتوسطکمیتهتخنیکیولتی،بنیادهایخیریه،دانشجویانونویسندهپژوهشگران،اداراتدولتی،موسساتغیرد

دخویشدرتبانیبااداراتدولتی،موسساتغیردولتی،جوانان،اساتیمشتملبرکارمندانمسلکیمرکزیووالیتی
نودراختیاردانشگاهها،نخبهگان،اهلخردودانش،جامعهمدنیوسایرنهادهایذیربطمرکزیووالیتیتدوی

مردمافغانستانقرارمیدهد.
فیشانراطرحوترتیبوموثریترنامههایانکشاکمکمیکندتابراروفایلمزبورنهادهایپالنگذاروپالیسیسازپ

فعالیتهایانکشافاقتصادیواجتامعیخویشرابهتفکیکسکتورهایانکشافیبادرنظرداشتوضعیتجغرافیای
بادرنظرداشتاولویتبندیوتخصیصبهرتمنابعوامکاناتاینسندوطهتحلیلوبررسیمنایند.عالوتاًوالیتمرب
کمکویاریمیمناید.نیزشافمتوازنبرایمناطقبیشرتآسیبپذیرجهتانک

اقتصادی،ظرفیتهایوسپسبهمعرفیاینوالیتابتداءاینسنددرهشتفصلترتیبگردیدهکهدرفصلاولآن
فیاشارهشدهاست.درفصلدوموضعیتانکشاوفرهنگیوالیتمذکورهایاجتامعیمعیشتی،ساختاروضعیت

ی)سکتورهایزراعتوانکشافدهات،زیربناومنابعطبیعی،صحتوتغذی،ساختارکمیتههایسکتورطبقالیت،و
والیت،درسطحظرفیتهایموجودی(،مصئونیتاجتامعمعارفوفرهنگوادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوصی،

بودجهانکشافیومرصفآنطیچندینسالگذشتهوضعیترسمایهگذاریها...تحلیلگردیدهاست.درفصلسوم
است.بههمینمنوالچگونگیفعالیتهایموسساتغیردولتیدرفصلچهارمجایدادهشدهبهبحثگرفتهشده
هشتمدرفصلششم،هفتمووتخصیصدادهشدهبرایتشخیصمنابعوپوتانشیلاقتصادیوالیتاست.فصلپنجم

براساسآخرینمدهاقتصادیواجتامعیوالیتشاخصهایع،هایملیدارایاولویتصهبرنامه،تشیحخالباالرتتیب
بحثقرارگرفتهاست.آمارادارهملیاحصائیهومعلوماتواهدافانکشافپایدارافغانستانمورد
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 شیوه تدوین
بادرنظراتدربارهوضعیتموجودوالیوالیتیبراساسیکروشنظاممندوتحقیقیجهتجمعآوریمعلوماتپروفایل

برنامههایصلحوانکشافافغانستان،ملیچارچوب،داشتاهدافوشاخصهایاسرتاتیژیانکشافملیافغانستان
.گردیدهاستتهیهواهدافانکشافپایدارافغانستانیملدارایاولویت

قاموتدوینپروفایلهاازجانبتیمتخنیکیریاستبرایتدوینپروفایلهانخسترهنمودچگونگیجمعآوریار
ویطرحوتوحیدوزارتاقتصادترتیبودراختیارتیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتقرارگرفت،تامتامآمارعموم

وینشدهازسطحوالیتجمعآوریودرروشنایآنپروفایلهایوالیاتتدارقامموجودباتوجهبهشاخصهایتعین
تسکتوریمقیموالیاتمعلوماتودادههایموردیابد.سپستیمکاریریاستهایاقتصادوالیاتدرتبانیباادارا

احصائیهومعلوماتوفتحقیقیومعتربدرسطحوالیتچونریاستنیازراطیپرسشنامههاازمراجعومنابعمختل
ردولتیداخلیوخارجی،نهادهایجامعهمدنیوسایرمراجعسایرنهادهایدولتی،سکتورخصوصی،موسساتغی

معاوریمنودهیکسندواحدبنامپروفایل)منای(والیتراتدوینمنودند.معتربج
احبهباجوانبذیدخلواهلخربهنیزاستفادهبهعملازروشکارگروپیومصیارقامودادههاعالوتادرجمعآور
ینظیررسویوضعیتزندگیمینمنوالدرتدویناینسندازمنابعومآخذمعتربملیوبیناملللآمدهاست.بهه

والیات،رتمالیهدررابطهبهمسایلمالیوبودجهمردمافغانستان،خالصهبرنامهدارایاولویتملی،پروفایلوالیتیوزا
بملیصلحوانکشافافغانستان،برگزیدهشاخصطرحهایاقتصادیوظرفیتهایباالقوهموجودوالیات،چارچو

استفادهبهینهصورتگرفتهاست. واهدافانکشافپایدارافغانستانهایاقتصادیواجتامعی
قیقمرورومطالعهگردیدهبعدازمقایسهتوحیدبصورتدتخنیکیریاستعمومیطرحودرنهایتاینسندتوسطتیم
.اینسندبهمثابهسندهذاباشاخصومعیارهایازقبلتعیینشده،زیورچاپیافتهاستفصولوآماروارقاممندرج

روندپالنگذاریانکشافیوالیترایکمبناواساسواقعبینانه،تحلیلوضعیتموجودرابصورتدرستمهیاساخته
یراتشویقمنودهنقشموثررادرهیلمیبخشد.بههمینترتیباینسندرسمایهگذارانوهمکارانانکشافنیزتس

هایپایدارایفاخواهدکرد.راستایبهبودرسمایهگذاریوتوسع
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 این سند معرفی
ردترتیبپروفایلوالیتی.درابتدادرموهاقتصادترتیبشدتجلیلپروفایلوالیتیمطابقهدایتوفارمتارسالیوزار
دابامنایندهگانسکتورهایواداراتدولتیمقیموالیتغزنینشستبامشاورینبرنامهاسالهامهنگیصورتگرفتبع

تادادهشدگردیدبهانهاوظیفهتشیحوتوضیحگرفتوبخشهایمربوطهآنهارابرایشانجهتترتیبمعلوماتصورت
قتصادارسالبخشهایمربوطهمعلوماتترتیبوجمعآوریمنایندوجهتتوحیدبهارسعوقتبهریاستادررابطهبه

معلوماتمذکورعندالوصولوجمعآوریدرپروفایلوالیتیبعدازارزیابیواصالح،هبعدامعلوماتجمعآوریشدمنایند
.ازاداراتدولتیمعلوماتنداشتندلعدهبعضیبخشهایپروفایمتاسفانهکهراجعبهنواقصدرجشدولی

والیتاجتامعیولوماتدربارهیوضعیتانکشافاقتصادیمعتربمععمهمونبیکم )منایه(اقتصادیوالیت، پروفایل
ا،ظرفیتذشته،فعلی،پیشفته)وضعیتگبخشهامتامدربردارندۀمعلوماتمفصلدرموردبودهکهبهصورتعموم

یتحوالبهسط(یناشیازآن،سطحفقر،بیکاری،وضعیتسکتورهایهشتگانه...مدهاامشکالتوپیهایبالقوه،
،پژوهشگران،اساتید،دانشجویان،رسمایهگذارانوپالنگذارنهادهایپالیسیسازودولتی،اداراتمیباشدکهبرای

صیبرخورداراست.ادجامعهازاهمیتخاسایرکتگوریهایافر
 پالیسیسازمیتواننددر و لیتهایثریتفعاتحلیلموترتیببرنامههایانکشافیوطرحونهادهایپالنگذار

ازآناستفادهموثرغزنیتتجغرافیاییوالییدرنظرداشتموقعبهتفکیکسکتورهایانکشافیبااقتصادیواجتامعی
رتمنابعوامکاناتجهتانکشافمتوازنبرایمناطقبیشرتیتبندیوتخصیصبهبادرنظرداشتاولواً.عالوتمنایند

آسیبپذیرکمکویاریمیمناید.
،دولتی،اداراتوارقامارایهشدهازجانبادارهملیاحصائیهومعلوماتمعلوماتازغزنیدرترتیبپروفایلوالیتی
استفادهبعملااشخاصونهادهایذیربطهایگروپیومصاحبهباتمعتربخارجی،کاراستفادهازتحقیقاتموسس

کمکمیمناید.شافآیندهوالیتدرطرحپالنهاوتصمیامتبرایانکآمدهاستکه
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 فصل اول

 در آینه تاریخ غزنی
لبلدغزنیدرجنوبرشقمرکزکشورکابلوتاحدینسبتامرکزیدرکشورواقعشدهاستشهرغزنیباالیطولا

یوعظمتتاریخدرجهشاملیقرارداردغزنیازجملهوالیاتپر33دقیقهو32درجهوعرضالبلد68دقیقهو25
اینشهرفرهنگیخراسانبزرگبودهکهازگذشتههایدوررسزمینرسسب ز،شادابوومعمورراتشکیلمیداد

دلتاریخجایداردکهروزگارانمیایمششعوتاباندرابرمردانورهنوردانسلطنتطریقاتوعرفانباچنانس
سایهخورشیدهرگزیادوارههایآنراازیادنامههایزمانزیادیبرتارکعاملمیدرخشیدکهعبورماهوسالومرور

ومحلدنمنیتوانداززمانظهوراسالمبهخصوصدرزمانغزنویاندرقرنپنجمالیدهممهدمتدنعلمفرهنگسرت
گرنظیرهیچمحلدیصدورعلوموفنونروزبوددرآنروزگاراندرغزنیمراکززیادیعلمیوفرهنگیوجودداشتکه

ودغزنویکهشگفتهترینوتابناکترینعرصتاریخآنرانداشتدرزمانسالطینغزنویخصوصحرضتسلطانمحم
بزرگنویسندهگانزبردستفالسفهنامدارطبیبانناموروزندهگیوفرهنگکشورماستکهدرآنعرصشاعران

یتاریخپرافتخارکشورعزیزمااینعرصدرخششدیگرداردغزنهیددرپهناریاضیدانانعالیقدرمیزیستندوبدونترد
شامرانندمهدمتدنعلموفرهنگجایصدورعلوموفنونمایهافتخارجهاناسالمبهخصوصافغانستانعزیزبهم

تایندالبرعظممیآیدخالصهشهرغزنیطالیهدارعلمفرهنگمجدوشکوهومرکزامپراطوریبزرگاسالمبودهکه
والیتمیباشد.

 غزنی وجه تسمیه
امکخرهیادشدهکهقدامتغزنیازکتاباویستاکههزارسالقبلازمیالدچاپگردیدهثابتنامغزنهدرکتاباویستابن

ازنیدرمتونتاریخیبنامهایمختلفیادمنودهاند.کتاباویستاکهمعتربترینکتابجهاناستغزنیرمیشودازغ
هبنامگزنکیادمنودهاستکهمعنیآنندهومعنیآنچرخمیباشد.بعداحیوانتسنتاریخنویسبزرگازغزنکخرهخوا

بههمینناممسمیشدهاست.رسزمینگزونیکهیکقسمنباتاستچوندرغزنیزیادمیرویده
ننامقدیمیوتاریخیغزنهراکهعارفنامداروشاعرتواناوچهرهدستکشورحکیمابواملجداملجدودسناییغزنویهام

نمیباشدیادآوریکردهاستودرشعرزیبایشچنینمیرساید.درکتاباویستابهمعنیچرخوآسام
عرشوغزنینبهنقشهردویکیست

رفلکیست.ینرفیعتولیکنغزن
 درتاریخبدونازنامغزنی،غزنیبنامهایچونزابلستان،غرجستانوغیرهذکرشدهاست.

 ولسوالی ها و رسحدات(نام یائی و اقلیم )با ذکر جغراف موقعیت
وبنیدرجنوبرشقافغانستانموقعیتدارد.اینوالیتازطرفشاملبهوالیتلوگر،میدانوردگوازطرفحنوالیتغز

م شده والیتارزگانمحدود وازطرفغرببه والیتپکتیا ازطرفرشقبه والیتهایزابلوپکتیکا، ساحتآنبه
میرود.بهعبارهدیگروالیتغزنیازهشتوالیت(کیلومرتمربعاستویکیازوالیاتبزرگافغانستانبهشامر22460.5)

(والیتدیگرکهدرشاملرشق،شاملوقسمتهایمرکزی19کهدرجنوبغربافغانستانموقعیتدارندکوچکترواز)
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وسعتنهمینوالیتافغانستانمحسوبویکبیستممتامیبهلحاظافغانستانواقعشدهاست،بزرگرتاست.والیتغزن
تو،نرادربرمیگیرد.اینوالیتمتشکلازهجدهولسوالی)قرهباغ،جاغوری،مقر،اندر،ناور،اجرستان،جغخاکافغانستا

ظ(هخان،واغگیالن،گیرو،مالستان،ناوه،آببند،خواجهعمری،ولیمحمدشهید"خوگیانی"،دهیک،رشیدان،زن
میباشد.

 آبدات تاریخی ساحات باستانی و
جملهوالیاتمرکزیافغانستانبودهکهدررسمورواجهانیزاکرثاتحتتاثیررسمورواجهایمرکزقراروالیتغزنیاز

کلدرردونیزرسمورواجهایبومیوبهخصوصخودرانیزدارامیباشدمردموالیتغزنیکثیرالرمادمهامننوازودا
نسبتبهسایروالیتپیشقدمبودهوازهمهمردمباشکوهمردمنرمخویمیباشنددرتجلیلاعیادوروزهایمذهبی

منازعیدگروهگروهبهمنازلیکدیگرمیروندوبههمدیگرعیدراتربیکیترتجلیلمینامینددرروزهایعیدبعدازادای
دنبیباختموخیراتوهادوامدارددرروزهایمذهبیماننددهمعاشوراومیالزدیدمیدهندوتاسهروزایندیدوبا

ردماشرتاکمینامیندوبرایفامیلدعاخوانیگسرتدهتجلیلمینامینددرمراسمجنازهوفاتحهخوانیتعدادکثیرازم
ختهمینامیندوبهفامیلمتوفیمیفرستندهاپاعزادارعرضتسلیتمیگویندوزنانبرایخانوادهمتوفیقسامقسمغذا

تانبارفنتبهمزارعکشتزارهاوزیارتگزرگاهسخیصاحبونیزشعرخوانیوکنرستموسیقیازجشننوروزباس
ثوروجشناستقاللباحامسهرساییشعر8محلیتجلیلمینامیندازروزهایملیومیهنیمانندبخصوصموسیقی

وغیرهتجلیلمینامینددرعروسیهایکشبمحلیمانندنیزهزنیبااسب،نشانهزنیباتیروکامنشهایخوانیوورز
حنامینهندوجشنعروسیتاچهلوهشتپیششبحنابرگزارمینامیندودراینشبدستانعروسودامادرا
الیتغزنیغذاهایلذیذمنحرصبهخودشهاوساعتباشوروشعفبسیاردواممینامینددرپهلویاینرسمورواج

هشورباگوشتقاقیاالندینانچپاتیاینوالیتدرمتامافغانستاننظیرنداردمردموالیتغزنیرادارامیباشدک
زبادیانتفرنگدوستومشتاقعلمودانشمیباشند.مهامننوا

ساحاتباستانیاینوالیتقرارذیلمیباشد:
 پهرسدارساحهباستانیت ▪
 روضهالیارگباالحصار.ساحهباستانیجناحغربمحالتمسکونیقریه ▪
 تپههایباستانیبینقلعهترکحرضتومقربهشیخعبدالسالم. ▪
 قغالمان(.ساحهپسپچکوکوهپجک)اطا ▪
 اطرافمقربهشیخاجل ▪
 تپههایباستانیمقابلشمسصاحبتربیزی. ▪
 سناییومسجدعیدگاهساحاتباستانیمتصلبهزیارتحکیم ▪
 تپهخاکغریبان ▪
 ابللیسهحکیمصاحبسنایی.ساحهباستانیمق ▪

آبداتتاریخیاینوالیتقرارذیلمیباشد:
 قلعتغزنین ▪
 منارسلطانمسعودسوم ▪
 مشاهانبهرامنارسلط ▪
 موزیمسلطانعبدالرازق ▪
 مقربهرشیفخان ▪
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 مزاربهلولصاحب ▪
 مزارحرضتشیخاجل ▪
 رندهمزارخواجهملکیارپ ▪
 مزارسیداحمدمکهیی ▪
 مقربهسیدجاللآغا ▪
 ترکحرضتمزار ▪
 مزارخواجهمحمدالیخوار ▪
 شامیرفالیزوان ▪
 مقربهتاجاولیا ▪
 پیرشاطیرها ▪
 مقربهسیدحسینآغا ▪
 سبکتگینمقربهسلطان ▪
 وردکیمقربهشیخ ▪
 مقربهحرضتپیرشهبازقلندر)رحمتهاللهتعالیعلیه( ▪
 مزارباباعلیصاحب ▪
 (رحمتهاللهتعالیعلیهغیبقلندر)مقربهحرضت ▪
 مسجدگنبدی ▪
 زیارتشاهسکندر ▪
 مسجدجمعاولیا ▪
 مجتمعسلطانمحمود ▪
 مسجدباباجی ▪
 مسجدجامعشهرکهنه ▪
 ب(مقربهسیدعثامنهجویری)ارباباصاح ▪
 مقربهعلیالال ▪
 مقربهسیدشاهآغا ▪
 قرصمسعودسومومقربهسلطانابراهیم ▪
 ابوریحانالبیرونی ▪
 یمزارامامسیدحاج ▪
 مقربهخواجهبقالصاحب ▪

 تشناسیعمومیجمعی/نفوس
 شهریودهاتیوکوچیمعلوماتدیموگرافی)نفوس( ▪

.یباشد(نفرم1270192نفوس:مجموعنفوسدهاتیوشهریوالیتغزنیبهتعداد)
 معلوماتدیموگرافی)نفوس(شهریودهاتیوکوچی ▪

 63294نفوسشهری -
 1206898نفوسدهاتی -
 بهاینوالیتمیآیندکوچي۶۵۰۰۰–۶۴۰۰۰بستاناز)لتادرفص:نفوسکوچیها -
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 فصل دوم

 به تفکیک سکتور ها تحلیل وضعیت عمومی والیت
 سکتور صحت

 دسرتسی به خدمات صحی
 (90صحیاساسی)%ردانبهخدماتدسرتسیزنانوم ▪
 باب(BHC()42(برایزنانومردان)BHCتعدادمراکزصحیاساسی) ▪
 باب(CHC(:)CHC()27یجامع)تعدادمراکزصح ▪

 شفاخانه های دولتی و خصوصی
 بسرت(250باب4تعدادشفاخانههاوبسرتها)بسرتهایموجودبرایزنان(:) ▪
 (باب4تعدادشفاخانههایدولتی:) ▪
 باب(14تعدادشفاخانههایخصوصیبرایزنانومردان:) ▪
 تعدادزایشگاهها: ▪

دره(مرکزصح120دروالیتغزنیبهتعداد) رکدامآنزایشگاهموجوداستاماشفاخانهیموجوداستکه
 تخصصینساجیوالدینداریم.

 مقایسهتناسبمریضهاباتعدادبسرتهادرشفاخانههایخصوصیودولتی ▪

نفریکبسرتموجودبوده140برایهر1396هایدولتینظربهارقاممریضانداخلبسرتدرسالخانهدرشفا
است.

 هایخصوصیمعلموماتارایهکردهاند.انهاینمورددرشفاخادارهمربوطهدر

 مقایسه میان عرضه کنندگان خدمات صحی خصوصی ودولتی
 صیودولتی:مقایسهتناسببینمریضانوداکرتاندرکلینیکهایخصو ▪

نفریکداکرتموجودبوده12762برایهر1396درشفاخانههایدولتینظربهارقاممریضانرساپادرسال
.است

ینموردازشفاخانههایخصوصیچیزینگفتهاست.ادارهمربوطهدرا

 کیفیتعرضهخدماتبرایزنانومرداندرکلینیکهایخصوصیودولتی: ▪

خدمات والیتغزنیعرضه ییتطبیدرسطح این85قمیگرددوصحیاساسیوشفاخانه به مردم فیصد
مراکزصحیتخصصزنیبهنسبتنبودنخدماتدسرتسیدارنداماخدماتصحیتخصصیدروالیتغ

دردسرتسنیست.
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 دواخانه های قابل دسرتس
 بابخصوصی(357بابدولتیو1تعداددواخانهها:) ▪

 متخصص های صحی
 فکیکجنسیت)ذکورواناث(:،نرسهاوقابلههابهتتعداددکتوران،متخصصها ▪
نفرمونثبوده15نفرمذکورو137نفرداکرتازجمله152بهتعداد ▪ نفرمیباشدتعدادنرسها153تعدادقابلهها

نفرآنازطبقه2نفربودهکهازجمله15نفرطبقهاناثمیباشدوتعدادمتخصصین50نفربودهکهازجمله186
 اناثمیباشند.

 (26282دتهایانجامشدهباحضورقابلههایمسلکی/ماهر:)دوالتعدا ▪
 (48335دسرتسیبهمراقبتهایقبلازوالدت:) ▪
 (4رمادران:)میزانمرگومی ▪
 طفلتاپنجسالگیمیمیرند.1000طفلدرهر327میزانمرگومیرنوزادان:نظربهنتایجرسویها ▪
شدیددرسالطفالکمرتازپنجسالبهسوتغذیمتوسطوفیصدا17میزانسویتغذی:جواب:درحدود ▪

 مبتالبودهاند.1396

مالحظات
 

تعداد 
داکرتان 
 عمومی

د تعدا
داکرتان 
 متخصص

نوع مرکز صحی
کود منرب مرکز صحی 

 

اسم مرکز صحی
 

اسم ولسوالی
 

ت
والی

شامره 
 

انه
مرد

انه 
زن

انه 
مرد

انه 
زن

 

110 تیشفاخانهوالی 1 8 2 19 
 1 غزنی مرکز شفلخانهوالیتی 0

مرکزصحی 0 0 0 0 
 2 غزنی مرکز ارزو 246 جامع

مرکزصحی 0 0 0 0 
 یاساس

160
 3 غزنی مرکز حکیمسنایی 7

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

160
 4 غزنی مرکز روضه 6

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

161
 5 غزنی مرکز قرهباغی 1

245 قسمدیگر 0 0 0 3 
 6 غزنی مرکز مرکزتداویمعتادین 8

110 شفاخانهوالیتی 0 0 0 0 
 7 غزنی مرکز تیبیسنرت 0

مرکزصحی 0 0 0 1 
 8 غزنی مرکز شمسکلینک 242 ساسیا

مرکزباتوانی 0 0 0 0 
 فزیکیمعلولین

373
 9 غزنی مرکز ورکشاپارتوپیدیک 9

301 درجهدوم 0 0 0 1 
 10 غزنی مرکز محبس 4

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

328
 11 غزنی مرکز شهرکابوریحان 5
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281 قسمدیگر 0 1 0 0 
 12 غزنی مرکز ایمرجنسی 4

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

359
 13 غزنی مرکز امامخمینی 3

مرکزصحی 0 0 0 1 
 14 غزنی اندر نانی 272 اساسی

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

204
 15 غزنی اندر ذکوری 3

حیزصمرک 0 0 0 0 
 16 غزنی اندر ابراهیمخیل 273 اساسی

شفاخانه 0 1 0 3 
 17 غزنی اندر میریشفلخانه 270 ولسوالی

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

199
 18 غزنی اندر ایرگتو 0

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

204
 19 غزنی اندر ابراهیمزی 4

مرکزصحی 0 0 0 1 
 اساسی

110
 20 غزنی اندر رسهمیاشت 1

359 قسمدیگر 0 0 0 0 
 21 غزنی اندر ایمرجنسی 2

مرکزصحی 0 0 0 0 
 22 غزنی گیرو پانه 101 جامع

حیمرکزص 0 0 0 1 
 23 غزنی گیالن جنده 96 عجام

مرکزصحی 0 0 0 0 
 24 غزنی گیالن پتیشی 98 اساسی

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

205
 25 غزنی گیالن رسنه 1

مرکزصحی 0 0 0 1 
 26 غزنی ناوه ناوه 99 جامع

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

206
 27 غزنی ناوه ننگه 8

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

207
 28 غزنی ناوه نکلهخا 5

مرکزصحی 0 1 1 1 
 29 غزنی مقر مقر 95 جامع

مرکزصحی 0 1 0 1 
 اساسی

206
 30 غزنی مقر سنگاسی 7

مرکزصحی 0 0 0 0 
آببند آببندشاملی  اساسی

 31  شاملی

مرکزصحی 0 0 0 1 
آببند آببندجنوبی 100 جامع

 32 غزنی جنوبی

شفاخانه 0 2 0 3 
 ولسوالی

151
 33 غزنی قرهباغ شفاخانهقرباغ 1

مرکزصحی 0 0 0 1 
 34 غزنی قرهباغ عسکرکوت 107 جامع
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مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

204
 35 غزنی قرهباغ موشکی 2

مرکزصحی 0 0 0 1 
 ساسیا

205
 36 غزنی قرهباغ متکی 2

247 مرکزفرعی 0 0 0 0 
6 

عبدالحکیمشهید
 37 غزنی قرهباغ میثم

کزصحیرم 0 0 0 1 
 38 غزنی قرهباغ جنگلک 269 اساسی

247 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 39 غزنی قرهباغ اصغیر 7

مرکزصحی 0 0 0 1 
 40 غزنی زنخان زنخان 275 جامع

مرکزصحی 0 0 0 1 
 41 غزنی دهیک دهیک 274 جامع

245 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 42 غزنی دهیک رباط 4

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

171
 43 غزنی دهیک لغباد 7

مرکزصحی 0 0 0 1 
 اساسی

171
 44 غزنی دهیک جانهاباد 6

مرکزصحی 0 0 1 1 
 45 غزنی خوکیانی خوکیانی 253 جامع

مرکزصحی 0 0 0 1 
 46 غزنی خوجهعمری سبزپوشان 255 جامع

مرکزصحی 0 0 0 0 
 47 غزنی خوجهعمری قلعهنو 263 اساسی

مرکزصحی 0 0 0 0 
 48 غزنی خوجهعمری برکات 259 اساسی

مرکزصحی 0 0 1 1 
 49 غزنی واغط واغظ 260 جامع

261 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 50 غزنی واغظ رعناخیل 5

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

122
 51 غزنی رشیدان رشیدان 9

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

177
 52 غزنی ناور ناور 1

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

152
 53 غزنی ناور بماگر 5

مرکزصحی 0 0 0 1 
 اساسی

160
 54 غزنی ناور جغهشیو 8

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

219
 55 غزنی ناور دهنییخشی 1

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

239
 56 غزنی ناور اتخو 1

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

249
 57 غزنی ناور باتور 4
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مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

151
 58 غزنی رناو جرغی 4

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

162
 59 غزنی ناور برجکی 3

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

301
 60 غزنی ناور کلناور 3

مرکزصحی 0 0 0 0 
 61 غزنی ناور عالودینی 264 اساسی

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

289
 62 غزنی ناور رسآسیابنجارا 5

261 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 63 غزنی ناور شرتمرده 4

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

324
 64 غزنی ناور سفیداب 4

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

107
 65 غزنی اجرستان سنکر 8

مرکزصحی 0 0 0 0 
 66 غزنی اجرستان لنگرخیل 265 اساسی

صحیمرکز 0 0 0 1 
 67 غزنی مالستان میرادینه 267 جامع

مرکزصحی 0 0 0 1 
 68 غزنی نمالستا شینهدی 266 جامع

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

263
 69 غزنی مالستان شیرداغ 2

مرکزصحی 0 0 0 1 
 اساسی

203
 70 غزنی مالستان جاکهپشی 7

مرکزصحی 0 0 0 1 
 اساسی

203
 71 غزنی مالستان کیککداله 8

108 قسمدیگر 0 0 0 0 
 72 غزنی مالستان مرکزجذامو 0

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

198
 73 غزنی جغتو ریبوگل 9

مرکزصحی 0 0 0 0 
 74 غزنی جغتو ککرک 250 اساسی

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

109
 75 غزنی جغتو بازارصداقت 9

مرکزصحی 0 0 0 0 
 76 غزنی جغتو رساب 258 اساسی

263 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 77 غزنی جغتو ترکان 3

مرکزصحی 0 0 0 1 
 78 غزنی جغتو قیاق 249 اساسی

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

161
 79 غزنی جاغوری انکوری 6

مرکزصحی 0 0 0 1 
 جامع

198
 80 غزنی جاغوری چهلباغتو 8
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مرکزصحی 1 1 0 0 
 جامع

161
 81 غزنی جاغوری بابه 5

صحیمرکز 0 0 0 1 
 جامع

204
 82 غزنی جاغوری علیاتو 0

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

245
 83 غزنی جاغوری غجور 3

مرکزصحی 0 0 0 0 
 اساسی

173
 84 غزنی جاغوری دهمرده 8

363 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 85 غزنی جاغوری پاتو 4

363 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 86 غزنی جاغوری مهاجرین 3

مرکزصحی 0 0 0 1 
 اساسی

203
 87 غزنی جاغوری املیتو 9

324 قسمدیگر 0 0 0 0 
 88 غزنی جاغوری مرکزجذامو 5

261 مرکزفرعی 0 0 0 0 
 89 غزنی جاغوری زیرک 3

شفاخانه 0 0 2 5 
 90 غزنی جاغوری شفاخانهشهدا 268 ولسوالی

 مجموعهپرسونلصحی 2 15 7 70 
 

 سکتور صحتبودجه و رسمایه گذاری ها در
 2115763618 جواب:-سالگذشته::5مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورصحتدر ▪
 1470955225سالگذشته:جواب:5صحتدرکشافیساالنهسکتورمیزانمرصفبودجهان ▪
 میزانرسمایهگزاریخصوصیدرسکتورصحت:بیشرتازدوصدملیونافغانیرسمایهگذاریشدهاست. ▪
۴:سویدن۳:نیقلعه۲ناروی۱تغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورصحت:ساکاریموسمیزانهم ▪

 ATSO:۶:پاملرنه۵:ریلف

 سکتور معارف
 اهداف، اسرتاتژی ها و اولویت ها و برنامه های عمده ریاست معارف

 الف: اهداف
 پذیروآسیبگسرتشوبهبودآموزشهمهجانبهبرایاطفالمحروم .1
 حصولاطمینانازدسرتسیهمهاطفالبخصوصدخرتانبهآموزش .2
ادالنهبهبرنامههاییاطفالوبزرگساالنازطریقدسرتسیعحصولاطمینانازبرآوردنیازهایآموزش .3

 مناسبآموزشی
 درصدازسطحسوادبزرگساالن50بهبود .4
 ازدسرتسیدخرتانبهتعلیامتاطمینانمحونابرابریجنسیتیدرتعلیموتربیهباحصول .5
انکشافمتوازنمعارف)بودجه،بست،تعمیراتوتجهیزات( .6
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 ب: اسرتاتیژی
 دمکاتبدرولسوالیهاونقاطمحرومجاای .1
 ارتقایظرفیتمعلمین .2
 تجهیزمکاتب .3
 جذبمعلمینمسلکی .4
 جذبمعلمینمسلکیطبقهاناث .5
 بازسازیواعامرمکاتبغیرمعیاری .6

 ج: اولویت ها و برنامه های عمده
 %مکاتبفاقدتعمیرمعهتجهیزات.45اعامر .1
 علمینمسلکی.تطبیقپروسهریفورمبرایاستخدامم .2
 فراهمسازیزمینهجذبدانشآموزانوسوادآموزان. .3
 اکاملکتبدرسی. .4
 مندانواستادان.(کار3000بهبودروندارتقایظرفیتبرای) .5
 عاشاتکارمندان.بانکیسازیاجرایم .6
 ایجادسیستیمآنالیندرهمهاموربامرکز. .7
 رعایتاصلمکافاتومجازات. .8

 مکاتب دولتی و خصوصی
 تعدادمکاتبدولتی)ابتدایه/متوسطه/لیسه(/راجسرتشده ▪

- - درسال سکتورمعارف وتحلیل شده آوری جمع معلومات تعداد)1396مطابق ،به279به لیسه (باب
اشد.(بابابتدایهمیب210بمتوسطهوبهتعداد)(با142تعداد)

،بتعداد)642)مجموعاًبتعداد) - دولتی دربرنام53(مکتب خصوصی )(مکتب عمومی تعلیامت (باب29ه
دربرنامه ،دارالحفاظ،ودارالعلوم ،)مدرسه اسالمی )9تعلیامت مسلکی ولیسه انستیوت (باب2(باب

،)دارا از)9ملعلیمین وبیش مرکزحامیوی سوادآموزی470(باب کورسهای (باب
 ت.(شاگردرادربرنامههایمختلفتحتپوششخویشقراردادهاس381892تعداد)میباشدومجموعاً

 تعدادمکاتبدولتیفعال)ابتدایه/متوسطه/لیسه( ▪

- - درسال سکتورمعارف وتحلیل شده آوری جمع معلومات ت1396مطابق ،به279عداد)به لیسه (باب
(بابابتدایهمیباشد.210وسطهوبهتعداد)(بابمت142تعداد)

 تعدادمکاتبخصوصی)ابتدایه،متوسطهولیسه(/راجسرتشده ▪

خصوصی (مکتب53اد)عدبتمجموعا
 تعدادمکاتبخصوصیفعال)ابتدایه،متوسطهولیسه( ▪

 خصوصی (مکتب53مجموعابتعداد)
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 خصوصیدانشگاه های دولتی و 
 شدهتعداددانشگاههایدولتیراجسرت ▪

 :تعداددانشگاههایدولتیفعال
 (پوهنتوندولتیوالیتغزنیفعالیتدارند.2جمعاًبتعداد)

 :شدهایخصوصیراجسرتتعداددانشگاهه
 (پوهنتونخصوصیدروالیتغزنیفعالیتدارند.3بتعداد)

 یفعالیتدارند.(پوهنتونخصوصیدروالیتغزن3بتعداد):شدهاندتعداددانشگاههایخصوصیفعالکهراجسرت

 نسبت شاگرد و معلم و سطح سواد
 ن(کمردوزبهتفکی\سال)مجموع14میزانسطحسوادافرادباالترازسن ▪

 (تناناث39625(تنذکورو)7837)تعدادبه
 سالدرمکاتب15میزانشمولیتزیرسن ▪

 واناث(تنذکور255848)

 هباپرسان(میزانحضورشاگران)دخرتاندرمقایس ▪

 فیصدمیباشد.33.44میزانشمولیتشاگردان)دخرتاندرمقایسهباپرسان(%
 :تتعدادمحصلینبهتفکیکجنسی ▪

 . (تناناث1788(تنذکورو)5422بهتعداد)
 تعدادمعلمینبهتفکیکجنسیت: ▪

جنسیتوسویهقرارذیلبوده:تعدادمعلامنبهتفکیک1396جمعآوریشدهوتحلیلمعلوماتدرسالمعلوماتمطابق
 مـــجـــموع انـــــاث ذکــــــور تــعداد مـــجـــمـــوعی مـــعـــلــمــان

 767 131 636 ـجمـوع مــعلـامن دارای سندلیسانسـم
 3077 984 2093 14مــجــــموع معــــلامن دارای سند 
 3386 673 2713 12تـــعـــدادمـــــعــــلامن دارای سند 

 0 0 0 12تـعدادمعلمین دارای سندپایین تراز 
 0 0 0 تــــعـــداد مـــعلامن قراردادی

 169 0 169 ــان اجــــیرتـــعـــدادمـــعلـــم
 2821 705 2116 نـــیـــازمـــندی بـــه معلمــان

 

 استاداندانشگاهبهتفکیکجنسیتتعداد ▪

 (نفرذکورمیباشد90(نفراناثوبهتعداد)2د)میباشدکهازآنجملهبهتعدا(استاد92پوهنتونبهتعداد)دانتعداداستاد
 بهتفکیک)لسانس،ماسرت،دکتورا(سویهتحصیلیمعلامنواستاداندانشگاه ▪
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(نفرمیباشد.1(نفرلیسانسدوکتوربهتعداد)49(نفرماسرتوبهتعداد)42تعداد)سویهتحصیلیاستادانپوهنتونبه-
آ- جمع معلومات مطابق سال وتحلیل شده لیسانس1396وری سند اساس معلامن)به تحصیلی سویه
دادیواجیر(قرارذیلبوده:،قرار14،12،

 مجموع اناث ذکور یلی معلمتحص سویه
636131767 سندلیسانسمــجمـوع مــعلـامن دارای 

20939843077 14مــجــــموع معــــلامن دارای سند 
27136733386 12ن دارای سند تـــعـــدادمـــــعــــلام

00 12تـعدادمعلمین دارای سندپایین تراز 
00 یتــــعـــداد مـــعلامن قرارداد

1690169 تـــعـــدادمـــعلـــمــان اجــــیر
21167052821 نـــیـــازمـــندی بـــه معلمــان

 زیربنا و بودجه
 توسطه/لیسه(تعدادمکاتبدارایتعمیر)ابتدایه/م ▪

 (بابمکتبدارایتعمیرمیباشد.348جمعاًبتعداد)

 سه(یلتعدادمکاتببدونتعمیر)ابتدایه/متوسطه/ ▪

 (مکتببدونتعمیرمیباشد.300جمعاًبتعداد)
 (ملیون165):سالگذشته(5مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورمعارف)حداقلطی ▪
 (ملیون160):گذشته(سال5هسکتورمعارف)حداقلدرمیزانمرصفبودجهانکشافیساالن ▪
 :میزانرسمایهگزاریخصوصیدرسکتورمعارف ▪

تنهدیاو۱۴۷۵۰چیپهدیکیدوهداراملعلمیناویوانستیتوتلرودشاگردانوشمیر۵۹رکاتبوشمیدخصوصیم
گردانلریشاتنه۶۴۵۰الټولټتنهچی۴۳)افغانی(پانگونهپریشویدهدکورسونوتعداد۱۴۷۵۰۰۰۰مجموعا

کیولهټیپریشویدهاوپهمایهگزاررس۴۳۰۰۰۰۰اوپههرکورسیولکافغانیرسمایهگزاریشویچیمجموعا
 .لرواستادانتنه۲۵۰

 ترتیبشدهبودقرارذیلبود.1395مطابقتحلیلسکتورمعارفکهدرسال
پوهنتونسلطانمحمودغزنوی-1هعبارتاز:(بابدمیباشدک3تغزنیبهتعداد)تعدادپوهنتونهایخصوصیدروالی-

پوهنتونخاتمنبینکهتعداد-2نفربوده.18نفروتعداداستادانذکورآن17اناثنفرو417کهتعدادشاگردانذکورآن
-3نفراناثمیباشد.5ذکورونفر49نفرمیباشدوتعداداستادانآن427نفرواناثآن879شاگردانذکورآنبهتعداد

تعدادشاگردانذکورآن تعدادشاگردانذکورآنبه که تنف64اثآننفروان682پوهنتونمسلم استادانرمیباشد عداد
نفر(میباشد.3نفرواستاداناناث42ذکور

دانانستیتویتخصوصیسلطانمحمودکبیرتعدادشاگر-1تعدادانستیتیوتهایخصوصیدروالیتغزنیعبارتاز:-
( )22ذکورآن آن اناث شاگردان )2(نفروتعداد ذکورآن استادان تعداد شاگرد2(نفرمیباشد وتعدد آنا(نفر اناث ن
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(نفرمیباشدتعداد32(وعدادشاگرداناناثآن)16تربیهمعلمخصوصیسناییتعدادشاگردانذکور)-2باشد.(نفرمی1)
(نفرمیباشد.(2(نفرواناث)4استادانذکور)

مک- خصوصیتعداد تعداد)اتب به از:ابتعدایه عبارت ومتوسط ،لیسه ابتدایه تفکیک به11به (باب،متوسط
 (باب8تعداد)ب،لیسهبه(با11تعداد)
:ریلف۴:سویدن۳:نیقلعه۲ناروی۱:همکارغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتورمعارفموسسات ▪

 ATSO:۶:پاملرنه۵

 وصی، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشیدولتی و خص  مقایسه مکاتب
 :مراکزآموزشیرمکاتبدولتی،خصوصی،دانشگاههاوسایرمیزانشمولیتد ▪
ریاستمعارففعالترتیبنشده1397الف:بهگفتهمدیریتعپالنریاستمعارفجدولمیزانشمولیتسال ▪

 ارذیلمیباشد:رق بخشهایمعارف1396استولیمیزانشمولیتدرسال
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 .یادارهاقتصادوانکشافسکتورخصوص21/8/1396مورخ5درجلسهشامرهیزرکمهیاحصاتیشدهتوسطآمرهی:مطابقمعلوماتارایغزنتیوالمیمقیودولتیخصوصیدرپوهنتونهاتیشمولزانیب:م



 نام پوهنتون ها شامره
تعداد محصلین 

 الن اناثدید شمو تعداد ج تعداد جدید شموالن ذکور تعداد محصلین اناث ذکور
2678564989454دولتیغزنیپوهنتون 1
338111913پوهنتونتخنیکیوانجیرنی 2
107323738156خاتمنبیینتونپوهن 3
697376311پوهنتونسلطانمحمود 4
9639617319پوهنتونمسلم 5

57499451797543بابپوهنتون5 مجموعه
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 :انشگاههاوسایرمراکزآموزشیبهاساسموثریتکیفیتتدریسخصوصی،ددولتیومکاتب ▪

یفیتتدریسداردلکنمعارفوریاستمعارفتاکنونموثریتوکالف:مطابقطرزالعملورهنمودهایوزارت
جوابگومردممنیباشد.

وط بوده خوب وسایرمراکزآموزشی >دولتی هایخصوصی پوهنتون الب:موثریتوکیفیت استوریکه زم
وابگوجامعهمنیباشد.ج

 سکتور های زیربنا ومنابع طبیعی
 دسرتسی به رسک ها

 کیلومرترسکدرداخلشهرپختهاست.80مجموعایبهکیلومرت:مجموعرسکهایشهریوروستا
 مجموعهرسکاسفالتشدهوجغلاندازیشدهبهکیلومرت: ▪

(کیلومرت۲۸۳.۷):مجموعرسکهایاسفالتشده 1
 (کیلومرت۴۷)DBSTمجموعرسکهای: 2
 (کیلومرت۲۳۳:مجموعرسکهایجغلی) 3
 (کیلومرت۳۷۴.۸:مجمورسکهایخامه) 4

 (کیلومرت۹۳۸.۵رسکها)وعمجم ✓
مجموعرسکهایشهریوروستایبهکیلومرت)رسکهایعمومیمربوطریاستفوایدعامه ✓

 کیلومرت(۹۳۸.۵خامهجملهکیلومرتDBST،۶۰۷.۸کیلومرت۴۷کیلومرتاسفالت،۲۸۳.۷

 میادین هوایی و سیستم ترانسپورت والیتی
 تعداد میادین هوائی :

مرتو۲۲۰۰رپهلوییونتسابقهوالیتغزنیموقعیتداردکهطولرنویانوالیتعزنیکهدمیدانهواییملکی
مرت۵۰۰۰ولکیوالیتعزنیدرطموعمیدانهواییملمرتبشکلبدنهخاکهاعامرگردیدهاستودرمج۶۰عرضان
هاستوچهاراطرافانبهاندازهجریبزمینرادربرگرفت۲۵۰۰مرتزمیناعامرگردیدهاستدرحدود۱۰۰۰وعرض

غزنیکامالمرتفنساهنیاحاطهگردیدهاستورنویمیدانهوایملکیوالیت۲هفتادسانتیمرتسنگکاریو
یمتاسفانهکهمیدانهواییملکیوالیتغزنیپروازهایمنظمترانسپورتیههاامادهاست.ولنشتوبرخاستطیاربرای

صلیبرسخدرهفتهیکپروازیاهمدرپروازانجاممیدهدوعلتنبودپروازهایمنظمترانسپورتینداردوفقططیاره
اینوالیتاستکلنیروهایامنیتیوالیتغزنیودرنههمکاریکردنقومندانیامنیه

 کنندیماستفادهنظامیهایهلیکفرتهایطیارهفعالانازکهغزنیوالیتټیهواییداخلپیارمیدان
 برداریامادهنشدهاستمیدانهواییولسوالیجاغوریوالیتغزنیکهتافعالپروژهانتحتکاراستوبرایبهره

والیمالستانداریمکهازانهمکداماستفادههمیتواندودرولسلیکفرتهانشستکردویکهلیپورتکهدرانفقده
 صورتمنیگیردد.
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 ی و هوائی :دسرتسی به ترانسپورت زمین
(رشکت18(اتحادیههایمسافربریوباربریوبهتعداد)42درآمریتتنظیمترانسپورتزمینیوالیتغزنیبهتعداد)

یشدرسطحوالیاتوولسوالیهایاشدکههمهروزهبهفعالیتهایخومسافربریوباربریثبتوراجسرتمیبهای
مینامیندکهمتامهمشیانمرکزوالیتغزنیوولسوالیهایآناکرثآازوالیتغزنیوولسوالیهایهمجوارفعالیت

طریقوسایطنقلیهاتحادیههاورشکتهارفتوآمدمینامیند.
 دهمینامیندگاهعرضهخدماتترانسپورتیاستفابنأمتاماقشارمختلفجامعهازن

 برق والیتی
 دسرتسیبهانرژیبرق: ▪

جواب:
زنیبرشناقرارذیلاست.ریاستحوزهغمشرتکینبرقتعداد

مشرتک94مشرتکیناداراتدولتی -
مشرتک456مشرتکینساحاتتجارتی -
مشرتک7921مشرتکینمنازلرهایشی -
 کمشرت96مشرتکیناماکنمقدسه -

 مشرتک8567مجموع

 دسرتسی به آب پاک
 دسرتسیبهآبآشامیدنیوصحی: ▪

 یباشد:دسرتسیآباشامیدنیصحیبطورذیلم1395قرارمعلوماتوتحلیلسکتورزیربناسال
 مرتمکعبآببرایمشرتکینساحاتپالنیوغیرپالنیشهرغزنی542330توزیعمقدار

اتبومدارسوهمقدسه،ومکعمازرهایشیوتجارتی،دولتی،اماکنمفامیلا2930هیهابآشامیدنیصحیبرایت
چناندرمسالها.

بهآباشامیدنیصحیقراردذیلمیباشد:تجارتوالیتغزنیدسرتسیقرارمعلوماتآمریتمحرتم
 تعداد پرسونل مستفید شونده گان تعداد نوع خدمات شامره

40فامیل300000جوازتشبث10آبرسانی 1
48فامیل500000بدونجواز// 2
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 تکنالوژی معلوماتی در والیت
 دسرتسی به خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی :

درصدمرکزوالیتغزنیزیرپوششخدماتمخابراتیمیباشدوتقریبا)۹۰(مرکزوالیتغزنیبهاساسدرصدیج:
 نددارG3درصدمردموالیتغزنینیزدسرتسیبهخدمات۵۰

تعداد به فیصد)۴۵(همچنان ده ونیز میباشد مخابراتی پوششخدمات تحت والیت این های ولسوالی درصد
 میباشد.G3هایاینوالیتتحتپوششخدماتولسوالی

 سایتمیباشد)۱۶۶(موعاسایتهایکهدروالیتغزنینصبوفعالمیباشدبهتعدادمج
 فابریکات صنعتی

 کارآنها:صنعتیونوعفعالیت/ماهیتتعدادفابریکاتتولیدی/ ▪

رشکت۱۵۰رشکتساختامنی-۱
رشکت۴۳آبرسانی-۲
رشکت۱۵۰عمیراتیوادتگجومتولید-۳
رشکت۱۲۰موبلسازیونجاری-۴
رشکت۵منکآیدیندار-۵
رشکت۱۱مجموعرشکتهایغیرالکولی-۶
رشکت۳۰پزیسازیورشنیچاکلیت-۷
رشکت۲۵مطبعههایخصوصی-۸

 پارک های صنعتی :
پارکصنعتیموادتعمیراتی(جریبزمیندردشتپیراکهغزنیغرضاعامر۱۰۰۰موازی)۲/۹/۱۳۹۵اریخاولبت
گردید.کاراعامردومرحلهآندرحالفعالشدنمیباشد.افتتاح
دوم:مرحله
ورینمذک،کروکیزمپارکصنعتیصنایعخفیفهرسویجریبزمیندردشتتلخکزارغزنیغرضاعامر۴۰/۹۴۱موازی
یهوآخریندستههیتازریاستعمومیپارکهایصنعتیجهتامکانسنجیومیزانمتقاضیانآنبهغزنیواردبعدتصف

ضی،ریاستشهرسازیاسنادکاریآنراگیردآوریمنودهمبرکزازتشفبهحضوروالیصاحب،شورایوالیتی،ادارهارا
انتقالدادند.

 اشتغالنفوسدرسکتورزیربنا: ▪

عامهلنفواشتغا زیربنا)ریاستمخابرات،ریاستشهرسازی،ریاستبرشنا،ریاستفواید ،ریاستمحیطسدرسکتور
والیمیدانهوایی،ریاستمعدنوریاستشار،حوزهفرعیدریایی،امریتابرسانی،زیستوآمریتترانسپورتزمینی

 ررامحیاکردهاست.ینهکانفرزم4020نفرکارمندانوکارکنانبرحالداردوحدودابرای438
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،انیستاتیلکامMTNموسساتهمکارباادارتفوفرشکتهایمخابراتیروشن،افغانبیسیم،افغانتیلکام،اتصاالت،
رشکتواتحادیههایترانسپورتیهمرایآمریت۵۹میباشدوحدودUSAIDوسسه،رشکتپسترسیعگوگلوم

ترانسپورتهمکارمیباشد.
یمحرتمشاروالی،معادن،حوزهفرعیدریاییآبهایایستاده،آمریتآبرسانی،آمریتمیدانهواییاستهات:رینو

رتاالحالمعلوماتخویشرادردسرتساینایمیلشدهوبامتاسهایمکر۱۸/۲/۹۷موضوعبرایشانبهتاریخ
 ادارهقرارندادهاست.

 عواید و اشتغال درصنابع استخراجی
 عادن:النهمایدساعو ▪

(۹۰۲۰۱۶۷عوایدساالنهمعادن:ازدرکمعادنسنگگچ،تراوراتین،ریگوجغل،سنگتعمیراتیمبلغ) -
 افغانیجمعآوریگردیدهاست.

بوده:قرارذیل1396شدهسالمطابقمعلوماتجمعآوری -

 معدنیاتقراردادشده:

قراردادشده  موقعیت معدن نام معدن شامره
 ویاقراردادنشده

 1396عواید ساالنه 
 به افغانی

منطقهولسوالی
2697700قراردادشده)سیاریگ(ولسوالیناهورسنگگچ 1
4064690قراردادشدهگاومردهولسوالیناهورسنگگچ 2

بابرمشکالتبامردممحلقراردادشدهمیربچهولسوالیناهورسنگگچ 3
مسدودشدهاست

63360قراردادشدهکمرکولسوالیمالستانتراورتین 4
139400قراردادشدهفوالدولسوالیمالستانتراورتین 5

افغانی6965150 مجموعه عواید
 

 :اشتغالنفوسدرمعادن ▪

(تنبه500تعدد)رحدودکهازآنجملهبهبخشمعادناشتغالدارندکهد(نفردر2000درمجموعبهتعداد)
 رمستقیممرصوفاند.(تنبهشکلغی1500شکلمستقیموبهتعداد)

 صادراتعمدهتولیدی/صنعتیبهوالیاتدیگرویاخارجازکشور: ▪

الف:مطابقمعلوماتجمعآوریشدهازآمریتتجارتقرارذیلمیباشد:
جغلهسازیبه-4بلوکسازیداخلوالیت-3والیتموزایکبهداخل-2الیاتدیگروالیتوبهوگچبهداخل-1

اتقالینوصنایعدستیبهوالی-7خشتپختهبهداخلوالیت-6هداخلوالیتچکسازیب-5داخلوالیت
وخارجکشور.

ب:مطابقمعلوماتجمعآوریشدهازریاستمعادنقرارذیلمیباشد:
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تولی عمده والصادارات دراین معادن مدی تراورتین وسنگ گچ کابلیت اکرثآدروالیات که یباشد
 ،کندهار،هراتصادرمیشود.

 صنعتیازوالیاتدیگرویاخارجازکشور:هتولیدی/وارداتعمد ▪

 الف:مطابقمعلوماتجمعآوریشدهازآمریتتجارتقرارذیلبوده:
کشور-1 ازخارج کشور-2سمنت ازخارج کشوررسامیک-3کاشی کشور-4ازخارج ازخارج مواد-5ایزوگام

کشور ازخارج کشور-6تعمیراتی ازخارج آبرسانی از-7وسایل برقی کشوروسایل ازخارج-8خارج آالت آهن
کشور.

ب:مطابقمعلوماتجمعآوریشدهازریاستمعادن:
واردمیشودوارداتاینوالیتدربخشامورساختامنیمیباشدازقبیلسنگهایمرمرکهازوالیتوردگ

 کاشیورسامیککهاکرثآازکشورایرانواردمیشود.وسنگهایمناازقبیل

 گردد:مساحتوظرفیتمعادنذکرانواعمعادندرصورترسوی ▪

تاهنوزدروالیتغزنیکدامرسویاکتشافیدقیقازطرفوزارتمحرتممعادنوپطرولیمدرارتباطمعادنصورت
ادنازمرکزبرایرسویمعادنلیتیمدشتناهورویاستکهدوتیمرسوریاکتشافیمعنگردفتهاستقابلیادآور
مواصلتنورزیدهربهاینوالیتاعزامگردیدهبودهکهتاهنوزگزارشاتآنهابهاینریاستتراورتینساحهکورلهناهو

هذادرصفحهآخراینگزارشدرجاست.وهمچنانجداولمعادنوظواهرمعدنیشناسائیشدهدروالیتغزنیضم
 ت.اس

 معادنکهاستخراجشدهاستوظرفیتاستخراجساالنهمعادن: ▪

 گدرهخواتولسوالیناهور:ساحهسیاهریمعدنسنگگچ
 معدنمذکوربارشکتمحرتماحمدیاردایکندیبرایمدتدهسالقراردادشدهاست.

 سنگگچمیباشد.ظرفیتاستخراجساالنهحدودششهزاروپنجصدتن
 گاومردهدرهخواتولسوالیناهور:معدنسنگگچساحه

 ویانبرایمدتدهقراردادشدهاست.معدنمذکورسالبارشکتمحرتماملاسغزن

ظرفیتاستخراجساالنهحدودنههزاروپنجصدتنسنگگچمیباشد.
 معدنسنگگچساحهمیربچهدرهخواتولسوالیناهور:

 یمدتدهسالقراردادشدهاست.یونایتدانجنیرزبراکتمحرتمبیتامعدنمذکوربارش

مردممحلمسدودشدهاست.توسط۱۳۹۴معدناینرشکتدراخیرسالمالی
معدنمذکوربارشکتمحرتماستخراجمعدنتراورتینفوالدمعدن سنگ تراورتین ساحه فوالدولسوالی مالستان:

 حدودهزاروپنجصدتنمیباشد.شدهاستوظرفیتاستخراجساالنهمالستانبرایمدتدهسالقرارداد
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معدنمذکوربارشکتمحرتمنیکنامروزبرایمدتپنجان:معدن سنگ تراورتین ساحه کمرک ولسوالی مالست
 سالقراردادشدهاست.

گردیدرشکترشکتمذکوردراوایلمشکالتمحیطیومشکالتبینرشاکتخویشداشتندکهمشکالتآنحل
یرراهعمومیراهرابرایانتقالسنگتراورتینخویشتوسطموترهایکامازالیمس۱۳۹۶تواستهاستکهدرسال

استخراجمنودهاستدرسالجاریتوسطموترهایدرهشغلهباموافقهمردماعامرمناید.رشکتیکمقدارسنگراکه
 کامازالیساحهشغلهانتقالمیدهد.

(افغانی۹۰۲۰۱۶۷گچ،تراوراتین،ریگوجغل،سنگتعمیراتیمبلغ)نهمعادن:ازدرکمعادنسنگساالعواید
 گردیدهاست.جمعآوری

 .اشتغالنفوسدرمعادن:برایبیشازدوهزارنفربصورتمستقیموغیرمستقیماشتغالایجادگردیدهاست
 ارزشصادراتساالنهفابریکاتتولیدی/صنعتی: ▪

کشمشسبز،آلوبخارا،ایلهرنگ،رشینبیان،کشته،کچالو،انواعتوتخشک،تخمسیب،انگور،بادام،کشمشرسخ،
گچبهداخلوخارجوالیت.در،تخمریشقه،پشم،پوست،قروت،عسل،کاکوتی)داخلوالیتوهمبهخارجازکشور(/شب

لوخارجوالیت(قالینوصنایعدستی)داخموزایکسازی،بولوکسازی،جغلسازی،چکسازی،حشتپخته،)داخل
کارخانه35ازکشور(

 ارزشصادراتساالنهفابریکاتتولیدی/صنعتی •

 (میباشدولیبسطحوالیتغزنیمعلوماتدریافتنشد.596,455,337دراتافغانستانبهدالرمبلغ)عصامجمو
 ده(سالقبلی:بودیجهموجودنبو5مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورزیربناومنابعطبیعی)حداقل

 بودجه و رسمایه گذاری ساالنه
 موجودنبوده.درسالگذشته(:بودیجه5نابعطبیعی)حداقلمجموعبودجهانکشافیساالنهسکتورزیربناوم ▪
 سالگذشته(:5میزانمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتورزیربناومنابعطبیعی)حداقلدر ▪

 :لیریاستشاروا:-1
(۲۴۱.۷۶۴.۴۱۳مجموعا)۱۳۹۶الیسال۱۳۹۲ریاستمحرتمشاروالیوالیتغزنیطیسالهایبهاساسمعلومات

مرصفرسانیدهصدچهلیکملیونهفتصدشصتهفتهزارچهارصدوسیزدهافغانیبودجهانکشافیخویشابهدو
کهبهتفکیکهرسالقرارذیلمیباشد:

رسیدهکشافیبهمرصفمقداربودجهانسالمالی
 (چهلنهملیونیکصدشصتپنجهزارهشتصدهفتاددوافغانی۴۹۱۶۵۸۷۲) ۱۳۹۲
یوچهارملیونسهصدوهفتهزارنهصددوافغانی(س۳۴۳۰۷۹۰۲)۱۳۹۳
(شصتوششملیونهفتادهزارسهصدچهلچهارافغانی۶۶۰۷۰۳۴۴)۱۳۹۴
بیستسهافغانیصددوهزارو(پنجاوششملیونیک۵۶۱۰۲۰۲۳)۱۳۹۵
(سیوششملیونیکصدبیستیکهزاردوصدهفتاددوافغانی۳۶۱۲۱۲۷۲)۱۳۹۶
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غزنیبرشنا:ستیار
(دالرامریکایی۱۰۶.۸۹۲۵۶۱مجموعا)۱۳۹۶الی۱۳۹۲بهاساسمعلوماتریاستحوزهغزنیبرشناطیسالهای

ذیلمیباشد:کپروژههاقراربودجهانکشافیبهمرصفرسانیدهکهبهتفکی
تیشنبهظرفیتدرشهرغزنیویکبابسباس30MVAبخشاول:احداثدوبابسباستیشنیکباببهظرفیت

20MVA47,655,122درولسوالیسیدآبادمیدانوردگبودهکهمبلغمجموعیقراردادبشمولمتامتعدیالتان
 بهدولتافغانستانمتویلگردیدهاست (USAIDدهامریکا)کشافیایاالتمتحدالرامریکاییمیرسدکهازطرفادارهان
ازارغندیالیشهرغزنیبودهکهمبلغمجموعی220KVنتقاللیندبلرسکتبخشدوم:اینپروژهشاملمتدیدلینا

 انکشافیآیاال59,237,439ان اداره نیزازسوی پروژه این استکه برداشته امریکادالرامریکاییهزینه تمتحده
(USAID) .بهدولتافغانستانمتویلگردیدهاست
ریاستمخابراتوتکنالوژیمعلوماتی::-2

۳۴مجموعابهتعداد۱۳۹۷الی۱۳۹۲ماتریاستمحرتممخابراتوتکنالوژیمعلوماتیطیسالهایسمعلوبهاسا
(دوملیونهفتصدبیست۲۷۲۰۰۰۰)نهمجموعیپایهآننتمخابراتیدرمرکزوولسوالیهایوالیتغزنیبههزی

هزاردالرامریکایینصبوفعالگردیدهاست.
نوریکداممعلوماتازجانبریاستمخابراتوتکنالوژیمعلوماتیارایهردهزینهپروژهفایربقابلذکراستکهدرمو

نگردیدهاست.
ریاستحوزهفرعیدریاییآبایستاده::-3

مجموعا۱۳۹۶الی۱۳۹۲محرتمحوزهفرعیدریاییآبایستادهوالیتغزنیطیسالهایوماتریاستبهاساسمعل
ونچهارصدهفتاددوهزاریکصددودالرامریکاییبودجهانکشافیبهمرصفرسانیدهکهبه(یکملی۱.۴۷۲.۱۰۲)

هاقرارذیلمیباشند:تفکیکپروژه

قیمت مجموعی  اسم پروژه شامره
تطبیق شده  منبع متویل دالربه پروژه 

 در سال

تحکیمکاریسواحل۱
دریاییغزنی

دالر۱۲۶۹۱۹۸
امریکایی

علیهموادوزارتمبارزه
رمخد

۱۳۹۲

۲
تحکیمکاریرسبند
تقسمیامتیچهاردهی

منگوروقرهباغی
۱۳۹۲

تحکیمکاریکانالخواجه۳
۱۳۹۲روشنایی

۱۳۹۲پیرزادهتحکیمکاریکانال۴
پاککاریوترمیمکانال۵

۲۰۲۹۰۴PRT ۱۳۹۲راستپروژهرسده
یکاییدالرامر۱۴۷۲۱۰۲قیمتمجموعیبهدالر۶
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آمریتآبرسانی::-4
(افغانی۲۹۱۰۳۸۴۶مجموعا)۱۳۹۶الی۱۳۹۳بهاساسمعلوماتآمریتمحرتمآبرسانیوالیتغزنیطیسالهای

یلمیباشند:القرارذتفکیکهرسمصارفاتداشتهکهبه
مالحظاتمبلغتفصیالتشامره

۱
مصارفاتسالمالی

۱۳۹۳
افغانی۶.۵۹۹.۲۱۹

گردیدهرسانیغزنیاجراازبودجهدفرتآب
است

۲
مصارفاتسالمالی

۱۳۹۴
افغانی۳۷۳.۹۹۱.

ازبودجهدفرتآبرسانیغزنیاجراگردیده
است

۳
مصارفاتسالمالی

۱۳۹۵
نیافغا۶.۳۴۶.۴۹۵

تخصیصازطرفمرکزانتقالگردیده
است

۴
مصارفاتسالمالی

۱۳۹۶
افغانی۸.۷۸۴.۱۴۱

گردیدهتخصیصازطرفمرکزانتقال
است

افغانی۲۹.۱۰۳.۸۴۶مجموعمصارفات۵


آمریتمیدانهواییملکیوالیتغزنی::-5

(۱۸۶۰۰۰۰۰۰مجموعا)۱۳۹۶الی۱۳۹۲غزنیطیسالهایبهاساسمعلوماتآمریتمیدانهواییملکیوالیت
لمیباشند:یکصدهشتادوششملیونافغانیبهمرصفرسانیدهاستکهبهتفکیکپروژههاقرارذی

 (یکصدچهلوسهملیونافغانی.۱۴۳۰۰۰۰۰۰پروژهبدنهخاکیمیدانهواییوالیتغزنی) -1
 ونافغانی.(چهلملی۴۰۰۰۰۰۰۰)اعامردیواراحاطویمیدانهواییوالیتغزنی -2
 (سهملیونافغانی.۳۰۰۰۰۰۰ترمیمتعمیرهواشناسیوالیتغزنی) -3

ریاستشهرسازیومسکن::-6
اساس معلومابه سالهای طی غزنی والیت مسکن و شهرسازی امور ریاست ۱۳۹۲ت مجموعا۱۳۹۶الی

وبرنامهوزارتمحرتمشهرسازیرامریکاییازجانب(سیزدهملیوندال۱۳۰۰۰۰۰۰(افغانیوحدود)۲۲۳.۶۸۷.۷۴۴)
تحکیمثباتبهمرصفرسیدهاستکهبهتفکیکپروژههاقرارذیلمیباشد.

 ملیوندالرامریکایی.۱۳فتاسالمیحدودرمرکزثقااعامرتعمی -1
 ملیونافغانی.۷۵فیزاولبازاررسپوشیدهزنانهحدود -2
 ملیونافغانی.۴۶ودفیزدومبازاررسپوشیدهزنانهحد -3
 ملیونافغانی.۲۱.۵اعامردیواراحاطهمرکزثقافتاسالمیحدود -4
 ملیونافغانی.۴۵ثقافتاسالمیحدوددرداخلمحوطهمرکزVIPاعامرتعمیرمهامنخانه -5
 (هفتملیونهشتصدهزارافغانی.۷.۸۰۰.۰۰۰اعامردیواراحاطهولسوالیناور) -6
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 (افغانی.۲۴.۸۶۳.۱۴۱لیقرهباغ)اعامرتعمیراداریولسوا -7
(افغانی.۲۵.۰۲۴.۶۰۳اعامرتعمیرمرکزساینس) -8

ریاستفوایدعامه:-9
(سهصدنود۳۹۴.۹۰۴.۸۶۱رسکهامبلغ)دربخشحفظومراقبت۱۳۹۶الی۱۳۹۲ریاستفوایدعامهطیسالهای

القرارذیلستکهبهتفکیکهرسچهارملیوننهصدچهارهزارهشتصدشصتویکافغانیبهمرصفرسانیدها
میباشد:
(چهلپنجملیون۴۵۵۰۰۰۰۰مبلغ)۱۳۹۲بودجهمرصفشدهدربخشحفظومراقبترسکهادرسالمالی ▪

 پنجصدهزارافغانی.
(یکصد۱۶۲.۴۸۰.۰۰۰مبلغ)۱۳۹۳بودجهمرصفشدهدربخشحفظومراقبترسکهادرسالمالی ▪

 هشتادهزارافغانی.شصتدوملیونچهارصد
(پنجاهدوملیون۵۲.۰۰۰.۰۰۰مبلغ)۱۳۹۴دربخشحفظومراقبترسکهادرسالمالیرصفشدهبودجهم ▪

 افغانی.
(هشتادملیون۸۰.۸۷۰.۳۶۹مبلغ)۱۳۹۵قبترسکهادرسالمالیدربخشحفظومرابودجهمرصفشده ▪

 هشتصدهفتادهزارسهصدشصتونهافغانی.
(پنجاهچهار۵۴.۰۵۴.۴۹۲مبلغ)۱۳۹۶هادرسالمالیدهدربخشحفظومراقبترسکبودجهمرصفش ▪

 ملیونپنجاهچهارهزارچهارصدنوددوافغانی.

کهازجانبوزارتمحرتمفوایدعامهدروالیتغزنیبهمرصفرسیدهاستدوپروژهبودههایانکشافیدربخشپروژه
کهقرارذیلمیباشند:

ساختام ▪ پروژه داخل۱۰.۴ن رسکهای فواکیلومرت وزار جانب از غزنی مجموعیشهر مبلغ به یدعامه
هنهافغانیبهقراردادداده(یکصدشصتششملیونششصدسیچهارهزارسهصدپنجا۱۶۶۶۳۴۳۵۹)

 شدهبودکهتکمیلوبهبهرهبرداریسپردهشدهاست.
فارتمحرتمفوایدعامهوآیساکیلومرتمشرتکاازجانبوز۲۵گیروبطول-اعامروساختامنرسکولسوالیاندر ▪

(چهارملیونسهصد۴۳۰۰۰۰۰بهبهقرارداددادهشدهبودکهبدنهخاکیآنراوزارتفوایدعامهبهمبلغ)
(چهار۴۹۲۳۸۶۰هزاردالرامریکاییواعامرساختامنهایمصنوعیوفرشرسکراقوایآیسافبهمبلغ)

(دوصدهفتادپنجملیون۲۷۵۷۳۶۱۶۰امریکاییمعادل)یستسههزارهشتصدشصتدالرملیوننهصدب
درجریانکارقوایآیسافقراردادهفتصدسیششهزاریکصدشصتافغانیبهقراردادسپردهبودکه

 کیلومرترسکمتذکرهاسفالتگردیدهاست.۱۳.۷خویشافسخمنودند.وازبودجهوزارفوایدعامه
NRAPکیلومرتازجانب۷.۲لبخشاولبطولازکندلیالیشیندهفیزاوزسازیرسکولسوالیمالستانبا ▪

دهبودکهدرسالاروهفدهدالرامریکاییبهقرارداددادهش(هفتصددوازدههز۷۱۲۰۱۷بهمبلغمجموعی)
 تکمیلوبهبهرهبرداریسپردهشدهاست.۲۰۱۳

NRAPومرتازجانبکیل۷.۲زاولبخشدومبطولستانازکندلیالیشیندهفیبازسازیرسکولسوالیمال ▪
رامریکاییبهقراردادسپردهشده(هفتصدهفتادیکهزارچهارصددوازدهدال۷۷۱۴۱۲بهمبلغمجموعی)
 هرهبرداریسپردهشدهاست.تکمیلوبهب۲۰۱۳بودکهدرسال

NRAPکیلومرتازجانب۹.۱۴بطولیالیشیندهفیزدومبخشاولبازسازیرسکولسوالیمالستانازکندل ▪
غانیبهقرارداد(چهلپنجملیوننهصدچهلنههزارنهصدشصتششاف۴۵۹۴۹۹۶۶بهمبلغمجموعی)

 دهاست.تکمیلوبهبهرهبرداریسپردهش۲۰۱۴سپردهشدهبودکهدرسال
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کیلومرتازجانب۹.۱۴لشیندهفیزدومبخشدومبطوبازسازیرسکولسوالیمالستانازکندلیالی ▪
NRAP(چهلملیونششصدبیستیکهزاروهشتادششافغانیبهقرا۴۰۶۲۱۰۸۶بهمبلغمجموعی)رداد

 تکمیلوبهبهرهبرداریسپردهشدهاست.۲۰۱۴سپردهشدهبودکهدرسال
ازجانبکیلومرت۷یزاولبخشاولبطولفرباطقریه=رامک–ولسوالیدهیکDBSTساختامنرسک ▪

NRAP(یکملیوندوصدهفتادچهارهزاریکصدسیدالرامریکاییبه۱.۲۷۴.۱۳۰بهمبلغمجموعی)
 تکمیلوبهبهرهبرداریسپردهشدهاست.۲۰۱۳ادهشدهبودکهدرسالقراردادد

زجانبکیلومرتا۸.۰۲بخشدومبطولاولفیزرباطقریه-رامک–ولسوالیدهیکDBSTساختامنرسک ▪
NRAP(یکملیونششصدهفتادنههزارچهارصدنودیکدالرامریکایی۱.۶۷۹.۴۹۱بهمبلغمجموعی)

 تکمیلوبهبهرهبرداریسپردهشدهاست.۲۰۱۳دگردیدهبودکهدرسالعقدقراردا
 یعی:میزانرسمایهگزاریسکتورخصوصیدرسکتورزیربناومنابعطب ▪

 نچملیوندالررسمایهگزاریصورتگرفتهاست.معادنتقریباَدرحدودپدربخشاستخراجوپروسس
 رسکتورزیربناومنابعطبیعی:موسساتهمکارغیردولتیورشکایانکشافید ▪

 درسکتورزیربنادروالیتغزنیفعالکدامموسسهفعالیتندارد

 و انکشاف دهات سکتور زراعت
 یزمین وآبرسان

 :ظرفیتآنبیاریبادادکانالهایآتع ▪

جویمرکزغزنیکهتحتبندسلطانقراردارد۱۸
جویخواجهعمریکهتحتبندسلطانقراردارد۱۹

 مرتمکعبفیثانیهکهتاحالترمیمنگردیدهاست0.6جاغوریباظرفیتونیارجویپشت
 :بزراعتی/ظرفیتتعدادذخایرآ ▪

مکعبمرت۳۶۰۰۰قیاقبهظرفیتتقریبیبندبچخریدره
 مرتمکعب۴۵۰۰۰بندباییناهورباظرفیتتقریبی

:ظرفیتهکتار/(بی،للمی)آزمینهایقابلکشت ▪

  



 تغزنییوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 31

(والیتغزنی.)ساحههکتار(2016مینسال)ویپوششزرس
ولسوالی

زمین آبی 
زمین للمی 

درختان میوه 
 

تاکستان
زمینهای بکر 

 

ریگستان
 

بته 
زاروجنگالت

 
علفچرها

برف دایمی 
مساحات  

شهری
جبه زار 
مجموعه 
 

آب بند
 

 

13996
3802


79
406
15746


0180
63460


0739
2132
100540


اجریستان
 

7202
1001


80
08147


0776
132662



0170
2245
152283


اندر
 36837



16
402
2029
402


080
15257



01864
1533
70873


ک
ده ی

 20706


782
506
373
8537


0231
40352


0822
47
72356



گیالن
 29662
3728
608
2673
14680


0242
55877


01056
2550
111076


غزنی
 10539
1882
634
1522
3987


027
13534



03066
770
35961


گیرو
 19488
1037


45
478
19021


058
45577



0861
1942
88507


جغتو
 9681
1746
133


857
0281
52776


0294
399
65375


جاغوری
 15831


341
2585


12173


036
185542



01045
1721
209275


خواجه عمری
 

1904
741
499


02524


028
14832



0239
141
20908


مالستان
 7665
296
334


0273


035
166967



0650
1796
178016
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مقر
 12264

9058
150
675
8640


0119
52348


0740
2647
86641


ناوه
 19935



42
668
399
37049


02732
78498


0875
26364
166562


ناور
 19121

16929


103


15192


05017
439074


0550
35572
521559


قره باغ
 26853
7384
807
1276
25406


0476
97576


02211
2654
164643


رشیدان
 4746
206
52
01223


09

31794


0408
355
38793


واغظ
 7129
354
272
249
4758


023
25363



0531
486
39165


ولی 
محمدشهید

 

2207


0129
83
458


00

10926


0204
70
14077



زنه خان
 1589
1368


58
0846


029
25804



0182
296
30172


مجموعه
 267355
50713
8144
10173
171572


0

10379
1548219


0

16507
83720
2166782


 
 ظرفیتآبیاری:تعدادبندهایآبگردان/ ▪

مرتمکعب۸۴۰۰کوچکقولیحیولسوالیمالستانباظرفیتتقریبیذخیره
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 تولیدات زراعتی
 :ریزراعتیومالداارزشمحصوالت ▪

 مالحظاتبه تن ۱۳۹۶تولیدات سال گذشته  نبات  شامره
۱ 

 
 
 

میوهجات

 415696.6انگور
348757.5سیب ۲
53148.2زردالو ۳
27030.9الو ۴
1235شفتالو ۵
18034.4بادام ۶
۷ 

 
 

سبزیجات

 11525.3پیاز
59870.4کچالو ۸
6445رومیبادنجان ۹

600بادرنگ ۱۰
 18583گندنه ۱۱
4176.9صیفیجات ۱۲
۱۳ 

 
 

حبوبات

 3990لوبیا
 378نخود ۱۴
 440ماش ۱۵
 400مشنگ ۱۶
 40باقلی ۱۷
 13.5سایر ۱۸
نباتات ۱۹

صنعتی
 1.45سایبین

 0.04زعفران ۲۰

۲۱  
 غلهجات


گندم

 1260.5للمی
 15256.5بهاری
 57824خزانی

 8683جو ۲۲
 3905جواری ۲۳

 
کرنهاو موادودېکوختاوسنیپهاولریرولمهمکېتولیدپهتوکوخوراکیړینومالداریدادلسیزوراپدیخوا

داریلدمااوکرنهاساسهمدېپه.دهبرخهمالدارۍاوکرنیدانتشارمحصوالتومالداریاوکرنیزودبازار،پروسس،
اولريارزښتحیايتېخلکوپهروزمرهژوندک.کرنهاومالداريدکیږيگڼلبرخهمهمهپرمختگدهیواداوټولنی

برخېېتولیدويدهیواددنفوسلویموادخاماوغذاچېپردېرسبیره.لريتثیحیتیرمالداقتصادميلدهمدارنگه
.ديډولالنديپهارزښتونهمهممحصوالتودمالدارۍواکرنید.کړیبرابرهزمینهکارېییته

 ديمتکیمالدارۍاوکرنهپهډولمستقیمپهخلکفیصده۷۰تقریباًېسرتهمنبعدهچدژوندکولو -
 لريرولمهمکېړتیاادپهپیاواقتصدميل -
 دغذااوتغذييمهمهمنبعده -
 لريرولمهمکيروابطواوتجارتړیوالپهن -
 دمارکیتمهمهوسیلهدهلپارهدخلکو -
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 دخاموموادوسرتهمنبعده -
 داخيلترانسپورتتقویهکوي -
 دهمنبعلویهۍداستخداماوکاریاب -
 راوړيځتهمصئونیتغذاييمن -

 :زراعتیوروستائیعمدهمحصوالتنمیزا ▪

مختلفاوخاورههښمکه،ځکرنیزههپراخاوبهکافیهوا،معتدلهتهوالیتونونورونسبتېغزينوالیتداباوهوالهمخ
د.لريېمکځالتاوبکروبایرگجن،ېتپایونه،څړځيت،ښدپراخهبرسیرهمکوځ.دکرنیزولريتولیداتزراعتي
ېکرنديږاوریشکلپهباراناوېواوردېکپیلپهپرسلیداوژميپهېچاملهلهتښاوراوهواېمناسبنسبتا 
یړورکتښارزخاصیواوکالښتهوالیتېدسکتورۍدمالدارگنڅترېکرندی،ړکابرهربزمینههښېيلپاره
ديږیړجولباسکومېچېيخهڅویړواوپوستکوداويږکیروزلېکپهولونهډمختلفحیواناتواهلیدېچ
ۍمالداراوکرنهپهېیيړگویریډاملهېهمدد.ديلرونکيتښارزخاصیودېکبرخوشاملیپهوالیتېد

.يږکیلڼگهرسچینعمدهعایددييهمدااوديبوخت
دا.ديجاتوهیماوجاتصیفیسبزیجات،نباتات،صنعتیحبوبات،جات،غلهمحصوالتکرنیزعمدهوالیتېدد
تولیدپهجاتومیوهداوباغدارۍپهییړيگوډیرۍنودهمناسبهډیرهلپارهتولیددجاتومیوهدهواوالیتددېچې
آلوبالو،شفتالو،زردالو،ڼه،ور،مگستهاوچارمغزرسبیرهتازهمیويلکهانپیبادام،لکهمیوؤوچودچېديبوختکې
دا.کويپیاوړیاقتصادخپلالرېهمدېداوديلرونکيارزښتاقتصاديخورادېدويچیالس،توتاوآلوتولیگ

نه،سیندونه،کانالونه(لريدکاریزواورښتونه،،واورې)رسچینيزیايتاوبودتهتونووالینورونسبتوالیتنوموړیچې
 .اخيلټهگترېلپارهړوبولوباغونواوکروندودخ

:زراعتیتیمحصوالتعمدهصادرا ▪

 قلممحصوالتعمدهصادراتیزراعتی)انگور،آلوبخارا،سیب،کشمش(
 :محصوالتعمدهوارداتیزراعتی ▪

 کیله،مالته(وارداتیزراعتی)التعمدهقلممحصو
 :فیصدیاشتغالدرسکتورزراعت ▪

 فیصدمردمدرسکتورزراعتمرصوفهستند۸۰دروالیتغزنیبهشکلمستقیموغیرمستقیم
 :تعدادرسدخانهها ▪

 کدامرسدخانهمعیاريوجودندارد
 :تعدادوظرفیت/فارمهایحیوانیوزراعتی ▪

فردگاوودر99760مجموعآدرحدود2003(درسالFAOمحرتم)عآلقراررسویموسسهیفغزن:دربخشمالداری
قطعهطیورراداررامیباشد1080812فرداسپودرحدود602فردمرکب7770راسبزوگوسفندو1240000حدود

FAOموسسهمحرتم)2006وقراررسویسال (راسگوسفند1540000(فردگاو)149550(درحدود)
(قطعهطیورمیباشد.1852322(فرداسپ)400(فردمرکب)4320((راسبز199700)
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(163200متامولسوالیهاووالیتغزنیدرحدودفردگاو)ولیحالقرارتخمینمدریتهایمالداریووترنریدر
245000(راسبز)1880000راسگوسفند) رحدودقطعهطیور)(ود500(فرداسپ)3800(فردمرکب)
(میباشد.کهدرجدولزیرتعدادمواشیبهتفکیکولسوالیهایآننشاندادهمیشود.2465000

ازنسلهایجرسیوهالستینفریزفارمهایمرغداریوزنبورداریکهتنهانزدهایگاوداریصنعتیکهفعآلمتامفارم
قرارتذیلاست.انیسبتوراجسرتاستآمریتمالداریوصحتحیو

فارم20گاوداریهایفارم–۱
فارم57مرغداریهایفارم–۲
فارم80زنبورداریهایفارم–۳

دراینوالیتموجودهستکهگاوداریعددفارم۱۵مجموعاً : تد آمریت مالداری ثبت اسفارم های گاوداری که نز 
لهایفریز،جرسیوارسائیلیدارند.فردگاوداردونس۳۴۹بهتعداد

قطعهمرغمیشود.۷۳۰۰۰فارممرغداریوجودداردکهتعدادمرغدرآن۷۵دروالیتغزنیفعال :فارم های مرغداری

(۵۸۴۴رندکهمجموعهصندوقهایزنبورداریآنبه)نفردربخشزنبورداریفارمدا۸۰مجموعآ:وردارانای زنبفارم ه
 کیلوگرامعسلتولیدمیکنند.۱۵۷۹۵دکهمجموعاصندوقمیرس

 کار و زراعت
 تعدادزنانشاغلدرفعالیتهایزراعتی •

 ایزراعتیمیباشد.(فیصدزنانشاغلدرفالیته40دروالیتغزنیبهتعداد)

 رسمایه گذاری عواید و
 سالگذشته(5طیحداقلسکتورزراعت)بودجهانکشافیساالنهمجموع •

 مالحظات ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ شامره

ارقامبهافغانی۲۷۰۲۳۳۲۷۶۸۵۲۳۰۳۳۳۲۰۸۳۳۲۷۱۹۰۹۲۵۴۰۷۳۵۹۶۶ ۱
است

 سالگذشته(5طیمیزانمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتورزراعت)حداقل ▪

 مالحظات ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ شامره
استافغانیارقامبه۲۷۰۲۳۳۲۷۶۲۹۳۳۵۰۲۳۱۹۲۰۱۲۷۱۹۰۹۲۵۴۰۴۷۱۷۰۷ ۱
 سالگذشته(5مجموععوایدسکتورزراعت)حداقلطی ▪

 مالحظات ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ شامره

۱ ۱۱۶۰۱۵۳۶
افغانی

۷۳۸۲۵۰
افغانی

۴۸۴۲۳۴
یافغان

۳۱۸۷۹۸۵
افغانی

۳۲۸۴۱۶۰
ارقامبهافغانیاستافغانی

 میزانرسمایهگزاریسکتورخصوصیدرسکتورزراعت
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 مالحظات ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ شامره

۱ ۲۶۵۳۳۱
افغانی

۱۲۳۱۹۰۲
افغانی

۵۰۱۲۰
۰۰افغانی

 :درسکتورزراعتغیردولتیورشکایانکشافیموسساتهمکار ▪

RI4-ROP-3یکمیتهنارو-2کمیتههالند-1

 سکتور اقتصاد و سکتور خصوصی
 وضعیت فقر

 (39.7میزانفقر:)% ▪

باشدبنابهسطح داشته قرار ملی فقر خط از تر پائین شان غیرغذایی و یغذایمواد مصارف مجموع که نفوس فیصدی
 فیصدمیباشد.54.5کشور
 نفوس مجموع از تر باال و 14 سن افراد یصدیمیزاننفوسدرسنکاربهتفکیکساحهزیستشهریودهاتیف ▪

 فیصدمیباشد.49.6کشور
 (42.9فیصدینیرویکار:)% ▪

 فرصت های شغلی
 کاربهتفکیکجنسیترکتنیرویمیزانمشا ▪
 داشته، قرار کار سن در که نفوس بهسطحوالیتغزنیمعلوماتموجودنیستولیبهسطحکشورفیصدی ▪

 فیصد.53.9.ددارن کار به تقاضا اام بوده بیکار یا کارو مرصوف
 (22.6میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت:)% ▪
 (39.7نیرویکارباسوادهمزنانوهممردان:)% ▪
 (0.008سهم/فیصدیاشتغالدرسکتوراقتصادوسهمزنان)تولیدوتجارت(:)% ▪

 رسمایه گذاری سکتور خصوصی
 میزانرسمایهگذاریخصوصی: ▪

قتصادوانکشافسکتورخصوصیمطابقگزارشربعچهارممربوطسکتورادارهاالف:پروژههایانکشافی
1396وسومسالمالی

ش
امره

 

 ژهنام پرو نام اداره
قیمت 

مجموعی 
 قراردادشه

فیصدی 
 پیرفت

رشتکت 
 تطبقیق کننده

حالت 
 پروژه

مالحظات
 

اعامرتعمیرریاستریاستاقتصاد 1
اقتصاد

16894423
لتکمیسپیندره %100افغانی

دومحرابمسجد 2
رشیف

ریاستحج
واوقاف

3514650
 %100افغانی

رشکت
ساختامنی
کریمیغزنه

تکمیل

ترمیمدرمسال 3
اهلهنود

ریاستحج
واوقاف

2459560
 %100افغانی

رشکت
ساختامنیولی

کریم
تکمیل
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اعامرتعمیرمسجد 4
ویسقرنی

ریاستحج
تکمیل %100افغانی1175000واوقاف

ترمیممسجد 5
رشیفالجهاد

ریاستحج
تکمیل %100افغانی957447واوقاف

اعامرتعمیرجدید 6
24984400ریاستمستوفیت مستوفیت

 %100 افغانی
رشکت

ساختامنی
 عمرانامین

تکمیل

کانکریتمحوطه 7
3185263ریاستمستوفیت مستوفیت

 %100افغانی
رشکت

ساختامنی
 عمرانامین

تکمیل


ایدجمعآوریشدهریاستمحرتممستوفیت،ریاستاتاقهایتجارتوآمریتمحرتمتجارتطیماهوعب:

1396حملوثورسال

رتممستوفیت:ستمحریا-1
- الی حمل ماه شده آوری عوایدجمع )20مجموع مبلغ ثور جمله86765140ماه ازآن که بوده (افغانی

میباشد.عوایدجمع1397(افغانیمربوطماهثورسال17196228)(افغانیمربوطماهحملومبلغ69566912مبلغ)
(افغانیمیباشد.193286500غ)(مبل23/2/1397تااکنون)1397آوریشدهازرشوعسالمالی

 آمریتمحرتمتجارت-2
جوازهایتوزیعشدهوعوایدآنقرارذیلمیباشد.20/2/1397درماهحملالیتاریخ ▪

(افغانیمیباشد.20800عوایدآنمبلغ)(جوازو8تعداد)جوازجدیدانفردیبه .1
 د.(افغانیمیباش40500(جوازوعوایدآنمبلغ)3جوازتجدیدشدهبهتعداد) .2
 (افغانیمیباشد.13000(جوازوعوایدآنمبلغ)5جوازجدیدرشکتیبهتعداد) .3

 ریاستمحرتماتاقهایتجارت:-3
بتعداد)- سالجاری حمل یی3درماه نقره تع(عضویت آن(ح1داد)وبه عواید مجموع که بوده الثبت ق

(افغانیمیباشد30300مبلغ)
انیمیباشد(افغ6300قالثبتبودهکهمجموععوایدآنمبلغ)(ح2(عضویتعادیوبهتعداد)2درماهثوربهتعداد)-

 (افغانیمیشود.36600ماههایحملوثورمبلغ)عوایدبنامجموع
 ارزشتولیداتوخدمات: ▪

دات:زشتولیالف:ار
 مقدار تولید نوع تولید شامره

تن2450000گج 1
تن300000پودرسنگ 2
مرتمکعب10000جغلهسازی 4
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:خدماتب:ارزش
 مستفید شوندگان تعداد نوع خدمات شامره

فامیل300000جوازتشبث10آبرسانی 1
فامیل500000بدونجواز// 2
 ارزشصادراتوواردات: ▪

 ات:الف:ارزشصادر
 مقدار جنس نوع جنس شامره

تن5000سیب 1
تن26000انگور 2
تن15000بادام 3
تن14000کیشمیشیرسخ 4
تن17000یسبزمیشکیش 5
تن12000آلوبخارا 6
تن17000ایلهرنگ 7
تن14000رشینبیان 8
تن15000کشتهزردالو 9

تن47000کچالو 10
نت2800انواعتوتخشک 11
تن2100تخمشبدر 12
تن8900تخمریشقه 13
تن12900پشم 14
تن12000قروت 15
دانه160000پوست 16
تن840000کج 17
مرتمربع59000قالین 18
کیلوگرام59000عسل 19
تن9000کاکوتی 20

 

 کیکسکتور:مالیاتی/مجموععوایدوالیتبهتفمقدارعوایدشاملعوایدمالیاتیوغیر ▪

 جدول بودجه انکشافی مستوفیت والیت غزنی
 شامره سالهایمالی اصلبودجه مرصفبودجه باقی مانده بودجه

19439254 296469392 315908646 1392 1 
54285392 87069233 141354625 1393 2 
15227977 180363665 195591642 1394 3 
5032321 259826486 264858807 1395 4 
4072120 204339120 208411240 1396 5 
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98057064 1028067896 1126124960   

 عوایدمالیاتیوغیره 5/1/1397مورخ 
  

 شامره 5/1/1397عوایدموره عوایدوعمجم
 6 ازتجارت،رشک،اصناف،ترانسپورت،معادنوغیره 107026949  
 7 والیتغزنیکمروکندارد 0 0 0 0
 8 ریمامعلوماتندادرموردبانگه 0 0 0 0

 ارزشتولیداتصنایعدستیزنانومردان: ▪

 .(افغانی6160772)1396میزانعوایداینآمریتدرسال
 ارزشتولیداتصنایعدستی:

 اندازه تولید نوع صنایع دستی شامره
مرتمربع59000قالینبافی 1
مرتمربع15000پشمیمند 2
جوره10000جوراب،دستکشولیفبافی 3
یخن10000یخندوزیدستی 4
اشکالمختلف5000مورهبافی 5
دکان20زرگری 6
 وخصوصی:تعدادبانکهابهتفکیکدولتی ▪

 نوع بانگ اسم بانگ شامره
دولتیدهافغانستانبانک 1
خصوصیکابلبانک 2
خصوصیغزیزیباک 3
خصوصیمیوندبانک 4
خصوصیباخرتبانک 5
خصوصیبانکونایتیدافغانی 6
خصوصیبانکملیافغانستان 7
 بنادرتجارتیوگمرکات)غزنیبندرتجارتیندارد( ▪

 جه سکتور خصوصیرشد اقتصاد و بود 
 )ندارد(سالاخیر5مجموعبودجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصیدر ▪
سالگذشته)ندارد(5شدسکتورخصوصیدرمقدارمجموعیمرصفبودجهانکشافیساالنهسکتوراقتصادور ▪
 :سالگذشته5مجموععوایدسکتورخصوصیدر ▪

سالکذشتهبهطورذیلمیباشد:5یدازطریقریاستمحرتممستوفیتعوابهاسالمعلوماتجمعآوریشده-

 مالحظات مرجع معلومات عواید به افغانیمبلغ  سال شامره
ریاستمستوفیت1392282479065 1
 ریاستمستوفیت1393287409082 2
 ریاستمستوفیت1394394802409 3
 ریاستمستوفیت1395422280585 4
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 ریاستمستوفیت1396431073584 5
مجموع 

 ریاستمستوفیت1818044725 ساله 5عواید 

 
 میزان/مقداررسمایهگزاریخصوصیدرسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی)ندارد( ▪
 مکارغیردولتیورشکایانکشافیدرسکتوراقتصادورشدسکتورخصوصی)ندارد(اتهموسس ▪

 مصئونیت اجتامعیسکتور 
 حیطزیستمصئونوسامل:ومردانبهمدسرتسیزنان ▪

آب،وزراعتسکتورهایپذیریآسیبوطبیعیمنابعافزونروزتقلیلتنشوکشمکشبینرشدفضاییشهر،ازاثر
وامروزهیکیازمسائلحادیکهدرآلودگیهایحارضقراردادهاست. قرنبشفرارویراتضادهاترینجدیازیکی

هامناافزایشجمعیتومهاجرتهایجربیودواطلبانهمردمبرجستهوهمهجانبهراگرفتهاستمحیطزیستیسهم
لیدوتوریدکاالها،عرضهوتقاضابرایاجناسازدهاتبهمحیطهایشهریمیباشد.کهبالثرآنبههامنتناسبتو

تیوشهرینیزبیشرتشدهمیرود.مرصفی،تنقیصخدماتشهریوصحی،وباالخرهتقاضابهخدماتترانسپور
یتغزنینیزمنحیثیکیازشهرهایبزرگکشورازاینهمهمشکالتمحیطزیستیکهمادرسطحجهانومنطقهوال

نبوده،ولیکنندهنگرانزیادوالیتایندرزیستمحیطساملیتفعلیوضعیتثنینبوده،اماشاهدآنهستیممست
 یتمحیطزیستاینوالیتدرآیندهتلقیگردد:دیدهاموجودوبالقوهفرارویساملعواملذیلمیتواندازته
هخدماتشهریمیباشند.فیصدساحاتمسکونیاینوالیتکههماکنونفاقدهرگون%80حومهبودنقریببه

منازلبیندرپراکندهبشکلومختلفساحاتدرتولیدیهایرشکتوشهریاصناففعالیتوصنعتیپارکعدم
مسکونی

وخانوارهاسطحدرزادودوفسیلیهایسوختبدیلدرآنازاستفادهمبنظورکافیبرقانرژیبهدسرتسیعدم
.شهریاصناف

الههایشهری.زببردنبینازوآوریجمعفضعیمدیریت

 .آشامیدنیصحیآببهدسرتسیعدم
.میگرددهواآلودگیباعثکهشهریاصنافدروپزوپختتسخین،مبنظورزادوداحرتاقیموادازاستفاده

تهدیدبالقوهبرایپالنشهریکههمچنانمنحیثماسرتازخارجنواحیدرجذبیسپتیکچاهسازوساختوحفر
هایزیرزمینیپابرجااست.آلودگیآب

ستتاتدابیروقایویپیشازوضعیتمحیطزیستشهرغزنیالزماباتوجهبهمشکالتفوقالذکروساملیتفعلی
پیشمبنظورحفظساملیتمحیطزیستاینوالیتدرآینده؛ازهماکنونوباتشیکمساعیمتاماداراتذیربط

 تخاذوعملیگردد.ا
 دسرتسیبهخدماتاجتامعیبهویژهبرایزنان: ▪

شاروالیوالیتغزنی.فعالیتهایاجراءشدهخدماتاجتامعیدر
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مدیریتعمومیخدماتاجتامیوکلتوری:اول؛دربخش
ینازفعالیتهایکارشناسحقوقیومصئونیتعامه،کارشناسآگاهیعامهومطبوعاتومرکزبخشخدماتمراجع -

 نظارتشدهوبابخشهایمذکورهمکاریصورتگرفتهاست؛
تفتیشازدوکانهایخوراکهجفرهنگپاکیشهروهمچناندرکمپاینحشعمومیجهتصفاییشهربهمنظورتروی -

فروشیوجمعآوریموادهایتاریختیرشدهبهمنظورمراعاتاصولصحیباهمکاریبخشهایمختلفشاروالیوهیات
 ازاداراتذیربطرشکتصورتگرفتهاست؛متشکله

 رتگرفتهاست؛درقسمتتدفینوتکفینامواتالوارثباریاستصحتعامههمکاریصو -
دایرشدهوتهیهوترتیبموادهای1396دهیازفعالیتهایشاروالیبابتماههایحملوثورسالمالیجلسهیگزارش -

 دیریتعمومیخدماتاجتامعیوکلتوریصورتگرفتهاست؛گزارشوبعداًگزارشدهیآنبهمرکزازطریقم
 جراآتصورتگرفتهاست؛مکاتیبواصلهارزیابیشدهوبعدازارزیابیدرموردا -
متایجادکورسسوادآموزیبرایکارکنانخدماتیریاستشاروالیبهریاستمعارفپیشنهادصورتگرفتهدرقس -

 است؛
ید،قراردادهاونواحیچهارگانهرسامًاشتهاریبرایمدیریتهایعمومیعوادرقسمتتطبیقوجمعآوریعوایدلوایح -

هدکهدرنتیجهدرطولماهیکبارازلوایحخودرسانهنظارتنمدیریترادرجریانقراردمکتوبدادهشدهتادرقسمت،ای
 ریشدهاست؛(بیلبوردخودرسباهمکاریمدیریتعوایدوقراردادهاجمعآو4صورتگرفتهوبهتعداد)

 ؛دایرشدهوگزارشآنبهمرکزفرستادهشدهاست1396رسطان13جلسهیشارواالنمکاتببهتاریخ -
بهتاریختشکیلکمیتهی - وارایهگزارشآنبه1396رسطان20جندروجوانانشاروالیغزنیطبقرهنمودواصله

 ریاستمحرتمعمومیحکومتداری؛
ومطبوعاتتدویریافتهوموادهایآنترتیبوبعدازارایهیبهکمککارشناسآگاهیعامهورکشاپمبارزهعلیهفسادادار -

 شدهاست؛بهمرکزگزارشداده
دایرشدهوتهیهوترتیبموادهایگزارش1396گزارشدهیازفعالیتهایشاروالیبابتربعدومسالمالیجلسهی -

 دماتاجتامعیوکلتوریصورتگرفتهاست؛وبعداًگزارشدهیآنبهمرکزازطریقمدیریتعمومیخ
ستشاروالیبودبههمکاریکهبهعهدهیریااسدسالروزاسرتداداستقاللکشور28هامهنگیهایبرنامههایجشن -

 سایرشعباتایناداره؛
ااسدونصبآندرنقاطمختلفشهر،نصببیرقه28(عددبهمناسبتجشن20آمادهکردنبیلبوردهابهتعداد) -

 درشهرباهمکارینواحیوسایرکارمندان؛
شهرنشینیوتشویقشهروندانمنظورترویجفرهنگاسدبه28تنظیمتیمتنظیفشاروالیبرایمنایش)رژه(درروزجشن -

 برایبرقراریروابطحسنهباشاروالیباهمکاریمدیریتتنظیفوسایرکارمندانوهمکاران؛
 ددایرشدهاست؛اس25جلسهیشورایمشورتیبهتاریخ -
-  ذیدخل اعضای متاسفانه که گرفته صورت واصله رهنمود شهربرحسب هامهنگی بورد برای درجلسههامهنگی

 وگزارشعدمتدویرجلسهیآنبهمرکزفرستادهشدهاست؛حارضنشدند
آنریاستجهتبرقراری - روابطمعرفییکنفردربخشحرفویریاستکارواموراجتامعیوهمچنانارسالمکتوببه

 دربخشهایمرتبط؛
 اسد؛28ترتیباطالعیهبرایتشویقشهروندانبهمنظورهمکاریدرتزیینشهردرجشن -
نهادهایمدنی،شورایهامهنگیبرایکمپ - اینحشعمومیدرپاکیشهربااشرتاکمقاماتدولتیوسایرکارمندان،

 تاریخ به مرک1/5/1396مشورتیواقشارمختلفجامعه به گزارشآن زازطریقمدیریتعمومیخدماتاجتامعیکه
 وکلتوریصورتگرفتهاست؛

 سنبلهوارایهگزارشآنبهمرکز؛7شاروالیبهتاریختدویرجلسهیماهوارکمیتهیجندروجوانان -
 پیشنهادبهریاستمعارفجهتفرستادنآموزگارسوادحیاتی؛ -
تعیدسعیدقربانوهمچنانترتیبوارسالپیامتربیکیترتیباطالعیهبرایهمکاریمردمدرپاککاریشهربهمناسب -

 بهاداراتدولتی؛عید
 انههاوکوچههاباموسسهبرنامهشهر؛ستمآدرسگذاریخهمکاریوهامهنگیدرافتتاحسی -
 جمعآوریشکایاتوپیشنهاداتانداختهشدهدرصندوقشکایاتوبررسیآن؛ -
 صفحهیرسمی)فیسبوک(اینریاستگزارشدهیمنظمازفعالیتهایشاروالیدر -
باهمکاریبقفرهنگاصیلکشهامهنگیوتطبیقنظارتازتابلوهایداخلشهربهمنظوراصالحسازیآنمطا - ور

 ریاستاطالعاتوفرهنگکهگزارشآنبهمرکزدادهشدهاست؛
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 میزان؛18تدویرجلسهیماهوارکمیتهیشارواالنمکاتببهتاریخ -
 ؛1396ماههایرسطان،اسدوسنبلهوربعسومسالمالیسابدهیبابتتدویرجلسهیح -
 وانانباریاستشاروالیوپارملانجوانان؛،فعالینمدنیوجتدویراولینجلسهیهامهنگیبانهادها -
 همکاریوهامهنگیدرانتخاباتهیاتمدیرهشورایمشورتیریاستشاروالیباشورایمشورتی؛ -
 ینمدنیوجوانانباریاستشاروالیغزنیوپارملانجوانان؛هنگیبانهاد،فعالتدویردومینجلسههام -
 تجلیلازروزجهانیشهر؛ -
 روالیهایمکاتبباهمکاریموسسهبرنامهشهر؛توزیعکتبرایشا -
 راهاندازیبرنامهتیاترتحتعنوان"شیرسلطان"؛ -
 یغزنی؛همکاریدرتدویرجلساتنوبتیشورایمشورتیریاستشاروال -
 نظارتوتفتیشازموادسوختیداخلشهرباهمکاریمدیریتتفتیشونواحی؛ -
 باهمکاریموسسهبرنامهشهر؛عامهدوروزهراهاندازیکمپاینآگاهی -
 اشرتاکدرورکشاپدوروزهمعینیتشاروالیها؛ -
 ؛1396جدی6یخبهتار1396تدویرجلسهیحسابدهیساالنهیریاستشاروالیغزنیازبابتسالمالی -
 ؛1396جدی20همکاریوهامهنگیجلسهیکالنرتهایصنفیبهتاریخ -
 یادهروهایداخلشهر؛هیتخلیهیپهمکاریوهامهنگیدربرنام -
 هامهنگیبارشکتمخابراتیروشنمنایندگیغزنیدررابطهبههمکاریدرتامینموادهایموردرضورت؛ -
 راهاوهامهنگیبرنامهها؛تکثیروخانهپریپرسشنامهیآمریتشو -
 تکثیروخانهپریپرسشنامههایارسالیآمریتاصالحاتاداریوالیتغزنی؛ -
 ؛1396حوت9بهتاریخ1396فعالیتهایشاروالیازبابتماههایجدیودلوحسابدهیلسهیتدویرج -
 ؛1396تحو12تدویرجلسهباشاروالهایولسوالیسهگانهیجاغوری،قرهباغومقربهتاریخ -
 ؛1396حوت20مارچ(بهتاریخ8تجلیلازروزجهانی) -
 وارایهگزارشآنبهمرکز؛1397حمل6هتاریخهمکاریدربرنامهمعرفیشاروالصاحبجدیدب -
 ؛1397حمل7هامهنگیکمپایننهالشانیدرداخلشهربهتاریخ -
 ؛1397ملح8هامهنگیدرنظارتازخوراکهفروشیهایداخلشهربهتاریخ -
 ؛1397حمل16راهاندازیکمپایننهالشانیبرایکمیتههایشاروالیهایمکاتببهتاریخ -
 ؛1397حمل21وجلسهکمیتهشاروالیهایمکاتببهتاریخ1397ازبابتربعاولسالمالیدهیسهحسابتدویرجل -
 م؛هامهنگیوهمکاریدرجلساتنوبتیشورایمشورتیشاروالیغزنیبهصورتمنظ -
 گزارشدهیمنظمازفعالیتهایشاروالیدرصفحهیرسمی)فیسبوک(اینریاست؛ -
 باریاستصحتعامههمکاریصورتگرفتهاست؛اتالوارثدرقسمتتدفینوتکفینامو -
 مکاتیبواصلهارزیابیشدهوبعدازارزیابیدرمورداجراآتصورتگرفتهاست. -

ه:دوم؛دربخشکارشناسحقوقیومصئونیتعام
بهمشکالتحقوقینظربهدرخواستاداراتکهکتباًوصلتورزیدهرسیدگیصورتگرفتهودوبارهازطریق -1

 دهشدهاست؛وبپاسخدامکت
 (پایهصندوقشکایاتدرساحاتمختلفشهرنصبگردیدهاست؛4بهتعداد) -2
3-  تیلفونباشامره مشخصدرقسمتیکپایهتیلفونباشامرهمشخصدرقسمتسمعشکایاتویکپایه

 معلوماتخدماتمراجعینفعالگردیدهاست؛
 هرکداماجراآتالزمهصورتگرفتهاست؛تمکاتیبوپیشنهاداتواردهوصادرهگرفتهشدهودرقسم -4
 درقسمتبازنگریقراردادهاعنوانیمدیریتقراردادهارسامًمکتوبشدهکهاینبخشرادرجریانقراردهد؛ -5
هایفرهنگیوسای -6 مدیریتعمودربرنامه با میخدماتاجتامعیوکلتوریوسایربخشهایرفعالیتها

 مربوطهاشرتاکفعاالنهداشتهاست؛
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مدیریتعمومیخدماتاجتامعی28شندرج -7 با ریاستشاروالی هایمربوطبه دربخشبرنامه اسد
 وکلتوریهمکاریصورتگرفتهاست؛

شکایاتوبررسیآنباهمکاریمدیریتعمومیجمعآوریشکایاتوپیشنهاداتانداختهشدهدرصندوق -8
 جتامعیوکلتوری؛خدماتا

وکلتوریدرنظارتازتابلوهاوافتتاحیهسیستمآدرسگذارییهمکاریبامدیریتعمومیخدماتاجتامع -9
 جادهها؛

 رسیدگیبهشکایاتغرفهدارانوارایهپیشنهادآنبهمقاممحرتموالیتبهمنظورارایهراهحلآن؛ -10
وفعالینمدنی،مه -11 نهادها جلساتهامهنگیبا مدیریتعمومیخدماتاجتامعیوکلتوریدر کاریبا

 م،کمیتهیشارواالنمکاتبوانتخاباتهیاتمدیرهشورایمشورتی؛سوحسابدهیربع
همکاریبامدیریتعمومیخدماتاجتامعیوکلتوریدربرنامههایتجلیلازروزجهانیشهر،توزیعکت -12

تب،برنامهتیاتر،جلسهشورایمشورتی،نظارتازموادسوختیوکمپاینآگاهیعامه؛مکا
دماتاجتامعیوکلتوریدربرنامههایجلسهیحسابدهیساالنه،جلسهیخهمکاریبامدیریتعمومی -13

 کالنرتهایصنفیوتخلیهیپیادهروهایداخلشهر؛
درمتامیبرنامههایدایرشده؛همکاریبامدیریتعمومیخدماتاجتامعیوکلتوری -14
جهانیشهر،توزیعکتزهمکاریبامدیریتعمومیخدماتاجتامعیوکلتوریدربرنامههایتجلیلازرو -15

مکاتب،برنامهتیاتر،جلسهشورایمشورتی،نظارتازموادسوختیوکمپاینآگاهیعامه.

سوم؛دربخشکارشناسآگاهیعامهومطبوعات:
رابههمکاریمدیریتعمومی1396یبابتماههایحملوثوروفعالیتهایشاروالجلسهیگزارشدهی -1

 روازتطبیقآنبهمرکزگزارشدادهشدهاست.ویخدماتاجتامعیوکلتوریتد
درادارهمستقلارگانهای2/3/1396و1روزهتحتعنوانتساویجندریاجنسیتبهتاریخ2درورکشاپ -2

 محلیرشکتشدهاست؛
درورکشاپیکروزهتحتعنوانجلسهیمیانجیگرانقشاناثدرریاستامورزنان4/3/1396اریخبهت -3

 تشدهاست؛کوالیتغزنیرش
رابههمکاریمدیریتعمومی1396جلسهیگزارشدهیفعالیتهایشاروالیبابتربعدومسالمالی -4

 ادهشدهاست؛خدماتاجتامعیوکلتوریتدویروازتطبیقآنبهمرکزگزارشد
 مکاتیبواصلهقیدواردهگرفتهشدهواجراآتمنظمشدهاست؛ -5
امعیوکلتوریورکشاپفساداداری،جلسهیکمیتهشارواالنجتبههمکاریمدیریتعمومیخدماتا -6

 مکاتبوجلسهیتشکیلکمیتهجندروجوانانتدویرشدهوگزارشآنبهمرکزفرستادهشدهاست؛
 رایپاککاریشهر؛رکمپاینحشعمومیبهامهنگیرسانههاد -7
 اسد؛28ستقاللاهامهنگیرسانههادررابطهبهاعالناتبرایتزیینشهردرآستانهجشن -8
 اشرتاکدرورکشاپامورزنانوهمچنانسایرجلساتکهدرریاستشاروالیدایرشدهاست؛ -9
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جندروجوانانتدویرشدهبههمکاریمدیریتعمومیخدماتاجتامعیوکلتوریجلسهیماهوارکمیته -10
 وگزارشآنبهمرکزفرستادهشدهاست؛

 یتازطرفاداراتمختلفدایرشدهاستوالاشرتاکدربرنامههایجندروجوانانکهدرسطح -11
 هامهنگیبارسانههادرارتباطبهپخشاطالعیههایریاستشاروالیدرایامعیدسعیدقربان؛ -12
 اشتغالزاییبرایزنانومردان: •

تنخانمهادرموسساتغیردولتیایفای113تنزناندراداراتدولتیوبهتعداد68تعدادنان:بهالف:زن
منایند.وظیفهمی
ب:مردان:

 دراینموردکداممعلوماتبعدازتعقیبمکرربازهمبدسترساینادارهقرارنگرفت-
داشنترسپناهیامسکنبرایعودتکنندهگانوبیجاشدهگانداخلی: •

حسطکالنوحادجهانیبودهبویژهدرکشورعزیزمانافغانستانکهآماربیشرتینمهاجررادر یکپدیدهجرتمها
جهانداراست.دراینکشورمردمعالوهازتهدیداتطبیعیمانندسیل،زمینلرزه،بارانهایشدیدموسمی،خشک

نوادگی،دشمنیهایذاتالبینیوپیامدهایناشیسالیوفقرازپدیدههایمانندجنگ،ناامنی،خشونتهایخا
صلیخویشمهاجرگردیدهیادرگوشهوکنارهمینکشوراایازپدیدههایفوقرنجمیربندوبسااوقاتازموقعیته

ویاهمبهکشورهایهمسایهویاسایرکشورهاپناهندهمیشوند.غزنیکهازجملهوالیتهایمهمومرکزیافغانستان
عواملی؟زنتنیزتعدادزیادیازهموطنانمابعنوانبیجاشدهداخلیوعودتکنندهدرآنپناهآوردهاند؛اماچراغاس

ودالیلاینانتخابرامیتواندرنکاتذیلجستجوکرد:
آبوهواینسبتامعتدلوزمینهمناسببرایزندگیمنودنبصورتعادیدرمرکزشهر؛-1
زجانبموسسههایخیریه؛دتهایبشدوستانهاموجودیتنسبیمساع-2
موجودیتنسبیفرصتهایشغلی؛-3
یگرپذیریواحرتامبهحقوقاساسیافراد؛مدهموجودیتبسرتفرهنگ-4
زمینهدسرتسیبهتعلیموتربیهوآموزشهایحرفهایبرایاطفال،کودکانونوجوانانبیجاشده؛-5
اتدرمانیدولتیوغیردولتی؛زمینهدسرتسیآسانبهخدم-6

مهاجرینوعودتکنندگانوالیتغزنیبهعنوانیکواحددومیاز حاالفعالیتهایدوبریاستامور تأسیستا
چشمگیریدرراستایخدمترسانیبرایعودتکنندگانوبیجاشدهگانداخلیاینوالیتداشتهاست.شهرک

7720برای1384غربوالیتغزنیموقعیتدارددرسال-یلومرتیجنوبابوریحانالبیرونی)مهاجرین(کهدرپنجک
عگردید.امکانات،خدماتوسهولتهاییبرایساکنینشهرکمتذکرهبرایزیتوفامیلعودتکنندهوبیجاشدهداخلی

بهزیستیورفاهاجتامعیتاحدامکاندرنظرگرفتهشدهاست.
بهاینطرفزمینیغرضایجادرسپناه1384یجادشهرکالبیرونییعنیازسالاماآنچهکهبایدنوشتاینستکهازا

فامیلعودت15000خلیتوزیعنگردیدهاست.ایندرحالیاستکهحدودادانبرایعودتکنندگانوبیجاشدگا
داوطلباسنادتنعودتکننده3000کنندگانوبیجاشدگانداخلیازنداشنترسپناهرنجمیربندوتااکنونبیشرتاز
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ریاستاموریولعودتشانجهتتوزیعمنراترهایشیطیمراحلگردیدهوآمادهکمیسیونتوزیعزمینمیباشد؛
 مهاجرینوعودتکنندگانبرایایجادشهرکمنربدوتاهنوززمینیدراختیارندارد.

 رسیدگیبه/مدیریتحوادثطبیعی: •

(1050:چایسبز)3(بوجیهفتسیره850:گندم)2(بوجی250)کیلویی25:برنجریاستمبارزهباحوادث:-1
عدددیگ196قلم)9:کیتآشپزخانه7(سطلپنجلیرته950ن)وغر:6(سیر893:شکر)5(سیر/793:لوبیا)4کیلو
عددقاشق1176عددبیشقابنکلی/588عددجگنکلیمعهگیالس/196عددکاسهنکلی/588لیرته/10بخار

(687:)8عددکفگیر(196عددمالقه/196عددپیکنیکگازپنجکیلوییایرانی/196عددچایرب/196وری/ماستخ
مرتترپال.10:916(مرتموکیت/916:)9مپلکتهتخ
(سیت.20:ـکیتآشپزخانه)3(باب100:ـخیمه)2(دانه250موادموجوددرریاستمهاجرین:بشکهآب)-2
:کمپلرنگه4تخته888:ترپال3باب31:خیمهکالن2باب60:خیمهخوردیاسترسهمیاشتموادموجوددر-3

سیت.413:سیتظروفآشپزی7عدد888:بوشکهآب6تخته2211سادهپلکم:5تخته473
187:ـچراغشمسی3بسته168:ـبستهکمپل2بسته185بستهفامیلی:IOMموادموجوددرموسسه محرتم  -4

نکارت300ریاست صحت عامه: -5بسته73:ـبستهزمستانی6باب56:ـخیمه5بسته111:ـشیلرتکیت4دانه
تآشپزخانه.کی
پالستیکیموادموجوددرریاست احیاوانکشاف دهات )نهادکمک کننده موسسه محرتم یونسف(: -6 سطل

:6عدد18:بشکهآب5بالون507یکگاز:پیکن4تخته1039:ترپالپالستکی3باب484:خیمه2عدد1089
:10ثوب100جاکتپطلوندار:9ثوب201:جاکتخورد8تسی158:کیتصحی7سیت213کیتزمستانی
500:کاسهنیکلی13عدد500:پیالهدستهدار12تخته983:کمپلعسکریرنگ11جوره118کفشپالستکی

125:ماهیتابهنیکلی17عدد125:دیگنیکلی16عدد125نیکلی:قابجه15عدد500:قاشقنیکلی14عدد
عدد500:پنجهنانخوری21عدد125:ترمامیرت20عدد125جسنار:آلهفش19بکس125:کمکاولیه18عدد
 عدد.82:راشبیل25عدد10:بیلچینایی24تخته568کمپلیکنفری23عدد1250:ماسک22

 یربهویژهزنانوکودکان:وههایآسیبپذتامینامنیتگر •

ناامنی گراف که کشورمیباشد ناامن های ازوالیت یکی غزنی دیگررادچون های اکرثوالیت نسبت به والیت ین
بسیارباالمیباشدبنادراینوالیتامنیتهیچگروهتامیننیست.بناگفتهمیتوانیمکهدراینوالیتامنیتگروههای

انوکودکانبصورتالزمتامیننیست.آسیبپذیرزن
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شامره متاس  آدرس برقی
 مسول

ساحه 
 استقامت کاری فعالیت

ثبت 
وزارت 
 مربوطه

 نهاد مسول
شامره

 

 (93) 0744855899 
 والیتغزنی

حرفهصنایعدستیزنانه،
تعلیمارتقاظرفیتخانمها،

تربیه،دسرتسیبهخدمات
 حقوقمحوحشونت

وزارتعدلیه
رتامورووزا

 زنان
 حدیثهاحمدی

نهادمهارتهای
حرفویزنان
 افغانستان

1
 

Asif.hussainzada@gmail.co 0748990048 والیتغزنی
فعالیتهایمدنیفرهنگی،
تالشهایبرایتامین
عدالتاجتامعی

وزارتعدلیه شفقبشیرعلی شبکهفعاالنمدنی
غزنی 2

M_ziarawan@yahoo.com 0788198888 والیتغزنی
فعالیتهایمدنیفرهنگی،
تالشهایبرایتامین

لتاجتامعیعدا
وزارتعدلیه منظوراحمدضیا

روان
شورایاجتامعی
جوانانمرکزغزنی 3

بخشهایفرهنگی، والیتغزنی 0798080061  (93) 
 آموزشی،دسرتسیبهعدالت


وزارت
 داقتصا

 قاسمفرهنمد
-انجمنفرهنگی
اجتامعیکلید

 نجات
4 

 والیتغزنی 0790493802  (93) 
انه،حرفهصنایعدستیزن

انمها،تعلیمارتقاظرفیتخ
تربیه،دسرتسیبهخدمات

 حقوقمحوحشونت


وزارت
 اقتصاد

 راضیهاکربی
موسسهحرفویو
خدماتاجتامعی

 تدبیر
5 

Mustafahotacyar@gmail.com 

 
 فرهنگیواجتامعی والیتغزنی 0790101713

 6 موجدانش مصطفیهوتکیار دلیهوازرتع

Frotan_kamran@yahoo.com 

 
 فرهنگیواجتامعی والیتغزنی 0775646510

–نهادفرهنگی کامرانتنفرو وزارتعدلیه
 7 اظهراجتامعی

 والیتغزنی 0799635110 (93) 
فعالیتدرعرصهارتقاظرفیت

قیزنان،مراکزآموزشیحقو
 خانمهابرای


انجمناجتامعی سیامگلحسینی وزارتعدلیه

 8 زنانگذرنوآباد

فعالیتهایمدنیفرهنگی والیتغزنی 0780039109  (93) 
 لیمتربیهدسرتسیبهتع


انجمنفرهنگی رضانظری وزارتعدلیه

 9 آسایش

mailto:M_ziarawan@yahoo.com
mailto:Mustafahotacyar@gmail.com
mailto:Frotan_kamran@yahoo.com
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(93)  0771237880-

 والیتغزنی 0747001681

تربیه،حقوقبشوموتعلی
زناندرتحول،اعامرصلحو

محویحشونت،
مدنی،دادخواهی،حکومت
داریخوبو.مبارزهبافساد
اداری،دسرتسیبهعدالت

 


 وزارتعدلیه

داکرتعطاءالله
 ختیاریب

کانونفرهنگی
 10 اجتامعیپیکغزنه

عالیتهایمدنیفرهنگی والیتغزنی 0787694624  (93) 
 بهتعلیمتربیهدسرتسی


عبداللهالمع وزارتعدلیه نهادفرهنگیوقت

 11 فر

فعالیتهایمدنیفرهنگی والیتغزنی 0774133058  (93) 
 دسرتسیبهتعلیمتربیه


وزارتعدلیه

 
 اوریحمدندینم

نهادفرهنگی
اجتامعیپیام

 عدالت
12 

 فرهنگیوظرفیتسازی والیتغزنی 0799638485 (93) 
انجمنفرهنگی اللهرفعترحمت لیهتعدوزار

 13 هالل

Nasrullah.joya1985@gmail.com (93)0799199609 والیتغزنی مدنیفرهنگیتهایفعالی
دسرتسیبهتعلیمتربیه وزارتعدلیه نرصاللهجویا انجمنفرهنگی

جوانانسنایی 14

 (93)0793608823 
شهرغزنیو
ولسووالی
خواجه
عمری

فعالیتدرعرصهارتقاظرفیت
حقوقیزنان،مراکزآموزشی

برایخانمها
وزارتعدلیه حسینهمیری انجمنزنانحواجه

عمری 15

والیتغزنی 0793122300(93)  فرهنگیوظرفیتسازی وزارتعدلیه میثمصحرا انجمنفرهنگی
ابوریحانبیرونی 16

والیتغزنی 0787607441(93)  فرهنگیوظرفیتسازی وزارتعدلیه میرزاذکی انجمنفرهنگی
" واجتامعی"دنیا 17

والیتغزنی 0729555001)93)  محویحشونت،حکومت
خوب،تقویتفرهنگیداری وزارتعدلیه نعمتاللهرجبی سازمانپیامجوانان

افغانستان 18

تغزنییوال 0779100959(93)  فعالیتهایاجتامعی،مدنی
وفرهنگی وزارتعدلیه ذکیرحیمی

بنیادفرهنگی
اجتامعیقومندان

گلمحمد
19

mailto:Nasrullah.joya1985@gmail.com
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والیتغزنی 0798268231 (93)  حامیتازحقوقبش،فرهنگی
وفعالیتهایاجتامعی وزارتعدلیه عنایتاللهعرفان فرهنگیوکانون

اجتامعیاذکیا 20

والیتغزنی 0744616756(93)  فعالیتهایفرهنگیو
اجتامعی وزارتعدلیه پرینگل

انجمنفرهنگی
اجتامعیگذرحیدر

آباد
21

والیتغزنی 0728973236 (93)  اجتامعیوفعالیتهای
فرهنگی ارتعدلیهزو محمدجوادرامش

شوراییفرهنگی
عالءالدیناجتامعی

غزنه
22

والیتغزنی 0764448016  (93)  گیوظرفیتسازیهنفر وزارتعدلیه نبیزاده
شهرستانی

انجمنفرهنگی
"طوبا" 23

Saeedjan_hemati@yahoo.com 0744115444 والیتغزنی اجتامعیوفرهنگی وزارتعدلیه محمدسعیدهمتی
انجمنفرهنگیو
اجتامعیجوانان
نمبارزافغانستا

24

Kaliwall.malgari.t@gmail.com 0778787433 والیتغزنی تعلیمتربیه،ظرفیتسازیو
مدنی-فرهنگی وزارتعدلیه اماناللهگوهر کلیوالملگری 25

Hemat.foundation@gmail.com 0797007076 والیتغزنی تعلیمتربیه،ظرفیتسازیو
مدنی-فرهنگی وزارتعدلیه والقدرتاللهنرمی همتبنست 26

Sediqi322@gmail.com 0795553321 والیتغزنی فرهنگیواجتامعی وزارتعدلیه محمدابراهیم
صدیقی جوانانبارزروضه 27

Abdulahad.marjankhil@gmail.com 0799461914 والیتغزنی علمی،فرهنگیواجتامعی وزارتعدلیه عبداالحدمرجانخیل جوانانعلمیغزنی 28
والیتغزنی 0775895250  علمیفرهنگیمدنی وزارتعدلیه عزیزالله تولنهنوشتمدنی 29

Naqib.andar@gmail.com 0795449322 والیتغزنی علمیفرهنگیمدنی وزارتعدلیه کسارللهخانقیبا ژوندمدنیتولنه 30
 

 

 

0748080486 والیتغزنی اجتامعیوفرهنگی وازرتعدلیه ذکیهستایش نهادهمنوایبانوان
غزنه 31

Esltd786@gmail.com 
0799656505
0786656505 والیتغزنی فرهنگیاجتامعی وزارتعدلیه یفرشیفاللهرش مجتمعمدنیپیوند 32

 0799003114 والیتغزنی فرهنگیواجتامعی وزارتعدلیه زمانذکی
شورایاجتامعی

جوانانفرهنگی
میالدنور

33

mailto:Saeedjan_hemati@yahoo.com
mailto:Abdulahad.marjankhil@gmail.com
mailto:Naqib.andar@gmail.com
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 0799003114 والیتغزنی عیواجتامفرهنگی وزارتعدلیه زمانذکی شورایهامهنگی
نهادهایمدنی 34

 0797669958 والیتغزنی
کابل جتامعیفرهنگیا  رحمتاللهنائیل سازمانانسجام

جوانانترکانغزنه 35

Seeratseerrat55@gmail.com 

 
0789068158 والیتغزنی فرهنگیوعلمی وزارتعدلیه احمدسیرترسوش

مجمععلمیو
فرهنگیجواناندیار

سنایی
36

Mansoorahmad.sorush@gmail.com 

 
0783910021 والیتغزنی فرهنگیاجتامعی وزارتعدلیه منصوراحمدرسوش انجمناجتامعی

هنخبهگانغزن 37

 
0799107609
0798413151 والیتغزنی فرهنگیاجتامعی وزارتعدلیه رحمتاللهنیگزاد

شورایاجتامعی
قومخلجوالیت

غزنی
38

 

0791816101
0729113706


والیتغزنی اجتامعی  بورجانقلمدوست

شورایجوانان
کوچیها

دکوچیحوانانو
تولنه

39

mailto:Seeratseerrat55@gmail.com
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 ندارد.یکجنسیت:دروالیتغزنیوجودمنایندهگیهایسیاسیبهتفک ▪
 وضعیتکوچیها: ▪

۶۵۰۰۰–۶۴۰۰۰لهکېموسمپهاوړيداولري،یتحیثمرکزتجمعدقومونوکوچيدوالیتغزينچېڅرنگه
وچکالیومسلسلوکلونوڅوتېرود.لريمېنيفرمايناودایمي۱۲۴کېوالیتیادپهاوراځيتهوالیتیادکورنۍکوچي

پاتهيدارمالکمهډېرهاوورکړيالسهدمالداريزیاتهنیاميېتريېاساسپهغصبدځایونوڅړخواددزورواکولهاو
.ده

ددويچېځکهده،کېحالپهخرابېدودبيلترورځاوده،خرابډېرکېعمومپهوضعیتکوچیانوېشتودغزينم
کوچیانودرسهختمېدودمالداريداساسهمدېپهده،کېحالپهېدويدختممالداراودهمالداريکسبیوازینی
.خرابېږيهموضعیت

دوهچېشوي،جوړېمدرسېاوښوونځيدیارلس۱۳کېبرخهپهروزيناوښوويندتهویانکوچېپهغزينوالیتک
کوچيړوندویوازاوولسوالوالیتمرکغزيندچېدي،ښوونځيابتدایهيېاتهاومدرسېدوهمتوسطه،یوهلېسې،يې

.ديپاتهودانیوبېهمدايسنوراوشويجوړيودانۍيېتهښوونځيودوویوازياوشويتاسیسکېسیمومېشتو
.شويحلپرېپوريډېرهترستونزيتعلیمیکوچیانوداوشویکاراندازيیوېترکېبرخهپهروزيناوښوويند

والیتغزيندکلینیکگرځندهبابیواوکلینیکثابتبابیویوازيپورياوسهترتهکوچیانوېدروغتیاپهبرخهک
لهشتوننهدتشکیلدکلینیکثابتاولريفعالیتيېکلینیکگرځندهیوازيچېشوي،جوړکېسیمواړوندومرکز
خوراکيتوکوتهالرسسیکواوبواو،اوصحیپادهخرابډېروضعیتروغتیايېکوچیانودکېعمومپه.دهفعالغیرکبله

نهالرسسیتهاسانتیاوروغتیايېيېماشوماناومینديناروغان،.دهنهوړډاډدتوگهپورهپهېنهلري،حفظالصحهي
.دهوړاندېښنېدوضعیتيېکېبرخهپهروغتیاداولري،

دبيلترورځخوده،مهمهډېرهدلپارهتانداقتصاريدافغانسمالدااودهمالداريچېرسمایهۍدکوچيولسیوازین
کوچیانودشوهختمهمالداريچېدا.شویدهنهکارهیڅکېخهبرپهمالداريدتهکوچیانواودهکېحالپهختمېدو
.ځيمنځهلهڅههراوژوندټولنیزاقتصاد،

لرينهالرسسیتهاسانتیاوړنیودویدژوندلومبرنهدهاوپهقسمبراوگړونورودافغانستاندهمژوندټولنیزدکوچیانو
.ديگریواناوالسرسهکړاوونواوستونزوپراخولهکېژوندپهاو

لپارهجوړولوکورداوسکوچیانچېديکولځایپهځایکوچیانودیااواسکانڅخهېدژوندداسانتیاولهجمل
يېځوانانلري،نهالرسسیتهتوکوخوراکياواوبوپاکوصحيدي،برخيبېتیاواناسړنیولوملهژونددلري،نهځمکه

.ديناستکورپهيسهمداوجهيلهکاريبېد
کوچیانودکېعمومپهچېځپي،يېالاوديځپيلپیامنهپراخهپهکوچیانبدبختیونورواوکاريېفقر،ناامني،ب

 کوخرابده.خلځایېنوروتروضعیت
چېديبرخمنساتنيچاپیریالسامليلهځينيکوچیانده،اړینلپارهټولنيدچاپیریالساملاوپاکچېڅرنگه
بېڅخهساتنيچاپیریالداويسکېسیمواړوندوښاردچېکوچیانهغهويلاويس،کېسیموپرتولريپههغه
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مالداريدویداوبویادولهچېاخيل،ټهگالولهاوبوسینداوویدځایپهاوبوپاکوڅښاکددویچېځکهدي،برخي
نهکارهیڅپورياوسهترکېبرخهدېپهاولرينهتشنابونهاسبنماومنظمکېکورونوپههمدارنگهاواخيلگټههم
.شویورتهده
کوچيدنیول،ځوانانوچيکودېونوککورسحرفويپهتوزیع،پېژندپاڼودتهکوچیانوکېبرخهپهخدمتونوټولنیزود

پهسطحهپهوالیتداوکوللاحمرطیاوثبتلوريلهریاستچاروراستنېدونکواوډوالواسناددکVRFدکډوالو
ستونزيعمدهکوچیانودکېخدمتونوټولنیزوپه.شتهتوگهدوامدارهپهگډونمشانوکوچيدکېمجلسونواوغونډو

.کړېږياملهلهستونزویادودکوچیانچېده،غصبڅړځایونوکولهخواددویدنگهدزورواوناوهمدارنشترسپناهد
ورتهدينهڅهکومپورياوسهترکېبرخهپهموندينکارداوديکارهبېډېریځوانانکوچيچېهدوړیادولود

لرينهسوادچېکوماوېږيورتهمساعدريزمینهنهمقردکېادارودولتيپهلريسوادچېځوانانکوچيکومشوي،
.ديکارهبېانانځوکوچيکېعمومپهاوشوېمساعدهدهنهزمینهکاردهمتههغوي

اوسهترورکړي،السهلهيېمالدارياوشويځپلډېراملهلهغصبدځایونوڅړداووچکالیومسلسلودېکوچیانچ
لهادارواړوندودلپارهخوندیتوبدمالداريدتهدوینهاوېشونهدهوررسهلوريمرستهلهادارېکوميهیڅدپوري
 .یشوتررسهفعالیتکوملوري

 (چینلرادیویی.13،)تلویزیونملیغزنی،تلویزیونغزنویانفعالیترسانهها:،) •
 فرهنگوجوانان: •

لاندرنسلبهمتامدیبهوجودآمدهونساینفرهنگطیاعصاروقرونمردماینوالیتدارایفرهنگغنیبودهو
حکمتوپنجرهبهگذشتهدورآناناست.فرهنگاینمردمرسیدهاست.درواقعفرهنگمنبعرسشاروغنیازپندو

جغرافیاییدرمحدوده،مردماینوالیتباسایرنقاطافغانستانیکساناستوچونفرهنگبیانگرهویتمردمساکن
زندگیدارندوبدونشکتفاوتهایفرهنگیازیکجاتاجایدیگرواقواممختلفدراینوالیتمشخصمیباشدو

ناقواممختلفمتفاوتاستواینتفاوتهاوقتیاحساسمیگرددکهفرهنگاقوامساکنغزنیراازهمینطوربی
لخاظاتنوگرافیبررسیمناییم.

هاینوالیتساحاتدیدنیوجاذبههایریستیکشوربهشامررفتهکملهوالیتهایتاریخیوتووالیتغزنیازج
وریستیتپهرسدار،ساحهتوریستیمنارههاتاریخی،مزاروپارکمزارتوریستیوتاریخیداشتهازجملهساحاتت

ائیغزنوی،مزاروپارکحرضتحکیمسنلغارولی،سطانمحمودغزنوی،گنبدبیگمولسوالیجغتو،مزارخواجهب
وباارزشتوریستیاهور،آباستادهولسوالیمقر،بندسلطانوبندرسدهازجملهمکانهایمهمدشتولسوالین

بودهکهدرصورتمساعدامنیتدرسطحوالیتوجلبوجذبسیاحینداخلیوخارجیدرقسمترشدصنعتتوریزم
است.تأثیرگذار

ردمانکشورهاوملتهایجهانوایجادروابطنزدیکوحسنهععوایدوکاروباربینمصنعتتوریزمدرجهانمنبیقیناً
نگاهمنابعتاریخی،طبیعیوفرهنگیدارایجذابیتهایخاصبودهودارایاهمیتبسیارازوالیتغزنیمیباشد،

اندوایمختلفدنیابهرهگرفتهدنها،مفکورههاوفرهنگهاینمرزوبومازمتهایمیباشدازهمینجهتانسان
.اشدازوجههارتباطاتفرهنگیومتدنیدارایتاریخومتدنشگوفامیبغزنی



 تغزنییوالاجتامعی–یداقتصالیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 52

بوده و غزنه از دوران پس از اسالم نیز شهری بزرگ  زابلستان غزنه پیش از اسالم مرکز

زار باب است. این شهر هآمدهبه شمار می آسیا زیباترین شهرهایدترین و آبا بوده، و از جمله   خراسان در

ابوالفضل  ی،فردوس ، ابوریحان بیرونی مدرسه داشته است، و مرکز تجمع دانشمندان بسیاری مانند

 ..استبوده وفرخی سیستانی عنصری مسعود سعد سلمان، سنایی غزنوی، عبدالحی گردیزی، بیهقی،

هادرآبادیوسال طانمحمودغزنویلس میالدی(بودو۹۷۵–۱۱۸۷های)درسال غزنویان غزنیپایتختسلطنت
دهه در میالدیغزنیمهمگسرتشآنکوشید. یازده ایننتیجه ادبیاتپارسی کانونترینهاینخستسده و بود

تختگاهخودگردهمآوردههایسلطانمحمودغزنویبودکهانجمنیازدانشوران،فیلسوفانوشاعرانرابهگردکوشش
 بود

 وقمدنیحقوقبشوحق •
 نشدبعدازتعقیببارهابازهممعلوماتدررابطهبهحقوقبشوحقوقمدنیبهدسترساینادارهقرارداده

 اموردینیومذهبی: •

دجامعتخانهتعداها،حسینیهوفاطمیه–تکایاتعدادتشیع،وتسنناهل–تعدادمساجدباتفکیکجامعوصغیره
دینیرسمیوغیررسمیهایاسامعیلیه،تعدادمدارس

 ورزشوتربیتبدنی: •

میباشدایجادمکانهایستندردورزشیدرسطحدربخشتربیتبدنیازآنجایکهسپورتیکرضورتمربمدرجامعه
ازجملهنیازهایشدیدپنداشتهمیشود،والیتاعمازمرکز خوشبختانهآمریتتربیتبدنیازابتداءوولسوالیها
صوصآقشجوانمهیاسازدودرحالحارضبهکوشیدهاستتاسهولتهایزیادرابرایاهالیمناطقمختأسیسبدینسو

(کلپتنظیمو185(ورزشکاراعمازذکورواناثرادررشتههایمختلفسپورتیدرقالب)20000از)تعدادبیش
دهاست.تحتپوششقراردا

 ساختار های اجتامعی و سیاسی
 :احزابسیاسی •

 ول احزاب سیاسی که در والیت غزنی رسام فعالیت دارنددج

مالحظات
 

شام اسم حزب موقعیت مسول حزب شامره متاس
 ره

 1 حزبوحدتاسالمیافغانستان پالنسوم عبدامللکحبیبی 799006057 
 2 گنځدسولیغر حاجیاخرتمحمدمارکیت حاجیعبدالرازق 799000858 
حزبوحدتاسالمافغانستان سومپالن عارفواحدی 748745358 

 3 مردمافغانستان

محمدیوسف 773176993 
 4 یجنبشملیاسالم پالنسوم رضایی
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 5 حرکتاسالمافغانستان پالنسوم اقایتوسلی 788561397 
 6 اسالممتحدحزب جادهفروخی ویسمنیب 799478752 
 7 حقوعدالت ولسوالیجاغوری رحمتشاه 776385044 
محمدصادق 747233721 

 8 حزبرفاملی نواباد فدایی

لبدریامقابلروغن حبیبالرحمن 729130602 
 9 حزباسالم فروشان

قومندانفضل  
 10 حمعیتاسالمافغانستان مارکیتمحمدی الحق

حرکتانقالباسالمی ولسوالیاجرستان عبدالرشیدمولوی  
 11 افغانستان

 12 حزبتوسعهمردمافغانستان نواباد روتنکامرانف 775645510 
 13 سیتحریکدافغانستانول عقبشفاخانهنثار سیدمحمدحقمل 795807331 
 14 افغانستانحراستاسالم نوابادسایمبارز احساناللهاکربی 770257282 
 795051545

5 
حاجینادر
 15 جبههملینجات کوچهامنیت گیرووال

 16 حربتحولورفاهافغانستان جوارقومندانامنیه نواللهنوری  
 

 :نهادهایمدنی ▪

هایمدنینقشاساسیدررشد،توسعهوصولدموکراسیوحقوقشهروندینهاددرجوامعمردمساالرومبتنیبرا
همنودهوسهولتسالپسینجدیترازقبلبهاینامرتوج14بالندهگیجوامعدارد،جمهوریاسالمیافغانستاندر

یتغزنینیزازاینکاروانبختانهوالهایالزمرابرایایجادوفعالیتنهادهایمدنیدرجامعهمهیاکردهاست،خوش
ادمدنیفعالیتداردکهدراموراتفرهنگیواجتامعی،آموزشیونه39عقبمناندهاستدراینوالیتهماکنون

 همکاریمیکنند.هرنیکارمنودهوباشهروندان
ازآنجوازبدستتذکر:لیستکاملنهادهایمدنیفعالغزنیمشمولاستقامتکاریهرنهاد،وزارتمربوطهکه

 است.آوردهاند،ساحهفعالیتوآدرسارتباطشانخدمتتقدیم
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 فصل سوم

 معارف
ديگرتعدادىومسدودمکاتببرخىمهنوزهاماگرفته؛صورتمعارفبخشدرهاپيشفتسلسلهيکغزىن،واليتدر
 .هستندروروبهمشکالتسايرومسلکىمعلمنيها،ساختامننبودمشکالتباآن

مکتبباب638غزىنواليتدرقبلسالششکهگفتپژواکخربىآژانسبهغزىنمعارفرييسنارشاللهاحسان
 .استرسيدهباب575بهمکاتباينتعداداکنونامابود؛عمومی

 .استابتدائيهمکتبباب184ومتوسطهباب173ليسه،باب244مکاتباينجمعازوى،گفتۀبه
آنهادرشاگرد 2746کهدارندوجودغزىندرنيزخصوىصمکاتبازشامرىدولتى،مکاتببرعالوهکهافزودموصوف 

 .اندتعليممرصوف
 معارف بخش عمومی ترشیحات

مکتب داراملعلمین عمومیمکاتب کتگوری
 شاگردانتعداد تخنیکیمکاتب مدارسشخصی

 مجموع اناث ذکور
 126,783 34,450 92,333 308 112 638 تعداد

تعلیمبهبیشرتعالقمندهافامیلافغانستاناسالمیجمهوریدولتتالشوسعیفعالیت،اثردرگذشتهدههیکدر
.میفرستندمکاتببهتعلیمفراگیریبرایراخوداطفالوگردیدهتربیهو

 معارف بودجه
دیدهشکلدرقسمیکهومیکنددریافتانکشافیوعادیبخشودهردرمالحظهقابلبودجهساالنهمعارفوزارت
بزرگتشکیلموجودیتازاستعبارتآنعمدهدلیلومیرسدمرصفبهعادیبودجهبخشدرآنزیادمقدارمیشود

بودجهجزئیات.میباشداستموجودکشوررستارسدرکهمکاتبزیادتعدادبرایعادیمصارفومعارفارتزودر
.شدهدادهانعکاسذیلشکلدرغزنیوالیترفمعا


.استذیلقرارمیباشدتطبیقتحتمعارفوزارتطریقازوالیتایندرکههایپروژهتعداد   

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

1,201,748 
137,302 

61,218 

انکشافی بودجه 
افغانی000ارقام به 

مجموعهبودیجه
عادیو
انکشافی

بودجهعادی مرصفعادی

1,201,748 
1,064,446 627,157 

عادیبودجه
افغانی000ارقام به 
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 1397 سال فار مع وزرات انکشافی های پروژه
 مرصففیصدی بودجه پروژه

 0 31,379,094 عمومی تعليامت مکاتب تجهيز و اعامر
 92 20,049,987 تربيه و تعليم ایزيربن انکشاف

 0 1,673,945 مسلکی و ميخانيکی تعليامت
 0 342,457 ظرفيت ارتقای و مديريت

 34 14,772,468 اسالمی تعليامت
 59 1,668,124 رسمی غري تعليامت و آموزی سواد
 65 310,171 آموزی سواد های برنامه تقویت و انکشاف

 0 342,564 والیات مرشوط غیر وجوه
 52 3,097,336 ها روستا در اناث;nbsp& معلیمین استخدام

 0 3,849,381 بزرگ شهر هفت در هوشان تیز برای مکاتب اعامر
77,485,52734 مجموع



 زراعت
حاصالتوانددهقاىنمرصوفواليتاينباشندگاناکرثاست،زيادهاىآبورسسبزهاىزمنياىداراينکهازغزىن،
 .ميکنندعرضهبازارهابهبيشرتشانرا
چهارمغز،بادام،ناک،شفتالو،زردالو،همچونهايىميوهانگوردرپهلوىامااست؛زيادومشهوربسيارواليتاينانگور

مانندخوىبحاصالتغزىنهاىزمنيآن،برعالوه.استزيادنيزديگرهاىميوهوگيالسآلو،انجري،سيب،آلوبخارا،
حاصالت،اينبراىهوايشوآبوميدهدنيزسبزيجاتوحبوباتديگروبادرنگخربوزه،هندوانه،کچالو،پياز،گندم،
قراربيشرتتوجهمورداگراماه؛فتگرصورتغزىنزراعتبخشدرکارهايىبرخىآنکهبا .استمساعدبساير
عالوهحاصالت،اينکهداردامکانوآمدخواهدپاينيغزىن،دهاقنياقتصادىمشکالتسطحکهگفتميتوانگريد،
 .شودعرضهنيزخارجبازارهاىبهکشور،بر

  زراعت بخش بودجه
ادارهاینعادیبودجهازبیشرتمراتببه غزنیوالیتدرزراعتوزارتانکشافیبودجهمیشوددیدهشکلدرقسمیکه
ایندرخوبآیندهیکخوشبینمیتوانوبودهوالیتایندرزراعترویبیشرتهایگزاریرسمایهگربیانکهمیباشد
 .باشیمبخش
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  .است ذیل شرح قرار آن جزئیات که میباشد تطبیق حال در غزنی والیت در انکشافی های پروژه 15 تعداد به

 
 1397 سال زراعت وزرات انکشافی های پروژه

 مرصففیصدی بودجه پروژه
 43 19,076,600 کیمیاوی کود و ریذب تخمهای;nbsp& توزیع و تهیه

 100 1,027,551 حیوانی صحت و مالداری انکشاف ملی برنامه
 44,422,151 39 (NHLP) مالداری و باغداری ملی برنامه

 100 856,960 نباتی راضما و آفات علیه مبارزه
 3,709,771 100 (AAIP) افغانستان زراعتی تولید عوامل پروژه

 73,183,424 66 (OFWMP)  مزرعه در آب تنظیم
 100 2,368,000 زعفران و پخته کشت توسعه

 100 225,300 جامعه اشرتاک به طبیعی منابع تنظیم ملی برنامه
 0 20,974,801 آب ذخایر و آبیاری پروژه

 68,286,575 89 (CLAP) مردم اشرتاک به مالداری و زراعت برنامه
 341,675 100 (ZECS) صفری انرژی های رسدخانه

 100 1,992,000 غذائی مصونیت و خانگی های باغچه ایجاد
 59 12,174,681 اولویت دارایی ملی برنامه

 0 22,974,495 عرصی های رسدخانه کمپلکس اعامر
 0 682,294 والیتی فیانکشا های پروژه

272,296,27856 مجموع

 
  

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

123,122 103,667 
45,654

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 

مجموعهبودیجه
عادیو
انکشافی

بودجهعادی مرصفعادی

123,122 

19,454 12,372

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 
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 عالی حصیالتت
اناثآننفر5وذکورآننفر2677جملهازآنکهمحصل3241بهتادسا85تعدادبه،یځنپوه5غزنیوالیتدر

 .میگرددبیانذیآل.میگرددتدریسمیباشد
 عالی تحصیالت عمومی ترشیحات

 اناث ذکور محصلینتعداد اناث ذکور استادتعداد پوهنحیتعداد پوهنتون والیت کتگوری

 5 2677 3241 1 84 85 5 غزنی غزنی تعداد

 

 عالی تحصیالت جهبود 
کهافغانیملیون111بهمیشودبالغدادهتخصیصغزنیوالیتبرایعالیتحصیالتوزارتکهبودجهمجموعا

.استشدهدهداانعکاسذیلگرافدرآنمورددربیشرتتوضیحات

  
 . است ذیل قرار باشدیم تطبیق حال در والیت این در عالی تحصیالت وزارت جانب از که انکشافی های پروژه تعداد

 1397 سال عالی تحصیالت وزرات انکشافی های پروژه

 مرصففیصدی بودجه پروژه
 28 6,776,000 تحصیلی های نهاد در شبانه و ماسرتی های برنامه تدویر

 0 1,000,000 پروان پوهنتون تجهیزات وخریداری تاسیسات امرعا
 24.7 7,776,000 مجموع

 

 عامه صحت
تداویمریض30,036ظرفیتبهدکتوران94توسطصحیپوسته827،دولتیشفاخانه4تعدادبهیتالودراین

.میباشدذیلجدولقرارلوگروالیتدرصحیخدماتعرضهمراکزاحصائیه.میگردد

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجهعادی مرصفعادی

111,713 100,200 
60,428

بودجه عادی
افغانی000به  ارقام به 

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

111,713 

11,513 4,957

بودجه انکشافی
افغانی000به ارقام به  
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 عامه صحت بخش عمومی ترشیحات
 مریضانتداوییتظرف دکتورانتعداد صحیپوسته شخصیشفاخانه دولتیشفاخانه کتگوری

 30,036 94 827 - 4 تعداد
 

 عامه صحت بخش بودجه
نشانذیلگرافدرشدهگرفتهنظردرعامهصحتوزارتجانبازغزنیوالیتدرصحیخدماتعرضهبرایکهبودجه 

 .میرسیدمبرصفانکشافیهایپروژهباالیبودجهبخشبیشرتینکهاستایندهندهنشانگرافوشده،داده

  
 .استذیلقرارمیباشدتطبیقحالدروالیتایندرعامهصحتوزارتجانبازکهانکشافیهایپروژهتعداد

 1397 مالی سال عامه صحت وزارت انکشافی های پروژه
 مرصففیصدی بودجه هپروژ 

 71 728,000 کتلوی معافيت ملی برنامه
 48 16,320,672 کشور واليات در معتادين مراکزتداوی تاسيس

 0 34,170,000 پروان والیتی شفاخانه اعامر
 100 96,644,343 عبور مرحله در صحی نظام تقویت

 71 147,863,015 مجموع
 

 آب و انرژی
 نیز آینده سال در و است، تطبیق مورد والیت این در میباشد دریایی سواحل تحکیم که فیانکشا پروژه 1 حاضر حال در

 منابع نمودن فراهم عرصه در ولی میباشد آبی منابع تنظیم بخش در هم آن که شود تطبیق تسا قرار پروژه چندین

 .نیست دست روی پروژه هیچ حاضر حال در انرژی/برق

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

442,497 423,831 332,397 

بودجه انکشافی
فغانی000ارقام به 

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجهعادی مرصفعادی

442,497 

18,665 9,690 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 
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  وآب انرژی بخش بودجه
 انکشافی بخش در آن بخش بیشترین که میشود بالغ  افغانی میلیون  12 به آب و انرژی بخش در والیت این بودجه

 . رسید اهدخو بمصرف

 

 
    

.ستاذیلقرارمیباشدتطبیقحالدروالیتایندرجاریسالدرکهانکشافیهایپروژه
 1397 مالی سال انرژی و آب وزارت انکشافی های پروژه
 مرصففیصدی دجهبو پروژه

9,149,32421 ها دریا سواحل تحکیم
9,149,32421 مجموع

 

 عامه فواید
رسکهایمجموعآ.شدهیجغلرسکهایوجادهها،پلچکهااعامروحفظومراقبتعامهفوایدزارتوغزنیوالیتدر
نشانذیلدرجدول.استاسفالتیکیلومرت297جغلی،کیلومرت576جملهآنازکهمیباشدکیلومرت873والیتاین
.استشدهداده

 عامه فواید بودجه
 .شدهدادهنشانذیلشکلدرآنجزئیاتکهافغانیملیون212بهمیشودغبالغزنیوالیتدرعامهفوایدبودجه

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

12,931

- -

بودجه انکشافی
اففانی000ارقام به 

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجهعادی مرصفعادی

12,931 12,931
7,872

بودجه عادی
اففانی000ارقام به 
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 .استذیلقرارشدهتطبیقغزنیوالیتدرعامهفوایدوزارتجانبازکهانکشافیموجودپروژه

 1397 عامه فواید وزارت انکشافی های پروژه
 مرصففیصدی بودجه پروژه

 92 121,286,333 ( فوايدعامه زارتو )  روستايی های رسک ميل برنامه
 92 1,011,700,000 بامیان دوشی،( THRCP)هندوکش -ترانس -اتصال رسک پروژه

 0 100,000 کیلومرت 6 بطول چاریکار شهر داخل رسکهای ساختامن
 0 6,700,000 رساج جبل الی بگرام راهی دو از رسک اعامر

 18 404,680,000 سالنگ دجدی تونل تخنیکی و اقتصادی - مقدماتی مطالعات
 1,544,466,333100 مجموع

 

 غزنی والیت در تحت کار انکشافی های پروژه
 1397 درسال غزنی والیت انکشافی های پروژه لست

 مرصف بودجه پروژه اسم اداره اسم شامره
 296,000 705,000 درازمدتآموزشیبرنامه مالیهوزارت 1
 3,699,879 14,981,698 مساجدراعام اوقافوارشاد،حجوزارت 2
 2,356,892 17,011,140 والیتیهایپروژه-مساجداعامر اوقافوارشاد،حجوزارت 3

 صنایعوتجارتوزارت 4
اعامرمرکز،الحاقیهتعمیر

وتخریبوالیات،درعمیراتت
وتجارتوزارتمهامنخانهاعامر

 صنایع
10,573,422 4,452,381 

تعليامتمکاتبتجهيزواعامر معارفوزارت 5
 - 31,379,094 عمومی

 18,360,520 20,049,987 تربيهوتعليمزيربنایانکشاف معارفوزارت 6
 - 1,673,945 مسلکیوميخانيکیتعليامت معارفوزارت 7
 - 342,457 ظرفيتارتقایومديريت معارفوزارت 8
 4,949,235 14,772,468 اسالمیتعليامت معارفوزارت 9

 982,582 1,668,124 رسمیغريتعليامتوآموزیسواد معارفوزارت 10

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجه
انکشافی

مرصف
انکشافی

212,812 204,350

35,534 

بودجه انکشافی 
افغانی000رقام به 

مجموعه
بودیجهعادی
وانکشافی

بودجهعادی مرصفعادی

212,812 

8,462 5,488 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 
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سوادهایبرنامهتقویتوانکشاف معارفوزارت 11
 202,035 310,171 آموزی

 - 342,564 والیاتمشوطغیروهوج معارفوزارت 12
اناث;nbsp&معلیمیناستخدام معارفوزارت 13

 1,625,625 3,097,336 هاروستادر

درهوشانتیزبرایمکاتباعامر معارفوزارت 14
 - 3,849,381 بزرگشهرهفت

شبانهوماسرتیهایبرنامهتدویر عالیتحصیالتوزارت 15
 1,922,900 6,776,000 تحصیلیهاینهاددر

وخریداریتاسیساتاعامر عالیتحصیالتوزارت 16
 - 1,000,000 پروانپوهنتونتجهیزات

ومهاجریناموروزارت 17
 گانکنندهعودت

خدمات;nbsp&تامین
&nbsp;تخنیکی&nbsp;اساسی

&nbsp;و&nbsp;اجتامعی
&nbsp&;nbsp;افتتاحشهرکهای

&nbsp;کنندگانعودتشده 

33,422,011 864,423 

گذاری،پالنسیستمتقویت اقتصادوزارت 18
 120,000 120,000 وارزیابینظارت

کوچکهایپروژهمدیریت صاداقتوزارت 19
 425,000 425,040 رسحدی

 فرهنگواطالعاتوازرت 20
مربوطهساختامنهایانکشاف

کابلدرفرهنگواطالعاتوزارت
 والياتو

- - 

 516,000 728,000 کتلویمعافيتملیبرنامه هعامصحتوزارت 21
 - - هاکوچیصحیهایمراقبت عامهصحتوزارت 22
درمعتادينمراکزتداویتاسيس عامهصحتوزارت 23

 7,773,784 16,320,672 کشورواليات
 - 34,170,000 پروانوالیتیشفاخانهاعامر عامهصحتوزارت 24
 96,644,343 96,644,343 عبورمرحلهدرصحینظامتقویت عامهصحتوزارت 25
 - - (روندسوم)صحیسیستمتقویه عامهصحتوزارت 26
ولسوالیبسرت50شفاخانهاعامر عامهصحترتوزا 27

 - 34,170,000 پروانوالیتگردسیاه

 عامهصحتوزارت 28
وهاشفاخانهها،کلینیکاعامر
هایسالبرایوالیتیهایپروژه

 1397و1396
3,417,000 - 

صحیتاسیساتوبازسازیاعامر عامهصحتوزارت 29
 - 22,552,200 غیرمشوطوجوهازدروالیات

 90,168,846 90,168,848 صحتمندیپروژه عامهصحتوزارت 30
وآبیاریزراعتوزارت 31

 مالداری
تخمهای;nbsp&توزیعوتهیه

 8,292,890 19,076,600 کیمیاویکودوبذری

وآبیاریزراعتوزارت 32
 مالداری

ومالداریانکشافملیبرنامه
 1,027,548 1,027,551 حیوانیصحت

وآبیاریزراعتوزارت 33
 مالداری

مالداریوباغداریملیبرنامه
(NHLP) 44,422,151 17,177,167 
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وآبیاریزراعتوزارت 34
 856,960 856,960 نباتیامراضوآفاتعلیهمبارزه مالداری

وآبیاریزراعتوزارت 35
 مالداری

زراعتیتولیدعواملپروژه
 3,709,771 3,709,771 (AAIP)افغانستان

وآبیاریزراعتوزارت 36
 73,183,424 48,371,033 (OFWMP)مزرعهدرآبتنظیم مالداری

وآبیاریزراعتوزارت 37
 2,362,811 2,368,000 زعفرانوپختهکشتتوسعه مالداری

وآبیاریزراعتوزارت 38
 مالداری

بهطبیعیمنابعتنظیمملیبرنامه
 225,300 225,300 جامعهاشرتاک

وآبیاریزراعتوزارت 39
 102,941 20,974,801 آبذخایروآبیاریپروژه مالداری

وآبیاریزراعتوزارت 40
 مالداری

اشرتاکبهمالداریوزراعتبرنامه
 68,286,575 61,039,752 (CLAP)مردم

وآبیاریزراعتوزارت 41
 مالداری

صفریانرژیهایرسدخانه
(ZECS) 341,675 341,675 

وآبیاریزراعتوزارت 42
 مالداری

وخانگیهایباغچهایجاد
 1,992,000 1,992,000 غذائیمصونیت

وآبیاریزراعتوزارت 43
 7,151,658 12,174,681 اولویتداراییملیبرنامه مالداری

وآبیاریزراعتوزارت 44
 مالداری

هایرسدخانهکمپلکساعامر
 - 22,974,495 عرصی

وآبیاریزراعترتوزا 45
 - 682,294 والیتیانکشافیهایپروژه مالداری

 1,941,951 9,149,324 هادریاسواحلتحکیم آبوانرژیوزارت 46
)روستايیایهرسکميلبرنامه عامهفوایدوزارت 47

 111,227,773 121,286,333 (فوايدعامهوزارت

 عامهفوایدوزارت 48
-ستران-اتصالرسکپروژه

دوشی،(THRCP)هندوکش
 بامیان

1,011,700,000 932,577,935 

شهرداخلرسکهایساختامن عامهفوایدوزارت 49
 - 100,000 کیلومرت6بطولچاریکار

الیبگرامراهیدوازرسکراعام عامهفوایدوزارت 50
 - 6,700,000 رساججبل

واقتصادی-مقدماتیمطالعات عامهفوایدوزارت 51
 71,651,544 404,680,000 سالنگجدیدتونلتخنیکی

انکشافواحیاءوزارت 52
 دهات

روستاییرسکهایملیبرنامه
(NRAP/)بهدسرتيسميلبرنامه

 (ARAP)دهات
283,852,593 204,512,733 

انکشافواحیاءوزارت 53
 دهات

ودرروستاهاآبتهيهميلبرنامه
 14,661,608 32,290,229 محيطيالصحهحفظآموزش

انکشافواحیاءوزارت 54
 دهات

انکشافملیبرنامه
 136,340,000 39,908,898 (NABDP)ساحوی

انکشافواحیاءوزارت 55
 دهات

زمرکچاریکارشهرآبرسانیپروژه
 187,910,829 265,319,200 پروانوالیت
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انکشافواحیاءوزارت 56
 دهات

وخدماتآب،فاضالبتقویت
 3,171,661 3,449,205 افغانستاندریبهداشت

انکشافواحیاءوزارت 57
 دهات

ناشیخساراتبازسازیهایپروژه
 634,556 670,000 کشورشاملدرهاسیالباز

فانکشاواحیاءوزارت 58
 دهات

هایپروژه-روستائیرسکهای
بودجهضمیمهوالیتی

&nbsp;1396سال 
94,203,811 40,402,616 

انکشافواحیاءتوزار 59
 دهات

وپلاعامر-روستائیرسکهای
بودجهضمیمهوالیاتدرپلچک

1396 
27,329,029 6,276,630 

انکشافواحیاءوزارت 60
 دهات

پروژه-ساحویانکشافبرنامه
&nbsp;ضمیمهوالیتیهای

 1396سال;nbsp&بودجه
14,351,400 - 

انکشافواحیاءوزارت 61
 دهات

کاری،تحکیمآبرسانیهایشبکه
پروژه-آشامیدنیآبچاهحفرو

سالبودجهضمیمهوالیتیهای
1396 

2,698,182 1,286,246 

انکشافواحیاءوزارت 62
 دهات

والیاتبهمشوطغیروجوه
 15,757,750 15,776,000 (دهاتنکشافا)

انکشافواحیاءوزارت 63
 دهات

ازوجلوگیریکاریزهامجدداحیای
 - - هاالبسی

اجتامعی،امورکار،وزارت 64
 معلولینوشهدا

مصؤنیتوتقاعدریفورمپروژه
 496,848 496,848 اجتامعی

اجتامعی،امورکار،وزارت 65
 معلولینوشهدا

والیت11انکشافییهاپروژه
 - 5,467,200 وغربشاملرسحدی

اجتامعی،امورکار،وزارت 66
 معلولینوشهدا

وسازیالکرتونیکی;nbsp&پروژه
 - 531,652 وزارتریفورم

اجتامعی،امورکار،وزارت 67
 معلولینوشهدا

اسیبویتیماطفالازحامیت
 - 10,200,000 پذیر

ادموعلیهمبارزهوزارت 68
 14,081,014 7,631,734 (GPI)خوبازاجرااتتقدير مخدر

موادعلیهمبارزهوزارت 69
 مخدر

هایریاستنساختاماعامر
ودرمرکزمخدرموادعلیهمبارزه

 والیات
11,439,896 7,435,932 

موادعلیهمبارزهوزارت 70
 مخدر

عامهوآگاهیجانبهپنجکنفرانس
وبازتشیح،مخدرموادارضاراز

 کشورسطحدرهاپالیسینگری
70,000 70,000 

موادعلیهمبارزهوزارت 71
 مخدر

برایوالیاتومرکزدرشلرتایجاد
 2,405,720 5,405,720 معتادین

ریاستشهرسازیتعمیراتاعامر شهرسازیاموروزارت 72
 8,357,014 8,397,815 والیاتشهرسازیهای

 700,000 700,000 دولتیعامههایساختامنامهبرن شهرسازیاموروزارت 73
هایپروژه-ساختامنیامورات شهرسازیاموروزارت 74

 20,919,057 21,332,290 یتیوال

ارگانهایمستقلاداره 75
 29,318,160 29,318,160 افغانستانیهاشاروالیپروژه محلی



 تغزنییوالاجتامعی–یداقتصالیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 64

محیطحفاظتملیاداره 76
 زیست

تعلیامتملیسازیظرفیت
 26,000 30,000 زیستیمحیطآگاهیوآموزش

77 
مستقلکمیسیون

خدماتواداریاصالحات
 ملکی

 180,000 360,000 افغانستانملکیاتخدمازحامیه

وآبرسانیرشکت 78
 افغانستانکانالیزاسیون

پارچهآبرسانیپروژهسازیشبکه
 9,792,963 13,668,000 پروانوالیتچاریکارشهر1298

وآبرسانیرشکت 79
 افغانستانکانالیزاسیون

14آبرسانیهایپروژهماندهباقی
م،المهرتقالت،چاریکار،شهرک
و;nbsp&کندهارگردیز،غزنی،

 آبادجالل
2,000,000 - 

 رشکتبرشناافغانستاند 80

درکیلوولت500استیشنسب
پلخمریشهرالواندشت

&nbsp;۵۰۰نتقالالینو
وارغندیالی;nbsp&کیلوولت
nbsp;۵۰۰&ستیشنسب

 ارغندیدرکیلوولت

1,202,145,000 1,072,906,805 

 رشکتبرشناانافغانستد 81
سبستیشنازبرقانتقال

&nbsp;الیالرساججبلبرق
 پروانوالیتغوربندولسوالی

20,000,000 - 

زونانکشافمستقلاداره 82
 76,526,701 164,653,648 پروانمهاجرینشهرکاحداث پایتخت

4,673,159,7293,256,701,614 مجموع
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 فصل چهارم

 موسسات غیر دولتیفعالیت 
 :دروالیتغزنیموجودنیست.حضوراداراتمختلفمللمتحد ▪
 (داخلیوخارجیNGOتعدادموسساتغیردولتی) ▪
(موسسهخارجی11لهبهتعداد)ازاینجم(موسسهداخلیوخارجیموجوداستکه35دروالیتغزنیبهتعداد) ▪

 (موسسهداخلیمیباشد.24وبهتعداد)
(موسسهدرسکتورهایتعلیم35سکتوردروالیتغزنیبهتعداد)تعدادموسساتغیردولتیفعالبهتفکیک ▪

 وتربیه،صحت،زراعتوانکشافدهاتومصونیتاجتامعیفعالیتدارد.
 مقداربودجهانکشافیموسساتغیردولتی ▪
 :سالگذشته5روژههاوبرنامههایانکشافیموسساتغیردولتیطیانواعپ ▪

(پروژهتکمیلمیباشد.24(پروژهتحتکاروبهتعداد)23نجملهبهتعداد)(پروژهکهازآ47بهتعداد)1392سال-1
یلمیباشد.(پروژهتکم42تعداد)(پروژهتحتکاروبه27(پروژهبودهکهازآنجملهبهتعداد)69بهتعداد)1393سال-2
روژهتکمیلمیباشد.(پ37(پروژهتحتکاروبهتعداد)15(پروژهبودهکهازآنجملهبهتعداد)42بهتعداد)1394سال-3
(پروژهتکمیلمیباشد.42(پروژهتحتکاروبهتعداد)26(پروژهبودهکهازآنجملهبهتعداد)68بهتعداد)1395سال-4
 :1396سال5

30موسساتغیردولتینزدریاستافتصادثبتبودهکهازآنجمله35بهتعداد1396ماهاولششماهاول:درسالششالف
20بهتعداد1396تمختلیفوالیتغزنی)مرکزوولسوالیها(فعالیتداشتهاست.کهدرششماهاولسالموسسهدرساحا

موسسهگذارشششماههشانرابهریاستاقتصادنداده10تصادتسلیممنودهوموسسهگذارشششماههشانرابهرایاستاق
پروژهخوردگالن64در1396(افغانیتاششماهاولسال133777111$(دالرو)1220889.5است.کهدرمجموعمبلغ)

هایپروژهتاعمازمرکزوولسوالی(پروژهدرمربوطاتاینوالی75موسسهبهمرصفرسیدهاست،کهمجموعابهتعداد)20توسط
 هایشانبعضاتطبیقوهمینطوردرجریانبودهاست.

غیردولتیداخلیوخارجینزدریاستاقتصادثبتوراجسرتبودهموسساتموسسه35بهتعداد1396ب:ششماهدوم:درسال
جموعابهتعدادعیفعالیتداشتهکهممذکوردرچهارسکتورعمدهمانند:معارف،صحت،زراعتوانکشافدهاتومصؤنیتاجتام

موسسهدربخشهای19الرتوسط(د5212462(موسسهکهگذارششانراارایهمنودهاند.درمجموعمبلغ)$19(پروژهاز)75)
لسوالیبهمرصفرسیدهاست.18مختلیفدرمرکزو

 میزانمرصفبودجهانکشافیموسساتغیردولتی: ▪

 داخلیوخارجیدروالیتغزنیبهمرصفرسیدهاست.(دالرتوسطموسسات1025679309مبلغ)1396درسال
میگرددبهتفکیکسکتور:دروالیتغزنیکدامتعدادپروژههایکهازسویموسساتغیردولتیمتویل ▪

 موسسهمتویلکنندهوجودندارد.
 تعدادمجموعیکارمندانموسساتغیردولتیبهتفکیکجنسیت: ▪

(نفرذکورشامل1300(نفراناثوبهتعداد)700دهاستکهازجملهآنبهتعداد)(نفرزمینهکارمساعدش2000بهتعداد)
جتامعی،تعلیمیوزراعتمرصوفاست.میباشد.دربخشهایمختلفصحی،ا
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 فصل پنجم

 طرح انکشافی زراعتی والیت غزنی
دآلوبخارادپروسساوتجارتپهاړهطرحهاسمطرح:

رتاتیژیافغانستانمولد:هدفاساسیطرحوارتباطآنبهاهدافاس
ایملیمحصوالتبودهتاایجادزمینهایجادسهولتهایمنظمدرپروسیسوبستهبندیآبالوبخارامطابقاستندرده

 تبیآوریم.فروشدربازارهایداخلیوخارجیخوبرتوباقیمتمناسبتربهفروشرساندهوعایدخوبرتبدس
تحلیلاقتصادیمحصول:

ادراینوالیتغزنیمحصولآلوبالوزمینههایآندرمارکیتبرابربودهکهدروالیتغزنینیزمخصوالتخودردر
والیتانتقالدادهویکرارتباطخوبرابهمیانآوردهتابایکدیگرزمینههایکاریخوبداشتهباشند.شیوههایو

دهاستدراینراستادولتتوجهچندانیراانجامندادهاست.ویپروسیسدراینوالیتبهشکلسنتیبوروشها
برتیمردممحلبرابربودهاست.خصوصابرایخانمبسیارزمینههایخوببااینروشزمینههایخوباشتغالزایی

.انماشتغالزاییبرابراستبرایخ14630بشکلمستقیموغیرمستقیم17600دبرابراست.
ت:تحلیلوضعی

وحالتعدادآلوبالوبهشکلبسیارسادهپرسیسوبستهبندیمیگرددکهاینبشکلعنعنویبوودنرانشانمیدهد.
زادیمردمودهاقینمادربخشجمعآوریوپروسیساینمحصولازشیوخخایجدیداستفادهمنودهکهاینخود

ارهزمینههایماریرابرایمردمبرابرساختهاستکهتقریبآ.کهاینممسیستمخدیدرانشانمیدهدزمینههایمنظ
ستمیآورند.بشکلمستقیموغیرمستقیمعایدبد32230

نقاطقوت:
ایجادزمینهکاریبرایدهقانانوسایرمردمانوالیت

ایجادبازاریابیوفروشمنظمدرمارکیتهای
موقعهایترانسپورتیبرایانتقالمحصولبهسهولت

وسایرسهولتهایدیگریشغلیبرایمردم

  نقاط ضعف:
 کمبوذبرق

 رایاینمحصولعدمموجودیتزمینهایزراعتیب
 عدممارکیتهایمعیاریمنظم

 صادرشدناینمحصولبهشکلقاچاق
 عدمتوجهدولتدراینرابطه
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 هدمموجودیتامنیت
 مشگالتترانسپورتیبرایاینمحصول

صتها:فر
بلندبردنظرفیتهایکاریبرایدهاقینکهایجاداشتغالزاییمیمنایند

دهاقینازاینطریقبلندبردنسطحاقتصای
بازارهاآشنایدهاقینجهتتهیهخوبومناسبمحصولبرایمارکیتدر

ودههازمینههایمناسبدیگرراایجادمیمناید.
یمتامدهاقینانجادفرصتهایکاریبرا

نتایخمتوقعه:
پرسیسوبستهبندیمیگرددکهاینهامنقسمکهدراولیادآورشدیماینمحصولآلوبالوبهشکلبسیارساده

دادزادیمردمودهاقینمادربخشجمعآوریوپروسیساینمحصولبشکلعنعنویبوودنرانشانمیدهد.وحالتع
.کهاینمارهزمینهمنودهکهاینخودزمینههایمنظمسیستمخدیدرانشانمیدهدازشیوخخایجدیداستفاده

 رند.بشکلمستقیموغیرمستقیمعایدبدستمیآو32230ردمبرابرساختهاستکهتقریبآهایماریرابرایم
تهدیدات:

 صادرشدناینمحصولبهشکلقاچاق
 عدمتوجهدولتدراینرابطه

 ودیتامنیتهدمموج
مشگالتترانسپورتیبرایاینمحصول

 نتیجهگیری:
کشاورزیمحصوالتوباارزشداخلیمحصوالترویبرمیافغانستانمترکزجمهوریاسالدولتتازگیدرایناواخربه

رادرآمدکهمدارباورداشتهباشدمنسازیآلوبخارااستاندارددرمحکمیهایگامدولتاگربنابراینمنوده،توجه
.دهدمیافزایش

والیتباغدارانهمسایهاستدلیلهمینهبکهطوریبودهبهرشدبهروبازاربخارابرایآلوغزنیفرصتوالیتدر
غزنیبهفروشمیرسانند.وهمچنانارتباطاتبیندهاقینوالیاتازاروالیتمحصوالتزراعتیرادربوردکمیدان

بینهمدیگررشیکمنودهکهباالیمحصولتاثیرمثبتمیگذارددروالیتغزنیدربخشپروسسقایموتجربههارا
پروسسوسساتهمکارخارجیوداخلیرسمایهگذاریننمودهاندکهباغدارانبهشکلعنعنویومحلیدولتویام

میمنایندزمینهکاربرایمردمبهخصوصبرایطبقهاناثفراهممیسازند.
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 فصل ششم

 خالصه برنامه های ملی دارای اولویت

 یشهروند برنامه  میثاق .1
:جدولزمانی

 سالمیباشد.4سالتطبیقمیشودومرحلهاولآن10مرحلهبودهکهطی3اینبرنامهدارای
 800,000,000دالرامریکائی  :بودجه

 800,000,000دالرامریکائی  :تعهد
 لخالیمالیوجودندارددرمرحلهاومالی: ءخال

 شورایعرضهخدماتومشارکتشهروندیشورای انکشافی: 

رسآمافتتاحگردیدوآمادگیهابرایتطبیقمرحلهاولآنمطابقپالن2016پتمربمیثاقشهروندیدرسوضعیت:
 درجریاناست.

 تفصیل:
جزاول:

ارایهخدماتشهری
دالرامریکائی383,130,000بودجه:

مرحلهاولبهرمندوالیتازخدماتذیلدر34شورایهایانکشافیقریهدر12000حدودارایه خدمات شهری:
واهندگردید:خ

 دسرتسیهمگانیبهآبآشامیدنی -
زیربنایشهری:حداقلیکیازخدماتیابتداییذیل)بادرنظرداشتتحلیلخالموجود،ساختاراجتامعی -
 کهایابتداییویازیربناهایکوچکآبیاری.(:برق،رسقابلدسرتسو
حکومتداروجوه ساحات شهری - اینبخشبرنامه نخست، مرحله در نیاز: مورد شورای850یوجوه

 شورایانکشافیمبلغ170انکشافیشهریو هر فراهمخواهدمنود. کشور عمده شهر چهار در را گذر
امیتواندیکیازخدماتچون:بهبودرسکهاوآبروها،آبدالرامریکاییدریافتخواهدمنود.شور70,000

زلویابرقبرایمنازلراانتخابمنایند.هرشورایگذریدنی،مدیریتکثافاتجامد،شامرهگذاریمناآشام
دالرامریکاییدریافتخواهند200,000خانواده(مجموعا1250ًتا800شورایانکشافیویا5)متشکلاز
رسکهایدرجهدوم،فراهمآوریآباهامیتوانندیکویاچندخدماتازقبیل،بهبودویاتنظیممنود.شور
پارک/ساحاتتفریحیویامیدانهایبازیبرایزنانواطفال،مدیریتکثافتهایجامد،برقبرایآشامیدنی،

روشنیمنازل،پروژههادرآمدزابرایخانمهادریافتمنایند.

اهایانکشافی،جهترسیدگیبهاقشارتوسطوزارتزراعتآبیاریومالداری،درهآمهنگیباشورعتی:خدمات زرا
آسیبپذیرصورتخواهدگرفت.موادموردنیازتولیدگندم،موادموردنیازباغداری،بازسازیشبکههایآبیاریفقیرو
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اتحیوانیایجاددرآمدوانکشافاقتصادیرادرسطحومدیریتآبمزارع،نگهداریمنابعطبیعی،وفراهمآوریخدم
لیاطمینانمیبخشد.ملیومح

کمیتههایمعارفکهمسئولبلندبردنآگاهیدهی،انسجامفامیلهاجهتارسالاطفالوزارتمعارفبامعارف:
شانبهمکاتب،ونظارتاطفالواساتیدمیباشدکارخواهدمنود.

 از انکشافی متامیشورای در را آنها نظریات و منوده نظارت ها کمیته های نظرخواهدفعالیت در امورتعلیمی
درطولهفته3-1اینکهمتاماستاداندارایسندفراغتصنفدوازدهبوده،شاگردانبینصنفهایگرفت.شهرونداناز

12-7بینصنفهایساعتدرسیوشاگردان30درطولهفته6-4ساعتدرسی،شاگردانبینصنفهای24
ونازمکتب،نظارتاشتنقشهبرداریمکاتبورسویشاگردانبیرنظارتخواهندددرهفتهساعتدرسی36شامل

خدماتمعیاری،اطمینانازایجادیکمحیطسامل،بازسازیمکاتبوسایرفعالیتها.
کشافیصحیدربخشصحتوکلسرتهاوزارتصحتعامهمستقیامازطریقکمیتههایفرعیوشورایانصحت : 

عرضهخدماتخواهدمنود.
یوکلسرتهایشوراهایانکشافیمسولیتبلندبردنسطحآگاهی،یتههایفرعیدرهآمهنگیباشوراهایانکشافکم

انسجامفامیلهاجهتفراهمآوریخدماتصحیبرایاطفالوبزرگساالن،ونظارتازعرضهخدماتصحی.)نظارتاز
 .فعالیتهایدیگررضهحداقلخدماتمعیاری،ارایهبستههایاساسیخدماتصحی،وع

 جزدوم:
هادهاایجادساختارن

 دالرامریکائی146,980,000بودجه:
مطابقبرنامهایجادشدهمیثاقشهروندیقادرخواهدبودسازمانهایداخلیراایجادمنایدکهدرسطحوزارتخانهها،

فتبرمیگیردکهاینسازمانهاقادرخواهدبودتازمینهپیشروالیها،ولسوالیهاوتاسطحقریهجاترادروالیات،شا
 شانرافراهمسازد.اینبرنامهازارتقاظرفیت،کمکتخنیکی،تسهیلوارایهخدماتحامیتمیکند.

جزسوم:
نظارتوارزیابی،کسبدانش

 یکائیدالرامر5,400,000بودجه:
اندهندهگانرنامهانکشافخواهددادکهتوسطمدیراناجراییه،سازمکارهایکهدراولویتمانقراردارداینب

اجتامعیصورتمیگیرد.نظربهایناولویتبندیگزارشهایمنظموارزیابیهاقادرخواهدبودکهازسهمگیریزنان
نامهدرخواستهایینوبیجاشدهگانداخلیاطمینانبخشد.دراینبر،فقراوگروههایآسیبپذیرمانندومتقاعد
ساراتگنجانیدهخواهدشد.نظربهارزیابیکهازطرفصندوقوجهیپولزیادیبرایراپوردهیشکایتوجربانخ

خد ارایه بناییو منودنخالزیر پیدا منظور ایبه ماهواره تصاویر از ماتاستفادهبرایافغانستانصورتمیگیرد
سی(،اجتامعیاتمتعددنظربهبرنامهطرحریزیشدهاست:مانند)سیتیمیگردد.برایارایهخدماتبهرتتحقیق

شدن،حسابدهیمتقابلاجتامعیوارزیابیهایکیفیتتخنیکی.
جزچهارم:
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تطبیقومدیریتپروژه
دالرامریکائی91,410,000بودجه:

طحملیبهسطحوالیتی،ازسطحولسوالیلفقادرخواهدبودتاظرفیتانستیتوتهاراازساینبرنامهدرسطوحمخ
اتبلندبربد.هاتاسطحقریهج

شورایانکشافیوکمیتههایفرعیدربارهنقشفعالیتوتطبیقپروژههایشانکهشاملمدیرتمالیوتدارکات
میشودآموزشدادهخواهندشد.

جزپنجم:
 MCCGدغاماجتامعیوا

کائیدالرامری45,080,000بودجه:
ایآسیبپذیرکهشاملزنان،متقاعدین،بیجاشدهگانداخلیتاکیدزیادرویاجتامعیشدنگروههکهاینبرنامه

انجامپذیرخواهدبود.کهارایهآنتوسطتحقیقاجتامعی،بهزیستیکهرضورتبهشناختجامعه،تحلیلچالشهادارد
بخشهایوکلسرتهاوشوراهایگذرهمچناننظارتوارزیابیاز،آموزشبهرتمتامکارمندان،شوراهایانکشافی

 آسیبپذیروشمولیتآنهادربرنامهصورتخواهدگرفت.

 برنامه توامنند سازی اقتصادی زنان  .2
 :پنجسالجدولزمانی

 دالرامریکائی200,000,000بودجه: 
 دالرامریکائی18,000,000تعهد: 

 دالرامریکائی182,000,000مالی :  ءخال 
 شیشورایانکشافمنابیعبشورای انکشافی:

وضعیت:
افتتاحگردید،وواحدبرنامهملیتوامنندسازیرساما2017مارچسال8برنامهملیتوامنندسازیاقتصادیزناندر

یسگردیددرحالحارضوزارتخانهعیبرایهامهنگیبیشرتفعالیتهاتاساقتصادیزناندروزارتکاراموراجتام
 بودجهوپالنهایتطبیقیبرایبرنامههایملیدارایاولویتکارمیمنایند.هاواداراتذیدخلباالیانکشاف

 تفصیل:
جزاول:

پیگیریاقتصادیزنانوتقویتظرفیتگسرتشارقاماحصائیویتاثیرگزاربرفعالیتهایاحصائیه به اساس جندر : 
 تحلیلواستفادهازارقاماحصائیوی.

جزدوم:
یبرایمشارکت:برداشنتموانعقانون
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ازمیانبرداشنتموانعفراراهاشرتاکزناندرفعالیتهایاقتصادیوحصولاطمینانازاینکهزنانبهنحوهبهرتقادر
واجتامعیمیباشند.بهاشرتاکدرفعالیتهایاقتصادی

:جزسوم
سوادآموزی،مدیریتتجارتومهارتهایکاری:

اینموردتکمیلکنندهبرنامهملی.ایزنانجهتانجامبهرتاموردرمنزلوبیرونازمنزلبلندبردندانشومهارته
یسوادآموزیدایرمیمنایندوزنانصنفها36,000سالآیندهبه5انکشافمنابعبشیمیباشدوزارتمعارفدر

ینهآنفراهمخواهدگردیدتادرمکاتبسالآیندهزم5زناندرجریاندرسمیباشند.درظرف200,000فعالبتعداد
ظرف در گردد 10روستاییبحیثمعلمیناستخدام در زنانه حداقلیکلیله آینده والیتافغانستان34  سال

ید.اعامرخواهدگرد
:جزچهارم

حصول اطمینان از دسرتسی گسرتده به وجوه مالی:    ربهبوددسرتسیبهوجوهمالیازمجراهایرسمیوغی
 رسمی.

بهبوددسرتسیبهلوازمووسایطزراعتی،خدماتتوسعوی،وبازارها:جزپنجم:
یدجهتبهبودامنیتغذاییوافزایشدرباازدیادتولارتقاظرفیتزنانجهتاشرتاکدربازارهایزراعتی،امرارمعاش

 آمدخانوادهها
جزششم:

دسرتسیبهبازارهایخالقاقتصادی:
بهبوددسرتسیزنانبهموادباکیفیتبازارها،تسهیلصادراتوایجادعایدبرایزنانوفامیلهایکهدرفعالیتهای

 خالقاقتصادیمبادرتمیورزند.

 اه  ملی زیربنبرنام .3
 :پنجسالجدولزمانی

 5,995,000,000دالرامریکایی      بودجه:

 ازاجزایتأمینمالیمشخصشدهاند،اماهیچکدامتاکنوننهایینشدهاند.تعهد:منابعمالیمشخصبرایبرخی
 TBDمالی:ءخال

 شورایانکشافیزیربناشورای انکشافی : 
درزمانکنفرانسبروکسلتوسعهیافت.ازآنزمان،لیستپروژههابهمنظورتبرنامهملیدارایاولویاینوضعیت : 

النتطبیقآندرحالتانکشافبودهوگزینههایمالیتحتبررسیپهدادهشدهاست.اولویتبندیفعالیتهاتوسع
 قراردارند.

 تفصیل:
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جزاول
یوالیتیاهشبکهگسرتش،TAPکیلووات500لانرژی:خطوطانتقالجدیدوپروژههایسباستیشن:خطانتقا
 خارجوداخلشبکهقابلتجدید.،پروژههایتولیدانرژیملی،نیروگاههایآبیسيستمشميس

 دالرامریکائی1,370,000,000بودجه:
جزدوم:

نادرخشکهوتدارکات.آهن،حملونقلشهریکابل،حملونقلشهری،ترسیعدرتجارت،بترانسپورت:جادهها،راه
شبکهجاده:جادهحلقه،جادهاتصالبهنقاطعبورمرزی،تونلسالنگوجادهدسرتسی،

O&Mت،هرا–اندخوی،توسعهرسکجوینوالیمیدانهواییهرات،تورغندی-؛شبکهریلی)لینککوتاه(:آقینه
کابل،ترانسپورتعمومی،سیستمترانسپورتشیرخانبندر.رسکحلقوی–کندز–مزاررشیف-شربغان-اندخوی

ودیگرتجهیزاتتخنیکی.MLATهوشمند،میدانهواییورادار
 دالرامریکائی2,995,000,000ه:بودج

جزسوم:
منابعآبیوآبیاری:

زیطرحهایموجود،طرحهایجدیدومخزنآب(آثارفیزیکیآبیاری،زراعتآبیاری)بازسا
دالرامریکائی650,000,000بودجه:

جزچهارم:
مرتبطباسایربخشهاتوسعه صنایع استخراجی:

 بودجه:ندارد
جزپنجم:
 شهری:مسکن،مناطقتوسعهومناطقویژهاقتصادیسکتور
 دالرامریکائی600,000,000بودجه:
جزششم:

  Digital Casaتوارتباطات:فناوریاطالعا
 دالرامریکائی90,000,000بودجه:

 لینانتقالیTAP 500kvو TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا هفتم:جز 
 ئیدالرامریکا330,000,000بودجه:

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .4
 سال پنج:جدولزمانی



 تغزنییوالاجتامعی–یداقتصالیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 73

 دالرامریکائی1,978,100,000:بودجه
 مراجعهبهاجزاتعهد:

 مراجعهبهاجزا:  مالیخالء 
 ارائهخدماتومشارکتشهروندانیشوراای انکشافی:  شور 

جریانکنفرانسبروکسلانکشافیافتهبوداماهیچگونهیکپیشنویساینبرنامهملیدارایاولویتدروضعیت:
هارزیابیاقتصادیوارزشپولیرادربرنداشتبناًاینبرنامهملیدارایاولویتدرحالحارضموردبررسیقرارداشت

 دد.یگربررسیگرآندیعملیهایشفتوپینیبازب2016اکتربسالینهآنالیاقداماتمربوطبههزیابیارزتا
 تفصیل:

اول:جز
،توجهخواهدرسیدلیونهکتاریم2.7لیونهکتاربهیم2.45 سالآیندهافزایشزمینهایآبیاریشدهاز5درآبیاری:

یدکهباالیسطحخواهدرسلیونهکتاریم3.1 به2025یقابلآبیاریتاسالدرازمدتباالیافزایشسطحزمینها
گذارخواهندبود.انوادهتاثیرخ 650,000 گیزند

بود.خواهدملیونتنغلهجات8ملیونتنبه5.8افزایشازآننتیجهمتوقعه
دالرامریکائی393,000,000بودجه:
دالرامریکائی193,000,000 تعهد:

 دالرامریکائی200,000,000رسبودجه:ک
دوم:جز

هکتارزمین110,000لیونتناست.عالوهبراینیم5.9سالآینده5هدفتولیداتگندمدر دیگر حبوبات:گندم و 
3.1لیونبهیم2.45 سالآیندهقرارخواهدگرفت،افزایشفیواحدتولیداتاز5 آبیوللمیتحتکشتگندمدر

لیونتنبرایزمینهایللمی،تقویتارتباطاتیم1.3لیونتنبهیم1.03هکتاربرایزمینهایآبیولیونتنفییم
(باالی2018-2016هکتارزمینآبیوللمی(،مرحلهاولبرنامهملیگندم)250,000 والیت)تقریبی،16یدرزراعت

(باالیانکشاف2021-2019(ومرحلهدوم)کاسنتضایعاتحاصالتگندمتوجهخواهدداشت)دومیلیونتنساالنه
وارایهخدماتموثرتوجهدارد.روشهایجدید

دالرامریکائی350,000,000 بودجه:
دالرامریکائی80,200,000تعهد:

دالرامریکائی269,800,000کرسبودجه:
سوم:جز
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یشرتبیبهتقاضاییپاسخگویبرایوانهرحدریسطحبهرهوریشافزایاو/یواناتتعدادحیشافزا :حیوانات اهلی
.وترنریوصحت1دردوبخشکلیدی(2045ونالیمیلی 70 ،2025میلیونالی47.)روبهرشدیتغذاازجمعیبرا

.محصوالتحیوانی.2حیوانی.
دالرامریکائی350,000,000بودجه:
دالرامریکائی70,000,000تعهد:

دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:
چهارم:جز

بانکجهانیفیصد5.5رشدساالنه:باغداری تحت400,000(بخشفرعیانتظارداردکه2014) هکتارزمینرا
کمک و سال1.6پوششقرارداده دالرامریکاییبهرشدتولیداتناخالصداخلیتا %در2افزایش2024میلیارد

ظرفیتباالبردنتولیداتناخالصدرطرحاحیایآبیاریامکانپذیراست.حاصالتغلهجاتبارسمایهگزاریدرست
سال3.23داخلیبه مقایسه2024میلیاردتا با توسعهزمینهای2012میلیارددالرامریکاییدرسال1.4) .)

افزایشصادرات%درسال.10-5هکتار.افزایشفیهکتارتولیداتباافزایشتولیدات12,400باغداریساالنهبه
تولیدات15–10%درسال.توسعهمحصوالتصنعتیازقبیل)کتان،زعفرانوسویا(و5محصوالتباغداریحداقل

سالآینده.5باغداریباارزش،بهشمولمیوههایخشکوتازهدر
دالرامریکائی350,000,000بودجه:
دالرامریکائی70,000,000تعهد:

 دالرامریکائی280,000,000کرسبودجه:
:پنجمجز

)بیستیکومیننشستپاریسارچوبوچیههمسایآبوهواباکشورهاییرتغیکردهایرو :مدیریت منابع طبیعی
جزءیندارد.ایبستگیعیجوامعکهبهمنابعطبیدارپایشدهاست.توسعهاقتصادیسهمقادررابطهبهتغیراقلیم(

یانسانیهمنطقهحفاظتشده،توسعهرسمایریتمدیی،دارویاهانگیریتمراتعومدی،ارستوناست:جنگلد4یدارا
.یانسانغیرو

دالرامریکائی318,700,000بودجه:
دالرامریکائی17,000,000تعهدات:

 دالرامریکائی301,700,000کرسبودجه:
ششم:جز

ویعیخطراتطبیمی،اقلییرات.تغییبرخوردارنیستندازمصونیتغذاکشورنفوس٪33:مصونیت غذایی وتغذیه
کشاورزیشهریوباغداریخانگیتشویقخواهدشد.ود.شیمییموادغذایاساسیبردسرتسیرباعثتأثیریدرگ

دالرامریکائی81,400,000بودجه:
دالرامریکائی17,000,000تعهدات:
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 دالرامریکائی64,400,000 کرسبودجه:
هفتم:جز

خواهندشد.تشکیل یندهسالآ2شدهودرلغو یندهاوزارتزراعتساختاروفرا :اصالحات اداری

:شتمهجز
یگذاریهرسمایناست.بزرگرتیزراعتیهایتوتوسعهفعالینگهداریمهمبرایرمسیقاتیکهتحق :تحقیق وتوسعه

ارائهخدماتابیکردهایدهقانمحوراستوازرودهقانهبیکخواهدبودچراکهنزدریاستهایزراعتوالیتیدر
کند.یمحامیت
دالرامریکائی50,000,000بودجه:
دالرامریکائی3,500,000 تعهدات:

 دالرامریکائی  46,500,000 کرسبودجه:
:نهمجز

توانندنقشیمیرتجایچالشبزرگاست.بانکهایکتوسطکشاورزانهمچنانهقرضهبیدسرتس :اعتباردهی
زراعتیبانکتوسعهیانمنیاست.درایازاعتبارموردنیکتحریشدهبرایفبهرتتعریمالیهایاستداشتهباشند.س

شود.یشاملمیز"نیمالیو"واسطههایندهسالآ5 در
 امریکائی)هیچتعهدیصورتنگرفته(دالر100,000,000بودجه:

:دهمجز
،)مسائلمربوطبهنظارتزراعتییشرتبیهایتبهعنوانفعالیمشارکتدربخشخصوصوصی:حامیتازسکتورخص

توسعهیژیبهدنبالاسرتاتینده،وزارتزراعتآبیاریومالداریسالآ5ی(؛طیاتیمالیقهامشوی،فصلیتعرفهها
اسایاقتصاد زنجیبخشخصوصیگذاریهسرسمابر پردازش برایرهدر بهیقاضاتیکتحریارزش و رهبازار

 است.زراعتییور
جزیازدهم:

 .ومبارزهبافسادیزمبارزهباموادمخدر،زناندرکشاور بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .5
 سالپنججدولزمانی:

 کاررویبودجهدرحالجریاناست :بودجه 
 :مالیءخال

 یتقانونومبارزهبافساداداریحکومتداری،حاکمی:انکشاف یشورا 
وضعیت:
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مجلسبعهدهدگردیدهتطبیقآندرحالحارضاینبرنامهدارایاولویتتوسطکمیتهعدلیوقضاییکابینهتائی
شورایعالیبرایحاکمیتقانونومبارزهبافسادمیباشد.واسناددرحالتترجمهبهزبانانگلیسیقراردارد،ومتام

زند.ههایعملیاتیخویشرادنبالمیکندوهزینههایآنرامیپرداخانههاواداراتذیدخلکاربررویبرناموزارت
 تفصیل:
اصالحاتساختاریموسساتبخشعدلی)درجریان(جزاول:
 ارتقاظرفیت)جریاندارد(:جزدوم

مبارزهبافساد)جریاندارد(جزسوم:
دارد(شفافیتوپاسخگویی)جریانچهارم:جز

 برنامهآگاهیدهیعمومیبازار)جریاندارد(جزپنجم:
بررسیواصالحقوانین)جریاندارد(شم:جزش

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .6
سالپنج:جدولزمانی

دالرامریکائی130,032,450 :بودجه

:تعهد
:مالیءخال

 ورایهایانکشافیزیربناش :شورای انکشافی
ماهمیبادونرها16هیبهتاریخطرحابتدائیتوسطوزارتمعادنوپطرولیمترتیبگردیدهوبراینظرخوات :یوضع

 انکشافخواهدیافت2017رشیکساختهشدهویکبرنامهتفصیلیدرماهاکتوبرسال
 تفصیل:
جزاول:

ارتقاظرفیتصنعتی:
دالرامریکائی25,541,700بودجه:
وزارتخانهبرایتقویتبهرتمدیریترفیتظارتقا -

چارچوبحاکمیتشفافوپاسخگو -
 حاترشکتهایدولتیاصال -
اصالحاتدرپالیسیهاوقوانین -

جزدوم:
GEO-TECHNICALارتقارسمایهگذاریواطالعات
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دالرامریکائی40,241,600:بودجه
 AGSگسرتشقابلیتهای -
معلوماتورسمایهگزاری -

جزسوم:
 مقررات، بازرسی و تطابق 

دالرامریکائی   150 ,39,584  بودجه:
 هبودچارچوبقانونیب -
بهبودجوازوتطابققراردادها -
تقویتنظارتوارزیابی -

 برنامه انکشافی نیروی برشی .7
 سالپنج:جدولزمانی

 تعیینخواهدگردید :بودجه
 تعهد:

 :یمالءخال
 شورایانکشافیقوایبشی:شورای انکشافی

هگردیده،کهفعالتحتبررسیحکومتمیباشد.پالنمسودهطرحابتداییاینبرنامهملیدارایاولویتتهیت: عیوض
 تهیهخواهدگردید.2017مشحاینبرنامهالیاکتوبر

 :تفصیل

جزاول:
آموزشهایحرفویوتخنیکی

:تفکیکمیانتعلیامتحرفویاساسی (TVET)ازتعلیمتخنیکیحرفویوآموزشکینیازفهمیدنتفکی -
 موزش،آموزشمجددکسانیکهبیکاراند،وآموزشبیشرتبرایکارمندانوبزرگساالن(وآ19-15برایجوانان)

%5قطبه(،فعالف19-15تفکیکگروپهایموردنظر:نیازبرایرسیدنزیادترگروپهایموردنظر) -
 رسیدهاست.

 مدرنسازیدورهآموزشیسنتی -
 مدیریتخودیرشکتها -
 هایعامههمکاریمیانسکتورخصوصیوسکتور -
 ازینبهیگدهیورسقیتحق -

جزدوم:
تحصیالتعالی

 کیفیتتحصیالتدرپوهنتونهابهبودیافنت -
 مدرنساخنترضوریاتتدریسوآموزشپوهنتون -
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ردهمتخصصوواجدرشایطتوسعهتیمکاریتحصیلک -
 بیناملللیصدورمجوز،تضمینکیفیتواعتبارنامهموسساتتحصیالتعالیبهاساسمعیارات -
وهنتونهایافغانکیفیتدربارهتحصیالتعالیسکتورخصوصیتحقیقومحصولازپ -

 ثر ؤ برنامه حکومتداری م .8
 پنجسالجدولزمانی:

 کاردرحالجریاناست :بودجه
 :عهدت

 مالی:ءخال
 شورایحاکمیتقانونومبارزهعلیهفساداداریشورا ی انکشافی:

ت:عیوض
یعامهتکمیلگردیدهوتحتتطبیققرارددارد.جهتتکمیلبخشپالیسیحکومتداریوالیتیبخشمدیریتمال

کارجریاندارد.
 تفصیل:

جزاول:
مدیریتمالیعامه

تحتتطبیقاست.میکانیزمتطبیقآنازطریقپالنبهبوداجرااتمالیصورتمیگیرد،کهبخشاصالحمدیریتعامه
سالهبرایهمهاشرتاککنندهگانتیم)اساسا5ًگشایشیافت.اینپالنبهاساسطرحپالن2016ینپالندرسالا

جهتدادنانگیزهوپیگیریازاجراات(TBPM)وزارتمالیهودوارگانخارجازوزارت(باروشمدیریتاجرااتتیم
 میباشد.
جزدوم:

حکومتداریوالیتی
روپکاریکهمشتملازچندینوزارتوإداراتمستقلدولتیبشمولادارهمستقلحکومتداریتحتبررسیگبخش

حیاوانکشافدهاتارگانهایمحلی،وزارتمالیه)معینیتپالیسیوریاستعمومیبودجه(،وزارتاقتصادووزارتا
یتی،بههمینترتیبپالیسینهایبودجهوالمیباشد.هدفاینگروپکاریتهیهیکسندجامعاستکهشامل

مسودهپالیسیحکومتداریوالیتیومقررهپالنوالیتیمیباشد
تهاستتهیهخواهدتنظیمیاف1394/2015اینسندنظربهپالیسیبودجهوالیتیابتداییموجود،کهدرسال

وندخواهدخوردوهدفآنتهیهگردید.اینبرنامهحکومتداریوالیتیازپایینبهبرنامهمیثاقشهروندیارتباطوپی
 یکپالنحکومتداریمیباشد،کهبهبودعرضهخدمات،حسابدهی،ومنایندگیحکومتراتسهیلمناید.

 برنامه انکشاف شهری: .9
 السپنجنی:جدولزما
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 کاردرحالجریاناستبودجه:   
تعهد:
 مالی:ءخال

 شورایانکشافیزیربنا :شورا ی انکشافی
یکطرحابتدایبرایاینبرنامهدرکنفرانسبروکسلترتیبگردیدهبودکهسهستوناصلیبهعنوان وضعیت :

ذیدخلباالیتوسعهبودجهوبرایآمادهتااوادارچارچوبکلیبرایاینبرنامهملیشناختهشده.وزارتخانهه
 ئیویکارمیکنند.اسازیبرنامهاجر

 تفصیل:
جزاول:

تقویتوانسجاممدیریتشهری:
اصالحچارچوببرنامهریزیشهریجهتاتخاذبرنامههایمختلفدرسطحاداری.برنامهملیپالیسیانکشافشهری

 یبگردید.شهریتدوینوتصواسرتاتیژیملی
جزدوم

اطمینانازمسکنمناسبودسرتسیبهخدماتشهریعمومیبرایهمه
گیملیازطریقشوراهایانکشافیوجلساتگزرهابهوسیلهساختارهایموجودهاجتامعیبرنامهتقویتهمبست

وسکتورخصوصیانکشافیوتطبیقپالنجدیدشهری.
بنابودسرتسیبهاقتصادشهریوزیرنانازمسکنمناساطمیجزسوم:

رکهایصنعتیمراکزگزرهایکوچکوشناساییپروژههایعمدهموردنیازدرسطحمنطقهومحل/تقویتپا
 متوسطدرپنجشهرهایعمدهبادرنظرداشتموثریتهایموجود

 برنامهانکشافسکتورخصوصی
 سالپنججدولزمانی:

 :هجبود
 تعهد:
 مالی:ءخال

 شورایعالیاقتصادیانکشافی :  یشورا
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 فصل هفتم

 رسوی وضعیت زنده گی  در افغانستان 
افغانستانرسویوض جامعترینمنبعمعلوماتدرموردوضعیتاجتامعیواقتصادیمردم1395عیتزندهگیدر

کمکتخنیکیانستیتیوتسکتوردرافغانستاناستکهتوسطادارهمرکزیاحصائیهجمهوریاسالمیافغانستانبه
بهنشرسید.1397(درسالICONعامهجامعهاروپا)
فعالیتارزندهادارهمرکزیاحصایهبودهکهخصوصیتچندگانه1395گیدرافغانستانسالتزندهنشرسویوضعی

ملللیبشاممیرود،ویژهگیاینرسوییکوسیلهمنحرصبهفردبرایپالیسیسازانومتامسازمانهایملیوبینا
درشاخصهایانکشافیمرتبط،تفصلیهایاینرسویعبارتاندازپوششنفوسکوچی،توانائیتحلیلتغیرا

توانائیتولیداحصائیهبهسطحوالیتهمچنانتداومرسویزمینهتحلیلمیالنشاخصهایکلیدیانکشافیرامهیا
میسازد..

هدفاز12شاخصراتحتپوششقراردادهکهشامل1395،20افغانستانبرایسالرسویوضعیتزندهگیدر
اربودهواکرثیتآنهادرایندراینگزارشارایهگردیدهاست،رسویوضعیتزندهگیافپایداهدافانکش17میان

ائی،زراعت،صحت،تعلیمدرافغانستانحاویمعلوماتاساسیدرموردنفوسوخانوارها،بازارکار،فقر،مصئونیتغذ
تیژیهایمقابلهباآنواولویت،اسرتاوتربیه،مسکن،جنسیتوچالشهایکهخانوارهایافغاندرگیرآنهستنند

یانکشافدرآنانعکاسیافتهاست.هایمردمبرا

  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت غزنی به اساس سروی 

 شاخص ها

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

 22460.522460.5 22460.5 22460.5 (sq.kmمساحت )
 55.6 53.8 47.852.0 کیلومرت مربع(تراکم جمعیت )افراد در هر 

 93 88 101113 نسبت وابستگی
 104.3 115.3 104.2108.7 نسبت جنسیتی

 62.5 68.7 49.761.5 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 40.8 48.5 32.741.2 ساله و باالتر ۱۵عیت میزان سواد در جم

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک 
 62.4 52.6 19.840.7 (٪بازدید( )

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن 
 42.3 35.6 10.457.3 (٪میدهند )

سال، در حال حارض   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 3.5 5.2 16.720.5 (٪متاهل اند )

 0.48 0.58 0.280.51 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 
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 6.7 4.8 4.94.4 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵زنان متاهل چند همرسی 
 _ _ 27.537.2 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )

 _ _ 6.936.8 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )
 5.0 4.1 5.44.4 نسبت وابستگی ساملندان

 37.4 42.3 48.0_ تغال به نسبت جمعیتاش
 10.0 13.3 21.2_ (٪میزان زیراشتغال )

 20.5 14.4 11.1_ (٪میزان بیکاری )
 47.1 49.4 54.0_ (٪میزان مشارکت نیروی کار )

 30.5 27.8 32.4_ استخدام نه چندان سود مند
 55.1 54 __ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 13.6 17 __ (٪ید )جمعیت مشغول در تول
 31.3 30 __ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 42.6  19.746.2 (٪میزان فقر )
 3.3 9.3 7.33.6 (٪در فضا باز رفع حاجت مینامیید )جمعیت که 

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده 
 87.1 67.1 98.074.7 (٪مینامییند )

 97.4 89.7 72.473.8 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
 7.6 7.5 8.17.6 تعداد خانواده

خانواده های پرجمعیت زنده گی افراد که در 
 33.9 38.5 53.343.2 (٪میکنند )

 22.1 18.0 3.818.9 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 1.9 2.62 0.251.41 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 
ی آبیاری هستند خانواده هایی که دارای زمین ها

(٪) 75.635.9 56.3 66.7 
دارای زمین های للمی هستند خانواده هایی که 

(٪) 17.99.6 9.5 8.7 

 30.1 25.0 9.814.3 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 4.9 6.2 6.37.3 )جریب(
لمی متعلق به خانواده ها اوسط اندازه زمین های ل

 9 8.2 14.984.8 )جریب(
اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها اوسط 

 1.8 2.1 1.72.8 ()جریب
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 رسوی وضعیت زنده گی  به سطح ملی 

 شاخص ها

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

 652864652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )
 42.4 40.7 35.339.1 در هر کیلومرت مربع(تراکم جمعیت )افراد 
 101 100 105104 وابستگینسبت 

 103.9 105.3 105105.7 نسبت جنسیتی
 53.6 51.7 38.946.6 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )

 34.8 34.3 26.231.4 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 
 70.2 63 32.851.2 (٪یک بازدید( )پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل 

 53.4 45.2 21.839.9 (٪وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند )زنان که به 
 16.4 17.9 17.919.5 (٪سال، در حال حارض متاهل اند )  ۱۹- ۱۵زنان که در سن 

 0.57 0.55 0.450.52 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 
 7.8 7.4 8.17.3 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵نان متاهل چند همرسی ز 

 _ _ 15.719.4 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )
 _ _ 6.118.5 (٪بود کالری و پروتئین )جمعیت با کم

 5.4 4.9 5.75 نسبت وابستگی ساملندان
 23.9 42.9 45.7_ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8_ (٪میزان زیراشتغال )
 30.7 22.6 8.2_ (٪بیکاری )میزان 

 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 3636.5 (٪میزان فقر )
 13.6 19.2 24.615 (٪حاجت مینامیید )جمعیت که در فضا باز رفع 

 74.8 75.9 83.279.9 (٪تفاده مینامییند )جمعیت که از مواد سوخت جامد اس
 97.6 89.5 41.168.9 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
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 7.7 7.4 7.37.4 تعداد خانواده
 43.9 42.6 33.743.8 (٪زنده گی میکنند )افراد که در خانواده های پرجمعیت 

 21.2 17.3 5.814.1 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 2 1.22 0.270.50 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 37.9 36.6 40.437.9 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 19.4 16.3 16.416.8 (٪) خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند

 13.1 12.6 10.312.6 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
 4.9 6.1 6.76 ه زمین های آبی متعلق به خانواده ها )جریب(اوسط انداز 

 12.1 13.2 1416.4 اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها )جریب(
 1.9 1.9 22 )جریب(ق به خانواده ها اوسط اندازه زمین های آبی متعل

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی 
ومعلوماتوهیاحصائیفقرورفاهعامهمشرتکاً،توسطوزارتاقتصاد،ادارهملتیضعویویاحصائیشاخصهادهیگز

بخشمختلفزدهیدرسدیمجدارقارندهیدربرگکهاستدهیگردبیترتن،یشهداومعلول،یوزارتکارواموراجتامع
فقرونابرابر بهیمسکنودسرتست،یجنسکارواشتغال،معارف،صحت،،ییغذاتیمصئون،یشاملارقامنفوس،

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

داشتهباشند،تمتذکرهبهمعلوماتمخترصرضوریدگانارقامکهدربخشهااستفادهکننیبناً،برادادهشدهانعکاس
ستونکهدرراامتوانندمنابعارقیاستفادهکنندگان،مشرت،یبلیتواندممدواقعگردد.درصورترضورتبهتفصیم
 یند.مناافتیجداولذکرشدهاست،درریاخ
آنبههیکهامکاناتتجزیشاخصهایبعضیاستولدهیگردهیواراهیتهیبهسطحملهینشنیباآنکهارقاممندرجا

 است.دهیگردهیاراینیزساحاتمسکونکیوجودداردبهتفکیوکوچیدهات،یسطحشهر

 

  



 غزنیتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 84

 خص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامهگزیده شا
 حظاتمال منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 نفوس 1
تعدادمجموعافرادیکهدریکزمانمعیندریکساحه نفوسکشور 1.1

نشیهبرآورد نفر31,575,018 100% معینجغرافیائیزندگیمیکنند.
  1397نفوس

نشیهبرآورد نفر7,507,953 %23.7 ندگیمیکنند.فیصدینفوسکهدرمناطقشهریز نفوسشهریسهم 1.2
  1397نفوس

نشیهبرآورد نفر22,567,065 %71.5 کنند.ندگیمیفیصدینفوسکهدرمناطقدهاتیز سهمنفوسدهاتی 1.3
  1397نفوس

نشیهبرآورد نفر1,500000 %4.8 فیصدینفوسکوچیازمجموعنفوس سهمنفوسکوچی 1.4
  1397نفوس

نشیهبرآورد نفر15,493,446 %49 عنفوستناسبمجموفیصدینفوسزنانبه سهمنفوسزنان 1.5
  1397نفوس

نبستنفوسذکوربرنفوساناثبودهونشاندهنده نسبتجنس 1.6
  105% تعدادمرداندرمقابلصدزنمیباشد.

رسویوضعیت
دگیدرزن

افغانستان
1395 

 

نسبتوابستگی 1.7
 اطفال

الی15ر)سنکاساله(برنفوس14الی0نسبتاطفال)
64) 96.09%  

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
 

نسبتوابستگیکهن 1.8
 ساالن

الی15باالترازآنبرنفوسفعال)و65نسبتافرادسن
64) 5%  

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395غانستاناف
 

نسبتوابستگی 1.9
 مجموعی

+وباالترازآنبرنفوسسن65و14-0نسبتافرادسن
  %101 (64الی15کار)

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
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 میزانرشدنفوس 1.10
عبارتازتغییر)افزایشیاکاهش(دراندازهنفوسدر

فیصدیارائهفاصلهمعینزمانیمیباشدکهمعموآلبه
 میشود

نشیهبرآورد  2.14%
  1397نقوس

1.11 

فیصدینفوسبه
تفکیکگروپهای

سنیوسیع
سال0-14(1)
سال15-64(2)
(3)65+ 

 نفوسفیصدیگروپهایسنینفوسازمجموع
47.52%
49.91% 

3 2.57% 

14,124,916
14,835,404 

764,003 
نشیهبرآورد

 1396نقوس


 
 
 

 ونابرابریفقر 2
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

غیرادغذاییوفیصدینفوسکهمجموعمصارفمو میزانفقر 2.1
 ملیقرارداشتهباشد.خطفقرنپائینترازییشااغذ

54.5% 15,837,319 
رسویوضعیت

یدرندگز
افغانستان

1395 

 

2.2 

میزانفقربه1.2.1
تفکیکمحلاقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

(1فیصدینفوستحتخطفقرازمجموعنفوسدر)
 کوچی(نفوس3(دهاتو)2شهرها)

41.6%
58.6% 

 
2,877,417
13,033,139 

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 
 

طیبینسطوحمصارففقراوخطفقربنامفاصلهوس شگاففقر 2.3
  %15 شگاففقریادمیگرددوشدتفقررانشانمیدهد.

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

2.4 
فیصد20سهممرصف
مرصففقیرتریندر
 مجموعی

فیصدفقیرتریننفوسازمجموع20مصارفمجموعی
  %7.3 مصارفمتامنفوسکشور

رسویوضعیت
گیدرزند

افغانستان
1395 

 

نشاندهندهتوزیععاید/مرصفمیباشد،اینشاخص رضیبجینی 2.5
رسویوضعیت  0.31ویکتحولمیکند.0دربین

 زندگیدر

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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نشاندهنده1نشاندهندهتوزیععادالنهکاملو0
 یعغیرعادالنهمطلقمیباشدتوز

افغانستان
1395 

2.6 

خانوارهایفقیرنسبت
تفکیکاشتغالبه

رئیسخانواردر
سکتور

(سکتورزراعت1)
(سکتورصنعت2)
 (سکتورخدمات3)

تعدادخانوارهایفقیرکهرئیسخانواردرسکتورهای
 وعنفوستحتخطفقرمختلفمرصوفکاراند،ازمجم

63 % 
58 % 
45 % 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 مصئونیتغذایی 3

نعدممصئونیتمیزا 3.1
 غذایی

کیلوکالریدرروز2100ازکمترفیصدینفوسکه
 12,984,273 %44.6 ایدخذمینما

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 

29,112,719
فیصدی-نفر

نفوسباساس
-17رسوی
محاسبه2016

 شدهاست

میزانعدممصئونیت 3.2
 غذاییشدید

کیلوکالریاخذ1500فیصدینفوسکهروزانهکمرتاز
 3,899,437 %13.4 مینامید

رسویوضعیت
زندگیدر
افغانستان

1395 


 
 

 مالحظات معلوماتمنبع ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

گرام50فیصدینفوسکهمرصفروزانهایشانکمرتاز بودپروتینمیزانکم 3.3
 8,763,895 %30.1 پروتیندرروزمیباشد

ویوضعیترس
زندگیدر
افغانستان

1395 

 

 کارواشتغال 4

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

رسویوضعیت
درزندگی

 1395افغانستان
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4.2 

میزاننفوسدرسن
کاربهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

 وباالترازمجموعنفوسکشور14افرادسنفیصدی
1.26%

2.69.4% 
3.4.6% 

1.4,127,528
2.11,049,294 

3.724,286 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.3 

رکتنیرویمیزانمشا
کاربهتفکیک

جنسیت
(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

مرصوفکاروفیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،
 بیکاراند.

1.53.9%
2.80.6% 
3.26.8% 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.4 

میزانمشارکتنیروی
کیکمحلکاربهتف
اقامت:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدینفوسکهدرسنکارقرارداشته،مرصوفکارو
 اند.یابیکار

1.48.0%
2.54.9% 
3.72.4% 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

نسبتاشتغالبر 4.5
  %41.33 سسنکارفیصدینفوسمرصوفکارازنفو نفوس

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.6 

میزانبیکاریبه
تفکیکجنسیت:

نس(هردوج1)
(مرد2)
(زن3)
 

ازرسوی،درقبلهفتهیکفیصدینیرویکارکه
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(ساعتکاکمرتازهشت

1.23.9%
2.18.3% 
3.41.0% 

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.7 
میزانبیکاریبه

تفکیکمحلاقامت:
(شهری1)

ازرسوی،درقبلهفتهیککارکهفیصدینیروی
هفتهگذشتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکا

 رکردهاند.)تعریفملی(اساعتککمرتازهشت

1.26.5%
2.24.0% 
3.12.3% 

1.520,600
2.1,439,800 

3.64,300 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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(دهاتی2)
(کوچی3)
 (ملی4)

4.23.9% 4.2,024,800 

کاری)کارنامیزانکم 4.8
 کافی(

هفتهیکسالوباالترازآنکهدر14فیصدیافراد
ولیطیهفتهمتذکرهرویمشغولکاربودهاندسازقبل
ساعتکارکردهباشند،درحالیکهبرایکار40ازکمتر

اضافیمتایلوفرصتداشتهاندبهاساس:
(نیرویکارفعال.1)
 (اشتغال.2)

1.15.6%
2.20.5% 1,320,928 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 کاراطفال 4.9

عریفشدهسهکتگوریکارشاقهطفلازلحاظسنت
است:

سالهانجامشود،11-5.هرکاریکهتوسطاطفال1
نظرداشتساعاتیارشایطکار،بدوندر

14سالحداقل14-12(هرکاریکهتوسطاطفال2
ویااجرایکارهایخطرناک،ساعتانجاممیشود

سالهبرای17-15(کاریکهتوسطاطفالبینسنین3
شود،یاکارهایخطرناک،ساعتیابیشرتانجام43

 کارشاقهطفلتلقیمیگردد.

26.50% 2,736,200 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1393افغانستان

 

 میزانبیکاریجوانان 4.10
ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)

هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در
هاند.)تعریفرداشتساعتکاگذشتهکمرتازهشت

 ملی(
30.7% 84,2000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.11 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکجنسیت

مرد  (1)
زن  (2)

 هردوجنس(3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15فیصدیجوانان)
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

رداشتهاند.)تعریفساعتکاگذشتهکمرتازهشت
 ملی(

1.44%
2.46% 
3.30.7% 

1.523,709
2.396,683 
3.842,000 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%قام)ار تعریف تعریفشاخص شامره
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4.12 

میزانبیکاریجوانان
بهتفکیکمحل

اقامت:
(شهری1)
دهاتی(2)
 (کوچی3)

ازقبلهفتهیکسال(که24-15جوانان)فیصدی
هفتهیطیارویابیکاربودهاندوجستجوکارسوی،در

 ر.ساعتکاگذشتهکمرتازهشت

1.39.1%
2.29.6% 
3.13.3% 

1.144,232
2.366,467 
3.13,010 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

توامنندیخواندن،نوشنتوحلفیصدینیرویکارکه دنیرویکارباسوا 4.13
 5,629,256 %35.85 محاسباتریاضیراداشتهوسادهباشد.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.14
 سکتورزراعت

هایمربوطبهفعالیتفیصدیافرادشاغلکهدر
 2,814,511 %44.3 ولبهکارهستند.مشغومالداریعتزرا

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.15
 ساختامن سکتور

فیصدیافرادشغالکهدرفعالیتمربوطبهساختامن
 619,887 %9.8 مشغولبهکارهستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

سهماشتغالدر 4.16
 سکتورتولید

مشغولکارتولیدفیصدینیرویکارکهدرسکتور
 511,454 %8.1 هستند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.17 
سهماشتغالدر
سکتورمعادنو

 استخراج
 11,977 %0.2 د.فیصدینیرویکهدرسکتورمعدنمشغولکارهستن

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.18 
سهماشتغالدر

سکتورخدماتعامه،
 تامعیاجشخصیو

فیصدینیرویکارکهدرسکتورخدماتعامه،شخصی
 1,252,987 %19.7 واجتامعیمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

4.19 
سهماشتغالدر

یتجارتسکتورها
عمده،پرچون،

 رستورانتوهوتلها

فیصدینیرویکارکهدرسکتورتجارتعمده،پرچون،
 700,530 11% وهوتلهامشغولکاراند.رستورانت

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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4.20 
سهماشتغالدر

سکتورهای
ترانسپورت،ذخایر،
 ارتباطاتومعلومات

درسکتورترانسپورت،ذخایر،فیصدینیرویکارکه
 368,063 %5.8 ارتباطاتومعلوماتمشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395انستانافغ
 

4.21 
سهماشتغالدر

سکتورهایمالی،
بیمه،رهنامیی

 معامالتوتجارت

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایمالی،بیمه،
 65,583 % 1 اند.رهنامییمعامالتوتجارتمشغولکار

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات نبعمعلوماتم ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

4.22 
سهماشتغالدر

سکتورهایبرق،گاز
 وآب

فیصدینیرویکارکهدرسکتورهایبرق،گازوآب
 4,935 %0.1 مشغولکاراند.

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 1,008,148 %15.7 کارگرانکههرروزبهطورانفرادیکارمیکنند کارگرانروزمزد 4.23
ویوضعیترس

زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.24
 خصوصی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتورخصوصی
 453,859 %7.1 مرصوفکاراند

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

کارگرانبامعاش، 4.25
 دولتی

کارگرانکهبراساسیکقرارداددرسکتوردولتی
 649,105 %10.1 کاراند.مرصوف

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 2,580,109 %40.1 کارگرانکهمالککارخودمیباشند. کارگرانمستقل 4.26
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 %2.6 .کسانیکهکارگراستخداممیکنند کارفرما 4.27


169,488 
 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

فامیلیبدون کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکهبدونمزدکارمیکنند. مزدومعاش

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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 معارف 5

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

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

میزانحضوریابی 5.2
 خالص)دورهابتدائیه(

کهواجدینصنوفابتدائیهسال12-6فیصدیسنین
در(اندوفعاالنهدرمکاتبحارضاند.6الی1)صنوف

اینشاخصمشمولینوحارضینمدارساسالمیشامل
 منیباشند.

56.1% 2,875,627 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395نستانافغا

 

میزانحضوریابی 5.3
 خالص)دورهثانوی(

هادهایسالکهواجدینن18الی16فیصدیسنین
(انددرصنوفخویش12–7تعلیامتثانوی)صنوف
صمدارساسالمیشاملمنیحارضاند.دراینشاخ

 باشند.
35.7% 1,359,552 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف خصتعریفشا شامره

5.4 
میزانحضوریابی

تحصیالت خالصدر
 عالی

کهواجدیننهادهای24الی19فیصدینفوسسنین
د.دراینشاخصمدارستحصیالتعالیمیباشن

 اسالمیشاملمنیباشند.
9.7% 238,864 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.5 

یزانحضوریابیم
تحصیالت خالصدر

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

نسبتخالصحضوربهحیثتعدادشاگردانبرگروپ
تعلیمیتیوریکیسنمکتببراییکسطحمعین

محاسبهشدهوبهفیصدیازمجموعنفوسهامنگروپ
،برایابتدائی6-12سنبیانمیشود.درینگزارش

برایتحصیالتعالی24تا19برایثانویو18تا13
 .مورداستفادهقرارگرفتهاست

1.18.1%
2.6.9% 

3.0.2% 
4.14.9% 
5.4.8% 

1.124,086
2.114,527 

3.251 
4.177,807 
5.61,057 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.6 
میزانحضوریابی

ناخالصدرتعلیامت
 ابتدائی

یشاگردانکهدردورهابتدائیهحضوردارند،ازفیصد
 3,714,749 %72.5 12الی6مجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.7 
میزانحضوریابی

علیامتناخالصدرت
ابتدائی

(شهری1)

ردارند،ازفیصدیشاگردانکهدردورهابتدائیهحضو
بهتفکیک:،12الی6مجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1.95.5%
2.69.9% 
3.8.9% 
4.84.4% 

1.1,113,610
2.2,577,021 

3.241,11 
4.2,302,328 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان
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(دهاتی2)
(کوچی3)
(ذکور4)
 (اناث5)

5.58.9% 5.1,412,414 

5.8 
ابیمیزانحضوری

ناخالصدرتعلیامت
 ثانوی

شاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضورفیصدی
 1,824,227 %48.0 18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان

 

5.9 

میزانحضوریابی
ناخالصدرتعلیامت

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

یصدیشاگردانکهدردورهتعلیامتثانویحضورف
بهتفکیک18الی13دارند،ازمجموعافرادبینسنین

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

69.2% 
42.5% 
2.6% 
63.0% 
5.32.2% 

1.709,379
2.1,110,552 

3.4,296 
4.1,229,286 
5.594,941 

رسویوضعیت
زندگیدر

 1395تانسافغان
 

5.10 
میزانحضوریابی

 ناخالصدر
 تحصیالتعالی

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
 347,141 %14.1 24الی19دارند،ازمجموعافرادبینسنین

وضعیترسوی
زندگیدر
 1395افغانستان

 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

5.11 

میزانحضوریابی
  ناخالصدر

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

فیصدیشاگردانکهدردورهتحصیالتعالیحضور
بهتفکیک24الی19بینسنیندارند،ازمجموعافراد

 (اناث5(ذکور)4(کوچی)3(دهاتی)2(شهری)1)

1.27.3%
2.9.6% 
3.0.2% 
4.20.6% 
5.5.0% 

1.187,057
2.157,833 

3.251 
4.245,171 
5.101,970 

رسویوضعیت
زندگیدر
 1395افغانستان


 
 
 
 
 

5.12 
میزانسوادزنان

وباالتراز14)سنین
 آن(

سالوباالترازآنکهتواناییخواندنو14صدیزنانفی
 1,657,346 %29.3 نوشنتراداشتهباشند.

ترسویوضعی
زندگیدر
 1395افغانستان
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5.13 

نسبتتساویجنسیت
دردوره:

(ابتدائیه1
(متوسطه2
 (لیسه3

انبهمیزانحضورختردخالصرحضومیزانتناسب
یابتدائیه،متوسطهواندردورههاپسریابیخالص

لیسه.
 

1.0.71%
2.0.51% 
3.0.39% 

 
رسویوضعیت

زندگیدر
 1395افغانستان

 

 صحت 6

6.1 
دسرتسیبهمراقبت
هایصحیقبلاز

 تولد

سالکهعروسیکردهاندو49-14فیصدیخانمهای
دردورانحاملهگیحداقلیکبارتحتمعاینهیکیاز

قابله،نرسویاهمکارمندکارمندانصحی)داکرت،
 باشندصحیجامعه(قرارگرفته

59% 2,560,718 
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

و1396کشور
96صفحه

رسویصحتو
دیموگرافی

بدست1396
 آمدهاست.

6.2 
والدتهایانجامشده
باحضوراشخاصماهر

 صحی

سالکهعروسیکردهاندو49-14صدیخانمهایفی
والدتاخرینطفلشانتحتنظرشخصماهرصحی

نرسویاهمکارمندصحیجامعه(صورت)داکرت،قابله،
 گرفتهباشد.

51% 2,231,502 
رسویوضعیتزندگی

درافغانستان
1395 

ارقامتامبه
اساس

محاسباتاز
برآوردنفوس

 1396کشور
مرگومیرمیزان 6.3

 مادران
100مادراندردورانحاملگیدرهرتعدادمرگومیر

ویصحتورس  1291 هزاروالدتزندهدرسال
  1396  دموگرافی

میزانمرگومیر 6.4
 اطفال

سالدرافغانستان5تعدادمرگومیراطفالزیرسن
درسال)وفیاتدرهریکهزارتولدزنده(


 

رسویصحتو  55
 1396  وگرافیدم

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
 مالحظات منبعمعلومات مطلقارقام (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

6.5 
.میزانحامله3.7.2

گیسنیننوجوانی
 (19الی15)بین

19الی15 رقمحاملگی)والدت(خانمهابینسنین
 198,527 %12.1 سالگی.

تورسویصح
دیموگرافیدر

 1394افغانستان

ریفرنس:
161صفحهاز

رسویصحتو
دیموگرافی

1396 
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 خدماتاساسیمسکنودسرتسیبه 8

8.1 

میزاندسرتسیبهآب
آشامیدنیسامل،به
تفکیکمناطق

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

ساملشامیدنیآآبمنابعسکهبهنفویفیصدعبارتاز
 دسرتسیداشتهباشد.

1.91.4%
2.56.6% 
3.35.8% 

.63.9%4 

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 


 
 

8.2 
میزاناستفادهاز

سیستمفاضالببهبود
 یافته

هایسیستمفاضالبلتکهازسهومیدمریفیصد
 15,423,000 %52 استفادهمیکنند.صحی

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

منابعژیبرقازنرسیبهایخانوارهاکهدسرتفیصد میزاندسرتسیبهبرق 8.3
 28,430,700 %97.7 دارند.مختلف

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.4 
فیصدینفوسشهری

کهدرمحالتپر
کثیفجمعیتو

 زندگیمیکنند.

دادافرادیکهدرمحالتپرجمعیتوکثیفزیستتع
 21,086,400 %72.4 دارنددرهرصدنفر.

رسویوضعیت
افغانستانزندگیدر
1395 


 
 

8.5 

فیصدینفوسکهاز
منابعآبآشامیدنی
بهبودیافتهاستفاده

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

هبودیافتهافرادیکهمبنابعآبآشامیدنیبتعداد
 دسرتسیدارنددرهرصدنفر.

1.63.9%
2.91.4% 
3.56.6% 
4.35.8% 

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

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.6 
فیصدینفوسبا

دسرتسیبههرگونه
 منبعبرق

 28,422,757 %97.7 .افرادیکهدسرتسیبهبرقدارنددرهرصدنفرتعداد
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

فیصدیخانوارهای 8.7
کهدرمسکنهایپر

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآنزندگی
رسویوضعیت 12,709,667 %43.9 میکنند.

 زندگیدرافغانستان
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حامزندگیمیازد
 کنند.

1395 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%رقام)ا تعریف تعریفشاخص شامره

8.8 

فیصدیخانوارهای
کهدرمسکنهایپر
ازدحامزندگیمی

نند:ک
شهری
 دهاتی
 کوچی

مسکنیاخانهکهبیشرتازسهنفردریکاتاقآنزندگی
 میکنند

1.42.7%
2.41.5% 
3.83.3% 

 

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

 

ترسویوضعی
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.9 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده

،برای: میکنند
پختوپز

 ردنگرمک

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.74.8%
2.93.8% 

1.21,752,309
2.27,223,707 

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

8.10 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایپختو

پزبهتفکیک:
(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 استفادهمیکننددرهرصدنفر.

1.21.3%
2.91% 

3.98.9% 

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

رسویوضعیت
ندگیدرافغانستانز

1395 
 

8.11 

فیصدینفوسکهاز
سوختجامداستفاده
میکنند،برایگرم
کردنبهتفکیک:

(شهری1)
(دهاتی2)
 (کوچی3)

تعدادافرادیکهازموادسوختجامدمثلذخالسنگ
 صدنفر.استفادهمیکننددرهر

1.87.3%
2.96.8% 
3.81.7% 

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

  

 مصئونیتاجتامعی 9

9.1 
فیصدیافرادبدون
مزددرخانواراز

مجموعاشتغالبه
:تفکیکجنسیت

فیصدیکارکنانکهدرکارهایخانه،زراعت،مالداریو
    کارهایداخلخانهمرصوفهستندوازبابتکاردیگر
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(هردوجنس1)
مرد  (2)
 زن  (3)

زدیدریافتمنیکنندبرکهانجاممیدهندهیچنوعم
 مجموعمتاماشتغال

 مالحظات ماتمنبعمعلو ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

9.2 

تعدادافرادآسیبپذیر
کهتحتپوشش

مصئونیتاجتامعی
قرارگرفتهاندبه

تفکیکذیل:
(افراددارای1)

معلولیت
(خانوادههای2)

شهدا
 (متقاعدین3)

  
1.110,037
2.155,000 
3.120,000 

وزارتکار،امور
اجتامعی،شهداو

 2016معلولین
 

زنسبتزنانبیوها 9.3
 مجموعزنان

تعدادزنانبیوه"آنعدهازکسانیکهدوبارهازدواجنکرده
 569,324 %3.99 اند"

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

(کهپدریامادر18ائینرتازتعداداطفال)سنینپ تعدادایتام 9.4
 105,175  نداشتهباشد.

رسویدیموگرافیو
صحتدرافغانستان

1394 
 

9.5 

صدیزنانکهدارایفی
سال24الی20سن

هستندودرسنقبل
سالگیازدواج15

 کردهاند

سالهستندودر24الی20تعدادزنانکهدارایسن
  %4.2 اندسالگیازدواجکرده15سنینقبل

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

9.6 
فیصدیخانوارهای

کهتوسطزنان
 شوندرسپرستیمی

انوارهایکهتوسطزنانرسپرستیبرمجموعخانوارخ
 45,076 %1.19 ها

رسویوضعیتزندگی
درافغانستان

1395 
 

 زراعتومالداری 10

10.1 
فیصدیخانوارهای
یکهدارایزمینها

 آبیهستند
 37.9%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
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10.2 
فیصدیخانوارهای

زمینهایکهدارای
 لمیهستندل

 19.4%  
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.3 
فیصدیخانوارهای
کهدارایباغوباغچه

 هستند
 13.1%  

رسویوضعیت
زندگیدرافغانستان

1395 
 

 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف یفشاخصتعر شامره

10.4 
اوسطسایززمینهای

قرارکهدرمالکیتآبی
 دارند)بهجریب(

  جریب4.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

10.5 
اوسطسایززمینهای
للمیکهدرمالکیت
 قراردارند)بهجریب(

  جریب12.1 
رسویوضعیت

گیدرافغانستانزند
1395 

 

10.6 
اوسطسایزباغهاو
باغچههایکهدر

مالکیتقراردارند)به
 جریب(

  بجری1.9 
رسویوضعیت

زندگیدرافغانستان
1395 

 

 سکتورحقیقی 11
تولیدناخالصداخلی 11.1

 بهشمولکوکنار
مجموعارزشپولیاجناسوخدماتتولیدشدهیک

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی1,463,764  نحسابیکشوردریکدورهمعی
2017-2018  

دناخالصداخلییککشوردریکسالتغییردرتولی میزانرشداقتصادی 11.2
سالنامهاحصائیوی  %7.2 نظربهسالقبل

2017-2018  

تولیدناخالصداخلی 11.3
سالنامهاحصائیوی دالر 718  تولیدناخالصداخلیتقسیمبرنفوسکشور. رسانه

2017-2018  

اجناسبینکنندهتغییراتدرسطحعمومیقیمتهای شاخصقیممستهلک 11.4
سالنامهاحصائیوی  %111.7 وخدماتخریداریشدهتوسطمستهلکینبوده

2017-2018 
سالاساس

1394 
سالنامهاحصائیوی  %4.4 تغییردرشاخصقیممستهلکیننظربهسالقبل میزانتورم 11.5

2017-2018  

سهمسکتورزراعتدر 11.6
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی346,269 %23.7 تولیدناخالصداخلیسهمسکتورزراعتازمجموع تولیدناخالصداخلی

2017-2018  
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11.7 
سهمسکتورصنعتاز
مجموعتولیدناخالص

 داخلی
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی307,529 %21.0 لصداخلیناخاسهمسکتورصنعتازمجموعتولید

2017-2018  

سهمخدماتدرتولید 11.8
سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی743,137 %50.7 سهمسکتورخدماتازمجموعتولیدناخالصداخلی داخلیناخالص

2017-2018  

11.9 
سهممالیاتبرواردات

درتولیدناخالص
 داخلی

سالنامهاحصائیوی میلیونافغانی66,830 %4.6 هممالیاتبروارداتازمجموعتولیدناخالصداخلیس
2017-2018  

 سکتورمالی 12
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره
سندبودجهملی میلیونافغانی517,151  مالیاتیمیباشد.عبارتازمجموععوایدمالیاتیوغیر عوایدداخلی 12.1

1396  

یاتهابدستمیعوایدکهدولتآنراازانواعمختلفمال عوایدمالیاتی 12.2
سندبودجهملی 105,015میلیونافغانی  آورد.

1396  

سایرعوایدکهدولتآنراازفعالیتهایاقتصادیو عوایدغیرمالیاتی 12.3
سندبودجهملی میلیونافغانی47,502  هدستمیآورد.منابعدستداشتهخودب

1396  

مجموعبودجهسال 12.4
 مالی

داتومصارفبراییکمدتمعینتخمینرسمیعای
سندبودجهملی میلیونافغانی417,180.4  آیندهمعموالًیکسال

1396  

مجموعمصارفدر 12.5
 سالمالی

یهگذاریومصارفدولتشاملمتاممصارف،رسما
پرداختهایدولتدریکسالازمجموعبودجههامن

 سال
یسندبودجهمل میلیونافغانی356,453.4 

1396  

 بودجهعادی 12.6
قسمتازبودجهاستکهبرایمتویلمصارفعادی

پرداختمیشود)معاشاتکارمندان،خریداریاجناس
 خدمات،ربحقروض،وجوهاحتیاطیوسایر(و

 میلیونافغانی591.9 253 
گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

میزانمرصفبودجه 12.7
  %94.7 شدهازمجموعبودجهعادیفیصدیبودجهمرصف عادی

گزارشاجراات
بودجهملیسال

1396 
 

متویلمصارفپروژههاوقسمتیازبودجهاستکهبرای بودجهانکشافی 12.8
گزارشاجرااتبودجه میلیونافغانی102,861.5 گرفتهمیشود)معاشاتپالنهایانکشافیدرنظر

  1396ملیسال
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کارمندان،خریداریاجناسوخدمات،ربحقروض،وجوه
 احتیاطیوسایر(

میزانمرصفبودجه 12.9
گزارشاجرااتبودجه  %68.9 مجموعهبودجهانکشافیفیصدیبودجهمرصفشدهاز انکشافی،

  1396ملیسال

سهمکمکهادر 12.10
سندبودجهملی  %60.9 فیصدیکمکهاازمجموعبودجهملی بودجهملی

1396  

سهمکمکهادر 12.11
  وزارتمالیه   فیصدیکمکهاازبودجهانکشافی بودجهانکشافی

بودجهاختیاریبودجهاستکهازعوایدداخلیمتویل اختیاریبودجه 12.12
سندبودجهملی 537,27.7  میگردد.

1396  
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

فیصدیکمکهادر 12.13
 بودجهاختیاری

وجوهکهازطرفکشورهایکمککنندهدراختیاری
افغانستانگذاشتهمیشود.ازمجموعبودجهحکومت
 اختیاری

  وزارتمالیه  

 دجهغیراختیاریبو 12.14
بودجهکهازجانبجامعهجهانیبحیثکمکبه
تانحکومتافغانستاندادهمیشودودولتافغانس

کنرتولمستقیمباالیمنابعمتویلیواستقامتهای
 مرصفیآنندارد.

سندبودجهسال میلیونافغانی938,67.2 
1396  

سندبودجهسال میلیونافغانی3154   قروض 12.15
1396  

مبلغبااسمکشورقر 12.16
 ضدهنده

بانکانکشافاسالمی
 بانکانکشافآسیاییوبانکجهانی

 نسعودیعربستا
 سایر

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

سندبودجهملی
1396  

 سکتورخارجی 13

 بیالنستادیات 13.1
ادیاتعبارتازمجموعپرداختهاودریافتتبیالنس

هاییککشورباکشورهایجهانکهدردوقسمت
ومالی)حسابرسمایهوحسابجاریه(بیالنستجاری

 میباشد.
  دافغانستانبانک  

  دافغانستانبانک   وضعیتمالیکشوردردوحسابرسمایهوحسابجاری بیالنسمالی 13.2
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نشاندهندهتفاوتمیانارزشصادراتووارداتیک ستجارتبیالن 13.3
سالنامهاحصائیوی میلیوندالر6,961- %89 - کشورباکشورهایخارجیدرطییکدورهمعین

2017-2018  

ارزشمجموعیکاالهاازقلمروگمرکییککشورخارج مجموعصادرات 13.4
سالنامهاحصائیوی 831,926,776 %10 میگردد)بهدالرآمریکایی(

2017-2018  

ارزشمجموعکاالهاکهبهقلمروگمرکییککشور مجموعواردات 13.5
سالنامهاحصائیوی 7,792,600,089 %90 میگردد)بهدالرآمریکایی(داخل

2017-2018  
 مالحظات منبعمعلومات ارقاممطلق (%ارقام) تعریف تعریفشاخص شامره

 ادراتقلمعمدهص5 13.6

میوهجاتخشک
 میوهجاتتازه
 نباتاتطبی

 قالین
 پستباب

1.36%
2.15% 
3.13% 
4.3% 
5.1% 

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

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

 قلمعمدهواردات5 13.7

گندمگندموآرد
 ماشینآالت

 رقب
 سایروسایلبرقی

 موادتعمیرات

1.12%
2.4% 
3.4% 
4.2% 
5.1% 

1.908,318,69
2.274,465,669
3.284,229,06 
4.177,515,383 
5.97,186,346 

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیک5 13.8
 صادراتیافغانستان

پاکستان
 هندوستان

 ترکیه
 ایران
 عراق

1.43%
2.43%
3.3% 
4.2% 
5.2% 

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

ئیویسالنامهاحصا
2017-2018 

ارزشبهدالر
 آمریکایی

کشوررشیکوارداتی5 13.9
 افغانستان

پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
 ازبکستان

1.17
2.16%
3.15% 
4.11% 
5.7% 

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

سالنامهاحصائیوی
2017-2018 

بهدالرارزش
 آمریکایی
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 هشتمفصل 

 SDGsمعرفی مخترص اهداف انکشاف پایدار 
صادی،(درعرصهانکشافاقت2030-2015سالهسازمانمللمتحد)15(،یکاجندایSDGsاهدافانکشافپایدار)

،متعهدبهاجتامعی،محیطزیستیوامنیتیبرایمتامکشورهایجهانمیباشدکهافغانستاندرکنارهمهمللجهان
 گردیدهاست.تطبیقآن

(،باازدیاداهداف،تارگیتهاوشاخصها،درحقیقت،امتداداهدافانکشافیهزارهSDGsاهدافانکشافیپایدار)
(MDGsمیباشد.اهدافا)(نکشافیهزارهMDGsهامننداهدافانکشافیپایداریکاجندای)2015ساله)15-

افبودکهافغانستانبخاطرمعضالتوقت،نتوانستدرسالکشورهایدرحالانکش(سازمانمللمتحدبرای2000
متعهدبهتطبیقمیالدی،درکناردیگرکشورهایجهان2005میالدیمتعهدبهتطبیقآنگردد،امادرسال2000

یبود.(شاخصانکشاف48(تارگیتو)18(هدف،)9(دارای)MDGsآنگردید.اهدافانکشافیهزاره)
(درماهسپتمرب،سالSDGs،اهدافانکشافیپایدار)2015زمانیاهدافانکشافیهزارهدراواخرسالباختممعیاد

(آیندهتصویبگردیدکههمه2015-2030سال)15حدبرایمیالدیدرشهرنیویارک،مقرسازمانمللمت2015
کشورجاپانوانگلستان(.بیقآنگردیدند)بجزکشورهایعضوسازمانمللمتحدمکلفومتعهدبهتط

(،مبنظورتوسعهاقتصادیواجتامعیجوامعبشیطرحودیزاینگردیدهاندکهدارایSDGsاهدافانکشافیپایدار)
(شاخصانکشافیمیباشد.217(تارگیتو)169)(هدف،17)


 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 
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 اف پایدار:مترکز اهداف انکش
فقرشدیدازجهانبشیت،محو •
 مبارزهمتداومدرمقابلنابرابریوبیعدالتی، •
 تامینصلحوثباتپایدار، •
 حفاظتازمحیطزیست، •
 امعیمیانمللجهان،تقویتهمکاریهایاقتصادیواجت •

 فرشده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 

 : A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
جمهوریاسالمیافغانستانمنحیثعضوسازمانمللمتحد،متعهدبهتطبیقاهدافانکشافپایداربودهوبتاسیاز

وزیران،وزارتاقتصادموظفگردیدهتاازروندکاری،(شورایعالی20/07/1394(مورخ)4(،فقره)16مصوبهشامره)
نظارتوارزیابیمنودهوگزارشاتمنظمچگونگیتطبیقآن (SDGs) نگیوتطبیقموثراهدافانکشافیپایدارهامه

 .ایدرابصورتساالنهترتیبوبهشورایعالیوزراءوازطریقمراجعدیپلوماتیکبهمجمعسازمانمللمتحدارائهمن
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 :همیت اهدافانافغانستان A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
شورمستقلوباورمندبهثباتوتوسعهدرکنارمللجهانمتعهدبهتطبیقاهدافافغانستانمنحیثیکک •

انکشافیپایدارمیباشد.
،متاماولویتهایانکشافیافغانستاناهدافانکشافیپایداربادقتکاملطرحوترتیبگردیدهاست،بناً •

 اند.درآنانعکاسیافته
سرتاتیژیکبرایانکشافاولویتهایاقتصادیواجتامعیدراهدافمتذکرهمیتوانندیکمنبعواساسا •

 کشورباشند.
 د.باتطبیقاهدافانکشافیپایدار،حامیتمالیوتخنیکیجامعهجهانیباافغانستانبیشرتخواهدگردی •
 درکشورخواهدگردید.تطبیقاهدافانکشافیپایدار،منتجبهصلحوثباتدامئی •
 ایدارباعثرشدوانکشافرسیعدرکشورخواهدگردید.:تطبیقاهدافانکشافیپ •

 : A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
  

2016مرحلهملیسازیمارچ
 2018الیجنوری

مرحلهانطباقوادغامجنوری
 2018الیاپریل2017

2018تطبیقاپریلمرحله
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 ان :گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستتار 
 واحد رهرب شاخص تارگیت

 هدفاول:محوفقربامتاماشکالآندرهمهجا

اقلنیمیازنسبتمردان،زنانو،کاهشحد2030الیسال1.2
کودکانفقیر)درمتامیابعادفقر(متعلقبهمتامگروههایسنی،مطابق

 باتعریفملیفقر.

.ملیفقرنسبتنفوستحتخطفقر،براساستعریف1.2.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث
ج.شهری
د.دهاتی
 ه.کوچی

 وزارتاقتصاد

،تطبیقسيستمهایمصئونیتاجتامعیمناسبدر2030سالالی1.3
سطحملی،اجرایهمگانیآندرمتامطبقاتوتحتپوششقراردادان

 تعدادقابلمالحظهافرادفقريوآسيبپذير.

دینفوسکهتحتپوششسیستمهایمصئونیتاجتامعیفیص1.3.1
قرارگرفتهاندبهتفکیک:

 .اشخاصدارایمعلولیت1
انوادههایشهدا.خ2
 .متقاعدین3
 سال10.خانوادههایآسیبپذیر،دارایاطفالزیرسن4

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

(درفقراوresilienceآوری)،ایجادتواناییوتاب2030الیسال1.5
وآسیبپذیریآنهادر(exposure)افرادآسیبپذیر؛وکاهشتاثیرپذیری

رابروقایعشدیداقلیمی،اقتصادی،اجتامعی،محیطزیستیوسایرب
 حوادث.

فیصدیافرادمعروضبهخطردرمقابلوقایعاقلیمیوسایر1.5.1
 باحوادثادارهملیامادگیمبارزه حوادث.

میزانتاثیرگذاریمستقیمحوادثغیرمرتاقبهاقتصادیدرارتباط1.5.2
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث بهتولیدناخالصداخلی.

دولتبرایبرنامههاینسبتمنابعاختصاصدادهشده1.الف.1
 وزارتمالیه فقرزدایی.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
قابلمالحظهمنابعازمراجعمختلف .الفحصولاطمینانازبسیج1

بشمولهمکاریهایانکشافی،جهتفراهمسازیابزارکافیومطمنئ،
 تطبیقبرنامههاوپالیسیهابرایمحوفقردرمتامیابعادآن.ظورمبن

نسبتمرصفدولتدرخدماترضوری)تعلیموتربیه،صحتو2.الف.1
 وزارتمالیه مصئونیتاجتامعی(.

 دستیابیبهامنیتغذاییوبهبودتغذیه؛وترویجزراعتپایدارگرسنگی؛هدفدوم:محو

اطمینانازدسرتسیهمه،محوگرسنگیوحصول2030الیسال2.1
مردم،بهویژهفقرا،مردمآسیبپذیرواطفال،بهموادغذاییمطمنئ،

 مغذیوکافیدرجریانسال.
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری .ذاییلحاظمصئونیتغفیصدیافرادغیرمصئوناز2.1.1

هگاهشمتامانواعسوءتغذی،همچناندستیابیب۲۰۳۰الیسال–۲.۲
اهدافموتفقهبیناملللیدرموردعدمرشدوالغریدراطفالزیرسنپنج

 سال

)قدکوتاهی(دراطفالکمرتازپنجسال) شیوعسوءتغذیمزمن–۲.۲.۱
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشد۲ز)منفینسبتقدبرسن(کمرتا

 (WHO)اطفال
 وزارتصحتعامه

حاددراطفالکمرتازپنجسال)نسبتقدشیوعسوءتغذی–۲.۲.۲
(انحرافمعیاریازمیانگینمعیاررشداطفال۲برسن(کمرتاز)منفی

(WHO)–بهتفکیککموزن 
 وزارتصحتعامه

،مضاعفساخنتمولدیتزراعتیودرآمدتولید2030الیسال2.3
اقینفامیلی،ها،مردمبومی،دهکنندهگانکوچکغذایی،بهویژهخانم

چوپانهاوماهیگیران؛ازطریقتامینمساواتدردسرتسیبهزمینو
سایرمنابعتولیدی،مهارتها،خدماتمالی،بازارها،وفرصتبرایارزش

 بیرونازمزرعه.افزودهوکارهای

اوسطحاصلطبقهدهقاندرحاصلگندموبرنج)مرتیک2.3.1
تن/هکتار(

 لف.گندمآبیا
 ندمللمیب.گ

 ج.برنج

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری حداوسطدرآمدتولیدکنندهگانکوچکموادغذایی.2.3.2

مینانازموجودیتسیستمهایتولید،حصولاط2030الیسال2.4
(Agriculture Practicesموادغذاییپایداروتطبیقشیوههایزراعتی)

کهباعثافزایشسطحمولدیتوتولیداتگردیدهو(Resilient)پایدار
ایکوسیستمرامحافظتمیمناید،وهمچنان،ظرفیتسازگاریباتغیر

،خشکسالی،سیالبوسایرمصیبتهااقلیم،رشایطآبوهواینامناسب
 بهبودمیبخشد.راباالبردهوبهتدریجکیفیتزمینوخاکرا

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری نسبتساحاتزراعتیکهتحتزراعتمولدوپایدارقراردارند.2.4.1
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

،حفظتنوعجنیتیکیتخمها/دانهها،نباتات2025الیسال2.5
ناتاهلی/خانگیوانواعحیواناتوحشی،ازطریقمدیریتزراعتی،حیوا

لی.حصولاطمینانازذخایردانههاونباتاتدرسطحمدرستوایجاد
دسرتستیوتقسیمعادالنهازمفادحاصلهازاستفادهمنابعجنیتیکیو

 روشهایسنتیکهدرسطحبیناملللیبهتوافقرسیدهاست.

مزروعیوحیواناتکهراجسرتوتحتحفاظتقرارتعدادنباتات2.5.1
گرفتهاند.بهتفکیک:

 ف.میوهجاتال
 ب.نباتات
 تج.حیوانا

وزارتزراعت،آبیاریومالداری
 

.الفافزایشرسمایهگذاریدرزیربناهایروستایی،تحقیقاتزراعتی،2
ازخدماتتوسعهوی،انکشاففنآوری،ذخایرجنیتیکینباتاتواحشام

 زراعتی.طریقهمکاریهایتوسعهویبیناملللی،جهتافزایشمولدیت
 وزارتزراعت،آبیاریومالداری عامهشاخصزراعتمحوریمصارف1.الف.2

.جاتخاذتدابیرجهتحصولاطمینانازکارکرددرستبازارهایغذایی2
ازاروومشتقاتآنوایجادسهولتمبنظوردسرتسیمبوقعبهمعلوماتب

 غذایی.ذخایرغذاییبخاطرجلوگیریازنوساناتشدیدقیمت
مواداولیهکهقیمتهایآنتعدادمحصوالتزراعتی،مالداریو1.ج.2

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری بشکلهفتهواروماهواربهنشمیرسد.

 همهسنینهودرهدفسوم:حصولاطمیناناززندگیصحتمندوبهبودرفاهعامهبرایهم

،کاهشنسبتمرگومیرمادرانناشیاززایامنبه2030الیسال3.1
 رصدهزاروالدتزنده.تندره70کمرتاز

هزاروالدتزنده.بهتفکیک100نسبتمرگومیرمادراندرهر3.1.1
 مجموع.1

الف.شهری
ب.دهاتی

 .گروهسنی2

 وزارتصحتعامه

والدیصورتگرفتهاست)ازیندتهایکهتوسطماهرتناسبوال3.1.2
 وزارتصحتعامه مجموعوالدتها(.

پایاندادنبهمرگومیرقابلجلوگیری،2030الیسال3.2
(Preventable)سال،بههدفکاهشدادن5نوزادانواطفالزیرسن

ایدرهریکهزاروالدتهسال)5میزانمرگومیراطفالزیرسن3.2.1
 وزارتصحتعامه زنده(.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
نفر25طفلدرهریکهزارتولداتزندهو15مرگومیرنوزادنبهحداقل
 وزارتصحتعامه میزانمرگومیرنوزادان)درهریکهزاروالدتهایزنده(.3.2.2 سال.5درهریکهزارطفلزیرسن

،پاياندادنبهبيامريهایقابلشیوع2030الیسال3.3
(Epidemics)غفلتشده؛ازجملهايدز،توبرکلوز،مالريا،بيامريهاي
(neglected)ایتز،بيامريهاينايشازنوشیدنگرمسرييومقابلهباهپت

 آبغیرصحیوسايربيامريهایساری.

درجریانیکسالگذشتهدرهرHIV/AIDSتعدادواقعاتجدید3.3.1
یکهزارنفوسغیرملوث.

 .مجموع1
ذکورالف.

ب.اناث
 زندانیانزنانومرداندارایرفتارپرخطر(ج.نفوسکلیدی)معتادین

 هوزارتصحتعام

 وزارتصحتعامه تعدادواقعاتتوبرکلوزدرهرصدهزارنفوسدریکسالگذشته3.3.2
 هوزارتصحتعام تعدادواقعاتمالریادرهریکهزارنفردریکسالگذشته.3.3.3
دریکشخصهزار100درهرBمیزانمبتالیانبههیپاتیت3.3.4

سال.بهتفکیک:
 الف.بهسطحملی

 VCT+درمراکزHBفیصدیواقعاتب.
 وزارتصحتعامه

،کاهشمرگهاینابهنگامازبیامریهای2030الیسال3.4
نیورواغیرساریبهیکسوم،ازطریقجلوگیری،تداویوبهبودصحت

 تندرستی.
فیصدیاحتاملمرگومیربیامرانقلبی،رسطان،شکرویابیامری3.4.1

 سالگی(۷۰الی۳۰فغانستان)بینسنینهایمزمنتنفسیدرا
وزارتصحتعامه

 
تقویتجلوگیریوتداویازسوءاستفادهمواد،منجملهموادمخدرو3.5

 مرضالکول. استفاده
کنندهگانموادمخدرکهازخدماتتداویاعتیاداستفادهفیصدی3.5.2

 بهموادمخدرمستفیدمیگردند.
وزارتصحتعامه

 

،بهنصفرساندنمرگومیروصدماتمبتنیبر2030یسالال3.6
 تصادفاتترافیکی)رویجاده(

(هزارنفردر100میزانوفیاتناشیازحادثاتترافیکی،درهر)3.6.1
یک:یکسالبهتفک

هردوجنس مجموع .1
ذکورالف.

ب.اناث
 .وضعیتاجتامعیاقتصادی2

الف.پایین
ب.متوسط

 ج.بلند

 تامورداخلهوزار
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

،حصولاطمینانازدسرتسیهمگانیبهخدمات2030الیسال3.7
مراقبتهایصحیباروری؛بشمولفاصلهمیانوالدتها،آگاهی،تعلیمو

 .رتاتیژیهاوبرنامههایملیادغامصحتباروریدراس

–15تناسبخانمهایکهدرسنباروریقراردارند)بینسنین3.7.1
دسرتسیبهروشهایمدرنبرایایجادفاصلهبینوالدتهارا(و49

 دارند.
 وزارتصحتعامه

 وزارتصحتعامه .(19-13خانمهابینسنین)حاملگیمیزان3.7.2
بشمولحامیتازازعرضهخدماتصحیهمگانی،حصولاطمینان3.8

بهخطراتمالی،دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیت،دسرتسی
ادویهوواکسیناساسی،مطمنئ،موثر،باکیفیت،وقابلاستطاعتبرای

 همه.

دسرتسیبهخدماتصحیاساسیباکیفیتوفیصدینفوسکه3.8.1
 وزارتصحتعامه کیلومرت(دارند.10روی)ساعتپیاده2عادالنهدرفاصله

 عامهوزارتصحت فیصدیوابستگیسکتورصحتبهمنابعخارجی.3.8.2

.الفتقویتاجرای"کنوانسیونسازمانصحیجهانیدربارهکنرتول3
 کشورهابشکلمناسب.دخانیات"درهمه

اصدارای(بیناشخActiveشیوعاستفادهازتنباکو)بهشکل1.الف.3
 وزارتصحتعامه ویاباالترازآن.15سن

امراضساریوغیر.بحامیتازتحقیقوانکشافواکسینوادویهبرای3
فراهمساریکهزیادترتاثیرگذاراستباالیکشورهایدرحالانکشاف،

مطابق(Affordable)ساخنتدسرتسیبهادویهوواکسینقابلاستطاعت
 .وصحتعامهTRIPSدرتوافقنامه دوههبهقطعنامه

تفیصدینفوسکهدسرتسیپایداربهادویهوواکسینقابلپرداخ1.ب.3
 وزارتصحتعامه دارند.

.جافزایشچشمگیرخدماتمالیصحیواستخدام،انکشاف،آموزش3
 نیرویکارصحیدرکشور.(retention)حفظ و

 وزارتصحتعامه )برهریکهزارنفوس(تعدادوتعمیمکارمندانصحی1.ج.3
 وزارتصحتعامه فیصدیتخصیصبودجهدولتبرایسکتورصحت. 2.ج.3

 فرصتهایآموزشیمادامالعمربرایهمه.(Promote)ترویجهدفچهارم:حصولاطمینانازتعلیمباکیفیت،همهشمول،

نوپرسانبطوراینکههمدخرتاحصولاطمیناناز،2030الیسال4.1
عادالنهتحصیالتابتداییومتوسطراتکمیلمنایندکهمنجربهیگانورا

 زشیمرتبطوموثرگردد.دستاوردهایآمو

فیصدیاطفال/نوجوانانکهحداقلسطحقابلیتهای 4.1.1
الف(خواندن
ب(ریاضی

 رادر:
)ذکورواناث(3یا2(صنوف1)
اناث()ذکورو (،6نف(پایاندورهابتدایی)ص2)
(،)ذکورواناث(9(درپایاندورهمتوسطه)صنف3)

 حصولکردهباشند.

وزارتمعارف
 

تطبیقارزیابیتعلیمیبهسطحملی:4.1.2
 وزارتمعارف ،3یا2الف.درصنف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
(،6ب.دراخیردورهابتدایی)صنف
 (9ج.دراخیردورهمتوسطه)صنف

جدیدالشموالندرصنفآخردورههای:میزانناخالص4.1.3
(6(ابتداییه)صنف1)
 (9(متوسطه)صنف2)

 وزارتمعارف

تکمیلدردورههای:میزان4.1.4
 (6الف.ابتداییه)صنف
(9ب.متوسطه)صنف
 (12ج.لیسه)صنف

 وزارتمعارف

فیصدیاطفالخارجازمکتبدردورههای:4.1.5
(12-7(ابتداییه)سن1)
(15-13متوسطه)سن(2)
 (18-16(لیسه)سن3)

 وزارتمعارف

لیتدرصنفدردورهفیصدیاطفالباالترازسنواجدرشایطشمو4.1.6
های:

 (ابتداییه1)
(متوسطه2)
 (لیسه3)

 وزارتمعارف

تعدادسالهایتعلیامتابتداییهومتوسطه4.1.7
 الف.رایگان
ب.اجباری

 موجودتثبیتشدهباشند.اسنادتقنینیکهدر

 وزارتمعارف

،تامیندسرتسیمتامدخرتانوپرسانبهتعلیمو2030الیسال4.2
تربیهباکیفیتدردورههایقبلازمکتبوکودکستانبرایآمادهسازی

 اطفالبهتعلیموتربیهابتدائیه.
6ب)تعلیامتقبلازمکت.میزانشمولیتناخالصدربرنامههای4.2.2
 ساله(

 وزارتمعارف

منصفانههمهمردانو ،حصولاطمینانازدسرتسی2030الیسال4.3
تتخنیکیباکیفیت،قابلپرداخت،تعلیامتمسلکیوزنانبهتعلیام

 .تحصیالتعالیازجملهپوهنتون

میزاناشرتاک4.3.1
ساله(24-15الف.جوانان)

ساله(64-25بزرگساالن)ب.
لیامتتخنیکیوادارهمستقلتع

 مسلکی
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
ماهاخیر،به12توبرنامههایآموزشرسمیوغیررسمیطیدرتعلیام

 تفکیکجنسیت)ذکورواناث(
ساله(دربرنامههایتخنیکیو24-15میزاناشرتاکافراد)4.3.2

مسلکیبهتفکیکجنسیت
 الف.

ب.ذکور
 اناثج.

ادارهمستقلتعلیامتتخنیکیو
کیمسل

 

فیصدیجذبجدیدالشموالندرموسساتتحصیالتعالیدولتی4.3.3
وخصوصی.بهتفکیک:

.دولتی1
ذکورالف.

 ب.اناث
.خصوصی2

الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتحصیالتعالی
 

دولتیاشخاصکهازبرنامههایفنیوحرفوینیمهرسمیتعداد4.3.4
ساالنهمستفیدمیشود.بهتفکیک:

 ذکور.1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

وانانوبزرگساالنکه،افزایشقابلمالحظهتعدادج2030الیسال4.4
کاردارایمهارتهایتخنیکیومسلکیبرایاشتغال،کارمناسبو

 باشند.(entrepreneurship) آفرینی
ههایاموزشیفنیفیصدیاشخاصدارایمعلولیتکهازبرنام4.4.1

 حرفوی)نیمهرسمی(مستفیدمیشوند.
تکار،اموراجتامعی،شهداووزار

 معلولین

وحصول ،ازبینبردنتبعیضجنسیتیدرآموزش2030سالالی4.5
اطمینانازدسرتسیمساویانهبهمتامیسطوحتعلیموتربیه،آموزشهای

لول،مردممحلیوکودکاندرفنیوحرفهای؛بشمولافرادآسیبپذیر،مع
 وضعیتآسیبپذیری.

شمولیتدردوره: نسبتتوازنجنسیتی4.5.1
.ابتدائیه1
.متوسطه2
 .لیسه3

 وزارتمعارف

فیصدیشاگرداندورهابتداییهکهلساناولیالساناصلیشان،4.5.2
 وزارتمعارف لسانتدریسمیباشد.

 وزارتمعارف صیصمنابععامهبهاقشارمحرومپالیسیهایمشخصبرایتخ4.5.3
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
اوسطمصارفتعلیمیبهازایهرشاگردبراساس:4.5.4
 دورهتعلیمی،الف.

 .لیسه3.متوسطه،2ابتداییه،.1
مصارفباالیهرشاگردازعایدرسانهتولیدناخالصاوسطب.فیصدی

 داخلی(

وزارتمعارف
 

اینکهمتامیجوانانونسبتقابل،حصولاطميناناز2030الی4.6
مالحظهازبزرگساالن)زنانومردان(مهارتهایخواندنونوشنتو

 منودهاند..راکسبحساب

فیصدینفوسگروپسنیمشخصکهحداقلسطحقابلیتهای4.6.1
تعیینشده:
 الف.سواد
ب.حساب

 راکسبمنودهاند.بهتفکیکجنسیت)ذکورواناث(

 ارفوزارتمع

میزانباسوادیبینافراد:4.6.2
 سال24الی15الف.

 .مجموع1
.ذکور2
.اناث3

ترباالسالهو15ب.
.مجموع1
.ذکور2
 .اناث3

 وزارتمعارف

میزاناشرتاک4.6.3
ساله(24-15الف.جوانان)
 سالوباالتر(15ب.بزرگساالن)

 دربرنامههایسوادآموزی
 وزارتمعارف

،حصولاطمینانازاینکهمتامیدانشآموزان2030الیسال4.7
(Learners)برایترویجانکشافپایدار،ازبهتعلیمومهارتهایموردنیاز

جملهترویجآنبهدیگران،ازطریقآموزشبرایانکشافپایداروسبک
زندگیپایدار،حقوقبش،برابریجنسیتی،ترویجفرهنگصلحوعدم

نت،شهروندیجهانی،وارجنهادنبهتنوعفرهنگیومشارکتشوخ
 فرهنگیبرایانکشافپایدار،دستیابند.

اسنادیکهنشاندهد:4.7.1
 (.آموزشموضوعاتشهروندیجهانی،1)
(.آموزشموضوعاتانکشافپایدار،بشمولتساویجنسیتیوحقوق2)

بشدرسطوحذیل:
وتربیهتعلیمالف.پالیسیهایملّی

ب.نصابتعلیمی
ج.تربیهمعلمو

د.ارزیابیشاگردان
 شاملگردیدهاند.

 وزارتمعارف
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
صدیمکاتبیکهآموزشمهارتهایزندگیمرتبطبهمسایلفی4.7.2

 وزارتمعارف جنسیووقایهازاچآیویراارائهمینامیند.
بشدرسطحمیزانتطبیقچارچوببرنامهجهانیآموزشحقوق4.7.3
ملی:

 الف.شاملشدندرنصابتعلیمی
ولیسهب.آموزشحقوقبشبهشاگرداندرمکاتبابتدایی،متوسطه

 ج.آموزشحقوقبشبهمعلمینوکارمندان

 وزارتمعارف

فیصدیشاگردانبهتفکیک:4.7.4
 الف.دورهتعلیمی

ساسگروپسنیب.برا
هروندیجهانیوانکشافپایدارراکهدرککافیازمسایلمربوطبهش

 دارامیباشند.

 وزارتمعارف

ومهارتهایالزمدررابطهبهسالهکهدانش15فیصدیشاگردان4.7.5
 وزارتمعارف علوممحیطیوعلومزمینرادارامیباشند.

زیربناهایتعلیمیمتناسببانیازمندیاطفالو.الفاعامروتجهیز4
معلولیتوحساسبهتفاوتهایجندروهمچنینفراهمآوریافراددارای

وهمگانیبرایمحیطهاییادگیریمؤثر،مصئون،عاریازخشونت
 همه.

فیصدیمکاتبیکهدارایامکاناتوتسهیالتذیلمیباشند:1.الف.4
الف.برق

ایمقاصدتعلیمیب.انرتنتبر
پ.البراتوارهایکمپیوتر

شاگرداندارایمعلولیتت.تسهیالتبرای
ث.تسهیالتآبصحیوشستشو
ج.تشنابهایمجزابرایاناث

 چ.تعمیرمناسب

 معارفوزارت

فیصدیشاگردانیکهمواردیچونآزارواذیت،خشونت،لتو2.الف.4
 وزارتمعارف جنسیراتجربهمنودهاند.کوب،تبعیضوسوءاستفاده

حمالتیکهباالیشاگردان،کارمندانومکاتبتعدادونوعیت3.الف.4
 وزارتمعارف صورتگرفتهاست.

لمالحظهبورسیههایتحصیلی،گسرتشقاب2030.بالیسال4
تخنیکی،جهانیبرایآموزشعالی،ازجملهبرنامههایآموزشیمسلکی،

 تکنالوژیمعلوماتی،انجنیریوبرنامههایساینسی.

هایتحصیالتعالیدرخارجازکشوربهتفکیک:تعدادبورسیه2.ب.4
.بورسیههایلیسانس1
.بورسیههایماسرتی2
 دکتورا.بورسیههای3

 وزارتتحصیالتعالی
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

شایستهاز،افزایشعرضهقابلمالحظهمعلمین2030.جالیسال4
 طریقهمکاریهایبیناملللیوآموزشمعلمین.

ای:فیصدیمعلامندردورهه1.ج.4
الف.تعلیامتقبلازمکتب

ب.ابتداییه
ج.متوسطه
د.لیسه

رادریافتمنودهاند.)مانند،کهدستکم،حداقلبرنامههایتربیهمعلم
یکجنسیتآموزشهایمتودیکداخلخدمتوقبلازخدمت(بهتفک

 )ذکورواناث(

وزارتمعارف
 

دوره:نسبتشاگردبهمعلمآموزشدیدهبراساس2.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

نشدهبراساسفیصدیمعلامنمسلکیمطابقبهمعیارهایتعیی3.ج.4
دوره:
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

نسبتشاگردبهمعلممسلکیبراساسدوره:4.ج.4
.ابتداییه1
.متوسطه2
 .لیسه3

وزارتمعارف
 

اوسطمعاشمعلمدرمقایسهباسایرشغلهاکهنیازمندقابلیت5.ج.4
 هایمشابهمیباشد.

وزارتمعارف
 

وزارتمعارف فیصدیترک/تقاعدمعلمینازوظیفهمعلمی6.ج.4
 

ماهگذشتهبرنامههایداخلخدمترا12فیصدیمعلامنیکهدر7.ج.4
 سپریمنودهاند.

وزارتمعارف
 

 دستیابیبهتساویجنسیتیوتوامنندسازیمتامزنانودخرتانهدفپنجم:
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

 اندرهمهجا.تبعیضعلیهزنانودخرتاشکالمحومتام5.1
چارچوبهایقانونیغرضفیصدیحصولاطمینانازموجودیت5.1.1

تقویت،تطبیقونظارتازمساواتوعدمتبعیضبراساسجنسیت
 هاوپیامنها()قوانین،مقرارات،کنوانسیون

 وزارتامورزنان

محومتامانواعخشونتعلیهزنانودخرتاندرمحالتعاموخصوصی،5.2
 فاده.زجملهقاچاق،سوءاستفادهجنسیودیگرانواعسوءاستا

بهباالکهبهخشونتفزیکی،جنسیویا15فیصدیزنانازسن5.2.1
 وزارتامورزنان .لشدهاندبماهگذشتهتوسطهمرسمتق12روانیدرطول

بهباالکهازطرفافرادغیراز15فیصدیزنانودخرتانبینسنین5.2.2
روانیوسواستفادهماهاخیرموردخشونتفزیکی،جنسی،12همرسطی

 جنسیقرارگرفتهاند.
 وزارتامورزنان

وزودمحوهمهرسومزیانآورمانندازدواجهایاطفال،اجباري5.3
 وزارتامورزنان ازدواجمنودهاند.19-15فیصدیزنانکهبینسنین5.3.1 هنگام.

خدماتعامه،شدهیکارهایبدونمزدازطریقارائهتشخیصوارز5.4
زیرساختهاوسیاستهایمصئونیتاجتامعیوترویجمسئولیتپذیری

 مشرتکدرفامیلوخانوادهمطابقبهباورهایملی.

فیصدیوقتمرصفشدهباالیکارهایداخلیوپرستاریبدون5.4.1
مزد.بهتفکیک:

.مجموع1
الف.ذکور

 اثب.ان

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 لولینمع

حصولاطمینانازمشارکتکاملوموثرزنانوهمچنانفرصتهای5.5
وزندگیمساویرهربیتدرمتامیسطوحتصمیمگیریسیاسی،اقتصادی

 عامه.

وزارتامورزنان .فیصدیکرسیهایاشغالشدهتوسطزناندرشورایهایملی5.5.1
 

 وزارتامورزنان مدیریتی.فیصدیزناندرموقفهای5.5.2

افزایشاستفادهازتکنالوژیهایتوامنندساز،خصوصاًتکنالوژی .ب5
 .زنانبرایتوامنندسازی(ICT)معلوماتیومخابراتی

تناسبنفوسکهدارایتیلفونسیار)موبایل(هستند.بهتفکیک1.ب.5
ذکور .1
 .اناث2

اتوتکنالوژیوزارتمخابر
معلوماتی

 
 هدفششم:حصولاطمینانازدسرتسیومدیریتپایدارآبوحفظالصحهبرایهمه

با،دسرتسیمساویانهوهمگانیبهآبآشامیدنیمصئون2030الی6.1
 .استطاعتقیمتقابل

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشدهآبآشامیدنیمصئون6.1.1
 وزارتاحیاءوانکشافدهابهتفکیک:استفادهمینامیند.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
.مجموع1

الف.شهری
 ب.دهاتی

مردمبهخدماتمساویانهومناسب،دسرتسیهمه2030الیسال6.2
رفضایبازباتوجهخاصبهحفظالصحهونظافت،محورفعحاجتد

 نیازمندیهایزنان،دخرتانوآنانیکهدررشایطآسیبپذیرقراردارند.

فیصدینفوسکهازخدماتمدیریتشده،مصئونوحفظالصحه6.2.1
استفادهمیکنند.بهتفکیک

.مجموع1
هریالف.ش

 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

سرتسیبهسهولتهایشسنتدستهاباآبوفیصدینفوسکهد6.2.2
صابونرادارندبهتفکیک:

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

حیاءوانکشافدهاتوزارتا
 

فیصدینفوسکهبرایرفعحاجتازفضایبازاستفادهمی6.2.3
تفکیک:منایند،به

.مجموع1
الف.شهری
 ب.دهاتی

وزارتاحیاءوانکشافدهات
 

،بهبودکیفیتآبباکاهشآلودگی،ازبینبردن2030الیسال6.3
ساندنانتشارموادکیمیاویوبهحداقلر(dumping)ذخیرههایزباله

کاهشآبهایکثیفتصفیهناشدهبهنصف،وافزایشقابل خطرناک،
 آن.(reuse)واستفادهمجدد(recycle)دربازیابیمالحظه

)خانوارومتامفعالیتهایاقتصادی(مدیریت بفیصدیفاضال 6.3.1
.(safely treated)شدهبطورمصئون

 .شهری1
 ومسکنوزارتشهرسازی

سکتور،افزایشچشمگیرموثریتمنابعآبیدرمتام2030الیسال6.4
پایدارآن،وتامینمنابع (withdrawal) هاوحصولاطمینانازبرداشت

بهمشکلکمبودآبوکاهشقابلمالحظهتعدادآبیمبنظورپاسخگویی
.مردمیکهازکمبودآبرنجمیبرند

 

زمان:راستفادهموثرآبباگذشتمیزانتغیرد6.4.1
 سکتورانرژی-1
 سکتورزراعت-2
 سکتورصنعت-3
 سکتورشهری-4
 

 وزارتانرژیوآب



 غزنیتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 116

 واحد رهرب شاخص تارگیت

 

فیمرتمکعبدربلندبردنظرفیتذخایرآبیبرایمصارفرسانه 6.4.2
 وزارتانرژیوآب سال.

ام،تطبیقمدیریتهمهجانبهداخلیمنابعآبدرمت2030الیسال6.5
همکاریهایمتقابلفرامرزیدرامورآب.سطوح،بشمول

 

ازصفرالی)(IWRM)درجهتطبیقمدیریتهمهجانبهمنابعآب6.5.1
 وزارتانرژیوآب صد(.

 وزارتانرژیوآب فرامرزی تفاهمنامههادرامورآبهای هلمندوتطبیقمعاهده6.5.2
ستمآبی،بشمولکوهها،ایکوسیاحیای،حفاظتو2030الیسال6.6

دریاها،جهیلهاوطبقاتآب،(wetlands) جنگالت،باطالقها
 . (aquifers)دهی

)فیصدی.تغییردروسعتایکوسیستمهایآبیدرطولزمان6.6.1
یرات(تغی

 
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

حفظ.بحاميتوتقويتمشاركتجوامعمحيلدربهبودمديريتآبو6
 حه.الص

حوزهءدریاییباپالیسیهاومقررههای5فیصدیشوراهادر1.ب.6
 وزارتانرژیوآب عملیجهتاشرتاکاهالیدرمدیریتوانکشافهمهجانبهمنابعآب.

 برایهمه.استطاعتولاطمینانازدسترسسیبهانرژیپایدار،مطمنئ،مدرنوقابلهدفهفتم:حص

لاطمینانازدسرتسیبهخدماتانرژیقابل،حصو2030الیسال7.1
.ومدرن(reliable)استطاعت،مطمنئ

 

بهبرقدسرتسیدارند.بهتفکیکازطریقشبکهفیصدینفوسکه 7.1.1
.شهری1
.دهاتی2  

 ارتانرژیوآبوز

،افزایشقابلمالحظهسهمانرژیتجدیدپذیر2030الیسال 7.2
(Renewable energy)رکیبانرژیجهانی.درت 

در(Renewable energy)سهم)فیصدی(انرژیتجدیدپذیر7.2.1
 یوآبوزارتانرژ مرصفمجموعیانرژیبرق

انرژی.،مضاعفساخنتمیزانموثریت2030الیسال7.3
 

اندازهشدهبراساسانرژیاولیه(Energy intensity)شدتانرژی7.3.1
وتولیداتناخالصداخلی

 
 وزارتانرژیوآب

وارتقاءتکنالوژیجهتها گسرتشزیرساخت ،2030.بالیسال7
 عرضهخدماتانرژیمدرنوپایداربرایهمه.

نفیصدیازتولیدناخالصرسمایهگذاریدرموثریتانرژیبهعنوا 1.ب.7
داخلیومقداررسمایهگذاریمستقیمخارجیبرایزیرساختها

 اتانکشافیپایدار.وتکنالوژیبرایخدم
 وزارتانرژیوآب

 برایهمه(productive)رشداقتصادیپایداروفراگیر،اشتغالکامل،مناسبومولد(promote)هدفهشتم:ترویج

اقتصادیرسانهدرمطابقتبارشایطملی،بهویژهرشدتداومدر8.1
وزارتمالیه ناخالصداخلیحقیقی.میزانرشدساالنهتولید8.1.1 تولیدناخالصداخلیدرسال%7دستیابیبهحداقلرشد  
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
دستیابیبهمولدیتاقتصادیازطریقتنوع،ارتقاءفنآوریونوآوری،8.2

بخشهایدارایارزشافزودهباالونیازمندازجملهازطریقمترکزباالی
 بهنیرویکاربیشرت

ادوزارتاقتص .یقیفینفرشاغلمیزانرشدتولیدناخالصداخلیحق8.2.1
 

فعالیتهایتولیدیازپالیسیهایانکشافیکه(promote)ایجاد8.3
(productive activities)و،ایجاداشتغالمناسب،کارآفرینی،خالقیت

تشبثاتخوردومتوسطازطریقدسرتسیبهرسمیسازینوآوریو
 خدماتمالیحامیتمیکند.

دامغیررسمیدرسکتورهابدونزراعت.بهتفکیکسهماستخ8.3.1
 .مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

وزارتتجارتوصنایع
 

وایجاد(productive)،تأمیناشتغالکاملومولد2030الیسال8.5
شغلهایمناسببرايمتامزنانومردانبهشمولجوانانومعلولینبا

 ایکارهایباارزشیکسان.مساویبرپرداختدستمزد

اوسطدرآمدساعتوارکارمندان.بهتفکیک:8.5.1
.شغل1
.گروپسنی2
.معلولیت3
.ذکور4
 .اناث5

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

 

میزانبیکاریبهتفکیکجنسیت8.5.2
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

،كاهشقابلمالحظهنسبتجوانانکهشاملکار،2030الیسال8.6
 مکتبویابرنامههایآموزشینیستند.

(24-15میزانبیسوادیوبیکاریدرجوانانبینسنین)8.6.1
.بیسوادی1
 .بیکاری2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

جربی،بردگیمدرن،مبنظورمحوکارهایاتخاذاقداماترسیعوموثر8.7
قاچاقانسانوحصولاطمینانازجلوگیریومحوبدتریناشکالکار

2025اطفال؛ازجملهرسبازگیریواستفادهازاطفالرسباز،والیسال
 امانواعکارباالیاطفال.پایاندادنمت

پسنی:،بهتفکیکگرو17-5فیصدیاطفالکارگربینسنین8.7.1
11-5.بینسن1
14-12.بینسن2
 17-15.بینسن3

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو .میزانوقوعجراحاتوخیموغیروخیمکاری8.8.1
 ولینمعل



 غزنیتیوالاجتامعی–یاقتصادلیپروفا
 

 وزارتاقتصاد 118

 واحد رهرب شاخص تارگیت

حامیتازحقوقنیرویکاروایجادمحيطكاريامنومطمنئبرای8.8
شمولكارگرانمهاجر،بخصوصزنانمهاجروكسانيكهدرمتامکارگرانبه
 کاریقراردارند.(precarious)رشايطناپایدار

تامعی،شهداووزارتکار،اموراج الحاقکنوانسیونهایاساسیسازمانبیناملللیکار8.8.2
 معلولین

تعداداشخاص)کارگران(کهازراهایقانونیومنظمبهاساس8.8.3
(بهکشورهایخارجی)کشورهایBLAsیدوجانبهکار)توافقنامهها

 دارایتقاضاکارگر(اعزاممیگردند.
وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو

 معلولین

پایداراجهتتوسعهگردشگری،تهیهوتطبیقپالیسیه2030الی8.9
 کهسببایجاداشتغال،ترویجفرهنگومحصوالتمحلیگردد.

 وزارتاطالعاتوفرهنگ ریدرتولیدناخالصداخلی.سهمگردشگ8.9.1
نسبتاشتغالدرصنعتگردشگریازمجموعاشتغال.بهتفکیک:8.9.2

 الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتاطالعاتوفرهنگ

هايمايلداخيلجهتتوسعهدسرتيسبهقويتظرفيتنهادت8.10
 بانكداري،بيمهوخدماتمايلبرايهمه.

 دافغانستانبانک هزارنفر100دادشعباتبانکهایتجارتیبرهرتع8.10.1
سالوباالتر(دارایحساببانکیدرهریک15تعدادافرادی)8.10.2
 دافغانستانبانک هزارنفر.100

هزار100برهریکATMتعدادماشینهایاتوماترصافییا8.10.3
 دافغانستانبانک نفر

،انکشافواجراییمنودناسرتاتيژياشتغالبرای2025.بالیسال8
 پیامنجهانیاشتغالسازمانبیناملللیکار.جوانانوتطبيق

جتامعیفیصدیمرصفمجموعیدولتدربرنامههایمصئونیتا1.ب.8
 وبرنامههایاشتغالزاییدرتناسببودجهملی.

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
 معلولین

 نوآوری.(Foster)،تقویتصنعتیسازیپایدار،همهشمولوتشویق(Resilient)هم:ایجادزیرساختهایمقاومهدفن

شمولایجادزیربنایباکیفیت،قابلاعتامد،پایدارومقاوم،ب9.1
انکشافاقتصادیورفاه زیربناهایمنطقهویوفرامرزی،جهتحامیت

 انهوقابلاستطاعتبرایهمه.بشی،بامترکزرویدسرتسیمساوی
کیلومرتییکرسکمتام2فاصلهفیصدینفوسروستاییکهدر9.1.1

 وزارتاحیاءوانکشافدهات فصلیزندگیمیکنند.

 Manufacturing)فیصدیارزشافزودهتولیداتصنایعفابریکاتی9.2.1
value added):وزارتتجارتوصنایعبهتناسب 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

قصنعتیسازیپایداروفراگیر،افزایشقابل،تشوی2030الیسال9.2
قتبهمالحظهسهمصنعتدراستخداموتولیدناخالصداخلی،درمطاب

 زیسهمصنعت.اوضاعملی،ودوبرابرسا

الف.تولیداتناخالصداخلی
 (Per Capitaانه)ب.رس
صنایعوزارتتجارتو فیصدیاشتغالدرصنعتازمجموعاشتغال.9.2.2

 
دسرتيسصنايعكوچكوسایرکسبوکارهادرکشوربهافزایش9.3

 خدماتمايلباربحارزان،وپیوسنتاینهادرزنجیرهارزشوبازارها.
 وزارتتجارتوصنایع عکوچکدرارزشافزودهشدهمتامیصنایعفیصدیسهمصنای9.3.1
 تجارتوصنایعوزارت فیصدیصنایعکوچکباقرضه.9.3.2

.الفتسهیلدرانکشافزیربنأپایدارومقاومازطریقافزایشحامیت9
 وزارتمالیه یسکتورزیربنا.فیصدیکمکهایرسمیبیناملللیبرا1.الف.9 هایمالی،تکنالوژیکیوفنیدرکشور.

تکنالوژیمعلوماتیو  ،افزایشچشمگیردستیابیبه2030.جالیسال9
.وتالشبرایفراهمکردندسرتسیبهانرتنتقابلاستطاعت اتیمخابر

به.فیصدینفوستحتپوشششبکهتیلیفونسیار)موبایل(1.ج.9
تفکیک.

.تکنالوژی1
معلوماتیوزارتمخابراتوتکنالوژی



 هدفدهم:کاهشنابرابریدرسطحملیوبیناملللی

نفوس%25یداررشددرآمد،دستیابیتدریجیوپا2030الیسال10.1
 باکمرتیندرآمدبهمیزانباالترازاوسطدرآمدملی.

10.1.1
الف.رشددرآمدرسانه

 نفوسباکمرتیندرآمد.%25ب.رشددرآمد
 وزارتاقتصاد

دستمزدوپالیسیویژهپالیسیمالی،پالیسیهاتخاذپالیسیها،ب10.4
بهتساویبیشرت.مصئونیتاجتامعی،ودستیابیتدریجی

 

:بهتفکیک.میزانمشارکتنیرویکار10.4.1
.ذکور1
 .اناث2

وزارتکار،اموراجتامعی،شهداو
معلولین

  

ون؛انتقالمهاجرینازمطمئینومصئ،تسهیلمهاجرتهایمنظم10.7
 .طریقاجراییمنودنپالیسیهایمنظمومدیریتشدهمهاجرت

افغانکهباثبتوراجسرتدارایمدرکاقامتفیصدیمهاجرین10.7.1
:باشنددرکشورهایمیزبانمی

.پاکستان1
 .ایران2

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

ینعودتازکمکهایبشدوستانهعودتکنندگانکهحتعداد10.7.2
 دریکسالمستفیدمیگردند.

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

وزارتامورمهاجرینوعودت تعداداستقرارپایدارفامیلهایبیجاشدهدرهرسال.10.7.3
 کنندگان
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
فیصدیدسرتسیبهخدماتاساسیوزیربنائیشهرکهای10.7.4
 مهاجرین.

امورمهاجرینوعودتوزارت
 کنندگان

.فیصدیعودتکنندگانوبیجاشدهگانکهازفرصتهای10.7.5
 یبرخوردارشدهاند.شغلیومعیشت

وزارتامورمهاجرینوعودت
 کنندگان

3تمهاجرینبهکمرتاز،کاهشهزینههایتادیا2030.جالیسال10
دتوزارتامورمهاجرینوعو فیصدیمصارفارسالحوالهنظربهمجموعمبلغحوالهشده.1.ج.10 یصددرتادیات.ف5فیصدوحذفدهلیزهاباهزینهباالتراز

 کنندگان
 وپایدار(resilient)مقاومهمهشمول،مصئون،(human settlements)شهرکهایهدفیازدهم:ساخنتشهرهاو

نیبهمسکن،حصولاطمینانازدسرتسیهمگا2030الیسال11.1
باخدماتابتداییوبهبودساحاتاستطاعتمناسب،مطمنئوقابل

 .(slums)فقیرنشین

،غیر(slums)نسبتنفوسشهریکهدرساحاتفقیرنشین 11.1.1
مسکننامناسبزندگیمیکنند.پالنیویا

 
 وزارتشهرسازیومسکن

ونقلمصئون،سیستمهایحملفراهممنودن،2030الیسال11.2
ارزانوپایداربرایهمه،بهبودمصئونیتجادهها،خصوصاًگسرتشحمل

خاصبهرضورتهایافراداسیبپذیرمانندزنان،ونقلعامه،باتوجه
 اطفال،معلولینوکهنساالن.

)دولتی( نسبتجمعیتکهدسرتسیبهخدماتترانسپورتعامه11.2.1
 وانوردیملکیهرتترانسپورتووزا دارند.

،افزایششهرنشینیهمهشمولوپایدار،وظرفیت2030الیسال11.3
 human)پایدارومشارکتیشهرکهاسازی،مدیریتیکپارچه،

settlements).درکشور
 

فیصدیشهرهاییکهساختارجامعهمدنیدربرنامهریزیآن11.3.2
 وزارتشهرسازی یکصورتمیگیرد.منظمودیموکراتدخیلبودهومدیریتآنبطور

افزایشتالشهابرایحفاظتومصئونیتمیراثهایفرهنگیو 11.4
طبیعی.

 

سهمبودجهملیکهجهتحامیتوحفاظتازمیراثهای11.4.1
طبیعی،فرهنگی،وهمچنانسایتهایمیراثجهانیاختصاصداده

 .شدهاست
 اطالعاتوفرهنگوزارت

کاهشقابلمالحظهتعدادمرگومیرو،2030لالیسا11.5
اخالصمستقیماقتصادیمرتبطباتولیدنمترضرین،وکاهشخسارات

،بشمولحوادثمرتبطبهآب،با(disasters)حوادثداخلیناشیاز
 مترکزبرحامیتازافرادیفقیروآسیبپذیر.

ترضرینحوادثدرشتهشده،بیجاویاگمشدهومتعدادافرادک11.5.1
هرصدهزارنفوس.بهتفکیک

.مرگومیر1
.افرادبیجاشدهوگمشده2
 .مترضرین3

یامادگیمبارزهباحوادثادارهمل
 

شهریازمجموعکلزبالههای(solid waste)میزانزبالههای11.6.1
 شاروالیکابلتولیدشدهکه
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
دری،کاهشاثراتنامطلوبرسانهمحیطزیست2030الیسال11.6

شهرها،ازجملهازطریقتوجهخاصبهکیفیتهوا،مدیریتشهرداریو
زباله.دیگرانواع

 
 
 

منظمجمعآوریالف.بطور
 ب.بعدازجمعآوریتخلیهنهاییگردیده

(درPM10وPM 2.5اوسطساالنهذراتمعلق.)بطورمثال11.6.2
 فاظتمحیطزیستادارهملیح نفوس(.میزانشهرها)

،ایجادتسهیالتجهتدسرتسیهمگانیبهاماکن2030الیسال11.7
مطمئین،فراگیر،قابلدسرتسورسسبز،بهویژه،(public spaces)عامه

 کودکان،افرادکهنسالوافرادمعلول.برایزنان،

ماه12آزارواذیتفزیکییاجنسیدرموردتعدادافرادیکه11.7.2
شتهقرارگرفتهباشند.بهتفکیکگذ
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

ازروابطمثبتاقتصادی،اجتامعیومحیطزیستیمیان حامیت .الف11
مناطقروستاییازطریق و(Peri-urban)هایشهری شهرها،حومه

 تقویتبرنامهریزیانکشافیملیومنطقوی.

بتنفوسمسکوندرشهرهایکهدرآنپالنهایانکشافنس1الف.11
نابعووسعتشهریومنطقویرامبنیبرپیشبینینفوس،رضوریاتم

 شهرتطبیقمیکنند.
 وزارتشهرسازی

،افزایشقابلمالحظهتعدادشهرهاوشهرکها2030الیسال ب.11
(human settlements)بدستآوریباپالیسیوپالنهاییکپارچهجهت

کاهشتاثیراتوسازگاریباتغییراتاقلیمی،مقاومدرموثریتمنابع،
تطبیقسیستممدیریتحوادثدرمطابقتبهمقابلحوادث؛انکشافو

 ".2030-2015برایکاهشخطراتحوادثسالSendai"چارچوب

فیصدیاداراتمحلیکهاسرتاتیژیکاهشخطراتوحوادثرا1ب..11
برایکاهشخطراتطبیعی(Sendai)وبسندایبقتباچارچدرمطا

 پذیرفتهوتطبیقمیمنایند.
 رزهباحوادثادارهملیامادگیمبا

 هدفدوازدهم:حصولاطمینانازشیوههایپایدارتولیدومرصف

ضایعاتموادغذاییتاپنجاهفیصد،کاهشرسانه2030الیسال12.3
کاهشضایعاتموادغذاییدرندهودرسطوحمختلفعرضهمرصفکن
 طولزنجیرهتولید،بهشمولعرضه

.بهتفکیک:ریانتولیددرسالفیصدیضایعاتگندموبرنجدرج12.3.1
الف.گندم
 ب.برنج

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

دردوران،مدیریتمناسبموادکیمیاویوزبالهها2030الیسال12.4
ودرمطابقتباچارجوبهایبیناملللیتوافقشده(life cycle)زندگی

راتنامطلوبآنهاکاهشانتشارآنهادرهوا،آبوخاکجهتکاهشتاثی
 باالیصحتانسانهاومحیطزیست.

ملیبرایششتوافقنامهچندجانبهایجادوتطبیقپالنعمل12.4.1
اکهلم،ویانا،محیطزیستیبیناملللیازقبیلکنوانسیوانهایاست

میناماتا،باسیل،روترداموپروتوکولمنرتیالدرارتباطموادخطرناکو
جهتتطبیقتعهداتومسؤولیتهایافغانستاندردیگرموادکمیاوی

 مهمربوطه.انتقالاطالعاتموردنیازتوافقنا

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست

رامرزیدراتخاذتشویقرشکتهابخصوصرشکتهایبزرگوف12.6
 وزارتتجارتوصنایع ازپایداریگزارشانتشارمیکنند.تعدادازرشکتهایکه12.6.1 شیوههایتولیدیپایداروتوحیدمعلوماتآندرگزارشات.

کشورهایتوسعهیافتهمبنظورتقویتوتوامنند.الفجذبحامیت12
وههایپایدارسازیظرفیتهایعلمیوتکنولوژیکیبرایتطبیقشی

 تولیدومرصف.
انجامتقیقاتعلمیمبنظورحفاظتازمحیطزیست،تولید1.الف.12

 اکادمیعلوم افزایشتولیداتداخلیورسیدنبهخودکفاییانرژیپاک،

تطبیقابزارهاجهتنظارتازفعالیتهایگردشگری.بانکشافو12
 محصوالتمحلیگرددپایدارکهباعثاشتغالزایی،ترویجفرهنگو

تعدادپالیسیهاواسرتاتيژیهایگردشگریپایدارهمراهبا 1.ب.12
 وزارتاطالعاتوفرهنگ ابزارهاینظارتیآن.پالنهایتطبیقیو

 قداماتفوریدرجهتمبارزهباتغیراتاقلیمیوتاثیراتآنذهدفسیزدهم:اتخا

درمقابل(resilient)ومتقویتظرفیتهایانعطافپذیرومقا13.1
 .وحوادثطبیعیاقلیمیخطرات

کاهشخطراتوسرتاتیژیهاوراهکارهای فیصدیانکشاف13.1.1
حوادثطبیعیدرسطوحولسوالیهاومحالت.

 
 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

ادغاموشاملسازیاقداماتتغییراقلیمدرپالیسیهاواسرتاتیژی13.2
.ایملیه
 

فیصدیپیشفتدرعرصهایجادیاعملیساخنتپالیسی/13.2.1
بتوامنندشدنافغانستانبراينامهجامعكهسبویابراسرتاتیژي

غيرياتآبوهوامیشودوهمچنانسببسازگاريبااثراتنامطلوبت
بهنحويكهتولیدغذاراتهديد،كاهشدرانتشارگازهايگلخانهايشده

،NDC،سهممشارکتملیNAPکند.)بهشمولبرنامهسازگاریملین
 وغیره(.BUR،گزارشتجدیدشدهدوسالهNCهایملیگزارش

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
صحرائیشدنزمین،متوقفکردنتخریبزمینوضایعات،مدیریتپایدارجنگالت،مبارزهعلیه(terrestrial)هدفپانزدهم:حفاظت،بازسازیوبهبوداستفادهپایدارایکوسیستمهایزمینی

 (biodiversity)تنوعزیستی

اراطمینانازحفاظت،احیاواستفادهپایدلحصو،2030الیسال15.1
درسطحزمینوزیرزمین(Fresh water)ایکوسیستمهایآبشیرین

(inland)بخصوصجنگالت،ساحاتمرطوبهاوخدماتآن،
(wetland)کوههاوزمینهایخشک،(drylands)مطابقتعهداتبه،

 توافقنامههایبیناملللی.

 وزارتزراعت،آبیاریومالداری جنگالتازمتاماراضیکشور.مساحتتناسب15.1.1

،بهبودتطبیقمدیریتپایدارانواعجنگالت،خامته2030الیسال15.2
بارهوانکشافجنگالتدادنبهپروسهقطعجنگالت.احیایدو

(afforestation). 
فیصدیپوششجنگالتتحتمدیریتپایدار.15.2.1

 یاریومالداریعت،آبوزارتزرا 

زمینو(desertification)،مبارزهباصحراییشدن2030الیسال15.3
اراضیمتاثراز ،بشمول (degraded)احیاءخاکوزمینتخریبشده

وتالشبرایرسیدنبهجهانعاریازاراضیتخریبخشکسالیوسیالب،
 شده.

حتاراضیمیگیرد)مسامساحتساحاتیکهتحکیامتصورت15.3.1
تخریبشدهتوسطسیالبنظربهمساحتکلیاراضیدرمسیردریاهاو

مجراهایآبیبااستفادهازتدابیرساختامنیوغیرساختامنی(.
 

 وزارتانرژیوآب

،اطمینانازحفظایکوسیستمکوهستانی؛بشمول2030سالالی15.4
ایهمزایایالزمجهتآنهادرارتنوعزیستیآنهامبنظورارتقایظرفیت

 تحققانکشافپایدار.
ساحاتمهمدارایتنوعزیستیکوهستانیکهتحتیصدیف15.4.1

 ادارهملیحفاظتمحیطزیست ند..قرارگرفتها(protected areas)پوششبهعنوانمناطقحفاظتشده

مسکناتخاذاقداماتعاجلوقابلمالحظهبرایکاهشتخریبات15.5
،متوقفکردنضایعاتتنوعزیستیو(natural habitats)یعیهایطب

معرضگیاهاوحیواناتکهدرحفاظتوجلوگیریاز2030سالالی
 انقراضقراردارند.

هلستانواعحفاظتشدهمطابقبهشاخصلسترسخ.)تهی15.5.1
 (.IUCNمعیارهایاتحادیهبیناملللیحفاظتازطبیعتیا

 تمحیطزیستادارهملیحفاظ

اتخاذاقداماتعاجلبرایخامتهدادنشکارغیرقانونیوقاچاق15.7
وجلوگیریازعرضهوتقاضایغیرقانونیشده،گیاهانوحیواناتحفاظت

 حیواناتوحشی.
بطورکه محصوالتآنهاحیواناتوحشیوتجارتتناسب15.7.1

 ظتمحیطزیستادارهملیحفا غیرقانونیشکاروقاچاقشدهاند.

،اتخاذاقداماتبرایجلوگیریازورودمهاجمهای2025الیسال15.8
 ناسازگاروکاهشقابلمالحظهتاثیرآنرویایکوسیستمهایآبوزمین.

کنرتلازمهاجمانواعوانینملیمربوطبهجلوگیریویاتصویبق15.8.1
 هملیحفاظتمحیطزیستادار .(Invasive alien species)مختلفبیگانگان

،ادغاموشاملساخنتارزشهایایکوسیستمو2030الیسال 15.9
در تنوعزیستیدرپالنهایملیومحلی،درپروسههایانکشافیو

 شفقر.اسرتاتیژیکاه
پیشفتبطرفاهدافتعیینشدهملیمطابقبههدفدومتنوع15.9.1
 ادارهملیحفاظتمحیطزیست .2020الی2011یتنوعحیاتپالناسرتاتیژیکبراAichiحیات
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
برای .الفبسیجسازیوافزایشقابلتوجهمنابعمالیازمتاممنبعها15

 ها.کوسیستمحفظواستفادهپایدارتنوعزیستیوای
سهمکمکهایانکشافیرسمیومصارفعامهباالیاستفاده1.الف.15

 ستمها.پایدارتنوعحیاتوایکوسی
ادارهملیحفاظتمحیطزیست

 
 بدهوهمهشمولدرمتامسطوححساهدفشانزدهم:ترویججوامعصلحآمیزوهمهشمولبرایانکشافپایدار،ایجاددسرتسیبهعدالتبرایهمهوتشکیلنهادهایموثر،

کاهشقابلمالحظهخشونتبامتاماشکالآنومرگومیرمرتبط16.1
 درهمهجا.بهآن

فیصدیمرگومیرناشیازجنگدرهرصدهزارنفوس:16.1.2
.ناشیازماینهایمتعارف1
.ناشیازموادانفجاریهتعبیهشدهباپلیتفشاری2
 باقیامندهازجنگمهامت.ناشیاز3

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث

 ادارهملیامادگیمبارزهباحوادث رناشدهفیصدیپاکاریاراضیازماینومهامتمنفج16.1.5

پایانبخشیدنبهمتاماشکالخشونتهاوسواستفادهعلیه16.2
 اطفالازجملهقاچاق،استثامروشکنجه

کهموردخشونتوشنکنجه17-1نسنیننسبتاطفالبی16.2.1
 .فزیکیویاروانیمراقبتکنندهدرماهگذشتهقرارگرفتهباشند

ارتکار،اموراجتامعی،شهداووز
 معلولین

هزارجمعیت.به100تعدادقربانیانقاچاقانساندرهر16.2.2
تفکیک:

.مجموعهردوجنس1
الف.ذکور

 اناثب.

 وزارتعدلیه

حاکمیتقانونبهسطحملیوبیناملللیو(promote)یارتقا16.3
 عدالت.حصولاطمینانازدسرتسیمساویانههمهبه

ماه12تعدادافرادیکهموردآزارواذیتفزیکییاجنسیدر16.3.1
باشند.بهگذشتهقرارگرفتهباشندوبهارگانهایزیربطمراجعهمنوده

تفکیک
وجنس.مجموعهرد1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

کیکنسبتزندانیانبیرسنوشتبرمجموعزندانیانبهتف16.3.2
.مجموعهردوجنس1

الف.ذکور
 ب.اناث

 وزارتامورداخله

تعدادمستفیدشوندهگانازمساعدتهایحقوقیجهتدسرتسی16.3.3
 وزارتعدلیه عدالتبه

 وزارتامورداخله ارزشپولهایغیرقانونیداخلوخارجشدهازکشور16.4.1
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
،کاهشقابلمالحظهجریانهایمالیو2030الیسال16.4

تسلیحاتیغیرقانونی؛تقویتحصولوبازگشتداراییهایرسقتشدهو
 مبارزهعلیهمتاماشکالجرایمسازمانیافته.

ضبطگردیده،مطابقنسبتسالحهایخوردوسبککهکشفو16.4.2
بهنورمهایبیناملللیوابزارهایقانونیثبتوموردپیگیریقرار

 میگیرد.
امورداخلهوزارت

 

 کاهشقابلمالحظهفسادورشوهستانیدرمتاماشکالآن.16.5

نسبتاشخاصکهحداقلبایکیازکارمندانرسمیدرارتباط16.5.1
ذشتهبهیکیازکارمنداندولتیرشوهدادهوبودهودرجریانیکسالگ

بهتفکیک: یاازنزدشرشوهخواستهشدهاست.
.مجموع1

ذکورالف.
 ب.اناث

سارنوالیلوی
 

داراییهایکارمندانعالیفیصدیثبت،تدقیق،بررسیونش16.5.3
 ادارهامور رتبهدولتیپیشبینیشدهدرقوانیننافذهکشور.

رتشوتقویتاشرتاکافغانستاندرنهادهایحکومتداریگس16.8
 جهانی.

ندرنهادهایبیننسبتعضویتوحقرایدهیافغانستا16.8.1
املللی.بهتفکیک:

 .نهادهایبیناملللی1
 وزارتامورخارجه

،تهیههویتحقوقییاقانونیبرایهمه،بشمول2030الیسال16.9
عدادتولداتثبتشده.ت16.9.1 ثبتتولدات.  ادارهمستقلثبتواحوالنفوس 

وحامیتازآزادی.حصولاطمینانازدسرتسیعامبهاطالعات16.10
 موافقتنامههایبیناملللیهایاساسیمطابقبهقوانینملیو

تعدادمواردتآئیدشدهقتل،اختطاف،مفقودیاجباری،16.10.1
جهژورنالستان،کارمندانرسانهها،اعضایبازداشتخودرسانهوشکن

 ماهگذشته.12اتحادیهتاجرانوفعالینحقوقبشدر
 العاتوفرهنگوزارتاط

پالیسیهایکهدسرتسیعمومیرابهتعدادقوانین،مقررههاو16.10.2
 وزارتاطالعاتوفرهنگ اطالعاتتضمینمیمنایند،اتخاذوتطبیقگردیدهاند

لفتقویتنهادهایملیمربوطهبشمولارتقایظرفیتدرمتام.ا16
وگیریازخشونتوسطوح،توسطهمکاریهایبیناملللیمبنظورجل

 جرایم.مبارزهعلیهتروریزمو
موجودیتنهادهایمستقلملیحقوقبشدرمطابقتبا1.الف.16

 وزارتامورداخله قواعدشناختهشدهپاریس.
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 واحد رهرب شاخص تارگیت
 ویتابزارهایتطبیقیواحیامشارکتجهانیبرایانکشافپایدارهدفهفدهم:تق

استفادهازحامیتبیناملللیتقویتوبسیجسازیمنابعداخلی،با17.1
 مبنظورارتقایظرفیتداخلیدرجمعآوریمالیاتوعواید.

 وزارتمالیه نسبتعوایدداخلیبرتولیدناخالصداخلی.17.1.1

وزارتمالیه متویلبودجهملیازعوایدملی.تناسب17.1.2
 

ازمجموع (FDIرسمایگذاریهایمستقیمخارجی)سهم17.3.1 لف.بسیجسازیمنابعمالیاضافیبرایکشورازمنابعمخت17.3
 تولیداتناخالصداخلی.

وزارتتجارتوصنایع
 

جنوب،همکاری–جنوب،جنوب–افزایشهمکاریهایشامل17.6
هایسهجانبهمنطقویوبیناملللی،جهتدسرتسیبهعلومساینسی،

معلوماتبهاساسرشایطتوافقتکنالوژیونوآوریوافزایشرشیکسازی
شدهمتقابلبشمولهامنگیبهرتدرمیکانیزمهایموجودبهخصوصبه

 سطحسازمانمللومیکانیزمتسهیلتکنالوژیجهانی.

نفرمسکونی.100نانرتنتثابتبرودبانددرهرفیصدیمشرتکی17.6.2
بهتفکیک

 .رسعت1
وزارتمخابراتوتکنالوژی

 معلوماتی

 Technology)،فعالسازیکاملبانکتکنالوژی2030الیسال17.8
bank)وساینس،ومیکانیزمهایظرفیتسازیجهتافزایشاستفاده

 .اتیومخابراتیتکنالوژیبلخصوصتکنالوژیمعلوم
 نسبتنفوسکهازخدماتانرتنتاستفادهمیکنند.17.8.1

وزارتمخابراتوتکنالوژی
اتیمعلوم

 

،2030الیسال17.11
صادراتکشوردرافزایشصادراتکشوربلخصوصدوبرابرساخنتسهم

 صادراتجهانی.
سهمصادراتافغانستاندرمجموعصادراتجهان.17.11.1  تجارتوصنایعوزارت 
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 واحد رهرب شاخص تارگیت

وزارتمالیه داخلی)ملیارددالرامریکایی(تولیدناخالص17.13.1 تقویتثباتاقتصادکالنتوسطهامهنگیوانسجامپالیسیها.17.13
 

خصوصیوجامعه-تشویقوبهبودمشارکتموثرعامه،عامه17.17
 تجاربومنابعاسرتاتیژیمشارکت.براساسمدنی

خصوصی)به-قدارپولتخصیصشدهبهمنظورمشاکتعامهم17.17.1
 میلیوندالر(

وزارتمالیه
 

افزایشترسیعحامیتهایارتقاءظرفیتجهت2020الیسال17.18
رسیعفراهمسازیارقامباکیفیتبلند،بهموقعوقابلاعتامدبهتفکیک

ت،موقعیتعاید،جنسیت،سن،نژاد،قومیت،وضعیتمهاجرت،معلولی
 جغرافیایوسایرمشخصاتمرتبطبهخصوصیاتملی

حملیبهتفکیکنسبتشاخصهایانکشافپایدارکهدرسط17.18.1
بامقاصدهمخوانیداشتهودرمطابقتباپرنیسپجزئیاتتولیدشده،

 هایاساسیاحصائیههایرسمیقرارداشتهباشد
 ادارهملیاحصاییهومعلومات

تعدادکشورهایکهقانونملیاحصائیهشانمشمولپرنسیپ17.18.2
 هایاساسیاحصائیهرسمیمیباشد

صاییهومعلوماتادارهملیاح
 

تقویتابتکاراتموجودجهتانکشافشیوههای2030الیسال17.19
کهپیشفتانکشافپایداررااندازهگیریکردهبتواندومتممتولید

 رتقایظرفیترادرکشورهایروبهانکشافحامیتکندناخالصداخلیوا

تاحصائیویدرارزشدالریمتاممنابعکهبرایارتقایظرفی17.19.1
 هایروبهانکشافتخصیصدادهشدهاست.کشور

ادارهملیاحصاییهومعلومات
 

نسبتکشورهایکه)الف(دردهسالگذشتهحداقلیک17.19.2
فیصدثبت100سکنراانجامدادهاند،)ب(بهرسشامرینفوسوم

 فیصدثبتوفیاتدستیافتهاند.80تولداتو
 معلوماتاییهوادارهملیاحص
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 منابع و مآخذ:

  1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات - ALCs --   (  2017سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان )  •
 2016وزارت مالیه افغانستان دسمبر  – )  (NPPsخالصه برنامه های ملی دارای اولویت •
 1397ت مالیه افغانستان سال وزار -ریاست بودجه والیتی  –پروفایل والیتی مالی و بودجه  •
 1397وزارت اقتصاد  سال  –خالصه طرح های اقتصادی و ظرفیت موجود بالقوه والیات   •
 1400-1395مالیه  اقتصاد و ورازت –(  ANPDF (سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  •
 1397برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتصاد  سال  •
 (2030-2015وزارت اقتصاد ) –پایدار افغانستان اهداف انکشاف  •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :
 ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری   •
 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی  •
 ریاست احصائیه  •
 وفرهنگ ت اطالعاتریاس •
 ریاست انرژی وبرق •
 ریاست پوهنتون  •
 مستوفیت  •
 ریاست عدلیه  •
 ریاست مخابرات •
 ور اجتماعی ریاست کار وام •
 ریاست اقوام وقبایل  •
 ریاست امور زنان  •
 ریاست معادن  •
 ریاست گمرکات •
 ریاست انکشاف دهات  •
 ریاست حج واوقاف  •

 

 

 



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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